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Sovyet Rusya, Serbestisini Ele Aldl 
ispanyaya / •. demi Müda- ı;.~ilomuzun 

1 K d ld 
Akdeniz 

ha e ararın an ayrı ı Ziyareti 

komitesinin 
M. Grandi 

26 Sovyet Vapuru 

ispanyaya mühim
mat götürmek için 
emir bekliyormuş 

Berlin, 23 (A.A.) - Londradan Alman istihbarat 
ajans~na bildiriliyor: 

Daily Expres gazetesi, Sovyet hükumetinin ademi mü
dahele komitesinden c:ekildiği gün, İspanyaya harekete 
hazır erzak yüklü 26 Sovyet gemisinin Karadeniz liman
larrnda bulunmakta olduklarım haber vermektedir . 
KOMlTE DUN TOPLANINCA 1 
Londra, 23 (Radyo) - ispanya 

1
_ 

işlerine ademi müdahale komitesi bu 
gün 27 milletin iştirak.ile toplandı. 

~ovyet Rusya toplantıya üç murah-
llas göndermiştir. 

Rusyanın ithamlarına karşı Al-
man ve İtalyan cevabı gelmışti, fa-

-...;.~-!!::------·---~, kat Portekizin cevabı henüz yolda 
.. 

A nkara, 23 ( Tan Muha
birinden) - Maltayı 2iya
ret edecek olan o n harp 
gemisinden mürekkep Fi
lomuz l kinciteşrinin on al
tısında lstanbuldan hare
ket edecektir. Filomuz Ak. 
denize açılınca ilk olarak 
Maltaya uğrryacak, orada 
beş gün kaldıktan sonra. 
dönerek Pireye de uğrıyo.
cak ve orada da beş gün 
kalacaktır. Filomuzun Ak
deniz seyahati yirmi gün 
sürecektir. 

• • • 
A tina, 23 (T Al'/ J 

Türk donanması gelecek 
ayın 28 inde Faler lima
nında bulunacaktır. 

1Almanya - italya ara
sında dört maddeli 
bir anlaşma yapıldı 

iTTiFAK YOK 
Fakat Moskova Gazeteleri Bu Yeni 
Anlaşma için " Şantaj ,, Diyor 

. ~eyy<;>r_k 23 (Ra~yo} - United Press'in Berlin muha
bırı bıl~ırıyor: Berlirıde bulunan İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Cıyano Alman Hariciye Nazırile üç günlük konuş
malarından sonra, İtalya ile Almanya aras d Avrupa· 
d .. h. h . ın a, 

a mu~te ~t ~e~ enın teessüs ettiğini ilan etti. lki taraf 
arasın"'' hır ıttı!ak muah.edesi, yahut bir pakt imzalan • 
mam1 .f.ak~~ bırtakı~1 ~ıplomatik vesikalar hazırlan • 
nuştır. ~ın~or MuHolınınuı bunları tasdik etmesi kif a• 
yet edecektır. 

Belgrat, 23 (Radyo) - İtalyan 
gazeteleri bugün İtalya • Almanya 
itilafını tescil eden tıirçok vesikaların 
imzalanacağım haber veriyorlar. Bu 
ve::;ikalar Alman Hariciye Nazırı Fon 
Nöyrat ile Kont Ciyanonun konuş -
malan arasında tesbit olunmuştur. 

Fakat bu vesikaların sırf siyasi ev
raktan ibaret oldukları anlaşılıyor. 
En mühimleri şunlardtr: 

1 - Yeni Lokarno programının 

muayyen birkaç devletin imzasını 

ha.mil olması. 

olduğu için onun da muvasaleti bek
leniyordu. Alman ve İtalyan cevap
lan aşağı yukarı ayni mealde idi. 
İkisi de Sovyet Rusya tarafından 
~Lslir.iH ~ t1"lı'!nar :nu ı, fYa" ne IL:l~~:=..~:ı;;;:ı;.;;;:.:.ı'°""'~~~L~~L-.;~2 Cemiyctino karşı 

Ahmet Emin YALMAN gını öne silrüyor ve Sovyet Rusyayı 
itham ederek Madride 60 tayyare ve 

E vvelki g~n gazetelerde ~- 50 tank gönderdiğini bildirıyordu. 
konomı Bakanı Celal Portekiz tarafından verilecek ceva-

Bayarın çok mühim sözleri var- bın da ayni mealde olması beklen· 
dı. Bunlar üzerinde uzun uzadı· mekte idi. 
,!a durulmıya değer. Çünkü me· RUSYANIN MEKTUBU 

t~re, umuııti hayatın can daman Fakat içtima başlar başlamaz Sov 1 
oİa~ emniy.et meieleıine taalluk 

,.;diy(ir.. ~ .
1 

• ı . yet Rusya murahhasmm komite re-
"\ ~. · isine uzattığı bir mektup okundu. Bu 

\. F enikı kurbanları '' ~ mektupta şu cümleler vardı : 

B irtaknn Türk vatanda~arı ya- "Sovyet Rusya bundan böyle İs-
' ' rrnlarını korumak için kdndi panya işlerine ademi müdahale au-
kendilerini veya çoluk çocuklarım [Arkası 7 ncide] 
sigorta etmişlerdir. Bunu yaparken --=-====-~m::ıı::::====-,.,.,,.---

Bir tarafta "ademi müdahale .. nıeselesi çrkmaza girerken öte tarafta da 
Madrit etrafında muharebe bütü11 şidde.t~e devam ediyor. Burada bugün 
bomba yağmuru altında bulunan Ma?~din başlıca semtlerinden birini 
görüyoruz. Muharebe tafsilatı da liçuncü sayfamızdadır. 

11ağlamlığa ve emniyete elbette dik-
kat etmişler ve Feniks Şirketi ile bu
nun kurduğu bir yerli şirketi, eskili
ği ve sermayesinin çokluğu dolayısi. 
le seçmişlerdir. Bundan .sonra da 
uıühim bir vazifelerini yaptıkları, 
yarını temin ettikleri, bir gün gözle
rini kaparlarsa çoluk çocuklarının 
bir destek bulacağı kanaatile, gönül 
rahatlığı içinde, seneler geçirmi§ler

Iktısat vekaletinin =====.========= 

Sigorta tedbirleri Bulganstanda d Ün 
Çok Sevinç'e birçok gazete Ve 
Karşı!andı 

air. 
Günün birinde Feniks Şirketi iflas 

etıniştir. Kurduğu Yerli şirket te ar
kasından gitmiştir. Çekoslovakya
nan başlıyarak Merkezi ve Cenubi 
:Avrupada Feniks şubesi olan her 
memlekette binlerce aile bu beklen. 
nıedik hadise karşısında matemli 
günler geçirmişlerdir. 

Dişlerinden, tırnaklarından arttır- ! 
aıkları parayı ve yarına ait Ümit Ve 

tstinatlarını kaybeden bu binlerce a
ilenin vaziyeti cidden acı idi. Haya. 
tm sillesi karşısında talihlerine 
küsmekten başka kendileri için ya
pacak birşey yoktu. Her matem, her 
darbe gibi bunu da herbiri birer su. 
retle taşıyarak hayatın cereyanı için
de akmış, gitmişlerdir. 

T ürk iyede öyle değil 

F akat Türkiyede vaziyet öyle 
olmamıştır. Hükumet, zarar 

gören vatandaşların menfaati namı
na, Türk hayatında emniyet mefhu
ınunun sarsılmaz surette yerleşmesi 
namına işi eline almıştır. fktısat Ve
kaletinin tedbirleri sayesinde sigor
ta sahiplerinin hakları ve menfaatle. 
ri korunmuş, ayni şeraitle istedikle
ri şirkette sigortalarına. devam et
melerine imkan hazırlanmıştır. 

[Arkası 7 ncide] 

Sigorta mesele&indeki. hareket 
tarzl çok sevinçle karşılanan 1 k

tısat Vekili Celal Bayar 
[Yazısı 7 inci sayfada] 

mecmualar kapatlldı 
Eski Nazırlardan Birkaçı 

Edildiler Poliste isticvap 
Sofya. 23 (T an muhabiri telefonla bildirdi) - Hüküınet bu~ün ansı· 

zt n bazı t edbirle re başv..ırdu, konıiinistler tarafından yapılan neşriyatı 
t at il etti. Kapa~ılan gazete ve mecmua.ların sayıs ı 17 dir, Ayrıca Sofya 
zab ıtası da eskı nazırlardan baııla.rrnı. •sticvap etti. Buı1a sebep, bu na
zı rların kapatılması fazını gceln sıyası teşekkülleri dağıtmamalarıdır. 

Diğer taraftan Çankof partisine 1, 
mensup iki nazırın kabineden istifası F 

1 üzerine yeni nazırlar tayin edildi. ransa 
Başvekil Köseivanof istifaları Krala 

bildu:di~ten soı:ır~ bu iki nazırın yeri· Radikallerı· 
ne hıçbır partı ile alakası olınJyan 
iki müsteşarı tayin etmiştir. 

, Yaoj Maarif Nazırlığm&., General 

: Nikolaiyef Muvasalat Nazırlığına gel 

1 miş bulunuyor. Yeni Maarif Nazın 
ı beyanatta bulunarak şu sözleri söyle-
1 miştir: 
1 "-Vazifemiz, memlekette vaziyeti 
normal yapmak, maceralardan koru
mak ve bu suretle selamete kavuş
turmaktır. Bütün bunlar ancak milli 
vahdeti sağlamlamak sayesinde müm 
kündür. Onun için Kralrn 1935 te 
söylediği sözleri tahakkuk ettirmek 
istiyoruz. 

ve Kabine 
Biy . 23 . anç, (A.A.) - Radikal sos-

Y~st kongresinde üç temayül belir . 
rnıştir: 

liükQmete sadakat, komünistlerle 
alakayı kesmek 'e nihayet hükumet
le bazı şartlar altında teşriki mesai. 

Dünkü müzakerelerden çıkan neti
ceye göre şayet bu üç temayül itti -

fakla kabul edilebilecek bir şekilde 
telif edilemezse sonuncu temayül ga
lebe çalacaktır. 

menfi bir vaziyet almakta dc\•am edil 
mesi. 

3 - Tuna havzasında ,bilhassa ı. 
talya ile Almanyıınrn menfaatlerine 
muğayir harici nüfuzların bertaraf e
dilmesi. 

4 - İspanyada faşistlerin muvaf
fakryeti lehinde vaziyet alınması. 

Bunlardan başka iktısadi işlere ail 
bir anlaşma da imzalanacaktır 

. KONT CIYANO 
HİTLER. CİYANO ---

Londra, 23 (Radyo) - BerlindeJ B·--.---------
yapılan Ciyano • Nöyrat konuşmaları 1 1 r Gem,· 
nın neticesi yarın anlaşılacaktır. Bu-

gün Ciyano General Milch ile birlikte Kay b o 1 d u 
Potsdam civarrndaki hava kararga-
hım ziyaret etti. Dün İtalyanın Ber
lin sefiri bir resmi kabul verdi. Bu. 
gün Kont Ciyano General Göring ile 
birlikte tayyare mektebini gezdi. Da
ha sonra Göbels ile birlikte faşist evi
ne giderek İtalyan kolonisine hitabi 
bir nutuk söyledi. 

Kont Çiano bu gece (Berhtesga
dcn) e giderek Hitler ile görüşmele . 

{Arkası 7 ncide] 

" :okyo, 23 (A.A.) - Bin tonJuk 
Aıschu Maru" adlı Japon gemisi Ka-

rapta "S l' " aşar ın de kaybolmuş ve ya-
pkıla:n araştırmalara rağmen şimdiy"' 

adar b ı -u unamamıştır. Yardımm!l 
Yollanan "K ,, · . ur gemısı de fırtınaya 
tutular k b .. a atmıştır. Otuz beş kışilik 
rnu_rettebatı da Hokkaia açıklarında 
b~g~muştur. On bin tonluk diğer bir 
kornur gemisi de fırtınada batmıştır. 

Stoyadinoviçin Türkiye 
seyahatinin ehemıniyeti 

~ ,... _,-
Dost Yugoslavyanın yeni parlamento b. d . . . ınasm a ılk to ı nı haber vermıştık. Bu münasebetle ye . Sk . P antmın yapıldıgı~ .. nı upçına'm b" 

yoruz. Ulus,, un Belgrat muhabiri tarafmd .. ~ ır resmini koyu~ 
graf da aynen Ü1,;Üncü sayfamızdadır. an gonderilen mühim bir t el-
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Beyrut Mektubu 1 ~ UL€8 
Suriye birliğini temin ~i~~.~~~~~~-~~-~~-~ 

Siyaset alemi 

yolunda yeni 
bir cereyan var ! 
Beyrut, (Hususi mnhabirimizden) - Bütün Suri~ 

yed~ hüküm siiren ve mühim neticeler vern;ıesı 
beklenen bir cereyan başladı. Bu cereyan, bütün Surıye
nin birliğini temin etmek ve bütün Suriyeden bir tek dev
let vücuda getirmektir 
Bu cereyan Fransa ile Lübnanm a-

rasında müzakerelerin başladığı sıra
da kendini göstermesi nazarı dikkati 
celbetmiş bulunuyor. Fransa ile Ltib 
nan arasındaki müzakereler bugün -
lerde burada ba.şlıyııcaktır. İki taraf 
da muahedenin sür'atle hazırlanması 
ve imzalanması lehinde olduğu için 
bu işin çok geçmeden başarılacağı 

anlaşılıyor. Hatta Lübnanda bilfiil 
çalışmakta olan bir milli meclis bu -
Junduğu için, Lübnan muahedesinin 
Suriye muahedesinden daha evvel 
tasdik olunacağı muhakkak sayılıyor. 
Bununla beraber Suriye muahedesi -
nin de seçilecek meclis tarafından 

tasdiki beklenecek, Fevkalade Komi-
11er iki muahedeyi alarak Parise gö
türecek, ve bunların Fransa parla -
mentosu tarafından tasdikini temin 
edecektir. 

Vahdet cereyanı 

M uahedelerin bu şekilde tasdi -
kinden sonra Suriye ve Lüb

nanda intikal devri başlıyacağı için ı 

ona göre tedbirler alınacaktır. 1 
Fakat 'biraz yukanda dediğimiz gi

bi bugiln bütün Suriyeyi kaplıyan ye- 1 
ni cereyan, vahdet cereyanıdır. Bu 
cereyana taraftar olanlara. Beyrutta 
da tesadüf olunmakta ve bunlar Fran 
sa ile yapılacak muahedenin vahdeti 
11ağla.mlıyacağmı söylemektedirler. 
Lübna.nın müstakil bir devlet olduk
tan sonra Suriyeden apayrı kalmak 
ve kendi §ahsiyetini tebarii; ettirmek 
istemesi burada derinden derine dil -
~ünillilyordu. Fakat umumiyetle hü
küm süren kanaate göre Lübnanm 
istikliline kavuşması birlik cereyanı
m kuvvetlendirecek ve ondan sonra 
Suriye ile Lübnan arasında vahdetln 
temini iç1n çareler aranacak ve bulu
a.acaktır. 

F ranaanın noktai nazan 

Fa.kat vaziyeti bu şekilde düşü
nenler. mutedil gruplardır. 

" Bedavacılar 
Şahı ,, · MiJton 

Şehrimize Geldi 
Fransız sinema ve müzikhol artist 

]erinden Jorj Milton dün şehrimize 
gelmiştir. Sinema meraklılarının 
pek iyi tanıdığı "Bedavacılar Şahı,, , 
"Para Kralı,, , "Lustracılar Kralı., 
filmlerinin sevimli artisti İstanbul
da üç gün kalacak ve bir kaç temsil 
verecektir. 

Milton, Fransada müzikhol ve ha
fif operet sahnelerinde bir ~ok sene
ler alkışlar toplamıştır. İki 3ene ev-

Milton lstanbulda 

vel sinema hayatına atılan artist 
Fransız mizahının ve espirisinin bir 
timsali olmuştur. 

Mil ton anlatıyor: 
Milton, dün kendisile görüşen bir 

Sovyet sivil tayyare teşkilatı re
isi General Eydeman 

Sovyet misafirleri
miz bugün geliyorlar 

Sovyet sivil tayyare teşkilatı reisi General Eydeman 
ile iki erkek, bir kadın tayyareciden mürekkep Sovyet he
yeti bu sabah saat yedide vapurla şehrimize gelecektir. 

r · Heyet, saat 15 te Cümhuriyet abi
Esn af Cemiyetlerinde desine, saat 16 da Fatihte tayyare 

S . şehitleri abidesine çelenk koyacak-
eçım tır. Bundan sonra Kariye camii ziya-

Esnaf cemiyetleri idare heyeti se- ret edilecektir. Güneş Klübü tarafın 
çimi devam etmektedir. Şimdiye ka- dan misafirler şerefine bir :;ay ziya
dar şekerciler, hamamcılar, odun ve feti verilecek, müteakıben Siparu 0-
kömürcüler, musiki san'atkarları, ya- cağına gidilecektir. Bu gece saat 8 
pı yapıcılar, sıvacılar cemiyetleri ida de Türk Hava Kurumu tarafından 
re heyetleri seçilmiştir . Perapalasta bir çay ziyafeti verile-

Şoförler cemiyeti ayın 26-27 inci cektir. 
günleri, hamamcılar 4-5 ikinciteşrin Misafirlerimiz yarın Boğazı geze
sütçüler 11, sucular 18, kahveciler ceklerdir. Sovyet konsolosu tarafın-
26, çiçekçiler 30 ikinciteşrin günle - dan Moda Klübünde heyet şerefine 
rinde senelik toplanWanru yapacak bir çay ziyafeti verilecektir. 
lardır. Heyet azası, Pazartesi güniı An-

karaya hareket edeceklerdir. 

Kadıköy ve Haydarpaşada 
Oturanlar. ·da Sineklerden 

Şikayete Başladılar 

GENERAL EY DEM AN 
Harbiumumi esnasında askeri hiz

mete girmiş olan General Eydeman, 
1918 den itibaren Kızılorduda yük
sek makamlar işgal emektedit'. Si
biryada ve diğer cephelerdeki muha
semata iştirak etmiştir. 1925 te Kı
zılordu harp akademisi reisi tayin 
edilmiş ve bu vazifesini 1932 ye ka
dar ifa eylemiştir. 1932 de Osovia
him cemiyeti reisi olmuş, 1935 de, 
Mareşal Voroşilov'a tabi S. S. C. B. 
Müdafaa komiserliği harp şfırası te
şekkill ettiği zaman General Eyde
man bu şüranın azası olmuştur. 

Şişli, Har biye, Maçka ve civarı henüz sinek istilasın -
dan kurtanlamamıştrr. Taaffünün ve sineğin biran önce 
ortadan kaldırılrnası için son çare olarak çöplerin Kağıt
hane civarına nakli takarrür etmiş, fakat bu işe henüz 
başlanamamıştır. Bunun için evvela oraya yol yapmak 
icap etmiş, belediye, yolun çabuk bitirilmesi için çalışan 
amele miktarını çoğaltmıştır. 
lnşaat biter bitmez Hürriyetı Ebe

diye tepesine dökülmekte olan çöıılcr, 
yerden kazınarak tamamiyıe yeni 
çop alma istasyonuna nakloluna'!ağı 
gibi ondan sonra kamyonların getire
ceği çöpler de yeni yere dökülecek
tir. 

General Eydeman, bir kaç ördu ni 
şanile taltif edilmiştir ve S. S. C. B. 
merkezi icra komitesi azasındandır. 

Halk 
Hatip/eri 

O ört.er .Bloku 
• talya Dışbakanı ve Senyör Mu· 
1 -solini'nin damadı Kont Çiano, 

günün en mühim siyassi hadisesi sa· 
yılan son Berlin seyahatinden evvel, 
lngiltere hükumetinin, y&ni bir Lo· 
karno akti için yaptığı teklife cevap 
vermişti. 

ltalyan cevabı henüz neşrolunma
dığı halde, tahmin olunduğuna göre, 
italya hükumeti dört Garp devleti a
rasında bir pakt yapılmasını tavsi
ye etmektedir. Bu dört devlet, Bri
tanya, Fransa. Almanya ve ltalyadır. 
Bundan başka ltalya.nın, Akdenizde 
kendi emniyetini sağlamlamak u:;ın 

bir takım tekliflerde bulunduğu da 
söylenmekte ve lngiltere ile iki taraf
lı bir an laşnıa imzasına taraftar ol
duğunu ima etmektedir. 

Moskovada çıkan lzvestia gazetesi, 
dün, ltalyanın bu dört devletten bir 
blok teşkili teklifini şiddetle tenkit e
den bir yazısında, ltalyanın bu şe!dl
de hareket etmekle lngiltereye kol
lektif emniyet prensiplerinden vaz
geçmeyi, Fransaya bütün müttefik· 
!eriyle her bağı kesmeyi teklif etmif 
olduğunu anlatıyor. 

lzvestia'nın ltalya cevabını bu 
şekilde karşılamasının sebebini yine 
lzvestia bugünkü yazısında izalı et
mekte ve "faşistliğin şarkta ser
best kalarak garba taarruz etmek 
fikrinde olduğunu,, söylemektedir. 

Avrupada mühim hadiselerin ha. 
zırlandığı, büyük çarpışmaların için 
için vuku bulduğu bir sıradayız. 

ispanya hldiseleri Avrupadaki fa. 
şist kuvvetleri ayaklandırmaya yar
dım ediyor ve bu yüzden faşist dev. 
!etler bir takım planlar hazırlıyor. 

Bu pli.nların mahiyeti henüz belli 
değildir. Fakat buna karşı komünist 
muhitlerin de son derece hassa-siyet 
gösterdiği göze çarpıyor. • 

Bu için için devam eden düellonun 
kendini meydana dökeceği şüphe gö. 
türmez. Fakat ne zaman? Ve neşe
kilde'? 

Henüz belli olmıyan nokta işte, bu-

Beyoğlu mmtakasının sinek isti· dur! 

Seçi/iu<:>r Berfin konuşma/an: 
Cumhurlyet "a.yram1 yakUiijtIRÇlt ı-t .. - ,.....__---.c ·- d,u .... :-··•• 

Dışbakanının Bertin ekı ko
hazırlıklar da ilerlemektedir. Üç bay-

kil, bu havalinin çöpleri de Uzunça
yıra dökülmektedir. Şişli ve civarın

da olduğu gibi Uzunçayıra dökülen 
çöpler de kokmaya başlamış, ve bu 
civar da sinek istilasına uğramıştır. 

nu~maları hakkında verilen malumat 
ram gününde şehrin muhtelif yerle- iki devletin ispanya işlerine ınUş-
rinde söz söyliyecek halk hatiple,-inin terek harekete karar verdiklerini bil. 
seçilmesine başlanmıştır. diriyor. 

Belediye, Sultanahmet, Beyazıt ve ispanya faşistlik ile komünistliiin 
Taksim meydanlanna fevkalade t<>z- silahlı çarpışmasına sahne olduğu i· 
yinat yapmaktadır. çin bu iki mezhepten biri.ne 'llensup 

Müfritlerse vahdet meselesini şimdi
den körüklemekte ve Lübnanlılara 
..-öre Lübnan istiklalini şimdiden de-
t> 

virmeye bakmaktadırlar. 
'f'ransamn vahdet d~üncesinin şim 

diden ileri sürmesinden pek hoşnut 
olmadığı anl~ılıyor. 

muharririmize ~unları söylemiştir: ORTAKOY CIVARINDAKI 
- Artistlik hayatına ilk önce mü- ÇOPLER Halkevine ili.ve edilecek 

Yeni salonlar 

Bayramın ilk gUnU akşamı, her se- olan devletler, ispanya hadiselerine 
ne olduğu gibi Vali konağında re:ımi azami alakayı göstermekte ve orada 
bir balo ve Halkevlerinde de halk ba- kazanılacak muvaffakıyetin davası 
laları verilecektir. güdülen mezhebin Avrupada yerleş· 

Suriye Fevkalade Komiseri Kont 
de Martel Lübnan murahhas heyetine 
hıtaben söylediği bir nutukta bu me-
11eleye temas etmiş ve "Lübnan, ta -
mamiyet mUlkiyesinin korunacağını" 
anlamıştır. 

