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BAŞ MU HA RRI R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Bu ku_ponları toplayınız 1 O kupo
na kartı Yeni Çocuk Anıiklope
diıini 7 Y2 kuruıa alabilirıiniz. 

Bayır, Bucak ve Hazine nahiyelerinde nufusun yüzd~ 
yetmiş a}tzsz türk, yedi bin kişi de Alevl 1 ürktür 

Cenevre komitesi 
henüz hic bir karar 

vermis deQildir 

\ 
Kaza Geçiren Planör Aqaçlar Arasında 

Bir Haftallk 
Tarih 

Ahmel Emin YALMAN 

E vrupa ufkundaki bulutlar 
bu haf ta bir kat daha ka

~t.rrııttır. Kasırga bir tarafta 
l 0 Pacak mı? Yoksa gün etli an
d''~a yollarına dönmiye ıon 
•kıkada imkan bulunacak mı? 

b·.A"rupanın mukadderatı o şekilde 
b~r inkişaf geçirmiştir ki bütün işler 
~r tek mesele şeklini almıştır. Bu me
~ le hakkında hal çaresi bulunursa, 
b \'tupa ve bütün dünya yeni bir istik-
aıe doğru gidecek, bulunamazsa ya 

1111ahıar patlıyacak veya istikrarsız 
\'e eınniyetsiz bekleme devri devam 
tdecek. 

Cevapsız lcalan nofo B ugün bütün gözler Almanyanm 
lı'u Londra sefiri B. Ribbentro-
t JlQJ. A -...... ......... .,._ •c J -•• • ::p Lfı.ypzigdeki velvelelı nutkundan 
Ura llta Bitlerle görü§müş, sonra Lon-

Ya. gitmiştir. 
b l.n.gilterenin, Avrupanm istikrarı 
~~kında müzakerelere girişilmesine 
be 1: 19 İkinciteşrin 1936 tarihinden-

rt cevapr,~ kalmış bir notası var. 
~illan sefiri bu notanın cevabını geti
~Yor mu? Cevap ne yolda olacaktır? 
'trılnıanya konuşup anlaşmak yolunu 
lt U tutacak, yoksa bağları büsbütün 

esecek mi? 
" lıu dakikada malfım olan bir şey 

arsa, o da Alman sefirinin bu defa 
~~ltere Kralı tarafından kabul edil
U gı zaman, geçen defaki gibi velvele
" bir yolda Heil Hitlar diye selam 
erznemcsi ve lngiliz saray teşrifatı 

tcibince eğilmekle iktifa etmesidir. 
I istiyen bundan bir itidal manası 

Srkarab·1· ı ır. 

k ~~Pılan tahminler, Almanyanm 
at ı bir şey söylemiyerek vakit ka

tantnrya çalışacağı ve Avrupanın u
bı.uınt vaziyeti hakkında konuşmayı 
'belki de İspanya işinin hallinden son
l'aya bırakmak istiyıkeği yolundadır. 

Dağlar koc!or fark 

A lmanya ile lngilterenin görüşü 
arasında çok esaslı farklar 

~tdır. Bunları birleştirecek bir uz
~tna esası tasavvur etmek güçtür. 
rıı Aı:nanya, Fransa ve Belçikanın em
bı.~eu hakkında istenilen teminatı ver 

1Yc hazırdır. Fakat Fransız - Rus 
:İ8.akmın hiç olmazsa bir tadil 
eçıtnıesi ve Almanyanm Garbi Av-
~8;dan başka her yerde hareket ser

ısini muhafaza etmesi şartiyle ... 
~giltere bilakis tam bir sulh sis
'trı ıne vanlmasmı istiyor. Eski Al

an mUstcmlekelerinin akibetini, an
C~k tanı ve kat'i bir anlaşmanın ve 
~lahıan ta.mamiyle terketmenin be
~li olarak münakaşa etmiye meyil 

~österiyor. Almanya bu müstemle
tielerı şartsızca, eski bir hak diye is-

Yor. 

:ı:n ~ibbentropun Uypzig nutkunda, 
~:ısteınlekeler gönül boşluğu ile ~e 
?ı Irıezse Almanyanın kuvvetine daya 
~arak bunları alacağı hakkında ima 
lrdır. 

Silôhlar kime korıı? A lmanya ile olan çetin vaziyet 
ltı böyle muallakta duııurken, ln 

İerede de sillhlanma işinin şum\,il 
(Aıikası Sa 14 Sütün 1 de 

Müşahitler Yarın 
Lisan Meselesi için 

Tekrar Dinlenilecekler 
Ankara, 13 (TAN muhabirinden) - Cenevre Konseyinin elin

deki Hatay davamızın bir an evvel lehimizde kat'i bir eaaaa bağ. 
lanmamı§ olma11nın oldukça mühim ıebeplerinden biri de, Bayır, 
Bucak ve Hazine nahiyelerinin vaziyeti üzerinde Fransızlarla he
nüz bir anlatmıya varılamamıf olmasıdır. Bu mıntaka için yürü
tülen Türk tezinin aarahati kartısında hali bazı çürük iddialar 
mevcuttur. 

Mussolini 
Trablusta 

ne yapıyor? 

Türk delegasyonu Bayır, 
Bucak ve Hazinede oturanla

rın % 76 sının Türk olduğunu 

çok kat'i deliller ve vesikalar

la isbat etmiştir. üç nahiye 
merkezile bunlara bağlı 115 
köyde oturanların mecmuu 28 
bın, bunların içinde Türk ol. 

İtalya na_,,•eklll Sinyor Mussolini dukları pürüzsüz ve •üphesiz 
bulunan nüfus ta 21,131 kişi

nin Trabhısgarbe yaıttığı seyahat 
Fran ı il. So dir. 

sız, ng ız vyet gazetelerinde 'ı··t bak' 6 g .. 9 k' · d t•· k k 
.Ll u e ı . • ışı e ur çe onu. 

ekşi nıütaleaJarla karşılandı. Hilhas şan Alevidir. Bu 115 köyün içinde ya-
sa 'Fransız gazeteleri, bu seyahatin, hancı bir Ermeni, bir de Sünni Arap 
İngilterenin teslihat kararına karşı köyü mevcuttur. 

bir nüma~iş oldu~unu iddet \'e eheın HENÜZ HlÇ BtR KARAR 
miyetle ileri sürdüler. Diğer taraftan VER11...'MED1 
Sin~«>r Mussolini Trablusta geniş mik Cenevre, 13 (A.A.) - Anadolu A-
rasta bir "İslam Hamiliği" r jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
· ro une Komite Türk projesinin ilk tetkiki-
b~lamış bulunuyor. Son gelen haber ni bitirdi. Bu sahada cereyan eden 
ter bize bu hususta pek ~-Ok tafsilat müzakere, izah, tenvir ve fikir teati
getirdl. Bunlan Ü~ÜO<'Ü sayfamıı.da si hududunu gemçediği için, çok şid
bulacaksınız. (ArkMı Sa, 6 Sil. 5 te) 

... 

Profesörler " Kafa 
Sporu,, için 

nele~ söylüyorlar? 
ileri sürdüğümüz yeni teıebbüsümüz münev· 
ver kütle arasında derin alaka ile karıllandı 

(Tan)ın gençler aruında fikir münakafasını uyandırmak 
maksadile açtığı (Kafa Sporu) cereyanı, umduğumuz gibi her 
tarafta büyük bir alika ile kartılandı.Bilhaua Oniveraiteli gençler 
arasında kafa sporunda timdiden yer almak için hazırlananlar 
vardır. ~ 

Dün bir muharririmiz, Univer.sitede 
bazı profesörlerle bu mevzu etrafın
da görüşmüştür. Hukuk Fakültesi 
Hukuk Felsefesi Tarihi OrdinaryösU 
(Honrik) demiştir ki: 

- Gazeteniz, gerçekten ivi bir te
şebbüse girişmiştir. Gençl;rde fikir 
münakaşası kabiliyetini uyandıran bu 
teşebbüslere, Anglo - Sakson memle
ketlerinde büyük bir yer ayrılmıştır. 
Henüz Almanyada tatbik edilmemek-

' le beraber kafa sporunu, ben lüzum 
lu bulurum. 

1 Vakıa, bu usul, henüz İngiltere 
ve Amerikada da tecrübe mahiyetin
den ileri geçmiş değildir. Bununla be
raber faydalan, gün geçtikçe anl~ıl
ma:ktadır . .Kafa sporu yapacak genç. 

· r/Snör iHaiye tarofınc!an ağaçtan atı ntrkerr 

Donanma 
Manevradan 

Döndü 
On gün evvel Manevra yapmak ti. 

zere Karadenize çıkan donanmamız 
dün limanımıza dönmüş ve Heybe.lia
da önlerinde demirlemiştir. Dönen ge 
milerimi.z başta Yavuz olmak üzere 

Büyük Türkkuşu 
bayramını bugün 

beraber kutluyoruz 
Genç ve Cessur Bir Planörcümüz 
Dün Hafif Bir Kaza Geçirdi 

Kocatepe, Adatepe, Tmaztepe \'e Za- Büyük Türkkuşu bayramı, bugün tesit edilecek; memlekette 
fer muhriplerile. Peykişevket, Kemal 
reis, Kırlangıç, "P,, hücumbotları bir sivil tayyareciliğin çelik kanatları alkışlanacaktır. Halkın Yeşil 
denizaltı gemisi ve bir romurkörden köye gelebilmesi için bütün tedbirler alınmıştır. Sabahleyin, saat 
ibarettir. Donanmamızın Karad~niı. sekizden itibaren Taksim, Eyüp ve Sirkeciden Üzerlerinde (Türk 
de yaptığı büyük manevralar çok mu kuşu bayramı) yazılı otobüsler hareket edecek, ayrıca, Taksim, 
vaffaioyetli olmu§ ve bahriyemiz er- Beşiktaş ve Sirkccidtn bir çok taksiler yurtdaşları Yeşilköye 
kiı.nı takdir edilmiştir. Manevralar • · götüreceklerdır. 
dan sonra bazı gemilerimiz Kösten. 
ceye uğnyarak mazot almışlardır. myrama saat 11 de bandonun çala
Donanmamız Heybeliada önlerinde cağı lstik!al marşiyle başlanacak, 
bir ıkaç gün kalacaktır. tayyareci Şakir Hazımın nutkunu 
------======= ...... ==- Türklruşu tayyare ve planörlerfain 

Bugün 

16 
Sayfa 

gösteriş uçuşları takip edecektir. 

Merasimde halkın ve nakıl vasıta
larının duracakları yerler tesbit edil
miştir. 

Sahada inzibat, süvari polisler ta

rafından temin olunacaktır. 

Sof yada · 
Kargaşalık 
Başgô.sterdi 
Sof ya, 13 (TAN muhabirin.. 

Bize c!üıüncelerini söyliyen Oniversi ler.de da.ha ziyade ha.talan çabuk ayır,_. ._1111 .... 11117 ........................ -............... 111• 111.-1111114111._111111._111•111_ ... . 
te profesörlerinden Ahmet Samim (Ar.kası Sa. 6 Sil. 6 da) 

Bayram tezahl!ratına iştirak etmek 
üzere paraşütçü Bayan Yıldız Anka 
radan şehrimize gelmiştir. Bayan Yıl 
dız, hava tezahüratı esnasında para
şütle iniş yapacaktır. Merasim sona 
erdikten sonra halktan arzu edenler 

(Arkası Sa. 6 Sü. 4 de) 

·den) - Sofya Üniversitesinin 

bilamüddet kapatıldığını bil· 
dirmiştim. · Sebep, talebeler 

arasında komünistlik cereya

nının başgöstcnniş olduğu 

şüphesidir. Kapanma emrilc 
( Arkuı Sa. 6 SU. 4 de) 

I; 
f. 
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KURU ÜZÜMCÜLERiN 

ZiYAFETiNDEN RÖPORTAJ 

Adliye Vekili 
her cümlesinde 
nükte saçıyor 

TA'" 14 - 3 _ 937 ~ 

16 Mart Bir Kadının 
laacakları Kesildi 

Dün sabah saat yedide ı•htifaf İ 
Edirnekapı - Sirkecı 

tramvay hattında feci bir ka-
1 za olmuştur. program 

169 numaralı vatman Meh- •t 
medin idaresindeki bir Edir- 16 Mart şehitleri ihtifaline aı 

1 

Valfdebağında 100 
yatakh sanatoryo

mun temeli dün ahldı nekapı - Sirkeci tramvayı, E- program tesbit edilmiştir. O gün sa· 
D.. v ı dirnekapı virajını dönerken at 14 te köprünün Haliç iskel~diletl 

un, a debağmda yüz yataklrk yeni bir prevantoryomun te- ansızın önüne çıkan Fatma a- kalkacak olan vapurla Eyübe gıd ~ 
mel atma merasimi yapılmıştır. Muallim ve talebelere mahsus dında bir kadına çarpmıştır. cektir. Şehitlikteki Pmerasime asıte 
olmak üzere yapılacak olan bu provantoryoma 130 bin lira sarfe- Arabanın altında kalan kadı- kıt'alar, mektepler ve halk iştiJ1lk ti 
dilecek ve bir sanatoryomun haiz olması icap eden bütün tesisa- nın iki bacağı diz kapakların· decektir. in 
tile röntgen, bakteriyoloji dairelerile ameliyathane ve Iaboratuar- dan kesilmiştir. Fatma.· Ha- Şehir Meclisi azasından Avninile 

A nkara, 1 ~. (TAN muhabiri yazıyor) - Ba~ Celal Baya-
rm bugun Anadolu Klübünde üzüm kongresi için bura

da toplanan hemşerilerine verdiği ziyafet, Klübün uzun kori

dorun.u boyd:ınboya kaplıyan masanın etrafını dolduranlar için, 
da~a ılk dakikalarında resmiyetten çıktı; gurbette, dostların 
bulunmasına, h(\sretlilerin kavuşmasına benziyen bir samimiyet 
havası yarattı ve bir aile sofrası oldu 

ları bulunacaktır. seki hastanesine kaldırılmış- söyliyeceği bir nutku Agah Sırrı 
937 li tır Vatman Mehmet yakalan bir üniversitelinın· so··zıeri takip ede-

. ma yılında tamamlanacakolan prevantöryomun 40 yatm Cüm L:. bava· hurıyet Bayramına yetiştirilecektir. nıışt .. ır. _J cek, bandonun çalacağı matern bit' 

Ziyafette güzel Egenin yetiştir- • 
diği dort kıymetli vekil, üzümcü
lerin arasında öyle kaynaştılar, 
memleketlerinin hatıralarına öyle 
daldılar ki, bir yabancı SaracoğJu
ınu meşhur bir üzüm müstahsili, 
Şükrü Kayayı ihracatçı, Celal Ba
yan müstahsille ihracatçı arasın
da zeki bir komisyoncu, zanneder; 
hele sofrada. Şerif Remzinin yakı
nına düşen Tevfik Rüştüyü 1zmi
rin "Para baibaları,, ndan ayıra
roazdı. 

S a.racoğlu, ziyafete son daki
kwnnda yetişebildi. Daha 

kapıda iken soruyor: 
- Bizimkiler kala.balık mı '! , 
Celal Bayar, cömert bir vekil .• 

Sofrayı 110 kişilik hazn"latmıf .• 
Belli ki hemşehrilerini ağırlamak 
istiyor. 

Sofraya karışık oturuldu. Vekil
ler, tesadüfen bir tarafta toplu 
kaldılar. Derhal orası sofranın en 
neşeli köşesi oldu. Saracoğlunun 
lrahkahası ta uzaklardan duyulu
yor. 

- Remzi, doğru söyle kaç milyon 
yaptın? 

S ofranm öbUr başmdakiler 
bu vaziyeti çekemediler. 

- Olmaz bu, dediler. Vekillerin 
lbir kısmı da bizim aramıza gelsin. 
Bir davetname göndermiye karar 
verildi. DüşündUler, taşındılar bu 
vazifeyi yine kendi mebusları Tur
guda verdiler. 

- Turgut, aramıza vekil çağır, 
8ağ tara! dördünü birden inhisar 
altına aldL 

Turgut, yanındaki Faikten bir 
kart vizit aldı ve davetiyeyi yaz
dı: 

Sayın Celal Bayar, 
Aramıza bir iki vekil eön

dermenlzi hürmetlerimizle ri
ca ederiz. 

Sofranın sağ başında bir kay
na.şl)'la oldu. Vekiller içlerinden Sa
racoğlunu murahhas seçtiler; gön
deriyorlar. 

lzmirin bu neşeli çocuğu "sağ
lardan sollara selam getiriyorum,, 
diye sofranın bir köşesine çökU
verdi. 

Ş imdi muanm solu, sağdaki
leri kıskandıracak kadar 

neşeye boğuldu. Saracoğlu dayana
madı: 

- Yahu çocuklar, dedi, bir lz
mir marşımız yok mu, hadi hep be
raber söyliyelim. 

İzmirliler düşünmiye başladılar. 
Biri: 

- Olacaktı bir marşımız. Hani 
canım, neydi birinci satırı .. Bilen
ler beri gelsin, dedi. 
Başka bir İzmirli ilave etil: 
- Onu bırakın, "Eminemi,, söy

liyelim. (Emlnem lzmirin yerli tür
külerinden biridir). 

Eski "Hizmet,, çi Zeynel Besim 
atıldı: · 

- ~cuklar, bunu beceremiye
ceğiz. Gelin İzmir marşından vaz
geçelim de on yıl marşını söyliye
lim. Onu hey.niz biliriz. 

Yüz on kişilik sofra bir ağızdan 
on yıl marşını söyledi. Bitince de 
var kuvvetlerile alkışladılar. 

Kadehler sık sık AtatUrkUn, 1-
nönünUn, sıra ile vekillerin şerefi
ne kaldırılıyor; şeflerin adı geçtik
çe uzun aalon alkışa boğuluyor -
du. 

!zmirliler, yemekleri nefis bul-
dular. Ancak bir noktayı tenkit et
tiler. 

Cel!l Bayar belki kızacak ama, 
ml!afirlerin haklan da yok değil. 
'Ozüm ho~afr, UzUmlU ekmek, U
.,nmlii icki. üzümlü tart. üzUmlU 

lımirin neıeli çocuğu Şükrü 
Sorocoğlu 

bahis ... 
.Biri dayanamadı: 
- Tereciye tere saWır mı ya

hu? 

Vekiller nutuklara başladılar. 
Celiı.l Bayarla, Doktor Ara

sın karşılıklı iltif atı~m dinliyen-
lerden biri: • 

- Vekiller, birbirlerine kur ya
pıyorlar, dedi. Fakat ikisinin de 
her cümlesinde ince nükteler ta
~ııyan sözleri çok alkışlandı. 

Söz sırası Saracoğluna gelmifti. 
Herkes merakla bekliyor. Saracbğ
lu, diyorlar nüktesiz konuşmaz. 

- Arkadaşlar, diye başladı. Sa
racoğlu, söze bir hikaye ile başla
mama müsaade buyurun 

Hikaye şudur: 
Vaktile, memleketin birisinde, 

bazı büyUk günahkarları, günlerce 
aç bırakılmış aslanlann önüne a
tarak parçalabrlarmış. Günün bi
rinde günahkarlardan biri dört gün 
dört gece aç bırakılmış bir aslanın 
önüne atılmış . Aslan dört günlük 
açlığın verdiği vahşi iştah ve bli
yük bir hırsla bu zavallının üstü
ne çullanmış. Seyirciler, günahka
rın bir hamlede' yutulacağını zan
netmişler. Fakat aslan önüne atı
lan bu lezzetli avı koklamış. Etra
fında bir müddet dönmüş, dolaş
mış. Nihayet orta yerde yatan za
vallıyı olduğu gibi bırakarak, )'U

vasma dönmüş, seyirciler merakla 
birbirlerine sormuşlar: 

- Aslan neye parçalamadı? 
Kimisi, kudurmuş aslanın önün

den dipdiri kalkan a.damm şeytan
larla münasebeti olduğunu, kimisi 
de melaikelerle ve Allahla alakası 
bulunduğunu söylemiştir. 

Nihayet iş, memleketin hakimine 
intikal etmiş. Hakim adama sor
muş: 

- Dört gündür aç bırakılmış bir 
hayvanın elinden nasıl kurtuldun? 
Anlat bakalım. 

Adam gayet sakin cevap vermiş: 
- Çok basit demiş, benim ne 

Allahla, ne meleklerle, ne de şey
tanlarla münasebetim var. Aslan 
beni parçalamak için üzerime yü
rüdU. Ben de yavru;ça eğildim, İm-· 
lağına: 

- Ziyafet. parlak gilzel amma 
aslan kardeş, dedim, sonunda nu
tuk var; ve aslan da nutku söyle
mektense beni yememeyi tercih et
ti. 

Arkada.şrm Celal, yanında otu -
rurken bana bir nutuktan bahset
memişti . Etseydi. yemeği bu kadar 
iştah ile >iyemiyecektim.,, 

Kemal Zeki 

smdan sonra çelenkler konacak. 
Aynca bina her türlü asri ve bil- t ş e. 

rr-----------------------------m~~~~w~~ae hassa sıhhi şartlan ha.iz olacaktır. 1 decek ve bir resmigeçit yapılacaktır• 
Proje akademi muallimlerinden Arif 1 
Hikmet tarafından yapılmıştı:ır 

Temel atma merasiminde prevan. İ T b b • . • 
toryum müdürü doktor Srtlp ile par- 1 1 yen 1 n 
ti erkanı ta.rafından nutuklar söy. Yı I d 

0 
.. n u·· m· u·. 

lenmiştir. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, "dün 
sabah belediyeye gelmiş Vali Muhit- Bugün tıp bayramıdır. Tıbbiye~~ 
tin Üstündağ ile uzun müddet gö. 110 uncu kuruluş yıldönümil bu~. 
rüşmUştür. üniversitede merasimle kutıanac• 

Bu görüşmede Cerrahpaşa hasta- tır. 
nesine ilave edilecek pavyonlar me. Saat 14 tc ba.şlanacak olan töreıı• 
selesine de temas edildiği anlaşıl- de İstiklal marşından sonra dek

911 

maktadır. Nurettin Ali, profesör Mazhar o: 
Vekil daha sonra maarif müdürlü. man, Tevfik Remzi, doçent Ekre 

ğüne gitmiş, uzun müddet kalarak Şerif, talebeden Lebip ve Fehrni ı;· 
maarif 'ttnı'Umi müfettişlerile maarif · rafından birer söylev ve sonra. a 
mUdüriinden !stanbtil maarif işleri bir orkestra tarafından konser yeri• 
hakkında izahat almıştır Vekil bu- Toroslu gençler, dtin öğleden sonra Eminönü halkevlnde senelik lecektir. 
gün An karaya dönecektir. kongrelerini yaptılar. Kongre de birliğe ait idari işler üzerinde gö- 1 

ruşuıdü. idare heyeti seçildi. inhisarlar Vekili Gitf 
Yangın l"leri Resimde. bu kongrede bulunan gençleri görüyorsunuz. 'f3&1. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Talimatnamesi 

; Belediye, yangın işleri hakkında 

! yeni bir talimatname yapmıştır. Bu 

1 
talimatname kabul edildiği takdirde 
asılsız yere yangın ihbarında bulu -
nanlar cezalandınlacaklan gibi yan-
gınlarda fedakarlıkları görlllen itfa
iye efrat ve kumandanları da taltif 
edilecektir. 

Talimatname ta..c;dik edilmek Uzere 
Dahiliye Vekaletine gönderilmiştir. 

Oç Bekçiye İkramiye Verilecek 
Su1tanahmette polis Hasan Bas -

riyl mauren ve ttenuıı:ıtui ,._ı. .. 1 .. -•::,•n 

gelenleri yaralıyan Naznnı diri ola. 
rak tutan 3bekçinln ikramiye ile tal
tif edilmeleri kararlaştmlınıştır. 

ŞirketihayrilJe 
ücretlerde 
t enziıat yavf ı 
Şirketi Hayriye idaresi, 1 nisandan 

itibaren tarifelerinde yeniden tenzi
lat yapmağa karar vermiştir. Buna 
göre, evvelce üç aylık olan abonman 
karneleri bundan sonra iki aylık o
lacak ve üsküdardan Vaniköyüne 
kadar Anadolu iskelerile Rumeli için 
yüzde 25, Kandilli, Anadolu Hisarı. 

Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve İstin
ye iskeleri için yüzde 30, Paşabahçe, 
Beykoz ve Vaniköyden Tarabya, Ki
reçburnu, Büyükderc, Sarıyer, Yeni
mahalle ve Kavaklara kadar yüzdt• 
35 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilat 
miktarları kış aylarında daha fazla 
artınlacaktıt. Bundan başka Beyler
beyi, Çengelköy ve Vaniköy. iskele
lerinden Köprüye gidip gelme nlına
cak birinci ve ikinci mevki fiyatları 
Kuzguncuk ve Üsküdar iskeleleri fi
yatları derecesine indirilmiştir. 

