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Türk Zabiti Nefsini Fedadan 
Çekinmediğini ispat Etti 

DÜN 

~EHRIMIZE 

DONDU 

Yine kumandan söylüyor: 
Ordu, halkın derin alaka
sından müteheyyiç o'du 

lzmir, 16 (TAN muhabiri telef onla bildirdi) -:-:-. Büyük manevrası
nı yüksek bir muvaffakıyetle, kahramanlık enerJısıle yaratan kahra
man ordumuz bugün (dün) Cuma ovasile Torbalı arasında on binlerce 
halkm takdir eden ve saygı gösteren bakışları önünde şerefli bir geçit 
resmi de yaptı, çok candan ve gönülden alkış andı. 

Şark 
Demiryolları 
. üzakerele i 

Ahmet Emin YALMAN 

• ınparatorluk devri ne de
mekti? Memleketin mcnf a
rini nasıl çiğniyordu? Gele

cek Türk nesillerine ait hakları 
ufak b:r hususi menfaat muka • 
bilinde nasıl satıyordu? 

Günlerce süren bir harp manevrasın
dan sonra bile tam bir dinçlikle, yüksek 
bir yürüyüş disiplini ile geçit resmini de 
muvaffakıyetle başaran ordumuz şerefine 
İzmir Belediyesi bir ziyafet verdi. Ziya
fette Vali Fazli Gi.ileç, Orgeneral İzzettin 
çalışlar, korgeneraller ve di~er komutan
lar hazır bulundular. 

Ziyafette Orgeneral İzzettin Çalışlar, Türk ordusu
nun eşsiz onuruna tercüman olan parlak, ateşli bir 
ııutuk söyledi. Ordunun muhterem kumandam Gene
ral İzzettin nutkuna şöyle başladı : 

Bütün bunları iyice bilmiyen
ler varP Şark Denıiryolunun ta
. rihi?ide çok acı deraler bulabiiir-

ler. 
ş rk Demiryollıu-mm yapılması 

" - Bu sene İzmir civarında yaptığımız manevrayı 

bugün bir geçit resro.ile bitirdik. ~Ianevraya iştirak e
den bütün kuvvetlerimiz ve teşkilatımız, orada cmu 
meydana getiren, candan seven sevgili lzmir ve Ege 
halkının huzurlarında geçtiler. Muhterem halkın iş 
günü olduğu halde askerlerini görmek için gösterdiği 
tehalük çok ş y m ô kkat idl. H~hangi bir o '\T. m 
gunumuzı.ı · uıuu~u ~ıuı ;ı:..uuuu 11,;ınae acgıta , Kllo • 

Hariciye VceMli Dr. Tevfik Rüştü Arcıs dün 

sabah eksp esle Cenevreden şeh rimize döndü-. . . - ..... -
len mukavele başlıbaşına bir facia· 
dır. Bu mukavele mucibince bir 
Avusturya gnıpu para bul~cak, 
kendi hesabına hattı yapacak, bırta
kım garantiler mukabilinde işlete· 
cekti. . 

,.A'bdUlaziz devrinin sonlarındakı 
para dıılavereleri arasında işin şek
li değişti. Hat A vrupadan istikraz 

olile tedarik edilen paralarla, 
Y mleketin malı olarak yapıldı. Bir 

.me .. d b. 
defa inşaat mukabilın ~ ~ene ı gru-

a bol karlar temin edıldı; sonra da 
~lli sene için işletme hak~ı'. havsa
laya sığmaz şartlar mukabılinde ve-

rildi. 

Cabadan 22 ıene 

E lli senelik i§letme müddeti in
şaat tamamile sonra b~ı;

lıyacaktı. İnşaat 1886 . da bıt· 
tiğine göre imtiyaz müddetı 1936 se
nesinde, yani bu sene bitmiş olacak
tı. Fakat 1894 senesinde bir harici 
istikraz yapıldı. Bu istikraza faiz, 
teminat her şey verildi. Cabadan bir 
şart olmak Uzere, mukavelenin bir 
tarafına kim bilir kimlerin eline ge
çen bir bahşiş mukabili olarak, şöy
le bir maddecik sokuldu: "lşletme 
imtiyazı milddetine yirmi iki sene 
zammolunmuştur." 

O zamanki Nafıa Nezaretine ma
beynden tebliğ edilen bir irade ile, 
hiçbir hizmet ve emek mukabili ol
maksızın, işletme şirketine böylece 
yirmi iki senelik bir işletme hakkı 

bahşedilmiştir. 
Işte bugünlerde iştirası hakkında 

:Ankarada mUznKereler cereyan ede-
cek hak, böyle bir haktır: • . 

Türkiye cumhuriyeti ıd~resı ~li-
rli t l .. ğUnü ve taahhiltlere rıayetkar-s u • .. 
lığını bu yolda bir hak Uzenne mu-
nakqayı kabul etmek suretile ispat 

etmiştir. 

30 milyonluk kıymet 

V 
aziyet çok açıktır. işletme 
imtiyazı yabancı ellerde bu

lunan Şark Demiryolu 'ryrk~ye B:ü
kiımetiqin öz malıdır. Y 1~1 beş ıl~ 

t milyon lira arasında bır maddı o uz . dk . . 
kı mettedir. Bu hattı üzenn e ı ıs-
ta!'iyon binalarını ve muhtelif tcsi· 
eatı işletmek Uzere bir kiracıya ve
riyoruz. 30 milyonluk malımıza mu
kabil hiçbir kira almadıktan başka 

[Arkası 3 üncüde] 

metrelerce uzaktaydı. Böyle olduğu halde on binlcr<;c 
halk orada toplandı. Bütün askerlerimiz bundan çok 
müteheyyiç ve mütehassis oldular. Bunu, her dıkkat 
eden göz anlamıştır.,, [Arkası 8 incide] 

/G,. Yott'i~ bW11r11ıt "o olYQya da ufıayan lla

riciye Vekilimiz dün isla•yonda Vali Ustun • 
t:lağ, l•tanbul kumandan vekili ve t:liğer erhan 
tarafından karfılanmış, biraz yorgun olduğu 

için geç ı:akte kadar istirahat etmiştir. 

Sancakta şapka 
hareketi hararetli 
BiR ERMENi GAZETESi: 

Suriye Ermenilerini Samimiyet 
Teyakkuza Davet Ediyor 

ve 

Antakya, .16 ~TAN muha~ir~n~~n) - Kaç gündenberidir Antakya 
anavatan şehırlerınden herhaııgı bırının öz nıanzarasını gösteriyor. Ke
sif Türk ekseriyeti ve herkes şapka giyiyor. Bilaistisna herkes arasında 
konuşulan nıevzua Türklük ve ana vatandır. 

Antakyada gençli~ ço~ ateşli. ~apkayı ilk giyenler gençler ve şo· 
förler olmuştur. Şoforlerın hep bırden anavatandaki kn d 1 · e uva-. . • r eş enn .; 
rak şapka giymeleri ~ok k.arakterıstık olmuştur. o ı:ün şoförler calıs· 
mamaya karar vermışlerdi. 

Her z.aman Türk olan Antakya. 
dan bir köşe 

Fakat Fransız kışla kumandanı
nın nakliyat için bir kamyon istemesi 
h~yecanlı, fakat kLcıa süren bir hadi
se doğurmuştur. 

Burada şapka giyme hareketinin 
tam manasile tatbiki için fakir ve 
~oksul Türklere şapka tedarik etmek 

.}azım. geliyordu. Bunu düşünen Alfı. 
meddın adında bir genç fakirler men 
faatine sinemada bir müsamPre Lcr
tip etti, o gece sinema hıncahıııÇ dol
du, 200 Suriye lirası hasılat temin e
dildi. Kesif Türk halkının bu hayır 
işine karşı gösterdiği derin v.? toplu 
alaka k~rşısmda Antakya kaynuıka
mı Abdulkadir A vad mUdahale c>t
mek i~di, fakat neticede müsaade 
vermek vaziyetini ihtiyar etti. 

R. Ar. 

• • • 
Suriye Ermenileri 

Pariste çıkan ve Ermeni Taşnak 
partisinin organı olan ermenice "Ha
raç,, gazetesi, Suriye istiklali müna
sebetUe yaT.dığı bir makalede Suriye 
Ermenilerine Araplarla samimi geçin 
mek ve milteyakkiz olmak tavsiye -
sinde btilunuyor. 

o 

ispanya 
Harbi ve 

Rusya 
Sf"' ı vtıı.ı. • 

Mcıdrit ve etrafı 
[Tafsilat son haberlerimizde] 

Başvekil 
lzmirde 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden) -

Başvekil Ismet lnönü, Ege pamuk 
mıntakasmda tetkikat yapmak üzere 
b:J sabah Izmire hareket etti, istas
yonda meclis reisi, vekiller, meb'us
lar tarafından uğurlandı. Başvekil, 

Yarın Nazilliye ve akşama da lzmire 
varacaktır. Pazar günü Halkevlnde 
pamuk müstahsillerinin iştirak ede
ceği bir toplantıya riyaset ederek pa
muk istihsal vaziyetini görü§ecek
tir. 

Bt..ıgilrı 

6 ıncıda: lzmir Manevra
larında "TAN,, Objektifi 

Fransada 
Siyasi Buhran 
Şayiaları Çıktı 
Pa~is .• 1 ~ (Radyo) - Son gi.inlerin heyecanını veren ınuhtelı f s i
~~sı h.tdısele~ arasına bugün Belçikanın ittıfaklar sıyasetindeıl ay. 
iması haberı de karışmış bulunuyor Matbuat bu hiıdıse karşısında 

ııeyecnn ve endişesini gizlemiyor Bu .haberle muvazı olarak yakınd 
Fransadn bir kab b · ,_ ıne uhraııı zuhur edece<>'İ şayıası da dolaşmay 
uaşladı. Bluın kab"ı · "" . . ı ıesının mukadderatı radıkal sosyalı..,tlerın kon-
resınde verılecek ka b _ ' . . .. .. d ' rnra aglı bulundugu soylonıyor. Bır bakıma 

go:re rad ıka~ sosyalistler Blum kabınesini diişürecekler radikal 

M
e l~rın en otanın riyasetinde bir kabine teşkil ederek Kayyoylı 
a ıyeye ve Blumu da H · · d" F 

b 1 b 1 1 
•. . arıcıye Nezaretine getirecekler ır. akat 

u ıa er er ıenuz teyıt oluıulıa 
ınıştır. 

1i ,.: * 
Bclçil,aııın ittifaklar si~ asetınden . 1 • 

'"'İf f-.fsHftt iiçiinrii ~~ fa<la] 
8) nlınnsı karnnnın geni nkı cnn 

Efgan Harb·ye Vez· · 
Türkiyenin m:safir1 

Mareşal diyor ki: 
E iz tfganh ar Türkler. Oz Ka d imiz 
h ·ı · S · G ·· r eş ı ırız. ev nç un erande Sevınır ye' se 
Düştüğünüz Zaman Meyus Oluruz. 

Dost ve kardeş Efganistanın Harbiye v · · M ı 
Ş ı M 

. ezırı aıeşa 
a 1 ahmut Han şu dakıkada memleketı· · · · f" · . . mızın mı sa ırı 

oulu.nuy~rlar . . ?un sabah 7 ,30 da Avrupadan ekspres
Je Sırke\,;ıyc muvasalat eden n1uhterem misafirimiz is
tasy7nda büyük asker~ mer-:ı-sim~e karşılandı. İstan~~o _ 
nun .çı ve dı ı, Mare alın gelışlerı şerefine Tiırk ve Efgan 
bayrak larile donatılmıştı. 

aalarmda J. fgaıuıdlUJ ttkanihar
bll e reisi Ömer ,\Julıammct Han ,e 
Efgan ordusu zabitlerınden hazdan 
da bulunan mi afir l\Inrcşal, bir krta 
asker 'e hnrbi~ e nıeMclıindc talı ilde 
bulunan :Efgnnlı gençlerin ihtiram • 
kar afları öniincle trenden indiler. 

İstanbul Vali ve Belediye Reısı Mu 
hiddin Üstündağ. 1stanbul kumandan 
vekili ve Harp Akademi si Reisi Ge • 
neral Fuat ve diğer Generaller, Ef -
gan sefiri Ahmet Han, şehrimızde bu 
lunan mebuslar, parti ve belediye er
kanından birçok zevat. Efgan veziri
ni karşılamaya gclmişlerdı. 

Tren, saat yediyi otuz beş geçe e-a-
ra girince, Muzıka Efgan marşını çal
mıştır.Altes Mareşal Şah M<>hmut 
Han trenden iner inmez, Vali :\fu
hiddin Ustündağ ile Istanbul 1<u
mandan vekili General Fuadın elle
rini çıkmış ve askeri kıtanın önün
den geçerken; türkçc: 

- Merhaba asker! diye kendilerini Ef • 
selamlamıştır. İhtiram krtnsı erleri: 1 .cıanutan Harbiye l' eziri 

- Sağ ol! Diye mukabelede bu . •1 areşal Şah Mahmut Han 

Iunmuşlardır. ~ 
SEViNÇ 1ÇJNDEY1M Se 1 ani kte 

Altes Şah Mahmut, bayraklarla süs 
lenmiş. olan ıstas) on salonunda Gene- B i r F c. 
ral Ah Fuade fars dilile, şu sozlerı a 1 a 
söylemiştir: 

- Kardeş, aziz ve dost memlekete l S'~~di~i~den dolayı çok memnunum. 
Gordugum hüsnükabul ve iltifattan 
son d erecc mütehas· 

[Arkası 8 incide] 

Sehinık, (A.A.) - Içınde yifal •rce 
hasta bulunan beledıye hastane . d . ...ın e 
çıkan hır ) angın neticesındc dört nas-
ta )anmış, bırçok hasta yarala 
t B h 

nmış-
ır. ır kısım astaların da k"b 

l · b 11 d ··ıd· a 1 et-erı c ı egı ır. Zarar mil 1 drnhmidir yon u .:& 

M ~t • ,, .. • •• 
un erem mısa ırımız; .:urkcci İsfott~ "hf 

tarafından askerce sel;;-l ı ıram kıt'amız 
...,,. anıyor 
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Halep Mektubu 

Halepteki Kanh 
Çarpışmalar Yeni Hate 

B · +ı· H . t· S . Alınacak eyaz lşare ı ırıs ıyan urıye- llA JJ 1 

1.1 . A I ıvıauueLer 
1 erın rap ara Yoğurt ,soğan, kavun, karpuz, pa-

r •• •• N d ı" I • G ı · ? tates ve yumurta gibi maddeler tizeeCa V UZU e en lerı e ıyor. rine muamele yapmak için hal bina-
sınnı yanma ilavesine karar verılen 
yeni paviyon projesi üzerinde yeni
den t etkikler yapılmaktadır. Noksan 
görülen kısımların ilavesi için ınşaat 
tehir edilmiştir. 

Bu vaziyete yöre, yapı ancak yazın 
bitm~ olacaktır. Fakat, belediye yo
ğurt mevsimi başlar başlamaz yoğur
dun halde muamele görmesine lüzum 
görmüş ve daimi encümen de bu rnak 
satla bir talimatname hazırlamıştır. 

Yumurtaya gelince, yeni yapılacak 
paviyonlara yumurta için bir yer ay
rılmassına imkan görülememiştir. O
nun için başka bir proje daha hazır
latılmasına ve yeni yapılacak pavi
yon bittikten sonra yanına yum•ırta 
için ayrı bir paviyon d~ha inşasına 
karar verilmiştir. Bu itibarla yumur
tanın hale alınması bir sene daha 

Suriye Vatanileri Halepte (Sağdan ikinci zat 
Beydir) 

reia Haşim Atas gecikecektir. 

H alep, (Hususi muhabirimizden) - Halep, bir
kaç gündenberi kanlı hadiselere şahit olmaktadır. 

Geçen pazar günü, pazar çarşısında vuku bulan ve 5 ki -
sinin ölümü 28 kişinin yaralanması ile neticelenen hadi
se şu şekilde vuku bulmuştur: 

S uriyede ''Vatani,, !erden başka Fransa faşistleri lideri Miralay De 
Bir iane meselesi ~ 

"Beya~ işaretliler., adını ta- ~u ı:ok tarafınd~n ida re edıl<likleri 
fµyan bir partı vardır. Bu partı men- de soylcnmekteclir. Bunlar da Fran
suplarının hepsi de hıristiyand1r. Ge- sız faşistleri gibi silah taşımakta ol
çen pazar günü bu parti mensuph:ırm- dukları için kavga yerine silahlı o
dan elli kişi, Müslüman Araplardan larak gelmişler ve aralarında sivil et
kendi klilpleri için para toplamak is- biseli, fakat Fransız ordusuna men
temişler, Müslüman Araplar iane sup bir başçavuş ile bir yüzbaşı da 
\"ermekten istinkaf edince bunlar da bulunduğu görülmüştür. 
Arapların Filistin için topladıkları i- Beyaz Işaretlilerin hedeflerinden 
anelere iştirak ettiklerini ileı ı süre- biri Fransanın Suriyeden çekilmesini 
t"ek para toplamak için israr etmiş- temin etmekti,ı::. Bu .. ~a c;mı.~nn ~m~!\ 
!er, israr yüzünden başlıyan mür.aka- hesabına çalıştıklarını göstermeye 
ea, mücadeleye, ve biribirine sövüp kafidir. 
ıaymaya yol açmış ve iki taraf ara- Halihazırda umumi emniyet Vata-
eında kavga başlamıştır. nilerin eline geçmiş bulunuyor. 

Vak'a mahalline giden azbrta me -
murlan hıristiyanlardan ve Ermeni -
lerden müteşekkil olduklarını anla
mış, kavganın önünü almayı düşün
miyerek Müslliman Arapların üzeri
ne ateş açmışsa bu yüzden 
kavga b il s b ti t ü n azmış , 

bunun üzerine vak'a yerine bit' Fı·an
sız müfrezesi ile Fransız tan:<lan gel
miş ve iki taraf ancak öğleden sonra 
saat 3,30 da ayırt edilebilmiştir. 

Muelenin içyüzü nedir? 

V ak'aya sebebiyet veren Beyaz 

Vaziyet henüz gergin 

F akat Beyaz !şaretlilenn hare
keti büyük bir geleyana se

bep olmuştur. Müslüman Araplar da 
müscllah hrıstiyanlara karşı hazır
lanmışlar ve mukabelede bulunmaya 
karar vermişlerdir. Şehrin büyükle
ri araya girerek halkı teskine uğraş
mışlarsa da sarfolunan mesainin ne
tice verip vermediği belli değildir. 

Ilk vak'ada ölenlerin 3 ü hiristiyan, 
2 si müslümandır. 

Elişleri 
Sergisi İçin 
Son Hazır~ık'ar 
Cümhuriyet Bayramında Iktısat 

Vekaleti tarafından Ankarad:ı. açıla
cak elişleri ve küçük sanatlar sergi
sine ait Istanbuldaki faaliyet dün oit
m;ştir. Istnbuldan sergiye ıştirak i
çin gönderilen eşyanın sayısı beş bine 
yakındır. 

Sergi komitesi, dün son içtimaını 
Türkofis merkez müdürü Akil Güııün 
riyasetinde yapmıştır. Bu içtima<la 
~imdiye kadar yapılan işler gözden 
geçirilmiştir. 

lktısat Vekalet teftrş heyeti reisi 
ve müsteşar vekili Hüsnü Yaman da 
dün Tüı-kofisc gelerek sergi komite-
sinden ızahat almıştır. • ' " 

Hüsnü Yaman ve Akil Gün. dün 
akşam Ankaraya gitmişlerdir. An
karaya gönderilen eşya, sergi evinde 
iyi bir tasnife tabi tutulacaktır. Ser
ginin mükemmel olması için Iktisat 
Vekaleti bütün tertibatı almıştır. 

Müze kimyahanesinde 
Müzeler umum müdürlüğünün Top 

kapı sarayının fodla fırınları yerinde 

yaptırdığı yeni kimya laborat:ı varı

nn şimdiye kadar yaptğı tecrübeler
de çok muvaffakiyetli neticel~r alın
mıştır. Alacahüyük hafriyatında ~ı
kan Güneş kursları ve diğer es~rl~r 
burada temizletilmiştir. 

Işaretli hıristiyanlar, Fr .ın
Ma.daki fa.şistleri kendilerine örnek 
saymış kimselerdir. Hatta bun!arın 

Halihazırda iki tarafın arası :ıon 

derece gergindir. Halkı teskin için 
!aşılıyor. Markın dü,ürülmiyeceği 

şıldıktan sonra .. 
anla-

Hevetimiz Dün İrana Hareket Etti Havas Ajansının Berlindeki muha
birine Rayi§tah erkanından birinin 

mark kıymetinin yakında indirileceği

ne dair ecnebi memleketlerde dola _ 

şan şayiayı "gülünç ve uydurma,, di
ye tavsif ve tekzip etmesi haberi piya 

sada çok iyi karşılanmıştır. Bundan 

dolayıdır ki, iki gün evvel 1055 kuru 

şa kadar yükselen altm. dün 1025, 

1020 ye kadar düşmüştür. 

Almanyaya ihracat ~leri geniş bir 

şekilde devam etmektefilr. Tüccarlan 
mız, hükumetin tebliğinde tavsiye et
tiği gibi ihracatta Türk parasını esas 
tutarak ihtiyatlı hareket etmektedir. 

Heyet azala rı rıhhmda 

Dün, Merkez Bankası Sterline 616 
kuruş alış, 619 kuruş satış fiati tes _ 
pit etmiştir. Merkez Bankası hisse se 
netleri biraz inmiştir. 93 te açılmış. 
94 te kapanmıştır. 

Mali ve iktisadi işler üzerinde han
la müzakerelerde bulunacak olan 
heyetimiz, dün sabah, Ankara vapu
ruyla Trabzona hareket etmişlerdir. 

Cemal HüsnilnUn reialiğhıdeki !ıe
yetimiz, Erzurum yoluyla Irana gide
cektir. Tahranda başlıyacak olan mü
zakerelerde Trabzon - Tebriz- r.ransit 
yolunun işletim.esi işi de mevzuu bah-
6olacaktır. 

Ayrıca ikamet, konsolosluk, bay
tarl, adlt müzaharet, iadei mücr oıin, 
klering, ticaret, hudut emniyetı ve 
tabiiyet muameleleri üzerinde de gö
rüşülecektir. 

Heyetimiz, hukuk mü~aviri KE•mal 

Köprülü, Iktisat Vekaletinden Fuat 
ve Hayrettin, baytar Şefik. dahiliye
den emniyet müdür muavini C',elal 
Tevfik, sabık Tebriz konsolosumuzla 
katip Rifattan müteşekkil<lir. 

Heyet, Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras, Iran sefiri, Iran konsolosu, 
Istanbul valisi ve emniyet direktörü 
tarafından uğurlanmıştır. 

Brezilya anlaşması 
Müddeti 30 Eylillde bitmiş olan 

Türkiye - Brezilya Ticaret itilafı, fes
hi halinde bir ay önce ihbar edilmesi 
şartı Be 1 Birinciteşrinden itibaren 
3 ay müddetle uzatılmıştır. 

rada muhtelif ve mühim mukaveleler 
müzakere edeceğiz. Bu müzakereler
le hayırlr neticelere varacağıam:ı ü
mit etmekteyim. Ayni zamanda bu 
neticelerin, iki dost memleket arasın-

Cemal Hüsnünün beyanatı 
Hareketinden evvel heyet reisı Ce

mal Hüsnü, şu beyanatta bulun.. ıuş
tur: daki kardeşçe ve derin münasebetle

"Dost Irana hareket ederken büyük ri bir kat daha kuvvetlPndireceğine 
bir memnuniyet hisc:ıetmekteyim. O- kaniim . ., 

Yeni bir karar 
Hukukun Son Sınıfında Mu
vaffak Olamİyanlar Tekrar 

imtihan Edi·lecekler 
Maarif Vekaleti yüksek tedrisat umum müdürü Ce

vat, dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve akşama 
kadar Üniversitede meşgul olmuştur. 
Hukuk Fakültesinin üçüncü sınıfın le 

da iken imtihanda muvaffak alamı- • 
yan talebeler için Maarif Ve1:aletı B 1 r Esrar 
yalnız bu şeneye ve bir defaya malı- K k 
sus olmak uzere bir istisnai imtihan aça ÇiSi 
yapılmasıntl karar vermiştı , bu im- T t ld 
tihanı kazananlar hukuktan mezun U U U 
olacaklar, aksi halde bunlar hukuku 
dört senede bitireceklerdir. Evvelki akşam limanda bir kaçak-

lLKMEKTEPLERDE TEDRİS çılık vak'ası olmuştur: 
USULLERİ BİR OLACAK Gece saat 24 de doğru bir sanda-

lın İtalyan bandıralı Selyo vapuru-

na yanaştığını gören muhafaza me
murları, bunu takibe b~laınışlaı·dır. 

Bu esnada sandaldan denize 'bir ba-

lık oltası atıldığı görülmüştür. San
Istanbul Maarif müdiirlüg~ü, tedri- daldaki esarrı vapura geçirmek is -

llk mekteplerde her mmtaka i

çindeki mektepler o mıntaka müfet
tişliğinin muvafık gördüğü usul üze
rinden tedrisat yapıyor<lu. 

sat usulünde birlik teminine karar tedikleri anlaşılan bu adamıar. biraz 
vermiş ve şehrimizdeki bütün ilk mek sonra yanlarında gümrük muhafaza 
teplerde ayni usulün tatbikini karar
laştırmıştır. 