Fransanm bu noktai nazannJ de
ğiştirmiyeceği muhakkak sayıldığı 
tçin mutediller, vahdet cereyanının 

9imdiden ileri sürülmesinin Lübnan 
için zarar görmekte ve bu düşünce 
ve cereyan aleyhinde neşriyat yap -
maktadırlar. Mutedillerin düşünce
lerine tercüman olan gazeteler, bu
günkü çalışmaların yalnız istiklal ib
razına münhasır kalmasını istemekte 
ve vahdet meselesinin ileride mevzuu 
bahsolmasmm daha çok makul olaca
ğını söylemektedirler. 

Belediye memurlarına yevmiye 
Şehir hududu dışına vazife için çı. 

kan belediye memurlarına . a~ı~a 
. 'lmesı· yasak edılmıştır. yevmıye ven . 

Bunlar yalnız harcirah ala.bilecekler-

dir. 

Gümrükte iki tayin 
Urfa gümrük muhasebecisı Lutfi 

!stanbul gümrükleri muhasebe servi 
gi şefliğine, Istanbul gümriikleri an
bar memuru Salih Zeki Urfa gümrük 
veznedarlığma tayin edilmişlerdir. 

iki amelenin elleri kesildi 
Unkapanmda. galvaniz fabrikasın

da amele Osman, makineye sağ elini 
kaptırmış, Cerrabpaşa ha.ıtanesine 
kaldnlmı§tır. 

• TUtUn inhisar idaresinin teneke 
makinesi kısmında çalışan elli yaşla
rında Mehmet oğlu Kemal, sol elinin 
parmaklarını makineye kaptırmış, 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış
tır. 

zikhol ve operetle başladım. Sonra 
sinemaya geçtim. Evliyim. Maalesef 
çocuğum yok. Gelir sahibi değilim. 

Bütün gelirim ve sermayem san'a

timdir. 
tstanbula ikinci defa geliyorum. 

Sahne hayatına ilk atıldığım sene
lerde !stanbula bir kere daha geldim 
ve o zamanlan pek meşhur olan Be. 
yoğlunda Konkordiya tiyatrosunda 

temsfler verdim. 
Bu defa.ki ~elişimde tstanbulu çok 

değişmiş buldum. 
Bükreşten geliyorum. Üç giln son 

ra Mısıra gideceğim.,, 
Milton, en çok sevdiği filmın "Be

davacılar Şahı,, olduğunu ilave et

miştir. 

Yeni Yetişen 
Köy Mualilmleri 
Eski§ehirde köy muallimi yetiş

tirmek için açılan ve münhasıran 

evvelce orduda çavuşluk yapmış kim
seleri ihtiva eden kurs tedrisatı ni
hayet bulmak üzeredir. 

Yapılan tetkikat, çavuş kur~unuJl, 
Maarif Vekaletinin en muvaffak e
serlerinden biri olduğunu göstermiş
tir. Kursa devam edenler Teşrinisa
ni on be§te diplomalarını alacaklar 
ve bunlardan beşi Tunceli vilayetine, 
diğerleri de Ankara vilayeti köyleri-
ne dağıtılacaklardı~. . . 

Her bir köye sekız kişılık hir grup 
verilecek ve grupların çalışma işle
rini kontrol için birer seyyar başöğ
retmen tayin olunacaktır. 
Çavuş kursunu bitiren köy mual

limlerine şimdilik on beşer lira ay
lık verilecek, ikametlerine ::le köyler
de bil"er oda tahsis olunacaktır. 

Diğer taraftan, Galatasaray lise
sinin Ortaköydeki kısmı ile R<•hert 
Kollej, Maarif müdürlüğüne müı·a

caat ederek yakınlarındaki boş yer
lere çöp dökülmesinden dolayı taaf
fün ve sinek hasıl olduğunu, bunun 
talebenin sıhhatiyle yakından alakası 
bulunduğunu ileri sürerek nazarı dik 
kati celbetmişlerdir. 

Eminönü Halkevine ilave edilecek 
spor ve konferans salonu için İstan
bul belediyesi, ilk taksit olarak 15 
bin lira vermiştir. Halkevi Başkan
lığı, bu işe sarfedilecek olan 45 bin 
liranın birden tediyesi için belediye
ye müracaat etmiştir. Mesele, ~hir 
meclisinde göriişülecektir. 

KAHVE FlY ATLARINDA 
YUKSELIŞ VAR! 

Son günlerde kahve fiyatlerinde ehemmiyetli bir yük
selme göze çarpmaya başlamıştır. 

Yükselmenin sebebi şudur: Kahve 
~--~----- ı memleketimize Berezilyadan gelmek

tedir. Geçen sene mahsulünden orada 
BiRKAÇ bir hayli stok kalmıştır. Fakat buna 
SATIRLA mukabil ehem~iyetıi miktarda yeni 

mahsul elde edilmiştir. 

A nka.rada yeni kurulacak kon
servatuvarın kabul imtilıan

Jannda bulunmak üzere Şehir Ti
yatrosu rejisörü Ertuğrul Muhsin 
Ankaraya gitmi~tir. 

• 

Ş ehir lUeclisinin ilk içtima gü
nü olan ild Teşrinlsanide 

yeni Riya~et Divam, Daimi Encü -
men ve ihtisas encünıenleri s~imi 

yapılacaktır. 

• 
•• tfa.lye Mektebi, Ctimhurlyet 

bayramında. meraslmle açı • 
Jacaktır. 

• 

Alıcılar, yeni yıl mahsulünden is
temekte ve bir yıl evvelki mn!ı~uJü 
almamaktadırlar. Bu yüzden yeni 
mahsul fiyatları artmış bulunmakta
dır. Toptan fiyatlarda ise bu artış 
yüzde 40 nisbetindedir. 

Diğer taraftan kahve şirketinin bir 
yıl içinde Berezilyadan getirdiği kah-

Bugünkü 
Dün bava açık ve ıiizeld.i Rasat merkez

lerinin teııbit ettiiine söre, buıtın hava 
kı11men açık olacaktrr. Memlekette umumı 
hava vaziyetine gelince: Bazı yerler yaiı~
h, bazı yerler açıktır. 

Dünkü hava 

iZCiLER AN KARADA 
Ankarada yapılacak büyük geçit 

resmine iştirak etmek üzere Istanbul 
mektepleri izcilerinden mürekkep 250 

kişilik bir kafile ile 12 oymak dün 
akşamki trenle Ankaraya harekPt et

mişlerdir. Kendileri bugün Ankarada 
istirahat edecekler, yarın bir prova 

yapacaklardır. 

Şehrimizdeki mekteplerden bura • 
daki geÇit resmine iştirak edecekle • 
re ait program bugün bütün mek • 
teplere bildirilecektir. 

Ziraat Umum Müdürünün 
tetkikleri 

Ziraat umum müdürü Abidin, Ka • 
radeniz ve Ege mmtaka.smda bir tet
kik seyahatine çıkmıştır. Bir ay ka -
dar devam edecek olan bu tetkik se

yahatinde umum müdür Karadeniz 
ha.valisinde çay, fındık, mısır, tütün, 
Eğe mıntakasında da üzüm, incir, 
mevzuları ile ziraat tedrisatını yakın 
dan tetkik edecektir 

ve miktarı 100 bin çuvalı geçmekte
dir ki, bunun nakti kıymeti 1 milyon 
400 bin lira tutmaktadır. 

Hava : Kısmen t. uluUu 

ıo uncu ay Gün: 298 Hızır: l72 
t35S Hicri 1352 Rmm 
Şaban: 7 10 Birincıteırin 
Güneş: 6,22 - Oile: 11.58 

T opkapı Sarayı Direktörü Tah
sin Öz Ankara.da açdacak 

olan Türk malları sergisi jüri heye
tine ~eçildiği için dün Ankaraya git
miştir. 

Dün hava tazyıkı 762, hararet derecesi 
en çolı: 17, en az 9 kaydedilmiştir. Güneş
te hararet 44 idi. Rutubet derecesi yüzde 
70 tir. Rüzıar doiudan esmiştir. 

!kindi: 14,55 "'- Alı:11am: 
Yatsı: 18,49 - Imııllı:: 

17,16 
4,42 

·---------------------------· 

mesi ve nüfuzunun yUkselmesi bakı· 
mında.n hayati bir değeri olduğuna ı. 
nanmaktadır. 

iki mezhebe mensup devletlerin bi
ribirine karşı ileri sürdükleri müda
hale ve silah verme ithamları, bu 
alakanın tehlikeli lrazındandır. 

Almanya ile ltalya ispanyada nı~ 
terek harekete karar vermişlerse. 

bunun manası lspa.nyadaki faşistle

rin, hiç olmazsa, büyük bir manevi 
müzaharete nail olacakları ve nıu

vafllfk oldukları takdirde kendilerin! 
hemen tanıyacak iki mühim devleti 
bulacaklarıdır. 

Fakat Berlin ziyaretinin hedefi yal
nız, ispanya meselesi de~ildir. Bu 
ziyaret esnasında Lokarno paktının 

yerini alacak yeni pakt meselesinin, 
Avusturya meselesinin, konuşulaca

ğı da şüphesiz sayılıyor. ispanya İŞ• 
lerine karşı müşterek harekete karar 
verilmişse, iki devletin Fransa • Sov
yet Rusya paktına karşı da müşterek 
hatt ı hareket takip etmeleri beklenir. 

Avusturya bahsine gelince; iki ta· 
rafın burada nüfuz mıntakalarını a
yırarak anlaşacakları söyleniyor. 

Hulasa Avrupa mühim bir hazır· 

lılı: devresi içindedir. Bu devreyi mU· 
him hadiseler takip etmesi bekl8'1· 
mektedir. 

Omer Rıza DOCRU L 

Bina ve Arazi Memurlan 
Arasında 

Maliyeden belediyeye devredilen 
bina ve arazi vergileri memurlan a· 
rasmda Teşrinisani ayında değigik • 
tikler yapılacaktır. Bu münasebetle 
dün, beleliye muhasebecisi Kemal ile 
tahsil müdürü Zeynelabidin şubeleri 
dolaşarak şube ihtiyaçlannı ve kad· 
rolan tetkik etmişh~rdir. 
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Madride dün dört 
taarruz yaplldı 

Şehirde 7000 Mevkuf Varmış, 
14 Tayyareci idam Edilmiş 

23 ( Rad ) Bı.gün Asi kuvvetler Madride karşı beş sl'l.at 
Londra, yo - . · · b 

• · d d .. t kere hava taarruzu yaptılar. Ası tayyarelerı şehrı bom ar-
ıçın e or . . 

t emekle beraber şehrın cıvarında bombalar atmış ve tayyare 
dıınan e m · 1 d · H .. k A • t k t 
karargahını tahrip etmek istemış er ır. u uınetın ayyareye a~şı op-

t arelere karşı derhal harekete geçmişse de isabet vakı olma-
ları, ayy 
mıştır. 

A ·ıer bugün Maclridin şimalindeki 
Sl . ted'k .. , 

Sigvenza'dan ilerilemek ıs ı erı~l.!. 
. t rmişler ve buradan cephelennı 

gos e di '-'' .. .. k ı"stemişler r. oıgvenza one sur:me 
Madritten 144 kilometre mesafede-
dir. Fakat a..silerin _bu tar~fta ~uka
vemet görerek ilerlıyemedıklerı anla-

şılıyor .. 
Eskovyal'e karşı ilerileme devam 

ktedir Burasının sür'atle su-
etnıe · 
kutu bekleniyor. 

Hükumet, kendisine sadık kalan 

ku ilerin Endülüste ilerlemekte ol-
ve d" 

duklarmı haber vermekte ır. 

Hükumet kuvvetleri 
H'"kfımet kuvvetleri Hueskoya 

u a· karşı taarruzlarına devam e ıyor. 

H ··k·met kuvvetleri Naval Karnero 
u u k A • 

•- f da da taarruza geçere asıle-"""ra m . 
rin kuvvetlerini durdurm~ştur .. Ası-
ler, Naval Karneroyu tahkım ediyor-

lar. 
1.000 mevkul 

Sevil radyosu Madrit h~~u~etini_n 
n hafta içinde 7000 kışıyı tt>vkıf geçe . .. 

ettiğini haber veriyor. Asılere . gore, 
hükumete mensup 14 tayyarecı yan
lışlıkla hükumet kuvvetlerini bom -
bardıman ettikleri için Madritte idam 
edilmişlerdir. 

Asiler Naval Karnerodan sonra 14 
kilometre ilerlediklerini ve Illeska 
tarafından ilerliyen kuvvetlerinin 
Madritten 13 kilometre mesafedeki 
Geta!evi mal ettjk]a..-iHİ clİ'iv!ijv.-.• 
ıar. 

10 bin rehine 
Londra, 23 (A.A.) - Londradaki 

Beynelmilel Kızılhaç Cemiyetine Mad 
ridden gelen malumata göre mezkür 
şehirde rehine ve esir olmak üzere on 
bin kişi vardır ki bunların 1500 ü ka
dındır. Diğer taraftan bildirildiğine 

göre bu ayın on birinde Burgos hükfı
rnetile Bilba.o makamatı arasında re
hineler teati edilmiştir. 

Misafirimiz 
An karadan 
Ayrıldılar 

~nka.ra, 23 (Tan nıuha.birinden)

Büyilk misafirimiz Efgan Harbiye 
Veziri Mareşal Şah Mahmut Han bu 
gün Jsmet lnönü kız enstitüsile yük

tıek ziraat enstitUsünü gezdiler, gör
dükleri mesaiyi çok takdir ettiler. 

Muhterem misafir:inıiz öğle yemeği
ni Başvekilimizin ınisafiri olarak 

Marmara köşkünde yediler ve akşam 
da. Toros ekspresile Bağdada gitmek 
üzere şehrimizden ayrıldılar. Trenin 
hareketinde muhterem Mareşal· bü
yük merasinı ve samimiyetle uğurlan 

dı. 

Yunanistan ve 
Balkan. ittifakı 

Başvekil Yeni Beyanatta 
Bulundu 

Alman - Avustur
ya Anlaşması 
ihlal edilmiş 

Viyanadaki Alman Büyük Elçi•i 
Fon PaDen 

Viyana, 23 (Havas) - Alman -
Avusturya anlaşmasının ilk defa o· 
larak Almanya tarafmdan ihla.J edil -
eliği bildiriliyor. Bu ihlale sebep o
larak Alman gazetelerinin A vustur -
ya devlet adamlarına taarrw: eden 
yazıları ileri sürülüyor. 

Hariçteki Alman F a•istlerinin 
Reisi Viyanada 

Berlin, 23 (A.A.) -Ecnebi memle
ketlerdeki Alınan na.syonal sosyalist 
teşekkülleri reisi Bohle bugün Viya
naya giderek oradaki teşkilatı ziya
ret edecek ve Alman Büyük Elçisinin 
misafiri olarak Alman elçiliğinde k9 -
lacaktır. Bohle Viya.nada elçilikte 
bir konferans verdikten sonra !tal · 
yan fa.şistleri reisi Bakan Parinin da
veti üzerine Veneciik tarikile Romaya 
gidecektir. 

Fabrikalar İçin 
Yeni tedbirler 

Vekiller Heyetinde Fir 
Kar ar name Kabul Ec' ildi 

Ankara, 23 cTan muhabirinden)

Milli endüstrimizin en mühimlerin -

den olan pamuklu bez fabrikalarının 
doğurduğu kalite bozukluğunu önle
mek üzere kaput bezlerinin tip ve va 

sıtları hakkında Iktisat Vekileti ta
rafından hazırlanan kararname ve
killer heyetinde kabul edilmiştir. Ka 
rarnameye göre, on beş gün içinde 
fabrikalar yeni hükümlere uygun i • 
malat yapnuya mecbur olacaklardır. 

Bükreş Elçim·z Bir 
Ziyafet Verdi Belgratta çıkan Vreme guetesine 

beyanatta bulunan Yunan Başv~kili 

General Meta.ksas, Balkan ittifakı 
hakkmda şunlan söylemiştir: 
"- Yunanistanm hayati menfaa

ti, Balkan ittifakından sadakatle kal 

!nasmı icap ettirmektedir. Bu yolda

ki kanaatim çok ciddidir. Şubatın 
5 inde burada toplanacak Balkan 

koıı.seyi bu ittifakın sarsılmza bır bağ 
olduğunu tekrar isbat edecektir.,, 

BUkreş, 23 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabirinden: Bu

günkü gazeteler Ankara ya avdet e

den Romanya elçisi Filoti ile refika
sı şerefine elçimiz Hamdullah Suphi 
Tannöver tarafından verilen 7,ıyafet
ten bahsetmektedir. Bu ziyafette 
Balkan ve küçük antant devletıerınin 
elçileri ve refikaları ile matbuat mü
dürü ve refikası ve elçilik erkanı ha
zİr bulunmuşlardır. 

TAN 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Bulgar ordusunda beş 

general, istifa etmiş 

ler, yerlerine yenileri tayın e
dilmiştir. 

• • 
• ngiltere Hariciye Nazı-
1 rı Mister Eden yal<ın· 

da Kahireye gidecektir. Ge
lecek ayın ikisinde de Mısır 

parlamentosu ı.ngiliz - Mısır 

muahedesini görüşecektir. 
• * 

S ov yet milli ekononıi 

planının tam bir in

kişaf seyrini takip ettığı bil· 
diriliyor. 

• • 

A.vusturyada memurla

rı izdivaca teşvik içın 
ödünç para usulü ihdas edil
miştir. 

* * 

G arbi Habeşistan dal< ı 
Habeş imparatoru na

ibi Milletler Cemiyetıne nıü

racaat ederek ltalyanlara mu· 
kavemet için yardım isteıııiş
ti r. 

• • 
bü-J apon donanması 

yük manevrasını bi
tirdikten sonra muazzam 
geçit resmi yapmıştır. 

bir 

Fransız 
Hudutlarında 

Seyyar muhafızf ar 
.ı arassut Yapıyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Harbiye ve da
hiliye nazırları, seyyar muhafızların 

miktarım 20 binden 27 bine Ç!karma
sını parlamentodan istemeye karar 
• ~· .~ıyı.. ... a.:~. .n.ı biu .,eyy dl" uıunanz 

devamlı surette hudutları tar:assut et
mektedir. 

Almanyada Yeni 
Ekonomik Plan 
.Berlın, 23 (A.A.) - Dört senelik 

planın tatbikma memur edilen Gen~
ral Göring planın tatbikatını şu şekıl 
de taksim etmektedir: 

1 - İptidai maddelerin ve imal le-
vazımının istihsali, 

2 - İptidai maddelerin tevzü, 
3 - Mesainin tanzimi, 
4 - Planı alakadar ettiği nisbette 

zirai istihsalatm bir teşkilata tabi tu
tulması, 

5 - Fiyatların kontrolü, 
6 - Dövizin tanzimi. 

Londrada Yahudiler 
Aleyhinde Söz 
Söylen irken .•. 

Londra, 23 (Radyo) _Bugün bir 
nümayiş yapan fa~istlerden bir hatip 
bir aralık Yahudiler aleyhinde söy • 
lerken müthiş bir kavga çıkmış, bir· 
çok kimseler yaralanmıştır. 

Himarayanın En Yüksek 
Tepesine Çıktı'ar 

Londra, 23 (A.A.) - Kalküta'dan 
bildirildiğine göre, bu ayın onunda 
şimdiye kadar hiç kimsenin varınağs. 
muvaffak olamadrğı Himalaya dağı 
zirvesine kadar çıkan doktor Bair 
Vienne, Hopp ve Goetner, Dar Jee
ting'e gelmişlerdir. 

Karabük Demir 
Fabrikası İçin 

Safranbolu, 23 (A..A.) - Sümer 
Bank Umum Müdürü Nurullah Esat 
kurulmak üzere bulunan demir sana
yii yerlerinin tesbiti için bir hey'etle 
beraber Karabük'e gelmiştir. 

'r unan Çiftçisi için 
Atina, 23 - Arazisi olmıyan fıka

ra çiftçilere tevzi edilmek üzere Yu
nanistan hükumeti yüz bin dönümlük 
batak arazinin kurutulmasına karar 
vermiştir. 

M. Stoyadinoviçin 
Türkiye seyahatinin 
mana ve ehemmiyeti 

Yugoslav Başvekili Ankarada, Türk - Yu
goslav milletleri Arasındaki iş Birliğini 
Türk Devlet Adamlarile Daha Ziyade ın
kişaf Ettirmek Fırsatını Bulacaktır. 

Sinek Resmi Nasıl 
Alınır? 
Haberiniz yok galiba! 1stanbuJda 

karasinek modas~ çıktı çlkaı1 gazete
lerin bu pis mahlftka verdikleri ehem
miyeti göriip te iğrenmemek müınkün 
olnııyor. Bunlar hakkında. sütun sü
tun yazı yazdıklan ;retmiyonnuş gi. 
bl bir de nmndarların resimlerini alıp 
hasıyorlar. Doğrusu bu çeşit gazete. 

Ankara, 23 (A.A.) - Ulus gazetesinin Belgrad mu- <'iliğe ne ad takacağımı bilrniyoruın .. 
habiri, Yugoslavya Başbakanının Ankara seyahatinin Zaten ni~·etim lle buna ad takmak de
manası ve ehemmiyeti etrafında gazetesine gönderdiği ğil, bu sinek foto~rafı almaktan doğ-
bı·r telgrafta şunları bildirmektedir: mu~ bir hiıdiseyi size anlatrnaktıl'. 