Deniz . nakliyat. 
motörleştirilecek 

B eledi~e İst~mbu.lda nakliyat işinin asrileştirilmesi etrafın. 
daki tetkıklenne devam etmektedir. Bugüne kadar kara 

nakliyat işile m"C"Şgul olan Belediye deniz nakliyatı meselesini de 
tetkike karar vermiştir. 

Bel~diyc kayık ve sandalın yalnız r------------ --
tenezzüh ve spor \'asıtası haline sa. 
ı--'--l" •~...,&al~ :&Ja.11.11:.J -"• ~ı .. u.l .. u . '--~ 

hal motörleştirilmcsini muvafık gör
müştür. 

Ancak bu işin herşeyden evvel bir 
sermaye meselesi olduğu göz ö
nünde tutulduğu için bu iş iktısad) 
baknndan da etüt edilmektedir. 

Bütün sandal ve kayıkçıların bir 
şirket halinde birleştirilmesi ve bu 
suretle motörleştirilme işinin daha 
kolaylaştınlması imkanları üzerinde 
durulmaktadır. 

Maamafih. bütün nakliyat işlerinin 
bir elden idaresi ş!kkı kabul edilir ve 
bu maksatla bir şirket kurulursa de. 
niz nakliyatı için teşekkül edecek 
kurumun da bu şirkete bağlanması 

cihetine gidilecektir. 

Emlak Bankası Hakkındaki 
Rapor 

Emlak ve Eytam Bankasının mem. 
lokctin imar işlerinde daha verimli 
çalışa lrilmesi için bir mütehassıs ta
rafından verilen ıslahat raporu tet
kik edilm iştir. Maliye Vekaleti, ya
kında bir mütehassıslar iwmisyonu 
teşkil edecektir. Islahat bu komisyon 
tarafından tesbit olunacaktır. 

Deniz Tarifesi 
Bu Hafta Bitecek 

liaizanG 
eserleeri 

Geçen sene, Sultanahmette Arasta 
sokağında başlanmış olan Bizans e
serlerine ait hafriyata bu sene de 
devam edilecektir. 

İngiliz Arkeoloji profesörü Baks
ter, 1 nisanda şehrimizde olacak ve 
derhal hafriyat hazırlıklarına başla
yacaktır. Kendisine bir kaç asistan 
refakat edecektir. 

Mahalle Defterleri 
Yenileniyor 

Belediye azası seçimine ve mebus 
intihabına esas olan mahalle defter
lerinin bu gibi lntihaplardan evvel ha 
zırlanması hem boş yere vakit ge
çirmekte, hem de acele ile bazı van. 
lışlıklara yol açmaktadır. Bunu nwaza
rı dikkate alan belediye bu defterle
rin hazirandan itibaren ağır ağır ve 
esaslı tetkiklere dayanılarak yeniden 
tanzim edilmesini kararlaştırmış, bu· 
nun için yeni yıl bütçesine tahsisat 
koymuştur. Mahalle mümessilleri 
adresleri değişenleri derhal tesbit e
cWccktir. 

"Keçi Eti,, Satanlar 

Ali Rana Tarhan, dün akşamki tretl'" 

le Ankaraya dönmüştür. Bay Ali fW 
na Tarhan, dün öğleye kadar tnhil'1 
idaresinde meşgul olmuş ve hareke' 
tinden evvel de Haydarpaşa gürnrU1''" 
!erinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Zincirlikuyu Mezarlığı 
Haziranda Açılacak 

Belediye Zincirlikuyudaki asri ıne-ı 
zarlığın eyllıl başında halka açıltnt"' 
sını kararlaştırmıştır. Halen ıneıal"" 
lığ:n tarh ve tanzimi ile uı?raşıl~·~ 
ta, yollar açıımaKta, çıçe1tıer v ... nl 
ğaçlar dikilmektedir . .Bu işler ye 
bütçeye kadar bitirilecek, hazı.rt0" 
dan sonra da diğer tesisata bqlaıı•· 
caktır. 

Belediyedeki Açık Memuriyet14'1' 
Belediyede teftiş heyeti ile turiZıtl 

müdürlüğü gibi esaslı vazifeler dl 
dahil olmak üzere bütün münhaııert 

edil
..,.,,, 

hazirana kadar kimse tayin -
mesi kararlaştırılmıştır. 

İran Kons.oloshanesinde 
Kabul Resmi . 

Ala Hazreti Hümayun Şahin~ab 
Hazretlerinin doğumunun yıldönUrtı11 

münasebetile pazartesi günU saat 1ı. 
de bir resmi kabul yapılacak, Gene
ral konsolos koloninin tebriklefi!11 
kabul edecektir. 

,,. ............ ~ ......... 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

B u ayın 25 inde 1'1ih·oka ,·ap1l~ 
Je 5:">0, 26 sında da GcneJll" 

Fon Stopen \'tlpurile 350 seyyah ge
lecektir. 

• 
B el8'llye sü\'arl tahslldarlıkl-" 

ihdas etınlye karar verııılldt' 

• 
T ürk Tarih Cemiyeti Asbati"" 

m Profesör Bayan Afet AVfll' 
padan dönmüş \"e Ankaraya gitnıll" 
tir. 

Aynca Kandilli, Anadolu Hisarı 
ve Emirgan iskeleri için verilen gidip 
gelme biletlerdeki 20 paralık küsu
rat :Caldırİ!mıştır. Kanlıca, Çubuklu. 
lstinye iskelelerinden Köprüye, Köp. 
rüden bu iskelelere alınacak tek bi
letlerin birinci ve ikinci mevki fiyat· 
lan Kandilli, Anadolu Hlsan, Emir 
gan iskelelerile müsavi dereceye in
dirilmiştir. 

Denizyollan idaresinin 937 tarife
sini tesbite çalışmakta olan komis· 
yon. yarın tekrar toplanacaktır. Bu 
toplantıda, tarifeler hakkında bazı 
kararlar verilmesi muhtemeldir. Ta
rifelerin kat'i surette tamamlanması 
bu hafta içinde sona erecektir. Ye-~i 
tarifelerde bazı kolaylıklar ve degı
şikliklerden başka hiçbir tenzilat ~a
pılamıyacağı anlaşılmıştır. Tan!c, 
Vekaletin tasdikinden sonra 1 nı -
sandan itibaren tatbik edilecektir. . 

Keçi eti satan kasapların bu etin 
dükkanlannda satıldığını göstermek 
Uzere halkın kolaylıkla görebileceği 
yerlere levha umaları kararla.şmış
tır. Şehir meclisince bu hueusta bele
diye talimatnamesine yeni bir madde 
ili.ve edilmiştir. • 

Bu levhayı asmıyanlar veya halk A iman Büyük Elçhıl Yon Kd-
Bitişik iskeleler için evvelce ah· 

nan 10 kuruş, ikinci mevki ücret be 
şe, birinci mevki ücreti de 13 kuruş
tan yedi buçuk kuruşa indirilmiştir. 
Bitişik ve karşılıklı iskelelerdeki bi· 
lct ücretlerinin gidip gelme kısımla. 
rı üzerinde tenzilat yapılmıştır. Bil· 
tün bunlardan başka araba vapur üc
retlerinde de yüzde yirmi beşten em. 
ye kadar tenzilat yapılmşrtır. 

Şirketi Hayriye, bütün bunlardan 
başka Boğaziçinde ev yaptıracaklara 
üç senelik meccani paso verecek ve 
inşaat paralariJe Boğazda oturanlara 
Türk Antrasit kömUrleri meccanen 
taşınacaktır. Yaz mevsiminde de Bo
ğaza çalgılı tenezzüh seferleri yapı
lacaktır. 

Şirketihayriyenin Yeni Vapuru 
Bitmek Ozere 

Şirketi Hayriye tarafından Ha.s. 
köydeki fabrikada yapılmakta olan 
vapurun inşaatı tamamlanmak Uze
redir. Vapurun tekne ve gtivertesi be 
men bitmiş gibidir Yakında makine
lerinin takılmasına başlanacaktır. 
Vapurun bir iki ay sonra işlemiye 
ba.şlıyacağı tahmin edilmektedir'.. 

Bu vapurdan sonra inşası kararlaş 
tırılan ikinci bir vapur kızağa kona
caktır. 

tarafından iyice görülmesine mani o- ler Ankaraya dönmüştUr. 
lacak şekilde asanlar cezalandınla - ............... ıeısıwa:uı "' 
caklardır 

14 ŞUBAT-, 
PAZAR 

Bugünkü Hava: DEC1Ş1K 

Burün hava. ıureti umumiyede bulutlu 
olacaktır. Riızrlr. cenup iıtikamefinden ha
fif kuvvette eaecektir. Orta Anadolu ve tark 
viliyctlerinde kıamen ya(q ihtimali mev
cuttur. 

Dünk6 ha"t·a 
Dün, barometre 761 milimetre civarmda 

ıeyrctmiıtir. Hararet en ı;olı: 15, en az 7 
aantiırıt olarak kaydedilmİ$tİr. Rilı:clr, or
ta kuvvettc..!!_miş ve hava açık ıcsmişt!r . 

3 üncü ay 
1355 Hicri 

Gün:31 Kasım:127 
1353 Rumi 

Muharrem 1 l Mart 
Güneş: 6,14 - Oğle: 12,23 
lkindi: 15,43 - Akşam: ıs,14 
Yatsı: 19,48 - lmd.k: 4,35 



TAN 

SON HABERLER 

ltalya, Jspanya asilerine Sinyor Mussölini 
Yardımda~ vazgeçmemiş islam hamisi 

rolüne baslamzs/ Madrid, Cenevrege 
müracaat etti 

l(i Londra, 13 (TAN) - Madridin şimali şar
;- Cephesinde dört italyanJırkasınm cümhuri
~Ierıc harbe tutuşması, Madrit hükfunetini 
Ilı' ~tlcr Cemiyetine müracaate mecbur et

n:tir. Hükfımet Cenevre misakının 10 uncu 
illi ~esini ileri sürmüş, tedbir alınmasını iste. 
" Ştir. 
vetil 
f.aJt..,j_ en notaya göre, bu !talyan f ırkalarmın yakında 
't Ye edilmeleri de muhtemeldir. Bu takviye krta
ltorııırı Barselon ve Valensiyaya karşı yapılacak Fran 
.\d taarruzlarında kuIIanılması kararlaştırılmıştır. 
"~~!'11 ınUdahale komitesinin de nazan dikkati ccl
uc"l!ıtıi~. 

. ' ' 
Roma, 13 (TAN) - Sinyor Mussolini bugün Trablus yolunu 

gezdi ve bu teftişi sırasında tayyarelerden istifade etti. M. Mus
solinin bu yolu açması merasiminde yüzlerce Trabluslu yüzlerce 
mil mesafeden gelmiş ve Mİsır hududundan Tunus hududuna uza. 
nan yolun küşat resminde hazır bulunmuşlardır. 

Musolini Trablusgarp şehrini, Mıs--------------
ratayı, Demeyi ziyaret etmiş ve sa
hilde yaya yürümüş, ve Müslümanla· 
rm reisi olan Kadı kendisine, camii 
ziyareti münasebetiyle: 

Sabık kral 
Evleniyor 

"- Ulu Düçe ! Mukaddes makamı p . 13 (A.A Le J te-
arıs, .) - our gaze 

Maclric/ efrafmcla ct!reyan eden son harp vaziyetini mesut ziyaret~in hatırası, her Tra.b sinin bildirdiı?ine göre, Windsor Dükü 
bu haritada cliHatle takip edebilirsiniz luslunun kalbinde menku§ kalacak- biraderinin t~c; giyme merasiminden 

V ASiLER DURDU -------------------------- tır. Siz Düç.e, ilahi iradenin sadık bir on gün sonra Mtrs. Simpson ile Rouen 
ııllı eı:nen. ınalfımata göre, lspanya-ı 
d~~altndeki asi taarruzları dur
rllı dı.ınu,tur. Oviendo, her iki tara -
't.rıı kt ın~vaffakıyet iddiasını tekrar 
~edır. Harp şiddetlenm~ir. 

11era1 '.d cephesi başkumandanı Ge
~ l!iahayı öldUrmek için bir ta • 
~ ~ebbUsler hazırlandığı anlaşıl-
4\tı~~ .. tevkifat yapılmı.ştır. 
~ lriODAHALE TEDBİRLERİ 
~ BAŞLAMIŞ 

Almanya ile ltalya 
Fransa ve lngiltereye 

siyasi taarruza geçmiş1er 

vasıtasısmız. Dünyanın sulh ve milsa- civarında bir şatoda evlenecektir. 
lemeti, refaha kavuşınası sizin eliniz-
dedir. 400 milyon mUslilman, lsl8mi· 
:yete karşı gösterdiğiniz teveccühe 
karşr, size çevrilmiş bulunuyorlar. 
Hepsi de size minnetlerini sunacak
lardır. Duamızın Allah tarafından ka
bulünü ve sizin vazifenizi yapmanız 

için ömrilnüzün uzamasını dileriz., de
miştir. 

Yunan Kralı ve 
Baıvekil A tinaya 

Döndüler 
Ati.na. l3 (Hususi) - Birkaç gün

denberi Ciritte bulunan Kral ile Baş
vekil bu akşam Averof zırh
lısı ile Atinaya dönmüşlerdir.Başvekil 
Giritte bulunduğu esnada adaya ait 
bir takım meseleleri umum vali ile 
birlikte halletmiştir. 

baı sa hududunu kontrol heyeti 
>a lrlannı1'tır. Hudut, Uç mmtakş.
'~lacak, 130 müşahit buluna • 

lnı ~Uerde de kontrol tertibatı a
ıaı~..ır. HUkflmet, son dakikada 1-
tıı b~rıl~rn sUratle geri çekildikleri
tıın,. dırnıektedir. Bask balıkçı ge -
~ ınUhim harp malzemesi ve 
te 

1 
a 10 milyon mermi nakletmek 

~an hır asi gemisini yakalamış-
!l'. 

ı •. ~. :MUlnM VESİKALAR • 

1~~1~ı f'?·e~e cumhuriyetçiler, 9 
""ltttr llO ..1 1UilU~!-JU L.Ul.lUUŞ -

~11 · l<:amyonlardaki vesikalar, dilş 
lq. ın hareket planlarını ifşa etmiş-

lıi~I.:- edilen İtalyan zabitlerinden 
~ , r Lucfono bir heyet huzurun
t"lılı~11iiğı ifadedr>, !spanynya mu -
~idi"~ O bin İtalyan askeri ihraç e
hııı :ırıı, Guadalara cephesinde 40 
~~lt 19ılik 3 ltalyan fırkas.ı bulundu. 
la~ıia so~:ıeıniştir. Esir binbaşı fırka
\ lleı n bırinin elinde külliyetli ına • 
ıı l tüfek, top, alev ve gaz maki-

li ~ulunduğunu ilave etmiştir. 

Fransız 
istikrazı 

l> 
~~· 13 (TAl T) - Matbuat, mü. 

Londra, 13 (TAN) - Almanya ile İtalyanın yeni bir Grap 
misakı için verilen İngiliz notasına karşı gönderdikleri cevaplö.t' 
henüz neşrolunrnamıştır. Notaların metni, derhal Fransa hüku. 
metine bildirilmiştir. 

Berlin matbuatı. Fransa • Sovyet J 
paktının bir Garp paktı akdetmiye 
mani olduğunu söylemekle beraber 
Alman ve İtalyan notalarının vaziye.,' 

Geceleyin Arapların iştirakiyle bir 

piyes oynanmış. Ezher illema.srndan 

olan ~air Abdüsselam bir kaside oku

muş, Musolini, Mısır gazetecilerine 

beyanatında: "Mısır hududundan Tu-

Çinko ve Bakır 1 nus hududuna uzanan yoı .iktisadi, iç-. . . . ı timai en bliylik hizmetlerı yapacak, 
Fıyaf ları Nıçın :.ıısır ile Italya arasında seyahati ko-

y .. k ı· ? laylaşt.ıracaktır. Mısır ile ltalya, en ti tasrihe yardım et\iğini anlatıyor • 
lar. !ki notanın bilhassa Fransa • 
Rusya paktını, Fransa ve Küçük lti. 
laf ittifakını bozmıya matuf olduğu 
sbyle:nmektedir. 

u se ıyormuş. 1 eski zamanlardan beri, biribirine bağlı 
I..ondra. 13 (TAN) - Müdafaa Na olan iki memlekett~r. ltab:a ~üki'trnP-

ı -•·· t ·ıt tmparatorlugu'" ti \'e milleti, Mısır ıle samımı O" 
zırı n"""1p, ngı ere - . . • k f"k · d 

ulhu k b. '1ill ti Ce hududu daıresınde \aşama ı rın e-

ln~iliz Ordusunun 
Manevraları 

Sofya, 13 (TAN) - Bildirildiğine 

göre, İngiltere ordusunun i1ık yaz 
manevraları, Londranın etrafında 70 
mil murabba sahasındaki geniş bir a. 
razide cereyan edecektir. Manevrala
ra 60 bin asker iştirak edecektir. 

.UC.711 .ıo.ıegraı, uuı..u.u u uuu. ... ı.,,,. 

reyi tkolaylaştıracaın merkezinde ol • 

duğunu söylemekle beraber Sovyet -

ler Birliği ile Polonyayı büyük A vru. 
pa devletleri manzumesinden çı.kar • 
may1 istihdaf 1:ttiğini de ilave etmek. 
tedir. 

nun ,,s oruyan ır " e er • · 
miyeu oıcıugunu., söylemiş. çinko ve u, ... il ..... ııılr;-Hı • Mısırın Milletler 
bakır fiyatlannda görillen yüksekli. DU<'""e refakat Pd('~ M~hdilmıın ga. 

J<'RA'NSIZ GAZETELERİ 

Parls, 13 (TAN) - Frruısız gaze. 

teleri. Almanya ve İtalya notalarile 

me§.,,""'llldUrler. Hepsi de bu notalarm 
gayrikabili taksim sulh. prelliiibine 
muğayi.ı· olduğu k.ınaatindedir. Pöti 
Parlzyen gazetesinin başmuharriri 
Pertinaks: "İtalya ile Almanya, Ce • 
ne\Te mukavelesi yerine bir dörtler 
misakı istivorlar,, diyor. "1<1garo .. ya. 
göre Alm~ya ile İtalya, Roma. Ber. 
lin mihverinin tspaııyaya geçtiğini 
hatırlatarak İngiltere • Fransa tesa • 
nüdiinc karŞı fıyasi bir taa1TUza geç. 
mişlerdir. diyor. 

Londra haberlerine göre Alman 
muhtırası uzundur. Muhtıra. Londra 
ya ta.yyarç ile g-önderilmiştir. Alman 
hariciyesi. muhtıranın bir hulasası 
ru da vermemiştir. 

ğin mal azlığından ileri geldiğini. bu .,etecilcrin ı<:!!\'l~r on dortttlr. Bu da t- Cemiyetine Kabulü 
buhrana İngiliz silahlanma pr<>t-,"'Ml - •-;ıtva.,,ın f.,,:,,.,, ôlt>mine lrn~t ''"rdie' Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler Ce-
nunın sebep olmadığını da söylemiş. Phemmiyet.in bir nişanesi sayılmakta-
tir. dır. 

........................................................ ~: 

i Japon - Alman ı 
1 paktının gizli i 
· maddesi nedir ? 1 

Moskova, 13 ( A.A.) - Pravda gazetesi, baımakalesinde Al- J 
nan - Japon pakfmm Japonyamn N:lrici siyasetinin esastnı teı- : 
kil eylemekte olduğunu kaydet me~fe ~e ~opon hükumetini Alman : 
ya ile münasebetleri haU.ıncla hakıkatı gızlemek/e itham etmekte- i 
rliı. Gazele, diyor iti: 

"Alman - Japon polttmtn giıli bir maclc:Jesi mucibince, Jo- : 
ponya. Almanyanın muvafakati olma'!ıkço baıka clevletlerle bu- t 
na mümasil bir paki imza ec:lemiyecektu.,, J 

Pravda, askeri partinin, yeni Japonya hiriciye nozm Salonun ı 
arzu eylediği lngiliz - Japon yaklaımostno môni olmasmclan kork- t 
maHacltr. + ................................................................. 

miyeti umumi )tatibi Mısırın. Cemiye. 
te kabulü için heyeti umumiyE>yi 24 
mayısta topla.nmıya davet etmiştir. 

Balkan lktısat 
Konseyinde 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)·
Gelecek Perşembe günU Atinada top
lanacak olan Balkan iktısat kon::.Pjin 
de Türkiyeyi temsil edecek heyet, bu
gün şehrimiz.den ayrılmıştır. Heyet, 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın re
isliğindedir. 

---~------~ 

ZIRAA T VEKiL~ 
ADANA YA VARDI 

Adana. 13 (Tan muhabirinden)
Ziraat Vekili B. Muhlis, bugün bura.
raya geldi ve derhal çiftçilerle temas 
lara başladı. Pazartesi günü buyUk 
bir toplantı yapılacaktır . 

il\> l!tikr.a.zuun çok iyi bir §ekilde 
~~fak olması üzerine Fransada 
h~ltı di buhranın nihayet bulduğunu 
~~l:ıdır. Bununla beraber bu 
~ ~ aıyasi vaziyette de sarih bir 
~ teı kıık humılc geldiğini yazan gll

t ~er de vardır. Ekonomi mahfille-
lı 8 likrazı bir Fransız mU\·affakıye -----------------------------..,....._----------------..-----·--------
taf~Ynıakta ve d"nıokrasinin de bir 
ltau olarak tcl8lrki etmektedirler. 

~·ıı Ye nazın, müdafaa istikrazı • 
~tt~. lltilyar franga baliğ olan ilk 
t Ilı ın dUn "8aat 17 de kamilen sa-
l'ı 2: olduğunu söylemiştir. Mikta • 
l11 ~ ltıilfar frank tutan ikinci ter
' gel~k s:ı.lı günü Mtışa çıka· 

aktır. 

iptidai maddeler 

konleransı ' -

• 13UGUN 
Bu sözlerin manası şudur: Al • 

manya iptidai maddelere muhtaç 
olabilir. Muhtaçsa bunları satın al
sın, fakat bu alış veriş müstemle
kelerdeki yerlilerin de menfaatini 
k.oruyan bir tarzda yapılmalıdır. 

Japon murahhasları meseleye 

lantıda bu tetkikler gözden geçiri· 
lecektir. 

Vatanperverlik 

imtilıant 

lıarbe girişmeleri dolayısile Mil
letler Cemıyeti nezdınde cemıyet 

misakının onuncu nıv.ddesi daire
sinde protestoda bulunmuş ve bu 
hareketi ltalyanın ispanyaya harp 
ilan etmesi mahiyetinde telakki et
miştir. 

s 

ClEK! 
Hokkabazın Esran 
Ne kadar tuhaf, ne kadar ~tere

san olursa ol un; alaturkasmdan ala
frangasına, Portakal oğlundan, Usta 
Kanaryadan, me.-:lmr Profesör Bos. 
koya kadar bütün hoklmbazlar bende 
herşeyden en·el bir acmın hatıra~mı 
deşerfor; sonra da beni meharetleri11e 
göre eğlendirirler. nu aCtyı; bütUn 
Ummeti !Uuhammet benim kadar tat. 
mışhr: Siinnet a<'ısı. 

Ogün bugiindür hiç unutmamak 
üzere knrnr yerdim: Mutlaka her 
hokkalıazın nr<lmda gizlenen bir acı 
''ardır. 

:-iimdi nerde bir el çaboklufu, ner
de" bir hokka oyun o, nerede bir klğrt 
hüneri görsem -mahiyeti ne olursa 
ol un- ardında ~unnet acttımdan. ~1i 
rek acısma kıulnr bir elemin gizlen. 
ıliı;!ine şiiphe1enirim. 

Nere<le bir hünerli hoıkka.baz gör. 
sem içimden: 

- Acaba kimi sünnd edl~·ortar! .. 
dive soranm. 

·Naçizane ta\'Sl:re ederim. Sn de 
diin~·nya hu benim ~özümle hakm ! 
Her hokkahadığın. hrr eleahuktnğu. 
nun, her hlinerin nrlcasrnda "a~ba 
ne \'3r!,, di~·e me1'8k edip hekl~'in. 
Kısa ,·eya uzun hlr zaman ~nnra bu. 
mı "e fetmeniz ihtimali ('Oktur. 

Hokkabaz.lan Ye <'.errahlan Te tUr
lü olıtllcaklarile dün,·a hlr ~nnet 

diiı!:iinUne dönılii. Allah yardnncısı 
olsun yıı\'rucuklarm ! 

B. ~ELEK 

Kuru Üzüm 
Kongresi 

Kaoanırken ... 

Çok Esaslt 
Kararlar Verildi 

Ankara, 13 (Tan muhabirindcn)
(lzüm kongresi. bugünkü toplantılm• 
da münakaşalı bir celseden aonra, 
İktisat Vekilimiz Celal Baya.ruı bir 
nutku ile kapanmıştır. 

lktısat \·ckilimiz. kongre kararla• 
rının, yakın bir zamanda icap eden· 
lere bildirileceğini ve hemen tatbi· 
kata geçileceğini söyledikten aonra. 
demiştiı· ki: 
"- Hiç bir kontrol, alakadarların 

bu işi takip arzularından daha kuv
\'Ctli olamaz. Kararlarınızda ,ahsi 
endişe ve menfaat değil, milli eko • 
nomi menafiinin rehber olduğunu 

takdirle gördüm. 
Bu kararların diğer çiftçiler tara• 

fından da bilinmesi ve beninısenme• 
si lazımdır. Mut..; inizdc aliıkadaı'lan 
tenvir ediniz. 