ÇİFTE TEDR1SA T 
Maarif Vekaleti çifte tedrisat usu

lü tatbik eden mektepler hak~ında 
yeni bir talimatname yapmıştır, şim

diye kadar bu gibi mekteplerde her 

ders kırkar dakikadan olmak üzere 

her grup beşer ders görüyordu.Yeni 
talimatname ile ders adedi dörde in

dirilmiş ve her ders 45 daKikaya çı

karılmıştır. 

HlMA YE HEYETLER! 

memurlarını bulmuştur. 

Sandalda yapılan aramada 20 pa-
ket içerisinde 7 kilo esrar bu1unmu.ş

tur. Sandalcı İsmail suçunu itiraf 

etmiş, tahkikata başlanmıştır_ 

Cam oilerken dü•müş 

üsküdarda 1cacliyede s~rvilikönü 

sokağında oturan Cemalin hizmetçi
si Fatma, cam silerken dört metre 
yüksekliğindeki pencereden yere dü

şerek ağır surette yaralanmıştır. 

Fatma, Nümune hastanesine kaldı

rılmıştır. 

BUt.Un._ ilk m ktcplcrdeki himaye Bir 

Siyaset &İ;mi 
ı eni Macar 
Hükumetinin Siyaseti 

G eneral Gömböşün hastalığı Si· 

rasında vekili ve ölümünden 
sonra halefi olan yeni Macar Başve
kili Dokt-Or Daranyi, mllli birlik 
partisi t.opJantısmda kabinesinin si • 
yasetni izah etmiş bulunuyor. 

General GömbÖti, son umumi seçi -
mi, seçim işini düzeltmek için yapmJŞı 
daha sonra bu işi talik etmiş idi. Fa • 
kat en son resmi hareketlernden biri, 
meclisin t.oplarunası üzerine muhtelif 
fırkalann mesele hakkında düşünce· 
lerinl anlamak üzere meclis reisine 
müracaattı. Yeni Başvekil de dün söy 
lediği nutkmı hemen ilk kısmında ba 
noktaya temas etmiş ve umumi seçi· 
min gizli rey ile ve milli menfaatler 
gözetilerek yapılması Jazımgeldiğini 
a.nlatımış ve partiler konferansının 
yakında t;oplanarak bu işi görüşece • 
ğini ili.ve etmiştir. Bu yüzden bu me· 
sele için hazrrlanaca.k tayihanm, tts • 
telik ayan meclisinin ıslah etmeyi ve 
saltanat naibinin salahiyetini artırma 
yı da istihdaf edeceği anlaşılıyor. 

Macaristanm en mühim işlerinden 
btri dış sıyasasıdır. General Gömböş 
Almanya dostluğunu, diğer devletler 
le dost olmaya lisfün tutar ve Maca
ristanm Almanya, J~hista.n, A vustur 
ya ve İtalya.dan müteşekkil bir pııp
la birlikte çabşmasmı isterdi. Yem 
Ra.<;vekilin bu siya.-.etten a.yrılmıyaca 
ğr şüphe göfünnez. Nitekim son nut
kunda dış "i:rasada bir değişiklik yap 
mr:va.cafmr söylemiş ise de şafoıi hi!ll
leri sevkile Almanyayı üstün tutmak 
tPml\yiili1Tiii gösterE'n General Göm -
h.öst~n daha mutedil davranaca~ 
da "dış sıyasamız yalnız mevcut dost 
1uklan beslt'lmek ve ku\.T\'etlendinnek 
ile_ğil, avni zamanda bizler gibi snlhçü 
;"! birHiij ..,arttan meydana getirmeye 
lıa.'7.IT olan bütün devletlerle do!;tlnk 
"""!'an ff'"i" mak .. ıutmr t~.kin etmek
L_ .... ,,. •• rf,.wnrlı:le e-ö.,te-rmi"1tlr. 

Doktor llRrstnyf öteıfenheri Kont 

Rf'thlen'ln fikirlerine mütemayil ol • 

nıııkla manıftur. Ma.ca.ıistanm mu -
kadrlPl'atmı E'lindE' on ıııene ka.dar tiı-

tıtn Kont BE'thlf'n. ~fll('aristıtnm _Jcom 
heyctıerı t>U ay sunuud. ı..a.\lcu luvıcı· °''" .. _ -- .,.T __ , ... ! •• !..•-- _.,, .... " "' ~...... '"lltanno'"n ,, ... n :.,"t_KJ& IUlUU ... , ·~ · - • 

nacaklar ve yeni yıldaki mesailerini numaralı tramvay arabası Şişliden dost~a müna4'ehetler teııııl~ine muvaf • 

tesbit edeceklerdir. gelen 775 numaralı otomobı1in sad- fak olmll'•tu. Macaristan ile kom:".'nla

Heyetler, geçen tedris yılında iki mesine uğramıştır. Şoförün, önüne "' aı-acımtlald mesclelE'r hala hallt>clil -
bin çocuğu doyurmuşlardır. Bu yıl, çıkan bir çocuğu çiğnememek için '""Prliı'Yi. VP. e;öriinii.;;e ~öre kolav ko - · 

dört bin fakir talebenin iaşesi karar
laştırılmıştır. Şimdiden ona göre ha
zırlıklar görülecektir. 

ani bir manevra yapmak mer:bu-:-i.ye- la~· hall<>dllemlvf'<'e~ tein yeni Macar 
tinde kaldığı ve çarpışma bu yüzden 9'ıı.cı,·ekillnin el«' M11rı:tristanm komşn

•lln n,.. \•f''TivPH hof!iinkii h111i li:r.Prf11de 

ıv ÜLKİ ı E MEKTEBİ 
ANKARAYA 
TAŞ NıYOR 
Mülkiye Mektebi, Cümhuriyet bay

ramı tatilinde Ankaraya nakledile • 
cektir. 

Mülkiyeye bu sene alınacak mecca
ni leyli talebe için açılan imtihan neti· 

cesi 19 Teşrinievvelde belli olacaktır. 

Avusturya tütüm heyeti 
Tütün mübayaası için Anadolııda 

tetkikler yapan Avusturya reji heye
ti yarın Ege vapuruyla Izmirden seh
rimize gelecektir. Heyet, Avust:ırya 
inhisarlar umum müdürünün reisli
ğindedir. 

Tıbbı Adli Dairesinin 
İşi Artıyor 

Bu sene Müddeiumumiliğe 10 ay 

içinde tam 414.27 evrak gelmiştir. 
Müddeiumumiliğin son muhabere nu
marası bu rakamı göstermektedir. 
Bundan başka da MüddeiumMıiliğe 
yapılan davaların sayısı tam 16929 
dur. Bu sene Müddeiumumilikteki 
Trt>bı Adli dairesinin işi de çok art
mıştır. 

olduğu anlaşılmıştır. 

Türk Gi eko ogi 
Kongresi 
Memleketimizdeki kadın hekimleri 

tarafından on sene evvel kurulub, her 

yıl muntazaman aylık toplantılarını 
yapan (Türk Ginekologi Kurumu) 

bu senenin ilk ictimaını dün akdetmiş 

ve yeni idare heyetini seçmiştir. Baş

kanlığa Prof. Kenan Tevfik, ikinci 
baı;ıkanlıklara Dr. Orhan Tahsin ve 
Aziz Fikret, genel sekreterliğe Dr. 

Ahmet Asım, celse sekreterliklerine 
Dr. Kamil ve Şerif intihap olunmuş-

tur. 
Yeni heyet gelecek sene Ankara· 

da toplanacak (!kinci Milli Türk Gi 
nekologi Kurultayı) için şimdiden 

hazırlıklara başlanmıştır. 

Kurum üyeleri 1938 Mayısında Ho· 
landada toplanacak (Arsıulusal Gi -
nekologi kongrası) na davet edilmiş 
!erdir. 

Yeni Belediye bütçesi 
Belediye 937 bütçesini hazırlamaya 

başlamış ve dün şubelere bir tamim 

göndererek 936 maU yılındaki vazi

yete göre, yeni seneye ait taleplerini 
derhal tesbit edip ay başında merke

ze bildirmelerini tebliğ etmiştir. 

[AkVi/.\jj~HAVAI 
[~{~~~sl1J Bugünkü Hava : Kısmen Bulutludur 

Dün hava kismen bulutlu, kısmen ıçı:k 
ıeçmiıs.~ir. Rasat merk~zlc.~in~. tcsbit etti· 
iine gorc, bucun de dunku gıbı gcc;cceıı:tir. 
Yalnız dün hararet. derecesi düşmüştür. 

Bilhassa akşam Uzerı oldukça so~uk var
dL Dün hararet derecesi en çok 13, en az 
s idi. 
Rüzıar sakindi. Bugün memleketteki u

mumi hava vaziyeti de mutedil ıcçccek
tir 

10 uncu ay Gün: 291 H.ızır: HiS 
13~~ Hıcrı tj~,ı t-tumı 
Recep: 30 4 Birinciteşrin 
Güne~: 6,14 - Oile: 11,59 
ikindi: ıs, 3 - Ak§am: 17,27 

Yatsı: 18,59 - lmılk: 4,35 

- · 

l>E'kleterek, dllfer devh>:tlerle do"'tlnk 
"ıağlannı takviye etmesi ümit olunu -
yor. 

Macaristamn ıtnlacıamadr!'ft komşu. 
tan kliçiik itilaf <lf'\'letlf'rldlr. Mat"& -
rist.anm kli<:lik itilaf de,•Jetleıinden cl1 
'"~ hurlut tashihine miiteaTiiktlr. Bu 
harE'kE'tf' razı olmak •mlb mnıthedel«> -
rinin ta.dili malıiwtinde oldni!n ve hfr 
t111mn nfıtk tPfek hn~ut tl'cıhihleri mu 
.,hedcnin d11ha hii·dik taffillere n~ • 
'"\'la.cima yol a~acaı!r i<'ln Macari~tıuım 
lstedii!i hudut trı<ıhihlf'ıi knbnl edil . .. 
memekte \•e hn vii~~,." iki tamf al'& .. 
<ıYTida mUsıı.r;;ehet1er düzelememekte • 
dlr. 

Ömer R,.,-:a DOôRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

S ovyet konsolosu, dün Vali 
muavini Hüdai Kara.tabanı 

ziyaret etmiştir. 

• 
Y eni Erzuruın defterdan Naci, 

dün Ankara vapurile Trab. 
zona hareket etmiştir. 

• 
B etedJye Turizm şubesindeki 

bir münhal memuriyet lçln 
22 kişi müracaat etmiş, bunlardan 
yirmi kişi dün imtiha.ıta gi:rmişttr. 

• 
L iman Şirketi U~um Miidürtl 

Raufi Manyası, bugün An· 
karaya gidecektir· 

• 
• stanbul cihetlndeki nhtnnm 
1 temJzlenme anıeliyesine baş

lanmıştır. 

• 
D ahlllye Vek!Ieti \ili.yet 1'e 

belediyelerin lier a.y tahsll 
ettikleri b~a. arad ve buhran ver
gileri tahsilatlle ve masraf cetvel
lerinin her ay sonunda behemehal 
gönderilmesini bildirmiştir. 
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Madrit etrafında 
harp şiddetlendi 

Rusya Müdahale Kararı Verirse 
Vaziyet Ne Olacak? 

Londra, 16 (Radyo) - Asi kuvvetlerin Madrid~ ka_r
şr yaptıkları taarruz ci~~ileşmeğe başlan:ııştır. Asılerın 
iddialarına göre, Madrıdın garbında 50 kılome.tre .uzun -
luğunda olan cephenin hemen her tarafında .ıle~ı ~are
keti devam etmektedir ve birçok köyler zap-tedılmıştır. 

Bu cephe üzerinde Madritten kırlz 
kilometro mesafede bulunan kuvvet-

ler vardır. 
Asi General Molanın, cephe hattın-

dan on üç kilometro mesafede olan 
Karneroyu işgal ettikten ve bütün 
kuvvetleri Madrit ovasına indirdik -
ten son~a asıl umumi taarruza geç· 
mek fikrinde olduğu anlaşılıyor. 

Asiler Kameroyu da almışlar 
Oviedoda muharebe ha.la devam e-

diyor. , . 
Asilerin menabii Siguenza da rehı 

nelerle birlikte kilisede mahsur bul~ 
400 milisin teslim olduklarını bil 

na.n al 'd' 
diriyor. Bunların 20 si yar ı ı. ı .. dü 

A il r bir hükumet tayYaresını -
s e . h b . 

~ürrnüşlerdir. Madridin 'bır. a ~rıne 
.. • . General Lanoya bır suıkast 

gore ası k lundan vurul-
yapılmış General o . t'h t 

genç ın ı ar e -
muş, bunu yapan 

miştir. l k . 
Rusya ademi müdaha e omı· 

tetinden çıkarsa . 
..:ı- 16 (Radyo) - Stalın Yol· 

Lonw.a., .. l' 
1 

anya komünistler partısı ı-
daşın sp f . si a 
derine gönderdiği telgra , sıya ~ • 
hafilde derin bir tesir yapmışt~r. ?,Un
kü bu telgraf, Rusyanın ademı muda
hale komitesinden çekilirse Ispanya 
hük\lmetine yardım edeceğini ve mü· 
himmat ile dolu vapurlar gönderece-

ğini anlatmaktadır. 
Bugün 3000 ton erzak vesai-

re taşıyan bir Rus vapu-
• ...... 11 ...... ı.1~1uu<ı. uıu...-1.ı.w. qç•e-•ut: 

vapur zabitanına ve heyetine ziyfet
ler verilmiş ve Rusya ile lspanya a
rasındaki kardeşlik rabıtaları hara
retli bir surette yad ve tezkar 01 un
raretle tasvip ettiler. 

Ruıyada mitingler 
Moskova, 16 (Radyo) - Bugün 

Moskova, Leningrad, Kiyef, Arkan
jel ve diğer şehir işçileri ~iti~~ler 
yaptılar ve hükUmetin ad~mı. ~uda
hale komitesine karşı vazıyetını ha-

raretle tasvi pettiler. .. . 
Amele, İspanya faşist mud~halesı-

ne son verilmesini, aksi tak.~.ı~de is
panya i§çilerine silah ve mu.11mınat 
gönderilmesini kararlaştırmışlardır. 

Erganiİstikrazının 
ikramiye Keşidesi 

Yapıldı 
,Ankara, 16 (A.A.) - Ikramiyeli 

)"tizde beŞ ~e~irli 1~33. Ergani. istikr~-
1 tahvillerının yedıncı ikramıye keşı-

~esi bugün Tü:kiye. Cumhuriyet Her
kez Bankası ı~~reı merkeziyesinde 
Maliye Vekaletı ıle bankalar mümes
eilleri ve noter huzurunda yap•lmış-

tır. Neticede: . 
93474 numaralı ta.hv~e 30,000 lira, 

111754 
numaralı tahvıle 15.000 lira, 

105812, 111751, 139088 numaralı tah
villere üçer bin lira, 45339, 46499, 

6
.,

109 76586, 105820, 141324 nuına-
... ..~ı..yillere dokuz yüz dokuzar li-

re.lı ı.cu• • b 
'k amiye isabet eylemış ve undan 

ra, ı r d 
289 .... lıyil numarasına a ayrı. 

başka ~ . 
.. yirmişer lıra çıkmıştır. 

ca ır1~iyeler Maliye Vekaletile Tür-

k
. C huriyet Merkez Bankası ta· 
ıye um • 1. 

f d ta .. dikli resmı keşide ıste-
ra ın an " 
!eri üzerinden bu banka, merkez ve 

ubeleriyle Merkez Bankası bul:ı~ı
~an yerlerde lş Bankası. şubele~·mce 
ödenecektir· 

Mısır Tahvilatı Çekildi 
Kahire, 16 (A.A.) _ Mrarr ~edi 

t . inin yüzde Uç faiZll oblıgas • 
onsıyes t .h. 
yonlarınm 15 nkteşrln 1936 an Jn• 

de ya.pıla.n keşidesinde: . 
1903 de ihraç edilen tahvıllerden 

826.251 numara yüz bin, 1911 de ih. 
r aç edilen tahvillerden 239.652 nu
mara P.lli bin frank kazanmıştır. 

Madrit hükumetinin Başuekili 
KABALLERO 

Karadeniz ve 
Baltık 
Birleşiyor 
Londra, 16 (TAN) - Romanya 

hükumeti, Vistül nehri ile Tunayı bi
ribirine bağhyacak bir kanalın kazıl
ması için Lehistan tarafından yapı
lan teklife esas itibariyle muvafakat 
etmiştir. Bu kanalın kazılması ve i
ki nehrin biribiriyle bağlanması Bal
tık denizini Karadenizle bağlıyacak 
ve iki deniz arasındaki muvasalayı 
~t:Ullll t:U-C'-C:A Ul. 

Romanya. Hariciye nazırının Var
şovayı ziyareti sırasında bu mE:sele
nin müzakeresi ileriletilecektir. Bu 
yeni muvasalanın ask~ri mahiyet ve 
ehemmiyeti de nazarı dikkate çarp
mo.ktadır. 

İngiliz Filosu 
Falerde 
Atina, 16 (A.A.) - lngilter.enin 

Akdeniz donanmasına mensup bir 
filo Faler limanına geldi, Amiral Baş
\ ekili ziyaret etti, Başvekil de şere
fine ziyafet verdi, dostane nutuklar 
teati olundu. 

Yunanistanda sivil ve askeri tay
yareler arasında bir müsabaka tertip 
edilmiştir. 

Tehdit Mektubu 
mu Göndermiş? 
Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz

den) - Ankara zabıtası, tehdit ile 
para almağa teşebbüs suçıından do
layı Faruk isminde birini cürmü 
meşhut halinde tevkif etmiştir. 

Hadise şudur: Abdürrahman Na
ci Demirağ müessesesi, Ankara za
bıtasına müracaatle evvelce ş;rke
tinde muhtelif bizmetlerd~ çalışmış 
olan Faruk isminde birinin müesse -
seye bir tehdit mektubu gönderdiği -
ni ve para istediğini ihbar ve şika -
yet etmiştir. Bunun üzerine alman 
tedbirler neticesi olarak Faruk tev
kif edilmiştir. 

Buna mukabil Faruğun iddiası şu· 
dur: Kflıdisinin firmadan alacağı 
varmış. Senelerdenberi muhtelif işler 
de ~artnameye muhalif olarak firma 
lehine ve hükumet aleyhine yapılan 
işleri, şayet alacağı verilmezse, hüku 
mete bildireceğini söylemiş. 

Faruk, dün yapılan sorgu netice -
sinde serbest bırakılmıştır. Suçlu, 
~ahkemede gönderdiği mektubun 
bır tehdit mektubu değil, 1ilanıadığ1 
matl~buııu koparmak için başvurdu
ğu bır çare olduğunu tekrar etmiştir. 
Mahkeme, Abdürrahman Naciuin or 
tağı Hikmete gönderilen mektupla 
mahkemeye verilen ifadenin Faru
ğun tevkifini icap ettirmediği yolun· 
da karar vermistir. 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

F ransada mavnacılar gre
vi büyümüş, Parisin ia

şesi tehlikeye girmişti. Fakat 
yapıJan bir anlaşma üzerine 
grev nihayet bulmu~tur. 

• • 

P ariste Lehistan Başku _ 
mandanmın Fransa ile 

yaptığı anlaşmalarla meşgul 
olan Leh hariciye nazırı dün 
Paristen Varşovaya dönmiiş . 
tür. 

• • 

I
• svlçre hükômeti orduyu 

ve diğer mlidafaa vası
talarını takviyeye karar w•r
miştir. 

• • 

5 iblryanm Şimal garbi sa 
hillerinde on dokuz a

dadan mürE-kkep birtakım ada 
keşfedilmiştir. 

• • 

N ev~·orkta bir mecmua ta 
rafından ;reni Cünıhur

reisi sec:imi dolayı~ile bir an _ 
ket yapılmış l ,800,000 rey _ 
den 1,004,000 i yeni namzet 
Landon lehine rey vermiştir. 

Şark 
Demiryolları 
Müzakereleri 

(Ba~ı 1 inci1c) 
işletenlerin bütün masraflarını üzeri
mize alıyoruz, açıklarını kapatryo. 
ruz. Bugün dünyada temettü hissesi 
dağıtan şimendifer hattına pek az 
yerlerde tesadüf edildiği halde amor
tisman, umumi masraf ve temettü 
hissesi bizim tarafımızdan temin o
lunuyor. Böylece hem kar tevziine 
ait mes'ulıyet bızim üzerimizde bu· 
lunuyor, hem de işletme idaresinin 
aczinden ve fenalığından doğan bü
tün zararları biz sineye çekiyoruz. 

Bu görülmemiş külfetlere taham
mill etmemiz hangi nimetin mukabi· 
lidir? Biz şimendifer işletmesini de 
bilmiyoruz da yabancı işletme tek -
niğine onun için mi ihtiyaç duyuyo
ruz? Bu yüksek ücretleri onun için 
mi göze alıyoruz ? 

Devlet Demiryollarmın işletmP. va
ziyeti, malzemesi, intizamı ile Şark 
Demiryollarını mukayese edersek 
hayretlere düseriz. Bütün demiryol
larımızda en y.üksek garp tekniği ha
kimdir. Yalnız şark şimendiferleri. 
Avrupada kullanılan mana ile, tam 
şarklı bir müessese halinde katınrş
tır. 

Trakyanın ileri gitmesine bu ka
dar kıymet veriyoruz. Halbuki bu· 
ranın can damarı olması lazımgclen 
demiryolu, korkunç bir iptidailikle 
işliyor. Halk hiç memnun değildir. 
ücretler yüksektir. Gerek yolcu ve 
gerek yük vagonları o kadar fena
dır ki, komşu memleketler bir diizü 
ye bunlardan şikayet ediyorlar. z& -
ruri münasebetler dolayısile bu va.· 
gonlann kendi hatlarına geçme~in
den hiç hoşlanmıyorlar. 

Aydın örneği 

H iç~ir e:?ebi demiryolu y~ktur 
kı Turk ellerine geçtikten 

sonra işletme seviyesi, intizamı, va· 
ridatı birdenbire yükselmesin. En 
son misal Aydındır. Bu hat pevlet 
Dcmiryollarına geçtikten sonra man· 
zarası değişmiş, hasılatı birkaç ay 
içinde yüksek bir nisbette fırlan11ş

tır. 

TUrkiyenin demiryolları arasında 
umumi ahengi bozan, gerilik göste· 
ren yegane hat, Şark Demiryoludur. 
Bunun da demiryollarımıza karışma
sı ,memleketin demir ağlarını bir tek 
şebeke haline koyacak ve demirYO -
lunu Trakya için hakiki bir can da
ınarı mevkiine çıkaracaktır. 
Şark Demiryolu İşletme Şirketi 

harpten sonra Fransız sermayesine 
geçmiştir. Bugün Fransadan mem
leketimize gelecek murahhaslar bu
rada dürüst ve dost bir muhit bula
caklardır. Oyle ümit ederiz ki ken
dileri de Şark pemiryolunun halin· 
deki gayritabüliği takdir edecekler 
ve bıı vaziveti ta.sfive hususunda tam 

Belçikadan sonra Lehis
tan ve Romanyanın vazi

yetleri merak ediliyor 
Roma Gazeteleri, Siyasi ittifaklara 
Dayanan Fransanın Ağır Bir Dar

beye Uğradığını YazıyorAar 
· Lon?ra, 16 (Radyo) - Belçikanın askeri ittif kl 

siyasetınden ayrılıp bitaraflık siyasetine döndüg-u··n ad ~r 
· K ı f e aır Belçıka ra ı tara ından vukubulan beyanatın uy d 

- h b .. an ır-
dıgı eyecan ugun epey yatışmış ve vaziyetin daha f 1 

k
A • b d . . aza 

man~~ ı .. ı~~ a: a:resınde. muhakemesine başlanmıştır 
Bugun butun sıyası mehafıl ve dünya matbuatı Belçil · 
nm hareketi ile meşguldür. {a-

BELÇ!KADA : ~-
Belçika matbuatının büyük ekseri- I ni söylemektedir . 

yeti, kralın nutkunu tasvip etı:lc··te- Bununla beraber Paris gazeteleri
dir. "Yirminci asır,, Belçikanın Beş- nin dili Belçika.ya karşı mahsus:. bir 
ler konferansının toplanacağı sırcıd:ı surette tatWaşmıştır . 
siyasetini tasrih etmekle çok iyi etti 1NG1LTEREDE: 
ğini, artık Belçikanın şimale, Fransa 
için muhteşem bir set teşkil edeceği- lngilterede siyasi mahafil tnüva _ 
ni anlatıyor ve daha sonra Belçikanın z~nei kuva siyas~tine avd~t edildiği. 

t hh
ütlerine ve Milletler c . t· nı kaydetmektedırler. Belçıkanın ye-ea emıye ıne . . . d 1 . . 

sadık kalacağını, yeni teahhütlere gir nı sıyasetı o ayısıle ~manya ıle Sov 
mek iınkanlarını arıyacağını sö Jü- yet Rusya arasında bır harp koptuğı.ı 

y 1 takdirde Fransa, Rusyaya yardım i-
yor. . . Belçikanın sağ cenah mensurı~arı çın ~elçıka. toı~~aklal rı'?a ak::;k~rbs~vke 

. · aseti Bel 'k , ·- . demıyecektır. m.ese eyı as erı a.i<ım 
yenı sıy çı anın an anevı sı- . 
yaseti saymaktadırlar. dan tetkik eden

1
. b~eyd~~ Teletagraf 

. • h fil· k • . Belçika.ya kuvvet ı ır uşman ra-
Sı~a.sıMmilla tal ınC .ana~tdıne göre fından ansızın bir taarruzda bul1mul-

Belçıka e er emıyetın en çıkını .. .. - d 

~ffi.EK 
Gül A~acı ve Sarmaşık! 

tnsaıılar \'ardır ki, kendikendhıe 

büyür, feyizlenir ve mukadder ne ise 

0 re.cldeye kadar yükselir. Bu ~iikse
lişte ona kimse ~·ardım etmez. Belld 
boyu biraz kısa.dır. Lakin bu, aklının 
da Jusa olduğuna delalet etmez. Kud
reti kısadır; bu da iktidannm kısalı -
ğma delil sayılamaz. Dili kısadır; bu, 
sesinin kısıklığım göstermez. Kader 
diye ad taktığımız muhitin n şahsm 
şart \·e kabili~ etleri birleşerek ona 
ancak bu ınuhassıla:p Yermiştir. Se
bat eder, ömrü de \'efa eder~e yükse
lebilir, fa.kat bir hadde kadar. Ben ba 
... ibileri yabani ~iiJ aı!;acına benzeti -
;im. K~Irniudur. fakat biraz dikenli 

biraz ha.~indir . 
Bir diğer zümrenin adamı daha ''ar-

dır kJ ayakta cJurabilcUği andan iti -
haren sizin, benim, şunun, bunun elini 
tutar, eteğini tut:ır. Herkesin su:ru
na gider, nabzına göre şerbet ,·erir • 
(Ha),r ! ) kelimesini ~örii:;.me lfıgatin
den ~.ıkarmıştir. Böyleleri de sarma
şığa benzer. Bunlar mutlaka birine 
tutunarak ) iikselirler ,.e tutunduk -
ları şe)·in irtifaı nel<adarsa ona ya. 
kın yükselirln. Yiikselme!eri için bir 
had, bir ö•çii yoktur. U.kin o br -
nıao'lıldarı -:;('relen ayrılır ayrdmaz, 
beriki ~m a~act kaclar da dik dura
mazlar. 