İstanbul gazett1lerinden birisi fo
"Yugoslavya Başbakanı Doktorı-------------- , toğrafçısına. emir \'ermiş: 

Stoyadinoviç. bir hafta müddetle hl- . _ şi,n~; sinek bn.,..mış. Bunlann 
met fnönünün misafiri olarak Tiir- toplu halde alrnm•l1 bir resmini iste. 
kiyede kalmak üzere ayın ~ô sında 

riz. 
Betgrattan hareket edecektir. Bu se- Foto~raf~r da gitmiş, bir çocu~ın 
yahat, doktor Stoyadinoviç ile refi-

1 

suratına hal siimlfü;, sinekler üı:;üşün. 
kasının Türkiye Cümhuriyeti ile doğ ce resimlPrini çeknfr;.. Neden SOlll"a 
rudan doğruya ilk temasını teşkil e-

1 
F 

1 
bu fotoğraf hiineri duyu mm;. otoğ-

decektir. k · ı 

1 
rafc:ıları sorı?;uya ~e mış er ... Stoyadinoviç'in Türkiyeye gitmek k 

Foto;;rafçdar demişler ı: üzere bulunuşu sebepsiz dt>ğildir. l ,.. ' n· . ed 
k "- Aman efendim· ızı n en Belgradın An araya bu doğru seliı.- q n· · ki 
Y ~ sor ..... wa rpki,,·orsunuz. ı~ sme e-mını, bütün ugoslav milletinin ta ,..~J " _ 

1 rin resmini almak ](:in ne lazımsa o-kalpten tasvip etmekte bubndu§un-
1 

k 
dan doktor Stoyadinoviç tamamen e ı nu yaptık. Çocuk resmi çekme için 
mindir. Bütün Yugoslavya hisset- 1 çıngırak ('almazlar mı? Sineklt>ri rle 
mcktedir ki, Balkan sulhunun asıl bir araya toplamak i('in birt>r birer 
binası. milletlerinin büyük kumanda 1 kollanndan tutup bir yere oturta-
ları sıfatiyle biribirlerinin ellerini ma:nz. Biz <it> düsiindük, taşındık. 
sıkan iki büyük devlet reisinin Bo- Vaktile i"kf'nce ol~un diye insnnta.nn 
ğaziçinde vukua geltn tarihi telaki- l elini ayaimı ba~lar, :rüziine bal <;Ü-

leri dakikasından başlar . . Kardeşçe riip sine-klt>rin hti<'nmuna manız brra-
bir sevgi ve anlayış ile bu iki büyük Dost devletin Hükumet Reisi kırlarını~ diye bilcliA'tmiz bir mm.ili 
devlet reisi Türk - Yugoslav dostlu STOY ADINOVIÇ tatbik etfik Bah ~örür görmez si-

guw nrn yıkılmaz esasını kurmuşlar- nekler ~!'idiler. Biz de resimlerinJ 
c.t-k bir unsur olarak telakkıye baş- k k b •-L.ri 

dır ve bunun içindir ki Yu~oslavya, ı:e ·tile. Yo ·sa al sürmekle sineKn: 
lamrştır. ı · · :'O. 

kendi harici siyasetinin en ehemmi- >rz ıcat etmedui ~·a! Ama bunu Rer· 
Parlamentodaki galebesiyle doktor r l ı l d 

Yetli direktiflerinin inkişafını büyük ınc e :rap < ese er bal küpünü ypre e-
Stoyadinoviç, dostu Türk elçisl Ali · · 

bir emniyet ve sempati ile ~örmekte vırsen ve bır sene he-klesen hir tek 
Haydar Aktay ile birlikte Ankar,.ıya · k k dir. Doktor Stoyadinoviçin sıyasi \·a sıne ·onmaz. Çünkü orada sin.ek 
giderken kendisine vazife bilrhği bü- kt zifesinde göz önünde bulunduracağı, ., ~·o ur . ., 
yük işte milletin tam salahıyetivle v tb h~ işte kahraman Yugoslav Kralmın .J e sonra ma aa~·a rfüniip te a-
gitmektcdir. ;r • k t bu mirasıdır. uısf'~, S<' re ere anlattıktan 7.nman 

Balkanları, ve bilhassa Türk - adam<'ağız içini çekip yanındakine 

Yugoslav ittifakını tarsin ~tmek Yu Belçikada Faş· st dt>miş ki: 
goslavya için en rasyonel bir siyaset - Biz ele t-a"ırdık karele-;! Ba1 sü-
olarak kalmaktadır. H k . reriz kmular, ya başka memleketler. 

Yugoslavlar benliklerini muhafaza. are eti deki gihi leke sürsek, kara sürse'k ne 
etmek v h r ~eYde e.v.Yel kendi kuv yapacaklar acaba! 
vetlerine dayanmak istemektedirler 
Başbakan Stoyadinoviç, ~fayısta 

Türk basını erkanım kendi evinde 
kabul ettiği zaman şunları da tebarüz 
ettirmişti: 

"Balkan Antantını, Cenevredeki, 
gibi güçlüklerle dolu olmıyan sağlam 1 

bir küçük milletler cemiyeti olarak 1 

telakki edebiliriz . ., 1 

Doktor Stoyadinoviç, harici siya -1 
sette bu esas fikirlerle meşbu olarak 1 

Türkiyeye hareket etmektedir. Ve 1 

Türkiyede, doktor Rüştü Arasın mü-ı' 
kerrer ziyaretleriyle başlamış olan 
T" k 1 ur - Yugoslav milletleri arasın- 1 

daki iş birliğini, Türk devlet adam- ı 
lariyle daha ziyade inkişaf ettirmek 
fırsatını bulacaktır. 

Şurasmr da tebarüz ettirmek ıste-1 
riz ki, ~oktor Stoyadinoviç dost mem- I 
lekete, parlamentoda galip ve bütün 
memlekette yapılmakta bulunan be
lediye intihaplarmda galip olmaktan 
mütevellit hususi bir memnuniyet his 

siyle hareket etmektedir. Doktor Sto
yadinoviç bir buçuk senelik hükumeti 

esnasında, mükemmel bir maharetle 
ve evvelce düşünülmüş tarzda mer. 
hale merhale hareket ederek Yugos

lavyayı sarsıntısız demokrasiye rücu 
ettirnıeğe muvaffak olmuştur. 

Belediye seçimleri neticesi doktor 
Stoyadinoviç'e milletin müzaheretini 

getirmiş ve doktor Stoyadinoviç hü -
kurnetinin Yugoslav halkı efkan U· 

murniyesine tamamen tetabuk etmek

te olduğunun delilini vermiştir. Meb

usan meclisinin başına yeniden hüku
met partisi azasından Stefan Tiriç 

Belçika Fa,istlerinin Lideri 
Degrel 

Londra, 23 (Radyo) - Belçika hü 
kiimeti, Belçika faşistlerinin pazar 
akşamı yapacakları nümayişi yasak 

ettiği halde bunların 250 bin kişinin 

i§ıtirakile nümayiş yapacakları ve hü 

kt1mete karşı gelecekleri muhakkak 

addediliyor •• Bugün Başvekil beya -

natta bulunarak hükumetin intizam 
ve asayişi muhafaza edeceğini, ayak 

takımının her şeyi silip süpürmeleri

ne imkan vermiyeceğini söylemiş, ni
hayet: 

- Belçika sokaktan hükümet yap· 
mıyacaktır, demiştir. 

Hakimler ve Kaymakam
lar Arasında fayinler 

gelmiştir. Bu zat son zamanlarda 

başka bir Türk gazetecileri grupunu 

meb'usan meclisi namına kabul ~e
rek kendilerine Türk - Yugoslav dost
luğu fikrini hararetle anlatmrş olan 
Stefan '"'-' •t· .unç ır. 

Bu suretle mühim miktarda zayıf
l~nıış ve inkisama uğramış olan par
lamentodaki muhalefet artık ciddi 
bir muhasım teşkil ;tmemektedir. 
Buna mukabil merkezi Zağrepte o
l~n parlamento harici mühaıefet git
tıkçe daha artan bir emniyetle Sto
yadinoviç - Koroseç ve Spaho par
tisinin Srrp - Hırvat anlaşmas;: bü
yUk eserini paktlarda vücuda getire-

Ankara, 23 (Tan ınuhabirinden)
Adliye vekaleti hakim ve milddeiu -
mumiler arasında, Dahiliye Vekaleti 
de kaymakamlar arasında yeniden 
bazı değişiklikler yapmaktadır. 

Yunanistan Buğday 
Alıyor . 

Atina, 23 -Ziraat Vekili Kiryakos 
Yunanistana hariçten 500.000 ton 
buğday ithal edecektir 

B. FELEK 

1 
- Okuyucularımızclnn Ray Salih 

!Uiinir 

1 Beledi~·e resimleri fc:inde e~as ola
I rak alma.n bina iradından kanuni 
I h.akk1. haız olan yerlerde yüzde 2.1 ten 
zıt edilmekte oldu~unu tahkik ettim. 

1 
Bina.enalryh hunun hilafına munme -

l lf')'e manı7 kalanların haklarını ara
[ rahilecf'lderi tabiidir. Saygılnnmla. 

1 - tlsküclrlı okuyuculanmızdan 
1"· F. 

Çok haklı"tnl7., Ak~am 7,25 posta
sile 8.20 arasında tam 55 dakikalık 
boc:;luk vardır. Bundan sizin J:;"ibi bir
c:okları ... ikayet ediyor. Umuyorum ki 

1 

Şirketi llayri:re idaresi halkın bu 
h~klı şikayetini gözönüne alil> böyle 

I hır saat fasıtah iki posta arasına bir 

1 
yeni sefer ilave ettirir. Hürmetlerim
lf 

B. F. 

YAZIYORUZ? 
-~-

•·· Japoncayı ya:::nıak için iki yiiz 
~rfe ihtiyaç vardır. Meselci l{ için 
bır harf bulıuıduğıt gibi Ka, Ki, Kıt, 
Kc ve Ko içhı de ayrı i.şaret lcr var
dır. En garibi bunların her '>iri ba~
ka başkadır. Yaııi mesela Ki işareti 
K ile 1 den tcrekldıp etmiyor. - Tan 
23.10.1936 , 

Mademki ka, ki, v.s. için ayrı a)'rı · 
retler var, bunlarm başka başka olıM~ ışa-
d ıl . k ... sına şaş acak bır şey yo tur. Ayrı bir 
ret olan ki, k ile I den terekküp t ışda: . · 1 e sey ı 
ıııte asıl o zaman garıp o urdu He 

1 sanıyorum ki muharrir, ikin~i . m oy e 
"Mesela k kin bir harf yok ka k~ur:lcde: 
ve ko için ayrı işaretler var.dır ' 1

' u, ~e 
temiş; onun söylediD-i . ." demek ıs-

. h . 1 "• Yanı bır hc·e kıy 
metını aız o mıyan, demek ki k " • 
biı k bulunması akla Pek • 0 unam.17an 

• sıgmıyor. 

iki rncmlckct (Almanya ·z A 
tıırya) da ı e vtıs-

arasın eıı sık har • . , "kt s a· ·· <ıı 't;( ı ı-
,:;_ ı mıma~c~etler başlamıştır. - Mu-

rrem Feyzı Togay 0 .. . 
23.10.1936 , umhunyet, 

Almanya ile Avustur 
harsi münasebeti Ya arasmda "en !ık 
miş tc bu sefer ~~~i~~~b~a~~1;~~.ın ke&il-

• 
Tarihte_ n önce Varol.an en ilk 

t fo-em cemıyeti •.• _ Selami t~zet, Tı-
yatro koııu.şnıaları. 3 , 9. 

"ilk,. olduğu ~öylcnilen d 
başkası varsa ışte 0 ilk ol şey .. be~ ~vvc] bir 

ur, 0 Uıu iki · 
Sıra gösteren sıfatların !:ı ncı ... 
ge!~~-~z .. ~ir en Üçüncü, b~:~a tafoıl edatı 
az uçuncu tasavvur . . ~ ondan dah~ 
için de Öyledir cdılebilır mı? .. llk,. 

Ahfeş 



4 T A N 24 - 10 - 936 

Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden: 
" Türkiye Milli,, ve " Feniks dö Viyen,, Sigorta Şirketleri nezdinde sigortalı olup ta hükUmetimiz tarafmdan ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajanıı tarafmdan ne 

ıir ve ilan edilen esaslara tevfikan ıigortaaına devam ıuretile zarardan korunmak iatiyenlerin 3 lkinciteırin 1936 tarihinden itibaren Y enipoıtahane arkaımda Türki· 
ye hanında 12 numaralı dairede bu maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu vt 
TÜRKiYE MiLLi Şirketinde sigortalı olanların nihayet 24/ 10/ 937 ve FENlKS dö VlYEN Şirketinde sigortası olanlarm da 12/ 6/ 1937 tarihine kadar mü. 
·acaat edebilecekleri ilan olunur. 

TÜRKiYENiN EN BÜYÜK SiGORTA ŞiRKETi 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamaman memleketimizde bulunan 

A N A D O L U ÖZ TÜRK 
müessesesidir 

Sermayedarları : Türkiye iŞ ve Z i R AA T Bankaları 
istanbul, venipostane karşısında, Büyük Han - Telefon 24293 

_ ........................................................ ~ 
A'l.ahkemelerde BU G UN POMPEi'nin SON GDNllRI 

YILDIZ Fransızca Sözlü Büyük Film. ,, • o 

Tamburacı Hanında Hacı Velinin 
Kesesine El Atan Kim? · 

T ahtakalede, Tamburacı hanında eğlenti var . On 
kadar seyyar zerzevat satıcısı bir odaya toplan

mışlar. Bağlamalar tıngırdatılıyor, haralar tepiliyor. A
racla bir, ezgin bir hava ile memleket şarkıları söyleniyor. 
Ortada bir yer sofrası ... Şişe şişe rakılar, bol sirkeli pat
lıcan salataları, müşteri bulamamış birkaç ezik kavun, 
iki üç baş turp ... 

ljir uo.anaırı
cıhk Davası 
Neticelendi 

ÜçilncU ceza mahkemesi, bir dolan- ı 
dırıcılık davasını neticelendirmiştir. 
Hadise bundan iki yıl önce Emperi 
yal otelinde geçmiş, Behiye adlı hacir 
altına alınmış bir kadına ait apartı· 
man vekili Celll tarafından 18,500 &l· 

raya satılmıştır. Müşteri, bunun 11 

si NEMA s ı N o A Umumi dühuliye 3 O kuruş 
BugUn s aat 1 de talebe matlneai varder. 

Bu akşam 

·M A K Si M Salonunda 
Büyük Türk San'atkln 

hlfü~yonist ve Manyetizmao.. 

Nevşehirli, Kayserili, ürküplü ah . .------------- })in lirasını NükudU Vakfiyeye, iki bin 
baplar, rakıyı içtikçe ootuyorlar ! · lirasını maliye memuruna, geri kala- Kıt temaUlerbıe bir gala müsameresile başlıyor 

Pr~ Zati Sungu 
Bundan ala eğlenti de can Bağlığı ... Makhemede Ana nını da Celale vermiş, fakat Celal bi· G6rQ memiş Bir Sürpriz 
Nihayet rakı bitiyor, meclis dağılı . raz sonra ortadan kay'bolmuştur. VEnECEG1N1Z PARAYI ÇOK HOŞ BİR HED1YE 1LJC 
yor, hekes oduına çekiliyor. Sabah- u e Kızın Mahkeme suçu sabit görmüş, Ce· GERİ ALMIŞ OLACAKSINIZ. 
leyin gün doğmadan kalkılacak; seb- lili bir sene iki ay hapse ve 33 lira Büyük ve fevkalade programı görrnlye koşunuz. 
ze pa.zarma gidilecek. Maltim ya, boş yaş Münakaşası para cezasına. Fikriyi bir sene beı; Fiyatlar: 100, 60 ve '° kuruştur. 
küfeler dolmak i•ter. ay hapse ve 50 lira para cezasına. SUvareler eaat 21 de. Cumartesi ''e Pazar gUnleri matineler 

Fakat geceki eğlentiye iştirak e - Suçlular Şamlar köyünden bır ana Behiyeyi de 11 ay hapse ve 30 Ura sıtat 17 de başlar. 
denlerden Hacı Veli, aldığı zerzavat. bir kızdı. Iddiaya göre, bu ana iıe kız, para cezasına mahkum etmiştir. Ha • ••••••••••••••••••••••' 
lann parasını ödemek için elini cebi· Fatma ile Huriye, Şamlar .ıı:öyünUn disede yalancı şahitlik yaptığı anıa..,r· ----------- ------ - - ·-----------

lan Celalin karısı Fevziye de 3 ay ~ Hazırlanınız ... Şerefli Cilmhuriyet Bayramı yakla~ıyor. <ıı1•••••••11:.1 .. 
ne attığı zaman, yüzü sapsarı olu · muhtarı Halile ağır sözler söylemiş-

yor: ler. hapse mahkum olmuştur. Celalin Bugu··nıerde s u·· M E R SiNEMASINDA 
_ Vay anam! Bentni p.ra keme, Muhtar J1aH1 c1ıa. ,,.,.,., t.wm daha evvel bu apartımanı doktor Re· 

1 d ~ l:t~tlr. mc.~u--=:m:l.;;;.--re--.-.ı~ııMM~~.-;.;....::~~ ... ~~·~ ""'4ııoo ~ .. ~ ., • ' TT> ~ •• ..,...... T...,. ........... "V .. , , ..,... ··-

yok! Diye bağırıyor. Haydi oradan,..ge mahkemeye verm ,. Fat~a, ııha ~r- şı t esbit edemediği l<:ln bu hususta gıbl en büyük artistlerin en bttyUk rollerde oynadıkları 
riSfn, geri... Kese aranıyor, taranı . gusuna başlanmadan, clındekı kagı- B ı b 
yor. ve neticede Yunusun yastığı al· dı mahkeme reisine uzattı. Kağıtta, __ beraat kararı vermiştir. T a ras , 1 a. 
tında, içinden 320 kuruşu alınmış o · yazılanlara bakılırsa hadise şuydu : k 1 
larak ele geçiyor. Şamlar köyünün muhtarı. bu ana kı- Tam 91 Sa bı a ı 

Suçlu Yunus, dUn lkicni Sulh Ceza za, ötedenberi, düşmanmış. Geçende, ~-----------~ Şaheserler şaheserini göreceksiniz. <ıı1•••••••••••r1' 
mahkemesinde bu isnadı şiddetle red- bunlann kiremit ocağına haciz koy- Paşazade 
dediyo~u: maya gelmiş. Ve Fatmaya ait olan bu 

- Tebe ... Tebe ... Hey Allahım ! Pa- ocağın 87 bin kiremidini mühür altı
rayı çalan kişi, onun tamamını alma na almak istemif. Fatma, bu muame· 
mı, heç? .. Sekiz Uranın ile lirasını a- leyi haksız bularak itiraz etnıiljl'e de 

~~~~~~~~~~~~~~-~~! imiiiiiiiiiiiiiliiillliiillliiiilllll--------------------~ 
.. M o D A ' 7 EPf f!~ŞL.~~u~2.~•nde 

lrp ta öteyanmı geride mi bırakır? muhtar: 
Hele, yastığının altma mı kor? - Burada vali de benim! Kayma-

Dinlenen şahitlerden Ali; kesenin kam da benim! Muhtar da benim: di· 
Yunusun yastığı altında bulunduğu · yerek; kiremitlere cebren haciz ko-
nu söylüyordu. yup gitmif. Şimdi, ana kız da, muh-

Fakat, Yunus: tardan davacı imişler. Ayrıca kendi-
- Ben o gece orada bile yoktum. sinden zarar ve ziyan istiyorlarmış. 

Sonradan geldim. Bunlar. rakıya daha Sıra, suçluların iaticvabına gelınlş
gUndüzden başlamışlar. Ben, bu yaşa ti. Fatmanm kızı Huriyeye reis; uau
geldim. gUndUz rakı içmiş ada.m de- len: 
ğil.. ' Dedi 

ım . · - Yaşm kaç? diye sorunca, suç-
Davacı Hacı Veli de, kesesini ne lu; hiç dilşilnmeden: 

ıuretle düşürdüğünü hatırlıyamıyor-

du: 
- Sarvoşluk bu!. Aklım b1l41mda 

değildi! Ne Y\ptığımı biliyor mu 
idim? Dedi. 

Mahkeme, öteki ıahitleri dinledik· 
ten sonra kararını verecektir. 

Kazalarda Meıhut 
Suçlar Müddeiumumi-
likleri 
Muvakkaten Istanbul UçüncU ceza 

hakimliğine tayin edilen Osman Tev· 
hit eski yerine iade edilmiştir. Bugün· 
den itbaren kendsine sulh hakimliği 
aalihiyeti verilen ağır ceza mahke • 
mesi aza mUlzlimi Ihsan bu mahke
menin davalarına bakacaktır. 

Müddeiumumilik aallhiyeti verilen 
Bandırma müddeiumumisi Omer Ce
lal de dün gelmit ve Beyoğlu meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine tefrik e
dilmiftir. Ayın yirmi altısmdan itiba· 
ren Eyüp, Bakırköy, Beykoı, Yeni· 
köy ve Kadıköy mefhut suçlar mah
kemeleri faaliyete geçecektir. 

- 19 yaşındayım! cevabını verdi. 
Fakat, anne!i, heme1' itiraz etti ve 
hatta ayağa kalkarak bağırmaya baş
ladı: 

- A ... A ... Kızım, kendine gd, 19 
ya9mda var mmın sen ? Daha on ye
diaine yeni girdin! 

Fakat Huriye, dediğinden 9.ışma· 
dı : 

- Ben on dokuz yqmdayım ! 
Derken ana ile kız ara.Sında bu yaş 

meselesi etrafında zorlu bir mün.:ıka
f& baı,ladı : 

- 19 ya.şındayım ! 
- Hayır, 17 yaşındasın! 
Kız, nihayet dayanamadı: 
- Ana.. Niçin kUçWtUyonun be-. ., 

Dl ••• 

- Ben küc;Ultmeın ı .. ı.te kafa ka
ğıdın burada ... 

Nihayet nüfus klğıdı tetkik edildi 
ve kıı:ın gerçekten 19 Y&tmda olduğu 
anlaşıldı. 

Davacı muhtar mahkemeye gel•ne
mı,tı. Kendiltnln çafınlmaaı için du.· 
l'UfDl& başka gUne kaldı. 

Meşhut suçlara bakan ashye dör
düncü ceza mahkemesi dün bir yan· 
kesicilik davasını bitirdi. 

Suçlu Zihni Pa,azade Yaşarclır. 
ÇILGINLARI Meşhur ( B O U B O U LE) 

Yafar dört günde üç defa yanke~icı
lik suçlusu olarak mahkemeye gel • 
miştir. Dört gün önce Kara.k.'.lyde 
tramvayda ara.bacılar kahyası Naz
minin cüzdanını aşırmış. Davacı ka· 
çarken Yaşan arkasından görmüş. 

WlLLlAM POWEL M · ı t 
:=lk~~~: Pari- GEORGES 1 on 
sin en güzel modnları. 

Polis Yaşan yakalamış, yüzleştirilin 

ce de "budur,, demiş. MabkemeJe i
se: 

- Vallahi bay reis, bu gece vicdan 
87.abmdan uyuyamadım. Benim çan
tayı çalan arkadan bu adam benzi
yordu. Fkat onun bıyığı vardı gali
ba. .. ŞimdJ gflnaha giremiyorum. ,ek· 
linde ifade verdi. 

Reiste: 
"-Yatar, bak bu zat çok vfodan

lıdır. Evet, diyemedi. Seni bırakıyo

rum. Fakat bir daha gelme ... ,, dedi. 

Bu filmi şık bayanlar 
ve meraklı baylar giirü
yor ! 
UFA dUnya haberleri 

7 ÜRK Sineması 
-- Bugün saat birde matine ... 

YENt ~RIVAT . . 
Dördüncü ıınıf ın tarih kitabı 
ilk mekteplerin dördüncü sınıfm

da okunmak Uzere Maarif Vekaletin 
ee hazırlanan tarih kita.bı da çıkmıt-

Ertesi gUnU Yaşar yine mahkeme- tır. 

deydi ve ayni şekilde beraet kararı Bu eser de, beşinci sınıf tarihi gi-

aldı. bi. nefis bir kapak içinde mükemmel 
Evvelsi gUn Y&.f&r yine yakalan· bir eser olarak neşredilmiştir. 100 

mıı;. Tüccardan Hasan isminde bir sayfalık eser 25 kuruşa v~rilmek
zat Eminönünden tramvaya binmı,. tedir. Arkasında iki de haritası var· 
Sahanlıkta bilet almıt ve yan cebin-

b ta dır. 
den çıkardığı ir tu m parayı yine Bu ese~ler, mektep kitaplarının ar 

Tevlit ettiği kahkahalarla giddetli alkışlar Şişliden At meydanına 
kadar bütün sahayı çınlatıyordu. 

Y ALNIL. 3 GÜN KALDI 
Sofraların evvelden aldırılması rica olunur. Tel. 42690 

BUGÜN saat 17 de MATiNE 
Gidiniz, dinleyiniz ve siz de alkıılayınız. 
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• Bugün MEL EK Sinemasında-~ 

En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

DANıhLLE DAR"İEUX ve HENMI GARAT 
tarafmdan yaratılan 

CaDkın Gene 
Nefis, eğlenceli, zevkli Fransızca film. Bu filmde DANlELLE DAR
RtEUX'n~ şarkılan birer şaheserdir. Aynca: Paramount dünya 

haberleri ve 

D 1, A J tabii renkll U~ kısımlık nefis e ıne TQl}lCl QTlp.rkılı ve danslı komedi. 

Numaralı yerlerin evvelden aldırılmuı rica olunur. Bugtın eaat 1 
de talebe matlneai Tel. 40868 cebine yerleştirmiş. O ıırada Y&.far tık arzu edilen tekamül devresine 