Hepinize selamet \'C muvaffakıyet 
dileyerek çekirdeksiz üzüm Ankara 
birinci milli kongresini kapatıyo• 
rum.,. ç 

KONGRE KARARLARI 

Kongre kararları arasında. mahım .. 
lün ta§SJz elde edilmesi, karaböcekle. 
rin nyıklanmıısı, 12 üzüm ihracat 
ti,E!nin standardize edilmesi ve istih. 
salden ihraca kadar bütün üzUm işi 

safhalarının tanzim ve ıslahı ,•ardır. 
Bundan başka, Uzlimlerin bozulma • 
dıµı naklini, üzüm merkezlerinde so. 
ğuk hava depolan kurulma~ı da ka. 
rarlaştırılmıştır 

AKŞAMKİ ZİYAFET 
Kongre kapandıkta11 sonra lzmtr 

Üzüm Kurumu, Şehir Lokanta.smd& 
bir çay ziyafeti \'ermiş, Meclis ~ei. 
sile Başvekilimiz, Vekiller, meb'uııı • 
lar ve kongre azaları da bu ziyafette 
bulunmuşlardır. 

KONGRE KAPA1\,RKEN Fransa da 
Silahçılık 

• l\ı Devletin! 
~ 'a tia, 13 (A.A.) - Resmi gazete 
~alttı baıı Sclıneider • CreU.80t fabri
~ılliı ~ ?ilih imal eden kısnnlannm 
~llilınesini derpiş eden bir ka-

C enevrede toplanan Milletler 
Cemiyeti iptidai Maddeler 

komitesi bütün milletlerin bazı ip· 
tidai maddeleri kolaylıkla edine
bilmesi meselesini konuşmuş, ipti· 
dai maddeler yüzünden hissolunan 
hoşnutsuzluklar üzerinde tetkikler 
yapmış ve sonunda bu meseleye a
it tetkıklerini genişletecek komi -
teler teşkil ettikten sonra toplan
tılarına nihayet vermiştir. 

daha başka bir bakımdan teınas

ettiler. Bunlara göre, müstemleke 
sahibi olan devletler. müstemleke
siz kalan devletlerin de mlistemle
ke edinmelerine mani olamazlar. 
Mani olabilmeleri için. henüz inki" 

" 

Fransa lıükCımeti tarafından 
piyasaya çıkarılan müda

faa istikrazı bliyük bir muvaffak•· 
yet kazanmış bulunuyor. Fransız 
matbuatı Fransızların istikraza 
karşı gösterdikleri tehalükü "ser
maye grevinin son bulmnsı., tar
zında telakki etmekte ve frangı mü 
dafaaya hacet kalmadığını söyle
mektedir. 

ispanya hükCınıetinin ltalyan e
sirlerini teşhir etmesi mukabilinde 
General Dcllao, ispanya hiiklımeti 
saflarında da bir çok yabancılar 

bulunduğunu ıddia etmiş ve k-en
dilerinin de bu yabancılardan esir
ler aldıklarını söylemiş ise de is
panya hük(ınıetı karşısında mun
tazam dört ltalyan fırkasının har
be iştirak ettiği tarzında beyanatta 
bulunamamıştır. 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Jktısat Vekili C<!liıl Bayar, üzüm kon .. 
gresinin tazimlerini telgrafla Reisi· 
ciimhur Atatürke, Meclis Reisi Ab
dU1halik Renda ve Başvekil ismet ln· 
onüne arzetmlştir. 

'&ti e lle§ret.miştir. 
laıt'tı llıiinasebetle ~st Le Popu-

··~ hıetesi, şunla.n yazrnaJrtadrr: 
~ karar yalnız eeınbolik bir ted
~a ~iYetinde değildir. Ayni zaman 
~~ ~. ınilli ve beynelmilel bir ih
ht;.l~ da tekabül etmektedir. Halkı 
~ rıne programmm tatbikine bu 
~ müessir ve 'Clllin bir surette 

edılın. kt.cdır ., 

Komite müzakereleri sırasında 
bazı devletlere ait arazinin diğer 

devletlere devredilmesi meselesi 

konuşulmuf, fakat lngiltere mu .. 
rahhası bunun kat'iyyen iptidai 
maddeler temini bakımından bir 
çare teşkil etmediğini, açık kapı si
yaşetinin yerliler namına za. 
rarlı olacağını, asıl derdin bazı 
devletler tarafından takip olunan 
iktısadi ve mali siyasette oldufunu 
anlatınıftr. 

şaf etmiyen topraklara her mem-
leketten muhaceret vukuuna mü· 
saade olunmalıdır. 

iptidai maddeler meseıes\ üze

rinde bu çeşit mütalealar dinlen

dikten sonra komite, tili komite
ler tetkiline karar vermiş ve top
lantılarını hazirana kadar tatil et

miştir. Komiteler sanayi maddele
ri ile gıdai maddeleri ve men'" 
bakmıyarak bUtün iptidai madde
leri tetkik edecekler ve gelecek top-

Fransızların müdafaa istikrazına 
karşı gösterdikleri rağbet. Fransız 
vatanperverliğinin ve birliğinin. bir 
imtihanı muvaffakıyetle başarma· 

sı sayılır. 

lsrx1ftvtJ Mif.ftm,.fi 

ve Mi/fç,f/er Cemivefi 

I
• spanya hükCımeti Madrldin 

Şim1tlişarkında dört ftalyan 
fırkasının cümhuriyet kuvvetlerile 

Milletler Cemiyeti ademi müda. 
hale iflnln içinden ancak altı yedi 
ay zarfında. çıkabildi. 

ispanyadaki yabancı gönüllUle
ri oradan çıkarmak işile meşgul o
lacak olursa bu işin ne zamana 
kadar devam edeceğini tahmine 
kimse cesaret edemez. 

ômeı Rııa DO(f,ROL 

BUyi.ik Şef \'<' Meclis Reisiyle Baş
vekilimiz kongreye samimi mukabe
lede buluıunuşlardır. 

Çocuk Haftası 
23 NiSANDA 
BAŞLIYOR. 
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M ARiE 1-UAAT Bir Kadın Hakkında Takibat 
Yapılıyor 

Polis, dün Emine Huriye isminde 
bir kadını. genç 'kadınlan baştan ~ı
kardığr iddiasile mUddeiumumiliğ'e 

vermiştir. Polis, Taksimde Zambak 
Mknğrnda 55 numarnlı evde oturan 
Emine Huriyenin evinde şUphe üze
rine bir araştırma yapmış ve yaban. 
cı kadınlarla enkekler bulmuştur. 

kemesine geldi. Hakim suçunu sabit 

gördüğü için kendisini bir lira para 

cezasma mah'lt\ım etti. 
(Kraliçe Meri) 

Bir Sahtekarlık Davası 

Fransızca sözlü film parlak muvaffakıyet kazanıyor. 
ten: FOX DÜNYA HAV ADiSLERi 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

İlave-

ABONE BEDELi 

Emine Huriye, evrakı ile berabe!" 
ikinci sorgu hakimliğine gönderilmiş 
tir. Suçlu, hiç birşeyden haberi olına
dığrnı, bu işi hizmetçisinin yaptığını 

f3öylemcktedir. 

Dün ağırceza mahkemesinde baş

kasına ait emlaki sahtekarlıkla saL 
maktan suçlu Sarı Cemil, Herant ve 
müba.5ir Kenanm ımıhai<emesine de. 
vam edildi Mahkemede davacı Po. 
za.nt ve avukatı da vardı. Suçlular 
ve avukatları müdafaalarmı yaptılar. 
Muhakeme karar için talik edildi. 

Beyoğlu Halkevindeki 
Temsiller 

Beyoğlu halkevinden: · 
İzdihama mfıni olmak. gelenlere 

yer temin edebilmek için temsilleri
mize gelmek istiyenlerin davetiyele
rini evvelden evimizden almalannr 
rica ederiıı:. 

- Attay Amcam sıytıma bağladı, diyor. 
Ve annesinin önüne gelip, arkasını ona çeviriyor. 
Beş ya§mdaki çocuğun arknama. bağla.nmJŞ olan 

bir, iki aylık bir bebek var. Çakır Adviye eğilerek 
tki çocuğu biribirine bağhyan paçavraları çözüyor: 

- Sen onu nasıl sırtmdn. ta§ırsın. Ben sana karde
ı;ini yere yatır, demedim mi? 

Küçük Gülizar her insanda akraba gören bir so-
kak çocuğu lfı.Ubn.liliğiyle: 

- Polis amcam dilenmek yasak dedi, diyor. 
Çakır Adviye isyanla: 
- Allah, Allah! diye bağınyStt sen dinlemiyorsun 

ya! ... 
Şimdi küçük Gülizarm arkasından çözüp aldığı 

kirli bir paçavra çıkınını kucağında sallıyor, Gülizar 

~·,-~-
annesinin sözüne oevap veriyor: 

- O, öyle sandı. 
Ve mini, mini belini doğrulttuktan sonra iki elini 

arkaya doğru götürerek, yerinden doğrulan çok ihti
yar bir kadın gibi belini uğuşturuyor. 

Çakır Adviye kaldırımın üstüne oturuyor. Kirli 
paçavra çıkınını kucağına alıyor. Bu çıkının içinden 
örümcek ayakları gibi ince kollar ve bacaklar kmııl
dnruyor ..• Üstleri yaralarla, çıbanlarla kapanmış kol· 
lar ve bacaklar ... 

Nazlı kaşlarını kaldırmış onlara bakarak Sabriye
nin kulağına: 

- Hay içleri çıkasıca kanlar, diyor, tıkarup ta 
doğuramasal!ı.r bari! .•• 

Ve arsada bir fare, bir kedi veya köpek leşi göriin
ce iğrendiğini göstermek için tilkUnniye alışmış bir 
mahalle lazı itiya.diyle hemen başını yana çevirerek 
yere tükürüyor ve yine arkadaşına yavaşça: 

- Gönlüm döndü, diyor, çocuğun Ustündeki yara-
lan gördün mU ? ... Doğurmasalar kıyamet kopar!!! ... 

Elbette doğurmasa.lar klya.met kopar. 
rrabiat dişiyi başka niçin yaratıyor. 
Doğurmak! ... Bu, onun en mukaddes hakkı ve en 

bUyük vazüesi değil mi? ... 
Fakat Nazlı bunu anlamıyor.. Na.ılı, kadmm en 

büyük va.zif esi ve mevcudiy~tinin eebebi olan a.na.lrk
tan nefret ediyor. 

Hayır!. Ha.yır!. Onun için, bu sefil kadınların 

doğurmıya haklan yoıt. 
l\:endi çocukluğunun bütün hatıraları gözUnUn ö-

No. 3 -nünde canlanıyor. , 
Dar bir sokakta demir bir kapının önünde oturup 

beklediği saatleri ve demir kapınm öte tarafında bir 
düdük cıyak, cıyak ötünce bu demir kapının açılı~ını 
ve san'ki cansızmış gibi solgun bir kadının kendisine 
seslenişini hatırlıvor: 

"Nazlı!! ... ., 
- Nazlı! .. . 
- Bana da bir !başka isim bulamamı~lar, bu Naz-

lılık nereden çıkıyor, bilmem ki. .. Ne var? Ne isti
yorsun? ... Ne bağınyorsun ?. 

- Demindenberi konuşuyorum. sözümü dinlemi· 
yorsun ne yapayım, ben de bağırdım. 

- Dalmışım da. 
Artık göztinde bütUn c;ıocukluğ"Jnun üstUnde geç

tiği kaldıran taşlarının hendesesi yok, her biri kıy
metli birer "'oyuncak gibi çocuk gönlünU oyahyan sı
kılml§ limon kabuklan, atılmış bir kağıt parçasından 
yapılmış tuzluklar, çamur birikintilerinde yüzdürü
len kağıt kayıklar, bir sicim ucuna bağlanarak ha
yalen mUkellcf bir araba sanılan ufacık tahta par
çalan UstUnde davul çalman tenekelerin hayali gö
zünden silJndl. Fabrika kapısında annesini beklediği 
glinlerin bin bir resmi kopan bir sinema şeridi gibi 
bir anda yok oldıL Şimdi Sabriye ile kcnuşuyor: 

- Ne istiyorsun benden? ... 
- Bak!an a., ka.r§J penc:ereye, mUrettip Salih yine 

aizi dikiz ediyor. 
Bizi! ... 
Nazlı, bu eöze cevap venniye tenezzUl bile etmiyor. 

Ve onun böyle dUşünilşiliıe için, için gülüyor. Çtinkü 
o, mürettip Salihin kime baktığını pek iyi biliyor. 

Sokağın karşısındaki handaki matbaanın müretti
bi Salih, ona daha geçen salı her şeyi söylemedi 
mi? 

Türkiye Ecnebi -1400 Krş. 1 Sene 2800 grt Şehremininde Fransızca 
Dersleri 

Şehremini halkevinden: 
Evimizde A. B. Fransızca kursları 

olmak üzere salı, cuma gtinleri 20 
den 22 ye kadar ders verilecektir. 
Ka.yıt başlamıştır. Sekreterliğe mil· 
racaat edilmesi. 

KONSERVATUAR ORKESTRASI 
Şef: SEYFEDDİN ASAL 

Solistler: HADİYE ÖTÜGEN 
İSKENDER ARDAN 

750 ,. & AJ 1500 ,. 
400 " 3 4\7 800 .. 
150 ,. l Ay 300 ,. 

Mllletlerarası Posta ittiha~~ 
dahil olmryan memleketler ı,,..
SO - 16 • O • 3.5 liradır. 

16 Mart Salı saat 21 de 
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Yazan: SUAT DERViŞ 
Hem söylemese bile, Nazlı bütün erkeklerin ken

disine baktığını biliyor ve kendisi orada iken de Sab
riyenin yUzüne bakmıyacaklarından emin ... 

Her yerde, işinde, atölyesinde, mahallesinde, so _ 
kakta, nerede olursa olsun nereden geçerse geçsin 
daima erkek bakışları kendisine çevriliyor. 

Mahallede kadınlar ona: 
- Bu kızda şeytan tüyü var. 
Diyorlar. Evet herhalde onda öteki kızlarda olmı

yan bir şey var. O birçok kadınlarda olmıyan bu şe
yin kendisinde olduğunu bildiği için, bütün arkadaş
lanndan daha mağrur, kimseyi adam yerine saymı
yor, Kendini herkesten daha yüksek, daha kuvvetli, 
daha başka hissediyor. Ve işte yine bunun için; o
nun yU.rüyü,ünde gilzellere ve kuvvetli olanlara has 
olan bu kendisine emniyetli s/rbestlik. Gözlerinde 
btitUn insanlara ve bilhassa erkeklere bakarken kuv 
vetsiz bir şikara bakan bir pars gözünün azametli 
ışıltısı, ve başını tutuşunda bir hükümdar başmdaki 
ahmak kibrin inatçı ve knhredici isyan verici bir üa
desi var. 
\ . . . 
·Çakır Adviye erkeklere arkasını dönmiye lüzum 

bile görmeden esvabının önünU açtı. Ve bu aralık • 
tan sıkan şey nedir? .. Hiçbir çıplak kadın resminde 
ve çıplak kadın heykelinde buna benzer bir şey göze 
görünemez. Acaba bir ressam, hiçbir heykeltraş böy 
le bir kadm göğaU görmernif mi? 

Çakir Adviyenin ya.ralı çibanlı çocuğuna uıa.ttığı 
şey bir kadın göğsUdür. Fa.kat bu göğüs bir kadm 
memesine değil pis ve kirli pa.ça.vralardan dikilmiş 
ıslak ve içi boş bir keseye benziyor. Ve ondan ıUt, 
gıda alacağını ümit eden bebek, aradığını bulmak 
için onu beyhude yere kUçUcük ağzile çekiştirdikten 
sonra bir şey bulamamazhktan doğan bir hırçmlıkla 
bir keçi vavrusu glbi lbağırmıya başlıyor 

Çakır Adviyenin göğüs etleri ta koltuklarının aıtı· 
na kadar sızlıyor. Çakır Adviyenin göğsü bir tek ne
bat fışkıramıyan kurak bir toprak gibi çaresizliktcı> 
çaUıyaca.k. 

- Ah yumurcak, sana ne vereyim. makine başııı-
da aç, aç sallanmaktan göğsüme süt gelmiyor ki, iJ' 

Biraz ileride karşı kaldırımın yanında seyyar b 
köfteci kendlı!ine ısmarlanan köfteleri pişiriyor .•. 

Et kokusu, bütiln eokağı sarıyor .. Emzikli Advi~·e 
kokuyu almamak için elinden gelse nefes almıya.c~l<· 
Demin. genç kızları payhyan ihtiyar kadın bir dil1ıı' 
ekmeğinin içine iki köfte koyduruyor. Erkek aınel~ 
ler içinde de köfte yiyecek vaziyette bir iki bekg.t 

va~tiyar bir i~çi bir şey yemeden dıvarın dibine yıı.t 
tı. Uyuyor. Kadınlar bir kenarda, erkekler bir kC~ 
narda küme olmuşlar. Kimisi ekmek yiyor, kilXl 
yoğurt alıyor asıl itibar şu kel kafalının ka.rpuzln .. 
nna. Ekmekle karpuz yiyenler pek çok. Satriye dC 
bir gazete klğıdma sanlı ekmeğini çıkarıyor. 

ÇöpUr Emine bir şey yemiyor. Hep çömelmiş beP 
arkası dıvara dayanmış ve gözleri yumulmuş, galfblJ. 

ikinci eiga.rasını içiyor. 
Nazlı da. eırtını beton binanın dıvanna dayamış ''6 

altı lastik olan gümüş keten iskarpinli ayaklarını 
uzatm.ş: 

- lçerde boğulacağım zımnettim diyor yine bum· 
da bir parça esiyor ... Şükürler olsun serinlediın. . 

Hakikaten atölye ile sokak arasında büyük bıt' 
fark var .. Burada hafi!, ha!ü esen rilzgar terli vU· 
cutlarda dolaştıkça saatlerdenberi i~başmda bunal .. 
mış olanların vücutlan tenini kolonya ile uğuşturu .. 
lan yUksek ateşli bir hastanın vücudü gibi rahatlı!C 
duyuyor. 

Nazlı gözlerini yumarak siyah önlüğünün eteği.rı .. 
den kollanndaıı ve boynundan girerek bacakların• 
kalçalanna. omuzlarına., kollarına ve göğsUne dol
ru tatlı, tatlı yayı.lan bu eerlnlikten bUyUk bir ba' 
duyuyor: 

- Bir ,ey yemlyonun Nazlı? 
- Sıcaktan canım U;temiyor. Tokum. 
lmklnt var ını hiç ... Bu kadar çalışan insan hf~ iV 

cıkma.z olur mu? . 
(Arkası var) 
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TAN G<®çüm g®011üş~ügü 
BAŞMUHARRIRf 

Gündelik Gazete 

• Ahmet Emin YALMAN 

~ ~N'ın hedefi: Haberde, (irll e, her şeyde temiz, dü· 

1 
at, •amimi olmak, kariin 

:eteai olıruya çalışmaktır. 
.Hayat palha~n~ngn 

• 

§N~~ ~ESELELERI 
Bugünün bayramı . 

H ükumetimizin hayatı ucuzlatma şiarları, cihan iktısadiyatı. 
run bu bakımdan en karışık şartlar gösterdiği bir zaman

da ortaya atılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh Türkiycdc hayatı 
ucuzlatma işi şimdi bir taraftan cihan iktısadiyatının, mütemadi

yen hayatın pahalılaşması istikametinde gelişen şartlarına karşı 

koymak, diğer taraf tan da memleket dahilinde hayatı pahalılaş. 

Son zamanlarda htz alan silCih

lanma faaliyeti hayat pahahbğı 

lıugu .. _ 
doğurmaktadır. Türkiye hayat 

~ n ~tanbulda bli)iik ba"Tam r. .J 

~YYareciJerimiz Y~köyde ös.. tıran amillerin. tesirlerini azaltmak surctile iki taraflı çetin bir 
pahahhğına .. karıı mücadele 

ta . nçuşJan yapacak, paraşütferıe mücadele şeklinde yürümek mecburiyetindedir. 
~'3 areıerdcn atbyaca.kJar 

tedbirlerini tacil etmelidir. 
llliftin . • Bu mücadelenin çetinliği bilhassn 

l'ey6 \'e :~eke~ler, hal1ıı tayya.. cihan iktıBadiyatı şartlarının bugün-
llıak f~in :'J ~Uiğ~ k~ı .. 1 ~?dır- kil mUsaadesizliğindcn ileri geıecek
heınını . u ~Uma) işlere buyü.k e.. tir. ÇünkU cihan iktısadiyatı bir çok 
~et n ~e.t \'enyorlar •. Bilhassa So\'· bakımlarından şimdi bir inkişaf i in-
eği us~ nda tayyareeJlik halkın f'..n dedir. ç 

enceJı ,.e e h 1 h . 
ile g lın n eyocan 1 sporu aU. Son yıllann en malum hadisesi 
te b~işt:lr. Gen~ler .ı~tnde tayyare- ve 1929 un son aylarında başhyan 
bbnıı ·e cs~f, para.sütle atla.ma.eıınr cihan i~sadi buhranı son birkaç ay-

ı-···~·-··~ azan: -----····~r 
f Şevket Süreyya Ayder.rıir 
···············--······························ 

lı~ n ~ok gibidir. danberi tama.mile istikametini değiş· lelerile, bir taraftan iş ve sermaye 
bnhas e de llava Kurumu haJka ,.e tirmiş ve Adeta BUHRAN İÇİNDE arasında meydana getirdiği ahenk, 
llıe'k sa gen~Hğe tan·are)i evdir. BİR lKT!SADt İNKİŞAF, yahut bir diğer taraftan devlet kredileri saye
de:ıı' tayyar~Jlli:i öğretmek l~in şim- BUHRAN PROSPERlTESt başla· sinde elverişli bir iç piyasa yaratarak 
~~ra ~ıhfm. teşebbiislere gfrf. mıştır. Öyle ki, bir çokları hatta ci- içtimai bir karışıklıktan kencUni kur-
'1a . . nız de dığer mlJJetler gibi han buhranı artık bitmlatir bile dP.- t tır 
t...~alarda dola.,an, paraşütlerle atlı- mektedir. armış • . . , 
""ti bir ncsU :\·etiştinneU i 1935 ve bilhassa 1936 da ıse ış ta-
k : • ) z. , c ihan buhranı bitti mi? Buna ma~ile değişmiş ve bir çok sahalar-

Qnun ftll!lft yapılır? mUsbet ceva v . . da fıyat auk.utlan y.alnı~ ~urmakla 
n· 3' . p ermek hafıflık kalmamış bılakis sbratlı bır yükse-

:tor Un belediye kanununu tetkik edl. olur. Bızce bul_ıran b~tmemiş, fakat liş görün~eğe başlamış ve bu suret-
le dunı. Kanunda belediyeniu l'aZffe- ~~re~ ve ls~ıka~etıni kısmen de- le buhran içindeki memleketlerin, ya. 
~rfııı gösteren bir fa51J nr. Merak giştırm~ti~. Ç~nkU son cihan buhra-- ni ~ltrda dördünün' talihi ve mukad
dü l> ~de madde okudum. Ve gör. nı yalnız bır .fı:atlar . d~şüşünden i· deratı tamam ile başka bir istikamet 

1ll k, lst:n.nbnlda bu maddelerin pek baret basit hır ıktısadı hadise olmak
~ofu tatbik edilmemektedir. ta.n çok uzaktı. ÇünkU bu buhran her 
di~ ''akit diişün<lüm. Ye kendi kf'n· ta~fta.n ~~miyetin yalnız ekonomik 

e sordum: Kanun niçin yapılır? değil, pohtik ve sosyal bütün mUes
' l\anunun tatbiJ( edilememesi Ud seselerini sarmı, bir iktısat buhra
J eb(.Pten olahllir: Birl kanunwı ha _ nından ziyade bir rejim ve bünye 
ltılflt. uyınamnsı, diğeri t.atbilm mil- (StrUktilr) buhranı halini almıştı. Bi 
~r 0 lanlann kanunu ihmal etmeleri. naenaleyh bu kadar bUyUk bir sar
l 1ediye knnunu hayata U)'.gun olmr. sıntının, yalnız fiatlcrin yükselmesi
~ ~bir kanun değil. Belediye::re )1İk· le tesirlerinin ortadan kalkacağını 

Baıltca lıt:1rp sanayii lıom 
Yüksek ocak 
koku ton VP 

(Şilin) 

1934 sonu 20/ 0 
19 35 sonu 2210 
1936 sonu 24/ 6 
1937şuba#sonu 26 
(26/2/1937) 

almıştır. 

Y eni fiyat yükselişlerinin en 
baş sebebi silahlanmalardır. 