Bnrılann hangisinden olınak ister -
siniz? 

Gül a~a<'ı mı? Sarmaşık mı! 

B. FELEK 
k b ynel

mil l t hh'·tı .. ih ması mumkun oldugunu kay ederek 
yaca , e e aa u erını - d' k' 
mal etmiyecek, bir garp misakma iş- ıyor 1

: k 1 - [= "Fransanın maruz a aca~ı zor- -\ 
tirak edecek, ve kollektif emniyete· 1 kl b" f 1 .1t de b N .o StL YAZIYORUZ? · . . . .. . u ar ır tara a, ngı ere unu 
saslarınm tesbıt edilmesını gornıek ıs . . • . • . · 
tiyecektir. Eski harbiye nazın De. vah:m bır.:11a~~se ol~rak t~lakkl ede· lnsaıı, eııgitı de11i::::lerde kaıayı göz-

. . cektır. Çunku lngııterenm Belç•ka den k b tt·-· ~ .. .. · 
vez, Belçıka ile Fransa arasında hiç . . .. . ay e ıgı ... amaıı, guııuıı c;ııdışe-

. b' 'tt·f k t 
1 

adı topraklarında ılerı mudafaa noktaları lerınden kcııcliııi biisb .. t .. k ~ 1 -"' bır zaman ır ı ı a mevcu em • . . 
1 

• .. .. d'· ıt un ur.u ıııuy 
_ k B 

1 
.k b' h har te-sıs etmek ıs emesı mumkun ur.,. sanar· Hayat bu sır d d 'bi 

gını, anca e çı anın, ır arp m Fransız ve Belr:ika sefirleri bu~ün d' . ' a a urmıı J gı • 
de topraklarından yabancı bir ordu ~· ır. 
geçirmiyeceğini taahhüt ettiğ'ini Ingiltere dışbakan· müstaşarmı ıiya- 1920 sonbaharında Marnıamı ıı iş-

ret ettiler. l' t ' ·' söylemiştir. ıyen pos a vapurunun yolcıılaı ı 1>U 

Belçika hükumeti. bilhassa şimali ALMANY ADA : hfasi hiçte duyar göriiıımüyonlıı. Ge-

şarki hududundaki kuvvetleri takviye Berlin, 16 (A.A.) _ E ıı:ika Kı·alı ridc şehrin paı ıltıları kaybotn•nd.-ın 
için askeri tedbirler almış ve bu hu • Leopoldun beyanatı hakkın la miita- iZE tiden ycııi bir toprak çıktığı için, 
duda iki alay asker sevketmi.::tı·r. · h All · bıı seyahat bir sayfiye gc:::inti.siııı an. 

-s lealar yürüten Deutsc e gemeıne 
FRANSADA: Zeitung. komünizme karşı müc::! lele diriyordu. Hilmi Ziya, Cıonlıın 1yct, 

Fransada Başvekil Blum, Dış Baka 
nı Delbos,mıidafaa bakanı Daladiyeı 

erkaniharbiye reisi General Gamlin 
ile görüşmüştür B u g ö r ü ş

m e d e yeni B e 1 ç i k a siyase
tinin siyasi ve askeri bakımdan konu
şulduğu anlaşılıyor. Belçika büyük el 
çisi bugün Fransa hariciyesine mem
leketinin yeni siyaseti hakkında iza. 
hat vermiştir. 

Fransa hükumeti, Belçika hükiıme 
tine verilecek 'bir nota hazırlamakta 
dır. Notada Belçika.dan Fransa - Bel 
çika ittifakına, Milletler Cemiyetine 
karşı taahhütlerine ve Lokarno ko -
nuşınalarma karşı vaziyetini soracak 
tır. 

İyi haber alan mahafile göre Bel . 
çika Kralının nutku, Belçika ve Fran 
sa erkaniharbiyeleri anlaşmas1 üze
rinde şimdilik bir tesir yapmıyacak 
tır. 

Petit Parisien gazetesi, "Belçika -
dan sonra Lehistan ile Romanyanm 
şeameti olacak bir harekete kendile 
rini kaptırmalarından korkmak ge
rektir.Bu dağılma hareketini durdur 
mak için ancak birkaç haftalık vakit 
vş.r.,, diyor. 

Tan gazetesi. yeni siyasetin iyi o
lup olmadığını istikbalin göstereceği 

bir hüsnüniyet göstereceklerdir. 

Böyle bir hüsnüniyet varsa müza

kerelerin müspet bir neticeye varma

sı gecikemez. Çünkü Ankarada niha· 

yet prensipler ve formüller üzerin
de konuşulacaktır. Hüsnüniyet sa

hipleri arasında prensip anlaşmala.· 

nna varmak güç bir şey değildir . 

Bunu Aydın hattının müzakere
sinde gördük. Bu müzakereler çok 
dürüst ve efendice bir tarzda cerevan 
etmiştir. Iki taraf kendi görüştlnü 
Yazı ile biribirine bildirmiş, yazılı 

e~aslar üzerinde zahmetsizce pren -
sıp anlaşmasına varılmış, sonra te
ferruat tesbit edilmiştir. 

Oyle ümit ederiz ki Şark Demir
yolu işinde de Aydın hattı müzake
resinin güzel misali tekrar edilecek 
ve iş yalnız meselenin tasfiyesile 
kalmıyarak müzakerelerin dost bir 
hava içinde cereyan etmesi ve geri
de Türk - Fransız dostluğuna layık, 
ahenkli ve tatlı bir iz kalması t\'.?min 
olunacaktrr. 

Ahmet Emin YALMAN 

hususunda mtişterek bir hattı haı c - 1 ~ - 10 - 1986. 
ket kabul etmiş olan Belçika fa-;:iı:t- "Sanar,. bir tertip hatası olacak, uzerin-

de durmaya degmez. 
l1?riyle flaman nasyonalistlerıniu bu "~n~ın cıeıı'"" dedıkten sonı:a "kaı:a)IJ 
son kararlarının ehemmiyetine i~aret gezden kaybettıgı "aman., diye tasrıh• ha 

k d. cet yoktur. Pakat muharrır aşağıd ~ r-
etme te ır. Bu gazete, lfransız • yeceğin n kolaylıkla anlaşıl;bılmesi a. soybı-
s t . k B 1 d k. k .. tasr'h 1 . b'l" ıçın u ovye mısa mm e çika a ı omu- _ 1 e _uzum gore. ı ır; o halde, ~aırane!ı-
nist tehlikesini mühim surette artır- gıne. ragmen, "engın,, kelimesini Eeda erii-

versın. 

mıst1r. Gazete., netice olarak. Belc;i
kanın hattı hareketinin garp misakı 
hakkında yakında yapılacak müzake
relerde tavazzuh edeceğini ilav~ eyl~
mektedir. 

ITALYADA: 

"Günün endişeleri,. gi.ınün adamı, güm.ın 
meselesı g.bi türkçeye, son zamanıaı:da 
f~e~kçeden gcçmi~ tabırlerdendir. Maıuna~ 
fı luzumsuzdur denemez; çünkü dilimizde 
~.at~.n mevcut ve m.u~1is bir kelimeye bir rie 
m:ıce~ret,. ı;ıan;ı ılave ederek dili .ıeng n

l~ştırmış oluyor. Fakat "endışe,. yi pek ye. 
rınde bulmuyorum~ "tasa · "kaygu . ııat 
ta "dert,. çok daha iyi 0İ

0

u~du. " ' • 
Roma, 16 (A.A.) - Belçika Kralı "His,. ile ''.duyn:ıak .. kelimelerinin yanya-

t<ı rafından ittihaz edilen es:> s!ı ka- na gelme"<ı hıç bır zaman iyi olınuyorı 

rarları me\·zuu bahseden Tevere ga
zetesi, bundan Fransı7. gazetelerıni n 
yazdığı gibi, yalnız Milletler C~mi -
yeti paktının değil, bilhassa "b,ran -
sanın emniyeti için bütün Avrupanrn 
mahiyeti bütün dünyanm daimi bir 
seferberlik altında bulunmasını isti -
yen Fransız an'anevi siyasasının mü
teessir olacağım kaydediyor. 

Belçikamn yeni bitaraflığı, bu mem 
Ieketi Fransa ve lngiltereye bağlı kal
maktan kurtarmakta ve kendisini biz 
zat kendi mukadderatına hakim kıl -
maktadır. Bu işte asıl dar'bele..;en, bil 
tün insanlığa ve tarihin verdiği ders 

lere aykırı olan Fransız noktai nazarı 

dır. Fransa Avrupaya, hayat dolu bir 
kültürün yaşıyan kuvvetlerini bir az

lığın amaçlarına tabi tutmak isti -
yen bir hattı hareket empoze ediy~r
du. 
ROMANYADA: 

Bükreş, 16 (A.A.) - .t!avae a ian
smdan: Belçika kral mm nutku, siya
ı:1i mahafilde derin bir tesir uyandıı
m ıştır. Bu mahafil, Romanynnın ha
rici siyasetinin esasını teşkil eden bir 
sistem olan kollektif emniyet s:ste
mi üzerinde Belçikanın yeni temayül
lerinin n; gibi al<isler hasıl edeceğini 
münakaşa etmektedirler. 

Bu mahafilde deniliyor ki: Avrura, 
yeni bir vaziyet karşısında bulun'lyor. 
Denilebilir 1.i Belçikanın son ha,.eke
ti, Milletler Cemiyetine istinat eden 
blitün diplomasi faaliyetini temelin
den sarsmıştır. 

Emden Varnada 
Sofya, 16 - Almanyanın büvük 

zırhlılarından "Emden., ayın 28 i;,_de 
Varnaya gelecektir. 

" .... va~ur.un yolcularında hiç te böyle bir 
hıs sezılmıyordu .. denecek olsa cumle daha 
"temiz., bir hal alır. 

" ... toprak çıktığı ... ., "Kara .. demek du. 
rurken "toprak .. kelimesini kullanmak el. 
bette yers•zdir; miıteradiflerin ar:ı.smdaki 
farkları düşi.ınmemckten gelir. 

"Sayfiye gezintisi,. ni muharrir "k:ıra 
yolculuğu,. manasında kullanmış. Fakat ge
rek "sayfiye, gerek "gc?inti,. tabii olarak 
aklnmza eğle~e fikrini getiriyor ve: "An· 
hıı;ıldı. muharrir vapurcfakilcrin keyif ır-ın. 
de olıl•ıi'ıınu si:\vlemek istiyor .. diyrır\!z.' 

Halbuki iş öyle dt<ğil; aşağıda şunu oktı
yoru7.: 

•. . Gemi, bir 1diprii gibi dcni:;;i1t iki 

sahilindeki cııclişelcri na klcdiyordı,, 

l'tfcmlckcti samn yangın, dıtr,qıın su

ların scs!Jfoliği içinde .~önccek yarde, 

bıı eski tekneye sığma11ları da tutuş

turuyordıc 

Dem.ek ~i gemkide1kilerık'ı; halini bir sayfı. 
ye gezıntisıne çr an ıırın ıne benzetmek t 
mamiyle yersizdir. Hele: "Gemi bir k. aıi 
gibi naklediyordu .. teşbihini müdafaaya 

0
P.1° 

le sanrnm ki ımklin yoktur. ' oy. 

Ras Nasibu 
Veremden Öldü 

Ahfeş 

Londra, 16 {Radyo) H h - a eş. 
İtalyan harbi sırasında Hab . ' cşın rt>nup 
cephesi başkumandanı olan ve Gene-

ral Grazyani'nin ku'"'etle .. d d . • • rını Ut' u-
rarak şımal cephesinı·n ı'nh'l" l .. . .. . · ı a ı uzerı. 
ne mevkıını terketmek m ı... • • ecvurıy0tın-

de kalan Ras Nasibu bug·· 1 . . un svıcre-

de veremden vefat etti. · 

Arnavutluk balyadan 
Borç Para I lıyor 
?ira~ 16 (A.A.) - Arnavutluk hü

kumetı Dra, limanının . 
d b

. . mşaası ve 
mo ern ır şekılde tech' ... 
bankasından 3 mil ızı ıçın Napoli 
franklık bir . t'k yon 735 bin altm 

ıs 1 ra7. vıı nm1c;tır 



4 TAN 17 - 10 !'" 

o 

:1". a. h k e :m e 1 erde 23 Birinc ı 
. 

Teşrin önümüzdeki Cuma günü akşamı 

B Ü Y Ü K S i N· E M A Y 1 L D 1 Z 1 . . . 

"Böyle Olacağımı 
Bilseydim 
Ağzıma 
Koymazdım!,, 

- Yallah, billah, bay reis, ben bu
nun müptelası değilim. Ben böyle ya
pacağını bilseydim, o (zehrimır) ı 
ağzıma koymazdım. 

- Omründe hiç rakı içmec'~n mi: 
- Içmedim. Ben evli barklı ada-

mım. Çocuğum da var. Pazarcryım. 

Dun pazar sonu arkada~lar biı gazi
noya girdiler. Beni de davet ettiler. 
Israrlariyle birkaç kadeh içtim.. Tadı 
gibi rakının ölçüsünü de bilnı.edigim 
kin zahir fazla kaçırmışım.. Oradan 
çıktım. Evde ekmek bekliyorlardı. 
Fırından bir ekmek aldım Sonra ba
şıma bu felaketler geldi. 

Suçlu yerinde, ceketinin kolları o
muzlarına kadar atılmış pamuk gibi 
dağılmış, lime lime olmuş, hırpalanan 
fanilası omuzlarını saklıyamıyan. göz 
lerinin etrafı çürümüş ve yumruk 
gibi şişmiş, lastik ayakkabısından 
parmakları fırlamış, Ihsan adlı bir 
genç vardı. 

- Cebimde tam 31 lira param var
dı. Şimdi 9 lira kaldığını görüyorum. 
Gecedenberi karakollardayım. Evde 
c;ocuğumun ve karımın haberi yok. 
Kimbilir, beni nerede arıyorlar. Aç 
ta kalmışlardır. 
Davacı sırasında Yüksekkaldmm 

bekçilerinden Hüseyin ve Şiikrü ile 
Sürpik vardı. Bunlar da şikayet.1.~ri

ni anlattılar. Evrak içindeki rapor
lara göre, suçkı Ihsanın bekçi Hüse
yinin bir dişini kırdığı, Şükrünün de 
elini ısırdığı anlaşılıyordu. Madam 
Sürpik te: 

- Sabahleyin kalktım. Benim evin 
camları kırılmış, kapının önünde de 
kocaman bir taş vardı. Birisi camla
rı kırmış, kapıyı taşlamış, fakat yü
zünü görmedim. Bu muydu, bilmem, 
diyordu. 

Şahitler dinl~ndi. Ihsanın ;rakı iç
tikten sonrn Silrpik'in evini taşladı
ğı, kendisini yakalamak istiyen bek
çileri de tekme atmak suretiyle yara
lndığı anlaşılıyordu. 

Mahkeme, şahitleri dinledikten son
ra müzakereye çekildi ve lhsanın 

fazla sarhoş olarak ta~kınl1k yaptığı
nı sabit görerek bir ay 20 gün hapse 
ve (120) lira 80 kuruş para cezası 

vermesine karar verdi. 

TEPEBAŞINDA DRAM KISMI 

Bu akşam lırJnbul hlflfıtJni 

saat 
20 

de "2hir1Yuatrosu 
MAKBET -1 !> 

F:~~~::~ 111111111111111 

KISMI 1 
Bugün saat 14 t 
Çocuk Tiyatrost 111 
FATMAClt 
saat 20 de 
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ıımrııı 

beı;ı perde idi. Sahneye çıkan aktör -
ler, aktrisler de en azı otuzu kırkı 
aşardı. Bunun on tanesi aktris ol -
sa? .. Kumpanya, ikiye ayrılınca, el 
altında on tane aktris bulunur mu? .. 

lhtiyar kadın, gizli bir şey söyH.l
yormuş gibi !ela.le eğilmiş ve sesini 
yavaşlatmıştı: 

- Bir gece koliste idim. Minak • 
yan rahmetli, çok sıkışmıştı. Aktris 
lerden biri hastalanmaz mı ? Aksi -
lik, aksilik üzerine... O gece , bana 
yalvardılar, yakardılar, ben, ilk de
fa sahneye çıktım. 

Gözlerini kapadı, hmçkırır gibi içi 
ni çekti: 

- Bugün ölmtış gibi hatırımd9. -
dır. Duyduklarımı, anlatmak, şimdi 
uzundur, başka bir gün anlatırım. 

lşte hanımım, o günü unutamam ... 
O günden sonra, birkaç kere sahne 
ye çıktım. Minakyan, anamla baba • 
roa çok yalvardılar. Kızında artist 
ruhu vardır; ona yazık ediyorsunuz: 
bırakın, kumpanyaya alalım! dedi -
ler. 

Madam Zaruyi, gözlerini yenile si
liyordu: 

- Eğer Mösyö Dikran razı olsay
dı, sahnede kalmaya, benim de pek 

iKi KÜÇÜK TALEBE HOROS 
GiBi DÖVÜŞMÜŞLER G. MiLT O N 

Sultanahmet sulh ceza hakimi dün, Fatih Çarşamba 
Orta mektebi talebesinden Mehmet Sait adlı 1 7 yaşında 
bir talebeyi 2 5 lira para cezasına mahkum etti. 

Yalnız 
. . . . . . 
uç gun ıçın 

Davacı da sınıf arkadaşı Salahaddindi. Dört minimini 
şah :t dinlendi. 

İddia ~u: 
TEPEB.l~.ŞI GJ. RDENi'nde 

Salahaddin smıfın mümesc;ili imiş. Saidi müdüre şika
yet etmiş. Sait mümessile içerlemiş, dün sabah Çarşamba 
caddesinden geçerken Salahaddine iki çamur topu atmış. 
Birisi suratma, birisi de kulağına yaprşmış. Sonra kucak 
kucağa gelmişler. Sait, Salahaddinin yüzüne bir de to -
kat vurmuş. 

icrai lubiyat edece1<tir. 

~ ..... ______ _..,,-----------------------.... 
BUCiUn 

Mahkeme, şahitleri dinledi. Saidi para cezasına malı -
kum etti, fakat ya~ı küçük olduğu için cezasının üçte biri 
indirilerek tecil edildi. 

"Rakı mı? Bugünlerde Halis 
Kamineto ispirtosunu Bfle 

Zor Buluyoruz. ,, 
Giyeceği elbise, hatta belki yata -R-

cağı yer, sırtında getirdiği posteki - B • C' ·k 
den ibaretti. Adı Hüseyin oğlu Ab- lr ,JQ l lm 
dülmenin ! Cürmümeşhutıular ara- •. 

sında bunu da Müddeiumuminin hu· r Uzu .. m Çalan 
zuruna çıkardılar. 

Hakim: 1 ("' · 
-S~? ne iş yapar~ı:z:ı? Di!.e sord~. ,J UÇ l U 
Abdulmenan kendısıne boyle bır Dün Asliye dördüncü ceza mahke-

~u.al sorulmasına hayret eder gibi mesine Zaha oğlu !van adlı bir ~us 
ıdı: çıkarıldı. Beyoğlunda Bursa soka -

- Bizim gibi adamlann ne işi gü- ğında bir manavın dükkanından !Jir 
cü olur, dedi, sabahtan akşama ka- salkım üzüm çaldığı iddia ediliyor -
dar, içmekten başka! d R · d 

- İçtiğin nedir, rakr mı ': 

Harabati suçlu: 
- Rakı, bizim içtiğimizin yanında 

misk ile amber kalır! Dedi, perman
gnatla karışmış halis kamineto is
pirtosunu bile zor buluyoruz. 

- Bugün nekadar ispirto çektin? 
-250 gram! 
- Beyazıt sokaklarından nare ab 

ata geçm\!Jeinl 

u. eıs, sor u: 
- Sen nerede oturuyorsun 
- 29 

- 29, ne canım. 
- 29 ... 
- Dün gece nereden geliyordun? 
- Ben arkadaşıma gittim. Oradci 

oturdum. 
- Kaçta gittin? 
- On bir .. 

- Nekadar oturdun 

iki Yavrucuk 
Bir halk filmi 

iki Yavrucuk 
Büyük bir muvaff akiyet 

kazanacaktır. 

Haftanın en mühim filmi ve 
JEAN MURAT - VERA KO
REN - JEAN MAX - JEAN 
CALLAND'ın fevkalade 

temsilleri , 

GiZLi VESiKA 
(2 eme BUREAU) 

Filmini SUMER sinenıasıncfa 
gidip görünüz. Fransız ve Al
man casusluk tesisatı arasında
ki mücadele sahnelerini tasvir 
etmektedir. 
Alakabahş bir mevzu 

Sonsuz bir aşk 
ve nihayet VATANA HiZMET 

ilaveten: FOX JURNAL 

•. 

~ .................. _ 

BAKARA 

iPEK 2 buy ük fi~m birden 
Sinemasında 

LOR EL - H ARDi 
Hi ND iST A NDA 

Senenin en gülünçlü TÜRKÇE SÖZLÜ komedi filmi 
"2 - Aylardanbet-i sabırsızlıkla beklenmekte olan 

Ş E YT A" LI T R Eft 
• Fransızca sözlü heyecan filmi. 

Bugünkü seanslar : LOREL HARD! - 1-4-7-10. ŞEYTANLI 
TREN 2,45, 5,45 - 9. 

Geceleri saat tam 9 da 2 film birden 

Elektrik Ş i rketi müŞterilerine ilan 

lstanbul Elektrik Ş.rketi 
Cümhuriyet Bayramı esnasında umumi ve hususi donanma tesi

satına lazım olan elektriği almak için şirkete evvelden bir ihbarna-

me verilmesi icabettiğini bildirir; donanma tesisatı' mevcud sayı-

cının kudreti dahilinde kalacaksa, tabii ihbarnameye llizum yok

tur. İhbarname en geç 23 Birinci Teşrin 1936 tarihine kadar şirkete 

gelmelidir. 

Taki zaferlerin ve tekmil donanma tesisatmm bağlama imkan

forı evvelce şirket tarafından incelenecektir; bunlar ruhsatlı tesi

s..ı.t müteahhitlerine yaptırılmalıdır. 

Bu hükümlere riayet edilmemesi yalnız bir tesisata 
ı..ım IJ~r 1nahallenin donanma tertibatına zarar verebilir. 

değil bü-
- Hayır, beyim .. Ben içtim ama, 

sarhoş olmam ! 
Müddeiumumi, suçluyu evrakile 

birlikte, Üçüncü Sulh Cezaya gönder
di. 

- Bir sene fazla oturdu. 
- Nasıl olur canım .. 

· 'Stav·sky l 
~------------'· ı~-------------------------' 

ÖLÜM 
Varidat Umum Müdür Muavini 

Nihat Ali Üçüncünün ve Ziraat Ban
kası İstanbul şubesi memurlarından 
Hüsnü Üçüncünün babaları, Maliye 
Müfettişi Tevfik Koralın kayınbaba
sı sabık alay kumandanlarından mü
tekait Miralay Zileli Hilmi Üçüncü 
tedavi altında bulunduğu Haydarpa
şa Nümune hastanesinde vefat et -
miştir. Cenazesi bugün saat onda Nü
mune hastanesinden kaldırılarak Se-
limiye camiipde namazı kılındıktan 

sonra Karacaahmette makberei mah
susasına gömülecektir. Allah rah -
met eylesin. 