~~~~~m~·~~~~~~~~rm~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
va,ça elini Haaanın cebine sokmu, _ ElilR IYATROSU TEPEBAŞJ İzmir Liıe•İnden vetiuonler Ş T vt: parayı çekmiştir. Hasan; Yaşar Dem· 1 x. al d ' v-·· 

ır e &gır yar an ı İzmir Lisesinde Yetişenler Kunı· DRAM KISMJ lııJnllut Btltdiqnt 
tramvaydan atlarken işin farkına var a812 numaralı kamyonda aoför d $ h" Tı 

ti mun an: Bu alqıam ıaat ı ır 1·y "frosu dığı için ° da atlamı' ve peşine takıl- muavinliği yapan Mehmet, Kamyona 25 • 10 • 936 Puar gtbıtl saat H de 20 de " 
mıştır. Köprü üzerinde kovalamaca Sirkecide deınir yükletirken kazaen Şehzad b Eı yurd al da lf 1111111111111 başlamıf. Yaşar karşıdan bir polisin başına dUgen demirle ağır surette ya yıllık k:n:!~ v~ır. ;.h0~. BlR HA~~ 

Siıorta l&hteklrlıft 
------------- arkadan gelen Ha.sana dönerek: hastanesine kaldınlmıetır. elmelert Tt troau 

geldiğini görUnee hemen durmut ve ralanmış, tedavi için Cerrahpaşa dı gönderemediğimiz a.rkadaşlarm da FRANSIZ 111111 
tir . Müddeiumumilik bu talebi red- .. _ Pardon dostum, işte para:'lız; g · ya 

Dirileri ölU göstermek suretile si
gorta şirketini dolandırdıktan iddia. 
sile tevkif edilen bee suçludan mira
lay mütekaidi doktor Asaf Müddei • 
umumniğe yeni bir istida vererek ke
faletle serbest bırakılmasmı istemis -

detmiştir. Dördüncü müstantiklik daha saymadım,, demiş ve paraları ye çekildikten sonra Yaşara bir sene - Yaşar, senin 91 sabıkan ve 7 se· 0:1' m 
tahkikatını bitirmiş ve mevkufları tomariyle vermiştir. hapis cezası verdi. Fakat Ya,ar hü- nelik mahkumiyetin var. Fakat bun- . dtlJI saat 14 t lllllfff I 
sahtekarlık suçlle mahkemeye ver - Mahkeme, işte dUn, bu davayı ne- küınden evvel çaldığı parayı sahibine ların hiçbirisini infu: ettirmemlfSin. Gün Ti 
m!4tir. Beş mevkuftan b~ka 12 de ticeelndirdi. Poli!I, Yaşarın Istanbul- iade ettiği için cezası altı aya indiril- Onun için tekerrür sayamadık. Blr ÇOCUK yatroau 
gayrimevkuf suçlu vardır. Yakında da 90 ve Müdanyada da bir sabık'l.Jmı di. daha gelirsen hepainl birden çeker- FATMACIK 
muhakemelerine ba§lanacakttr. tesbtt etmiştir. Mahkeme müzakere- Reis karan tefhim ettikten sonra: sin. Haydi git te, adam ol .. dedi. Akşam saat 20,30 da DUDAKLARırl 

I 
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1~ _B_i z_i_m __ y_a_r_a_m_a_z_l_a_r ___________________ ~l lhriM De~k~~ TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
berfeyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

1 Günün Meseleleri 1 

Sinek belası 
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Gorcakof 
ve Prens 
Bismark 
Prens GorcaJmf, Çarlık Rn--. . ,,... i ~J .... ~1-

nm Jlarlcıye ~,azın dl. o ınan1ı 

Doktor Besim Ömer Akalın söylü- ---------------------------------------------------
Bu Sene Adanada Tarlalara Su 

Rus 1293 lla.rbini Pren Gorca.ko; 
yapmı , eneh) atmı Çarlık Rusyat;ı _ 
nrn l tanbul Elçi i lgnatiyef hazırla.
mı tı. 

1293 te Ru ordulan Ayn~tafanosa 
kadar geldiler; Abdülhn.mide Ayasta
fano Muahedesini imza ettirc1iler. 
1293 muahedeslle Bulgaristan Adalar 
Denizine kadar in\yor, O maııır lm
parat.orluğu Rumeli ahıı.sından he
men iJinmiş bulunu) ordu. Rusyanın 
galebesi ].,(1rt Bikonsfild'in 1 ine gel
medi. Pilevnede em al iz bir muha
sara geçirmiş olan kahraman Türk 
ordu unun ' 'e Türklük kahn İngiliz. 
terin kanını haşlarma ıçratmıştı, 
Lort Bikonsfild, galip Gorcakof hU. 
kunıetine . iddetli n metin bir nota 
verdi; Ru lnn Berlinde kongreye da
vet etti. 

J'Or: 
"Dişi bir sinek 120-150 yumurta 

yumurtlar ''e bir eııede dokuz ~tm 
döl yetiştirir. Binaenaleyh bir suıek
ten bir ene iı;.inde 7200 inek çıkar. 
BunJann da yansı di5i olduğuna ~ö
re 20 Ha.zirnnda bir dişi inekt.en 433 
bin sinek meydana. gelir. Bu inekle -
rin de yan ı dl i oıacağı içi:Jı Temmu
zun onunda 25,920,000 ve Temmuzun 
nihayetinde ı,555,22~.'ooo sinek ha
aıl olur. Bu rakaDlı böylece uzatabl -

lirsiniz.,, 
Sonra ~ine J)()ktor Beshn Ömere 

göre bir sine~in üstünde 250 bin ba
.W bulunabilir. 'Üzerinde alt~ ~n):~n 
mikrop taşıyan sinekler de gorülmu5-

tür. . 
B rakamlara bakal'1lk Şı~U mmta-

•-~ u dııki sinek ı ti13.-.ının önürnüzde-
h""'m h' 
,..a İ"in ne büyiik bir te lıke ha-
n.ı yaz :ı. •••• 
zırJadığuıı tahmin edebilırsııuz. 

* * .. 
İngiltere seyirci 

• Diklmt ediyor muswıuı • 
So\'yetlerin ademi müdahale komi

tesinden ~ime tehdidine~ Belçlka
nm bitaraflığını u&n etmesın~ ve ni-

h • t Berlinde ııaıya H&ricıye Na-
a~e .. k 1 

" 

cerevan eden muza ere ere 
zın e . . . 
İngiltere taınamen liliayt ve seyırcı 

bir l'ftzlyet a.lım tır. 
Bütün bu meseleler İ~tereyl a -

lakadar etmiyor mu! }AJ.iyor tabii. 
o halde birdenbire bu seyirci \'a.ziyeti 
takını ının bebi nedir! 

lnglltere A\':nıpanm mü~terek em
hiyetl için uğraştı. }"akat nihayet. Al
manyarun propagandası sayesınde 
bu pİanm tahakkuk et~iyec~ğine ka
naat getirince kentli ~ela.meti ile m -

• ...... ......... --·· 'U----

~;nı-;,-;iıerlnden elini a~·a~nı çek • 
mek fikrinde olanların görü lerl ga
lebe çalma~rn başladı. Bu suretle ın
glltere günden güne eski mukadde.; 
infirat polltikasma a\'det edecek glbı 
görUnüyor. 

lngiltere bu yola girerse Avrupa
btn mukad<ltrah tamamen yeni bir 
istikamet alabilir. Onun içJn İngiliz 
tılyMetinin seyrini dikkatle takip et

tnek ıaznndır. 
••• 

Orta A vrupanın Belçikası 
Çekoslo,'akyaya Orta A l'ntpanın 

Belçik&SI diyorlar. 
o da Bel!:ika gibi Fransaya bağlr-

da. 
orada da, Belçikaaa olduğu gibi, 

bitaraflık cereyanları başlamı hr. 
Son zamanlarda, bilhassa Belı;ikanın 
bitaraflığını ilan etmesi ü1..erine, Çe
koslo,'ftkya.nm da onun hareketini 
tak1it etınt'.81nden korkulmu tu. Bir 
taraftan Alman hlikiımetinln propa -
ganda ve tazyiki diğer taraftan 1 
Çekoslovakya dahilindeki Almanlar, 1 
Çekoslovak")'&YJ böyle bir karara se\'- ! 
kedlyorlardı. 1 

Ayni endi~ Romanya.da da ba:;- ı 
cöstennlşti· O~a da, hilkflmetın e _ , 
ki harici siyasetinde de, -am edeceğini ı 
t.emin etmesine rağmen, dahildt'kl fır
ka liderlerfndcn bazdan U.ornanyanm 
Almanya ile de anlll§masını i tiyor. 

tardı. 1 
Hele Kont Ciya!'onun Berlln eya. 

hatl bu korkuyu arttınnı_şu. Çünkti 
it.al)'& ile Almanya arasında konuşu
lan meseleler arasında Tuna devlet
leri mesele!"İ de vardır. Ve onlann 
alac.ağı kararlar karşısında Çekoslo
vakyanm Küçük Antanttan aynla -
J'ak Ahrurn • tta.Jyan blokuna kar;:ı bi
taraf görünmeğe çaıı~ması ihtimali 

vardı. _ . • İ 
ı te Ç..e.kO!IJo\'ak ıtancıye :Nannnm} 

dünkü gazetelerde çıkıUl beyanatı bu ' 
baJmnda.n çok mühimdir. Çeko lonk 
Z..azın memleketinin eski ittifaktan 
ba.ğ1ı olduğunu ve başka ~rlü har~ 
ket etmesine imkan oımadıgıru temın 
etmiştir. Demek ki şinıdllik böyle bir 
korku yoktıır. 

Fakat Romanya Kralr Prag'a gidi
yor. Orada mUhim müzakereler ola
eaJctn.. Dikkatimtzl oradan a:rırmrya
~- . 

Basması Yüzünden Haşarat Çık-

mıştır. Ya'nız Bu Yüzden Mem-

le ket in Zararı 11 f\ı ilyon· Liradır. 

1. smet !nönünün isabetli görüşü 
zayıf bir tarafımız üzerinde 

durdu: Pamukçuluğumuz ... 
Bu mevzl! üzerindeki dertleşmele

rin ve araştırmaların çok mes'ut neti
celer vereceğine şimdiden emin olabi~ 
liriz. Çünkü bu defa iş başlangıcından 
tutulmuş, ilk membalara gidilmiştir .. 

Pamukçuluk, emekten başka sermaye ister; 
amele ve ihtısas ister. Fertlerin ba,şa.ramıyacağı 
bazı umumi işlerinde devlet kuwet ve otorit~ile 
tahakkuk ettirilme -

Pamuk tarla.ında pamuk devıiren köylü kadınlar 

• sine lüzum gösterir. 
Şimdiye kadar pa
mukçulukta yapılan 

fedakarlıklarla mü • 
tenasip neticeler elde 
edilememiştir. Buna 
sebep, 18.zım olan u
mumi şartların ta -
hakkukuna liiznn gel
diği kadar ehemmi -
yet verilmemesi veya 
verilememesidir. 

Pamuk En 
Evvel Su 

Adanadan bu sene hiç olmazsa 
220 bin balyalık bir mahsul bekli
yorduk. Bunun ancak yarısı elde 
edilebildi. Bu noksandan hem 
fertler zarar etti, hem de milli ik
tısat zarara uğradı. Niçin? Çünkü 
normal imkanlar elde edilemedi. 
Başlıca amıller şunlardır: Su i i-
.; --"ı •• - ~ ··-· _.. 
manlı ve iyi kaliteli pamuk vere
cek tohumları tayin etmek ve ço
ğaltmak, ucuz ve seri işliycbilecek 
vasıtalar tedarik etm"k, vakit ve 
zamanında mutedil ücretli ve ka
biliyetli amele bulmak, hastalık
larla ve haşaratla mücadele et
mek ... 

T oprak Uzerinde çalışan bir 
çiftçi görüşü ile bu istihsal 

şartlarının en mühimmi olan su 
meselesi üzerinde duracağım: 

Su şartlannz tanzim, yalnız su-

"TAN ,, ın 
Moda Sütunu 

i şid 
• 
ır 

Iamak değildir. Ziraatte su mese- ruyamıyacak bir mahsul... 
lesi mevzuubahs olduğu zaman, Adana şeraitini gözönünde tu -
umumiyetle sulamak keyfiyeti ha-,_ .... ~~:ak iddia...&dilob' ·r ki .her üt · 
tıra geliyor... Ha bu i, sulamak, pamuk sahasını, normal zamanda, 
davanın yalnız bir ccphcl!lidir. Jyi- azami bir ayda ekecek vesaite ma-
ce bilinmelidir ki, az su !kurak· liktlr. IAkin bu ziyanların netice· 
lık) ne derece zararlı olursa. tar- si şu oluyor: Adannda, şubat son-
layı vaktinde işlemek, val •; ıde larmda başlıyan ekim mayıs son-
ekmek, vaktinde çapalamal: kiı.· lannda, hazan 15 mayısla ancak 
nmı selbeder, çok su da onuı. ka- ikmal edilebiliyor. Bu ekimler ala-
dar zararlıdır. bildiğine büyür, fakat çiçeklerini, 

Pamuk nebatının hususiyeti ne- elmacıkiarmı hep dökerler ... Ada-
ticesi olarak, pamuk ziraati umu· na çiftçisinin çok manalı bir tabi-
miyetle ovalarda, ırmaklar arası rince bu pamuklar "delilenmiştir" 

,alluvioraise arazide azami inkişa- ve "karaval" olmuetur. 

fını gösterir. 

B öyle, insan boyunda yüksek
lik arzeden pamuk tarlala

rının amele toplamasına değme -
yecek kadar az mahsul verdikleri 
Adanada çok defalar görülür. 

İzmir ovasının birçok yerleri de 
bu sene ayni hadise karşısında 
kalmıştır. Rutubetli tarlalarda ha
şarat ta çoğalır. Bunların zararı
nın derecesine bakınız: Bu sene 
temmuz on beşinde, en ince hesap
lara göre Adana pamuk rekoltesi 
(220.000) balya tahmin ediliyor-

du. Bu haşaratın iki aylık faaliye
ti neticesi bu rekolte 100,000 
azami 110.000 balyaya inmiştir. 
Bir balya bedelinin 90 ila 100 lira 
olduğuna nazaran bu haşarat 
tahribatının Adana ziraatine bu 
sene ika ettiği zarar - riyazi bir 
kati'yctle - on ila on bir milyon 
lira olarak hesap edilebilir. 
Kıymetli Başbakanımızın büyük 

isabetle söylediği veçhile ferdin 
kazancı ile devletin kazancı muva
zi gittiğine nazaran böyle bir ra
kamın azameti karşısında söyle -
necck şey yoktur. 
Pamuğun bu haşaratına karşı 

fen bir tek nevi haşere istisna edi
lirse, tam bir aciz içindedir. Bir 
tek çare: Bu haşaratı çoğaltan 

amilleri, ortadan kaldırmak, ya-
ni ôurgun suların, tuğyanların önü
ne geçmektir. 

Pamuk, çok sudan ziyade vak
tinde suya lilzum gösteren bir ne
battır. lşb bunun için su şartla
rını sıkı sıkıya tanzime ihtiyaç 
vardır. Adanada mücerreptir ki 
mayıs ve temmuz ayında yağan 
yağmurlar mahsulü hazan 

y U z d e elli nisbetinde arttı -
rır. Çünkü o aylar, pamuğun kü

çük elmacıklarının bUyUdüğü, el -
yafının t;şekkül eylediği zaman
dır. Temmuzda kurt tehlikesinden 
de artık korkulmaz. Bu cihetle su
ların tanzimi indiği zaman, kışın 
fazla sulardan tahaffuz, yazın ku
rak aylarda su ihtiyacını tam za
manında temin etmek anlaşılır. 

Mısırın memba servetini hep bili -
riz: Yağmura değil, iska suyuna 
bel bağlıyan blr ziraat ... 

S u meselesi, bir fert işi değil
dir ve olamaz. Bir devlet 

işidir. Dünyanın her tarafında bu 

Pren Bi mark Pni ya Bru nıldll 
,.e Alman Jmparatorluğunun demir 
kançilan (Ohancelier de fer) idi. 
Ruslar bir n .. ;nci Sh ıu topol h~ 
ıimetine uğramak i t.emedller. 
Lort Bikon fild'in t.eklifinl ka. -
bul ederek Bt>.rlinde Tlirk da -
va.. .. rnı hnl , .e fasledecek olan bliyük 
kongre~·e kendi a:ra.ldarile gittiler. 
Prens Ri mark Pni ya Başvekili ol
mazdan e\'nl Pete!'bburg'da Elci 
idi. Elçiliği zamanmds da Gorcakof 
Çarlık Rusyasınrn lluiciye Nazm idJ. 
Fakat Pren Bismark ile aralannda 
bb~r geçiınsb:lik, bir anlaşamamazlık, 
ır hırçınlfk l'ar idi. lA>rt Dikon • 

fild'in galip Ru ları Berline !:ağırmft· 
1 Gorcakof'nn lle'k ı::ücüne gitti. tçtn 

için inledi. :Fakat . ini çıkaramadı. 
Osmanlı lmparntcırluğunun taksi -

mini reıoni nota ile Dü,·eli .l\lua7.7.ama
~·a teklif eden 'e bu tekli(f 1n1:ilizler 
tarafından geri çevrilen Gorcakorun 
Berline davet edilmesini yeni hlr is
tih7.a ,·esilesi addedenler oldu. Fakat 
iş bununla da kalmadı. Kongreye ri
ya et eden Başvekil Pren, Ilismark'm 
da her~in aleni taarruzlanna düçar 
oluyordu, 

Prens Gorca:kof Berlin kon~esine 
~elcli~~ zaman pek lhti~·nrlamıstı. 
Bir gun kongre lçtimaına pantnlonu
ı.un llüı:;'llleleri iliklenınemi olarak 
geldi. 

Prens Bi mark kaslannı çatarak 
,.e kemali istihfafla: ~ 

•• n-
-:- .. •en peJ\<'ıereniz açık kalmı .,. 

Dedı, Prens Gor<'.akof'un ce,•abı n 
oldu: 

"- Bilmeı misiniz Prens llauetın
ri, Rus~·ndn ~ooeleri pencereler açık 
olarak uyurlar.,, 

Abdurrahman Adi./ EREN 

böyle görülmUş, böyle halledilmiş
tir. İşte, CUmhuriyet hUkfime

timiz bu işi, ele almakla yakın bir 
atide halletmekle, pamuk ziraati -
nıizi sarsılmaz temellere istinat ct
tirm~ olacaktır. 

Halbuki bu gibi arazi yakın ve
ya uzakça dağların düz eteklerini 
teşkil ettiğine göre, dağlardan 
inen suların, ırmak veya nehirle
rin zaman zaman coşkun taşkın
lıklarına maruzdur... lşte pamuk 
ziraatini tehdit eden başlıca leh· 
like budur. Pamuk ekilecek tarla
lar yaz aylarında derin derin ka
zılmalı, hazırlanmalı; kanunuev -
vel - kanunusani aylarında da ot
ların temizlenmesi için bir, müm
künse iki defa sürülmelıdir. Mart. 
azami nisan ayı zarfında da ek· 
mek ameliyesi bitmiş olmalıdır. 

OSMAN IJf ETO 
Ziraat Mühendisi. 

---=----~---------~~~~~------~~----~ 

Franx Vramont•un modellerinden 

TAN Parisln moda evlerinden 
hususi moda nüınunelerl getirt
meğe ba~lamı tır. Her hafta bir 
model neşredilecektlr. Bu ~ h·ah 
palt.o gümüs renarla üslüdür. 
Bu ~,im en ı.ık modellerinden bi
ridir 

H albuki rrmaklanmızın, ne
hirlerimizin yatakları inti -

zamsız ve kifayetsizdir, seyirleri 
ivicaçlıdır. Kışın biraz yağmur 
fazla olursa sular taşar, bu su is
tilası karşısında., çiftçinin cJlcri 
bağlı, beklemeden başka çaresi 
yoktur. Kış günleri kısa, güneş 

tesirsiz olduğundan böyle su altın· 
da kalmış bir tnrla haftalarca, 
hatta hazan aylarca yaş kalır, iş
lenemez. Bu müddet zarfında ra· 
tıp topraklarda yetişen muhtelif 
muzır otların inkişafı devam e
der. En nihayet şubat sonlarında 
ve birçok zamanlar mart ayında 
kurumaya başhyan tarlaya giril· 
diği zaman bir yaba.ni ot ormanı 
ile güreşmek ihtiyacı vardır. Böy-

le bir güreşin ma.ğlübu da. umumi· 
yetle çiftçidir. 

Sular altında kalmlf tarla tavı
nı kaçırmıştır. Vesait veya za -
man azlığı dolayısile biraz geciki
lirse tarla çimento gibi sertleşir. 
Artık bu şerait tahtında ister iste
mez ekilen pamuğun atisi mukad
derdir: Masrafın yansını bile ko-

~-

0 KUYUCU MEKTUPLARI 
ten F akültes nde Kalanların Uıleğ 

Fen Fakültesinin P. C. N. sınıfının 'lası kalmıştır ki, hiçbir senenin vcri
bu sene yapılan imtihanları neticesin mi bu kadar az olmamıştır 
de .kimya, hayvanat ve nebatat ders Sebebi: Soruların ekse~i bilgi -
ıer;nden sınıfta beşer, onar kişi kal- miz dahilinde meselelerdi. Anca k vnk
dıgı halde fizikten tahminen 200 ze tin azlığı dolayısile tam cevap vere • 
yakın talebe kalmıştır ki, bizlerd~ bilmek kabil olamıyordu. Nitekim ge 
bunlar meyanındayız. çen talebenin ekserisi ancak 6-7 ala 

F'i~iğe diğer dersler kadar, belki bilmişlerdir. 
de bıraz daha fazla çalıştığımıza şüp Bizler de bilgi itibarile sınıfı C'C· 

he .Yokt~r ve fakültenin diğer ders- c;en arkadaşlarımızdan aşağı deği -
lerı aynı zorluktadır. Ancak diğer liz. içimizde lisan, hayvanat, neba -
derslere b .. "k b' f . . nazaran uyu ır arkl2. az tat ve kimyadan yüksek numara a-
vennııı olması, üzerinde durulııp in- Ianlar çoktur. Bir fizik için bizleri 
celerneye değer bir meseledir: hayatta bir sene gibi uzun bir za-

. ~ - Haziran devresinde yapılan man atıl bir halde bırakmanm ne fe
fızık imtihanlarında mevcut 600 kil- cl olacağı kolaylıkla takdir edilir. 
sur tale~en tahminen 100 kadan Dileğimiz şudur: Rektörlük eayrn 
kazanabilmiş ve 500 zü ikmale kal- yönetim kurulunun hukuk talebesi 
mı~tır. hakkında yerinde ve pek Adilane 0 • 

- Bu defa yapılan imtihanda bu larak verdiği tekrar imtihan edil 
5oo talebeden 300 kadan geçebil - !eri hakkındaki kararın (geçen me
mi~ ve 200 kadan, belki de daha faz nelerde istisnai, vaziyetlerde ayni 

haklar verilmiştir) bizler hakkında 
da ittihaz olunması .. 

Kalanlar namına: 1280 z M k 
Büyükadn Gazi Mihal sokak. N a 

4 
a~, 

1698 M. Necip, Beyoı'Ylu K o.H e 
c amer a. 

tun M. Kılıç sokak No. 16 da. 