Binaenaleyh her zaman buhrandan 

kurtulmak için bir çıkış noktası bu· 
lan cihan iktisadiyatı, bu defa bu ÇI· 

kış noktasını harp sana~1inde bul
muşt~. Binaenaleyh ilk ve mühim 

yUkl!elişler harp sanayiinin ham mad 
delerinde görlilmüştür. 

Mesela aşağıdaki rakamları göre

lim: 

macJcJelerincJe fiyat seyri 
Ham de- Çubuk de- Ham pe~ 
mir ton mir Çent rol varilli 
ve şilin olarak (dolar) 

70/0 
7410 
95 ' 0 
95/ 0 

1,80 
1,85 
2,05 
2,20 

0,94 
0,94 
1,04 
1,16 

ği V~felıı:r her beldi)·enin, ka... iddia etmek abe21 ve acele bir hareket 
a~ ·ı ~ .. --- -- ..... ~- ---'-··- -· ,.ı .... u .. n .... ı.ı ı.. .. ı... .. o" a"'h" hitmio. 
t~ . erdır.A 'l'iyece ve içeceklerin tir diyenlerin şimdilik en canlı deıli-
._ll ~e ıhhı "Obnasr. hamam \•e o. lorl henU~. bu fb'att\[alkınmalarmdan 
~ eri hh" 're . n sı ı \'e temiz olması veq. ve bazı piyasalar arasındaki şümullü 

H .. ..,. ----:;Hu 1n La.9t.... ~ ... - ""'-'dd•11>1°rlı> de c.yni ı;('kilde göıJUrUz. 
maddelerinde görUien bu yiik Mesela aşağıdaki rakamları tetkik 

selişleri harcıalem en mlihtm 1ıam edelim: 

gıbt, para anl~malanndan ibarettir. 
JanO halde kanunu tat.hika memur o_ Fakat buhranın bittiğini iddia et-
ttı ların da.ha dlldcatJJ buJunmalan mek ne kadar acele bir hareket olur-

e\'tuu üzerinde durmak 18.mn. l!a buhran içinde •bir iktısadi inkişa -
knı ltaık kanuna ria)·et etmt'IZ!le hak- fın başladığını görmek te o kadar 
l-'~ da derhal cezai hükUmler \'erilir. hadiseleri inkar etmek olur. 

h kat kamına tathika memur olanlar 
Q~~t• • 

lı ·--.u;elerini ihmal ederlerse onJua 1 928 son aylannda başhyan cı-
e l'apıJır, bilmiyorum. • han buhranı en had ve en 

t Oaıetemizin ikinci sa~-:fa.~mda t~ _ kel!kin seyrini 1932 ..,.... 83 de vermiş
hll.tıbuı sokaklann•lakf pi~Jiı!i göstf'rfr tir. 1933 de Almanyada faşizmin te
l11" l'esbn görecek."iniz. Bu c,öplf'- essUsU ile orada başhyan silahlanma 

haUrtan biri sokağa atcıa df'rhal hareketi, Almanyada, daha l!onra t
~andmtmnk lixnn getir. Faka.t ~.alyanm askeri m.~~eralar peşindeki 
~ lhmaı yüzünden çöpler sokakla.. Buhran devletçilıgı,, ltalyada buh
~ Ya~ılnuş bulmtu)·or. Bundan rana karşı bir takım mukavemet 
0Iarı kimi mes'ul ede<'A!ifz! mtinhanilerinin doğmasına sebep ol-

Kauçuk 
Llbresi (Pens) 

1934 sonu 
1935 sonu 
1936 sonu 
1937 sonu 
(26 '2 1937) 

6,3/ B 
6,9 1 16 

10,1 '4 
10,7/ 8 

eamuk (miyeling) 
Libresi (Pens) 

7,21 
6,39 
7,10 
7,41 

Yün (İngiltere l 
Libresi (Pens l 

22 
24 
30 
31 

manda halkta bir alım kabiliyeti ar· 
tışının da bir taraftan alameti sayı
la bilir. 

Bilhassa pamuk ve yün ham mad· 
deleri Ustündeki fiyat yükselişleri 

karakteristiktir. Çünkü bu iki ınad
de cihan buhranından en ziyade mu
tazarrır olan iki maddedir. Pamuk i- H arp sanayii ham maddelerile 

harcıAlem maddelerden sonra 
le yün ayni zamanda harcıalem istih· nihayet gıda maddelerinde de mun-
lak maddeleridir ve bilhassa kütleler tazam bir fiyat yükselişinin şahidi 
tarafından istihlak olunurlar. Bu olmaktayız. Mesela en mühim iki zı· 
itibarla btmlardaki yükseliş ayni za. rai gıda maddesini alalım: 

. -.-.. ·a = ~ .... 
aS ·- ~ c s c; ~ .9'& 
--c.s~ =-
..... ~ '!> ·-.-.- ·- ---~s ~ d~ 

iti() .o ı.:.. ::ı 
::s - ..... cı::ı 

c:Q ..J < 
1934 sonu 30/ 7 5417 
1935 sonu 31 / 7 36/ 1 
1936 sonu 4717 77/ 5 
1937 Şubat 46/ 2 82 
(26/ 2/ 937) 

Bu fiyat yükselişlerini hemen her 
maddede ve dolayısile müşahade et
mek kabildir. Fakat son zamanda bu 
fiyat yükselişlerine muvazi yeni bir 
har~kct başla.nıştır. O da grev
lerdir. Bu grev memleketlerinin 
başında Fransa, İngiltere ve AmerL 
ka gelir. Şimdi her tarafta l!İndika
Jar, artan fiyatlarm doğurduğÜ ha • 
yat pahalılığına karşı koymak için 
yevmiyelerin artması mücadelesine 
girişmişler, bu da son ayların meşhur 
grevlerini doğurmuştur 

F ransada halk cephesj bu grev-
lere müzahir olmakta, Ruz.. 

velt bu grevlere karşı vaziyet alına.k 
ta ve İngilterede de hUkumet bunlara 
müma.şat etmek mecburiyetinde kal· 
maktadır. Şu halde grevci memleket. 
lerde Ucretlerile yaşıyanlar yeni pa -
hahlanma hareketine bu suretle tntL 
bak etmektedirler. Fakat bir taraf
tan harp sanayiinin. harp toklannm 
ve silahlanmanm fiatlerf ytlkseltmesi 
diğer taraftan da başlıca memleket-

lerde yevmiyelerin artması dünyada 

yeni bir hayat pahalılığı hareketine 
sebep olacaktır. Hatta bu hareket 
başlamrştrr. Türkiye bile bunun hari
cinde kalamamaktadır. Son zamanlar 
da cam ve züccaciye sanayiinde. sel. 
liiloz \'e kağıt sanayiinde, ipliılt fiyat 
larında. buğday, petrol ve benzin, de
mir ve cclikteki fiyat yUkselişleri da
ha Eıimdiden mcmle.'tetimizde de ken
dini göstermi ve bu euretle bu mad. 
delerin dahili fiyatları da artarak ha 
yat nisbi pahahlaşmı tır. Vakıa bu 
pahalılaşma nisbeti henüz az tnahl!üs 
tur. Çünkü hayat pahalılığı istatistik 
lerimizde asıl rol oynıyan rakkamlar 
bu pahaltlasmayı hemen aksettirecek 
şekilde değildir Maamafih ne kadar 
hafif de olsa pahalılaşmn temayUlO 

lıiı.ce kanunu tatbik Ue tnU\."87.zaf muş, Amerika buhran rejimine inti
~la.rnı kanunu ihmal etm~lerl, ha1- bak ederek Ruzveltin cebri mUdaha· 

tlı. kanummz1uk yapmHmdan flaha ----------------------....--------------------.-----------------

ltıe~~:~~ buna da bir ceza ver- Öilnilrı .-.~eselelerl il:zerlrıcle 
811, bir alışma kilçilk ' bir 
"''!selesidir. 
tı 'l'an, bir müddetten beri :yeni f!\'1e
laetller:tn en mes'ut anlamu 'rotoj{raf. 
~ i.esbtt ederek neşre çahsıyor. Fa
ll~t ~ıkan resimlere dikkat etmi~~
aıcı.ı.!önnUş!4Ünüzdür ki, resimle.rlnl 
df • Q:a. razı ola.n1ann çoğu \'ahu. 
>es~e lliıistiyan çiftlerdir. Türkler 
ıe: aldımmktan çekin1yol', ve n . 
~ erde resimlerinin neşrine mÜ!a.. 

e etıniyorla.r. 

Aşağıya günün muhtelif m~etelerine ait bir 
takım suallef' tertip edilmiş ve her sual i~in de 
~ muhfomcl c.n.p dercolunmu.,tur. 

Siz bu cenplann doğru olanlarını ayıraea.k 
ve onun nwnarasıru cetveldeki yerine koyM'8k. 
smız. Cevapların doğrulan yannki nU!thamızda 
~ıkacaktır. , 

Bu küçiik lmtlhanm J;'ft)'e~ı. oku~'llculara fay
da.it bir eğlence t.emln etmektir. Okuyucu bu !>U

aJlerin cevaplannı ararken hf'm bll~!llinl kon. 
trol ttınek, 11em f!e g('ı(~n hAdJ!lleleri bir daha 
hatırlamak lmkiinmı bulaeaktır. 

MEMLEKET MESELELERi 
1 - Maarif Vekili (1) Saraooğlu Şükrü, (2) 

Nafi Atuf, (8) Saffet Ankan, (4) Abidin Oz
men, (5) Hikmettir. 

Nazındır, (2) Viyana sefiridir, (8) Hava Nazı. 
ndır, (4) l..ondra ~firidlr, (5) Roma efiridir. 

2 - ltn.lyan General Grazlani Habesi~tanda 
bir bomba 

0

lJe ya.ralanmı!:itır: Graziani (ı) ttaı. 
yanın erkanı harbiye relc;idir, (2) Habeş ordu. 
lan kumandanıdır, (S) Ha~ \'alisidir, ( 4) 
Trablu!J valisidir, (5) ltalya Harbiye Nazındıl'. 

3 - ispanyada General Miaja, 1'1.adrit cephe. 
sine gitmlşttr; General Miaja (l) Madrit cephe. 
si kumandanıdır, (2) htikt)met ordutan başku. 
ma.ndanıdır, (8) Madrlt hükiımetl Harbiye Na. r ~~~~~ · · ~~~:~ · · ~i:~~~~·ı 
i Dünya meseleleri için j 
ı 1 .... .... .... .... .... 1 ................. f 

zındır, ( 4) Asilerin l\ladrit ceph~i 1kwnandanı. 
dır, (5) !\ladrit nlisldlr. 

4 - Mussolini Garp Tarablusuna gitmiştir. 
Garp Tarablu!ll (1) Asya<tadır, (2) Avrupada. 
dır, (3) Akdeniz sahilindedir, ( t) Mısıra kom,_ 
şudur, (5) Afrikadadrr. 

5 - So\Tet Rusyada Onljonilnd7,e büyük me. 
ra.."lmle defnedilmiştir: Ordjon11ddze Sovyet 
Rusya (l) dahiliyf' komiseridir, (2) münakalat 
komiseridir, (3) ağır sanayi kom14'eridlr, (4) 
parti sf'kret.er muuin'd~. (5) kUçtik sanali ko
miseridir. 

FiKiR MESELELERi 
l - Şehir Tiyatrosu Umit ply~lnJ oynamak. 

tadır: Umit (1) Tercüme bir eserdir, (2) HaJlt 
Fahri Beyin eseridir, (S) Ertuğrul l\luhsin tara. 
fından tel'<'Ume edilmiştir. ( 4) Galip ta.rafın. 

dan ada ptf' edllrnio;tir, ( 5) bir çoeuk plyeısldir. 

5 

Günün Fıhosı: 

Ademi Müdahale 
Komitesinin 9 Avhlc 

Hayatı 
8 Ağu~tos 1936 - Jı"'ramıa lspruıyn 

meselelerini haJ için, cliğn df'\'letlere 
bir ademi müdahale komitesinin tes-.. 
kilini teklif etti. 

9 Eylôl 936 - Ademi miidahıı
le komitesi ilk defa içtima etti. 

8 Teşriniev,·eı - Eğer Alman • 
ya .ıtal~·a, Franko)·a asker \'e mü
himmat ~öndennekte devam edecek. 
lerse, :'.\lo kO\'a ademi miidahale ko· 
mls;\·onundan -:ekllece~ni hilıUrdi. 

SO Teşrfnlewel - Portekiz lıU
ki.imeti, General Frankoyu tspnnyol 
de\·letinin resmi reisi olarak knbuJ 
etti. 

19 Teşrfnl5anf - İtaJ)ıı \'e Alman. 
ya .. Burgos.. hükumetini tanıdtlar. 

4 Kii.nunuen•eı - tn~Jiz Rnri. 
clye Veknletf. ademi müdahale ko
mlt~nln sahiller! kontrol teklifini 
bilcllrdl . 

10 Kanunuen:el - l.ondra ,-e Pa. 
rls iki noldai nazarda birleştiler: 
1 - Büfün de\'letıerin doı!nıdan doğ
ru~·a w~ya bfü·a~ıta müdahalelerini 
kesmek. 2 - l\fuha ame~i durdur
nufk fçin mUştt-rek hareket. 

13 Kanumıen·el - Portt>klz. Fran. 
sız ,._. fnı:iliz tf'klifini rcdcletti. 

2i Knnunuen·el - 1...ondra ,.e Pa
rtctin tspan)ıt~·a ~öntillii ,::öndenne .. 
mek hususunrla ,·erdikleri kararlar 
alakadar devletlere bildirlJdl. 

8 Kinunu~I - İtalya ve Alman. 
~·a ce\'B.p ''erdlJer. Almanya, İspan
yada bulunan diğer de\1etlere alt gö
nUllUlf'rfn Qf'kflmesinf tst.edl. 
ıs Kanunusani - Fra.n~a Harici) o 

Nazın Delbos ı:önUJJü gitmesini me. 
neden !kanun projesini !11llet Mecli i· 
ne verdi. 

6 Şubat - So\'yet Rusya kontrol 
işine fc;tirakf teklif' etti. 

1 O Şubat - İtalva.. Son·d Rusva,. 
nm İspanyol sahlİlerinl kontrolllnc 
itiraz etti. 

11 Şubat - Port~kfz, hudntlannda 
her nevi beynelmilel kontrolü reel. 
detti. 

15 Şubat - Malaganın sulrutun
dan sonra Londra nihayet gönüllUJe
rin lsran~·a~'B gönderilmestntn kat'. 
lyyen mmlnf" karar verdi. Memnui
yet 20 Şubattan itibaren me.r'idir, 
Kontrol plim 6 Martta tatbtk edile. 
cek. 

19 Şubat - Port~ktz prensip ola
rak hudutlanmn tngili7. "mii nhit. 
1Pri., tarafından kontrolünü kabul 
etti. 

1 Mart - Adf'mi müclnhnle kon .. 
tro1iinUn 6 Mnrtta ha h;"·ncnğınn mu. 
hak1<ak nazariJe bakılnhtlir. Fnk,nt 
tnli komiff'nln tnolrınhsında mUhim 
noktat ntt7.ar 11ıtiUlftnn ~ıko11,,.hr. 

Komite Rct-.t T..ord PIJmot l\fnhı~a 

ha\'ali~lnln ltatrn yerfnc tnı:f]lz filo
"' tarafında kontroliinii ı~teml~. hal. 
va \'e Alma"''n murahhaslan buna 
ltlra7. etmi~lf'rdir. 

2 ~fart - ı,,)rd Pi1mot fc;;p11m·n<la
kf biitUn t:öniitlUJrrln ı;:rrl Nıf!nhna. 

crmı t.-Mif .-tmfc;; ita ''-n '"<' A lmllll\"n 
mnrnhhn~ınn ilıtlrnrl kn:ntl:tr lrn,·
muo;lardır. Tiercıe~·•len ""''"1 lınril'1P1•1 
İspanya n1hnlnn mesele inin hallini 
lstcmic;ludir. 

• 
Ölme. ~e~m. ölme ... 1'nz ~Plir rn. 

~"frlar. ciınenlf'r ye.,,.iJlenir, oflar sır

rru\ pUskiilJM' t.rilıl ,.,.rniJir, sen clt' ot. 
lamr, hli~iir. sf'nıizlersln .. 

tspanyn VT """'' verinr ıco,-mTIV"O· 
rum. Jlfı.;:;U .• Falmt ~nsret:tin Roca 
bn ha,·nt tarih"""'"' okm;nyrlı . P<:<'ği. 
ne yaphğı nasihati ltnh!'lıynrnktt . 

ı\D~JZ 1'AZIC'I 

. 
yine görülmektedir. 

Türkiyec!e lıayaf palıafdığr vasa• 
· tisi (kôğlf paravo göre} 

935 sonu 957 
936 sonu 964 

Şu hale na~aran acabn hayat paha
lılaşacak mı? 

Bu sualin cevabı şudur: 

'Ilı J\\-:rııpa \'e Amerika ga.r;et.e ve 
t ecınualarmda herk~fn, ve her smı
~ mensup kadın ye erke~n heT 'e. 
la de "resimleri ~ıikar. Hatta fıd:aın'1\n 
(!a.,.~ birlbirlerlnl karşdryan lkanko
hl)ların öpfü•iirken almımş l't'ıl'limlerl 
hı e neşredilir. Hatti sl:ıe daha '8ri. 
ı:.ı 8Öyliyelim. İn~tt-re MaJlye N~ 
3' l'enJ 9ekilen bir rılmde rol ahm. 
a hile l'azr olmu~tur. 

1 llu, bir ahşkanhk m~l~ldtr. E\'
~elc ayıp bir şey de~l<llr ki, Jta. 
1lt e hısa.n için hayatının m mM'· 
tbt "111 sayıJabDeoek bu hldlsenln nfllll
ftn ~ tnahıur 0151111. Evlenme ft dtt. 
ttlu lıa.berım ga.ıet.elerde Çll'kmryor 
!\hı' 'Yeni e\1iler ga:ıetede restmlerl. 
~ ~4s bir m&h!UJ' görü.Tor-
1t~ 1lU' O halde reıııhnlerlnln neşrinde 

2 - Da~~iye V~U Şükrü Kaya ,;~en hafta 
(1) Şark \."lla)·etıerıni dolaştı, (2) Adanaya ~it. 
tt, (S) Cenup hududunu tefti~ etti, (4) hmirde 
idi, (5) Ankarada idi 

3 - Cenevre-de Hatay müzakereleri (1) bit. 
miştir, (2) Fransızlar müzakeredf>fl ~ekllmlştir, 
(8~ Bizim tekliflerimiz kabul ecfümiı;tlr. ('4) 
miizake~ aıldm kalmıştu, (5) müzakere de\·am 
etmektedir. 

f 
2 .... .... .... .... .... 2 ................. .. 
3 ................... . 3 ................ . 
4 .... ·-· ........... . 4 ........•........ 

2 - \'arlık mecmua.c;mm ·(87) lncl numarası 
çrkmr~tır. \'ıtrfrk (l) btanbulda ~ıkar. (2) An_ 
karada çıkar, (S) b:mirde f;diar. (4) bir fikir 
mecmuasıdır, (5) hir sinema mecmuasıdır. 

- Cihanda hayat pahalılaşıyor ve 
Türkiye bayat pahalılığına karşı mü. 
cadele tedbirlerini tacil etmelidir. 

n f!ft ltlahmr ~öıilyorlar. 
tlQ. edik a, bu l>ir aıı,ma meselesi. 

• 

4 - Almanlarl a olan ticari münasebethnlz 
(1) iyidir, (2) tnJataa u!ramıetn-. (S) reni mü
zakerelere yol &çnUftır, ( 4) lylllle ytt.ı tutmuıJ. 
tur. (5) bozuktur. 

S - btanbula Tttrkkutu merubn! lçbı (1) 
Esld~ehirden, (2) Anb.radaıt, (S) fımJrden, 
(.j.) Bursa.dan, (5) bir çok yerler:hn tayyare fi. 
lolan gebnlştlr. 

DONY A MESELELERi 
l - \'on Rlhentrop Almanyanm (1) Hariciye 

s ··- ............ ··- 5 ................ . 

Fikir meseleleri için 
, 
ı ......... -. .......... 4 ··- ............ . 
2 ........ ·-· .......... 5 ................ . 
3 ................... . 

kazanılan 

3 - Bu hafta "Sinekli Bakkal,, isminde bir 
roman çıkmıştır. Sinekli Bakkalm müellifi, (1) 
Ru.~n F.şnftJr, (2) Yakup Kadridir. (S) Reşat 
Nuridir, (4) Mahmut Y~dlr, (S) Jlallde E
diptir. 

4 - Bedla 1'fuvahhlt (1) uhne vtlltlcllr, (2) 
muh&rrlrdir. (S) h!klyecldir. (4) pzet«ldir. 
(5) kadro terzisidir. 

ti - Türklyede lise muallimi olmak ;çbı (1) 
ilk mektep (2) orta mektep (3) lise (4) ytıbek 
mektep me7.Unu olmak (5) husu~i tahsil gör • 
mek la7.Imdır. 

Balkeairde imar Faaliyeti 
Balıkesir - Şehrimizin batı tara

!mda.ki Medine bayırmm bir Qam ko. 
ruau haline getirilmesi için faaliyet 

devam ediyor • 
Vali, konağı, eehlr klübU ve Halk

evi blnalarmm etrafı ietimllk edile. 
rek açılacak ve burası bir ada halin
de ortaya cıkacaktır 
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( SPOR ) 

Eski Dünya Şampiyonu 
uaıa Akıllanmadı 
F-ederasyon 
Reisi istifa 
etmedi mi? 

I A !'! -=================::=================================== ~ - 14 - 3 • 937. -

Büyük Türkkuşu bayra
mıni bugün kutluyoruz 

Kafa sporu 
d tm k b·1· .. (~k-~~}ll:!-

e e a ı ıyetinın ın 190"' b"t• 
ölçülür. Mesela kendilerine içi 

1
• 

")it• 
çok yanhşlarla dolu bir yazı~-
Kim, bu hata.lan ne kadar a:ı kB
da bulup gösterirse, kafa maÇJJll . 

1 
zarunış sayılır. Bu işi tertip eden ~ 

°' seler. verilen yazılardaki hatalara ıe 
'J rat intikalin hangı· mümareseter . sayıer· 

~ 1 temin edileceğini de evvelde~ ·~ 
ler. "Tan .. tebrike değer bir işe gı 
miştir.,, ıesf 

\ Diğer taraftan Hııiuk Fakill 
93 

.. 

1 

Medent H1ıkuk Profesörü Ahmet . 
mim Gönensoy bize şunları söyJeJJJİi 

1 tir: · ıc 

1 - Ben. sahsan tesebbüsiinilzle cO 
fıJcir k& ! alakadar oldum. Gençlerde, 1 "'tı 

biJivetlerinin inkişafında bu usulu 

Futbol Federasyonu Reisi Bay Sedat R1Zanm 
istifa ettiği haberlerinden bahsetmiıtik. fakat 
kenclisile görüıtüğüm reis eliyor ki: 

"- Ben ele istifamı sizin gibi gazetelerde o
kudum. Bu haberin nereden çıktığı beni de hay· 
rete düıürüyor. Böyle bir ıeyin aslı, esası yoktur: 
istifa etmem icap etse, bu istifamı Türk Spor 
Kurumuna veririm, gazete sütun/arma eleği/ .• 

Yine Sinema 
artistlen~riyle 

meşgul oluyor Kaıayı maharetle idare eden genç 
(Başı ı incide t 

p f anöıcümüı kazadan sonra 

büyük yardımı olacaktır. Fakat blll 
i~te. en büyük güçtuk. alakayı cet~· 
decek mevzular bulmaktadır. Hiç şil~ 
he yok ki. bunu da temin edeceJ<sltt l 4 

Şayet, ihtiyar ~iıı-ıl ohırsa. ben de 9 
• 

ze me"'zu bulmak hususunda yardJIO 

lsf ifama sebep olarak gösterilen Türkkuıu 
bayramı dolayısile milli küme maçlannın bir haf
la tehirine itiraz ettiğim gösteriliyor. Herkes gibi 
ben de, takdir edersiniz ki, memlek~t iıi olan bu 

önemli bayram için bir hafta değil, milli küme 
maçlar1n1 iki, üç hafta bile tehir edeceğim tabii
dir.,, 

ve yeni Türk.kuşu talebeleri tayyare 

Eski dünya şampiyonu MaX Bear Amerika- ile uçurulacak~r. 
dan Londraya gelmiştir. Sabık şampiyon Lon- Şehrimizdeki hava bayramına işti-
d d b" ·· ·· k . . . .. rak edecek olun tayyareler, diin de 

ra a ır dovuş yapaça tır. Şımdıki dunya şamR şehir üzerinde uçuşlar yapmış ve hal-

piyonu Bradok'a unvanını kaybeden bu güzel ka teşvikkar beyannameler atnu.~lar. 

yüzlü boksör, bir zamanlar fevkalade lmvvetli dır. 

yaradılışı ile Demsey'in yerini tutacak ümitler 

vermişti. Fakat yakışrklı olan BaX Bear sinema 

artis tlerine dalarak asıl mesleği olan boksu ih
mal etti, neticede de dayak yedi. 