- Tam on bir .. 
- Kaçta yakalandın 1 
- On bir .. 
Suçlu bütün suallere kısaca 11 rak 

kamile cevap veriyordu. M:.'1 h " "'tm' 

şahitleri dinledi. Ve sonunda sur~ ıı 
sabit göremediği için Ivanı beraet et 
tirdi. 

BİR TEŞEK K ÜR 
Hastalığımı büyük bir muvaffakı

yet ve hazakatle ve ameliyata ihti -
yaç bırakmadan tedavi eden kulak 
ve boğaz hastalıkları mütehassı~ı 

doktor bin başı Orhana ve Gülhanc 
hastanesi kulak şubesi asistanların -
dan yüzbaşı Tevfiğe alenen teşekkür 
ederim. Tan muharrirlerinden I 

Vahit Rarniz 

KULUDSKi SiRKi 
Beş gün istirahatt~n sonra bugünden itibaren temsıllerine tekrar başlamıştır. 

CUMARTESi ve PAZAR GÜNLERi 
.Matine ler saat 15. 18 ve süvare 21 de · 

DİGER GÜNLE R 
Matineler saat 18 süvare 21 de 

20 Birinciteşrin 936 Salı günü akşamına kadar devam edecektir. Acele ediniz. 
Gündüzleri akşama kadar hayvanatı vahşiyeyi kafeslerinde ziyaret etmek için duhuliye 15 kuruştur. 
Saat 11 de hayvanların yemek zamanlarıdır. 
Hayvanatı vahşiye numaralarından başka ayrıca fevkalade Avrupa numaralan da vardır. 

Murad Türkmenoğlu idaresinde 
ı giderdi. Demin de söylediğim ozama;-=--:= Evet. İhtiyar kadın, Iclalin sözlerinden 

büsbütün ayrı şeyler düşünüyor gi
biydi, bir müddet sustu. 

ucu hayatıma dokunur bir mesele 
için dahi olsa, artık Celil Mahirle 
yüzyüze gelmek istemem. 

Mahmut Y E::SAJ<.I 

niyetim yok değildi. .. Ne ise, kısmet 
değilmiş ... 

Sustu; hırkasının cebinden çıkar -
dığı mendille göz pınarlarını kurula
dı. 

Icliı.l, ihtiyar kadının susmasından 
korkmuştu: 

- Sonra, Madamcığım. 
Madam Zaruyi, bir rüyadan uyanır 

gibi başını kaldırdı: 
- Sonrası hanımcığım, tiyatroya 

adımımı attım, artık onun tiryakisi 
oldum. Eh, günler değişti; Minakyan 
öldü... Osmanlı dram kumpanyasın
dan, kimseler kalmadı ... Omrü çok 
olsun, bir Madam Kınar var. Ara sı
ra, Ermeni amatörlerinin ver-di tleri 
oyunlarda rol alır; o zaman gıder gö 
rürüm. 

Iclalin, sabrı tükenmişti: 
- Pardon Madamcığmı, sakrn da 

rılma, gücenme... Fofonun halasını 
nasıl tanıdığını anlatacaktın. 

llıtiyar kadın, yutkundu; boynunu 
büktü: 

- Fofonun halasını da kolisten 
tanırım. Vaktile, o da çok güzel ka
dındı. 

- O da aktris miydi? 
-Hayır ... Benim gibi, kolise gelir 

ki aktörler aktrisler, hep bir aile gi- - Akşam yemeğine bekliycyim 
bi idiler. Fofonun halasını, işte o za mi? 
mandan tanırım. Sonra, Mösyö Dik- tdal, gardroptan seçip aldığı es -
ranm erkek kardeşi, onlardan bir kız vap elinde, düşünerek durdu: 
aldı. Araya akrabalık ta girdi. Ben, - Pek belli olmaz ... 
Fofonun doğduğunu bilirim... - Eğer aklına eser de, birkaç mi-

Ihtiyar kadının, uzun uzun anlat- safirle geliverirsin diye, ben, söğüş , 
mış olmasına rağmen, Iclal, kendi- zeytinyağlı dolma gibi şeyler yap -
ni şaşkınlıktan kurtaramamıştı : tım. 

- Peki madamcığrm, anladım, tclalin yüzü gülmüştü: 
hepsini yakından tanıyormuşsun... - Mersi, rnadamcığım ... 
Ala ... Yalnız, anhyamadığrm bir şey Fakat ihtiyar kadının yüzü gül -
var. mUyordu: 

Madam Zaruyi, gülümsedi: - Söğüş, zeytinyağlı yemekler ... 
- Onu da söyle, hanımım. hepsi soğuk yenir, şeyler... Artık, 
- Şimdiye kadar, ne onların ya- sıcak yemek yediğin yok gibi... Mi-

nmda, ne de sırası gelip lafı geçtik- dene de, dişlerine de fena, hanımım. 
çe, hiçbir şey söylemiyorsun, bildi- Hani, karışıyorum gibi aklına bir 
ğini bile iyice belli etmiyorsun. şey getirme... Seni sevdiğim için 

Yaşlr kadın, içini çekti: söylüyorum ... 
- Bu yaşa geldim, dünyadan, in- tclal utanmıştı, önüne bakarak gü-

sanlardan çok şey öğrendim. Ama, lümsedi: 
en çok inandığım şey, ne oldu, bi- - Mersi madamcığım ... Haklısın, 
lir misin? Bildiğimi de bilir görün- ne diyeyim . ._ 
memek... ~adam Zaruyi, genç kadına, uzun 

- Neden, madamcığım? uzun baktı: 
Madam Zaruyi, gözlerini kaparnış - Sormıyayım, söylemiyeyim, di-

tı. Cevap vermedi. Iclal, tekrar sor- yorum ama, gene içim elvermiyor .. 
mıya cesaret edememişti. Mektuba cevap verecek misin? .• 

Genç kadın, gardrobu açtı, giye • tclal, dudaklarını büktü: 
ceği esvabı alıyordu; Madam Zaru- - Ne cevap vereyim ... Onun ce-
yi, yavaş ve çekingen bir sesle sor- vap verilecek bir yeri yok ki ... Ona 
du: cevap vermek, Celil Mahiri çağırıp, 

- Sokağa mı gideceksin, hanı - uzun uzadıya konuşmaktan daha 
mım? zor ... Hem. ne diye cevap vereceğim? 

Iclal, ağır ağır giyiniyordu: 
- Oyle değil mi, madamcığım? 
Madam Zaruyi, dalgın bir baş sal-

layışile: 

- Celil Mahir Beyle tekrar konuş 
diyemem... Ama, hiç konuşma da, 
diyemem... Mektup yazmak lazım 
mı, lazım değil mi? Bunu, düşün • 
mek ister, dedi. 

IcHil, aynanın önüne oturmuştu, 
güldü: • 

- Madamcığrm, senin, dilinin al
tında bir şeyler var, haydi şunları 
söyleyiver de, ikimiz de sıkıntıdan 
kurtulalım. 

Yaşlı kadın, dayanamadı, gülmiye 
başladı: 

- Hemen de halimden anlarsın. 
- Öyle zannediyorum ki, sence, 

benim Celil Mahirle görüşmem la
zım ... 

- Evet ... 
- Peki, neden? 
- Yazdığı şeyler, hiç te bo~ de-

ğil... Evimizin içinde imiş; hP.rgiin 
seninle berabermiş gibi, hP- şeyi, in
ceden inceye biliyor ... Bunları nasıl. 
kimlerden öğreniyor? 

lclal, oturduğu yerde yarı döne . 
rek Madam Zaruiye acır gibi baktı: 

- Bunu sormak için mi Celil 
Mahirle konuşacağım? Hayır! Değil 
böyle ehemmiyetsiz bir sebep için, 

O, söylerken, ihtiyar kadın, sa -
hırla, sükfuıla dinliyordu; nihayet 
başını eğdi: 

- Yerden göke kadar hakkın var. 
Yalnız, ben sözümü bitirme.!!"' 'itim. 
Celil Mahirle bir daha yüzyüzc gel
miyeceksin ... Peki... Onunla konu' .. 
ma ... Ona, mektup yaz, anla ... 

- Neyi anlıyayım, madamcığım? 
Burada olup bitenlerin kimlerin öğ
rendiğini mi Çok tuhafsın, darılma 
ama .... Ayol, bunları, benim kadar 
değil, benden iyi bildiğin halde, böy
le söylemen garip?.. Hepsi, gece 
gündüz içiyor... Nerelerde yatıp 

kalktıkları belli değil... Biribirle!·ine 
rastlıyorlar ... Hepsi de boşboğaz .•• 
Artık, bunun, nereden, nasıl duydu
su, var mı ya? 

Madam Zaruyi, içten bir acıyışla 
gülümsedi: 

- !ş, bildiğin gibi değil hantm:m .• 
Sen, onların nerede sabah orada ak
şam, içip sızdıklarma; sana, bana 
karşı göründükleri gibi boşboğazlık
larma bakma ... 

lcliil; yeni bir şey daha öğreniyo
rum! der gibi gözlerini kırpmıştı: 

- Yani onlar, göründüklerinden 
başka türlü insanlar mı? 

Madam Zaruyi, kaşlarını çattı, göz
lerini kısarak baktı: 

[Arkası \•ar] 
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TA N 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürü.at, ıamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çabtmaktır. 

Günün Meseleleri 1 

Matbuat Cemiyeti 
İstanbul Matbuat Cemiyeti bugün 

senelik kongresini t.opluyor. . 
Bu kongrede ne kon~ulur, cemı
t bize bir yıllık icraatı olarak oele:r 

~=rir bilmiyorum. Fakat bildi~iın bil' 
§ey vardır ki, nihayet on sene!tk f~
liyetten sonra Beyoğlu:°~ kimsenın 
gitmediği bir bina. salıibı olmuştur. 
Ölen a.rkadaşlann cenazelerine bir çe
lenk gönderir. Ve bütün faaliyeti 

bununla biter. 
Tesadüf bu ay Bulgar Matbuat Ce-

miyetinin de PJevne'de kongresi top
~dı. Bulgar :Matbuat Cemiyetinin 
otuz senelik bir hayatı vardır. Bu ce-

_,;;. arasında mi yet evv~ azası . 
kadaşlık hislerini kuvvetlendir • 

ar b" .b •• 
miştir. Bulgaristan gibi ın m • 
ne zıt siyasi akidelere sa.bip fırka ve 
gazeteleri çok olan bir oıem.lekette, 
biribirlne düşman gazetelerin muhar-

i 1 ri bira.rada dostça birle • 
r re b. d b .. 
§eblliyor, yaşryablliyorlar, ız ~ u • 
tün gazeteler ayni siyasi prensıp oet
:ra fJDda. toplandık.lan hal.de, gaze.~i 
leri bir t.opl.a.ntıda birleŞtirmek mum-

kün olamıyor. 
Bulgar Matbuat Cemiyeti aza yar-

dmımı kuvntli ve sosyal bir nizama 
bağlamıştır. Cemiyet matbuat me~
&upla.rmm bir nevi sigortasıdır. İşsız 
kalan hastalanan, ihtiyarlıyan gaze
ciler ~miyetin yardmıını görürler. 

Bundan başka cemiyet her sene, 
gazeteciler içinde liyakat gösteren 
dört kişiyi gazetecilik tahsil etmek 
üzere Alma.oyaya, Fransa.ya. veya İn
gUtereye gönderir. 

~lulgar Matbuat Cemiyeti zengin 
bir cemiyet te değildir. Azasının a -
dedi 150 ~i geçmez. Fakat iyi organi· 
~- ı,..; _ı-..- .... , .... ı~. ,_, __ -·· 

· Türk Matbuat Cemiyetinin de bu 
seneki kongreden sonra böyle fa.al bir 
hayata girmesini temenni ederiz. 

• • • 
Tiyatro mevsimi 

Bizde tiyatro mevsimi Şehir Tiyat
rosunun Ma.kbedi ile başladı. Bütün 

görüp göreceğimiz de bundan ibaret. 

Seneden seneye inkişaf eden, bize 

klasikleri vermeye başlıya.o. bu tiyat

ro bizi sevindirmelidir. 
Fakat ihtiyaamı:ı büyük, çok bü • 

yük. Ne seyredilebilecek bir opereti

mlz. ne dinlenecek senfonllerimiz \'ar. 

Buna mukabil komşumuz Sofya.da bu 

kış zengin hir tiyatro faaliyeti başlı

yor. Belgrat, Prag, Va.rşova tiyatro· 

larile anlaşmışlar, artist ve rejisör 

mübadelesi yapacaklar. Bulgar re

jlRörleri Belgrat, Prag \'0 Varş<wa 

sahnelerinde Bulgar piyeslerini sah • 
neye •koyacaklar. Buna mukabil Bul

garlar Va.rşova, Prag ve Belgrat ar· 

tistıerini se~Tedebilecekler. 
Bulgar opera..~ı Avrupanm büyük 

,..rtistlerini getirtiyor. Bunlar ara -
sında Maal.r, Yugoslav ve Polonya. 

arttstleri var. Hatta Breslav operası 
De de münasebet tesis ediyorlar. 

)lusiki programlarında da 12 ka. 
dar konser vardır ki, bu konserleri 
A vnıpanm büyük musiki üstatları i _ 

dare edecektir. 
Bu zengin program karŞrsmda. mah 

rumi etimizin acısım daha kuvvetle 

d dy B kadar çorak bir kültür 
uy um. u . . . . 

muhiti içinde tiyatro ve musiki ihti· 
yaonnızı nasıl tatmin edebiliriz? 

ek · • a.ca.ba Bu çoraklığı giderm ıçm 

bb de Balkanlarla. bilhassa Sovyet 
Birliğindeki Türk, Azarbeycan, Ta -
tar Kırgız tiyatroıarile mübadeleler 

ya;atnaz JDJ)1Z? govyet Birliğindeki 
Türk tiyatro, ve operatan son sene -

lerde Moskovada bile muvaffakıyetli 
temsiller vermişlerdir· Bu ~eyetler 
Türki~·eye memnuniyetle ~e1irler ~ 
1ımz. Bu suretle şeh~e, hatta 
Ankarada bir tiyatro ve san at ha.ya.. 

tı uyandıramaz mrvız f 

IAN 

-----------------------------------------~--~--~--~--~--· ---·--------~~--------~------~---~~------

[_1:1 i:_ i ~ yaramazlar -·-··-·---·--·----------! 
• 

PR.Ol=ESÖA. 

(
1 H . KoJ-JFERAN$cRıYoR . 
,~ 'l\ - içlAJiz on-J BİR ~Ey 
\~I YAPMAJ<. ARZUSU GEL. 
~~ oiG İ zAMAlo.I ONU 
~ı 14f.MfN YAP!~!-Z.: 

ARZ.U~UZ ıçıı..ıızoe: 
KALMASlt-1 • 

- .. , 

BEN ATTIM. DEMİN Siz.: ,,İcıN/.LDEN · 

Eı~ ŞEy YAPHAK 4R.c:usu 0iLDi6i 
ZAMAN 

insanları Tamir için Keşf 
olunan Yeni Usul 

Bozulan gözleri, guddeleri, kanlan ve sa
ireyi yenilemek fen 

sayesinde arbk 
mümkün olabiliyor 
S ovyet \ Rusyadaki soğuk hava dolaplarının 

biri, ölen insanların cesetlerinden, lüzum ha-
sıl oldukça kullanılmak üzere çıkarılan gözlerle dolu
dur. Rus hastanelerinde yine bu cesetlerden alınan ve 
canlı insanlara aşılanmak üzere saklanan kan bul11n-

maktadır. 

Amerika hastahanelerinin bir çoğunda yine ölüce
setlerinden çıkarılmış canlı guddeler muhafaza olu

nuyor ve bunlar icabında canlı insanlara aşılanıyor. 
UlU-C~t:l..l~lU'Cu ..., ..... 'l"-'u..ı..ı.u"-. 4U" ., 

olunması yeni bir ~ey değildir. Bü • 
yük Harp sırasında insan cesetlerin
den türlü türlü şekillerde istifade er 
lunduğuna dair şayialar çıkmıştı. 
Fakat ölü cesetlerinden en çok isti
fade olunduğu devir, bugünkii de· 
virdir. Bunun sebebi insanların ölü
münden sonra azalarının birçüğu -
nun, kısa bir müddet içinde hayatla 
kalmasıdır. Kalp durduktan sorıra 
da hiç olmazsa yirmi dakika yaşıyor. 
Göz ölümü müteak1p, yarım saat ka. 
dar hayatta kalmaktadır. Gözün ba. 
zı kısımları ise daha uzun bir zaman 
hayatta kalıyor. Adaleler Jört sa:ıt 
kan höcreleri 18 saat, kemikler üç 
gün, deri beş gün ya.-;;amaktadrr. Saç 
dipleri. tırnak kökleri ölümden son
ra bir hafta kadar hayatı muhafaza 
ediyor. Bazı insanların gömülmelenn 
den sonra sakallarının bitmE>.si, t.ır -
naklarınm uzaması bu yüzdendir. 

Bir domuzun gözü üzerinde ameliyat yapılarak karn:yesi alınıyor ve bir insan gözüne geçiriliyor 

• nsanlarm dahili azalan için • 1 de de saatlerce, hatta gün
lerce hayatta kalanları vardır. Me
sela, ciğerin hücreleri bazan iki 
gün, yahut daha fazla yaşamak-

tadır. . 
Bu vaziyet, hayatta olan ınsanla-

rm ölü cesetlerinden istifade et • 
melerine imkan veriyor. 

Bilhassa göz ve kan üzerinde 

yapılan tecrübeler bunu ispat et • 

miştir. 

Birkaç sene önce Moskovada 

Dr. Yudin kana muhtaç olan has

talara kifi derecede kan bulmak 

için ölülerin kanından istifadeyi 
düşünmüş ve yaptığı tecrübe mu
vaffakıyetle neticelenmiştir. Bu 
yüzden sıhhatli bir adam bir ka
za neticesinde ölürse kanı, pıhtı

laşmadan evvel alınıyor, ve pıhtı
laşmasına imkan brrakmryacak 
tarzda muhafaza olunuyor. Bu sa
yede kan aşılamak için lazım olan 
kan miktarı kolaylıkla tedarik o-
1 unduktan başka kan üzerinde is· 
tenildiği kadar tecrübeler yapıl -
maktadır. 

F akat bu yoldaki istifadeler 
kana munhasır kalmıyor. 

Gözlerden de istifade olunuvor. 

1888 de Almanyada Dr. Hippel bu nrn çaresi bulunduktan sonra Rtıs· 
yolda bir tecrübe yapmış, ölü bir yada çok mühim tecrübeler yapıl-
tavşanın gözündeki şeffaf kısını, 

diri, fakat gözü sakat bir tavşana 
aşılamış. ve muvaffak olmuştu. 

Kısa bir zaman önce Rus Ope· 
ratörü Dr. Filatov göz üzerinde 

buna mümasil bir ameliyat yapmış 

ve bir ölü insanın gözünü alarak 
şeffaf kısmını kör bir adamın gö

züne geçirmiş ve ameliyat muvaf • 
fakıyetle neticelenmiştir. Bunun 

üzerine Rus hastanelerinde, yaşı· 
yanların sakat gözlerini taınir için 

ölü gözler bulundurmıya karar ve· 
rilmiştir. 

•ı nsanlara maymun guddeleri 
. aşılıyarak gençleştirmek işi 

bırkaç senedenberi tatbik olunu· 
yor. 

İnsanlara hayvan guddeleri aşı
lanır da insan guddeleri aşrlana· 
maz mı? 

Bunun üzerine Amerikanın Bal

timor şehri doktorlarından IIar

vey Stone ile Alex Carrel bu yol

da çalışmıya başladılar ve muvaf· 
fak oldular. 

Doktor· Carrel meşhur tayyareci 

Lindberg ile birlikte çalışmış V'e 
ölülerden çıkarılan guddeleri h:ıf· 
talarcat hatta aylarca yaşatmak 

için bir cihaz hazırlamıştır. Bu ci

haz yalnız guddeleri değil, yaşa

ması istenen her uzviyeti yaşat· 

maktadır. 

GuddPleri bu şekildP. yaşatma-

Dolttor Canel ile tayyareci linJ. 
berg tarafından İnsan azalarını, 
guJdelerinit vesaireyi, yaşar bir 

haldP. tutmak için hazırlanan 
cihaz 

mrştır. 

Bir krz cüce kalmak tehlikesile 

karşılaşmıştı. Kazaya uğrayan bir 
adamın bir guddesi alınarak bu 

kıza aşılanmış ve kız bu tehlike· 
den kurtulmuş, normal bir suret
te büyümüştür. 

Guddclerin bu şekilde aşrlanma
sı üzerinde birçok tecrübeler ya
pılmış ve tecrübelerin hepsi de mu
vaffak olmuştur. 

Bu yolda atılan adımlar yeni bir 
vadide ilerlemektedir 

M odern operatörle# insanlann 
eskiden, çürüyen uzviye+le

rini kesip atmakla kalmıyarak ye-

rine yenisini koymak için uğraşı· 

yorlar. Bu yeni uzviyet, başka '.lir 

insamn muhtaç olmadığr, kullan
madığı bir uzviyet olacaktır. Bu 

yolda atılan adımlar kalpleri dahi 
değiştirmenin imkansız olmıyaca

ğını gösteriyor. Tamirat yapmak 

için kupanılacak kalpler ölüler· 
den alınarak saklanacak ve labo
ratuarlarda yaşatılacaktır. 

Bazı hayvanlar üzerinde tecn1-
beler yapılmış ve bunlartn kan 

deveranını temin eden sun'i kalp

lerle yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Bu tecrübe henüz insanlar üze. 

rinde yapılmamış ise de yapıla

cağı günün uzak olmadığı J!Örillti
yor 

---
[Tarihi Dedikodu] 

Doktor 
Kilisli Rifat 
Kilisli Dr. Rüat ta. öldü. EYUya Çe. 

lehinin: "Desti muasırin ile harap , • ., 
wı,but olan yaşmak sıyrran mezarlı
ğındaki" kemikleri titresin! 

Kilisli Dr. Rifat imdada yetişme . 
seydi Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
basılmrracak, Türk df'hasmm, Türk 
hafızas~n timsali bulunan o şaheser 
Selimiyede, Perte,· Pa,a kütüphanesi
nin tozlan içindr kim bilir ne zama. 
na kadar gömülü kalacaktı. 

Dr. Rifat Kiliste doğmu';tu. Kilis 

demek Anadolu yaylasının son Türk 

belde!ti demektir. Çünkü Kili~ten a
aşğı Araplık ba5lar. Ve çünkü Kilis. 

ten sonra ilk merhale Haleptir. 

. Memleketinde "Çıplak oğlu,, diye 

yadohman Şe~ his1am Oryanizade E

sat Efendi, Tiirkün birinei naşiri Ne
cip Asım, Dr. \'e Edip Rifat sanki 
Türkün hududunu Araplık aşiretleri
nin sa\·let ,.e hücumuna karŞıı bekle -

mi~ olan üç abidedir. 
Dr. Rifat, Kilisin fakir bir ailesin

dendir. Tıp tahsili için lstanbula gel· 
mişt Mektebi Tıbbiyei Askeriyeye 

girmiştir. Perşembe akfoiaınlan mek ~ 

tepten ç.ıkar çıkmaz Usküdarda SeU
nıi,leye 'ko~ar, hafızı kütübe ricalar e
der; cebinde mumlar götiirür. Hafızı 

kütüp koca Pertev Paşa J\ütüphane
sini Dr. Rifata emanet edip evine gt. 
der. Rifat. kiitüphant"de ı?;t"ce1er, u • 

')aha kadar u:rum11·arak. E,·lin Çele
bi S('~·ahatnamesinden mu~yyen o

lan kısmı istinsah ertcrE>Jc 1>rt~i ·.,ahah 

"İkdam" matha:ı .. rna ~elit-. Ahmet 

Cf'\'<let Bt":re tt>slim edip Jıaftasmr ıte 
çindirect>k olan iki beyaz mecidiyesi-
oi alırdı. • · 

Evli~·a Çelebi Se~·ahatnamesinin 
tab'ı bu himmt>t Vf' ~a.Hetin e!'>eridlr. 

Galat:ula l'eralh cami<tinin iiodünde 
lmrulmu':- olan sıhhiy ... rlairesi meşru. 

ti~·et akahind~ bir büyük "'f'reft" maz. 

har olmıı.,tu. Konya rnf'nfa.-.mdan ~e
len Dr. Cenap Şt>hahcttin, Şam men • 
fa~ndan gf>len Dr Hüse;rin Suat, tn~ 
hur hlP.ŞMJtiyet hashanhğı atından i· 
nen Dr. Rıza rf:',•fik \'e e<lip Dr. Ki

fü;li Rıfat hep o köhnf:' Cin.-,·i.z kub. 

besinin üstUnde hirleı;mi~lerdi. 

Geçmiş zaman olur ki ha~·a.Ji cihan 
rle~rr. 