Karasinek derdi 
Maçk<uta, Sait Bekir imza,,- le ı. 

dığımız bi r mekt:u-pta denu· ıydu k~ 
"Ş ' 1• ıyor ı: 

ış ı ve Maçka taraflannd , __ 
mnekt h . a l\Ura 

.en_ arap hır hale geldik. Oku-
mak, ıstırahat etrnek imı.: h ri . 
ded' S f AAD a cın-

ır. o ~ya . her gelen yemekte 
rnuhakkak hır, ıki ölU sinek gö:-Ur· 
yor, bir iki defa yemekleri döktUk u-

llbay UstUndağı konagwınd · 
ı a s1nek-
er acaba rahatı5ız etmiyor ., 

B d 
rnu . ., 

un an sonra kariimiz, bu k . 
nek derdine seri b' arası-

ır çare bulunın 
nı ve çöplerin 0 taran ası-

. ara atılma 
nı ıstiyor ki yerel . ması-
kı var. ' en gökc kadar hak-



Eğ 

ÇAYA KıMDiR, NEDiR ? 

r gür9şi bırakmamışsa 
bugün de 

t~hlikeli . bir pehlivan saydır 

? A N 24-10-936 

Bir Saatlik Hafat 



1' 
ıe 

di 
3 

r· 

de 

çlll 
tut!Ji 
erıit 

. b• 
nıet 

nd~ 
pıııt 
ts 

ce'/J 

aYl' 
et.iti 
ç ş{ 

in f 

c::c ===-= 24 - 10 - 936 J AN 

l=ı•ıA 11 "r j iktisat vekaletinin
1 

~f:__ Cl+-1()1~ık.atler. Sigorta ~edbirleri 
No. 88 Yazan : Ziya şaT..'ir Çok Sevınçle Bugünkü program 

Radyo 
J1eyetin Asli Erkcinını Teşkil Eden ~!,~~~~J!.e.1 Mim sıgort• '·::~:::•."r~u _ ..... 12 .. ,, p""' 
Uç Nazır Vapurdan Çıkar Çıkmaz, ş~.rketlerinin iflası yüzün.den zarar ~r;:.. ~ııfi~k~ıtlzi~;2,5~~,25H~v~~:s~u~3t~~: 

goren vatandaşların derdıne çare bu plik neıriyau. 

D Ogv ruca Babıaliye Gelmişlerdi lunması ve 800,00~ liralık açığı kapa Akşam neıı;il'.a~ı - Saat. 18,30: Ç:ıy a-
tacak esaslı tedbırler alınması a- ati ,dans musı~ı~ı;. 19: Ambasadordcıı nak-

1 - Hu""rriyet ve istiklaline Aşık de de çok korkunç bir tesir husule 18.kadar vatandaşları çok sevindir- len varyete muzıgı; 20: Turk musıki 5az heyeti; 21: Plakla sololar; 21,30: Orkeııtra: 
olan Türk nıilleti; ve onu temsil e - getirmişti. Gerek (saray) ın, ve g~- mi§tir. Dün matbaamıza uğrıyan bir ı - Keler - Bela: (lspanyol operet) u-

den Büyu""k Millet Meclisi hükumeti; rek (Babıali) nin, tamamile kag- okuyucumuz bize sevinç gözyacıtarı vertur. 
, • :t 2 - T~rina: (Mursiya Bahçelerinde} 

lstanbulun, mallıl ve mahnımu lı~~- şam_rş olan köhne ~~tılarının, _ar- arasında §U sözleri söylemiı:ıtir: 3 - Rıch .Vaıner: (Lohenırin) opera. 

Yet bir hevetine tabi olmayı, hıçbır tık ınhidam saatlerının yakı.~. tıgına - Eski bir şirkete hayatımı siPor sından parçalar. 
J beli t 0 4 - Counod: (Filcmon ve Bosis) $Üvit 

zaman kabul edemez. .. herkeste bir kanaat te ur e - ta edince içim rahat et işti. Sı-nele- 5 - Ka}man: (Viyana Şarkıları). 
2 _Orduları şarkta ve garple duş mi.şti. ri doldurunca ben hayatta isem para 22,30: Aıans haberleri; 23: Son. 

manlara hadlerini bildirerek m~~~.e- Vükela heyeti, matemi bir sükut mı alacak, sağlam surette işleterek- Kahire 
kete sulhün yollarını açan (Buyuk içinde, bu üç nazırın acı sergüzeşti- tim. Ölmüşsem ailem bir df"stek bu- 6: Bando; 6,30: Plaklar: 7,10: Konferans, 
Millet Meclisi hükumeti), Lcmdra ni dinlemişti. Fakat hiç kimse, bu lacaktı. Sigorta şirketi iflas edince 7,30: Haberler; 8: Konferans; 8,25: Turk-

.. d k d ·· ·· l 1.. çe !iarkılar; 9: Kur"an: 9,55: Konser,• 10,30: 
konferansına murahhas gon erme hususta uzun uza ıya soz soy eme- evimiz ö um kederleri geçirdi. Aradan Turkçe şarkılar; ıı: Konser. 
hak ve mevkiini tama.mile ihraz et - ye ve fikir beyan etmeye cesaret zaman geçti. Fakat yara kapanına- ~ 
miştir. Buna binaen. Londra ~~nfe - edememişti. d_ı .. Bir~~- g~zetede İktısat Vekale- Günün program özü 
ransı murahhas istıyorsa, bılavası- Sıra, (Saray) a gelmişti... Gene tının teblıgını okuyunca 3özlerime 
ta Ankaraya müracaat etmelidir. bu üç nazır, bir gün sonra saraya inanmadım. Dünyaya yeniden gelmiş 

(Mustafa Kemal Paşa), meclisin gitmişler; Padişah Vahdettin tara - gibi oldum. 
bu kararını, (30 Kanunusani 1921) fından huzura kabul edilmişlerdi. Diğer bir okuyucunun mektubun-
tarihli bir telgrafla evvela, Istanbula Padişah Vahdcttinin işaret ve su- da şu satırlar vardır: 
Sadrazam Tevfik Paşaya bildirmiş; ali üzerine, Ahmet izzet Paşa Anka- "Oğlumu Fcniks Şirketine sigorta 

da bunu ajanslara tebliğ ettir ra macerasını anlatmıya başlamış- ettirmiştim. Yüksek taheil seviyesi-sonra . 
1
. · 

. ti. tı. Fakat anlatırken, birdenbire pek ne gelınce e ımıze toplu para geçe-
m;üyük Millet Meclisinin bu kara- fazla bir heyecana kapılmıştı. cek, böylece _çocuğu Avrupada oku
n tarihin yeni bir dönüm noktasını Vahdettin, lzzet Paşanın bu he- tacaktık. İflas haberi, en gü1.el bir 
biİdirmekte idi. Ve (milli hükumet yecanını, çok büyük bir korku ile ümidimizi yıktı. Yeniden istikbal 
reisi)nin bu telgrafı da artık Istan - karşılamıştı. Bütün Anadolu hal - tedbiri düşünmeye hiç hevesim kal
buldaki (Babıali) denilen makamın, kının, kendi aleyhinde umumi bir mamıştı. lktısat Vekaletinin yüksek 
tıımamile tarihe karıştığını .. ve Tiirk kıyam tertip ettiklerini sanmıştı. düşünceli hareketine çok sevindık. 

Hafif konserhır: 
19 Buda peşte: Çigan musikisi; 20,40 Zıi· 

n'11: Oskcr şarkıları; 21,10 Berlin ve sai
re: Karışık kon~er; 21,10 Hamburg: Var
yete: 22,15 Zurıh: Eski ve yeni danslar· 
22,30 Prag: . J?vorak, List; 22,30 Pariı P'. 
T. T: Knilrıy .den rumbaya kadar: 22.30: 
Vartova: Hafıf musıki; 23,30 Liypz:ig: 
Şen hafta sonu: 23,40 Budapeşte: Opera 
orkestrası. 

1 ınprnlnr : 

21,45 Torino: Puccini'nin "La fanciulla 
del West". operası: 22,15 Strasburı: Ope
radan nakıl. 

Oı.erct ler: 
20,35 Viyana: Franz Leharm ''Juxhei 

rat" opereti. • 
O ı>ı ımıo;ikfo;i: 

hu .. ku· metinin, yalnız Ankarada oldu lzzet Pn~a, padişahın telaş ve Benim gibi birçok aile babalarının ....,. • 23.20 Viyana: Kuartet (Bcethoven, Su-

Yarına 
Emniyet 

[ Başı 1 incide ] 

Bu suretle elde edilen netice, yarı. 
nı düşünen birçok Türk ailelerinin 
fert itibarile menfaatlerini koru
maktan ibaret olsa yine mühim bir
§<'ydir. Hükumet pek çok vatanaaş. 
!arın gözya§larını kurutmuş, kendi
lerini yarının endişesinden kurtarmış
tır. 

Fakat meselenin şümuıu bundan 
çok fazladır. 1ktısat Vekaleti bu mü. 
dah~le~ile . şu~u ~ir defa daha ispat 
etmı.<ıtir kı Türkıyede emniyet mef _ 
hum~ çok yüksek tutulan bir kıy
mettır. Yarını korumak için kendini 
sigorta eden vatandaş §una emin o. 
lab~Jecektir. Sigorta mefhumunun 
delalet ettiği emniyet en fena "ht" 11 ı l. 
ma er )rnrşısmda bile Türkiyede 
\'ardır! 

Nitekim dünya buhranında her 
memlekette birçok bankalar yıkılını~ 

)' I 

tasarruf eden, bankalarda emniy 't 
arayan yüz binlerce zavallı zaraı la;a 
uğramıştı. Türkiye bu hususta d 
istisna teşkil eden, bankalarının v~ 
usullerinin sağlamlığını isbat eden ve 
tasarruf sahibini yüzde yüz koruyan 
pek mahdut memleketlerden biridir. 

F elô.ketten ders 

I
• ktısat Vekaleti, felaketli bir ha-

~ disenin açtığı yarayı tedavi et-

7 ;;;::;=====-
Sovyet Rusya w 

Serbestisini 
Ele Aldı 

[ Ba§ı 1 incide ] 

laşmda~na, ~yn1i a1nlaşmay1 inıza e. 
den ıger ev et er kadar k . . 
bağlı addedecektir. Ademi rnlid~~~ı 
anlaşması, maalesef adi bir e 

h. t ' d'" .. , paçav. 
ra ma ıye ıne uşmuş ve ortadan 
kalkmıştır .. , 

l{0M1TEDEN AYRILDI 

Mektupta bundan başka So vyet 
Rusyanın, anla,~maya saygı göste ._ 
leceğini umarak im~.aladığı, haJbu~ 
anlaşmaya saygı gostcrilmcdigı-· Ve 
kendisi tarafından vukubulan itiraz • 
ların dınlenmediği anlatılıyor, daha 
sonra İspanya asilerine silah kaçak
çılığı yapmak için kullanılan Porte • 
kiz limanlarının kontrol edilmesi için 
vukubulan Sovyet teklifinin nasıı 
mühmel karşılandığı ve ruznameye 
bile konmadığı izah ediliyor, bu yüz. 
den ademi mUdahale anla.5masının a. 
silere istedikleri vaziyeti ihdas ettiği 
ve diledikleri her silahı kendilerine te
min ettiği tesbit olunuyordu. Nihayet 
mektupta. Sovyet Rusyamn, kendini 
anlaşmaya ancak diğer devletler de. 
recesinde bağlı sayarak ihtiyar edece
ği hattı harekette serbest olacağı bil. 
dirilmektedir. 

TEHLf:KE YENtLEl\~İ 
Bu suretle Sovyet Rusya ademi 

müdahale komitesinden çekilmiş ve 
ğunu, cihana karşı ilan mahiyetinde endişesini, 0 aralık çehresinde ha- l~şekkürlerini lktısat Vekah~tine bıl bert). 

- mekle kalmamıştır. Hadiseden der
haJ azami derecede ders almış, mev
cut sigorta §İrketlerinin vaziyetini 

"dL sıl olan işmizazlardan anlamıştı. dırmeye vasıta olur musunuz?,, ' '·"''" ıı .. r. 1 
• Esasen \'ahdctti'l, izzet Paşayı lktısat Vekaletinin aldığı lt!d:ıır pi- 20,10 Konigsbcrıı:: Orıı:, keman; 22 Var-

tetkik etmiş, kanunlara ve usullere beynelmilel vaziyet yeni bir buhran 

Ankarada, bir buçuk ay süren durgun bir tavır ve açık bir iğbirar yasada da iyi bir tesir bırakmıştır. lk- şova: Keman konseri. 
cebri misafirlikten sonra, Ahmet iz- ve infial ile karşılamıştı. Bunun se- tısadi hayatımızda mevki sahibi bir Danslar 

Zet Ve Saıı.h Paşalarla arkadaşlan bebi vardı ... lzzet Paşa Ankaraday- vatandaş demiştir ki: "Hiiktımetin 21,15 : Bukreş: 23.20: Breslau. Varşova· 
24.25: Viyana: 24,45: Berlin, Hamburı;. ' 

lstanbula avdet ediyorlardı. ken Sadrazam Tevfik Paşaya uzun- aldığı tedbirler piyasada umumi öl- Kabareler 
Ankaradan a)TJlırken, ea bir telgraf çekmiş .. (Mustafa Kc- çüde bir emniyet ve ferahlık uyan • 

· l k b"l t kl"fl · ı" dı t '' s l •al F "k 21.25: Prag: 23,20: Londra (Narıyonal) [Istanbula gider gitmez, memurı- ma Paşa) nın mu a ı e ı crın rmış ır .... e e e y nız enı ·se si • 
yetlerimizden istifa edeceğiz.] kabul etmek zaruretini açıkça söyle- gortalı olanların hayat sigortası JlO· 

Bronz On paralıklar da 
r asılacak 

Mealinde birer senet vermişler; dikten sonra; padişah tarafından , liçelerine ait değildir. Ticar~t hayn
ve ancak bu suretle serbestilerini is- Büyük Millet Mecl:.Si Hükumetinin tının her adımında sigorta nıcselesi
tihsaı eylemişlerdi. Milli hükumet, tasdikı ıazımgeldiğini bildirmişti... le karşılaşırız. Sigorta şirketlerinm 
bu p~r;an Ankarada nasıl izaz ve Tabiidir ki, usulen bu telgraf, Pa- bir taahhütlerini tutmamasını tasav Darphanede !50) ve (25) kuruşluk 
ikram ile karşılamış ve yaşatmışsa, dişah Vahdettine arzedilmiş; padi - vur etmek bile ticari emniyeti boz- gümüş ve beş, on ve bir kuruşluk ni
nvdctlerinde de ona göre tertibat al- şah ta bundan dolayı kendisine fe- mıya kafidir. Feniks hadisesi müna- kel paraların basılmasına devam e
mış; gene müreffehen ve muazze . na halde gücenmişti... Lşte şimdi, iz- sebetile İktısat Vekaletinin ortayn dılmektedir. Gümüş paraların mik. 
zen (lnebolu) ya yollamıştı. Yalnız zet Paşa Ankara macerasını anla • koyduğu zihniyet ve aldığı tedbirJı:r tarı 12 milyona çıkarılacağı için Ma 
şu var ki; Padişah Vahdcttinin mu- t:ırken birdenbire heyecana kapılı - bundan dolayı çok memnuniyetle yısa kadar basılması devam eıiecck-
rahhasları sıfatını haiz olduktan verince Vahdettin bundan f e n a karşılanmı§tır . ., tir. ~i l rin ba ılması ncıı { iki 
için, haklannda hiçbir (resmi ihti- halde şüphelenmişti. • • • sene sonra bitC'bileccktir. Darprın~ 

· · k ·· Ankarada bulunan Milli Rcnsu- ıdaresi basıhıcak bronz ı ki ram) yapılmamıştı. izzet Paşanın vazıyetı, ço muş- on para ı a-
h rans Umum ~füdüril Refi Bayar bu- nn da knlıplnrmı hazırı • B Pasalan hamil olan vapur, Kara- külleşmişti. Bu hal karşısında, em nmış .. ır. un 

• k) h d" gu··n Ankaradan gelecek ve bu işlerle lar da yakında basılmıya bnc.Janacak-deniz Bog- azından girerken arala - (zevahiri kurtarma ; ve em •- ~ 
k 1 d. B bı" biz.zat meşgul olacaktır. tır. 

rmda bir karar verilmişti. Ankara- hakikati söyleme e zem ı. una - ========= ====== ====== ========= 
da bir buçuk ay süren yaldızlı mev- naen izzet Paşa: 
kufiyetin pek tabii olan azap ve ıs- - Maahaza .. Hakkı humayunb.rm
trraplanna rağmen, Milli Hükümet da, Ankaraca hiçbir suiniyet ve 
erkanı hakkında, şikii.yeti mutnzam- maksat yoktur. Ahali: makamı sal
ının hiçbir şey söylenilmiyecek .. A- tanat ve hilafete karşı sadakat ve 
nadoluca zif telakki olunacak hiç- merbutiyetlerini muhafaza ediyor -
bir kelime telaffuz edilmiyecek .. Bi- lar. 
Jakis, (Kuvayı Milliyenin bekasına, Diye; Vahdettinin telaş ve endi
teşyidine, muvaffakıyetine hiz - şesini teskine çalıştıktan sonra, sö
met) (1) edebilecek şekilde idarei li- zü şahsi kanaatine getirmiş: 
san edilecekti. - Büyük Millet Meclisinin, devle-

Pa.şaların bu kararına, yalnız bir tin muhafazaST için, yegane kuvvet 
kişi iştirak etmemek şekli göster • olduğuna kaniim. Bu teşkilii.t hak
nıişti. O da, Ticaret ve Ziraat ?>azı- kmda, teveccühü şahanelerinin di
rı, HUseyin Kazım Beydi. riğ buyrulmamnsı hi.zım~eldiğini ar-

Vapur Kavaklara geldiği zaman, zederim. 
birçok gazeteci vapura hücum et- Demişti. 

[Kürük bir istitrat... Şu satrrlan 
mişlerdi. Şimdi bunlara, ne cevap -:s 

kt.? okuvan muhterem karilerimin ara -verilece ı · .. J 

Paşalar tekrar bir köşeye çekil- smda, naklettiğimiz şu sahneleri ve 
mişler, bu vaziyeti de müzakereden şu mükalemeleri hayale atfedenler 
geçirmişlerdi. .. lzzet Paşa; de bulunabilir. Böyle bir tereddüde 

- Cereyan eden hadisatı asla düşenlere, mehazlerimizi ve vesika

setir ve tevil ctmiyelim. Yapmak is· lanmızı memnuniyetle arzedebiliriz. 

tediğimiz işin, bilyült bir muvaffa- Ayni zamanda, eğer hayale kapıl • 
kıyctsizlik ile neticelendiğini söyli- mış ve hakikatin de haricine çıkmış 
yelim. isek, bizi hak ve hakikate irca etme-

Diye beyanatta bulunmayı teklif lerini de lzzet ve Salih Paşalardan 
etmişti. Bu t~klif te, heyetin diğer rica ederiz ... Çünkü maksadımız, ha
nzalan tarafından kabul edilmişti... disatı "zerre kadar tahrif etmeden 

Nitekim lzzet Paşa, kendisini ihata tarihe tevdi etmekten ibarettir.] 

eden gazetecilere, bu şekilde beya- Uç nazır, [yani, Izzet ve Salih 
natta bulunduktan sonra: Paşalarla, Hüseyin Kazım Bey] Vah 

_ Meselenin böyle bir netice ver- dettinin huzurundan hep beraber 
mesi çok tabiidir. Çünkü; Kuvayı çıkmışlardı. lzzet ve Salih Paşalar, 
Milli~e, eğer ~tanbul hükıime~ il.~ derhal saraydan ayrılmışlardı. Fa
ittihat ve irntızaç ederse, bugunku kat Hüseyin Kazım Bey, sarayda 
kuvvetini kaybedecek .. Matlup olan kalmıştı. 
neticeyi istihsal edemiyecektir. Ve .. izzet ve Salih Pa.şalann oto-

Diye, hususi nıUtaleasını da illve mobilleri henüz sarayın koltuk ka-
ctmişti. . . . pısı önünden ayrılır ayrılmaz, Hil-

Heyetin erkanı asliyesını teşkil seyin Kazım Bey hususi surette 
eden üç nazır, (yani; Ahmet lzzet Vahdettin tarafından tekrar huzura 
ve Salih Pasalarla, Hüseyin Kazım çağrılmış.. Bir saatten fazla sUren 
Bey) doğruc.a Babıiıliye gelmişler • mülakat neticesinde; padişah Anka
di. BabıaJi, derin bir büzün ve eü- rada cereyan eden efkar ve hidisa
kun içinde.) di. Çünkü Mustafa Ke- tı, artık tamamile anlamıştı. 
:rnal Paşanın T t.vfi'< ı:l·şaya çektiği [Arkası ,·ar] 
eon telgraf, - Yıh!tz Sar ayında ol-

(1) Mehazimizde aynen bu tdimeler 
duğu gibi - bUtün Babıali muhitin- mevr.uttur. - z. s. 

SAGLIK ÖGÜTLE Ri 
___ Yazan: LOKMAN HEKiM 

~~ • - - - -- • _ ..._...._ '" s.-w 

içecekten 
Bilmem duydunuz mu? Habeş 

muharebesinin hiç beklenilnıiyen, 
hatıra ve hayale gelıniyecek bir 
neticesi olmuş. Bilıyorsunuz ki, 
ltalya bu muharebeye öteki dev
letlerin rızası olmadan giriştıgı i
çin, Milletler Cemiyeti ltalyaya kar 
şı bir takım tedbirlere karar ver
mişti. Bu tedbirler de ltalyadan 
mal alınmıyacak, ltalyaya tüzuınlu 
olan mallar verilıniyecek gibi ~ey
lerdi. 

ltalyaya verilıniyecek olan mal
lar arasında yün de bulunduğun

dan bu yasak ltalyanların ca1111nı 

sıkmıştı. O memleketin her yıl sar 
fertiği dört yüz binden ziyade ken
tal miktardan dört yüz bine yakın 
miktarı dışardan gelirmiş. Bu '<a
dar yün gelmeyince ltalyanın hiç 
olmazsa erkekleri - çünkü kndın
ları zaten orada bol bulunan sun'i 
ipek te giyebilirler - çıplak kal
mak tehlikesine düşmüşler. 

Fakat - burada hem insanların 
azmini, hem de ilmin kudretini se
lamlamaya mecburuz_ Ferretti a
dında bir kimya ilim adamı tehli· 
kenin önünü almaya çare bulmuş: 
Sütten, evet, içtiğimiz bayağı süt
ten yüne benzer bir madde çıkara
rak ondan yünlü gibi kumaşlar 
yaptımıış ... 

Sütün içinde kazein diye bir mad
de bulunduğunu bilirsiniz. Bu mad
de albümine pek yakın. Yün de ke
ratin denilen yani albümin cinsin
den bir şey. Birinden ötekini çıkar
mak neden mümkün olmasın? 

ltalyan kimya mühendisi buldu
ğu yeni maddenin adına Lanital de
miş. Bakınız bu maddeyi terkip e
den şeyler yündekine ne kadar va
kın: 

Giyecek 
Lanital Yun 

' Karbon 
ldrojen 
Oksıjcn 
Azot 

3 '}o 
53,00 4~,2S 

7,00 7.~7 
?3,00 23,66 
15,50 15 ,86 

Kukurt 0,70 3,66 
Bu kadar yakınlıktan dolayı ye

ni madde yünün birçok ışlerini gö
rüyor. Bu yeni madde sütten çıkı
yor ve sütün kalan kısmı da ba~lca 
işlere yarıyor. Tafsilatını elbette 
benden sormazsınız. 

Bu yeni maddenin bir eksiği var
nıış, bundan keçe yapmak şimdil ik 

kabil olınıyacakmış. Fakat insanı 
Yün gibi ısıtacak ını? 