Dünkü kaıa 

-----·-------------------·----( Dünya şampiyonluğu ünvanıru kay. 
bettikten sonra da ciddi şekilde çalı
şamıyan Max Bcar iyice gözden düş. 
tü. Aklı bru;ında bir adamın yapanu
yacağı acaipliklere tcşebbUs ettiği i
çin Amerika federasyonu kendi~ine 

boksörlük lisansı dahi vermek iste • 
medi. Kendisini akıldan sakat telak
ki ettiklerinden boksörlük lisansı al • 
madan evvel bir akıl doktoru tarafın
dan muayene edilmesini ve mecnun 
olmadığı anlaşılırsa boksörlük lisan
sı verec !;rini bildirdi. 

DUn, Tilrkkuşu piliınörlerinden biri 
hafif bir kaza geçirmiş, motörsüz tay
yarenin soğuk kanlı pilotu Ali maha 
reti sayesinde tehlikesizce Gülhane 
parkındaki ağaçlar üzerine inmiştir. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Boyunduruğa koıulmuı Alman ıam
piyonlar1 idman ediyorlar. AıağuJa 

antrenör 

Bu vnziyet üzerine, ekmeğini yine 
bokstan çıkarmayı düşünen Max Bear 
A vnıpaya gelmiyc karar veroi. 

Max Bear'rn akıllı veyahut deli ol
duğunu iddia edecek kadar yakınındn 
değiliz. 1''nka.t daha Londraya çıkar
ken Mnry Pickford ile beraber ve pek 
candan ahbap gibi resim çıkartması, 
henüz bir boksör gıbi -akımı başına 

toplıy::unndığına df'liılet ed"' ır. 

Türkkuşunun 2 numaralı planfoü, 
Ali'nin idaresinde olduğu halde Türk. 
kuşu muallimlerinden Vecihinin tay
yaresine bağlnnmış ve bu hava katan 
saat 11 de Yeşilköyden havalanmış
tır. 

Katar, Gülhane ptı.rkı üzerine geldi
ği zaman planörü tayareye bağlıyan 
demir tel birdenbire kopmuş. fakat 
mahir planör Ali. soğuk kanlılığını 

muhafaza ederek rüzgarsız. havada 
yere inmek mecburivetinde kalmış • 
tır. Pilot, iniş noktasını tayin etmiı:ı. 

Giilhane parkının geniş şosesını mu 
Ytı.fık görmüştür. Şosenin iki tara -
fındaki ağnçlnnn biribirine çok ya 
km olduğu için genç pilot. büyük bir 

ağacın üzerine konmayı tercih etmiş 
\C muvnffaKiyetli bir ınışren ı:ıonra 

planörü ile ağacın üzerine konmuştur. 
P18nörün kanatlar, pilotun gözlük 
ramı kırılmış, kaşının üstü hafif ka-

namıştır. Pilot, tayyaresini ağacın Ü· 

: lar yapabilirim.,, 

i Fikir sporu 

1 Hukuk Fakültesinden diğer bir p!"O" 
· fesöri.imüz de. kafa sponı hakkında 
. şu mütaleada bulunmuştur: it 

1 
- Buna kafa sporu yerine tik 

ı sporu demek, bence daha doğru otut'" 
ı du. Maamafih, cazibesi, adından zi}-S'" 

~de kendinde olan böyle bir teşebbill6 
~ 1 önayak olduğu için "Tan., J tebrik et• 

, mek lazımdır. 
ı Gençlerimiz yalnız vUcutga deği~ 
, dimağca "da çevik olmalıdırlar Anca.!' 
·muhitimiz için çok yeni olan bu spo
ru yaptırırken, dikkatli olmayı da 11'" 

: nutmamahdır: Fikir mtinakaşa.sınıtı 
'yerini şahst münakaşalar pek çşbuk 
1 alabilir. Hatipler. mevzudan koJaycS 
· ('tkabilirler. öz fikir, bir takım rrı~· 
· f?'alatalar icitıdc kavbolmak tehJikesı· 
ni gösterebilir. lşte bunlan bflhll

1 

sa gözönünde tutarak fikir milnal<S.' 
salarmm nezih bir şekilde ve hele~· 
det lnricine <.>ıkılmı,·arnk yapıJınaSI' 

. nı temin etmek gerektir ..• 

Salih Murada göre: 

'Muharrlrimiz, Profesör ~alih 1-ftı• 
· rntla da konuşmuştur. Değerli riYS." 
z:yecimizin r ı mevzu etrafında söyle-

;ı,.1 • ...; '°11•,h·~ 
- "Tan., ın teşebbüsü çok iyi ne-

Garip idman sistemi 
Almrnlar şampiyonlarını 
boyunduruğa koşuyorlar 

Bir zamanlar büttin Aınerıka tara-
1 fından şımartılan bu boksörün düstü; 
ği1 şu akilx>t gene sporculara bir derb
tir. zerine y'"'rleştirdiktf'n sonra. dal!nrn Plônöriın ağaca taktldığı s1radaki 

tutunarak ~ğıya inmiş ve meraklı! vaziyeti 

. ticeler verebilir. Eğer. iyi tatbik e
dilir ve suüstimale uğramazsa ... tşte 
muvaffakiyet temini için, münaka.."13' 

,va girecek olanlann me\"zula.r üzerill' 
de iyioo hazırlanmış olmaları, mnns 
kaşa esnasında mügalataya sapına.J!1.1' ... 

Alman mütehassısları her şeyi kolaylaştınnak, her şeyin sun'i-

6ini bulmak şöhretini ka.1'.anmışlardır. Ekmek yerini tutacak 

sun'i maddelerle }'apılmış francalaları, kumaş yerini tutacak ka

grtlan icat eden mütehassıslara bu sefer spor mütehassısları taş
crkartmışlarchr. 

Fransızlara Karşı 

Çıkacak Alman 
Milli Takımı 

Ayın 24ünde Stutgard"da Fra.nsıı 
milli takımına karşı çıka<.>ak Alman 
milli takımının kadrosunu Alman fe
derasyonu tcsbit etmıştir. Thkım şöy
ledir: 

Kalrci : Jacob. Mii<lafiler: Janes. 
Ragbi oyununda bır tür lU binncili- Muzc-nberg. Mua vinleı : Gellcsch, 

Milli Küme Lisansları iği alnmıyan Alman sporcularının ek- Goldbruner, 1'itzinger. Muhacıml"r : 
siklennı tetkik ('(len bir antrenör şu-

H 1 1.A.'hner, Sıffinı;. Lenz. Szepan, t ·r-
azır anıyor na karar vermi.ştır. 

Mılli kümeye ıştirak edecek oyun- Ra.gbi oyunu için elz<-m olan cüı:~ ban. 
<'ularn Futbol 11'edcrasyonu tarafın- bUyUklüğü, kuvvet .'·e gozüpek olmak lhtiyatlnr .. ·oıuu<'ın, Munkeıt, Sıcn 
c:aıı ayrı bir şeklide yeniden lisans gibi ha..~salara malık bulunan Alman netsreitcr. 
'<'rileceği alman kararlar meyanında milleti bu oytm'":' .~P ettirdiği Ş<"kil 1 -------
111. Fakat bu lisansların nizami ne de idman edemedıgmden beynelmılel 1 Bul9aristan Kayak 

bı muam"lelcre maruz kalacağı, sahada geri ~lma.kta~ır. 
kluplrn tereddüde sevkettiğinden bu Bunun yegane çnresı, Alman Rngbi Şampiyonluğu 
hu u ta kat"i bir karar alınmamıştı. oyunculnrm.ın omuz başla.nnı ve o 
Futbol 1'.,oo rasyonu dün Ankara, 1z- muzla itnuye yanyan -adalelerinin Sofyn, 13 (TAN) - Pazar giınü 
mır H' lst.anbul.aJ3nlıklarına gonder- k u v" et J en m es ı J az r m d t r. burada Bulgariı.:tıının Hl37 :.vılı skı 
dığı bır telgrafla lisans ışlerinin bır Bir Alm~n mütchnsmsmm mç.yda şampıyonluğu ı ın yapılan mu~a.ba • 
ruı evvt-1 halledilın sini u;temiş ve ni na çrka.tdrğı alet. biz:i m bildi;!imiz kahırda. J\vuı:t urynlı Fnts nanıınc{µ 
nmi şcklıni bildirmıştır nlel~de boyunduruktan başka bır şey bir Nemseh k~o..nmıştır 

Yem lisanslar için Fenerbahçe, loe>gıldır. 1 On Uç şubatta şchıımızdcn harc-
Guncş, Besiktaş, Gala.t.a:;aray klüple- Şımdi Alman Ragbı oyuculan h('r I ket etmiş o nn g~reş takımımızın ya
rının milli ktimcye iştirak edecek o- gün boyunduruğa k~a:nık idman nn şehrımıze donec<>gı haber alın-
yunculannrn künyclPn lstanbul mm· etmekt«lirJPr. mışlır. 
fakasmca tasdık edilecek ve lisans ve- 'Mania koşııruln.n içın de Alman - ---------

Jme k Uz<>re fotoğraflartyle beraber antrenörleri ht"l" manianın Ustüne bi- A yvahkta Spor 
Ankaraya go11derilecektır. rcr kurşun kalem koymak sı.ıretiyle Hareketleri 

Mayzel'in Verine 
Adam Bulunmuyor 

(; c nd olen A vustury~ futbol di'k-

şampiyonlarının idmalarını tanzim et. 

mcktedirler. Malfun ya, mania koşu-
• 

sunun bir atletin nıaniaya süriinPcc·k 

~kilde aşması taıımdır. Bu ~kil at

lete hem mesafe kaza.ndınr. hem de 

nahak y€'re yormaz. 

AyYalık, (TAN\ - Mınta.ka lig 
ma.çl:ı.n bnı}la mıştır A \'Yalık . l'Jd
l"<'mıt mnçınr 2- 1 ı:tıyt ıle Ayvalık 

knzannu.şln. 

lki ent ll'n fazla bır zanınndanbe
ri durgunluk geçirmekte olan A~·va
lık sporculannı harekete getirmek ve 
yapılacak temaslnr1a spor rekabeti 
yaratmak gayesile spor meraklıları 
tarafından yeni bir klüp açılmıştır. 

lan ve en kısa yoldan davalarını 1
: 

kesif bir halk tarafından şiddetle al- her Türk .tnyyarecisi böyk>dir.,, 
k113lanmıştır. Kalabalık arasından Ali. parka gelen tayyare cemiyeti 
bazı kimseler, Ali"nin bu itidaline hay direktörü İsmail Hnkkı tarafından 
ran olmuş ve kC'ndisiru takdir etmiş- merkez binasına göndm ilmiştir. Ali, 
lerdir. Pilot. bütün bu iltifatlara şu bugünkü teza~Urata da iştirak ede· 
kısa sözlerle mukabelede bulunmuş • cektir. 

bata muvaffak olmıya çalışma1arı ııı
zımdır. 

S!Jıirlerc hakim olmak, esastır. )fil• 
kabil tamfm sözlerine. kolayca kJ7. ~ 
mamalt, bilakis onları ikıiaa çaJışnı81' 
18.zımdır. 

tur: PJimor. itfaıye grubu tarafından Ben bu usulü. Rober Ifollejdeki bO'" 
calığmı esnasında gördüm. Orada~ 
talebe birliğinde mühim bir mesele U· 
"t"rinde münakaşa ccrevan ediyordıı: 

"- Eğer soğuk kanlı olmnsayfüm. indirılmiştir. Bugün trenle Eskişehi
tayyareci olnbiliı miydim? Elbette ki re gönderilecek, tamir ettirilecektir. 

Sofyada 
Kargaşalık 
Başgösterdi 

\Cenevre k • On taleb~. tam yirmi dakikada, D'ltıb om ı- telif noktalara temas etmek suretiylfl 

t {Ba.!Jı 1 incide) 

beraber pek çok talebe tevkif 
edilmiştir. Bu vaziyet talebe

ler arasında çok çetin bir gale
yana sebep olmuştur. 

.500 t.:ıle.be, sıhhat müdiiri) etınin 
kapısmı kırarak binanın pencerelenn
den halka hıtnbl'>la irnt etmişlerdir. 

Talebelne karşı polis müfrezeleriy
ie bır siivarı boli.ığü gbnd rilmiştir. 
Takbderdm VE' polisll'rdPn birkaç 
kışi yaralanmıştır. 60 kişi kadar tC'· 
ktf edilmiştır. 

Sofya, 13 (A.A.J f;llı kadar tıp 
faklilt~i talebesi, fakülteden çıkan 
talebenin köylerde staj yapması hak
kındaki projeyi protesto içın sağlık 
miidlirliiğü onüne gelmişler ve orada 
bır heyet clırektor tarafından kabul 
<·<hlmıı:tir. Uır komi.inıst talebe hıın
dan ıstifade ederek binanın penccre
~mc ~rkmış ve nutuk vernıiye t*b
bUs etmıştır. İ-'olis talebeyi dağıtmış 
ve 9 ta.le-be tevkif edilmiştir. Bunlar
dan altısı derhal serbest bırakılmıştır. 
Yaralı yoktur. 

lznikte bir kızı kaçrrdılar 

tesi henüz karar 

vermiş deği!dir 

bir takım "rltcselcleri kolaylıkla hallet
tiler. 

Bizde bu tarzda fıkri münakaşalaft. 
henij;ı; alışılmamıştır. Ekseri mtinll" 
kaşalarda, işin şahsiyata dökülmesi• 
ni bir tnrafa bırakalım, bi,r mesel• 

(Uaı;ı ı inddc) münakaşa edilirken. bir tarafın na· 
dctli müntlkaşuıarn rağııwn, hiç bir tibi hangi noktayı ele alırsa, ondıtrl 
meselede ht·nüz kara~· verilmiş değıl- sonra söz soyliyenler de hep o hatı• 
d. bin temas ettig~ı me\'zular üzerinde 
ır. 

KonııtC' yC'nıden Sancağa ilhakını yiiriirler. IJiğer noktalara temas et -
istcdiğimız Uç nahiye ile lskenderun mek kimsenin aklından geçmez. JJal .. 
limanı \C mahalli polis ve jandarma bUki iki tarafın hatipleri arasında teŞ
kuvvctleri hakkında nıiişahitlerin ma- riki mesai olursa, münakaşa dabtJ. 
lümatını dinlemiştir. randımanlı olur. Tıpkı futboldeki gi-

Para, gümrük, akalliyetler, asker- bi... Bir oyuncunun rolünü, bütün "' 
likten tecrid ve mahalli polis mesele. yuncular aynen tatbike kalkıŞtl".larss 
leri hnkk,ınqa Ti.irk _ Fransız mUte- netice ne olur .. Siz kendiliğinizden b1J 
hassıslarm iştirakile Cemiyeti Akvam •nı kolayca kestirebilirsiniz ... 
miitehassıs dairelerin yardımı ile tek. -~r ________ _. ___ .. -::-""" 

nik hazırlıklar yapılı.ror. Fransız mü. ' 
tehassısı bugün bir mukabiJ proje e
sasları metni tevdi etmiş ve komite 
tarafından bu sabah gozden geçiril
miştır. 

Komıte. pazartesiye miişahitleri li• 
san meselesi hakkınıta dinliycccktir. 

HEYET1M1Z DÖNÜYOR 1 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)-! 

Resmi 
Nazarı 

Dairelerin 
Dikkatine 

Kağıt fiyatla.n dUnya piyasa 
:5ında yüzde yüz artmıştır. Menı 
ekctimizden yabancı memleket 

t toru llugo fayzeJ'ın y1>rını doldu 
ı ak henüz hır b:ışka ıda:reci bulun!l.
maml§tır. Şunun veya bunun mayze
Jın yerme geçcceğl hakkında şimdiye 
kadar çıkan şayıal~r tahakkuk etme
mıştir. 

Büyük idarecinın A \-Usturya futbo-
tündeki muhtelif i.5lerini şimdilik fe 
d ra~yon azalan anılarında taksim 
Etmışlerdır .Bu şekildeki tecrübe iyı 
11~tke vermediği takdirde Mayrelin 
~nnr ayni salahiyetle bır mütehas-

Almanlar mama idmanlarında her 
atletin manialan devirmeden yalnız 
kurşun kalemleri de\.irmeleri için ça
lışmaktadırlar. 

Zamora Fransada 
Kalacak 

(,Akm spor) ad.mı alan bu teşek • 
kül bilha.ssa denizciliğe ve a.tetizme 
ehemmiyet vermektedir. 

İznik, (TAN) - Akköyden Sa!: 
kızı 17 yaşında Zekiye, San afrt1 kö· 
yünden birkaç şahıs tarafından ceb
ren kaçırılmıştır. 

Milletler Cemiyeti paskalye yortula
n mfu1ascboUyle nisanın 11 inde ta
til devres:He girecektir. Cenevr~e 

h 1.1hman beytimiz de bu aym 19 unda 
omdan hareket edecek ve 22 sinde ts- ı 
tn nbulda bulunacaktır. 

PARİSTE 

ı ere fazı :ı para çıkarmamak icıı 

7imdiye kadar biraz btiyük bari 
erle dizilen resmi ilanları. diğ~ı 
•cfiklerimiz gibi biraz daha kUçü 
narflerle dizmeğe karar verdi:< 
tıin yazılarmrn kUçüklUğU ve bi> 
!UklUğü arasınd:Jki nisbet; fiyat 
•an arasındaıu oisbetin aynidir · 

llı\nların biraz daha küçUk harf 
ıerle dizilmesi 16 3. 937 den ıtı 

._._......_--'n=-AL ............... ~trr. 

J.spanyol ihtılali dolay:ısiyle Fran
sa.ya iltica eden meşhur lspanyol ka
\('C]sı Zam.orruim "ıce .kllıbünde oynı 

yacağı artık teeyyüt etmiştir. 
Jspanyol kal!'Cisi bu mc\•simin so

n·ına kadar o takımda kalacaktn. 

Zabıta, kızın kurtanll".ıası ve suç
luların yakalanması içiıı çalışmakta
dır. 

Paris, 13 <A.A.) - Haricive Na- '"ıaren baş.laya.·nktrr. 
zın Delbos, Türkiye büyük el~isi B. j .,._ ____________ _,....ıı 
Sua.t Davaz'ı kabul etmistir . 
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Giyeceğiniz şapkaya dikkat etmezseniz 
J!Üzeilr.~inize suikast yapmış olursunuz 

]r< A\ -R\ıcr-r - -- _g_ ][)) _ -~ 
Moda Şapkalardarı 1 

l'll Şapkasile beraber güzel bir ilkbahıı.r tayyörii. Lacivert yünlü ku

tU~!arı Y~pılmış .. olan bu tayy.?rü~ beyaz ç~~~.d~n süsleri .~ardır. Ayni 
)irı r lacıvert fotr şapkanın uzerınde de goruluyor. Tayyorün önünde 

261
6 ~e~az çuhadan bir yelek vardır. Bu tayyör bluzile beraber pek gü-
bır ılkbahar kıyafeti teşkil ediyor. 

Her kadının elleri 
güzel olabilir 

~iraz dikkat 
biraz itina 

kafidir 
• n . 1 ce, uzun parmaklı, temiz 

~ ve muntazam tırnaklı, be. 
her ve manalı bir el sahibi olmak 
~at kadının arzu ettiği şeydir. J..,a
ıtn hergUnkü meşguliyetler elini. 
fçi bo~u.Imasma çok yardım ettiği 
e~ elınızi güzel olarak muhafaza 
Çar ek gUçtür. Güzelliğin başlıca 

eıen şunlardır· 
~liıı· . . 
~ ızı sıcaktan soğuğa tutma -
l'lk ıı. Çok sıcak su ile bir şeyi 
ıııa, ldıktan sonra soğuk su kullan. 
da ~nız. Ellerin kızarmasının ve 
~la~ şişmesine bu sebep olur. 

it su 7rınf çok suda tutan ,.e faz
~· ıle meşgul olan kadınların el. 
tıır ın Uzerinde ekzemaya benzer 
h~cUt hastalığı görülür. Bu, bil
"arq a çok çamaşır yıkayanlarda 
tart ır. Sıcak su yalnız elleri kı • 
bUtu llıakla kalmaz, onları kurutur, 
ti şt~rur ve cildi bozar. 

laıın &üzelliğinin başlıca düşman -
ibıı dan birisi de soda ve fena sa
~lardır. Ev işleriyle fazla meş 
~ 01a.nıar .IAstik eldiven kullan
~le~dırlar. Ev işlerinden maada 
~l bozan bir ikind sebep vardır: 
!-ı.ıt~ Yıkandıktan sonra iyice ku. 
n ... lllazsa ve yahut nemli havlu 
" eıı· ~ita ıntrse buruşur ve kurur. El 

ıtaıt ~an ınusluğu civarında bir ça· 
~litı.ıı rem bulundurmak faydalıdır. 
ltı-exnl 1 Yıkadıktan sonra biraz 
~u e uğuşturmak, onları yu • 
fü !ak ve güzel yapar. Bademya
he'tl:ı e kola ile yapılan bu kremler 
ı-tlt Ucu, hem de kolaylıkla teda.. 

)'.'edilebilir. 
~~trnazdan evvel elinizi yıkayıp 
clar b adı~tan sonra, bileklere ka -
l'ağı 01 lanolin veya gliserin ile 
~lhuaınak faydalıdır. Lanolin ve • 
\rateii nebati bir yağ müraccahtır. 
'1a1ı n son nazariyelere göre fay
~11.~ ~nYilnııyor. Gliserinin içine bir 
l~cı· ıtınla kolonya koymak ta çok 
boı~·. Elinizi iki türlü ev işi çok 

~iri·. 
'hıt k 81 dikiş ki parmaklarm deri. 
~llt aldırır, diğeri ise sebze soy • 
l'ıal"n:ı "e nıutfakta çalışmaktır. Bu, 

akları boyar. Buna mfıni ol _ 

Elleri güzel fufmak için Aaıvurulan 
çarelere bir bokıı 

mak için ya eldiven giymeli veya • 
hut derhal biraz oksijenli veya a.. 
monyaklı su ile parmakları fırça • 
lamalı dır. 

Elleri yumuşatmak ve incelt. 
mck için gece yatmazdan evvel on 
dakikalık bir masaj yapmalıdır. 
Mektep talebeleri ellerinin beyaz 
olması için yukarı kaldırırlar. Bu, 
kanın cereyanını temin için mil -
kemmel 'bir harekettir. Fakat de. 
vamlı bir netice vermez. 

Ellerinden avucundan b~lıya • 
rak parmak uçlarına kadar itina 
ile masaj yapmak faydalıdır. Bu • 
nun için elleri iyice yağlamalıdır. 
Tıpkı dar bir eldiven giyerken· ya
pılan hareket gibi hareketler ya 
parak parmakları birer birer ov -
malıdır. Bu masaj esnasında dir. 
seği masa üzerine dayayıp elleri 
yukarcla tutmak lazımdır. 
Eğer bilekleriniz ince değilse, 

onlara da aynca masaj ve jimnas· 

Güzel Şapka Yeni 

yüze yakışan 
şapkalardır 

8 ir şapkanın başlıca vazifesi 
süslediği başı güzelleştir • 

mektlr. Bazan pek güzel olan şap
kalp vardır ki insana yakışmaz. 
Güzel şapkadan maksat yüze ya • 
kışmasıdır. 

Moda şu veya bu biçimdir diye 
basma kalıp şapka giymeyiniz. 
Şapka modası elbise modası gibi 
sıkı değildir. Yüze göre, kadının 
tipine göre biraz değişebilir. Esa
sen her mevsim o kadar türlü şap
ka vardır ki her yüze ve tipe yakı 
şanını bulmak güç değildir. Evve. 
la şapkaları umumi hat ve şekille
rine göre ikiye ayırmak lazımdır: 

K enarh şapkalar tabii baştan 
biraz daha büyüktürler. 

YlizUn yandan görünen hattını ile
ri doğru uzatırlar, gözlere ve yü. 
ziln yukarı kısmını gölgclendirir
ler. Bu şapkalar başı biraz bU. 
yükçe profil hattı keskin olan ka
dınlar tarafından tercih edilmeli .. 
dirler . 

Kenarsız ve pek küçük şapkalar 
küçük başlı, kısa çizgili yuvarlak 
yüzlü kadınlara yakışır. Bir de yi 
ne kenarsız ve alnı açık bırakan 
şapkalar varclır ki en tehlikeli şe
kil bunlardır. 

B azı kadın tiplerine bu şap. 
kalar pek yakışır, bazıları 

için de facia olur. Bu, en güç giyi
len şapkadır. Çok genç, güzel göz. 
lü, berrak tenli ve umumiyetle yu
varlak yüzlü, kalkık burunlu tip. 
lere yakışır. Keskin çizgili, hele 
burnu kuvvetli olan çehreler böy -
le şapkalardan mikroplu hastalık 

sribi kaçınmalıdır. Kenarlı şapkalar 
iç ııue ner yuze yakışan kliçUk ke. 
narlı ve Kanotiye ismini alan şap
kalardır. 