Abdurrahman Adil EREN 

Okuvuc~ 
M e kty p o a rn 

Bu haksızlık doğru mu? 
~ün ~kşam saat 6 da Aksaray yo

lu uzerınde küçük bir arıza olmus t •• 
ranıvay seferleri on beş rlikaka ka-

dar aksamıştır. Bu sırada Beyaztda 
gelen Topkapı · Sirkeci arabalarm • 
dan biri, bu anza dolayunle tevıık • 
kUf etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu arabanın yolcuları, öndeki araba
ya ayni biletle binebilecekl~ri sovle
n~re~ aşağı indirilmişlerdir. Haİbu. 
~1 • b_ıraz sonra ayni araba makastan 
oteki hata alınarak Sirkecıy~ hare. 
ket etmiştir. Ve bu sırarh arıza 
b~araf edildiği için yolcular önde
ki arabalara binememişler, arkadan 
gelenlerin de dolu olması :YU-mnden 
yol ortasında kalmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında Sirk . . . • ccıye 
boş gıden bır Topkapı arabasına bı-
nerek tekrar Topkapıya :iö k 
. b. k nı-ne ıs-

tıyen 1r rsım yolcular 11 . . . - • ~ erındekı 
bılete ragmen yeniden bil _ 

b et almaga 
mec ur tutulmuşlardır B· 
lık karşısında kalan b" u haksız-

d.. ır okuvucu-
m~z,h. u.n a~şanı matbaamıza -gelP--
re adısenın tekerrür tm . J 

m . . d e emesı te-
ennısın e bulunmuştur. Alakadar-

ların nazarı dikkatini celb~ueriz. 

• 
Lise olgunluk imtihanlan 

ve Oniveraite 
Lise olgunluk imtihanlarına ...ı • 

te b' ı:; • "'lp 
ır grup dersten muvaffak ola _ 

yan talebe üniversiteye alı mt 
tad B k A nnıamak
t r~. u :bıI talebe namına gaze-
:mıze vu. ~ bulan müracaatlerd"' 
bır senelerının kaybolmama . . :· 

b Si ıçın hır 
çare ulu~ası hakkında alakadarla-
rın .nazan dıkkatini r.elbetmemiz is
tenılmektedir. 



Milli kümenin fayda- Askeri 
lan ve güçlükleri Liseler 

Bu İşi Teknik ve İdare Bakımından 
Muhakeme Etmek Zamanındayız 

Milli küme kurulurken lstanbul. lzmir maçından bir hatıra 

Futbol federasyonunca beş senedir tatbik edilmek is
tendiği halde bir türlü meydana çıkamıyan milli küme işi 
nihayet şu malfım İstanbul liki yüzünden ortaya atıldı. 

Sırası gelmişken, üzerinde fikir yürütecek zamanımız 
varken, milli kümenin faydalarını, mahzurlarını nesapla
mak zararlı olmaz kanaatindeyim. 

Bir terakki vasıtası ~ 
B f tbol ··t h sısl tediğimize hamledilmesin. Yukarıda-
azı u mu e as arımız, . . .. . . .. .. . 

·ıı· k.. · T"" k f tb ı · · ·· b h ı da '-'azdım; mıllı kume ışı, duşuncelı nıı ı unıenın ur u o unu e e- .J • 

1 1 J< t ğ .. 1•• 1 ve muntazam tatbık olunmak şarti· 
ıne 1a ur araca ını soyuyor ar. 
K rt 1 d · t . d"I d le, netice almasa dahi neticeye doğ-u u uş erecesı ayın e ı ıne en . . .. 
·· 1 b' h ""k .. •. k ru ılerlenen bır usuldur. Ben yll' :ırı-soy enen ır u nıun nıuna aşası . . . . . _ . 

k k b· ı d -· ıd · 8 1 .11• dakı fıkırlerı yenı başlıyacagımız brr pe a ı egı ır. en ya nız mı ı .. . • . . . . 
k.. t tb"k t ·ı b. ınleket fııt usulun hakıkı mahıyetını lehınde ve 
unıe a 1 a 1 1 e ır me ı h" d k. d". .. 1 a ey ın e ı uşunceler e beraber mu bolünün yoktan var olacağını sanmı-

yorum. Her çareye şifa derecesi ka - hakeme etmek maksadile yazıya bu 
suretle girdim. 

dar ehemmiyet ve kıymet vermek Gelelim bu ivin bi.7. göre t.arcı.f:hrı 
fartile, mllli kUmoye "terakki va- na ; milli kümenin başlaması, Anka
sıtalarından biridir,. demek daha 
doğru olur zannındayım. 

Milli kümeler 
Şimdi milli kümenin dışarıdaki şe 

killerinden ve neticelerinden başla -
yıp Türkiyeye kadar gelelim . 

Milli kümeler bundan altı sene ka
dar evvel Avrupayı ve Balkanları 
çok alakadar etmiştir. Bazı memle -
ketlerde ilk tatbik şekilleri de~iştiri 
lerek bir kısım yerlerde ve bilhassa 
Yunanistanda ancak iskeleti muhafa 
za edilmektedir. 

Bidayetteki projeyi son seneler 
hakkile tatbik edemiyen Yunanhlar 
futbollerinin mütemadi tepe üstü git 
mesine mani olmak Uzcre milli küme
ye sarılmışlardı. Başka yardımcı ç~
relere müracaat olunmadan yalnız 

milli ktimenin bir fut bolü kurtaram1 
yacağını Yunanlılar beynelmilel maç 
larda devam eden mağUıbiyetlerle 
anladılar. Yarı beklenen semerenin 
hemen elde olunamamasından, yarı
da güzel, doğru ve muntazam tatbik 
edilememesinden Yunanistandaki 
milli küme işi itibarını kaybetti. 

ı-~ransızlar milli küme teşkilatını, 
liğ nizamlarını değiştirinceye kadar, 
bütün şümulile muhafaza ettiler. Bu 
günkü şampiyona şeklinde milli kü
menin maksatları başka tarzlarla te 
min edildiğinden yalnız esas fiknni 
bıraktılar. Maamafih şunu da Ua\'e 
etmek lazımdır; Fransız futbolü liğ 
nizamnamelerinde, mıntaka maçları
nın şekillerinde yapılan değişiklikler 
den ve bilhassa profesyonelliğin ila
nından evvel yalnız milli küme ile 
bugünkü kadar kalkınamamıştı. 

!tayada 

ra, Izmir ve Istanbuldaki birincı sı

nıf klüpler ve mıntaka futbolünün se-
viyesi itibariyle faydalı olacağı mu
hakkaktır. 

Beynelmilel maçlaı 
Bir milli takım seçmesi için rahat 

bir temel olan mili küıne, tabii olarak 
beynelmilel maçlara doğru Jeni§ bir 
çığır da açacaktır. 
Mıntakalar arasında bir metot bir

liğine doğru yol hazırlıyabilir. Uç 
mıntaka çocuklarının yekdiğerini ta
nımalarını ve oyun anlaşmasınn u
mumi kavrayışını hazmetmeleri de ka 
bıl olacaktır. Bu suretle muhtelif 
mıntakalarclan yapılacak milli takım 
kadrosunun her enstrümanı ayn a
kortla çalan bozuk bir orkestraya ben 
zememesini de temin edebilir. 

iyi bir rekabet 
Milli kümeye takım verecek mın

takalar arasında rağbeti artır ııak 

güzel bir rekabetin doğmasına yar -
dım edecektir. 
Şu veya bu oyuncunun klası mUna

kaşaya daha az meydan verel!ek şe

k!llerde tezahür edecektir. Böylece 
hakiki kıymetlerin ölçüsünü halkta 
teknik miyarlarla bulmak itiyadı ha 
sıl olacaktır. 

Milli taknnmm teşkilinde daima 
mıntakalar arasında başgösteren de
dikodular azalır. Milli takıma ner
kes nazarın a imtihandan g~çmiş o
lan oyunculardan fazla vermek arzu
su mıntaka futbollerinin şeref sevi
yesini de güzel bir rekabet halinrie 
ortaya çıkaracaktır. Milli takımın 
daha bunlara benzer birçok avantaj
ları muhakkaktır. 

Maçları 
Müsabaka ar Bugün 
Kadıköy Sıtadanda 
Yapılıyor. 
Geçen hafta futbol maçlarile baş · 

!anan Askeri Lıseler spor şampıyona· 
sına bugün Kadıköy stadında yapıla
cak atletizm müsabakalarile devam 
edılecektir. 

İki hafta devam edecek olan atle -
tizm müsabakalarının ikinci ve son 
kı:;mı gelecek cumartesi günü yapıla
caktır. 

Memleketin birinci sınıf sayılan üç 
beş atleti istisna edilirse Askeri Lise
ler arasındaki müsabakalarda her za
man parlak dereceler elde edildiğin • 
den bu sefer Kuleli, Maltepe. Deniz 
Lisesi ve Deniz Gediklisinin iştirak 
edeceği şampiyonanın çok heyecanlı 
olacağı ve bu vesile ile bir iki yenı 

rekor elde edileceği ümit edilmekte
dir. 

Bugün 100. 400, 800. 3.000 metre 
koşularla yüksek ve üç adım atlama, 
gülle atma müsabakalan yapılacak
tır. 

İkinci hafta 200, 1000 metre koşu
lar, uzun atlama, sırıkla atlama. ci
rit ve diı:ık atma ve Balkan bayrak 
yarışı yapılacaktır. 

Bu müsabakahıra her mektept<'n 
üç kişi iştirıık edecek ve birinciden 
altıncıya kadar puvan verilecektir. 
En çok puvan alan takrm Askeri Li
seler atletizm şampiyonu olacaktır. 
Şampiyona mü~abakaları tstanbul 

Atletizm Ajanlığı tarafından idare 
ed\\~ ktir. 

Müsabakalara saat 3 de başlana · 
caktır. 

Balkan Fudbol 
Kupası 

Bu Sene Dört Millet 
İşt r ak Ediyor 

Sofya, 17 - Bu seneki Balkan fut

bol kupası oyunlarına Türkiyt!, Bul

garistan, Yugoslavya ve Yunanistan 
olmak üzere bütün Balkan memleket

leri iştirak edeceklerdir. Bu memle

ketlerden gelen murahha.c;lar yarın 

lstanbulda bir içtima yapacaklardır. 
Türkiye futbol federasyonu mu -

rahhası, Balkan kupası turnesıni ter
tip etmek hususundaki gayretleri lden 
dolayı Bulgar milli spor fedeı asyonu 

reisine, Türkiye federasyonu namına 

beyanı teşekkür etmiştir. 

Yine Türk mümessili, Bulgar fede
rasyonu reisine her iki memleket g ·nç 
liğinin ve iki milletin yakınlaşması 

ve tanışmaları için bundan sonra 

Türkiye ile Bulgaristan arasında her 
sene ikişer maç yapılmasını teklii et
miştir. 

cihetle eskiden daha bariz bir surette 
meydana çıkacaktır. Bu meydana çı
kış milli kümeden arkaya kahcak 
klüplerin zaflarını mukadderatsıı: ve 
hakiki bir şekilde aleme iyan edt!cek
tir. 

Bunlara mukabil Itnlyan futbolü • 
nün terakki başlangıcına tesadüf et
mesi itibarile milli kümenin makar
na memleketinde semereli olduğu id 
dia olunabilir. Fakat orada da arala
rında seyahat ederek mıntakalarda 

çarpışan takımların adedi ve ihtiyaç
lara uyuşu,ilk milli küme şeklinin de
ğişmesini icap ettirerek projenin ma 
hiyetini bugün eskisinden çok değiş· 
tirmiştir. 

Fakat tatbik tar.zına göre, birçok 
mahzurlarının olacağı da şimdiden 
düşünülmelidir. 

Bu suretle milli kümeye seGil'llesi 
ebediyen mümkün olamıyacak bazı 

klüpler hakiki vaziyetleriyle bilin -
mek yüzünden şimdiki lifzi itibar
larını da kaybederek haritadan sili • 
nebilirler. !kinci derecedeki klüpler, 
şöhretli klüplerle eski tarzda kar§ı • 
!aşmakla elde ettikleri para ve şeref 
avantajlarını kaybedecekıerdı r. 

Italyan futbolünün yükselmesi i
çin alınan tedbirler arasında milli 
kümeyi üçUncU plana kadar sürmek 
te kabildir. 

Tatbik meselesi 
Bu satırlarla milli kiımenin fııyda

• bir .-, olduğunu iddia etmek la • 

Fena ihtimaller 
.Madem ki bir projenin lehınde ve 

aleyhindeki ihtimalleri vaktimiz var
ken münaka§B. ve muhakeme etmek 
karariyle yazımıza başladık. Fen':l ih
timalleri de şimdiden göz önüne koy
mak ve bizim hatırlıyamadıklar~ızı 
başkalarnın hatırladklariyle katıştı

rarak iyi bir teraziyle bu işi ayarla
mak faydalı olacağından muhtemel 
mahzurlarımızın esaslarını da sıralı
yacağım. 

Mmtakalardaki milli küme klüple
rinin diğerlerinden olan farkları her 

Haaılat meaele•i 
Vakıa milli kümeye girem?nuş 

klüplerin paraca zarar görmem ~len 
düşünülmüştür. Onlara milli kümeyi 
teşkil eden klüplerin maç ha~ılA~ın -
dan bir nisbct dahilinde pay ayrıla -
cağı projede yazılıdır. Fakat nb:am
namede böyle bir madde olmad1ğın

dan birinci sınıf klüplerce yapı!:ıcak 
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K ... h . anıan oı J .murt f .... fr manevrasında k amufle ııazlyet :e bir m uhabere • ervin 

Manevrada komutanlar harita başında, sağda bir tayyare topu atış vaziyetine hazır lam yor --Ordu Binicilik Müsabaka1arı Başladı 

Müsabakalara giren zabitlerimiz 
Ankara, (Hususi muhabirimizden) 

_ Ordu binicilik müsabakaları, dün 
Ankarada başlamıştır. llk günü hay
van terbiyesi ve biniş yapılnuştır. 
Müsabakaya muhtelif süvari fır'< da· 

rından 19 sabitimiz iştirak etmekte
dir. Genç zabitlerin ilk gün goster -
dikleri muvaffakiyetler çok iyı neti -
celer elde edileceğini göstermişler • 
dir. 

Kral Se?anikde 
Atina, 16 (A.A.) - Yunan Kralı, 

davet üzerine ayın 24 ilnde Selaaiğe 

hareket edecektir. 

lstanbul Uçüncü Icra Memurlu· 
ğundan: Mukaddema Şişlide Halaıııl 
kar Gazi caddesinde Sıtravo oğlu 
apartımanın 1 No. sında mukim iken 
şimdi ikametgahı meçhul ölü Şakir 
Ahmet paşa oğ'lu askeri mütekaitle
rinden izzet Şakire : 
Rizanın I. B. 3 üncü noterliğinden 
re'sen tanzim edilen noter sencrli i-

j le zimmetinizde alacağı olan 50 lira-
1 nın faiz ve masrafla tahsili hakkın
da dairemizin 36/ 2821 No. lu O. si
L yaptığı takip üzerine tarafınıza 

gönderilen icra emrinin mübaşiri ta
rafından verilen şehde ikametgahı
nızın meçhul olduğu ve mahalli mez 
kuru terk etmiş olduğunuz beyan 
edilmesi üzerine bu bapdaki icra em 
rinin ilanen tebliğine karar venlmiş
tir: nan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında borç ve masrafların mez
kur dosyamıza tevdi etmeniz veya 

bu fedakarlık ihtiyaridir. Nizamna- Iere bir avantaj veremez. Bu olsa 
meye madde konursa bu mahzur or- olsa beşinci zayıf bir ihtimal Lf''.ırt
tadan kalkar. Idare ve teknik bakı- miş olur. Bu ihtimalin birin~ı küme 
mından zarar görmemeleri için birin- klüplerinin topuna birden kafi gele
ci küme birincisinin milli küme dör- eek bir gayret ve teşvik mükafatı o
düncüsüyle otomatik bir şekilde yer lamıyacağı aşikardır. 

icranın tehiri hakkında tetkik mer • 
ciinden veya ailt olduğu mahkeme • 
den tehiri icra karan getirmeniz ve 
bu müddet zarfında mal beyanında. 
bulunmanız lazımdır. Aksi takdir
de cebri icraya devam edileceği ic· 
ra emri tebliği makamına kaim ol· 

değiştirmesi ise, geride kalacak kliip F.~rrl .C:.t:'FI 1( mıık İb>:re ilfln nlıınıır. (?r.!'l?O\ 
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"Fakat Siz, Buradan Bile Bile 
Ölüme Gidiyorsunuz!,, 

Dertli Hasan da böyle söyliyenlc· 
rin başında bulunuyordu. Çün_kü_ bu 
8Jl önce san kızı ele geçirmek ıstıyor 

du. p 
Fakat Papas Conun düşmanı ors 

tein böyle düşünmüyordu. O da bo
zuştuğu adamın çiftliğini daha . ça -
buk baskına uğratmak, öç almak sev 

dasında idi. .. -. 'd' 
_ Buradan bile bile ölumc gı. 1• -

I in kolavı varken nıcın yorsunuz. s ,; Ad 
güç tarafından başlıyacaksınız. a-

klyıları daha al<;aktır. 0-
nın cenup 

k ı Ka'-·alara tırma~arak raya çı m z. ,; . .. 
b girmek için sıze yol gostc· kasa aya . . . . . b 
-· e bu işi hıçbırınızın urnu 

recegım v 
k 

madan bitirmiş olacaksınız. Us-
ana 1 -· •• 

telik sizin oradan ge e~egın1zı umma 
dıkları için 0 tarafta kımse bulunmı-

yacaktır. 
Murat Reis bu sözleri doğru bul -

du. 
"Kıliıouı:.u aldatıyor.,, 

S b h erkenden cenup kıyılarına 
a a d' 

doğru ayrılmak için karar verıl ı. 
Dertli Hasanın canı sıkılmıştı. Sa

n kıza mümkün olduğu kadar yak. -

k n bile bile uzaklaşmaya bır 
laşmış e , 
türlü kalbi razı olamıyordu. . . 

Herkes dağıldıktnn sonra reısın ya 

nına gitti: 
_ Bir diyeceğim •;ar 

Dedi. 
_ Söyle bakalım. -

B kl. vuz bizi aldatıyor. Dogru 
- u a dolaştırıyor. Böylelikle 

yol varken .. 
k 't kaza.nacaklar. Bızı oya 

adalılar ve. ı 
lıyor bu herif. . 

H . sanmam. Böyle bir şeyın 
- ıç - bT 

d
. i · irin ha)rırlı olmadıgmı l lr. 

ken ıs ~ -ud· H 
O kadar aptal bir adam deg ır. er 
halde buralarını benden ve senden 

daha iyi tanır. _ • 
_ Elbet ... Lakin bu, onun dogru 

eö··lediğini anlatmaz. Zaten biz de bu 
ikİ saat içinde buralarını onun kadar 

tanıya biliriz. 
- Nasıl? 

]2oni sönooPin bU. d4!a limana 

·reyim ve bir keşif yapayım. 
gı - Bilmediğin, tanımadığın yerler
de nasıl keşif yaparsın? Sen anlaşı -
lan Recep Reisle beraberken '.ie bu 

. den lzlandalılara yakalanmışsın. 
yuz • b" 
Aceleye ne lüzum var. Klavuzun ı-
. aldatıp aldatmadığı yarın belli o-

zı a· lacak, dediğin gibi çıkarsa onu ı -
reklcrdcn birine sallandırır gene> bu
raya geliriz. Bir iki saatlik yol, de -

-·1 mi? 
gı _ Fakat, bir gece baskını yapar -
ea'k işler 0 kadar çabuk bitecek ki.. 

-Vaz geç bu sevdadan... Acele 
işe şeytan karışır. Zaten baskına ne 

. m var? Topu topu beş on saatte 
ıuzu d k .... k b" 
çevresi dolaşılacak k

1
a ~ Huçud. ır 

ada. Nereye kaçacak ar. ay 1 ra-

hatına bak. 
Jiasan arzusunda ısrar etti. 
Fakat Murat Reis kararından dön 

ınedi· 

Dertli Haaanın derdi 
aasan, sabırlı olabilirdi. Murat Re 

isin dediği gibi nasıl _?ısa, ~~m.di ~?
-·ıse yarın. yarın degılse obur gun 
gı bre girebilirlerdi. Fakat ti.icc::ır 
;;a.gge çoluğunu ço~uğunu alıp ta 
başka. taraftan ve bır kayıkla kaça -

mıydı? Bundan başka Murat Re 
~az nuP kıyılarında kendisine yete-
ıs ce . 1 b k kadar esır ve ma ulu~a asıl 
cehe gı·rınekten vaz geçerek Cezayi 
ş re . 
re dönmez miydı 

palgm dalgın kıç kasaradan iner-

Sakar Ali ile karşıla§tı. 
ken'"' ·· ·· Ali onu üzüntülü .. g~ru~~e omuzla 

d tutarak gözunun ıçıne baktı: 
rın an Ne var Hasan? Şimdi derdin 

- yardıma ihtivacı vardı. 
Hasanın • ? 

.••. 
0 

artmış gibi. .. Ne oldu ... 
bUsbutu S kar Aliden ummakta hak

Bunu a 

sız mıydı? Ç" k"" · 1 · :__ Canım sıkılıyor. un u ış crım 

hep aksi gidiyor. . . 
H 

.. terin., Senın de ayn bır _ angı ış · 

i · var mı burada? 
şın . ı·reydik ve şehre he 

Lımana g 
- bir baskın yapsaydık 

men bu gece 
pek iyi olacaktı. d" 

_ Ben reise hak ver 11?· .. 
- Fakat bu yüzden benım ışım bo 

zuıacak. 
_Ne gibi?... . . 
Dertli Hasan Sakar Alının koluna 

girdi: d -
- Haydi, geminin provasına og-

J'U gidelim. Sana anlatacaklarım var. 

Dedi. 
Sakar Ali merak ediyordu. 
lki taraflı forsaların ve kürekçile

rin arasındaki ince yoldan geçtiler. 
Herkes ya uzanmıştı, yahut. uyuyor
du. .Yalnız birkaç gardiyan ellerin
de kırbaç ve bellerinde kılıçla ayak
ta duruyorlar, forsaları gözetiyor -

lardı. 
Prova toplarının biraz ilerisinde 

ve mahmuzun başladığı yerde yan
yana oturdular. Uç dört günlük olan 
ince bir ay ufukta kaybolmak üze
reydi. Küçük küçük bulut kümele
ri gökte sanki asılı duruyorlardı. 
Hava o kadar durgundu. Bununla 
beraber şimal memleketlerinde ak
şamlar ve sabahlar epeyce uzun sür
düğü içirt hcnUz karanlık iyice ba;;-

mış değildi. 
- Kardeşim Ali. bana yardım et. 

Çok sıkıntıdayım. Eğer bu işi ba
şarmadan buralardan uzaklaşırsam 
kendimi denize atarım. 

- Ne diyorsun? 
- Evet. Doğru söylüyorum. Ben 

onsuz yaşıyamam. 
- O kimdir? t 

_ Bir kız ... Adı Estr:id'tir. 
- Burada mı? 
_ Evet, bu adada ... 
_ tyi ya, reise söyleriz. Şehre 

gi~diğimiz zaman elbet onu da bulu
ruz. 

Dertli Hasan korkularını anlattı, 

sonra: 
- Ben kendim gitmeliyim. Vakit 

kaybetmemeliyim. Cenup kıyıların -
dan buraya ya döneriz. yahut dön -
meyiz. Hem bu kızı ele geçirmek !.5-
tiyen birisi daha var. 

- Aramızda mı? 
- Hayır. Adaya gitti. 
Dertli Hasan, sarı kızı nasıl gör· 

düğünü, o zamana kadar başına ge
lenleri kıı:ıaca anlattı. 

Sakar Ali büyiik bir merak Ye 
dikkatle dinliyordu. 

Dortli YaOAn, auetuğu-!1..a.mnn .sor

du: 
- Şimdi benden ne istiyorsun? 
- Geminin bordasındaki sandal-

la beni kıyıya çıklı.r. 
- Sonra? .. 
- Otcsine kanşma.-
- Ben de geleyim . 
- Olmaı. Siz yarın C'enup kıyı-

larına doğru gidince şehirdl'ki erkek
ler de sizinle döğüşmek için oraya 
gidecekler. Bu sırada ben meydanı 
boş bulurum. 

Sakar Ali birkaç saniye arkadaşı-
nı süzdü. 

Gözlerinde ve yüzünde, iyi bir fi
kir bulanların aydınlığı vardı. Eli
ni Dertli Basanın omuzuna koydu: 

- lyi ki söyledin. Bundan nicin 
yalnız sen fayda göresin. Bizim de 
işimize yarar. 

- Nasıl? 
- Şehrin erkeklerl cenuba gıt -

mişkcn biz buradan bir müfreze ile 
baskın veririz. Reis bunu kabul P.

der. Senin iş te bu arada tertemiz 
olarak biter. Halbuki yalnız olarak 
gitmen korkuludur. Hatta tek başı
na bu işi başarmak ihtimali hemen 
hemen yok gibi. Herkesin uyanık 
olduğu bir sırada bir yabancı nasıl 
şehre girebilir? Fakat on beş yirmi 
kişi olursak elimizden hiçbir şey 
kurtulamaz. 

Hemen yerinden kalktı. Fakat Ha
san telaşla onun elinden tuttu: 

- Kardeşim Ali. gel bu işi gizli
ce yapayım ben. Sen görmemiş ve 
bilmemiş ol. Biliyorum ki Murat 
Reis kabul etmiyecck. Çünkü kara
rından dönmez ... Hele kız işini sa -
kın açma! 