Orası şüpheli. Çünkü yün ınik
roskop altında bakıldığı vakit, u
zun uzun borular şeklinde görii
nür. Bu boruların içi boş olduğun
dan hepsine hava girer ve yünün 
insanı ısıtnınsı da o borucukların i
çinde hava bulunmasından ileri ge
lir. 

Halbuki yeni madde mikroskop 
altında yakıldığı vakit, hakiki yü
nün borularından hiç biri görünmü
yor. Arasına da hava girmiyor. Şu 
halde yün kadar ısıtaırnyacak. $a

dece örti.inecek ve ancak pamuk 
kadar ısıtacak. 

. Bu yeni sun'i yün, ergeç, elb~tto 
bıze de gelecektir. Şimdiden haho
riniz olsun: Ondan gayet ince, ga
yet güzel yünlü gibi kumaşlar ya
pılıyormuş. Sahici yünü anlamak i
çin onu yakarlar; sun'i yün, sahi
cisi gibi kokuyor. Bu suretle ayırt 
etmek kabil değil. 

. lnc~li.ği.' zarifliği hoşunuza gitse 
b~~e, b~lı.nız ki sun'i yün, gerçektsn 
yun gıbı ısıtmıyacaktır. Onun için 
ondan giymeye heves ederse ıiz, 
hevesinizi gelecek yaza kadar sak
layınız. 

azami derecede riayet edilip edilm~di- ile karşılanmış oluyor. 
ğine bakmış, sonra on senelik tcc- Sovyet Rus:'anın komiteden ay. 
riıbelcrin neticesine göre mevcut ka- rılması ile vaziyet aşağı yukarı, ts. 
nuni ve nizami hükiimleri yer.iden panya .dahil~ ha:binin başladığı sıra· 
gözden geçirmiştir. Son ihtiy2çıann larda~ı tehlıkelı mahiyeti alnıış de
emrettiği şekilde yeni bir kanun pro- ~ektır. 
jcsi hazırlanmıştır. -=---==ıı:::======---

.F'azla olarak, Iktısat Vekfıleti ye
ni kanun layihasını Büyük Mıllct 
~1eclisine arzetmeden evvel, bir an
ket mevzuunu teşkıl etmek için gstze
tclerde n~rctmeye ka.rar vermiştir. 

lktısat Vekili Ccliıl Bayar'a, bu gü
zel düşünce ve hareket tarzından do
layı birkaç sebeple teşekkür ctıncvl 
vazife biliyoruz: Evvela birçok v~
tandaşların hak ve menfaatlerıni ko-
ruduğu için, sonrn mniyct mefhu
munun ilzcrınd bu kadar hassasiyet
le titrediği, tecrübeden ders alarak 
clPrhal tedbirler düşüneli.iğli ve helka 
taalluk eden bir kanun layihasını ev
vela bütiln halka bildirmeye ve böy
lece tekemmül ettirmeye kıvmet ver-
d ıği için... • 

Ahmet Emin YALMAN 

Almanya 
ltalya Arasında 

[ Başı 1 incide ] 

rine başlıyacaktır. Çiano daha eonra 

Milnihc gidecek, cumartesi gUniı ga

zetecileri kabul edecek ve daha sonra 
Romaya dönecektir. 

FRANSAYA CEVAP 

Berliner Borsen Zeitung, bugUn 
Büyük Harp gUnlerini hatırlatan 

fransızca 'fcınps gazetesine ceYap ve
riyor ve bunun l<'ransada buguL ya

şıynn politikacı zihniyetini t•.mıhür 

ettirdiğini, Almanyanın milletleri a
yıran blitün maniaları son plana atıp 
ihtilaf mevzularını bertaraf etmeye 
çalıştığını yazıyor. 

İzvesf yaya Göre Berlin 
Konuşma~an ın Sebebi 

Moskova, 23 - Izvestiya gazete
si bugünkü yazısında, ltalyan • Al-

HASAN 
Acı Badem 

Kremı 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, dUzgünlUk ve tara
\'et verir. Cildin kirlerini, zehir
lcıini, fena yağlarını temizler. 

.. Bu.r~şukluklarmı, lekelerini, çil
Jennı, crgcnlıklcrini, sivilceleri
ni izale eder. Çirkin çehreyi gU
z.el!cştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tırır . 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutla
ka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem milşkül ve 
~ülfetli, hem pahalı bir iş oldu
gundan biraz acı 1ladem, esansi
le vazelin yağını kanşbrarak 
yapılan kremleri kullanan ba
yanlar ciltlerini bozuyorlar 
-~alis acı bademden pek ·bü

yuk fedakarlıklarla istihsal e
dilen hakiki acı badem yağını 
krem haline getirmiş olan ko
lonya.siyle ve milstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandır ki: tt
riyab Fransızların (KOT!) sı 
kadar nefis ve caziptir . 

Hasan acı badem yağı kremi. 
le, Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yarım yağlı gece kremi
ni bayanlar seve seve kullan
makta ve eczacı Ha.sanı tebrik 
etmektedirler. 

Sabun. kolonya, losyon, la
vanta. briyantin, saç sulan, sUr. 
me. nııdra, traş bıçağı .diş fırça
lan, dış sulan, diş macunlan ve 
her türlU ıtriyat ve müstahza
rata mutlaka Hasan merkassını 
isteyiniz ve arayınız. Hasan de
posu: Ankara, İstanbul, Beyoğ
lu. , _______ " 

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

nyıran zıddiyetlerin katiy zal en a mış 

man konuşmalarından bahsediyor, 
Ciyano tarafından yapılan ziyaretin 
psikolojik bir hücum tarzında kulla
nıldığını söylüyor ve ''Almanya garp 
te bir tecavüz için ellerini boş bulun
durmak üzere şarkta serbest hareket 
istemektedir. Italyanm hattı harek&
ti ise, Habeşistan harbi ve Ingilte • 
re ile olan zıddiyetlerin fazlal~ma
sı yüzünden vahimleşen vaziyeti ile 
alakadardır. 

olmadığı vakıasını örtemez C b • . enu u 
şarkı Avrupasındaki h. d' 1 .. a ıse ~r ve oıl-
hassa Almanyanın A t 

Her iki memleketi bugün en ziya. 
de biribirine yaklaşbran vakıa, bu i
ki memleketin ispanyada müştere _ 
ken yaptıklan entrikalardır. 

Bütün bunlara rağmen ltalya ile 
Almanya arasındaki "tarihi dost • 
luk .. ve bugünkü sıkı birlik lafları 
bu iki fasist mcırileketl biribirinnPn 

. vus urya, Maca 
rı.stan, Yunanistan ve Bulgaristand 
k1 entrikaları a 

ancak Romanın Berli-
ne karşı olan emniyets·zı·- · . t '-. ı ıgını a.n. • 
vıye etmicıtir ltal 

• :ı • ya, Almanyanm i • 
tihasmm rnttik ş 

• • t)• çe fazlalaşmasını en _ 
dışe lle görmektedir. 

Faşistler tarafından yapıl 
lanan psikolojik hücum k" maya baş 
datmıyacaktır Avru l:rnseyi al • 

. pa "d 
orijinal reklamını . .ıeni ~ir os~uk., 
şebbüsU gibi telfı.kk"d h şanta ı te-
dir.,, diyor . ı e aksız değil 
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No. 81 

MA~l ~NTUV~NETi" 
~omtAnı 

Erzincan 
Postasının Yolu 
Erzincan, (Hususi muhabirimiz· 

den) - İstanbul postası buraya bir 
haftada gelmektedir. Geçenlerde ya
ğan yağmurlar yolu bozduğu için, 
posta tam on beş gün sonra gelmiştir. 
Halk, bu teahhürlerden çok mütees
sir olmaktadır . 

BORSA 
23 TEŞRTh"tEVVEL CUMA 

Paralar 

Yazan: Stephan ZWEIG Çe'V'ren. Rezzan A.. E. Y A.LM 11/ıı A 1 ı § Satış 

Ne Fersen, Ne de Diğer Dostları I Sterlin 615,-
Dolar 0,79,2470 

615,-
0,79,05 
ıı8,

ıs.0130 
84,-
23,-

Artık Krala ve Ailesine 
Yaklaşmıyorlardı 

Yaz, kış posta buraya Gümüşhane
den hayvanla geliyor. Ayni mesafe
de olan Sivas tariki ihtıyar edilse a
caba daha iyi olmaz mı? Bu suret
le, Sivasa kadar trenle iki günde ge-1 
len posta Refahiyeden veyahut "Si
vas,, tan trenin en ileri gittiği yer
den buraya nakledilmiş olurken da
ha ziyade sür'ati temin eder. Bu yo
lun yazın çok seri olduğuna şüphe 
yoktur. Kışın da Karadenizdeki fır
tınalardan dolayı daima görülen ge
cikmeler ortadan kalkmış olur. 

20 Fransız fr. 113,-
Liret 15,0493 
20 Belçika fr. 80,-
20 Drahmi 20,-
20 Isviçre fr. 565,-
20 Leva 21,-

~75,-
23,-
66,-
78,-O zamanın süslü uşakları yerine bu 

gün nöbetçi askerler vardır. N P.fis zi
yafetler verilen büyük salon pek meş
hurdu. Bilhassa sekiz yaşındayken 

meşhur Mozart ile kızkardeşinin ver
diği bir konseri gösteren bir tablo 
vardır .Bu salonda konser dinliyen a
silzadeler ve güzel kadınların yaşa· 
mak zevki yüzlerinden okunur. Fakat 
yaldızlı duvarlarında hala Moza:tın 
nağmelerini ta§ıyan bu güz.el salon 
M.ari Antuanete tahsis edilmemışti. 

Yine ayni sarayın iki tarafında 
yükselen kale gibi yüksek iki kule 
vardı. Bunlar eski zamanlarda müda
faa için yapılmış iç kapayan cesim 
taş binalardı. Işte kral ve ailesi bu
rada oturacaktı. 

Ancak demir kapıları, alçak pence 
releri, karanlık dehlizleriyle en ~uki 
devirlerdeki korkunç hapishanelere 
benziyorlardı. Engizisyon zamanla • 
rmdaki mahkemelerin işkence odala
rını hatırlatıyorlardı. Bugünkü Pa· 
risliler bu eski devirlerden kalma e
sE-rlere korku ve heyecanla bakarlar. 

Bugünden sonra bu zaten muhkem 
olan hapishaneyi büsbütün tahkim 
ettiler. Etraftaki ağaçları kestiler. 
tki kule arasındaki küçük evleri yık· 
tılar. Kuleleri saraydan büsbütün a· 
yırmak için bir yüksek duvar yaptı
lar. Velhasıl buraya kadar varmak i
çin birçok müşkülattan geçmek la· 
znndı. Bütün kapılara nöbetçiler dik
tiler. lçeriye giren ve içeriden çıkan· 
lar çok sıkı bir kontrola tabi tutulu
yorlardı. Mahpuslardan mes'ul olan 
komite hergün yeni bekçiler intihap 
ediyor ve anahtarları bunlara teslim 
ediyorlardı. 

Bu bekçilerden ve korrı itf' azasın
dan gayrı hiç kimse TP.mple g1ı emi

yordu. Artık ne Fersen, ne de di· 

ğer onun gibi dostlar kreJJ ve aile

sine yaklaşamıyordu. Mektup yaz · 
mak ve hariçte bulunanlıırh temJs 
etmek imkansız bir şey olrr.uştu. 

Bir başka şey de gene kralı ve ai
lesini pek çok müteessir etmışti. 19 
ağustos gecesi iki murahhas geldi. 
Aileden olmıyanları oradan uz,ı.k • 
laştrrmak lazım olduğunu söyledi. 
Kraliçe bilhassa arkadaşı Madam de 
Lamballe'den ayrılmaktan mütees -
sir olmuştu. Çünkü Madam rte Lam
balle Londradaydı. Ve sırf tehlike 
anlarında kraliçenin yanında bu
lunmak için oradan kalkıp gelmişti. 
Her ikisi de artık biri birle; ini gö
remiyeceklerlni hissediyorlardı. Bu 
acıklı veda esnasında kraliçe arka -
da.şma dostluğunun bir nişanesi ola
rak bir altın yüzük vermiştir. Bu -
nun üzerinde {Felaketle ağarmış) 
yazısı ve birkaç tel de beyaz saç 
:vardı. Bu yüzüğü Madam de Lam -
balle'in parçalanmış cesedinde bul -
ınuşlardır. 

Çocukların mürebbiyesi olan Ma
dam De Tourzel ve kızı da uzaklaş
tırılmıştı. Kralın hizmetine bakmak 
Uzere bir uşaktan başka yabancı 
kimse kalmamıştı. Kral, kraliçe, i!Ç 
çocukları, bir de kralın hemşiresi 
Madam Elizabet başbaşa kalmışlar-

dı. 

Bir va.k'ayı beklemek korkusu, 
vak'anm kendisinden daima daha 
güçtür. Bir kral ve bir kraliçe için 
hapsolmak pek ağır geliyordu, fa -
kat emniyette olduklarını düşünmek 
te bir teselliydi. Etraflarındaki ka
lın duvarlar, kapalı kapılar, tüfekli 
nöbetçiler kendilerini kaçmaktan 
menetmekle beraber her türlü taar
ruza karşı da muhafaza ediyordu. 
['üileri sarayında olduğu gibi her 
sa.niye, tehlike işareti olan davul ve 
çan seslerini dinlemeye mecbur kal
nuyorlardı. 

Sakin ve münzevi kulede hergün 
biribirine benziyerek geçiyordu. Sü
kfuıet ve emniyet içinde dünya gai
lelerinden uzak yaşıyorlardı. 

Mahpusların istirahatlerini te -
min için her şey düşünülmüştü. Dö· 
ğüşme esnasında pek insafsız olan 
fötilal, sükunet devrelerinde gayri -
insani hareket etmiyordu. Her iler -
Jcyişten sonra bir müddet duruyor 
~ yeni bir hız alıyordu. Fakat bu 

I Florin 62,-
20 Çekoslovak ku- 73,-

ronu. 
I Şiling 20.- 22,-
1 Pezeta 1 Tescil edilmemiştir. 
I Mark 23,- 26.-
I Zloti 19,- 20,50 
I Pengö 20,- 22,50 
20 Ley 13,- 16,-
20 Dinar 47.- 50,-
I Yen Tescil edilmemiştir. 
Ruble ,, 
I'lsviçre kuronu 30,-
Altm 1002,-
Banknot 240,-

.. 
32.-

1004,-
242,-

durma devri mağluplara hezimetle
rini daha ziyade hissettiriyordu. 
Temple nakledildiklerinde~ birk~ç 
gün sonra orasını oturabilecek bır 
hale koymak için faaliyet başladı. 
Eski büyük kuleyi döşem~ye .başla
dılar. Dört odalık bir daıreyı kral 
için ve gene dört odalık başka bir 
daireyi kraliçe için hazırla~ılar. Ço
cuklara ve Madam Elizabete de ay
rı odalar döşendi. Mahpuslar iste · 
dikleri zaman küf kokan kuleden 
bahçeye çıkabiliyorlardı. 

Gemerekte en 1 Ba ğ\ar ç e k ı e ,. 

Her -şeyden evvel iyi ve bol yiye
cek temin edilmişti ki, bu kral için 
en esaslı meseleydi. Sofrada on üç 
kişiden fazla kimse .~·ok~.u ... Hergün 
öğleyin ve akşam uç turlu çorba, 
dört başycmek, iki et yemeği, dört 
hafif yemek, komposto, yemiş. kır· 
mızı ve beyaz şarap ve şampanya 
veriyorlardı. Uç buçuk ayda yemek 
masrafı otuz beş bin frangı geçti. 
Kral ve ailesine bol bol elbise ve ça· 
masrr da veriliyordu. Evde lazım o
lan· hiçbir şey onlardan esirgenmi • 
yordu. On Altıncı Lüinin okumak 
arzusunu tatmin için iki yüz elli ye
di ciltlik bir kütüphane bile vermiş· 
!erdi. Bu kitapların çoğu latince 
klasik eserlerdi. Birinci ve kısa sü
ren bu mahpusluk devrinde kral ve 
ailesi cczalandırılmrş gibi değillerdi. 
Yalnız manevi ıstırap ile geçen bu
günlerde rahatları yerindeydi. Hat
ta bu sakin ve münzevi hayatın hoş 
tarafları bile vardı. Sabahları Ma
ri Antuanet çocuklarım yanına ala
rak onlara okumak yazmak öğ'ret.iyor 
ve sonra onlarla oynuyordu. Oğle 
yemeğini hep birlikte yedikten son
ra ya tavla veya satranç oynuyorlar-
dı. Kral oğlu ile beraber bahçeye 
çıkınca uçurtma uc;uruyor ve ço -
cuklarla beraber eğleniyordu. Kibir 

ve gururdan hala vnzgeçmemiş olan 
Mari Antuanet ise nöbetçilerin gözü 
önünde dolaşmayı istemediği için o
dada dikişle meşgul oluyordu. Ak· 
şam olunca çocuklarını bizzat yatı
rıyor, sonra ya konuşmak veya ge-
ne oyunla vakit geçiriyordu. Bazı 
nadir geceler k1avecini'n önüne o -
turarak biraz çalmak ve şarkı söy
lemek istiyordu. Fakat içinde eski 
günlerin neş'csi olmadığı için dün
yadan ve dostlarından uzak kalmak 
hüznile susuyordu. Az konuşup da-
ha çok çocuklarile yalnız kalmayı 

tercih ediyordu. Teselli membaı ola
rak On Altıncı Lliide ve hemşiresin-
de bulunan dindarlık ve itikat onda 
yoktu. Onlar sükunet ve itidal ile 
mUtevekkilane vukuatı bekliyorlar, 

Sivas, (Hususi muhabirimiz -
den) - Gemerek, bu yıl yeniden 80 
bin bağ fidanı dikmiştir. Gemerek 
te meyvacılığa büyük bir yer ayrıl
maktadır. 

Aydında Pamuk ve 
Zeytin 

Aydın, (Hususi muhabirimizden) 
Son yağmurlar pamuk ve zeytinle
re çok yaramış, rekolteyi yüzde 15 
yükseltmiştir. Yalnız evvelce de yaz
dığım gibi, bundan sonra açık ve 
guncşli havaların sürmesi lazımdır. 

Bir uakti.o Aranıyor 
Eski ve yeni türkçeyi bilir bır ba

yana ihtiyaç vardır. Çemberlitaı;ı 

karşısında Osmanbey matbaa.sına her 
gün saat (10) dan sonra müracaat 
e ·, ıesi.. 

Zayi - 323·1 Belediye numaralı 
<:ift yük · arabamın numara _!Jlakasmı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

l<asmıpaşa Kiiçilk Ha1ııam Nu. 
19 Ahmet oğlu 11.fu.~a 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri · Karaköy Köprübaşı 
1'el. 42362 - Sirkeci Mühürdar b•• zade Han. Tel. 22740 

Trabzon postaları 

Pazar 16 da, Salı Çarşamba, 

Cuma 12 de 

lzmir Süt' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 

•' 

Salı, Perşembe 10 da kalkarlar a 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar· 

şamba 18 de. 
IZMIT - Pazar, Salı Per 

şembe 9,30 da 

MUDANYA - F. Ertesi, Salı, 

Çar.şamba, Perşembe, 

C. Ertesi 20 de 
' 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belga 
Drahmi 

618,-
0,791150 

17,0113 
15,0375 
4,6975 

88,8350 
laviçre Fr 3,4442 
Leva 64, 7250 
Florin 1,46 
Çekoslovak kuronu 22,37 
Şiling 4.2362 
Pezeta 7.33 
Mark 1,9668 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Diner 
Yen 
Ruble 
lsveç kuronu 

Esham 
le Bankası 

N 

4,2216 
4,2880 

108,09 
34,5470 

2,7680 
17,5270 

3,1383 

H ,...,;1;ne 
Anadolu 3 60 

" % 100 
"'•rketı Havrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankuı 
Oı>manlı Bankası 
Sark M;rkez Eczane•i 

lstikr-rzlar 

Türk Borcu 

" " 
ı 

" " 
III 

Erıı:ani A B c. 
htiknı.zı DahiU 
Sivas - Erzurum T 

.u 

Tahvilat 
rllt'iTtrT 

Anadolu I ve II kupon kesik 
III 

" 
Mıimeaeil 45,90 

Mısır tahvilleri 
ı 903 ll ııı.-
1911 m 102.-

619,-
0,78,97 
16,9838 
15,0130 

4.6910 
88,69ı'4 

3,4350 
64.62 

1.4ô50 
22,3344 

4,2294 
7,3182 
1,:J636 
4,2150 
4,2810 

107,9160 
34,49l0 

2, 7634 
ı 7,5550 
3,1332 

St.-
10.-
10-
25,20 
41,-
16 -
20 ~( 
ll,-
12.-
13.~S 
93,-
2Q.-

3,50 

23,65 
21.55 .ı ' 2 

21,55 
97.-
99,-
99.• ~ 
99,50 

to ., 
42.70 
42,50 
46,10 

112,-
103.-

FIRSAT 
!ki takım bilya ve 9 istaka ile bera

ber Berliet markalı bir BILARDO sa
tılıktır. Görüşmek için Istiklal cad
desinde Berber Cikmazi, Bodui Apar
tımanmda 2 numaraya her gün mü
racaat olunabilir. 

Osmanlı Bankası 

ı LAN 
, % 5 faizli, 1918 tarihli istikrazı 

dahili tahvilleri hamillerine 

bu iki sakin tabiatli insan gibi Marj 
Antuanetin yaşamak hırsı kolayca 
kırılamıyordu. Dört duvar arasında 
bile dünya alakalarından vazgeçmi · • 
yordu. Daima muzaffer olmaya a -
lışmış olan mağrur ruhu feragat ne
dir bir türlü öğrenmek istemiyordu. 
Hala ümidini kesmemişti. Bu hapis
hanede bile mağlup olduğunu kabul 
etmiyordu. Halbuki adeta bir insan 
olan On Altıncı Lüi ile dindar kız 
kardeşi hapiste olduklarını bile unu· 
tabiliyordu. Eğer yarının korkusu 
olmasa kendilerini mes'ut bile his
sedeceklerdi. Mes'uliyetsiz ve gaile
siz yaşamak senelerdenberi gayeleri 
idi. 

KARAB!GA - Salı, Cuma ıt. ı Sonteşrin 1936 vadeli, ve No. 
da. ~ 38 li kupon bedelinin, 1 Sonteşrin 

AYVALIK - Salı ve Cuma l~t; 1936 tarihinden_ itibaren Osmanlı 
da "Cuma postası Iz- · Bankasının Galata ve Ankara idare
mire kadar gider.!""' 

ıeriyle vilayet merkezlerindeki bütün 
"Salı postası gidiş ve . · · 1 şubelerı gışe erinde ödeneceği iian o
dönüşte Lapseki v&. 

lunur. 
lmroza da uğrar." . . . 

20 - Türk lirası itibari kıymetli 
Trabzon ve Mersin postalarına~ beher tahvil kuponuna mukabil ka
kalkış günleri yük alınmaz. 

(
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.Q , ğıt para olarak 50 - kuruş verile-

illll•••••••••••ii''ilıll• cektir. 
========::::::;:==========~~'=============-==:======:==== 
istanbu• Limanı ·S,-hh Sıhhıye Merkezi 
Satınalma homisyohundan: 

Hapiste yaşadıklarım her dakika 
onlara ihtar eden nöbetçiler vardı. 
Artık bir koca memlekete hakim ol
madıklarını anlıyorlar ve bu acı ka
dere baş eğiyorlardı. 