Bunların tepesi yassı kenarlı, 

ya dilzdUr, yahut dalgalıdır. BU .. 
yük kenarlı ve kaplin denilen 
şapkalar pek yakışmakla beraber 
çok süslü olduklarından her gün 
ve her saatte giyilemezler. Bu an
cak pek genç kızların her zaman 
giyecekleri bir şapka biçimidir. 

E ski zamanın fes biçimi ve 
yahut kalpak şeklinde olan 

şapkalar umumiyetle siyah saçlı 

kadınlara yakışır. Renkli sarıkları 
andıran veya mihrace sarığı biçi. 
minde olan şapkalar da esmer yüz
lü ve siyah saçlı kadınların şap 
kasıdır. 

Toreador 9apkalanna benziyen. 
ler de esmer kadınlara yakışacak 

eannedilirse de bilhassa sarışın baş· 
larda pek güzel görünür. Çinli 
şapkaları ve kenarı yuvarlak bir 
dolmaya benziyen §apkalar da san 
ve kızıl saçlara pek yakışmaz. 

Çok büyük kenarlı açık renk 
şapkalar plajlarcla ve köylerde pek 
güzel olabilir. Şehircle giyilen şap. 
kalar sabah ve spor için kUçilk ke
narlı, öğleden sonra ve gece için 
ise kenarsız ve küçük intihap edil 
melidir. 

S iyah renk umumiyetle rağ. 
bet gören bir renktir. Fa

kat yaz için şen ve güzel renkli 
§apkalan ihmal etmelidir. Mavi, 
koyu yeşil, kahverengi ve kurşuni 
yüze yakışan renklerclir. 
Kenarı başka, tepesi başka renk 

şapkalar bu sene modadır. Etra .. 
fında başka renkli korclelası olan 
düz renk şapkalar da pek güzeldir. 
Şapkanın şekli ve rengi biraz da 
insalara göre değişir. Büyük ke -
narh şapkalar çok uzun boylu ve 
ince kadınlara yakışır. Ayni gü. 
zel şapkayı kısa boylu bir kadına 
giydirecek olursak, onu mantara 

tik hareketleri yaptırmalısınız. Çe.. 
virme ve bükme hareketleri pek 
faydalıdır. 

Daima yukan tarafına doğru gi 
derek masaj yapmalıdır. 

Sağ el, BOl ele hizmet ederken 
güçlük çekmez, fakat eğer solak 
değilseniz ilk zamanlan 11ağ eli 
tedavi için epey zahmet çekersiniz. 
Zamanla buna kolyaca alışılır. 

veya şemsiyeye çevirmiş oluruz. 
Tepesi yüksek ve uzun tüylü 

şapkalar da orta ve kısa boylula
ra yakışır. 

Renge gelince: o da biraz yaşa 
ve yUzün renklerine tabidir. Ac:ık 
mavi, pembe. kurşuni, sarı renk • 
ler berrak ve güzel ciltlere yakı -
şır. 

Boya her ne kadar, her kadınm 
cildini güzel yapmıya yardım edi • 
yorsa da tabiatin berraklığını her 
zaman veremez. Beyaz renk her 
tene ve her yaştaki kadına yakışır. 
Tüyden veya beyaz çiçekten yapıl
mış bir şapka gümüş rengi saçlar 
üzerinde de pek güzel görUnebilir. 

ı····················· Ne yemek 
yapsam sualine cevaplar 1 

• • , , 
ı , , 
• • • • • 

Pazartesi - Kuzu fmnda patatesli, ıeytinyoğlı taze bokla, nohutlu pilôv, zerde ~ 
Solt - Bonfile ıspanak püresile, zeytinyağlı yaprak dolma.,ı, tulumba tatlısı. : 
Çarıamba - l~kembe çorbası, JİJ kebabı, fasulye pi/6kisi, portakal peltesi. : 
Perıembe - Ç ukes tavuğu, lôhana dolması, sigara böreği, sütlôç. : • Cuma - Ciğer külbastm, kıymalt ıspanak kökü, tatar böreği, elma kompostosu. : 

f Cumartesi - Tas kebabı, zeytmyağlı enginar ficlant, ıehriyeli plôv, revani. : 
: Pazar - Kalkan fava·ı, yaprak dolması, ftrtnda makarna, çikolatalı kreme. : : ........... ······--.... - : ı-........................ ı 
Müşkü lere f Fındıklı i Bayan ara 
cevap f Bisküvi i faydah 

Elli tane için bu miktar 18.-

v eriyoruz ZII:;·yumurtanm beyazı. bilgiler 

• , 

100 Gram kabuksuz fın

dık. 

40 Gram un. 
175 Gram ince toz şeker • 

. t 75 Gram tereyağ. 
~ l - Evvela f ındıklan sıcak 

Erzurumda Baynn Zeliha -

Mektubunuza ayrıca da cevap ve. 
rebilirdik. Fakat cevaplardan 
başkalannm da istifade etmesi için 
sayfaınızda cevap vermeği tercih 
ettik. 

Mademki cildiniz yağlıdır. Ve 
buna rağmen sabunla -çok yıkayın. 
ca kuruyup kEU>Ckleniyor. Hafta
da bir kere ılık su, iyi sabun ve yu. 

muşak bir fırça ile cildinizi iyice 
sabunlayıp fırçalayınız. Mesamatm 
içerl!!ine dolan yağlar bu 11uretle 
çıkar. Fırçaladıktan sonra yüzü
nüzü gülsuyu ile siliniz. 

Mesamata dolan siyah yağ nok· 
talarını sıktıktan sonra ispirto ile 
siniliniz. Ve açık kalan mesamatı 

kapamak için yarı kafirulu ispiri" 
to ve yan sütle yapılmış bir mah
lfıtu yüWııüze pamukla sürünüz. 
Bazı nkşamlan yUzUnUzü ılık su 
ve sabunla yıkamak, bazı akşam 

yarı yarıya zeytinyağı ve badem 
yağı mahlfıtu ile silmek, bazı ak • 
şam da gülsuyu ile temizlemek 
tecrübesini yapınız. Ayni şekilde 

cilde bakmak iyi değildir. Dalma 
değiştirmek faydalıd~. 

Kumral olduğunuza göre Raşcl 
rengi pudra en muvafıktır. Du • 
dak boyasını yanağa sürmek kabil. 
dir. 

Fakat yüzU hafifçe yağladıktan 

i fırına koymalı. Ve ince ka
buklarını uğuşturarak çıkar-

ı 
malı. 

2 - Ya makineden geçir-
meli, veya havanda dövmeli. , 

.. 3 y t .. - umurtanın akını kö- .. • • ı pük haline gelinciye kadar • 
: vurmalı. ı 
$ 4 - Tereyağını hafif ateş· ı 
$ te eritmeli. 

t 5 - Yumurtayı, unu ve ya-

i
! ğı birbirine karıştırmalı iyice 

karıştırdıktan sonra fındıkla
rı ilave etmeli. 

i 
6 - Tepsiyi yağlamah ve 

birbirinden uzak olmak şarti-
le bu fındıklı hamuru küme

: cikler halinde dizmeli. • 

J 7 - Orta sıcaklıkta bir fı- İ 
t rma tepsiyi koymalı. Birkaç : f dakika piştikten sonra çıkar- ı 
~ malı. Bisl<üvitler pek çabuk f 

f 
kırılabildiği için gayet yavaş i 
tepsiden ~ıkarmahdır. 

............................ 

sonra ruju sUrmelidir ki iyice ya
yılsın. Yoksa yaymak için kW'U 

ciltte uğraşırsanız cildiniz tahriş 

edilmiş olur. 
Dudak boyasının kalitelerini bir 

kutuya koyup yüzünüz için kulla.. 
nırsanız hem iktısat etmiş olur • 
sunuz. Hem de dudağınızla yana 
ğınızın boya renkleri ayni olur. 

Daima yağlı rujlar kurulara 
muraccalıtır. Her ne kadar daha 
kolay sürülürse de toz halinde ru. 
ju tercih etıne~ini.z. 
B~ka mUşkUlleriniz varsa mem 

nuniyetle cevap veririz. YüzUnU
ze yapacağınız tecrUbelcrin netice.. 
ıüni bize bildirirseniz memnun olu 

ruz. 

S o~~n soyarken ağlaınamall 
ıçın : 

Soğanları soymadan cwel iki 
dakika için kaynar sirkeye atarsa
nız gözleriniz sulanmaz. 

• Kestaneleri soymakta ıi1Uşkllliı.t 
çekiyorsanız: Soğuk su dolu bir 
tencerenin içine atınız ve bir ta. 
şım kaynatınız, derhal soyacak o
lursanız dış kabuğu ile beraber io 
kabuğu da kolayca çıkar. 

• • 
Domatesleri kolayca soymak f. 

çin: Bir dakika kaynar suda bıra
kınız. Sonra soğuk suya tutunuz. 
Bu sıcak ve soğuk duştan sonra 
pek kolay soyulurlar. 

• 
Kürklerini.z yağmurdan ıslanm. 

ca derhal bir masa üzerine serme
li Üzerlerine asidborik serpip, saba 
ha kadar bırakmalı. Asidborik su.. 
yu masscder ve tozları giderir. Yu· 
mu~ak bir fırça ile kürkü fırçala... 

malı, Üzerlerindeki nsidborik, tek 
rar toplanıp ikinci defa da işe ya
rayabilir. 

• 
Ne tereyağ, ne sadeyağ, ne de 

zeytinyağınız yok ise ve et pişir • 
mek istiyorsanız. tencerenin içine 
iki kaşık su koyunuz. Ve et parça
larını içine atınız. Çevire çevire 
pişiriniz. Su biterse tekrar iki ka. 
şık koyunuz, fakat bu suyun et • 
lerl örtmemesine dikkat ediniz. Su
dan maksat etin tencerenin dibine 
yapışıp yanmamasıdır. 

Bu şekilde pişmiş et, ıskarada 

pişmiş etten hem daha lezzetli, 
hem de daha az sert olur. Midesi 
rahatsız olan ve yağlı maddeleri 
hazmedemiyenlere bilhassa tavsi .. 
ye edilir . 

• 
Sütün taşması: Buna mlnf ol -

mak için süt kabını soğuk su ıle 

yıkadlktan sonra içine stit koyma.. 
malı. Kaynarken süt taşmaz. 

• 
Rengi bozulmuş mermerlere: Bun 

!ara eski rengi vermek için fc;ine 
bir iki kaşık sir'ke konmuş sıcak 
su ile yıkamak kMldfr. 
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~Ue!~!~MLA RIM lstanbul Oniversitesinde ... 

l-IATIR A~AR,I . Okuyan Ecneb{ Gençler 
~ 

Tavnshen.t ordusu 
elik Bir Kıskaç 

içinde Kalmışt·ı 
G eneral Halil hatıral~m en 

heyecanlı kısmına gelmişti 
Ve şöyle devam etti: Meklenburg dü 
kasmm bu cevap, hoşuna gitmedi. 
Yüzünü bw'uşturarak, bir başka 1n_ 
giliz neferini çagırttr. Ayni suali 
ona da sordu. Esir İngilizler, bir 
hocadan ders görmlişler gibi, ilk 
neferin verdiği cevabı tekrar edi· 
yorlard1: ' 

- Türk askeri, elbette Alman 
e.skerinden daha cesurdur! 

Kırk İngiliz esirinin hepsi de bi
ri çıkıp öteki girerek Alman dü -
künün huzurunda bu garip imtiha 
nı verdiler. !ngilizce bilmediğim 

için merhum Haydar Bey (!ş Ban 
kası İstanbul şubesinin ilk müdü
rü) prensin sorduğu ve neferler 

den aldığı cevapları Türkçeye ter 
etime edip bana _tekrarlıyoı·du. .... ,. 

'\, 
>·"'1'· 

General T avnshend 
,.--

' \ 

M uhammet Anas ... Efganista
nın Kabil şehrinde doğa~ 

bir genç üniversiteli ile konuştum. 
Bir üniversiteli ile, her hangi bir 
bahis üzerinde konuşulabilir. Fa
kat ben, Muhammet Anas ile geliı?i 
güzel konuşamazdım. Çünkü, mu
hatabım, bir Türk üniversitelisi de
ğildi. Ve Türkiyeye g<'leli, henüz 
dört. ay olmuştu. 

Ne kadar anlayışlı bir genç olur
sa olsun, dört ayda, bir dili konu
şabilecek derı>ceye getirmC'k kolay 
iş değildir. Ancak. kolay nlmı~an 
işi, karşr:-ndaki zeki Efganlı t~Ie
be, mümkün kıla l:ıilmtsti. Benimle, 
kusursuz denilecek derecede türkçe 
konu:;-:uyordu. 

O na: 
- Gerı:e1< mi söylüyorsu

nuz ? Dort ayıhn'1ert mi bur'lı'lıtSl· 
nrz? diye sordum. 

- EHt . . diye ~rıilfun::ıedi. dört ay 
oldu. Amma, tür 1,~e. bizim efgan-

caya o kadar bPnziyor ki.. ö~en

mekte hıç güçliik çcl~I'T'edim .. DHler 

ara::ımc!a akrab~ I = '.-< var. Millctlcri
mizm bir-ibirleriyle akraba olduğu 

gibi... / 

K\i~l!k bir tereddüt geçirdikten 
sonra : ~f>ve etti: 

- Fakat pek te iyı konuşaımyo
rum, tkğil mi? 

- Bu:1dan da '1 L iyisi can sağlı
ğı.. dediın. 

O, ~özüne dev::-m etti: 
- Dört aydanberi Fen Fakülte

si, riyaziye şubesinde çahşıyorum. 

Zaten çocukluğumdanberi riyaziye
ye merakım vardı. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra, riyaziye tahsili
ne, devam etmek üzere Fransaya 
gitmek niyetindeyim. 

B.JZE 
anlatzyor 

Universifedeki Afganlı fa /ebeden 
Behram Baycan 

- En çok sevdiğiniz ders hangi
si .. 

- Hayat riyaziyesi.. Bu ders son 
derece hoşuma gidiyor. Gelet~ek se· 
ne, hayat riyaziyesiyle, fiziği ayı
racaklar. Fakat benim gözüm, yine 
hayat riyaziyesinde kalacak! 

G enç Efgan üniversitelisine 
meraklı bir sual sordum: 

- !stanbulda öğrendiğiniz ilk 

türkçe kelime hangisi iJi? . önce 
- Bu pek tuhaftır. Be:::. ıl~ aıı· 

"diş,, ke'Iimesini öğrendim.. sıze 
latayrro: ]<ell• 

Istanbul caddelerinde dola~lr rin• 
gözlerim, bir büyük bina.nın u:ı~eı1· 
deki levhaya ilişti. Latm bar o
ni bildiğim için levhadaki yaıı~or· 
kudum: "Diş tabibi!,. diye yaz.ı:kııQ 
du. Sonra ayni kelimeleri. bll·rtı 
yerde daha görünce merak ettı . 
Arkadaşlarımdan birine: 
..:_ Di~ .. nedir? diye sordUfl'l· (11 .. 
Çünkü "tabip" in ne dernek ·ı\C 

dui'\'unu biliyordum. Böylelikl~ :~ı 
örrrendiğim kelime "diş,. kel f(I 

oldu. rııtJ• 
-- Türkçe gaz~elerl oknyor 

sunuz? .. -• dnı-v 

- Lezzetle ... Her gün bır ı:.' 

te alırJm. . edlr 
- Dersleri kolaylıkla takt? 

biliyor musunu:r.? 
- Mükemmelen ... 

• J' j!Pfl~" 

R ir b~o:;ka üniv<.?rt'lıte ı ,_,•t 
. 'k µI 

Yüztlnlin karakterıı;t.~ dl• 
ifadesi vR.r. Belli ki, öz ~Tfirk j.dJ 
yarlarmdı:ın birinin çocugu .. 
Behram Baycan.. ~ 

- Ben. dive söze başladı. '!'ilr ' 
• •• menistan'lıyım. Gümüştepe isrl'l

1 

de bir kaza merkezindenim. 
1928 yılında memleketirodeıt a1' 

! kıliSe" rılarak zmire geldim. Er e.< il• 
sinde tahsilimi yaptıktan sonr'1-· 
niversiteye geçtim. Edebiyat f!Y 
kültesinin tarih zümresinde çaJışl' 
yorum. 

Ana dili , öz ttirkçe olan bu getı.ct' 
tabii: 

- Türkçeyi ne kadar zanıa.n.dl 
öğrendiniz 7 diye soramazdını· 

F ella.hiye mevzilerine, taar • 
ruzlarınm çok pahalıya 

maı olduğunu gören lngilizler, son 
bir talih tecrübesine giriştiler. Mak 
satları, Didenin sahilinden vura • 
rak, Kütülemareye yetişmekti. Yi
ne bir gece idi ki, büyük kuvvetler 
le Diclenin sağ sahiline geçerek 
mevzilerimize yaklaştılar. Ve sa
bah, erkenden sahil müdafaasına 
memur 13 üncü kolordumuz üzeri 
ne yüklendiler. Biz, bu hareketi 
bir gece evvelinden tahmin etmiş
tik. Ayni gece içinde, ihtiyatta bu 
lunan 51 iıJci fırkayı Diclenin sağ 
sahiline geçirdik. Ve asli mevzii 
Sabes tepeleri dediğimiz sırtlarda 
bulunan on üçüncü kolordu ile tak 
viye ettik. Dicle sağ sahilinde, bi
zi gafil avlryacağını uman düş -
man, bu sefa~· tamamen kendisi ga 

YAZAN : 
Saıahaddin 

Güngô'r 
Liralık Veni 

k Müsabakamız 

S özü, Türkmenistandaki · ~'8' 
ziyete getirdim. Behtıı.JJS 

Baycan kısaca anlattı: 
j .. 

tanla I~~~ırlı;iu'tt~kll·~~uiblf 
noktadadır. Gürgen, (1925) te l• 
ran toprağına geçmiştir. 

O taraflarda iki büyük Ttirk 1<
8
' 

bilesi vardır. Biri Yomut, öteki 'fe' 

ke kabilesi .. Ben Yomut'lardanıtıl-d 

fil avlanmıştı. . 
Geniş mevzümize karşı, büyük 

bir taarruza' giriştiler. Fakat, mu 
kabil taarruzumuzla bu hareket -
!erini derhal tenkil ettik. Muhare
be meydan'ı on binlarce düşman ce
sedi ile doldu. Artık bu büyük ta
arruzun da kırılması ile düşmanın 
mahsur orduyu kurtarmak husu. 
ı;undaki bütün ümitleri suya düş
müş oluyordu. 

1 

C ephede son koz oynanmış -
tı. Tavpshend ordusu, de

ınir bir çember içinde idi. 
Bu mahsur orduyu kurtarmak 

için sarfedilen bütün emeklerin bo 
~una çıktığım, Türk mukavemeti 
ni kırmanın imkanı olmadığını !n
gilizler de anladılar. Muharebe " 
meydanındaki ölülerin apuletlerini 
toplattırmıştık. Bu apoletlerin nu
maralarını tetkik ederek, son taar 
ru~a istirak eden !ngiliz alayları
nın adedi (30) a yaklaştığını tes 
bit ettik. Sabes mevzii, muhasara 
ya giren Kutülemarenin" nihayet 
15 kilometro cenubundadır. Düş
manın taarruzu .ve bizim m uka • 
bil taarruzlarımız , bu srrtlarda ce 
reyan ederken, (Kf.ıt) taki düş,1, • 

' man topçusu da kıtaatımrzı ar • 
kadan dövmekte idi. Fakat düş • 
man hesabma artık iş işten geç • 
nıişti. 

•• ngilizler, kurtarmak istedik• 
leri kaleye 15 kilometro ka 

dar yaklaştıkları halde, muvaffak 
olamamışlardı. Tahlis ordusu, böy 
le bir muvaffakıyetsizliğe uğradık 
tan sonra, bir daha taliini deniye'
mezdi. Bunu mahsur General Tavns 
hendin idrak ettiğine şüphe 

etmiyordum. O General ki, har
bin bütün safhalarını, kendisini 
kurtarmıya gelen ordunun düçar 
olduğu akı;beti, gözlerile görm~
tti. Bu vaziyet karşısında, teslim 
olmaktan başka çaresi yoktu. 

B unu gayet etraflı bir mek -
tupla Generale yazdım . 

Mektupta bozguna uğrıyan tahlis 
ordusuna mensup alayların, . nu -
ma.ralarını dahi bildirmek suretile 
birçok tafsilat verdikten sonra; 
dedim ki: 

- Sizin için bir kurtuluş yolu 
kalmadığım anlamışsınızdır sanı

rım. Jahlis ordunuzun bu aczi 
kıirşısında Türk ordusu, her gün 
taze kuvvetlerle takviye ediliyor. 
Muhasaraiı devam ettirmekte ıs
rar gcfstermt;niz, lehinizde değil ~ 
dir. Neticede bizi cebri hücuma 
mecbur edeceksiniz. Bu ise, aske
rinizin büsbütün perişanlığına se 
bep olacak! Ordumuzun mane\'i • 
yatı, nekadaı: 

1 
~ksek olduğı:nu 

• siz de gördünUz~~~rtrk ısrar etmi
yerek, ,.t~lim oı{ii:iur General .. ,, 

M ekt~bum~'-\~m zamanında 
gitmişti. Tavnshend üzerin 

de umduğum tesiri gösterdi. Kc -
sa bir mi,iddet sonra, General 
Tavnshendden cevap aldım. 

' (Arkası var) 

~,,~·~ ..... "' .... ""'( 
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Numaralı resmın aıt 
o!duğu '., darbımesel 
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Şu re~irrı ··rhangi darblme-
sele aittir ? . ,. 

l t\ 
' '.. \., 

, ~""' 

Resim Numarası 
~1f'

rr-~. 

(. . ~· · 

Burada her gün böyle biWe.im görecehsittb ue bu re-
•İmler otuz tane olacak. .,., · 

Siz 60 darbımea.;t)!lı liatfdibu resmin clarbımes':lit'tl biiliı~ 
numarasını o giinkii. i!uponun (darbımesel numoraaı) · haneıı• 
ne yatacaksınız. · 

Otuz resim bitince bu JiMP.onları aynca resim numaralan 
ile darbırnesel numarafariı 'liar,dıklı gösteren bir liste yapıp 
sarih isminiz ı>e adresinizl'e u~ mümkünse bir ele lotoğra· 
lnızla birlikce,20 Nisancflia'dar iclarehanemiz-de mü~abaka 
bürosuna gôncluecekliniz. ... • • "" 
[Naıreddi#'1 Hoca müıabakalan için gönderilmi' eıki fotoğ• 

rafların mu\eber olmadığmı ve yeniden fotoğraf gönderilme 
ai muvafık olacağını hatırlatırız.l , 

60 darbımese: 
l - Aç tavuk keodını aı pa a.mbannda 

sanır. 

'l - Ak ak<;t lı:ara gü:çı ıçındir. 
· 3 - Anlıyana sıvnsınek saz. an1amıyana 

davul Lurna a2. 
4 - Atı alan Uskudarı geçti. 
5 - Balık ba~tan lı:o'kaı 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sıı ke baldan tatlıdır. 
8 - Beş parmak bır olıruu. 
9 ' - Bir tut4lll ot deveye bendelı: atlat:U: 
10 - Bulbulun çekuğı dilı belasıdır. ~ 
11 - Dalmasını bılmıyen ordek baıi.ını 

bırakıp lı:ıçmdan dalar 
12 - Damdan düşen halden bılir. 
13 - Davulu.n sesı uzaktan hoş ıelir. 
14 - Dcmıı tavında gerek. • 
15 - Denıze düşen yılana ı.arllır. 
16 - Dogru soylıycnı dokuz koydeo 

lı:ovarlaı . 
17 - E.J elden üstündür. 
18 - Eskı tarak eslı:ı ta$. 
19 - Evdclı:ı pıuar çarşıya uymaz. 
20 - il:yretı ata bınen çabuk ıner. 
21 - Giilp-ıe komşuna geliı başına. , 

' 22 - GWunu seven dikenını de ıever. 
23 - Hamama ıııren terler. 
24 - Her tıoroz kendı çopliığünde oteı 

•' Z~ - Heı gun papab pilav yemez. 

Tekeliler, daha ziyade Aşkab3 ' 

Merev ve havalisinde otururl~' 
Yomut Türklerine ise,,,.Hazer deJll' 

zi kıyılariyle,· Kıztlsu ve Hayvedeıı 
Iran huduauna kadar olan kısıflY 

~ ~ .. . 
larda rastlanır. 