Murat Reisin böyle kız kadın ar
dmda dolaşanları sevmediğini işit -
mişti. 

- Sen merak etme. Onu zaten 
söylemiye lüzum yok. 

Sakar Ali reisin yanına gitti. 
Hasan kıç kasara önünde bekledi. 
Reisin Sakar Aliye söylediği ~on 

sözleri o da işitti: 
- Olmaz. Leventleri şuraya bura

ya dağıtamam. Hepsi de gözlerimin 
önünde bulunsun. Zaten nekadarlık 
yer ki? .. Baskına ne lüzum var. Dü
pedüz hücum ederiz. Haydi, sen ra
hatına bak ... 

Sakar Alinin canı sıkılmıştı. 
Hasan yerinde duramıyordu. 

[Arka..;ı var] 

TAN 

DONY A MATBUA TINDA 
GOZOMOZE t·LIŞENLER 

Maymun derisinde yuva 
yapan kelebekler: 

Tembel maymun adını alan bir 
hayvan vardır. Bilhassa Cenubi 
Anıerikada yaşıyan bu hayvan bir 
kelebek yuvasıdır. Bir nevi kelebek 
tembel ınaynıunun ki.irküne yuva 
kurar. Karnını orada doyurur, ora
da yumurtlar ve orada yavru çıkar 
tır. 

Maymundan kat'iyyen ayrılmaz, 
ancak maymun ölürse kelebekler 
kendilerine başka bir seyyar otel 
aramak için üstünden kaçarlar. 

• 
Su halinde ipek? 

• 

Koza yapmak devresine ulaşıp ta, 
ipek çıkartmağa başlıyan bir ıpek 
böceği suya daldırılırsa, tırtıl, su 
içinde de ipeği yapan maddeyi ifraz 
etmekten geri durmaz. Fakat, hava 
ile temas edince sertleşen bu mad
de suyun içinde mayi halinde '<alır. 
Bu tecrübenin ameli sahada her
hangi bir faydası yoktur . 

Ancak ipeğin sertleşmeden önce 
geçirdiği devreler ve bunun mahi
yetini tetkik bakımından yapılacak 
ilıni araştırınalara çok elverişJı bir 
madde elde edilmiş olur • 

• 
İnsanların elektriğ~ karşı 
olan mukavemetleri: 

insanların elektriğe karşı ne de -
receye kadar mukavim oldukları 
Freiberger adındaki bir zatın tecrü
beleri ve ölçüleriyle anlaşılmı'?t·r. 
40 volta kadar olan cereyanlara 
karşı cildin mukavemeti 100.000 
"OM,, tır. 

Fakat cereyan kuvveti bundan 
daha fazla olunca mukavemet ele 
1000 OM a düşer. Elektriğe en bü
yük mukavemeti el ve ayak maf
sallarının gösterdiği anlaşılmıştır. 

En az mukavim olan kısım ise ;öv

dedir. 
Freiberger, sağlam bir insanın e-

lektriğe karşı mukavemetini, v<\sa
ti olarak 950 o~ kabul etınekte
di r . 

• 
D ü nya ağırlaşıyor : 

Astronomi üstatlarının yaptıkla
rı hesaplara nazaran dünyamız 

her sene 70.000 kilo alarak ~ır
laşmaktadır. Şişmanlık istidadında 

Radyo 
Bugünkü program 

l!4tanbul 

Oğle neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla Turk 
musıkiıi; 12.50: Havadis: 13,05: Plakla ha
fif muzik; 13,25: - 14: Muhtelif plik ne~r1• 
yatı. . 
Akşam neşrıyatı - Saat 18.30: Çay saa-

ti dans musıkisi: 19: Ambasadorden naklen 
v~ryete muziği; 20: Vedıa Rıza ve arkadaş. 
tarı tarafından Turk musıkisi .ıe halk Ş3r· 
kıları: 20,30: Turk mu~ıki heyeti tar:ı.hndan 
klasık escı"lcr; 21: Plakla sololar: 21 30: Or
kestra: 

1 
ı - Plottov: (Alexandro - Istadclla) u-

verturu. 
2 - Gounod: (Olum Yıl Doniımu). 
3 - Gounod: (Bahın, Ave Marya) sı üze. 

rine, Meditasyon. 
4 - Dngo: (Sihirli Orman) valsi. 
5 - D. Ambrosio serenat. 
6 - Lehar: (Sarı Ceket) opcreıınden par· 

çalar. 
22,30: Ajans haberleri, 23: Son 

~ 

Günün program özü 
St-nfonil~r: 

21,10 Laypıiıı:: Bach, Şuman, ,Vagner: 23: 
Budapeşte: Mo.ı:art, Purccl ve ~aırc. 

Haflf konserh~r: 

20,15 Viyana: Karnıık konser: 21 Sotten5: 
Radyo orkestrası; 21,10 Frankiurt. Karı ık 
konser: 22,45 Varşova: Orkestra havaları; 
23,30 Liyp~ıg ve saire: Hafta sonu neşriya· 
u: 24,15 Vıyana: Viyana musikıı;i 

21,45 Torlno: "Cosi fan tuttc"': 22 Zürih: 
"Cavallerıa Rusticana"'. 

Operetler: 
21,45 Bratislava. Praı::: "The Merry J>ea· 

sant" oper.:ti. 

Oıla musikisi: 
20 BerFn: Kuaı let (Becthov,.n. Haydn), 

23 Strasburıı:: Paris radyosu kenteti. 

nı-sıtallt r: 
20 Konigsbcrg: Org musikisi; 22 Varşo. 

va: Piyano ($open); 23,20 Viyana; lt'ıı:ılız 
mu51kısi (pıyano). 

21.10: Bukreş; 23.20: Roma: 23.30: Bre~
tau 1-'amburg; 24: Varşova; 24,20: Buda -
ncş.te: 24.25: Londra (Rejıyonal); 1: Frank
furt; 1,15: Strasburg. 

olan bir bayan gibi ağırlaş.1ı-· ta 

hamaratlık gösteren dünyamızın 

bu semirınesine diinyaya yağan 

ınehtap yağmurlarının sebebiyet 

verdiği söyleniyor ve senevi 146 

milyar ndet gök ta~ınııı dünyamı-
za düştüğü söyleniyor 

• 
En hassas teraziler: 

Kimya aleminde hususi .>lar"'lk 
imal edilmiş öyle teraziler vardır 

ki, bunlar vasıtasiyle bir graının 

milyonda birini tartmak imkanı ha 
sıl olınuştur . 
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Bal mı, Şeker mi ? 
Bal başlıbaşına bir şiirdir, çi

çekten çiçeğe konarak onların e_n 
tatlı ve en güzel kokulu usarelerı
ni emdikten sonra kovanlarına ge
tirip orada, eşini öldürmüş zalim 
bir kraliçenin emri altında petek
lerin gözlerini dolduran arıları 
gözönüne getirdikçe, insan bal ye~ 
diği vakit onu" maddi- ıezı~tın 

den başka şiir ve trajedi ıevkını 
de duyar. 

Vakıa şekerde de şiir yoktur d~
nileınez. Şeker fabrikasının nıakı
nelerinde. insanların fabrikada arı
lar gibi işlemelerinde de şiir oulu
nabilir. Fakat bu şiir, zevkine ~e-

nüz pek iyi al ışamadığı mız endu~
t riel ve sosyal, hem de kübik bır 
şiir olacağından başka, şekeri .~iz~ 
veren mübarek pancar her turlu 
şiiri kaçırır. 

Almanlar nekadar çok endüstri 
adamı olsalar gene şiir zevkini u
nutamadıklarından orada LaYP -

' zigli bir hocanın sözlerine uyan 
birçok hekimler balı şekere tercih 

ederler, herkese de şeker yerine bal 
yemeyi sağlık verirler. 
Şimal adamlarının mideleri dalıa 
sağlam olduğundan 0 hekinılerin 
kendi memleketleri adamlarına 

böyle tavsiyede bulunmakta hak
ları olabilir. Fakat bizim gibi cs-
nup memleketleri mideleri için 

balda bulunan g likoz, laktoz ve 
levüloz şekerlerini haz.m?tmek da
ha güçtür. 

Bundan başka balın içindeki tat
lı maddelerin nisbeti, onu yapM 
arıların konmuş oldukları çiçekle
re göre pek çok değişir. Arılar acı 
çiçeklere kondukları vakit verdi!<-

1 

leri balın az çok zehirli olduğu bi
le - bereket versin, pek nadir ola· 
rak - vardır. 

Sonra da bala hile karıştırmak 
pek kolaydır. En çok yapılan hile 
bala nişastadan çıkarılmış tatlı 
madde katmaktır. Halis ve karı
şıksız bal bulmak gittikçe gucleş
ınektedir. Balda tatlı maddeler -
den başka albominli maddeleri tür 

lü türlü uzvi a itler ve saire bu
lunması ve bunların nisbetini ta
yin etmek te bir meseledir. 

Halbuki şeker safi şeker olduk
tan başka, toz halindeki şeker 
müstesna olarak, şekere hile ka
rıştırılamaz. Bugün şeker çıkaran 
fabrikaların usulleri de mükem
melleşıniş olduğundan şeker dai
ma temiz bir halde çıkmaktadır. 

Şekerin küp halinde olması sağ
lık bakımından başkaca bir fazi
lettir. Çünkü böyle kristal şekil
de şekerin tesiri, eritilmiş şekerin 
tesirinden daha kuvvetlidir. Kristal 
şeker midede erirken midedeki 
ekşi maddeyi sulandırır, midenin 
ekşimesi azalır. Bundan dolayıdır 

ki, mideleri ekşiyenler için az mik
tarda - bir, iki küçük parça -
sade şeker yemek ağrılara karşı 
kıymetli bir ilaç olur. 

Bir de, sade şeker kandaki be
yaz kürecikleri mideye toplar. 
Bundan dolayı da mide ülserinde 
yarayı kapatmak için şeker yemek 
işe yarar. 
Balın şekere yalnız bir yerde lis

tünlüğü vardır: Sabah kahvaltısın
da tereyağla birlikte ekmeğin üze
rine sürülüp yenildiği zaman. Eğer 
halisini bulabilirseniz ••. 

No. 76 

Etem, Nankörlüğünün Cezasını 
Çekmek Zamanı Geldiğini 

Hissetmişti 
33'.. s:ncsi kanunusanisinin 10 un-! kurtarabilerek Yunan siperlerine ll

cu gunu akşamı, ortalık kararmra Uca eylemişti. 
b~la~k~n, Inönü sırtlarında, Tü~k Eteme sadık kalan ve onunla ka
mılletının m_uk~dderatı halledilmış; çanlar arasındaki bellibaşlı şahsiyet
ve _harpte .~ı~ışti ... Büyük Türk in- lcr şunlardan ibaretti: 
kılabını?_~u~.k sahip ve kahramanı- { _ Etemi bütün bu iğrenç ihti-
nın dedıgı gıbı; raslara surükliyen, büyük bira.deri, 
(0 gün Ismet Paşa (1), (lnönü) n Reşit . 

de, yalnız Yunan ordusunu de··r:l · 2 _ Bütün ağırba.şlılığına rağ • 
mill~ti~ talii makfısunu da rnağıfıp) m('n nasıl olup ta bu cereyanlara 
e:~~ştı. :'V.rk milleti ve Milli Türk kapıldığına hayret edilen, diğer bi
hukumetı de, yalnız kendi cevherın- radcri. Tevfik. 
den aldığı ilham ,.c kudretle (ilk za-

3 
_ Kuşçubaşının Eşref. 

fer) ini idrak cylemişt~. 
4 _ Biraderi, Hacı Sami. 

Asi Etem, maiyetindekiler üzerin- 5 _ Sabık Akhisar Kumandanı 
de çok kuvvetli bir disiplin tatbik Yüzbaşı Küçük Etem. 
ediyordu. Kendisine en sadık olan 

6 
_ Umumi Harpte Bursa nokta 

adamlarla bütün kıt'alannı şiddetli kumandanlığında, mütarekeyi müte
bir kontrol altında bulunduruyordu. akıp ta, Kuvayi Milliye te~~ilatmda 
Bilhassa Türk cephesine firarhı.r bulunan Binbaşı mütekaıdi Kurt 
başladıktan sonra, bu kontrola, da- Abdullah. 
ha ziyade ehemmiyet vermişti. l-ı"'a-

- 7 - Kirmastıli meşhur cskiYa re· kat buna ragmen, Rumelilerden mil-
rekkep mühım bir kıt'aya kumanda 
eden ( .... ) Bey (2) Asi Eteme 
karşı isyan etmiş, hattii. yapılan ınü
sadcmedc aldığı yaralarla, Türk cep
hesine geçmişti. 

lnönü harbinin en şiddetli 
deoresinde 

Etem, artık kuvvetlerinin inh!lıile 
başladığını hissetmişti. Buna bina _ 
en, hem elinden henüz çıkmıyan ef
radının maneviyatını arttırmak ve 
hem de Türk cephesine dehşet sal
mak için - lnönü harbinin en şid-
detli bir devresinde - karşısında bu
lunan 61 inci F'ırkaya şiddetli bir 
baskın vermişti. 

Bu taarruz o kadar ani ve o ka
dar sinsi olmuştu ki; fırka, bir an
da kendini toparlıyamıyarak Kütah
ya şehrinin kenarlarına kadar ric'at 
etmişti. Fakat bu sırada cenup kuv
vetleri yetişerek fırkayı takviye et-
miş; derhal mukabil taarruza geçil
mişti. 

Etem; bu mukabıl taarruza nn
cak, birkaç saat mukabele cdebıl -
ınişti. Bu mukabeleye muktedir ol
masına sebep tc: maiyetindekilerden 
birçoklarının, Yunanlılarla müşte

rek hareket edildiğinden haberdar 
olmamalarıydı. J<"akat, Etemin ar
tık Yunanlılar nam ve hesabına ha
reket ettiği anlaşılır anlaşılmaz: ma 
iyctindekiler, derin bir nefretle E-
temden yüz çevirmişlerdi. 

Onun en muktedir cüzütam ku -
mandanlarından (Pardi Pehlivan): 

- Biz; Yunanlılarla birleşerek 

ka rdcşlerimize silah atma)rız. 

Diyerek Etemc isyan etmış, ve 
dağlara çekilmişti. Top ve mitral
yözleri idare eden zabitler arıuımda 
da ayni hisler baş göstermişti... O 
zaman Etem, topçuları ve mitral -
yözleri, kendi candan adamlarile ab
luka ettirmiş; bunları ölüm tehdidi 
altında Türk cephesine karşı ateşe 
devam cttırmek istemişti. 

Altıntaş ovasında yapılan son mü
sademede, (Topçu Kumandanı Deli 
l<"eyzi Bey) ı - başının Ustlindeki ro
velvcre rağmen - vaziyeti büyi.ık 

bir soğukanlılıkla idare etmiş: ateş 

mesahasını kasten fena idare ede?"\!k 
Tiirk cephesine yapılan ateşi, tama
mile tesirsiz bir hale getirmişti. 

Mitralyöz bölüklerine kumanda e
den zabit te tüfeklerin otomatik 
yaylarını birer birer kırmak, ateş 
mesafesini, hazan Türk kuvvetleri 
üzerinden aşırmak, ve hazan da kı· 
sa tutmak suretile Etemin muvaffa
kıyetsizliğini temin eylemişti. Pi) a
delerden pek çokları da ayni suret
le hareket etmişler, ve karışıklıktan 
istifade ederek takım takım Türk 
saflarına geçmişlerdi. 

Taliin pek cömert davraMrak 
bahşettiği lütuf ve şerefi hüsnü ida
re edemiyen Etem, bu nankörlüğü
nün cezasını çekmek zamanı ge\d:
ğini hissetmişti. On beş gün ev\•el, 
şeref ve haysiyetini nasıl ayaklar 
altında çiğncdiysc, bugün de gurur 
ve azametini öylece çiğniyerek harp 
meydanında 500 siliı.h, 4 top, 4 ma
kineli tüf ek bırakarak kendisine sa
dık kalan elli altmış Çerkezle Sın
dırgı ve Marmara ("t'ölü istikametine 
firar etmiş; - Ankara Merkez Ku
mandanı Bınbaşı Avni Beyin tPşkil 
ve kumanda ettiği stivari müfreze
sinin önünden - gUçlükle hayatını 

isi Davut. 
8 - Düzceli Sami. 
9 - B~rhaniyeli Halil Ibrah·m. 
10 - Demirkapılı Hacı Ahmet. 
Bunlardan başka, kamilen Gönen-

li ve Manyaslı Çerkez olmak üzere 
<29) nefer. 

• 
Gerek Birinci (lnönü) zaferl ve 

ı;~rck .asi ~temin tepelenmesi, (bü
yuk Tilrk ınkılabı) tarıbinde bır 

dönüm noktası te kil etmişti. Ar • 
tık hücumlann ve isyanların arka
sı, kesılmişti. 

. Asi Etcmin vaziyetinden intibah 
hls~eden. milli hükümet, cenup cep
hesındekı milli kuvvetlere kumanda. 
eden memirci Mehmet Efe) nin de 
bazı hallerinden şüphelenerek, onu 
da silahlarından tecrit etmek iste -
mişti. Esasen artık hükumet, ta
mamile kökleştıği icin bütün sh-il 
ve perakende kuvvetleri orduya kal
bctmiye, ve olılün kuvvetile de or
duyu kuvvctlendirmiye karar ver· 
mişti. 

(Arl·a ı Tnr] 

( 1) M ıralay Is met bey, "In .. . • 
kazandığı gun, Buvuk Mıllc onu,. ~afcrını 
fmdan rutbesi (Mırlıva) 1ıf~ ~~crlı sıd ltara
ti. - z. ş. c ı mış-

<~>. Bu zat, (Operator Emin bey) in lı"ra
clerıdır. Maalesef ısmi hatırımdan c;ıkm ı '> ır • 

HAS AN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cılde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini. zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Bu:u~ukluklar1nı, lekelerini, çıl
lerını, crgcnlıklcrini, sivık · i
ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
z:l~eşlirir ve ihtiyarlığı gencleş
tırır. 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutlaka 
acı badem yağiylc yapmak la
zımdır. Bu hem müşkUl ve kül
fetli, hem pahalı bir iş olduğun. 
dan biraz acı badem, esansıyle 
vazelin yağını karıştırarak y 

apı-
lan kremleri kıullnnan bay nl 

·1u . b a ar 
cı ennı ozuyorlar. 

Hal~s acı bademden pek büyük 
fedakarlıklarla istihsal d" . i e ılen 
hakık acı badem y -. . agını krem 
halıne getırmiş olan k 1 ve müstahzar · 0 onyas.l~
Hasandır , .. altıl~ meşhur eczacı 

ı':l • tr1yat F nn <KOTI) . ı ransızla-
• . 81 kadar nefis ve ca-

zıptir. 

Hasan acı badem - k . 
1 H yagı re:nı-
c . asan Yag-sız k k .. ar remını ve 

Hasan yarım -Yagh gece kremioi 
bayanlar seve seve kullanmakta 
v~ eczacı Ha.sanı tebrik etmekte
dırler. 

Sab~n, kolonya, losyon, lavan
ta, bnyantin, saç sular s ;rrn d 1 M • e, 
pu ra, traş bıçağı, diş fırr<>} 
d" 1 . 't'4 arı, 
ış su arı, dış macunlar • h 

t 
.. 1.. . ı "e .er 
uru ıtnyat ve mu'"st h a ı·-t'"atta 

~utlaka Hasan markasını istevi-
nız ve arayınız. Hasan depo~u 

\a Ankara, Istanbul, Beyoğlu ... ______ , 
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Efgan hariciye Vezi
ri Türkiyenin misafiri 

(Başı 1 iıı.ciclc) nasıl buldunuz? 
ais oldum. Sevinç içindeyim. Sizinle ÇOK M0TEHASS1S1M 
görUştUğilmden bahtiyarlık duyuyo - K d 1 k tah ·ı ·· . . . ar eş mem ec tte sı grJrP.n rum. Temennı ederım kı, bu mukad-

1 
. . . .. . ·-· .b. 

d t k b · ·u t ··k k ıı:ef genç erımızı, tam umıt ettıgım p,ı ı es opra , u azız mı e , yu se "" . . 
Atatu k .. · ı·-· altınd d ha çok buldum. Kendılenyle temaslarımdın r un re ıs ıgı a, a . . _. . 
yükselsin ve yeni §ar1ulara nailf rff edındıgım kanaat ~enı son d~rt}7~e 
sun. Bu, beni daha çok sevindirecek memnun bıraktı. Tilrk kard_eşlerımı-
ve saadet içinde ya atacaktır. zin Efganhlar hakkındaki alakaların-
VALİYİ ZlYARETş " dan çok müte~assi.~~· .. _ .. 

Onlardan dınlcdıgım sozler, sogsu-

~iŞTE SONBAHAR!--.., 
Akıam aerinliğine kartı kendinizi muhafaza etmek 

için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle ve gripten korumak için 

harareti derhal verir. 

S A·T i E 
icabeden ihtiyat 

' de 
- veresiye satllmaktadır __, 

Vali Muhiddin Üstündağ, ve Gene- mü iftiharla kabarttı. Buradan mem
r~ Mi~~.m~afiri~z~~tem~ ~ketlerined~dükleri uman, oclan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
nilerine mukabelede bulunarak, Mn- Efgan için mükemmel birer un.rnr o- inhısarlar Umum Müdür.üğünden: 
reşalin ziyaretlerinden büyük haz duy !arak yetişmiş bulacağıma inanıyo-
duklarını söylemiş ve kendisine hoş rum.,, 1 - 8/ X / 936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dola-
geldiniz demişlerdir· yı ihalesi yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasındaki 
Efgan sefiri,Vezirin beyanatını türk Manevralardan sahada yaptırılacak 3430. l 3 lira keşif bedelli 3 ambarın çeye ve vali ile komutanın cevapları-

nı Efgancaya tercüme etmiştir.Altes S inşası yeniden pazarlık sure tile eksiltmeye konuln1uştur. 
Şah Mamut, Efgan sefiri ile birlik- onra 2 - Eksiltme 27 / X / 936 tarihine rastlayan Salı gürıti 
te bir otomobile binerek, doğruca Ef- (Ba~ı ı incitfe) saat 15 te Kabatasta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
gan sefaretine gitmiş ve bir müddet İzzettin Ç~ışlar, bu münasebetle alım komisyonunda yapılacaktır. 
istirahat ettikten sonra, saat 11 bu- İzmir halkına, lzmir valisine, beledi 3 _Muvakkat ten1inat 257,25 liradır. 
çuğa doğru vilayet konağına gelmiş, ye reisine teşekkür ettikten sonra bu 4 _ Şartnameler lıer gün İnhisarlar inşaat şubesin _ 
vali Muhiddin Ostilndağı makamında temasların orduya maddi ve manevi ) 
ziyaret etmiştir. kıymetler vadettiğini de söyledi ve den parasız alına bilir. { 2 08 7 

.Misafir Mareşal, bir çc)Tek saat nutkuna şöyle devam etti: I _ 29 / IX / 1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından do 
kadar vilayette kaldıktan sonra, Pe- "- Aziz komutan a ·kadafilarmı; layı ihalesi yapılama mı~. o~an ( 1285.88) lira keşif bedel-
rapruas oteline gitmiştir. manevradaki büyük ga)Tet v~ mu -
öGLE ztYAFET1 ' vaffakıyetlerinizi bu kıymetli cemi- li Ahırkapıdaki ir.kcleinn kısmen tamiri ve ön kısmının ye 

niden inşası tekrar pazarlıkla eksiltmeye konulmu~tur. Biraz aonra İstanbul valisi otele yet önünde tekrarlamakla bUyUk bir .., 
k d Orum S. bu"tu··n ku t1 II - Eksiltme 23/ X ,1 1936 tarihine rastlıyan Cuma gelerek muhterem misafirimizin ziya zev uyuy · ız vve e 

retini iade etmiştir. rini7J muharebeye soktuktan sonra günü saat 1 S te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube-
Saat bir buçukta, Efgan harbiye kat'i neticeyi kazanmak için manevi sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

nazırı şerefine Vali Muhiddin üstün kuvvctlerini7Je nümunci imtisal ola · III - İsteklilerin şartname ve keşifnamesini görmek 
dag- tarafından bir ög-ıe ziyafeti veril ı_:_a_k. n_ efı.·s.leri.nizi fedadan. çekinmedi.- . . d 

~ üzere her gün ve pazarlık ıçın e tayin olunan gün ve sa-miştir. Ziyafette Mareşal Hazretleri _ gınızı bınncı hatlardakı askerler ı-
nin refakatlerinde gelen zevatla, mih- çinde görUnmekle isbat ettiniz. atte 7~ 7 ,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte ismi 
mandariıklanna tayin edilen General Bu yüksek kahramanhğrn en geçen komisyona müracantları. ( 1935) 
~p. Hariciy~~ H~an RUat ve bdiğ veyilkaek misal vekayn~ ~~~~~~~~~~-k~-1-5~0~X~~~~~~~~~~~ Müdafaai Milliye yaveri Nejat bu . ğı Atatürktür. Atatürk, Kemal 3 Adet yün Bayra 225 
lunmuşlardrr. yerinde, Conk bayırında, ve Ada 5 Adet yün Bayrak 100 X 15 O 
EFGANLI GENÇLERLE ' tepede nefsini feda etmeyi tas - 6 adet yün Bayrak 85 X 130 

.. mim etmekle m"lletine ne kazan 30 adet yün Bayrak 70X 105 
Mareş~. yemekten sonra, eehnmız d d - b"" ··k T·· k t 'h' k 

de tahsilde bulunan Efganlr gençleri dırd ıgnk~· uyu ur arı 1 ay 95 adet yün Bayrak 50 X 7 5 
toplu olarak kabul etmişlerdir. Ma - ecue~~url~~t ordusunun bütün su- 1.-· 2 8-10-193 6 gün Ü pazarlıkla alınat=ağı ilan edil
reşal Efganlı gençlere. misaf~ ~ulun bayları, bu kahramanlığı kendil~ri- miş olan yukarıda eb'at ve miktarı gösterilen 139 adet 
duklan memlekette kardeş. gıbı se- ne rehber edinmişlerdir. işte sizin ve bayrağın pazarlığı 2- 11-19 3 6 tarihine rastlıyan pazar
vildiklerini hatırlatmışlar, ilerde Ef- bütün ordunun manevi kudret sevi- tesi günü 14 de tehir edilmiştir. 
ganlılık için hayırlı birer unsur ola · yeai bundadır. ı ı.- İsteklilerin şartnamesini gönnck üzere her g"'n, 
rak yetişmeleri temennisi izhar etmi1t Yaşasın Atatürk!,. pa7.arlık için de tayin olunan gün ve saatte lyüzde 7 ,5 
lerdir. 