Duvarlarda tilrlil türlü levhalar Fare itlafı ameliyatında kullanılmak üzere ( 25) ton 
asılıydı. Her tarafta hürriyet. ada- çubuk. kükürt açık eksiltme ile satınahnacaktır. 
let. ve müsavat kelimeleri okunu - A -- Tahmm bedeli kilosu ( 18) kuruştan ( 45 00) li-
yordu. 1

' radrr. 
Yemek vakitlerinde bir muhafız .S - Kükür.tün şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh-

gelip ekmeği kesiyor, ic;inde mek . 1 
tup olup olmadığım muayene etli _ hiye Merkezi Eevazımından parasız a ınır. 
yordu. Temple ne gazete, ne mec- C - Eksiltme 3 İkinciteşrin 1936 salı günü saat 14 
mua, ne de hariçten insan girm.i • de Galatada Mustafapa,şa sokağında mezkur Merkez sa
yordu. Her yerde gizli k&.ğıt \Te tınalma komisyonunda yapılacaktır 
mektup arıyorlardı. Kral ve kraliçe D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
en küçUk bir hareket yapsalar, hat- E - Muvakkat teminat parası (338) liradır. 
ta klmıldansalar derhal arkaların • l F - Eksiltmeye girecek olan ar 19 3 6 senesi da silahlı bir muhafızın gölgesi be-
liriyordu. Kendi aralarında konuşa- Odası vesikası göstermeleri ·mecburidir. 
mıyorlar, .sansördcn geçmiyen bir C: - Eksiltmeye girecek olanlar saat l.ı~ e kadar mu ... 
kağrdı~kuy,amryorlardı. vakkat teminatlarını yatırıp makbuz almMarı mecburi~ 

(Arkası var) dir. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. (2321) 

c • 
1 LDiNiZi 
BESLEY • 

1 
• 
1 N Z! 

28 gün zarfında birçok seneler daha gençleşmiş olursunuz. Mefhur bir 
üniversite profesörü, genç hayvanlar dan cilt için hakiki bir cevher istih· 
sale muvaffak olmuştur. 

100 kadından 99 u beslenmemiş bir 
cilde maliktirler. Buruşukluklar, sol
muş tenler ve gevışek yanaklar bu ha
lin bazı alametleridir. 

Zamanımızda tecrübe ile sabit ol
muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyetle 
hazırlanmış birçok unsurları mas ve 
canlı hüceyreler şekline ifrağ ed~:-ek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği ka.za
nabilir. 

genç heyvenfel' 

dan u,ıthuı ed•· 
len " BIOCEL .. 
cevheri 

Cilt için en mükemmel gündelik 
güzellik reçetesi budur: 

Bu şayanı hayret semereyi, a.yna· 
nıza bakarak tasdik edeceksiniz 4.0 
ve 50 yaşlarında birçok kadınlar son 
derece besleyi<:i bir urumr olan bu 
kremin muntazaman kullanmaları 

sayesinde hemen bir genç kızın terü 
taze cildine ve nermin tenine malik 
olmaya muvaffak olmuşlardır. Ak· 
şamları, Tokalan kreminin pembe 
rengindekini ve sabahları (ya~ız) 

beyaz rengindekini kullanınız. Pem• 
be rengindeki krem en fazla besleyi• 
ci bir kremdir. Fakat sabahlan (yağ• 
sız) beyaz krem kullanılması mürec• 
cahtır. Çünkü fevkalade bir cilt un• 
suru olduktan başka pudrayı gayri 
mer'i kılar ve son derece yapışması• 
na medar olur. 

Genç hayvanlardan istihsal edilen 
Biocel cevheri, taze krema ve musaf
fa zeytinyağı. 

Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalan 

kreminin terkibinde mevcuttur. Bu 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en 

mtikemmeli ve en fazla besle;-icisi
dir. Yalnız bir gece zarfında cildini
zı taravetlendirecek ve inanılrruya.cak 

derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün 
zarfında devamlı bir güzellikte yeni 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha 

nermin kılacak ve buruşukluklardan, 
gevşek yanaklardan ve yüzün zcı.yıf
lamış adclelerinden kurtaracaktır .•. 

•• • • Mali bir muessese ıçın 
İngilizce. Al·nanca lisanlanndan biri veya her ikisinden Türkçeye 

ve nıütekabilen bu lisanlara mükemmelen tercüme edebilir, makine 
ile yazar bir Bayan veya Baya, A nkarada ihtiyaç vardır. Sarih adres 

ve vesaikle !stanbulda Posta kutusu 448, Ankarada posta kutusu 

l 96 ya müracaat edilmesi. , .................................... . 
Meşhur Vefa bozası çıkdı 

--------------------~--_.. _________ ~--~------~-------------
ıseanouı a.eledıvesı Uanıarı 1 

-------~-----
1 

Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayir olup ta kullanılmala• 
rına mezkur nizamnamenin 85 inci maddesine göre izin verilmek· 
te olan fİşelerin miktarı 937 sen~~i ikinci k~nu~ .. ayını~ b.rinden 
itibaren muayyen bir nisbet dahihnde tahdıt t:aı.ecektır. 

Buna nazaran: 
1 - İspirtolu içki satan fabrika ve imalathanelerce kullanıla • 

cak şişelerin en az o/o 40 ve . 
2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacakların en az o/o 30 nıı· 

betindeki miktarının her bakımdan ö:çüleıı nizamnamesi hüküm• 
lerine muvafık olması lazımgelecektir. 

lspirtolu içki satan müesseselerde kullanılacak 'i9elerin geri ka 
lan % 60 ı ve rıiğer içkiler &alanlarca kullah.ılacakların % 70 inin 
de kulJandmasına ancak ölçüler nizamnameıinin 74 ve 77 inci 
maddelerine mugayir oldukları takdirde iktisat Vekaletince gÖ• 
rülecek lüzum üzerine mezkôr nizamna.menin 85 inci maddesine 
göre müsaade edilecektir. 

Gerek nizamname ahkamına muvafık "işelerin tedariki veya 
mevcut olanların sözü geçen nizaı;pnameye muvafık şekle sokul· 
ması, gerekse mugayir olanları.n kullanılmasına zikrolunan niı· 
betler dahHinde iktisat Vekaletınden müsaade almak için İcabe· 
den tedbirlerin alınması lazımgeleceği timdiden bildirilir. 

* 

Fatih yangm yerinde 20 inci a
dada yüzıüz arsa. 
Hırkaişerif Akıeki yangın yerin
de Muhtesip lakender mahalle • 
sinin çıkmaz Cevizci ıokağında 
13 ve 11 kapı No. lu evler ara -
ıında 1 metro 50 santim yüzlü 

(B.) (2489) 

• 
Sahası Bir metrosu- ilk 
metro nun muhain- teminatı 

murabbaı men kıymeti 

33,09 1,30 3,25 

arsa. 19,50 2,50 3,66 
Yukarda semti, sahası ve bir metrosunun muha~men kıymeti 

yazılı olan arıalar alikadarlart arasında satılmak üzere ayrı ayrı 
açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğün 
ele görülebilir. lsteklileı· hizalarında gösterilen ilk teminat mak· 

• liuz veyaA.mektubile beraber 9-11-936 pazartesi günii saat 14 te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2487) 

• ~ * . 
Konservatuvar yatı kısmı, çocukları kurtarma yurdu ve Edir· 

nekapı çocuk yuvası için lüzumu olan 29270 kilo ekmek açık ek· 
ıiltme gününde iıtekliıi bulunmadığından eksiltme 3-11-936 salı 
gününe uzatılmıştır. Bir kilo eKnıeğe belediyece konulan azaıni 
narh fiatı tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün· 
de görülebilir. lıtekliler 230 lira 50 kuru91uK ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber yukarda yazılı günde. saat 14 te daiaıi 
encümende bulunmalıdırlar. (l) (2484) 

• • * . 
Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak 206 tane me,in 

önlük açık eksiltme gününde isteklisi bulunmadığından eksilt • 
ıne 3-11-936 ulı gününe uzatılmıttır. Bu meşin önlüğün hepsine 
412 lira he~el tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür • 
lijğfüıde görülebilir. istekliler 2490 N · lı .kanunda yazılı vesika 'ie 

• 30 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubÜe beraber 
yu'karda yazılı günde saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar· 

(2486) 
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Bu GÜN J?.E .TAM .,J 
KAMP GUNU . /" 

" Hem Eğlegce, Hem 
Bilmece,, de Kazananlar Geçen Bilmecemizi 

1 numralı çocuk mecmuamızın 

"Hem eğlence, hem bilmece" sinde 
on puvanı dolduranların isimlerini, 
kazandıklan ' hediyelerle beraber 
neşrediyoruz: 

1 
Doğru Halledenler 

Birer mürekkepli kalem 
kazananlar 

Osmanbey Ahmetlik sokak Feri • 
diye apartman Arif Kember, Moda 
Arif Paşa apartman daire 3 te Jale 
Kotay, Beyoğlu ilk okul sınıf 3 ten 
Nejat Çalapala, 45 inci ilk okul sı
nıf 5 ten 341 Bedia, Fatih Çarşamba 
Beyceğiz caddesi 49 numarada Sa -
lih Zeki. 

Kazanan Okuyucularımız Hediyelerini 

Pazartesi, ,Perşembe Günleri Ôğ~eden 
Sonra ldarehanem1zden Alabilirler. 
Taşra Okuyuculanmızın Hediye~eri 

Adreslerine Gönderilecektir 
bul erkek lisesinde 1248 Ferruh, 
Fatih lskenderpaşada Nuran Battı -
yar. 

Birer büyük oyuncak 
kazananlar 

Al.yon tapu direktörünün. oğlu 

Necdet, lskender Paşa mahallesi 22 
numarada Nuran Yaltırar, Konya 
321 sokak 5 numarada M. Ateş, 

~nguldak Türkişte Seyhun Hayret
tin, Edremif cümhuriyet ilkmekte -
binde lnci. 

tstanbul erkek lisesinde 926 Baha, 
Usküdar Doğanctlar Saraç sokak 
No. 21 Urfa oğlu Halil, Sultanahmet 
Üçler No. 46 Bedia, Istanbul erkek 
lisesi 728 LfıtfulJah. 

2 Numaralı Bi meceyi 
Do~ru Halledenler 

lstanbul erkek lisesi sınıf 3, Ba
ha. lsstanbul erkek lisesinde 111 
(ismi okunamamıştır), İstanbul er
kek lisesL Il b. Sıdkı Elçin, Kay~eri 

2 numaralı çocuk mecmuamızdaki 
"heuı eğlence, hem bilmece'' den 10 
puvanı dolduranlardan hediye kaza

bava rasat müdürü vasrtasil.:? M. Ö
nem, Elaziz Zafer handa kuloğlu Ce 
lal ticarethanesinde Salahatin Kul
oğlu. 

Birer küçük oyuncak 
kazananlar 

nanların listesi: 

Mürekkepli kalem 
kazananlar 

Kumkapı ortamekte sınıf 7 den 

Birer büyük oyuncak 
kazananlar 

lstanbul Süleymaniye, Kirazlı 

Mescit Numara 1 7de Nuriye, İstan
bul Akşam kış sana't okulunda. 061 
Pakize Evren, İstanbul lisesi talebe
sinden Vedat Baysal, Konya Çlfte 
merdiven numara 8 orta okuldan Ta 

Osmaniye telsizinde makinist 0-
mer Türksü, Konya ismet Paşa o
kulu 511 Turgut, Gaziantep Inönü 
okulunda 91 Hatice Yeşilova, Bursa 
Orhangazi ilk okul 324 Perihan, 
Gaziantep Gaziler caddesi 183 nu

Ertuğrul Aydın, Bakırköy hat boyu 
No. 806 Komiser lsmail oğlu Hüse
yin, Sultanahmette Uçlerde No. 6 
Vedat Ozman, Sarıyer Saylav Rem
zi Çiverin evinde Sevim Güler, 46 m-1 rık Sabuncu. 
cı ilkmektep sınıf 3 ten Şermin. 

. Birer kitap kaz.ananlar 
Bırer kart kazananlar Antep Gaziler caddesinde No. 183 

marada l. Geçer. 

Ankara kız lisesi 711 Melahat E- t. Geçer, Kadıköy Cevizlik Tevfik 
tem, Büyükada Nizamda Ziya Paşa Bey sokak eczacı Tevfik oğlu Mu
sokak 3 numarada Omiros Andon- ammer, Ankara Ismet Inönü mahal 
yanidis, Kadıköy Recaizade sokak lesi Akşehir sokakta Yavuz. Beı;.iktaş 
No. 49 Semih Tolpar, Beşiktaş Or- 18 inci ilkmektepten rısınıf 3 ten 448 
tabahçe Camgöz sokak No. 23 Bur- Nejat, Beyoğlu Sen Jorj mektebinde 
han, Kadıköy eczacı Tevfik oğlu izi Moskoviç, Aksaray Sorguççu so
Muammer Sonfen, Istanbul erkek li- kak No. 25 Necdet, Kadıköy Recai
sesi 1218 Hami Aydın, Istanbul er- zade sokak No. 4.9 Semih Tolpar, 
kek lisesi 111 Ahmet Berker, Baya- Bursa Hoşkadem mahallesi Sağlık 
zıt Soğanağa mahallesi Büyükhaydar sokak No. 6 da Ergün, Gedikpaşa 
sokak No. 6 Selma, Istanbul erkek Nev'iye sokak No. 39 Alis Çapyan, 
lisesi 8H Vedat, Sultanahmet Uc:ler A.ydm erkek lisesi 1219 Hami Aydın. 
Çeşme No. 7 Sıtkı, Bakırköy hat bo- Birer albüm kazananlar 
yu No. 106 Hüseyin Yalçın, Sultan- Üsküdar lhsaniye Sultaniye so • 
ahmet Uçler Çeşme No. 46 Bülent, kak No. 76 Tahsin Ertecan, lstan-

oüyük Muharebe~er 
Kaç Kişinin Canına 
Maloldu? 

Muharebeler sahiden can paza
rıdır derler. Meşhur Yüz Yıl Mu
harebeleri 551.000 kişinin canına 

kıymıştır. Fransız ihtilali ile o 
yüzden dojan savaşlarda (1 milyon 
400.000) Napolyan muharebelerinde 

(1.700.000); Kırım harbinde 785 
bin, Rus - Japon harbinde 624 bW 
Balkan muharebel~rinde 108 bın, 
Büyük Harpte de 2.300.000 kişi 

ölmüştür. 

Bu hesapla iki yüz yılda vukua 
gelen büyük harplerde 8 milyon ki
şinin telef olduğu meydana çık

maktadır. 

T ANın Çocuk ilavesi 

BENDEN<• RAMP 
l<URULUR?11 ADLI Bi R 

Renkli Tab' oyu 
Güzel hoyayanlar 
2 numaralı çocuk mecmuaıruzdaki 

renkli tabloyu doğru boyayanlardan 
hediye kazananların listesi şudur: 

Mürekkepli kalem 
kazananlar 

Arnavutköy birinci caddede Şake, 
Fatih lskenderpaşada Nuran Yaltı
rar, Erenköy kız lisesinde 774 Ihsan, 
Göztepc Çiftehavuzlar Yeşilbahar 

sokakta Mehmet Celal Bilgin, lstan
bul erkek lisesinde 1248 Ferruh. 

Birer kitap kazananlar 
Antep Gaziler caddesinde 183 nu

marada 1. Geçer, Afyon tapu direk· 

törü oğlu Necdet Erol, Afyon avu· 
kat Nazif oğlu Rüştü Kotman, Kon· 

ya askeri ortamektep hesap memu· 

ru Mesut oğlu Hikmet üzenler, Çan 
kırı ilkmektep sınıf 4 te Nejat, Is

tanbul kız lisesi 706 Berin Ozman, 

Ankara Ulucanlar caddesi No. 133 

Nezahet, Manisa Akbisarı Reşatbe} 

mahallesi birinci nakliye caddesi No. 
40 Mehmet, Kumkapı ortamektep 

smıf 7 den Ertuğrul Aydın, Diyar -
bekir Dökmeciler sokakta dökmec! 
Memduh. 

Birer albüm kazananlar 
Adana lcadiye mahallesinde No. 

73 Ahmet, Kadıköy Recaizade sokak 
No. 49 Semih Tolpar, Izmir Ikinci 

Kordon No. 219 Türkan, Çatalca or

ta okul talebesinden 157 Fazilet Yal 
çınkaya, Gedik paşa N ev'iye sokak 
No. 39 Alis Çapyan, Sarıyer Saylav 
Remzi Çiverin evinde Sevim Güler. 

İstanbul erkek lisesi sınıf 3 - F 
926 Baha, İstanbul erkek lisesi 1219 
Hami Aydın, İstanbul 2 inci okulda 
Z. Süheyla, Tokat memleket hasta. 
nesi operatörü oğlu Fikret Sanaç. 

Birer büyük oyuncak 
kazananlar 

Elaziz orta okul sınıf 3 şube 1 nu
mara 324 M. Münir Özgenç, , Ela:r.iz 
Taşmağaza sokak 42 numarü.tla F. 
~ehdil. 

TANın ÇOCUK Mecmuası No: 4 

A~ILE 
' - , 

TEKiN in 
BA~INA 

GELENLt8 

SABAHLEYİN ER'KENOEN 
ATMACA~ >JIN TAYFAl.'\~I =--" -- ~ ·-·· - - -:--- - ::___...ı. 

ŞARABiST.A>J PRENSİNİ GÖTÜ~ElıJ 
.KARTAL .. YATINOAKi HAFİYELER.İMİZ 
YATlflJ l./f.AtDE İSE YAUIMIZDAN 

~
E:ÇEC.EGİ..,i TELSİzL~. 

l./ABl:öR 
~ VERDİLE~-~ 

~~ 'l A'FER;., ÇOCUKLAR 
ADAM Al<.ILLI ..,iŞAN 

ALIN BiA. 
c;üLLE DAHA 
~ . .. 

'pP,EN5İ , Sı.)"A.Sr SEBEPLERDEN 

DOLAY/ AMCA5t OR,TADAN KALDIRNAK 

iSTfYOR.B:zE BOL BoL PAP.A 
VADETTİ 81.J İŞİ 8A~AR.Dı1'JIZ 
..._. ___ ---ı NE ALA BAŞARAMA-

DINIZ MI DARA?;ACI 
-.. -.. J./AZIP.. 
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2 T ANın Çocuk ilavesi 

.r. !asal Amcanın ··ııl 
1 
____ K_öşesı , 
Ci<'i yavrulanm; 
Ge!:t'll yazımda. size kartpostalla 

muhahere usuliinil göstermi~ ve si
zi im ~·oltla te~,·ik etmi~tim. Bu haf 
ta da posta pulu toplayıp değiştimıe 
i~inden bahsetle(·eğim. 

Ç E N·e E R L i TAŞ 

Posta pulu toplamak yalnız kü
~iiklere mahsus değildir. Onu sizler 
kadar koca adamlar da biriktirir. 
lUcscla bu biriktirenlerin bir ta.nesi 
de benim. 

Pullar adama ~ok şey öğretir. 

}:!\·nla mükemmel coğrafya. öğre -
nirsiniz. ı•ullann üstünde öyle menı
leketlerln ismi ~eçer ki coğrafya ho
ealarmm bile parmakları ağıı.lannda 
kalır. Uirçok ımllarda haritalar bilt> 
\'arclır. 

[G~en niishadan mabut] 

- Bak, şu iki sokak ötede kara du 
varlı viran bir ev var.,Pencereden ~o 
cuğunu uyutmaya çalışan zayıf, so
luk benizli anayı görüyor musun? .. 
Bu akşam yiyecek almak için para 
bulamadılnr ... Çoçuk aç ... Açlıklan u
yumuyor .. .Ana aç.Ayakta duracak ta 
kati yok ... Sen iyi yürekli bir leyleğe 
benziy~rsun. Kemerimdeki yakutu 
gaganla çıkar, git, açık pencereden 
eve gir, yakutu masanın üzerine bı
rak gel... Onlar yakutu bulunca se -
vinirler, gözlerine fer, yüreklerine 
güç gelir ... Yarın onu satar, para a
lır karınlannı doyururlar ... 

Leylek fazla beklemedi. Derhal 
heykelin beline sıçrayarak gagasile 

\'iik atlamlann havatmı ~rar ö;;re- taşı yerinden oynattı, aldı doğru eve 
;ıir ,.e bu s·uretle tarihi malü~a~nı- uçtu, pencereden içeri girdi yakutu 

ZI ı .1 t · . 
1 

masanın üzerine bırakıp geri döndü. 
. gen ' e nu) o ursunuz. 

Sonra ımllarm muhtelif hükumet
lerin i>lmü~ n yaşryan lıükümdarla

rile biiyük adamlanrun resimlerini 
gfüiir, isimlerini öğrenirsiniz ve me
rakınız \"arsa bu hükümdarlarla hü-

Daha sonra da devletler büyük Leylekle heykel karşıdan bir müd-
tarpıi hadiseleri kutlulamak için, det kadının sevincini seyrettiler. Ka
onların senci deniyesinde 0 hadise- dm taşı görmüş, avucuria almış, se
lerin türlü ısafhalannı gösteren pul- vinç yaşları döküyor, Tanrıya şiikre-
lar çıkarırlar. diyordu. 

işte sizl'n umumi malfımatınızı ço- Sabah oldu Leylek yoluna devam 
~nltacak, gi;rgü ufkunuzu gt>ni~lcte- edecekti. Heykelle vedalaşmak iste
c.ek bir meşguliyet ... Ama i~ bu ka- di. Heykel. .. 
darla da kalmaz ... Çünkü pul demek - iyi yürekli leylek, dedi, ne olur
biraz da para deme.ktir Ne ,·akit is- sun benimle bir gece daha kal, bir 
terseniz topladığınız pullan satabilir- iyilik daha et. 
sinh: ele... Havaların daha soğuyacağını dü-

lnsan .kendi başına çok pul toph- şüncn leylek gitmek istedi ama hey
yamaz. .. Sonra insanın birçok çift kelin tatlı diline dayanamadı. Bir 

gece daha kaimıya söz verdi. Jnıllan olur... işte bunun içbıdlr ki., 

Jml toıılıyanlar bu fazla ~iftlerini a~ 

ralarında deği~tirirler ... Yani kendi -

Gece oldu. Heykel leyleği çağır -
dı. 

- Bak, dedi. Şu karşıdaki kulübe 
~inde ~irde. n z!J~de ~~v<'ut olan .pt~l-ı yi görüyor musu~.? Orada genç bir 
dan bır tıtncsmı arl.adaşma l'erıp kadın hasta döşcgınde yatıyor ... Ko 
kendinde 0Lmayııı0 ta arkadaşında 

casının ilaç alacak parası yok ... E. 
çift olan puldan bir tanesi~i ahr-\ ğer böyle -giderse kadın ölecek ... Gö-

lar ve .koUeks:yonlanıu bu suretle zümdc ışıldayan zümrüdü çıkar, kö-
zenı;inleştirmeye bakarlar. 

Şimdi heılinize bir de .ıml t-Opla -
mayı teklif ediyorum. işte; onun ~'.İn 

gelt!C.~e.k yazımda pullan nasıl diziıı 

yaııı~tırmak i<'ap ettiğini, nasıl pul 

değiştirildiğini anlatacağım. Bugiin

Jük pullar hakkımla bu kadar ma

liımat kafi. Çünkii sizler mutlaka 
hikityeleri okumak ir.in sabırsızlanı • 
yor.;unuzdur ~imdi! HeP.inizin gözle
rinizden öperim benim ~eker ~·avru-1 
larım. 

AMCA 

En Hızlı Koşan Hayvan 
Cey. andır 

Son zamanlarda Cobi çölünde 
tetkikat yapan bir Amerikan he
yeti üç kilometre imtidadınca oto
mobille satte 95 kilometre sür'at
le gitmelerine rağmen bir ceyla-
na yetişemediklerini hayretle mü
şahede etmişlerdir. Bundan anla -

tür, odaya bırak ... 