- Memleketinize dönünce, baıı• 
gi meslekte çalışacaksınız? 
- - En sevdiğim meslek musJlirı'' 
liktir. ·~emle~etime bu yolda }llV 

met etmek istiyorum. 
- Tarihe merakınız var ını !.• 

. - Elbett*" ... Bilhassa orta za.lJl
9

tJ )"... rf 
beni çok alakadar ediyor. Bu de" 

ait, farsça yazılmış Cihanküşa, 1'
91 

rihi Nasıri gibi ~serlerden çok iıt" 
tifade ettim. • • 

26 - Her lı:oyun lı:endi bacağından asılır 
27 - Horoz olür gozti çoplukte lı:alu . 
28 - Horoz coll olan yerde sabah ge~ Bec · ·y dhk I 

olur. !: \.. ..t 
29 - 1t uriir kervan yürür. Vilôyet Pro9ro"" .... 
30 - ltlc dalaşmadan. çalıyı dolaşmak ~ 

evladır • . Dahiliye Vekaleti bütün beledl~ . 
3' - Re t .başı; Şlll'!ŞU • tar:ık: ııtv 
32 - Kendi düşen ağlama2 · ' ve vilayetlerin beşer senelik çallŞb_,.,_ 
33 - Kcskın sirke kabına zarar. W 
34 - Koyun bulıınmıy~n verde lı:ec;iy~ programlarını hazırlamalarmı ve ,. 

d·ıctev 
Abdürrahman Çelebı -derler. t !arı umumi tahlillerden geçir 1 ı, 

35 - · Mli!i,keme kadıya mülk nlma.z. ıer> 
36 - Mart ıc;eri . pire dışarı. sonra derhal Vekalete gönderJile ıJI 
37 - Minareyi calan krlıhru nazırlar. +-ta.Jlb · ni belediyelere bildirmiştir. .ı.;:; · , 
38 - Mızrak çuvala sığma%. ,. ı{J 
39 - Mum dibıne ışılı vermez. bel~diyesi, 937-938 bütçe yılı O fi 
40 - Ofh . ile kalkan zararla oturur. ··ıe 
41 - Parayı 9 eren dü<'liığü çalar 1 .. ' smdan itibaren tatbik edilmek u 11, 
42 - Pc.rşembenin ı:clişi c;ar&ambadaıı ha·zirladıgıw ptog.~amr, yol ve kall~,,t' 

• bellidır . pv 
43 - Sel ıtıMr kum ıtaırr . zasyona ait olan planlarla berıı. 
44 - 'Jereeye e11buk heredir. 
45 - Su testisi su vnlunda k:rnhr. 
46 - Sütten ağzı yanan voiurdu üfliye 

rek ver t 
47 - T:u; verinde ~~hrdrr. 
48 - Tencere yuvarlanmıs. lı:apağmı bul 

muş. 

49 - Te~tiyi kıran da bir S'.l getiren de.. 

şehir meclisine vermiştir. 11 't'bare Plan ve progratn dünden ı ı ·l(ll 

meclisin nafıa encümeninde tet1'
1 

b~lanılmıştır. 

50 - Tilkinin dönUp dolaşıp gideceği yer K Tactl 
kürkçü dükkanıdır araçay $ 

51 - Umma<'lık taş bas varar. "ndef'' 
52 - Oriimesini bilmiven it ııüruye kur1 Orta Anadoluda bir kaç gu et' 
53 - ~c,,t~~ünü ve de bağını 11onna. beri sürekli bir fırtınanın de"a~oJıJ' 
54 - Orüm ürumot baka baka lraranr , tiği haber veriliyor. Garbi AnS. ıeti 
55 - VRlııncmm momo vataıya kadaı da ~a bazı nehirler taşma al8:111et .. , 

ya nar . varl" 
56 - Vapı tası vaırııdan kalmaz. göstermış, bu arada Geyve cı t{J' 
57 - Yavaş atın tekmesi pek olur. , daki Karaçay taşmıştır. c;eyve. b"S' 
58 - W>rük at vemini arttınr. } r " 
59 - Zenginhı J)arası züğürdün çenesln• raçay mmtakasmı kısmen su a blf 

yorar. mıştrr. Şose kapanmıştır. BUyü}( 
eo - Zütiirt olnJ) dtlsilnmekten. DYU~ •• k 

oluvmmm.!!k...~lftrhr. köpru yı Ilmıştr. 
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tglen~eli 
bir oyun 

' Bu iki daireye bakınız. Her birin. 
ele "6,, kısmı \'&r. İkisi de numaralı. 
Küçük daireain 1 n.umarah parçasın 
da ne görüyorsunuz. Elmalar değU 

fui'f 

Büyük dairenin de 1 numaralı par 
~ında elmalan tophyan blr adam 
~örüyol"!tWluz. 2 numaralı parça1af -
dan küçüğünde bir pamuk fidanı 

TANın Çocu1i tlaveıi 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

22 Numarall Bilmece· 
mizde Kazananlar 

22 numaralı mecmuamızdaki "Hem 
eğlence, hem bilmece,, de muvaffak 
olup hediye kazananların listesi: 

BiRER MÜREKKEPLİ KALEM 
KAZANANLAR 

Sultanahmet 44 üncü okulda 567 
Mazhar Levent, İstanbul 6 ıncı okul

san Yüksel, Zile İstiklal okulunda 
164 Nahide, Ezine Gazi okulunda 317 
Ferihan, Çatalca Tüm komutanı kızı 
Yıldız, Kasımpaşa Nalmcıyokuşu 64 , 
numarada Şerefnur Aygen, Kasım_ 
paşa Yeldeğirmeni Ş~yh Veli sokak 
5 numarada Süheyla Şcnyüz : 

Masal Müsabakamızda 
Kazanan Okuy~cular 

da 134 Servet, Teşvikiye 16 ıncı ilk 11 numaralı sayımızda başladığı -
okul 74 Ayten, Üsküdar 45 inci okul- mız masal müsabakasına bir• çok kil. 
da 317 Ke~al, İstanbul Kız lisesin - çlik oıhıyucunıuz iştirak etmişse de 
de Nimet Erdem. bunlardan bir kısmı ıo kupon gön -

BİRER DOLMA KALEM dermemişler, bir kısmı da 2 - 3, hatta 
KAZANANLAR 4 - 5 masala birden rey vermişler -

lstanbul erkek lisesi 371 Ahmet dir . .Kuponlan eksik olanlar rnüsaba. 
Has, Süleymaniye 7 inci okulda 325 kaya girmemiş sayıldıkları gibi, bir -
Nadide, İstanbul kız lisesi 297 Me. den fazla masala rey vermiş olanla _ 
13.hat, İstanbul 44 inci okulda 164 nn da hangi masalı daha çok beğen
Hikmet Demirel, Davutpaşa orta o - dikleri tabii anlaşılamamış, bu se • 
kuJunda 265 Şükrü. heple onlar da müsabaka haricinde 
BİRER ALBÜM KAZANANLAR bırakılmışlardır. Böylece, müsabaka
Konya Şemsi mahallesi Çeı;me so. ya dahil olabilen okuyucularımızın 

kağı 9 numarada Emel, Gaziantep adedi 77 ve inmiş ve bunlardan onu, 
Cümhuriyet okulu 4 üncü sınıfta 8 numar;lı ve (Hakanın biricik kızı) 
Mehmet Şefik, Burdur posta ve tel- isimli masala rey vermişlerdir . 
graf müfettişi oğlu Halit Kiper, İz - Bu suretle 0 masal birinc~liği ka • 
mir Karşıyaka Selimiye sokak 43 za.ndığı gibi ona rey vermiş olan bü
numarada Ercüment Burkut, Afyon tün okuyucularımız da hediye kazan 
karahisar lisesinde 154 İsmail Gü - mıştır. 
ler, Diyanbekir Göktaş sokak 3 nu • Bu okuyucularımızın isimleri ve 
marada Melike, Kayseri Talas Yukarı kazandıkları hediyeler şunlardır: 
mahalle Atatürk caddesi 10 numara- ı _Konya Çifte Merdivenlerde 
da Mehmet Soydan, Ödemiş Bilgievi Eski Polis mektebi sokağında S 
caddesi 103--1 numarada Ş. numarada Tank Sabuncu (TAN> ın 

BlRER BÜYüK OYUNCAK 3 aylık abonesi. 
kanın sonunda en ~k pul·an kaza. KAZAıVANLAR 2 _ Kadıköy 7 inci ilkokulda 124 
na.n oyunu kazanmış olur· İstanbul Sül('ymaniye Şamdancı Süha Atabey 3. ipekli mendil. 

Büyijk dairelerin yanlannda, için· J.4 numarada Falırünnisa, Biga orta 3 _ lstanbul Cerrahpaşa Güzel 
deki ~yleria yetiştiği yerlÜ'in adı okul 2 inci sınıfta M. Ali Ay~üz, Ay. Sebzeci sokak 7 numarada Fehime 
yazllıdır • dın orta okulunda 633 Vehbı, Ada - bir para çantası . 

\(22) nci Sayıdaki 
Bilmecelerin Halli 

pazan Sakarya okulu 3 üncü sınıf 4 _ Galatasaray füı.esi Ortak<>y 
talebesi, Yalvaç malmüdürü oğlu N. şubesinden Feridun Ö1gen bir düzi. 
Ömer. ne defter . 
BİRER KÜÇÜK OYUNCAK 5 _ lstanbul Fatih Sangüzel 61 

KAZANANLAR numarada Göral Başaran bir düzine 

~- Bdyüğünde de pamuk t-Ophyan 
bir zenci k\içük, 3 numarada kakao 

görülüyor. Büyüğünde de kakao top 

byan bir adam • 

Elaziz Atafürk okulunda 342 A kurşun kalem. 
Gülter, İç Erenköy yolu 37 numarada 6 _Gerede Yeniçağ muallimi kar-
mütekait binbaşı İhsan kızı İhsan deqi ŞahendP özel bir albüm. 
Ersoy, Ankara Oncüebeci Yazgan 7 _ Zile istiklal okulu 164 Nahit 
sokak 27 numarada Suat Ö~~m, bir kutu sulu boya. 
Hendek Merkez okulunda 154 Husa. 8 _ tstanbul Laleli Tııvyare apar-

4 numaralarda buğday, 5 numara.. meddin özdilek, İnegöl orta okulun- tımanları birinci daire 23 numarada 
larcla çay. 6 numaranın küçüğüntle da 150 Servet Tunca. A vhan Açıkalm bir düzine kartpos-
pirinç tophyan bir adam, büyüğünde BlRER KART KAZANANLAR tal. 

de pirinçlerin toplanmış halini gö _ İstanbul Ortakö~. Aydınlık .. 80~~k 9 _ tstal"hııl kız orta mektebi ta-
.. . . . iki dai i h 39-2 numarada Ruheyna Huse) m, le besinden 20 Nermin bir mektep çan 

nı;torsnnuz. . . re~ n er par~• Çatalca Ferhat Paşa caddesi 15 nu. tası. 
sının kenann~ ıçındeki şe)in adını marada Fazilet, Gaziant~p fsmetp~şa 10 _ Samatva 43 Un<'Ü o~ul ta • 

yazar51111z. Sonra bu daireleri kesip 1 - Çaprast kelimelerin halli şu- okulunda 20~ Nazif Yeşılo;.a, B.eşık- lebcsinden Vedat Benigör bir oyma 
birer mukavvanın üzerine zamklarsı. dur: taş diş · tabibı Baha kızı Gunseh, ls- takımı. 
ruz • 2 - Resmin hatırlattığı ata sözU parla göz doktoru kızı Ayten Ta~ - = = =.==. ==-s==,J=-==k=.=

8
=.

1
===-

Muka\'\'ft)'l resmin şekline göre şudur: "Kendi düşen ağlamaz.,. guç, Kırklareli gazeteci Ali Rıza oglu 2~ ın~ı S3y!.:;'tz ~: ~ ı7m~e kesersiniz. Sonra bu dairelerin büyü - 3 - Arının dısarı çıkacağı yol şu- Orhan Dursunkaya •. Ankara Mal~epe 2 J f 
1 

I 

1 ğünU bir makaranın altına tutturur. dur: Onör soka~ 1 ~umarad.~ Suner, . ad. 1 lk l ı 1 R tM 1 ı Z I 
- Jatasaray lısesı Ortakoy şubesm e sunu~ 

Küçüğünii de makaranın üstiine 

koyar ortasından ufak bir değnek 

geçirirsiniz. l numaralı resimdeki gi

bi. Yani Ü5.1teki «laire dönebilir. 0-

yuneular sıra i~e bu küçiiık daireyi f;e. 

\irirler. Kim üst dairenin numarala.. 
nnı alt daittnin numarnJannın üze. 
rine getirebilirse (yanf pirinci pirin
t'Jn b11,ltdı1yr buı;?dayın Uzt-rine) o bir 

prwan Jramnrr. 
Oyun OD dakika .Urer. Ba OD dald-ı •_<<> <>:<><'>."-. 

69 Feridun Özen, FA!irne hudut tabu- 2 
ru 3 üncü bölük kumandanının kızı 3 
Güneş, Afyonkarahisar lisesi 733 N. 
Erol. İstanbul 45 inci okulda 34 l Be. 4 

ria Saracoğlu , Ankara Atatürk kız 
ilkokulunda 228 Zişan, Giresun İs
met Pasa okulunda 285 Yaşaay Tuğ, 
Eskişch.ir İstasyon Akarbaşı cadde -
si Hoşnudiye mahallesi 79 numarada 
Macit Maraş Sıhhat nıiidürü kızı 
Kam,.;.n, Jstanbul 6 .ncı okulda 236} 21 lnci sayımızdaki 
Mihriban, El&ziz orta okul 489 Ha - melerin halli ıudUI': 
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fA.m,can 'u'n ·ı 
Köşesi ' 

Sizin için Bir Klüp 
Açıyor,uz 

S fl'\'gili yıwnılanm, 
nugüo size bir miijdem \'ar, 

Si:t.in için iblr klüp a~ıy-0nız. Bu klii.. 
biin adı (TAN Çocuk Klübü) dür. Uu 
Mliı• hepiniz i~'indir. l."ıwlma!k :pOk 
lmlay ve bedavadır. \'e )'SZJlmanm 
bir çok fa)·datan ~-ardır. 

1 - Bu klühe yazılanlar (TAN)m 
Çocuk Ansiklopedisini 7,5 kurusa a. 
labilP('.{'lltferclir • 

"Yeni Hitaı>rı" dan n-lat'.a.kla.n her 
liitn hı başl<alarmdn.o yüzde "IS . ., clt. 
sile fiyatla alacaklardır. 

S - Yakında sinmnalnrla bir an • 
lnşm.-ı yaparoğız. ''TAN Çoeuk Kfü. 
hü,, ne girenler sinemalara her]rns • 
ten daha ucuz gircbilooekler • 

4 - Ktübün küçült nzaJn.n 'bir a. 
rnya gelip oyunlar O)'Dasınlar diye 
oyun yerleri hulıl('3j:;rız. 

Giin geçtikçe dalıa baŞka şe~~ler 
df'. ynpncağız tabii.. 

Hem de dü~ünün, bütün bu fayda.. 

TANm Çocuk llaveıi 

Masal 

AKŞAM YILD;IZ 1I 
Çok, çok zamanlar ,evvel yıldız is .Kcıı öbür yandan kuzu kesilen yerleri 1 Aramaya çıktı, onu bir ıköşcde ağlar. 

minde bır kuçük kızla Şahin adınd• diliyle yalıyordu. Ağaç yeniden kuv- ken buİdu. Niçin .ağladıgını sordu. 
bir kardeşi vardı. ikisi de güzel ve i)ı vctlcniyor, kökü eskisinden daha zi- Pek Uzlildü amma ne yapsınlar olan 
kalpli ·çocuklardı. Hele Yıldız okadar yade kalınlaşıyordu. Hakanın adam- olmuş, 'kuzu kesilmiş eti pişirilmişti. 
güzel, o kadar güzel, yüzü o kadar be lan b:ışa çıkamıyacaklarmı anladı - Bu etten sarayda herkes yedi. Yalmz 
yaz ve parlaktı ki ona bu adı bu gU lar. Hakanın genç oğluna haber ver- Yıldız yemedi. Kuzunun kemiklerini 
zemt>i ve parlaklığı için koymuşlardı. ler. Cenç prens olup biteni görmiye bir araya topladı. Bunları balıçenin 
l<~akat bu güzel yavruların babaları geldL Yüzü bir yıldız gibi pml pırıl bir köşesine gömdü. Kemiklerin dikil 
bir devdi. Bir gün :kapı açılmıştı. Ka pırıldıyan güzel kızı görünce hayran diği yerde ıbir elma ağacı ç1k~ı.- Büyü 

rısma : Kaldı. Una ınıncsi içm ricalar etti. Fa -dü, büyüdü o kadar büylidü ki üstü
- Haydi kalk çocukları pişir de yi kat kız ona kanmadı. Prens te ·mem ne kimse erişemez oldu. En yüksek 

ycliın dedi. Kadın da raEJ oluverdi. ' lektiıı en ihtiyar ve iyi bir kadını o- dalından bir tek cima verdi. Bu elma 
Hu sôzleri evin küçük kopeği duydu. lan "Ulu hatun" a koştu. Ulu hatun altındandı. Altın elmaya imrenmiyen 
koşa koşa çocukların yanına koştu. o kadar güler yüzlü, tatlı dilliydi ki o kalmadı amma, koparacak insan cta 
havlaya havlaya onları uyukudan u nun sözü yılanı bile deliğinden ,çıkn- bulunamadı. Çünkü ağaca kim yakla 
yandırdı. "'Çabuk, .dedi kaçınız. Yok rabilirdi. lııatçı kız nihayet söz din - şırsa yaklaşsın, elmanın olduğu dal 
sa anneniz sizi pişirip babanıza yedı ledi. Korkuyu unuttu ve indi. Prens uzadıkça uzuyor, göklere yükseliyor 
,recek.,, onu hemen saraya getirdi. Onunla ni du.En sonra Yıldız onu koparmak iste 

Çocuklar korku ve tel~la hazırlan şanlandı çok geçmeden de evlendiler. di. O, yaklaşır yaklaşmaz elma ağacı 
dılar. Yanlarına bir ufak ,çakı, bir Tabii kuzu da beraber sara~·a getiril- dallannı eğdi .. Yıldız hiç zahmet ~ek 
tarak, biraz da tuz aldılar. Hemen mişti. meden altın meyveyi kopardı. Kopa.
yola çıktılar. Az uz gittiler, dere tc Sarayda Yıldızı herkes seviyordu. rır koparmaz da ondan şu sözleri duy 
pe geçiler. Birden küçük Şahin dö amma Pre.ıı!>in annesi ondan hiç hoş du: 
nüp baktı: lanmam.ıştı. Bir gün Prens ava giL - Beni bırakma ablacığım. Bir da-
"- Abla, nnnemiz bizi kovalıyor." mişti. Annesi hemen hizmetçilere Yıl ha aynlmıyalım. Ben sensiz çok mah 

Diye bağırdı. Ablası: dızı derin bir kuvuya atmalarını em zun oluyorum. 
lanı. .. k~rşılı1< . hiç hi~ ş~y ~nrfetmil:c..ı l~orkma ~~rd~im h~men ça~~r1 ar retti. Zavallı Yıldız ~~ranlı~ bir ku~u Akşam oluyordu. Güzel Yıldız el -
celcsimz. 7..ahm0te gınnıyeceksinı7.. kaya fırlat Dedi. Şahın bu sozu tut_ ı ya atıldı. Ncrdeyse olecektı. Prensın ny.ıyı koynuna soktu. Ve hemen sam 
Uu~iııden itibaren her sayrnu:r,da 
(TAN Ç,ocuk KiüLüne yll7.ılnıa J<u _ 

tu. Atılan çakı ucsuz bucaksız -bir tnr annesi kuzunun yakalanıp kesilmesi yı, prensi, para ve r:ıhab bıraktı. U
la oldu. Anneleri bu tarlayı güçlükle ni emretmişti. · zaklara, yerle gökün birleşmiş gibi 

) d. b". k . . ~- ı• geçebıJdi. ı<'axat yine onlara ya.Klaştı. Saravın adamlarından biri karan- · gör~ndüğü yere kaçtı. Tanrı ona ncı-ponu " ıye ı ır upon \'erecC!,'lZ. •ll - , - • · · . • • 
. .. . Çoçuklar bu sefer de taragı tırlattı lık kuyuda bulunan kızcağızı gizlice dı. Onun bır yıldız gıbı pırıl pırıl pı rıl 

kuponun adres ,.e :isım yerlen boı:; •0 - lar. Küçük tarak koca bir orman ol kurtardi. Ve görünmeden buradan dayan yüziinü sahici bir yıldıza dön
lacaktır. Klübe yazılmak ~stiyenler du .. Anne bu omıanr çok güçlükle kaç,, dedi. Fakat kü<;:ük kuzu o zama dilrd\;. Her yıldızUan daha parlak bir 
m.uponda gösterilen yer~ere a<llannı geçti amma yine çocuklara yetişecek na kadar kesilmişti bile. Prens eve dö yıldıza... lşte ogündenberi bu yıldız 
w oturdukhı.n verleri pkunakb st.-kil •. kadar sokuldu. Yıldız kardeşine bu nünce karısını aradı. "Sokağa gezme hep 'Akşam yıldızı" diy·e anılır. Ve 
tle yazıp bize y~llamahdırlnr. lli;, ge. defa da tuzu serpmesini sö~ledL Bir ye gitti. Şimdi gelir" Dediler. Akşam her akşam ufukta her yıldızdan daha 
ı ı :k·· dnk .• ad • ., avuç tuz ya\TU)atla anncnın arasın olup ta karısı gecikince meraklandı. çok pınldar. 
en ıer . upon ı rese hır aza d k b' d · d" d.. A l< . · . . . a ocaman ır enıze on u. . nnc 
artı yollı~·acağ17 .. Bunu alır almaz, bu suyu geçemedi. JK1yıdan onlara 

"TAK Çocuk 'Kliibü., nün azası olmu~ seslendi: 
olacnksnnz. Ve bu kartı göstererc.!< 
sa)·dığım şeyle.rden :istifade edecek • 
siniz. 

Gönfünüz mli, ne kolay 1 Ohırdu • 
ğunuz. yerde ldüp uası oluvcnne"A, 
hoşa gitmiyecek ~y mi! . 

nugünkü ~yıda 'ilk :kuponu ''eri -

yonun. Ru 'kuponları biriktirecek tl"
ğ"ilsiniz. Yalnız herhangi bir .sayıda 
gördü.ğünü.z ,kuponu söylediğim gibi 
doldurup yullıyacaksmn:, hepsi bu 
lmdar. 

Klübünüxün ·rol< yakında binlerce 
küç-ül< azuı olmasmı diliyoruz, he- -
pinizi ayn .ayn bu yeni klübe rağın. 
yonım, yavrulanm. Dk 'kuponu yol -
layanın fotoğnı.fmr httiyece~z \'e ' 
n1ecmuam11a ,basa.cağız. Ba·kahm, 
hanginb; "l'AN Çocuk Klübü" nün 
ilk .azası olabiltte'ks.iniz ! . 

AMCA 

"TAN" ÇOCUK 
KLÜBÜ 

:isim: ••• .•.• 

Adresi: ••••• 

Bu kuponu doldurup bize yolla
ymn:. Mukabilinde göndereceğimiz 
aza kartını alır almaz Tan Çocuk 
khibünün izaıı olursumn:. 

- Dönün, geriye, dönün, diyorum. 
Kim dinler. Zavallı çocuklar tutul 

maktan korkup daha .hızlı, kaçtılar. 

Yeniden dere tepe aştılar. Küçük Şa 
hin susadı. Susuzluktan öleceğiqi san 
dı. Hiç.bir yanda su yoktu. Yalnız yol 
üzerinde bir kuzunun bastığı yerde 
bir ·çukur açılmıştı. Buraya yağmur 
suları dolmuştu. Şahin bu birikmiş 
.suyu içmek istedi. Ablası onu bırak
madıt, 

- Şahin içme ıbu pis .suyu karde
şim. Sonra sen de .kuzu olursun. De
di, amma küçük Şahin bunu dinleme 
di. Çok susamıştı. Eğilip suyu içti 
ve hemen küçücük bir kuzu oluverdi. 

Abla ile kuzu gide gide Hakanın sa 
rayının yakınlarına vardılar. Gece o
luyordu. Yıldız kardeşiyle köpekleri
ni bir ağacın allına uyumaya bıraktı. 
.Kendi de ·O ağacın tepesine tırmandı. 
Bu, pek ulu bir ;ağaçtı. Şimdiye kadar 
üstüne çıkan olmamıştı. Altından da 
bir dere geçiyordu. Sabah olunca Ha 
kanın .atlarım o ıdereye su içmeye ge
tirdiler. Yıldızın yüzünün parlaklı!;rı 

,suya vurmuştu. 
Atlar ürktüler. Su içmek istemedi

ler. Halcanm adamları ağacın tepesi
ne bakınca yıldızı gördüler. 

ln oradan kız, Hakanın atlan ür
küyor diye bağırışblar. Yıldız kork
tu, inmek istemedi. Adamlar nğaca 
tırmanamadılar. Kökünü kesip devir 
meye karar verdiler. Fakat bir yan
dan on\n:c koca. ~acı kesmef;e ça\ışır ~ 

Bitmediğinız 
Fıdan'ar 

ı<AR.Aı~ıBC:ft PAMU~ 

Ka,hkaha 
Köşesi 

EMiN OLMAK iÇiN 
Bir adam yolda tclfışla bir başka 

adamı durdurur, sorar: 
- Bu yakmlardn hiç bir :polise rast 

ladınız mı'! 