Talebe, bu nasihetleri can kulağile O y güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve mü 
dinliyorlardı. İçlerinden bazılan , Ma- eniz olları bayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları la-
reşalin, güzel sözlerine mukabelede zırndır. (2234) 
bulunmuşlardrr. 1 Ş L E T M E S 1 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
GAZETECİLERLE Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
Mareşal Şah Mahmut Han,bundan 111- zade Han. Tel. 227 40 -

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 
ronra,lstanbul gazetecilerini ve bu 
meyanda "Tan,, muharririni büyük Trabzon postaları Kiralık Gazino bir nezaketle kabul ederek şu beya- Pazar 16 da, Salı Çarşamba, 
natta bulµnmuşlardır : Cuma 12 de Esas No. Mevkii ve nev'i 

- Ankarayı ziyaretiniz sebepleri
ni öğrenebilir miyiz ? 

- Büyük Türk kardeşlerimizin, me 
deniyet yolunda ilerlemelerini yakın · 
dan görmek ve AtatUrkün rehberliği 
altında Türk milletinin eriştiği yük · 
eek mevkii takdir fırsatına ermek f. 
çin memleketinize gelmeyi, çoktanbe
ri arzu ediyordum. 

Bu benim krubimde sakladığım en 
bUyUk emellerden biri idi. 

Biz Efganlılar, Tilrkleri öz karde -
ıimiz gibi severiz, inkılap hareketleri
nizi adım adını takip ettik ve ediyo-
ruz. 

Efganlılar, sevin~ günlerinizde Be· 

vincinize ıigtirak eder, maazallah ye
lle dUştUğünüz zaman meyus olurlar. 
Kardeş ve dost milletin mukaddes 

topraklarını ziyaret. edebil~e~ fırsatı 
na nail olduğum içın kendımı bahti-
yar hissediyorum. 
TÜRKİYE • EFGAN1STAN 

lzmir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şamba 18 de. 
IZMIT - Pazar, Sah Per 

şembe 9,30 da 
MUDANYA - Her gün 8,30 da 
BANDIRMA - Pazartesi, Sah, 

Çarşamba, Perşem -
be, Cumartesi 20 de 

KARABIGA - Salı, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı ve Cuma 19 
da "Cuma postası !z
mire kadar gider." 
"Sah poetası gidiş ve 
dönüşte Lapseki ve 
lmroza da uğrar." 

Trabzon ve Mersin postala.ruıa 
kalkış günleri yük alınmaz. 

(2050) 

14/ 1 

Depozito: lira 
----------
Beyoğlunda Kamerhatun Ma
hallesinde Aşıklar meydanın
da 2 N o. lı Cümhuriyct Ga-
zın osu 

380 

l\'Ievkii yukarda yazılı Cümhuriyet Gazinosu bir yahut 
üç sene müddetle kiralanmak ve 23 Birinciteşrin 1936 ta
rihine müsadif Cuma günü saat onda ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Taliplerin 
bankamızdan alacakları şartnamede yazılı şartlar daire -
sinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar şubemize 
vermeleri. ( 414) ( 1907) 

b irdefa 
gelip 
görü· 
nüz. 

- Türk - Ef ganistan müna!ebatı
nm ne halde olduğunu soruyorsu :ıuz. 
diyebilirim ki, dünya yüzünde, bizi?1 
aramızdaki dostluğun fevkinde hıç 
bir siyasi mUna.sebet taeavvur edile
mez. Bu ideal dostluk, iki samımi knr .. •••••••••••• 
deş arasındaki münasebete benzetile- ----------------..:__-------------------__ _ 
bilir. Kibar halkın sevdiği ve kullandığı çok sabit 

- Türkiye - Iran - Efganietan ve v E N u·. s 
Irak hükfunetleri arasında bir misak 
imzalanaca.ktı? .. 

_ Ben. askerim. Bu aualinize ce
vap vermek için kendimde hak göre
miyorum. Sekiz aydanberi Avr ıpa 
§ehirlerinde tedavi edilmekteydıın. 
Bu müddet zarfında, siyuetle alaka
mı keamiı vaziyetteyim. 

Yalnız size şu kadar söyliyeyiın ki, 
phsan, Türk - Iran - Efgan ve Irak 
arasında bir yakınlık tesisini göııül
den arzu ederim. 

Çünkü böyle bir yakınlaşma, an -
cak kendi inkişaflarnnıza ve umumi 
aulhe hizmet gayesiyle yapılabilir. 

- Istanbuldaki Efgan kolonisini 

ESANSLARI 
koku zevkini tatmin eder. V E N Ü S ESANSLARININ 
bir zerresi öyle çiçekler alemidir ki içine giren bir daha oradan 
çıkmak istemez. Mevcud ve yeni çıkan esanslarının isimleri : 

Flor Deryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Di
vinya, İstanbul gecesi, Boğaziçi, Madia, Buket, EZN, Şipr, 
Royal, Sen Flör, Çanel, Miçiko, Milflör, Kelköflör, Flör Da-

mur, Mikado, Faris, Suar de Paris, Narsis, 

Menekşe, Yasemin, Sünbül,Zambak, Fulya, Müge, Heliotrop, 
boy, Unutma Beni. vesaire •..•• 

Dağ çiçeği, Gül, 

Hanımeli, Şeb-

Deposu: Evliya Zade Nureddin, kimyevi ecza alat ve ıtnyat ticarethanesi. İstan
bul. Bahcekaoı. 

1STANBUL BELED1YES1 l'LANLARI 

Adet 

3000 46 X63 Boyunda sınıf defteri 
3 O O O 4 6 X 2 8 ,, yoklama def teri 
İlk okullar için yaptırılacak yukarda eb'adı. cıns ve 

mikdarı yazılı sınıf ve yoklama defterleri açık eksiltme
ye konujmuştur. Şartname ve nümunesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. Bu defterlerin hepsine 1100 lira be
del 1:.ıhmin olunmuştur.İstekliler 2490 N.lı kanunda yazı 
1ı vesika ve 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın 
yatınlmas1 daha muvafık olacağı) 3-11-936 salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 

(2254) 

Türkiye Ziraat Bankası idare 
Meclisinden : 

Türkiye Ziraat Bankası Genel kurulu adi surette ola
rak İkinci teşrinin 18 inci çarşamba günü saat on beşde 
Ankarada Banka Merkez binasında toplanacaktır. Dele
gelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Toplantıda görülecek işler : 
1 - 1935 yılı İdare meclisi ve mürakip raporlarının 

okunması. 
2 .- 1 9 3 5 yılı Bilanço kar ve zarar hesaplarının tas

tiki, idare meclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası . 
3 - Safi karın arzedilen şekilde dağıtılması. 
4 - İdare Meclisi azasından müddetleri biten Bay 

Sabit Sağıroğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza 
seçilmesi. 

5 ·-Ölen aza Bay İsmail Hakkı Yj.ireğiroğlunun yeri
ne Statünün 54 üncü maddesi mucibince muvakkat a
zalığa seçilen Bay Saidin muvakkat azalığının tastiki ve 
kendisi müteveffa Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun 
bakiyei müddetini de ikmal etmiş olmakla yerine aza se
çı~mesı. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretlerınin tayini. 
7 - 19 3 7 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip 

seçilmesi. ( 2 2 4 2 ) 

Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Düşük paralarla yapılmış ve henüz sevkedilmemiş 

mallara aıd satış mukavelelerinin tetkik edilebilmesi için 
işbu ihbar tarihinden itibaren beş gün zarfında Türkofis 
~ubelerine asdlariyle beraber kopyelerinin Türkofis şu
besi bulunmryan yerlerde doğrudan doğruya Ankarada İk 
tisat Vekaletine mezkur mukavelelerin kopyalarının gön
derilmesi lazımdır. Bu tarihten sonra gönderilecek mu
kaveleler iktisat Vekaletince yapılacak tetkike esas teş
kil edemiyecektir. Mukavelelerin asıllariyle kopyeleri 
kararlaştırıldıktan sonra asılları tüccara iade edilecek 
kupyeleri Vekalete gönderilecektir. (2264) 

lstanbul Erkek Lisesi Satı
nalma Komisyonundan: 
İstanbul Erkek Lisesi binasının çatısındaki kurşunla

rın tamirıle baca imaline aid işler açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 4-11-936 çarşamba günü saat 14 te 
İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan Komisyon
da yapılacaktır. Keşif bedeli 12 5 6 lira 3 3 kuruştur. İlk 
teminat 9 5 lira 2 2 kuruştur. Keşif evrakı her gün mek
tep idaresinde görülebilir. 

Bu işe gireceklerin, bu işe benzer en az bin liralık İş 
yaptıklarına dair fenni ehliyet vesikasını göstermeleri 
lazımdır. ( 2136) 

1.- Vekaletimiz D eniz Ticareti Müsteşarlığı için be
her nushası 21 X 29 eb'adında tahminen (50) forma
dan ibaret olmak üzere ( 1200) nusha (ARSIULU
SAL) işaret kitabının bastırılması şartnamesi mucibin
ce on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2.-- Şartnamesini görmek isteyenlerin 1stanbulda 
Deniz Ticareti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdür-
1 üklerine müracaa t et meleri • 

3. -Miinakasa 3-11-1936 perşembe günü saat 10 da 
Aııkarada V ekalet D eniz Nakliyatı Umum Müdürlü
ğünde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. İstekli
lerin yüzde 7,5 hesabiyle ( 450) liralık muvakakt temi
natı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ılan olunur. (1378) (2237) 

Mübalağalı sözler ve raka.ml&r 
hoş görülebilir, ancak 

Mukayese terazisini eld~n 
bırakmamalıdır 

KREM PERTEV 
için buna lüzum yoktur. O §()h

retine daima sadık kalmış ve 
iyi bir kremden beklenen fe
va.ide daima müspet cevap ver
mi§tir. 

ISTANBUL BELEDiYESi MER

KEZ HAL MUDURLUCUNON : 

Bu mevsim Halde 131 No. ıu l<a

vun, karpu~ sergisinde icrayi ticaret 
eden Yuvan Çerikçi oğlu ile Gnğor 
Topuzoğlu buradaki ınuamelelertne 
nihayet verdiklerini bildirdik! ··in
den hesaplan tasfiye edilerek idan
mizdeki teminatı iade edilerek ilişı
ği kesildiğinden mezkur sergiden a 
lacaklı bulunan mil8tahsil varsa ev
rakı müsbitelerile birlikte nihayet 
30-10-936 tarihine kadar idaremize 
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Geçen Bilmecemizi l?iger bilmeceleri 
Doğru Halleden er 

D v Ha· ııedenler 1 1 (1) No.lı mecmuanın ''Hem e~~en-3 Teşrinievvel tarihli Çocu~ mec- 1 og ru ce. hem bilmece,, sütununda <:ıkan 
muaımım renkli tablosunu dogru şe- . . . bilmecelerin balledilmiıJ ~killeri ü-
kilde boyanıağa an .iyi mu~affak _ 0 - Kazanan Okuyucularımız Hedıyelerını çüncü sayfadadır. Bu bilmeceieri bal· 
lanlar arasmda çekilen kur a oetıce- Ô r te · · 
sinde kazananıarm tsimlerini ve ne- Pazartesi, Perşembe Günteri ğ' eden leden okuyucu1armuzm ak ıs sı:ı ı.;e -
diyelerini aşağıda yazıyoruz: . . lecek nüshaya bu:akm nec unye-

Göztepe lst.asyon caddesi No. 64 . Sonra ldarehanem1zden Alabıbrler. . tinde kaldık. Bunun sebebi, bilme.c·e-
de Behiye, İstanbul Erkek Lisesı , H d. , • lerin halli için tayin ettiğimiz müd -
1248 Ferruh, Kadıköy Recai.zade 90- :r aşra Okuyucu.anınızın e ıye.erı detin OD beş güne çıkarılması iizeri-

kak No. 
49 

da Semih Tulpar, S~lta.n- Adreslerine Gönderilecektir ne birçok okuyucularmıızm hruiİ ilk 
ahmet Üçlerde No. 46 da Berlıa,_ E- il ha a ait bilmecelerin hallini 
renköy Kız Lisesinde 774 İhsan bırer man birer büyük oyuncak kazan- ğu itibarile sıralıyarak, kazandıklan ° .. 8 Y . ıken ar _ 
mürekkepli kalem kazanmışlardır mışlardır hediyelerle beraber aşağıya yazıyo • gondermış omalandır. ~ · . 

Gaziantep lnönü okul 91 Yeşilova. Ayvalık Altınova caddesi No. 26 ruz: kadaşlarımızm zarar gormt-nıelen 
El&ziz Taş mağazası No. 42 F . Şen- da Selami, Sinekli okulunda Ka.. Gü- lstanbuJ Lisesinde Vedat Baysal, için bir defaya mahsus olarak bu o
dil, Diyarbekir iskan memuru oğlu ven. Büyükada Nizam civan Ziyapa- Sultanahmet Üçlerde No. 46 Bülent, kuyucuJan da kur'aya ithal edeceğiz. 
Nurettin, Zile lstikli.l okulu 20 ou. · şa s. No. 3 de Omiros Andoniyadi~. birer mürekkepli kalem kazanmışlar- Bu listeyi gelecek haftaki mecmua-
marah Turgut Saydan, _Çatalca ~- KaragümrUk~ polis Ramazan oğlu dır. mızda bulacaksınız. 
tün ambar memuru Şakir kızı Batı· Naci, Kızılelma mahallesi So. 61 · 63 İstanbul Lisesi 1219 Hami Aydın, tk· . U hamızda çıkan oilmt-ce-be · e·· h · M No 9 da · mcı n s 
ce, Beyler yı ur anıye · · de ömer Ergili birer küçük oyuncak Zonguldak TUrkiş 63 ocak elektrık leri doğru olarak halleden okuyucu· 
Macide. Fatib lskenderpaşa ":".""'' kazanmışlanhr. şefi Ferdi Erden .>ğlu Sedat Erden, 1arnruz arasmda çekilecek km·'aom 

22 de Nuran Y altırar. uıtan-
0 

k f'' 
4 

.. h d rtı 
bul Erkek Lisesi 398 Necd~t. Edirne- Bursa Setbaşı nder soka o. Ankara TUrk Maarif Cemiyeti orta- netic~ini de gelecek nus a a neş • 
kapı No. 50 de Korin, üs'küclar Top- de (ismi okunamamıştır), M. Kemal- okul sınıf 2 den M. Tayman, Konya decegız. 
taşı caddesi No. 4 de Hayri birer al- paşada M. Çağlayan Kayahan, An- Kız Oğı-etmen okul C. 82 numarada ----------------
bUm kazanmışlardır. kara lmar Müdürlüğü M Ke~al, An- Hikmet özgenler, lstanbuJ Lisesind. 

Adana lcadiye mahallesi No 36 da karada İsmet İnönü_ mah~.1.~e~ınde _o. l!B Snkı. Adana tcadiye mahalle~ 
. ğuz Afyon Tapu Dırektrounün Q!~"lu 

Cihat, Konya Torba mahallesı No. · U F t H K" No. 36 da Arüe, Heybeliada Yorak . .. Necdet, şakta o o . azım ya · . 
13 de Adnan Uykur, BalıkPsır Böcek nmda ehmet. Merzifon Karamusta . reis No. ?J. de Baki Apaydın, BaJı 
çi mahallesi Özalp caddesi No. 6 da fapaşa ilkokulunda Ş~kran Cumalı. kesir Ağırceza reisi Hakkı kızı Fat 
Orhan, Salihli artma doktoru oğlu Afyon Karahısarda avukat Nazıf ma, Adana Tohum Islah lstasyonırn 
Cenap Peker, Fevztpaşa )andarma Kutman oğlu Rüştü Kutman. ria Zeki Sayar <>ğlu öm.er Sayar, Fe
konak kumandanı oğlu Feruzan Ak· Ayvalık tabelacı Ali oğlu Racı riköy Ayazma C. Timurlu sokak Nr,. 

man. Pangaltı Bozkurt 'llaballes1 Si- Kayseri tıa va .. rasat rimf. Cev~rtat' ıı de M. Reşat birer albüm kazan. 
sile M Otem Türk Maa mıye ı 

tem sokak No. 30 da Çetin Enyer. ilkokuiunda Erdem rayrnan. Yalvaç mışlardır. 
~rnavutköy 1 inci cadde No. 90 da ortaokuJ~nda No. 131 rıhan Dilmaç. Sultanahmet Üçler No. 46 da Be
Şake, lstanbuJ Erkek Lisesi 926 Ba- Malatya Varidat Direktörü oğlu RUk dia, Osmanbey Ahmetbey sokak Fe
ha, Kadıköy Moda tramvay iurağı nettin Töz\lm, Ankara L1uca.nlar rit Apar. No. 5 de Dürre Arif Kem
Kadribey apartımanmda Oktay. Sıaı- caddee1 No. 133 de Niizhet. fstanbul yer, Çatalca Ferhatpaşa caddesi No. 
tanahmet Üçler Çeşme sokak No. 1 ~rkek L\sesi No. 111 Ahmet &rker 15 de Fazilet, Edirnekapı U\uyatlı-

. bırer manzara kartı ltuaımuşlardır. 
de SUheyll Elçin birer kıtap llazan- basan sokak No. 50 de Daryo, Kay-

''-' )) --\ , ... - _ _.,, 
mışlardır. "Yanhş Res m,, seri Tavas yukarı mahalle Atatürk 

Gaziantep Gaziler caddesi N?. 181\ Bilmeces nde Kazanan c. No. ıo da Mustafa Saydan, Amas- ı -•• ------
da t Geçer, Çanakkale Halkev1 Saat· ortaokul 

3 
numaralı Aslan Çelebi, 

kanı oğlu Nejat Dilmaç, Beyo~lu Sen 3 teşnnıevveı tarihli Çoc1.1k mec- yaKırkl li al 68 T S kumandanı 1 K dunma IOI tekini yakala.-
y · "ind ld ha are ay • - un 

Jorj mektebinde lzi. lstanhu.I Erkek muamızın .. ~ırş resım e . . oğlu Necdet birer kitap kaıanmışlar- don ama uğı bir ttlrl\l oltaya gelml-
L. t d 1219 Avdm. ~ultanahme-t talardan en çogunu bulanlann ıstmlP 

tReB n e . b ta d dinin "Okl dır 1or-Dız.darıye Çeome sokak ~o. 6 da O• rım, buldukları a a e ._ u- • . 

TANın ÇOCUK Mecmuası No: 3 
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Amca~~şesı ı \ Masal 

ÇENBERli~ Gü7.el çocuklarım; 
Gazetenizin ya~ı bugün tam üçiin· 

ü haftasıııa bastı ... Bu müddet zar-

fında çık":':1 ü~ n.~.sha..'>ı·n.a ba~arsa- F..Ski zamanlarda idi. llkb:ıharda 1 -- Ddi!mnlı kederin nedir? N~dt n 
nız her nushada ı~ ıle~m~.~ ~ d~~g~~ı a- leylek sürüleri sıcak illerden ılık ille- sıglıyorsun? . 
tılmı~ a<lnnları, a~ıkı:a gonırsunuz. r" elmişler yazı oralarda geçirmiş- Heykel ce\"ap VC'rdı: _ 

T..\Nm Çocuk f!avesi 

~ 
~} 

O ·;'·"""" ........ • ,.,: 

yüksc·;c diktiler, u \'U_cit d,.ı. .. ı. n· · ·ı 

dışında ki ıztırabın f.ır'.~ma v:ırJ • ı. 
Dlinyadn sarıd~tin olmnd ";1111. ul.:-:ı lıi 

le pek kısa sürdfü~ünü. halhu'ci in -Pakat bizim h(;yıe bir tarafl• ça~ş: ı:r gsonbahar olmuş yine geıdikıeri _ Dünyadaki .ıztıraba aglıyornm. 
mamız gazetenin ivilesme.sine karı ' d.. .. 1 rd- Ben o"nırümde ıztırap nedir bilme - sanların onda dokuzunun yoksulluK · · ~ . yere onmuş e ı. . 
gelmez. Blı, ilk sayıda da J'&.zdığı~'.z Bu sürülerden yalnız bir leylek s.r- dim. Babam bir hükümdardı. B'.lba - içi 1de kıvrandıklarını anl'ldım Bu -
gibi, sizin istediklerinizi de bılnıehyız ta kalmış. Çiftinden ayrılmış sıcak vmda dog-dum. Orada bü _ 

1 
radan her yeri görebiliyorum. Pa • 

)d, ~a~et~e ona gore. uzumu o an<~- illere dönmemişti. . .. d"m ve orada can verdim. Ne ar- kirlik, giiçsüzlük. hastalık yii-zünd:!n 
.. r· 1 1 mm sara,, I 

iklıklen yapahm. . . Leylek bahar vakti, sürüsile gel - 1 yu u 
zu edersem olur, ne istesem yapılır

dı. Sarayın olduğu yer bir bağlık, 

bahçelikti, etrafı yüksek duvarlarla 

etrnfunda kıvranan adamları gördük 

çe dayanamaz oldum. Böylec~ kimse 

y~ duyurmadan h<.'r gece onla? i<:ııı 

}'aka~ ~öriiyorum ki ~~e.r .biraz miş, kendine bir çift bulmuş, yıkık 
temheJsmız... Hem sevdıgını ıhmal bir bacanın üstüne çerden çöpten bir 
ed~ek :kada~ te.mbel. .. Çünkü, ş~phe yuva kurmuş orada çocukları ol~uş 
etnuyorum kı, sızler, bu ~azeteyı se- tu. Fakat çifti ile çocuklarına naıa -
\iyor ve sizi bir iki saat faydalı bir ka toplamak üzere gittiği den kcna
!Jlltttte o.ralıyan haftalrk nüshansı - rında bir saksağana rasgelmiş onu 

nın çıkmasını salJtrsızlıkla bekliyor- sevmişti. Böylece \'akit buldıı~ıı za

ıunuz. Ama, i~ biraz zahmet ediı, gıı- man dere kc:ıarına gider saksağanla 

seteye ~önderilmek üzere bir iki sntır oynaşırdı. Nihayet leyleklerin dönüş 
bralamıya geldi mi ... Buna lıi~bir:niz. zamanı geldi. Leylek saksağana he-

çevrilmişti. Ben öl~oceye kad•ır du-ı n~lrırım işte! 
varların dışında olup biteni bil.ne - Bu sözler leyle·1e do'mnmm;tu. lrı 

dim . . Diinyayı gürmed~n yaşadım ıa-ı sanların haline o da acıdı. 
kin bildihtim, anladığım şey er·d!:'n - Söyle clclilcanlr, d ~di, ontrırııı 

mahrum olmadığım için mes'udd•ım. /derdine nasıl derman bulunur. 

Oldtiğiim \'akit heykelimi yapıp bu [ArJcsı h.ıftnyn] 

&.'.jmı~ orsuııuz ..• Ben, gazete hak

dakl istf'klerinizi acele bana yaza
cmğıruu beklerken, günde ,postadan, 

iki ml'!ktup zor alıyorum. Halbu

.. Bir daha söyliyeyim: Çı<>euklar, 

gazete sizin gazetenizdir, sizin için 

Caıuyor, bari silinle elbrliği yapalım 
da stediğiniz gibi Ç"ıksm ! 