Leylek hemen savaştı. Heykelin 

gözünü çıkararak, götürdü, hasta ka 

dınrn yanına bıraktı. 

Ertesi sabah leylek heykelle ve -

dalaşmak istedi. Heykel: 

- lyi kalpli leylek dedi, ne olur, 
benimle bir gece daha kal. 

Leylek yine heykelin tatlı diline 

dayanamadı. Onu kırmak istemedi. 
Bır gece daha kalmıya karar ver
di. 

Gece oİunca heykel leyleği çağır
dı : 

- Bak., dedi, şu yandaki evleri go 
rüyor musun ... Orada oturanların 

hepsi yoksulluk içinde ... Çalışıyorlar 
çabalıyorlar fakat kafi derecede ka
zanaımyorlar. Hepsi perişan bir hal
de, yırtık pırtık esvaplarla geziyor -
lar bir lokma kuru ekmeği zor bula
biliyorlar... Şu üzerimi ka'plıyan al
tın yapraklarını sök, götür onlara 
dağıt... 

Heykel sözünü bitirir, bitirmez ley 
Jek altın yapraklan sökmeye başla
mıştı bile. Epey uğraştı. Nihayet 
hepsini söktü ve götürüp o zavallı

lara dağıttı. 
Ertesi sabah leylek gitmek istedi. 

Heykel yine yalvardı: 
- Ne olur iyi leylek benimle bir 

gece daha kal. 
Leyle}< yine dayanamadı. Son de

fa olarak bir gece daha kalmıya söz 
verdi. 

Gece oldu. Heykel leyleğe seslendi: 
- lyi leylek, dedi, bak şu karşıki 

sokakta saçak altında uyuyan çocu
ğu göriiyor musun ... Onun ne anası 
var, ne babası ... Seril .sefil, aç, her 
gün sokak sokak dolaşır, sadaka is
ter ... Obür gözümdeki zümrüdü sök 
götür ona ver ... 

Leylek heykelin dediğini yaptı. 
Zümrüdü aldı ve g{;türüp uyuyan 
öksüz çocuğun koynuna koydu ve 
heykelin yanına döndü. 

- lyi kalbli heykel, dedi... Uç dört 
gün evvel etrafımızda inliyenler var 
dı ... Bugün herkes memnun gibi gö 
züküyor ... Bu tath havayı sen yarat 
tın ... 

Heykel sustu ve biraz sonra 
- Leylek dedi, sana inanıyorum. 

Etrafımdaki keder izlerinin azaldığı 
na memnunum ... Ben arlık gürmü • 
yorum_. gözlerim başkalarının derdi 
ne derman oldu ... Bundan sonrn ne 
saadet ne de sefaletin farkına vara -
mıyacağım. Dünya durdukça senin 
bu son sözlerin bana teselli verecek .. 
Etrafımdaki insanların ıztırabrnı bi 
raz benim son mükafatım ola~ak ... 
· Leylek bunları can kulağile din • 

Osknr \'ilıl'ilPn: 

lcdi ve karşılık verme lı. 
Ertesi sabah gün doğuyordu: 
Heykel: 
- lyi yürekli leylek, haydi artık 

burada işin kalmadı, havalar soğu
yor ... Sıcak iklimlere dön, çiftine ka 
vuş, bahtiyar yaşa... Sağol... 

Dedi fakat ley~ek gecedenberi fik 
rini değiştirmişti. 

- Hayır, diye cevap verdi. Ben 
gitmiyeceğim, iyi yürekli heykel , 

Senin yanında kalacağım. Sen göz 
!erini başkalarının uğurunda feda 
ettin ben de kendimi sana vakfede
ceğim ... Senin için göreceğim, senin 
için söyliyeceğim ... 

- lyi leylek, git artık... Kendine 
kıyma, sen buralarda yaşıyamaz -
sın 

F'akat heykelin ayak diremesine 
rağmen leylek gitmedi. Her gece sa
baha kadar, heykele çöl şarkılarını 
okudu. Kervanlarının önünde uyuk
lıyarak giden bedevilerin hikayeleri
ni yuce ehramların tepesinde çarpı
şan rüzgarlanın menkibesini anlat
tı. Böylece günler geçti, mevsim iler 
ledi. Yağmur, derken kar geldi. 

Bir gün çok kar yağmış her taraf 
buz kesilmişti. Leylek içinden ölü • 
münün yaklaştığmı duydu heykele 
dönerek: 

- Ben, ölüyorum, dedi, beni u -
nutma! 

Heykel cevap verdi: 

- Canına kıydın ama ebediyen be
nim kalbimde yer ettin ... Sen dünya 
durdukça sevgilerin en ulusile seve
ceğim ... Gel... Son nefesinde beni ya 
naklarımdan öp ... Yanaklarım dün
ya var oldukça dudaklarının izini ta. 
şısın! 

Leylek son bir hamle ile heykelin 
yanaklarına sıçradı, öptü ve düşerek 
ayaklarının dibinde can verdi. 

O vakit inanılmaz bir şey oldu. 
Leylek ölür ölmez, sütun sarsıldı, 
yarıldı heykel param parça oldu ... 

O sabah oradan geçenler bunu 
gördü. Etraftan koşuşanlar oldu. 
Fakat leylekle, heykelin artıklarını 
kimse bulamadı. 

O zaman insanlar sütunun etra -
fına çenberlcr geçirdiler ve onu bu
güne kadar sakladılar ... Sütunun a
dına çenberlitaş denildi. 

\,. 

TANın Çocuk llaveıi 

HEM EGLENCE 
HEM BiLMECE 

No: 1. 
Kadr ile kızı, mliftü ile karısr ba

ğa gitmişler, bir karpuz alıp dörtle 
bölmü9ler ... Herbiri bir parça alınış, 

bit- parça artmış, nasıl olmuş? 
Puvan: 1. 

No: il. 
Denizin ortasında ne vardır? 

Puvan: 2. 

No: ili. 

t 2 3 4 5 6 7 s 

4 

6 

SOLDAN SAGA: 
1 - Nasrettin Hoca kanadile, ba

caklarını kesince kuşa benzemiş. 
2 - Eti lezzetli olur; yaydan çık

tı mı önüne artık geçilmez; nota. 
3 - lnsan nikah memurunun kar

şısına gitmeden edinemez; öz türk
çe ateş. 

4 - Yemin; züppeler sevdiklerine 
söylerler. 

5 - Sorgu; eşini kaybetmiş. 
6 - Kundaktayken su istemek 

için söylenir. 
7 - Elbisede çirkin, çirkin göze 

çarpar. 
8 - Sofrada bulundu mu iştaha 

açar. 
YUKARDAN AŞAGI: 

rın üstünden gelir. 
1 - Kokusu ekseriya hanrmla

rın üstünden gelir. 

hacet yoktur. Hallettiğiniz kadarın? 
gönderiniz. Kim daha çok puvan a
lırsa mükafatı o kazanır. Ayni mik
tarda puvan atanlar arasında kura 
çekilir. Cevaplar çarşmba akşamına 
kadar postaya verilmelidir. 

Geçen Haftaki 
Bilmecemizin Halli 

1 - Fatih Sultan Mehmet çıkar: 
çrkmaz tahta oturdu. 

.2 - Muhabere memuru şöyle de -
nıek istiyordu: "Denizaltı gem.isi bir 
gü!Ie atıp kaçtı. 

3 - Çaprast kelimelerin halledil
miş şekli: 

4 

5 

4 - Hayvanın resmi budur: 

5 - Göz. 

Geçen bulmacada 
1 numaralı çocuk mecmuamızdaki 

3 

RENKLi TABLO 

Tablodaki bölümlerı numaralarda göıterilen renklere göre boyayınız: 
1 - -Ak; 2 - Açık mıwi; 3 - Portakal; 4 - Kırmızı; 5 - Kara. 

Y AZlSlZ HiKA YE 

2 - Kira ile tutulan ve nadiren 
satrnalınan yer; sorgu. 

3 - .Kasapta bulunur; göz rengi, 
4 - Ne karanlık, ne aydınlık; 

candan olmıyanlar. 

murabbalı bulmacanın 3 numara- ~. 

5 - Yama: zat; Ermeniler ekse-
riya söze başlarken söylerler. 

6 - Tasdik için birebirdir. 
7 ...- Peyniri lezzetli olur. 
8 - Sonunda bu devletin başına 

püsküllübela _kesilmişti. 
Puvan: 3 

No: iV. 
Bir tabakta dört cevlı: var, dört 

kişi, herbid bir ceviz alıyor, tabak
ta bir ceviz kalıyor ... Nasıl oluyor? 

Puvan: 4 

No. V. 
Muharebede mağlup olan tarafın 

reisi 40 kişiden ibaret kalan adam
larile bir mağaraya sığınıyor ve 
düşmana teslim olmamak için hepsi 
ölmeye karar veriyorlar. Herkes bir 
daire şeklinde dizildikten sonra reis 
üçer üçer sayıp her defasında üçün
::üyil vuruyor. Kendisi en son ha • 
yatta kalabilmek için dairenin ne
resinde durmalıdır? 

mızda (doğru hal şekli) gösterilir • 
ken bir yanlışlık olmuştur. Soldan 
sağa dördüncü hane (ERiK), yu -
kardan aşağıya 3 Uncü hane de 
(ÜŞER) olacakken (ETlK) ve (U
ŞET) olarak çıkmıştır. Tashih ve 
itizar ederiz. 

Eyfel Kulesi 
Paristeki Eyfel kulesi deniz sat

hından 30 metre irtifada inşa edil
miş olup kaidesinden üzerine diki
li bayrağın mevzu bulunduğu ye
re kadar boyu tam 300 metredir. 

Dünyanın nüfusu 
Bunu tamamile .söylemek güç

tür. ılstatistikler maalesef dünya-
'•'" her yerinde muntazam ve ta
mam değildir.. Maamafih bu ista
tistiklerde Asyanın 1 milyar 100 
milyon, Avrupanın yarım milyar, 
Amerikanın 250 milyon, Afrikanın 
140 milyon ve Avustralyanrn 10 
milyon nüfusu olduğu yazılı oldu-

,,,. -.., .. ..-,;::'- -
~ -~"'; ;_:;,:-;~ 

~-~ ~~'-'\ .. _4 .. ~ 
c::: 1.": 

~
. ·.~ ... j-:;..:~ 

ıtJi 
~ - - --ı 

.!' 
ğuna göre dünyanın 2 milyar tak
ribi nüfusu olduğu meydana çık· Puvan: 5. ~ı\dığma göre ceylan hayvanların 1 

pjlmooc>eMn 'bexwin' 'ballg\m\"e\ mp\,tad•t 1 5\D \'\\'Ü\ \s,Q"fl\Ô\J. T) 1 ı• ...., • '! •• 1 • 
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1 Türk Hava Kurumu Büyük i ---
~ÖW &~@@~l!Di 
Şimdiye kadar bınıerce kışıyı zengın etmıştır 

B 6 d ke•ide 11 . Birinci tefrln 936 dadır. 
Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

----------------::;ı = ----55 Aynca : 30.000, 20. 000, 15,000,. 12,0~0~ ~ 
§! 10.000 liralık ikramiyelerle (60.000) lıralık ıkı ~ 
Si adet mükafat vardır... !! 
~11111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr; 

Memur Aranıyor 
ıstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
p ta T T Umum Müdürlüğünde vazife görmek ü-
~s · 1 · an~a bilen bir memur ve bir daktilo almacakzere ıyı a m 

tır Serait İstanbul Telef on Direktörlüğüne müracaatla 
öğrenebilirler. "2398" 

$(4eleı: 
~'-"·• .f LT, 

-f~~'"·..., 3LT. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden 
Satın alınması kararlaştırılan bir tane motörlü can san 

dalı 45 gün müddetle ve kapa_lı _zar~ usuliyle. ~ksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 26 Teşrınısanı 936 tarıhıne rastlı -
yan perşembe günü saat l 5 te Galatada ~~:k~.z-~ıhtrm 
hanında 4 üncü katta Tahlisiye umum mud~rlugu s~tı -~ 
nalına komisyonunda yapılacak olan mezkur motorlu 
can sandalının muhammen bedeli 17 ,500 lira ve m1:1va~
kat teminat miktarı 1312 lira 50 kuruştur. !steklılerın 
teklif mektuplarını 26 Teşrinisani Perşembe günü saa! 
14 de kadar mezkur komisyon Reisliğine tevdi etmelerı 
şarttır. Buna ait resim ve şartname sözü geçen komisyon 
dan bedelsiz verilmektedir. ( 1 9 2 8) 

'I TACETTİN GU12TAN 
1 BüYüK HOBilYA HAGAZASI 

] birdefa 
0 gelip 
J .. .. -
$ goru· 
:.o nüz. 

istanbul Defterdarltğınd an: 
Gaıatada Y enicami mahallesinin Y enicami sokağında 

eski ve yeni 2 numaralı odaları müştemil mağazanın 120 
de 18 payı altı bin üç yüz lira muhammen kıymet üzerin
den 20-11-936 cuma günü saat 14 de kadar peşin para 
ve pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili 
ve o/o 5 faizli hazine t~hvilleri de kabul olunur. İsteklile
rin ~{ı 7, 5 pey ak çelenle haf tanın salı ve cuma günleri 
defterdarlık Mil~~ Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış 
komisyonuna muracaatlan. (M) (2425) 

Konya ile de Telefon konuşması a~ıhyor 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1 - 29 Teşrinievvel 1936 tarihinden itibaren Konya 

ile Afyon, Eskişehir, Ankara ve İstanbul arasında şe -
birler arası telefon konuşması açılacaktır. 

II - Konya ile Afyon, Eskişehir ve Ankara arasında 
beher adi üç dakikalık kon ... u~ma Y~tmiş beş ve Konya • 
lstanbul arasında beher adı uç ~fak~kalık yüz kuruştur. 

III- Konya ile Afyon. Eskışehır, Ankara arasında ya 
Pılacak konusmalar daimidir. 

Konya - ~İstanbul konuşmaları çift saatlerde yaptla
Saktır. Muhterem halka ilan ederim. (2459) 

• 1 

---. 
c:., e. ı: k k cip;.~ d~ (" 

1$ 8f • 1 ' ' •• 4 

Motorlü vasıtaları,,-AIC)) IE M n 
Adnan Halet Taşpınar ı 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 
Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör işlerinde çalışanlara la 
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara· 
yınız . 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat Kı 
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

Üsküdar Mehmetpaşa mahallesi 
Bostan sokak No. 17, Bahri kızı Sı-

HORMOBiN 
Tabletler - Her eczanede arayınız. Posta kutusu 115 

dıka. ___________________ ___:_ ____ ..:___~ _ __:_ _ _ 

Biga Asliye Mahkemesinden: 
Biganın Turan mahallesinden Meh- -~ 

met RliştU oğlu Nurettin tarafından 9'I' 
aleyhinizde ikame olunan boşanma 

iiavasmdan dolayı müddaalcyh sı

fatiyle 6 - 11 - 936 cuma günü saa.t 

AL.GOPAN 
Gr;p • rtevrdlJı • Baş ve Dış ağrıları - Romadzmaya 

karşı bıreb rdir. 
t~tl\ıf "E MARKASINA LÜTFEN DİKKAT .. .t\.lgopan maden kutuJanfa n · 

_. duğu için bozulmaz. Her eczanede 1-6-12 lik kutularda. • -" 

10 da Biga asliye hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmanız ilanen tebliğ 
olunur. 

~----~·--~~---~~~~--~---~-~--~ 

Hukuk Fakültesi iktisat ve lçtımai- 1 

yat Enstitüsü Direktörlüğünden 
Devlet Demiryollart ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedelı 27 500 lira olan J lngili~ (Muzaaf) 
ve 10 bac;it makas takımı 7/ 12 1936 pazartesi günü sa
at 15,30 <la kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da sa tın alınacaktır. 

Enstitümüzün 1935 - 1936 ders yılına mahsus yazılı 
imtihanı 3/XI 1 1936 Sah günü saat 9 da yapılacaktır. 
Alakadar talebenin imtihan için kaydedilmek üzere Se
miner sertifikalarile birlikte 27 X 11936 tarihine kadar 
Enstit iiDirektôrlüğüne başvurmaları ilan olunur. 
Enstitü Direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 

"2409" 

Bu işe gi7mc~ istiyenJ'!nn 2062 lira 50 kuruşluk mu
v~kkat tem~nat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları, Res
mı Gaz7tenm 715/ 1936 g . 3297 No.lı nüshasında inti-

1 şar ~tm~ş olan talımatname dairesinde alınmış vesika ve 
---------------------- ~~klıflerıni ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli-

N f B k ı "" d gıne vermeleri Iazımdır. a Ja a an ıgın an: Sa:tnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerınde satılmaktadır. ( 2322) 

3İkinc~eşrin 1936salıgünüsaat lSdeAnkaradaNa- ~~~--~~~~~----~---~~~~~ 
fıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında IVIuhammen bedellcrile miktar ve vasıfları aşağıda ya-
4050 lira muhammen bedelli 30 ton yerli telgraf teli mü- ~ılı ( 5). gurup malzeme her. gurup ayn ayn ihale edilmek 
bayaası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. uzere. hızalarrn.d.a yaz.ıh t.an? .ve günlerde Haydarpaşa da 

Şartı~ame ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak gar bınası d~hılın~ekı 1 ıncı ışletme komisyonu tarafın-
malzeme dairesinden ver~Jecektir. dan açık eksıltme ıle satın alınacaktır· 

Muvakkat teminat 303 lira 7 5 kuruştur. İstekiilerin muvakkat teminat ile kanunun t · tt' 
Od ~· "k a·· d" ayın e ı-1936 senesi icin Ticaret asında kayıtlı bulunduğu - gı vesı alan ve kanunun or uncü maddesi .b. 

' b 'd' · · · ·· k ... b 1 mucı ınce na dair vesika ibrazı mec un ır. ışe gırmıye manıı anunı u unmadıg-ına dair be 
Ek · · 3 tk· · ı · 1 ~ d B · · yanname sıltmeye gireceklerın . ıncıteşrin salı günü saat verme en az1m ır. u ışe aıt şartnameler Hayd d 

k 1 · · · ı ı · arpaşa a 15 de Malzeme Eksiltme omısyonunda bulunmaları la- . ıncı ış ~tme {omısyonu tarafından parasız olarak _ 
zımdır. (1379) (2184) rılr.1ektedır. ve 

1 - 68 adet D~bl bi~a camı, 680 adet adi bina camı 
Ankara Sergileri İCjin Tenzillt muhamn:ıen bedelı 307 lıra so kuruş ve muvakkat temi -

natı 23 lıra 10 kuruş olup 9-XI-36 Pazartesi gü ·· 
Devlet Demiryollarından: 10 da nu saat 

2 - ~ 5 Kg. palangalık lif halat 28 m/m ıs o Kg k 1 tukluk lıf halat 35 m i m lik muhammen b~deli 132 ı~ -
4 5 kuruş ve muvakkat teminatı 9 lira 95 kuruş lıra 
lZ-XI-936 pazartesi günü saat 10 da 0 up 

Ankarada 1936 senesi 29 B. Teşrin 936 da açılarak 15 
gün devam edecek olan el işleri ve küçük san'atlar sergi
sile 193 7 senesinın 16 İkincikanunundan itibaren bir 
ay müddetle açılacak maden körnürü istihlak eden alat, 
edevat ve cihazları sergisi rnünasebetile teşhir için gön -
derilecek ve teşhirden sonra i~de edilecek eşyaya yüzde 
yetmiş ve ziyaret için gidip donecek yolculara yüzde elli 
olmak üzere umumi tarifeden tenzilat yapılacaktır. Taf -
silat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(1507) (2475) 

Havayolları Devlet işletme 
idaresinden: 

1 - 25-10-936 dahil den itibaren İstanbuldan Anka
raya Yolcu tayyaremiz saat 14,30 da hareket edecektir. 

2 - İstanbulda Ankara yolcularımızı Yeşilköye nakle 
decek i_?are otobüsü dahi 2~-.~0.:936 "dahil,, den itibaren 
Karakoy Posta T. T. şubesı onunden saat 13,30 da hare
ket edecektir. 

Sayın yolculara ilan olunur. (2476) 

_ 3 -- 2000 ~g. kompresör yağı (gargoyle D. T. E. oil 
E. B. Vt' emsc:ıJı) muhammen bedeli 472 lira 20 ku 
muvakkat teminatı 35 lira 40 kuruş olup 12-XI-s:uş ve 
şembe günü saat 1 O da _ Per -

4 -, 600 M. çelik çekme fren hava sevk borus ,, 
ve 3 / 4' de) muhammen bedeli 484 lira 92 ku u ( l/2 
vakkat teminatı 28 lira 90 kuruş olup 9-XI 3 ~uş ve mu~ 
günü saat 1 O da · Pazartesı 

5 - 54000 M. kurdon yumak 2 inci m k' 
için muhammen bedeli 1620 lira ve muvak~v 1 vago.nlar 
121 lira 50 kuruş olup 9-XI-36 pazart . at .. t~?1ınatı 
1 O da ( 2494) esı &unu saat 

v·Deniz Hastanesi Baş Hekımli
gınden: 
~a~ı~paşada Deniz Hastanesinin fuk 

Pohklınık muayenelerine ilaveten. araya mahsus 
Cumartesi günleri: 11 den 13 e. kad ''A . 

ar sabıye" 



C::::::-

Hakiki LUMA ampullan yalnız kırmızı 
orijinal ambalajları içinde satılır. 

Dünyanın en mükemmel Ampulunu vücude getirmek için 

F ahrikaları Hiçbir Fedakarlıktan Çekinmediler. 

1 - LUMA fabrikaları yeryüzünün en modern ampul fabrikalandır. 
2 - LUMA fabrikalarının sermayesi bir devlet sermayesi kadar geniştir. 
3 - LUMA fabrikalarının ten adamlara ampul sanayiin:n en otsritell şahs.yetleridir .. 

Bu sayede: 

__ M_ARKASINI TAŞIYAN AMPUL 

Amoul sanaıiinin en üstün bir varf ıgı olmustur 
LU MA Ampullarını tercih ediniz 
· Yalnız LUMA ampulunu kullanınız 

ELEKTRON MÜESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - 62, Ankara - Anafartalar caddesi No. 10 

---· BEKLEDiGiNiZ ~.--.... 

TAM ATLAS 
Ç 1 KTI 

125 kuruşa her yerde veriliyor. 
iKBAL KiTAP EVı iSTANBUL 

--- mukabilinde bOyök bır tOb PER-, 
LODENT di' macunu alabilirsiniz, 

PERLOOENT fennf bır tarzda hazırlan· • 
m••· iyi, idareli ve çok hof lezzete malik 
olub. nefesi serinletir ve dltlerl mO· 
kemmel surette temizler: -·-

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve etyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz. Yegln~ zararsız 
ve tanmmıı eıhhJ aç boyuıdır. 

CNGaIZ KANZUK E~ 
Beyoflu · lstanbuJ 

-----ı 
RQTBART Luxuosa 

Anlayan ve tanıyanlarm tercih 
ettikleri tırq bıçağıdır. 

Sahibi:Ahmet Emin YALMAN -

Umumt Neşnyatı idare Eden: 
S. SALIM 

Gu.etecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matba&SJ 

- Bir elinde Gül, bir elde Ca.r ,gei'din,Sa0kıya. 
~angisin alsam Gülü yahul ki Camı ya Seni . 
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ŞARABINI ALMAKTA 
TEREDDUT ETMEViNiZ ! 

F 1 AT ı · 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş . 

• 2 Litrelik " 100 " 

lHTAA: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa ıeri alınır. 

İNHİSARLAR İDARESİ I 