Elbirliği demek, şu demek: 

raber gelmesini söyledi fakat ona 

bir türlü laf anlatamadı. Sak!'lağan 

senin çiftin var, çocukların var. Ben 
onlarla beraber yaşıyamam. Ya on -
larla beraber git ya benimle kal., Je-

di. 1 
Leyleğin sUrüsü sıcak iklimlere , 

döndü. Çiftinin yalvarmasına rağ -1 
men leylek gitmedi ve bir müddet , 

1 - Gazetenizin eksikleri nedir? saksağa~la oynaştı dul'du. Fakat ha J 

Daha nl'ler olsun istersiniz! valar sogudu. Buralarda fazla yaşı-\ 
2 - Gazetede olanların kusuru \'ar yamıyacağım anladı. gitmek gerek-

mıdır, varsa nedir? ti. ' 

3 - Gürel hikayecikler lıiliyorsa· Nihayet son karannı verdi. Saksa-
mz, yollayın, basalım.. • ğanla vedalaştı, yola koyuldu. Dere 

4 - Uildiğiniz güzel bilmeceleri de tepe aştı, akşam üzeri bir semte var I 
yollayın, onları da basalım! dı. Gece basıyordu. Tüneyecek bir 

5 - Kartı>ostalla muhabere et- yer aradı. Geceyi Kentte geçirir erte 

nıek için adresi ·jz" y:>U·~'lnız ... Gazı~ si gün erkenden yoluna devam eder

t:eye koyalım... di. Kendin üstünde birkaç kere ka -

\'elhasıl sizlerle s.:rkıfıkı görüşelim, 

konuşalım ... Siz bana sonın, IH'.nden 

isteyin ..• Ben de size e~v.mden gele.ni 

yapayrm... Olmaz nu benim !jeker 

natlannı gererek kendini bıraktı ve 

gökte tatlı tatlı kayarak gözleri elve 

rişli bir yer ararken uzun yüksek bir 1 
sütun gördü. Bu sütunun Ustünde 

ya,·rulanm... 1 bir heykel vardı. Heykelin evvela üs 
Al\ICA tüne kondu. Sonra bacaklarmın ara 

sına inerek, bir ayağını kaldırdı. ga-

.Dünyanın Nüfusu 
Ne Kadardır? 

gasını kanatlannm arasına sıkıştır

dı ve uyumaya hazırlandı. 

Heykel altın kaplı idi. Gözled iri 

En son istatistiklere göre dünya- zümrüttendi. Belindeki kemerin to

nm nüfusu kıt'alara göre şöyle tak- kasında kocaman bir yakut parlar -
' sim edilmektedir: ı dı. 

Avrupa 
Asya 
Afrika 
Cenup Amerikası 
Şimal Amerikası 

Okyanusya 

Yekun 

550.000.000 
1.044.000.000 

150.000.000 
74.000.000 

170.000.000 
9.000.000 

1.997 .000.000 

Leylek uyumağa yeltenirken ba

şına bir damlanın düştüğünü duydu 

evvela aldırmadı. Bunun arkası sıra 

ikinci bir damla damladı. Leylek şaş 

tı. Acaba bu damlalar nereden geli -

yordu: gagasını kanadının arasından 

çıkardı, kafasını uzatq> havaya bak 

tı. Gökte bulut izi yoktu. Yıldızlar Dev l'e Cüce 
Dünyanın. en kalabalık memleketi)parlıyordu. De~~k .ki, damlalar yağ

Çindir. Çinde tam 460 milyon nü _ mur damlası degıldı. 
fus yaşamaktadır. Şimdi bir de ııl<- Bu sırada üçüncü bir damla düş
ıinl düşünelim. Dünyanın en az: nü- tü. Başını heykele doğru çevirip di!< 
fusu olan memleketi Vatinkandır ve 
orada 750 kişi yaşar. lşte size bir 
dev, bir de cUcel 

kat etti. Heykel ağlıyordu. Zümrüt 1 
gözlerinden ynşlnr dökülüyordu. Hey 
kele leylek şaştı ve sordu: 
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TANm Çocuk llaveni 3 - - -· ~- - ~ 

EGLENCE 
HEM BiLMECE 

/f RENKLi TAB~O . HEM 

l'!o: ı. 

l' ibeı,ı h."tınca kralbr n~ı.: Jc otu
ru • . ar 1 

0 uvan: 1 

No: il. 
Dört yüz iki ile üç yiiz on \\"~i t.op-

1" J.gın ız \'n!dt ilti yüz on ılıııt tuttu 
ğ·unu ispat ediniz. 

Puvan: 2 

No: 111. 
Bu parçalnrı birl~<;.tirer<'\ 

• < ti~iıniz bir hay\'aııın r ... smini 
ıJUIJ~. 

rcazeteyi bozmak istemiyenler 
;:ıarc:aları ayrı bir kağıda kopye cde
bilirl.:r. l 

Puvan: 3 

No: iV. 

6 7 8 

ı 

3 

4 

:> 

6 _ı =-1111'1 _. ~~ ... 

; ~-~ -1_.ı_ 
1 1 1 1 

Soldan sağa: 
1 - Seyahate onsuz çıkılmaz. 
2 - Keder. 
3 - Boş .zamanlarda tatlı tallı oku· 

nu l'; çok lüzumlu bir uzuv. 
4-Edat. 
5 - Gizli şeyler. 
6 - Alfabe sedalarından biri; gü

zel san'at. 

7 - Avcılar vurduğu vakit gözle
rinden yaş akar. 

8 - Rüzgara mahsustur: başına 
(A) harfi gelirse erkek adı olur. 
Yukardan aşağı: 

1 - Haftanın günU. 
2 - Telefonda kullanmıya mah-

sus; edat. 

3 - 1'Jşcğin sırtına konur; başına 
(Sir) gelirse salataya konur. 

4 - Evvelce söylenenleri tehlike
ye diişürür; eski bir Tiirk kavmi. 

5 - fürmızılığile meşhur bir ye
miş. 

6 - Sayı; koşusu meşhurdur. 

7 - Çoğumuzun kira ile oturduğu 
yer: biber gibi. 

8 - Mektuptan çabuk gider. 
Puvan:4 

No: V. 

Gece yarısından öbür gece yansı
na kadar saa~in büyUk akrebi kaç de
fa küçük akrebin iistünden geçer. 

Puvan:5 

Bilmecelerin hepsini halletm iye 
hacet yoktur. Hallettiğiniz kadarını 

gönderiniz. Kim daha çok puvan alır
sa mükafatı o kazanır. Ayni miklar
dn puvan alanlar arasında kur'a çe
kilir. Cevaplar, 29 Teşrinievvel giinü 
akşamına kadar postaya verilmelidir. 

ilm.:. cemizin 
Ha~leciln1 İ? Şeki[eri 
( l J numaralı çocuk mec!""n:\ m ızda 

çıkan bilmecelerin 
halledilmiş şekille

ri aşağıdadır: 
1 - Sekizin y~ 

rısının sıfır ettiği

ni iddia eden arka
daş bunu şöyle is
ba t etti: 

2 - Bulmacanın halli: 

~ 

6 

7., ··- ... __... J 

3 - Dilsiz hizmetçinin kağıda yaz
dığı cümle şudur: 

1 "llç kere yüzüne sille yedi,, 
4 - Haftada iki, ayda bir defa o

l lan ve yılda hiç olmıyan (A) dır. 

l a'ık Koşusu 
Şu Amerikalılar neler yapmazlar 

ki! At koşusu vardır, tazı koşusu 

vardır. Ama balık koşusunu işittiniz 

mi hiç? .. Halbuki o da varmış! Yan 

yana dizilen camdan dar ve uzun su 

;~aplarınm bir ucundaki bölmeye ba

lıklar konur ve kuvvetli elektrik zi

yası altında bölmelerin kapılan açı

lırmış. Yarışın bittiği yer karanlık. 
olduğundan aydınlıktan Urken ba

lıklar o karanlık yere .sığınmak için 
var kuvvctlerile kaçarlarn.uş. Yarış
ta birinci gelenin tayini hakkında 
hakem heyetinin uzun uzadıya mü

nakaşa bile ettiği vaki olurmuş! Da
ha neler işiteceğiz bakalım! 

labJodaki ~ölunıleri numaralarda gösterilen r~nklt"re göre boyaymız: 
1 - Açık mavi; 2 - Koyu ma\.·i, 8 - ~lor; 4 - Açık san; 5 - Top

rak rengi; G - A~ık k<'.stane; 7 - Kara. 

FA YDALl BıLGıLER : 

Nasıl T oka'aşmalı? 
Bir erkek bir kadına nadireıı 

elini uzatır. Eskiden, az tanıdığı 
bir erkeğe kadın da el uzatmaktan 
çekinirdi. Fakat, bugün ne de ol
sa nezaket daha uysal bir yola gir-
111iştir. Misafir kabul eden bir ba
yanın, misafirlerine evvela elini u
zatması gerektir. , 

Müstesna olarak evli bir erkek 
genç kızlara eli~i uzatabilir. Fa
kat delikanlıların kızlardan evvel 
onların ellerini sıkmaya kalkı~nıa
sı doğru değildir. 

Cenç kızlar tanıdıkları delikan
lılara ellerini uzatabilirler. 

Koka nci Mil:et 
Perudan Bolivyaya giderken 

Sud dağlar.ından aşan yolcular ora
da yaşıyan yerlilerin zevk ve neş'e 
içinde olduklarını göriir. Onlar sa
kız gibi ağızların_ın içinde bir şey 

çiğnerler. Bu çiğnedikleri, kokain 
istihsal edilen çalının kurutulmuş 

yapraklarıdır. 

Vakıa yavaş yavaş teşir ederek 
sarhoş eder. Aına vücudu yıkar, 
mahveder. Orada erkek, kadın. ço
cuk, ihtiyar herkes buna ıniiptela
dır. Vaktile büyük bir medeniye
te sahip olan bu ırk, bugün işte bu 
fena adet yüzünden mahvolmak 
tehlikesine maruzdur. 

Bu ırkı kokaine lspanyolların 
alıştırdığını iddia edenler vardır. 
CCıya gümüş madenlerinde çalış
tırmak için e v v e 1 ô. ls
panyolları o n 1 a r ı k o -
kain yapraklarile sarhoş olınıya a
lıştırnıışlardır. Fakat 180 Avrupa
lı serserinin onları mağlup ederek 
memleketlerini ellerinden aldıkla -

rına"'bakılırsa onların bu derde ta 
eskidenberi müptela oldukları tah· 
min edilebilir. 

Sayıyı Kim İcat Etti ? 
Konuşmak kadar saymak ta in• 

sanın en lüzumlu bir ihtiyacıdır. 
ilk insanların parnıaklarile saydık· 
!arına hiç şüphe yoktur. Fakat sa
yının kağıt iizerinde ifadesini iki 
başka başka kaynağa atfederler. 

Romalılar sayıyı harflerle ifade 
etmişlerdir. Buna rumen rakamla
rı denir. Araplar ise hususi şekil
lerle sayıları yazmışlardır. Onların 
bu tarzı Hintlilerden öğrendikleri 
iddia edilir. · 

Avrupada Araplardan çok son: 
ra bu~usul intişar etmiş ve buna 
X uncu yüz yılda Papa Silvestr ıı. 
sebep olmuştur. 

Fakat hesap yapmak daha son
raları kabil olmuş ve ancak XVI ın
cı yüz yılda Viget ve Boşe'niıı me• 
saisi ile tekeınıni.il etmiştir. 

-, 

- Size eski dostumu takdim ede
yim. Onunla beraber bUyUdük. .. 
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K utlanacağınız 
Fener v~ PiUerio 

en iyisi 

DAIMONdır. 

Juvan,in Kanzuk 

Saç Boyaları -~ALGOPAN Grip • Nevralji .. Baş ve Diş ağrıları .. Romatizmaya 

-

POKER TIAAŞ Bl<;AGI 
DAiMON FENER VE PıLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL'larını da daima tercih ediniz. 

Devlet Derniryolla:rı ve Limanları 
Umum İdaresi tlanları 

işletme 

Haydarpaşa dalg[ kıranının takviyesi için l~zu~u olan 
ve Hereke istasyonu civarında 66 + 450 kılometroda 
bulunan taşların ocağından lağımla çıkar~larak kaldır-

k suretiyle !\ı13 8500 b~ok ve blokların ıhzarı esnasın-
ma .h h da hasıl olacak taşlardan M3 4000 balastın ı zarı ve at 
kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vag~nlara ko: 
Jay Iıkla tahmil edilecek tarzda ve öl:üln:esi ka bıl. hendesı 
şekillerde idare memurunun vereceğ'ı talımat da!resınd: 
kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmıl ve te:s
limi 2445 7 ,5 lira tahmin bedeli üzerinden 2.6-10-9~~ _Pa 
zartesi günü saat 1 5 te !Iaydarpaşada gar bınası damlın
deki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. . 

Bu ise girmek istiyenlerin 183 5 liralık muvakkat temı-
na t ve~eleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve a~rıca 
hliyet vesikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksıl:nıe 

;ünü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermelerı la-

zımdır. · k 1 
Bu işe ait şartname ve genel şartname ıle mu ave e 
jesi Haydarpaşada komisyon kaleminden 62 kuruş 

~:~el mukabilinde verilmektedir. ( 1699) 

C i L D i N i Z i B ES L E Y i N i Z 
ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 

vtYANA VN1VERStrES1NİN MEŞHUR BİR TIP PROFESÖRÜ 

BU YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
ED1NİZ. stzt GENÇLEŞTlBE
cEK VE GOZELLEŞTtRECEK-

unsuru keşfetmiştir. 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
makta çıkmaz. YegA.ne zarars12 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır 

CNGILIZ KANZUK ECZANESJ 
Beyoğlu · lstanbul 

Jsta.nbul 4 üncü icra Memul-;ğ~ın.
dan: 

Yem.inli ehli vukuf tarafından bina 
kısmının bütününe 1840 ve arazi kıs
mının beher dönümüne on lira kıy

met kesilen Usküdarda Bulgurluda 
Libadcnin üçpmar sokağında. 39 N. 
ıu 20 dönüm tarlanın 40 hisseJ.e 22 
hissesi ile ayni yer ve sokakta eski 
37 ve yeni 3, 23, 23, 1, 23, 2 N. lu 
18 dönüm tarlanın 40 hissede 22 his
sesi ve yine ayni yerde kireç fırını, 
Ka.rgadere sokağında eski 1 N. lu 30 
dönüm tarlanın 40 hissede 22 hisse
si ve yine ayni mahalde Karaman 
çiftliği sokağında eski 25 N. lu 14.0 
dönüm tarlanın 1/ 2 hissesinin 3 his
se itibariyle 2 hissesinin tekrar 40 
hissede 22 hissesi ile ayni mahalde üç 
pınar caddesinde 4 dönüm tarla ile 
bir dönüm yer kaphyan kagir kü~ük 
evler, ahırlar ve ağıldan mürekkep 
bina kısmının sekizde 4 hissesi daire
mizce açık artırmaya çıkarmıştır .Iş
bu gayrimenkul toplu bir halde olup 
içinde kireç yakmaya elverişi~ ta.5lar 
la kireç ocağı ve on kadar agaç v~ 
bir kuyu vardır.Arttırma şartname~ı 
ilan tarihinden itibaren divanhaneye 
asılarak 23-11-936 gününe ra.stlıyan 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde satılacaktır. Artırma
ya girmek için yüzde 7 buçuk temi: 
nıit akçesi alınır. Birikmiş vcrgt 
borçlulara, yirmi senelik Evkaf taviz 
bedeli müşteriye aittir. Arttrm.ıda 
gayri menkule takdir edilen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmak şart olup 
aksi halde en son artıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha uzatılarak 8 - 12 - 936 tarfaine 

ıTİRt • genç hayn.nlardan ist;hsal edil- j rasthyan Salı günü ayni yerde ve ay-
ş ;e, dini . d d · bu yeni cilt unsuru, cil zm e- ni saatte satılacaktır. Bu sefer e 
~'liğine nüfuz ederek buruşuklukla- kit mesamata dahil olunca çalışma.Ia- kıymetinin yüzde yetmiş beşini hul • 
: tşekkill ettiği yeri, ilk yumuşama· rına "·e binnetice teni berbat. eden mazsa 2280 N. lu kanun ahkamına 
ya başh:ran nescleri veya zayıflayan gayrisaf maddelerin ma~~tınesme 86 tevfikan satış geri bırakılır. 2004 .N. 
yüz adalelerini besler. Binlerce ka.dm- beP olur. Şu ~~mez l e.n~ Tokalo.? Ju kanunun 126 ncı maddesi mucıbın
İ bu usulü büylik muvaffakıyetle pudraSım tecrube etmek ıçm parmagı ce ipotek sahibi alacaklılarla diğer a.:;.bik etmişlerdir. Bu müst hzar bü - nrım ucuna hiraz pudra koyunuz ve lııcakhların ve irtifak hakkı sahiplet dünyada em!llali ara."Jmda yegane suya batırınız, sudan çıkınca pa.r- rinin gayri menkuller üzerindeki hak 
;::. Bu cedıer, şimdi, cildinizi besle- nıağım~~ kuru oldu larmı hususiyle faiz ve masrafa ait 

ek için ınatltip nlsbet dairesinde To ğunu goreceksinlz. bulunan iddialarını müsbit evrak ile 
:alon kremi terkibine kanştınlmıştır. birlikte ve 20 gün içinde dairemi1...e 
:Akşa.Jlllan yatm:!zdan evvel pembe bildirmeleri şart olup aksi halde ta-
rengindeki ve sabahlan be)·az rengin pu sicilleriyle sabit olmadıkça satış 
deki TokaJon kremini kuUanmız. To - bedelinin paylaşmasından briç kalır-
kalon kremi ile beraber su grçmez ye lar. Daha geniş bilgi edinmek isti-
ni Tokalon pudrasını da kullan~· yenlerin 934-4207 N. ile dairemiıe 
Daimi bir rütubet, cildin mesamelen - müracaatları ilan olunur. (26521) 

i t r-~üh ettirir ve pudranız su geç-
n e "'J ··tu"-t insinden değ·)!lle bu rn ~ e 
mez c kkül' ed ve sert cisimler tetıe er 

;;R SABAH DAHA GErt<; GöRÜNOrtOZ 

istanbul Erkek Lisesi Satmal-
ma Komisyon_unda~_; .. . ... 

t , b 1 E kek lisesi içın 200 ton tuvenan komuru a
stan u r k K.. ·· ·· k ·ı · 

Çık eksiltme ile satın aln~.a~~ tırt. 10 odmuİrutn bel sıl~mlesı 
' l 0 9 3 6 Car:şamba gunu saa . a s an u ıse er 

281 / b T·-inde toplanan komısyonda yapı~acaktır. 
muhhase ecı 1f~ t beher ton için 14 lira 5 O kuruştur. İlk 
Mu ammen ıa ş t · h ·· k · t 217 lira 50 kuruştur. ar namesı er gun me p-

Teın!ıdna . d görülebilir. İst.eklilerin Ticaret Odasının 
tep aresın e . kb 1 .1 . . 1 'k ve temınat ma uz arı ı e gelmelerı. 
yenı yı vesı a "ZOB4,, 

Ki OPRiN kaı<ılerı HERYERoE1i~uRuş 
BAŞ. Dİ .1'0'1ATİZP1A .. ~RILARİLE.GRİ VE NEZLEYE KAR 1 eiAiciı< İLAÇ TIR 

Üsküdar Hukuk Hakiınliğinden: 
!zmaro tarafından Kadıköyünde Al -
tıyolda Vişne sokağında 23 No.lı ha
nede sakine Aleksandr aleyhine açı
lan bo.Şanma davası üzerine müddea
aleyhin ikametgahının rneçhuliyeti 
ha.sebile ilanen vaki davet üzerine gel
mediğinden müddei vekilinin talebile 
gıyaben tahkikat icrasına karar ve
rilerek tahkikat 19/11/ 936 perşembe 
saat 14 de bırakılmış olduğundan 
yevm. ve saati mezkCırda yine gelme
diği surette gryabmda tahkikata de
vam olunacağına dair yazılan gıyap 
karan mahkeme divanhanesine asıl • 
dığı gibi keyfiyet ikametgahının meç
huliyeti hasebile ayrıca gazete ile de 
ilan olunur. (26518) 

ZA Y1 - 3 numaralı gümıiik müs
tahdem karnemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. Kemal Gerçek 

karşı bireb, rdir. 
tStM VE MAR~A~~NA LÜTFEN DlKKAT .. Algopan maden kutuJarda 

• dugu ıçın bozulmaz. Her eczanede 1-6- ı 2 lik kutularda. 

KUPONLU ·VAD~Li ·MEVDUAT 

HER· AYIN· 8iRiNDE ·PARANIN· 1=9Ai Zi • VERiliR 

AOAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

Üt 'al. .. il 

~ 

HAVAGA!I SOF-BENİ 
Tafsilat: istiklll caddesi 101 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa Vekaletin<len müteahhitlik vesikası alanların 

9 3 7 senesi başmda vesikaları usulen yenisile değiştiril • 
mek ~~ere .vesi~~ a~ı~d:ğ·ı tarihten itibaren ne gibi işleri 
taahhut edıp bıtırdıgını veya taahhüdünü ifada devam 
ettiğini iş sahibinin sarih adresi de zikredilmek şartile ı 
T:~rinisaniden itibaren bir istida ile Vekalet makamına 
muracaatları. ( 1251) ( 1914) 

ZAYl MAKPUZ 
R. C. markalı 2812 • 2818 nume

rolu 7 .. sandık pamuklu mensucata 
aid 16-10-36 tarihli Galta ithalat 
Gümrüğünden aldığımız ve O{OS. 705 
numaralı ve 1882 Ura ve 41 kurus
luk makpuzu zayi ettı'k y · . 

~ - . emsını 

çıkaracagımızdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Isak Roditi - Moiz Kohen 



Çocuğum işfahasızdır demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz. 

Yavrulannız her isted i ğ i n i yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiğ i g ıdalarla besleyiniz 

s N 
Özlü Unlarına Yav rular Bayıllyor. 

Vitamin -Kalori - Gıda - Kuvvet- Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa· Bezely e - Yula -

Mercimek· irmik - Çavdar - Badem - Türlü OzlU U nlara 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mü· 

kemmel, özlü unlatla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv
vetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakm.mız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, !ST.ANBUL, 
BEYOGLU. 

•, ·-- irıı • .. , -

• • • • 

i'nin 
lı 

AZ K MURLEÇOI\ HARARET 

Tlirk Antrasitindon 
büyük istifade 

temin etmek için: 
"Soban ızda k ömür yanmıva baş
layıp sıcakhk istenilen dereceyi 

bu unca anahtarını kısınız 
ve sobanın alt kapaklarsnı 

tamamen kapayt nız,, 

SATIŞ YERLERi: 

Merkezi: Maden Kömi.irü lşleri T. A.Ş. Bahçekapı Tat] Han Telefon: 21Hl5 
Galata: Türkiye Iş Bankası şubE>si. Telefon: 4.4630 
Istan bul: Adapazar Türk Ticaret Ban kası, Bahçekapr, Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi ıtpartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapazarı Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 ' 

Her Akşam 

ÇAG AYA 
Solist MUALLA DINÇSES'i 

D l NL EY 1NlZ. 
............................. ~ 

Uzunköprü .Belediyesinden; 
Kapalr zarf usuliyle münakasaya konulan Arazöze ta

li b zuhur etmediğinden ayni şartname dahilinde bu işin 
bir ay zarfında ve pazarlık suretiyle bitirilmesine karar 
verilmiştir. İsteklilerin Belediye müracaatları. (2181) 

l ahibi: Ahmet Emin YAV\IAN -Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALlı)I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Lirnitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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ŞARABINI ALMAKTA 
TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

F İAT I. 70 Sant ilit relik şişesi 55 Kuruş 
· 2 Litrelik ,, 100 

iHTAR : Küçük şişeler 10, büyÜk şişeler 15 kuruşa geri alını r. 

Be.şinci İcra memurluğundan: Mah 
çuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen bir adet büfe 20/ 10/ 936 tari- S h h f G · · 11 ı , 
hine tesadüf eden salı gilnü saat 121 1 a ve u z e l I\ 
den 14 kadar birinci açık arttır - S .. I' ·· l 
ına suretile Asmalımesçidde Karanlık ag am ve guze 
sokağında 62 numaralı DURSUN ŞE- oı·şıe le 
RİF apartımanının 1 numaralı daire- r 
sinde satılacağından talip olanlar ma- Sağlam ve güzel dişler de 
hallinde hazır bulunacak memuruna 
ınüracaatlan ilan olunur. (26522) 

tstanbul İkinci İflas memurluğun
dan: Müflis Yorgi Efremidinin Ciba
lide T~ iskelesindeki 56/ 60 No.lı de
ğirmeninde mevcut olup mütesariül
fesat olduğundan paraya çevrilmesi 
mukarrer 44 çuval un ile 24 çuval 
buğday 22/ 10/ 936 perşembe günü 
saat 10 da mezkur değirmende satı
lacağından almak isleyenlerin mahal
linde ha:ıır bulunmaları ilan olunur. 

(26536) 

--------~~----------!s tan bul 7 nci İcra memurluğun-

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

dişlerinize çok dikkat ediniz 

. Günde iki 

Bazan en üstad doktorların bile sebep 
ve menşeini bulamadıkları bir hasta -
lığın diş iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle . anlaşılmıştır. 

defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

dan: Bir borçtan dolayı mahpus olup 
satılmasına karar verilen masalar 
iskemle, ayna ve sair eşya 22/ 10/936 
gününe gelen cuma saat 12 den 13 e 
kadar Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
İzzet apartımanınm altında 44 No.Iı 

dükkanın önünde hazır bulunacak me k u il anarak dişlerin izi koruyabi 1 isin iz 
mur tarafından açık arttırma sure· 

tile sattlacaıh ilan olunur. ••••••••••••••••ıH•••••• 