- Hayır. 

- (Hiddetle) Söki,il paralan öy -

. leyse ... , 

TAVAN SOPORGESl 
Uşağı bir şey almak için çarşıya 

yollamışlar, alacağı dükkanı da 'iyice 

tarif etmişlerdi. Bu basık tavanlı, ıkü
çücük bir dUkkandı. Uşak eğilip içeri 
girdi. Fakat ne istediği sorulunca bir 

dcnbire durdu. Çünkü ne alacağını u

·n utın uştu. 
- Unuttum be kardeş .. Biraz din

lenivereyJm de belki aklım başıma gc 
lir 

Ve hemen oracıktaki iskemleye 

çöktü. Oturdu, oturdu. düşündü, ta- • 
şındı, Bulamadı. Nihayet geç kalmak 
tan korkup ıbirdenbire yerinden fırla

dı. Acele ile başını tavana vurdu. O 
kadar acıdı ki gözlerinden yaş ak
tı. Fakat gözleri sevinçle parladı: 

- Buldum, buldum diye ba{;11rdı. 
Ben 9ir tav.an süpÜ'rgesi almıya. {;el. 

nüştim. 

T A'N m Çocuk Ui vesi 3 

Dö.rt bardak Odıu ın kömürü 
nasıl yapıhr ? 

,.............-. ................. ---•wwwwuwq 

He~m .E,ğlence 

Hem l8:il 1mece 

Boş zamanlarınızda kolay bir ·O· 

yunla arkadaşlaruııı.ı, evdekileri şa
şırtmayı SC\"mez· mısiniz '! .tııcrı:t~ 

cam sHulmış, biribirine küsmüş gibi 
bvıuw'tup oı:ururken ortaya çıkıp ·: 

"Bakalım bn oyunu kim yapabilır." 
diye herkesi ueşclenÇlirmcyi istemez 
misiniz? 

4tc böyle zamanlarda işinize yarı
yacak hem kolay, .hem şa.'.;lırtlcı bir 
orun .. Dört tane su bardağmı bir 
masanın üzerinde biribirinin "2" san
tımetrc uzağına koyunuz. Sonra e
lınize dört tane kibrit .çöpü alıp se
yırcilere sorunuz: "l{im bu kibrit
lerden şu bardakların arasma bir köp 
rü yapa.bilir. Her kibritin bir ucu bir 
bardağa dayanacak, öbür ucu da baş 
ka hir kibrite ... " 

lçinizde odun kömürünü görmiyen 
yoktur. Bu kapkara kömürün bildi
ğimiz ağaç dallarmdan yapıldığını 
da bilmiyeniniz yoktur. Hatta bazı 
kömür pa{çaları - marsıklar - tıp
kı ağnç dallarına benzerler. Yalİuz 
renKJeri siyahtır. 

Acaba dallar bu hale nasıl giri -
yor '? Kim bu hale koyuyor... Bunu, 
ormanda kömürcüler yapaf'. Bakınız 
nasıl: nkin y.ığınlarla odun keserler. 
Sonra ormanın nçık bir yerinde bu 
ağaç dallarmı resimde g.ördüğüntiz 
gibi yanyana ve üstüstc dizerek ko· 
caıiıan bir küme yapar.l.ır. Bu küme 

nin orta yerinde dumanın çıkması i
çin 'bir baca bırakırlar. Dallar aa 
biraz aralıklı dizilir. Duman buralar
dan _çıkar. 

K-üme hazırlanınca atcŞ verilir. 
Dallar dağınık olsalar hep yanıp kül 
Ôlurlar. B~r ar.ada -sımsıkı yığılmış ol
dukları için havasızlıktan büsbütün 
yanamazlar. Yan yanarlar, kömür
lcşirler. işte bu yarı yanmış odun; 
bildiği~iz kömiirdcn başka bir şey 

değildir. Bütün yığ'ın kömürleşincc 
soğusun di)•e künıc)i dngıtırlar. Bir 
kaç gün o halde bırakırlar. Soğuyun
ca kömürleşmiş odun parçalarını, da-

ha doğrusu kömürleri toplar, şehir
lere getirirler. 

Bu usul ···i kömiir almak için 

mükemmeldir. Fakat odun yanarken 
bazı· faydalı şeyler çıkar: Sanayide 
kullanılan katran, karn ,ozot gibi şey
ler ... 

Odun •böyle açıkta yakılınca bunlar 
toplanamaz. Ziyan olur gider. Bu
nun için .son zamanlarda odunları 

yakmı~·a mahsus demirden ocaklar 
yapılmıştır: Bunlardan da iyi kö
mür alınıyor. Hem de o fayd,alı şey

ler d e kaybolmuyor. 

· No: 1 

.. . . . 
• • • • 
• • • • 
• • • •• 

Bir ayakkabıcı, işçisine her çizgisi 

'"50,, santimetre olan dört köşe bir 

deri parçası veriyor. Bu derinin nok ... 

ta ile gösterilen y€'rlerinde delikler 
~·ar. "Bana bu pa rçadan içinde h iç de

Hk bulunmıyan "25,, santimlik bir 
dört köşe parça k es.,, diyor. lşçi dü. 
şünüp taşınıyor. Ustasının dedi!;"1ni 
yapı.Yor. Acaba işçi bunu nasıl yapa. 
bildi? 

No:2 

Bırakınız uğraşsınlar. Bu resmi 
görmedikçe bu köprüyü kimse yapa
maz. Kibrit köprüsünün mühendisi 
olmak için önce bu resme dikkatli, 
dikkatli bakmalı. Kibritler.in biribiri
ne nasıl tutturulduğunu öğrenmeli, 
sonra denemeye girişmelL Resmi y&l
nız siz gÖreccğiniz için bu mühendis 
te ancak siz olabilirsiniz. İlkin bir 
defa kentli kendinize dcneyinz. Çok 
kolay ,olduğunu göreceksniz. Sonra 
hemen bnşkalarmı jmtihana çeki -
niz .. 

---- - -- =-~ "':::::::' Bu şekli yalnız ( 4) parçaya ayıra .. 
rak bu parçalardan tam bir dört köşo 
y'apabilir misiniz! 

/ık yazı 
makınesi 

"1886" yılında bu şekilde "yazı 

makinesi" .kullanılırdı. Bu makine 
sade ve kullanışlı idi. Fakat bir ku
suru vardı. Pek ağır işlerdi. Şimdiki 
makinelerden çok daha az iş çıkarı· 

BÖCEK ORDUSU 
Küçük kurtlara yani tırtıla benzi. 

yen kurtlara dikkat ettiniz mi bıl . 
mem? Bunların çok ~arip bir i\d~ti? 
vardır. Yalnız gezmezler. Birlt>:şıp 
bir ordu yapar, öyle gezip yürürler. 
J<~n büyükle.rinin boyu ancak bir par
mağın dörtte biri kadar olan bu i..ü • 
çücük mahluklar yanyana üstiıste 

dizilip çok defa bir metre uzunluk -
ta, on, on beş santim geni);liğinde lıir 
şirit teşkil ederler. 

Biri ötekinin tepesine biner. Hep 
bir araya .sıkışırlar. Böyle üstlerin • 
deki kalınca derileri b~ribiriyle iyice 
birleşip adeta tek bir vücut olur. 
Sonra bu şirit •bir yrlan ,gibi ktvnla 
kıvrıla yürür. 

iKiSi BiR ARADA 
Bir adam, hem oturma hem de ya

-labilirdi. Gördüğünüz ~ yuvarla!;rın 1 tak odası olacak büyücek bir oda an. 
kenarına "72" tane harf dizilir, son- 1 yordu. 
ra bu yuvarlak .en son harf basılın
cıya kadar çevrilirdi. Yanda gördü
ğünüz ok işareti hangi harfin basıl
dığmı gösterirdi. ' 

Bu makine kendi 'kendine büy\ik 
harfler için çok, 'küçük harfler' için 
a:ı. a~ıkhk bırakacak şekilde ya:~ıl
m~ 

Bir oda gösterdiler. Sordu: 
- Bu odayı bana ne diye gösteri-

yorsunuz? · 
Ev sahibi - Hem otunna hem ya

tak odası. 
- Yatağı g~yorom. Fa\mt bu o 

danm oturulacak yeri neresi t 
- ~a~m. \lı~T\. cl.~udlln. 

SiC M:LE 
QY,LJN 

E lin.ize biraz sicim alınız. U • 
zwıluğu ne katla ·roJursa ol • 

Şekli nerelerinden kesip, parçaları 
hiribiriyle ·nasır birleştirdiğinid . bir. 
kağıda çizip bize yollayınız. 

No:3 
Deliği olduğu .halde, içinde su du· 

sun ehemmiyeti yok. Seyircilerinize! ran ne var? · 
sonınuz. ".Bu bir :par!,~n sicim değil i =====-=--===-==::::ac::::;==-====-=:s::z:o 
mi1. Uunu hi~bir yerinden kesmeden ğinizi yııpnu~, sicimi kesmedeıo üç 
Ü!: ta.ne yapabilir misiniz!.,, ya.pmı~ olun.unuz. 

llazılan hayır diyerekler, 1bazıL-ırı Bu oyunda bütün mPharet 'Sorar. 
ela si('imi dö~ümleyip, ~ıp u~ra.5a - kcn !'bu bir &iclnıi ü~ )'apabilir mi • 
caklar, ve tnbü yuı>a.mıyacaklar. siniz1, ,demektedir. 
Çünkü ,hiçbir zaman tok bir sicim "Üçe 'böler misiniz?,, filan derse. ,,, 
par~a.~ı kesilmNll'.n ÜÇ to.n~ olam&7.. niz, tabii oyunun bir mana~! kalmaz, 
Ancak 'bu ısicimi ma~nm iüıerlnde Çünkü siı de 'kesmeden sicimi üçe bö. 
(3) rakamı şekline tioyunca ~)1t'dL lemez.'iinlı:. 

Bulmaca Müsabakamız 

~ 
Gfu.cl bir l"CSim değil nü' E\'et, a.mma ys.n\ış\a.n obnasa daha g\im1 

o\unlu. l\u ~'1.Ul\ış\a.n, 'bulup b\zo )~ Eu '~ ha.ta b~ eUl 
\d\2\-y~ v_"W.e\ birer \ıooi)'e verece~ 
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[ Lastik Kollu . 1 

Şu resimlerde kollarını yılan gi
bi omuzlarına saran ve tersin
den yüzünde kavuşturan kadının 
bütün hareketleri hilesizdir. 
Hokkabazlık ve göz boyacılığı 
ile hiçbir alakası olmıyan bu ha 
reketleri görenler Givda Glem 
ismindeki bu artiste "Lastik 
kollu kadın,, lakabını takmış -
tardır. 

Kafamızdan geçenleri 
keşfeden makine 

e;.~~hayet bulundu mu? 
~t t liyı meydana çıkaran bir makinenin Amerikalı bir profe • 
~t>l..~afmdan icat olunduğunu ve son zamanlarda Amerikan 
~~lcrinde resmen kullantldığım geçende yaznuştrk. Gizle • 
~lcri meydana çıkaran makineden daha mühim bir ma
~ . Fransızlann genç M. Fessara Physiologist,i tarafın • 
Co~ıhayet tatbik sahasına konulduğunu öğreniyoruz. 
~ l~ge de France gibi ciddi bir+--------------
~ ~ltıUessesesinin hocalarından o • tefrik etmek mesele~i Ustünde ça • 
~, El8sa.rd'm icat ettiği bu makine lıştım. Şimdi yapacagımız tecrübede 
~ a.çilncak beynelmilel sergide de göreceğiniz veçhile onda da mu-

lc Olunacaktır. vaffak olmuş haldeyim. Şimdi bu 
~~t olunan yeni makinenin tee .. makinc)i radyo makineleri gibi te • 
btıi eti yapılmış ve tecrübede ha.zır kimUl ettirmek gerektir. OMan 
~:nanıan ha)Tete düşürecek neti sonra telgraf makineleri gibi insan 
~ l' elde edilmiştir. düşünceleri rahatça kaydedilecek • 

tr;~l~ makinesinin preıusibini tir. 
\re ltah etmiştir: Dimağımızdan ve hUceyratımız -
\~~dümUz milyarlarca. kUçUk dan geçen muhtelif düşüncelerin ih
~llı-. ~at.örün birleştiği bir mevzu • ~izazlannı ve seslerini biribirinden 
~san vilcudündeki hüceyrat e- ayıracak tertibatı bulamamış olsay
~l' nıcvcclerinin mcrltczlerldir. ~ım makinemin işlemesi, bütün bir 
~ eınır dimağımızdan çıktığı za • şehrin telef onları ayni zamanda bir 
~ll harekete inkılap edinciye ahizenin içine verildiği zamanki de
~~' hüceyra.tımızdaki elektrik vamlı uğultudan başka bir şey işide
'lle d tlerinin blribirlne emri aktarma rnezdiniz. Ve o uğultu arasında ay
~en be.'7a!nlı cereyan halinde tecelli n ayn şeylere ait olan sesle.ti tef
Jıt, ır elektrik hadisesi vücuda ge rik edemezdiniz. 
~ ll . Tecrübe naııl yapıldı 

~~d n~ bu cereyan bir makinece İnsan düşüncesini kaydeden ma -
~~ilerntyecek kadar kUçük ve bi klneyi bulan Fressard asistanı makt
t\t ı.;t~hıe karışmış bir halde oldu- nef5inin başına. oturttuktan sonra ce
tliç b~ 'lındiki makinelerle teirlld reyanı açmıştır. 

ltt halde idi. Filhakika ilk işitilen sesin boğuk 
~~~ t5an. .dimağının bit' elektrik mer- ve devamlı bir uğultudan ibaret ol • 
tıt .ı9;aıındc bulunduğu nazariyesi • duğu duyulmuştu.ı:. Ondan sonra, ma 
tal'\ 9 senesrnde fiilt bil" şekilde or- kine başınd:tki asistnJla muhtelif dü
(ata ::~ Al~an fizyolojisi Bcrger şUnceler yerecek şeyler yapılarak 
~ ;;ına elctrodeslcr koyarak he- tecrübeye devanı olwımuştur. 
~tt. dığ\m neticeye varmak iste • Meşelii.., bir kibrit çakılınca, insan 
~ dikkatinin ve hayretinin işlemiye 
~ L.:_~nun hafif lhtizazlan bllytl - başladığı makinedeki uğultunun ke
~llft--~r>atmm cok terakki ·ettiği m1erek yerine başka bir sesin kaim 
~Indur. Evvelce makineye alına- olduğu anlaşılmıştır. Gilç bir zarp 
~ ~ kadar hafif gözUken elek- ameliyesinin zihnen yapılmam em -
~ il tiıazıarmı icat ettiğim maki- redilıniş. O a.ndan itibaren de maki
~~ ~ leabite muvaffak olunca işin nenin uğultusu kesilip yerine başka 
~ ethalestnl hallettim. türlU bir sesin hakim olduğu işitil -

t1 \ da'l ll!O?ıra muhtelif dUştlnccle • miştir. Fazla. olarak muhtelif ses -
"rd.iğı ihtızazlRn blrlblrlnd<>n Jrr c;ıktık<;a. makinenin ihlizazlan 

Maymunların 

Fedakarlığı 

Sabit oidu 
Amerika hayvanat mütchassısla -

nndan Ni:::sen ile Cravford Vaşing
ton fen akademisi azaları önünde 
çok dikkati celbeden bir film göster
mişlerdir. Bu iki miitehassıs, d11n -
radaki ınahlüklar içinde hem cin -
sine karşı en fedakar \'e en ziyade 
hakşinas davranmaların Şempanze 
maymunları olduğunu isbat için fil-
mi göstermişlerdir. 

Filhakika film gorüldüktm sonra 
mütehassısların haı<lı olc:ı:kları Aka

demi nzu!ar.rıca dı:. tasdik ol.unmuş. 

tur. 

Tecrübe ne gösterdi? 
Kafes iç;!rıde bir maymun birkaç 

gün aç b~ı akılmıştır. Diğer bır may
mun da ayn bir yeıde aç bağlanmış
tır. Aç bağ'anan maymun yerinden 
çözülerek k:.ıfe~ içindeki dtğcr aç bı
rakılmış m.;.yınunun önün;, getiril -
miş ve öuünP de maymunların eu 
sevdikleri Vt>111eklerdcn koymuşlar -
dır. Açlıktan karnı çök~mlş olan 
maymun V·~rilen yeme~!n üsttlne a. 
tılacağına. evvela kafestC"kt nıaymu
nu doyurm·vn koyulmuştur. Kafe · 
sin içine tah?k ve kase girmediğin -
den dışancıı!u aç m lymun yemekle. 
ti .:ığzına «·~·rak kaf• .• tckı ~"'.ıpau. 
c~ in ağzın:ı aktarnlıştır Kafesteki 
ınymun ~t·meğin y.ı .. ısma geldiği 

• \ a!,it dahi!. fazla ycmt·k istememiş, 

n· U: ebakisirıı de dışardr.ki ar:ttada -
:,ma hıra km.~tır. 

F:lmde 61.;·men bu mnr.zara ·va -
::: !ııgton f.::.~ Akademi~i azalarını !ıay 

ı · ,--te düşlirml!ştür. 

Sun'i güzellik mi? 

tabii güzellik mi? 

Sun'i güzelliğin devam edeceğine kani olduğunu söyliyen Paul Sten hope sinema yılclm Helen Woot:l'o 
sun'i ka§ çekiyor 

Amerikada, Fransada ve dünyanın 
her tarafında kadınların sun 'i güzel 
!iğe karşı olan iptilaları gevşemiyc 

başlamıştır. 
Saçlarını çok açık renge boyıyan

lar, kaşlarım traş edip her gün başka 
bir şekilde kalemle kaş yapan kadın
lardan bazıları tabii güzelliklerine av 
det etmek ihtiyacını hissetmişlerdir. 

Sun'i veya tabii güzellik taraftar 
lan bilhassa Amerikada göze çarpaı 
farklarla ayrılmaktadırlar. Tabii gil· 
zellik taraftarlarının adedi gitgidt 
arttığından gazeteciler sun'i güzelli~ 
le meşgul ve o yüzden zengin olanla· 
ra müracaat ederek fikirlerini sor· 
muşlardır. 

Hollyvood artistlçrinin yiizlerini 

leğiştirmeklc meşhur olan artist 
>aul Stanhope şunlan söylemiftir: 
-Ben sun 'i güzelliğin ebediyen de

tam edeceğine kaniim. Bugünkü tc
akkiler içinde bir kadmm yalnız ta
)Ü güzelliği ile cazibeli olmasına lm
din yoktur. Hatti bu emniyetle el
erimi daha son hafta 25,000 dolara 
3igorta ettirdim. 

u -BU BERi 
Hitleı 
ve7 

,rakamı 
Hayatımızın mühim dakikalarına 

ve günlerine dikkat edebildik bazı 
rakkamlann şahsi meselelerimiz üs
tünde ehemmiyetli roller oynadığı • 
nı anlamış olurduk. 

Hitlcrin hayatını tetkik edenler de, 
7 rakkamının Alman reisinin haya
tında çok mühim hadiselere tesadüf 
ettiğine dikkat etmişler ve hadisele· 
ıi şöyle sıralamışlardır: 
· Hitler 1920 senesinde ilk defa hil· 
kumeti devirmek teşebbüsünde mu
vaffak olamadığı zaman Landobt!rg 
hapisanesinin 7 numaralı höcrcsine 
konmuştu. 

7 Martta Ren'e girdi. Ren işgali· 
nin izahını havi olan Bitlerin notası 
da garip bir tesadüfle yedi esaslı 
maddeye taksim olunmuştu. 

İngiltere Hariciye Nazınnm Bcr -
tine gönderdiği sorgu notası 7 Ma -
yısta verilmişti ve nota yedi sayfa
lıkt..ı. 

kaydedilen plakmdakl çizgilerin şe
killeri de değişmiştir. Ve dikkatin bir 
yere teksü olunduğu zamanki çizgi
ler arzani, hayret ve beklenmiyen 
hadiseler karşısındaki deruni irkilmi 
ye delalet edecek çizgile.tin biribirin
:len farklı şakuli hatlar resmettiği 
açıkça görUlmUştlir. 

College de France gibi ilmi bir mil 
essesenin genç profesörü tarafından 
icat edilip tecrübeleri yapılan bu ma 
kinenin beynelmilel Paris sergisinde 
teşhirine de müsaade olunduğuna ba 
kılırsa lbu mlihim keşfin ciddi oldu • 
ğuna ve asrın tyeni ve umulm.ıyan 

bir hirikasmm tatbik sahasına gir -
diğine inanmamız lazımdır. 
Bakalım bu makine ~rlyete sa.

adet mi getirecek, yoksa meydana 
çıkmaması lazım olan sırlann ba!ka
larmca bilinmesi neticesi dünyada. ye 
ni yeni içtimai f eli.ketler mi b~lıya
cak" .• 

inanmıyacaksınız 

1 - 1ki baş pa.nnağı olan bu adam Stubfild namnıdadır. Fakat bu iki 

ba.ş parmak yalnız sağ elindedir. " 

2 - Galeti rilse(: Bu resmi kesip merkezine doğru yuvarladmız nu 
k!h genifler, kah daralır. 

3 - A~ böceğinin kulağı, mi desi içindedir 
..4 - Bir yqındaki bu çocuğun 150 kelime bildiği tesbit edilmJştir. 

Fakat doğrudur 

BRiÇ 
MESELESi 

!ıl • . 1). s .6 
+ i. 7 ·-- D • -·-- .-

• R. D 
• v. 10 

+ 9. 5. 4. 
+- - ı; 

JU>.ıu .v .9 
• 10 

•+ A. V. 5 

Koz pik. Taahhüdünü yerine getL 
rebilmek için {S) in bu sol altı leve
den beşii yapması lazım; fakat el 
(E) de kalmıBtır ve trcfl (R) 81111 

oynamıştır. (S) nasıl oynamalı?. 
Bu me:Jelenin halli 18 perşembe 

sayımızda çıkacaktır • 

12 Mo.rf cuma çıkan meselenin 
halli 

• A.D.V.S 
• A.D.10.3 

• R.D.V 

+--
• R.10.9.8 

D . R.V.9 5.U 

a.6.4 ·-- 6.U + 10.8.6,3 7.4 

•u 
• 7.S 
• ıo.u 
+ R.D.V.S . 

Koısuz oynanıyor. (S) oynar w 
bütün leveleri yapar. 

Le veler 
1, 2 ve 3. - (S) srra ile Uç ea1 • 

lam. Treflilerl oynar ve bunların 
Ustilne yerde Uç sağlam karoyu atar. 

4. 5. 6. - . CS) elinde kalan üç 
sağlam karo,. oyar. (W) bunla n 
üstüne ya pik vey a kör yanlanm ,.e 
yahut sa~lanı trefl (10) lusunu at • 
mak mecburiyetindedir, ve geri kalan 
levclcr (S-N) mdır. 
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1 Denizlide ilk Athspor Gezisi 1 Sökede kibar bir do
landıncı tutuldu 

Söke, (TAN) - Düzgün kıyafetli, e i çantalı bir adam geçen 
gün trenle buraya gelmiş ve istasyona iner inmez postaneye gidip 
kendisini "müfettiş Mehmet Nihat,, diye takdim etmiş. kasaba
mızı dolaşmak üzere Posta Direktörile beraber postaneden çıka
cağı esnada memurlara: 

. Klüp üyeleri bir geıinticle 
Denizli, (TAN) - Ceçen sene kurulan Atlıspor klübü ancak bu 

sene faaliyete geçmiştir. Kfübe dahil olanlar bir örnek elbise yaptırmı~
lar ve bayanların da iştira~ ettiği 10 kişilik bir kafile ilk defa olarak, 
Denizliden 5 kilometre uzaktaki EsKlhisar köyüne gitmiflerdir. Yolcu
luk arızasız ve neşeli geçmiş, bir müddet istirahat edildikten sonra o 
civarda bulunan ve tarihi kıymeti olan Ladikya harabelerine gidilmiş
tır. Bundan sonra Denizliye dönUlmUştür. 

Seyahat esnasında, çok iyi bir süvari olan Macit Vargın arkad~la
rına biniciliğe ait muhtelif usulleri ve kolaylıkları göstermiştir. 

Yakında Goncalı köyüne de atli bir ;ı;eyahat yapılacaktır. 

Zara suya 
kavuşuyor 

Gebzede yeni 

Orta mektep 
Gebze, (TAN) - Nüfusu otuz bi

Sıvas, (TAN) -270 parça köyü ile ne baliğ olan Gebze, en mübrem ihti
beraber 62 bin nUfusu olan şirin Za- yacı olan orta mektebe yakında ka
ranın mühim iki eksiği vardır: Susuz. vuşuyor. 
luk ve mektep adedinin azlığı.. Kültür ~kı ile her gün lstanbul 

Bugün, ancak 10 köyde mektep var- mekteplerine kadar gidip gelen yav
dır. Zaranın içirnill de 2 mektep bu· rular, gelecek sene masraf ve külfet 
lunuyor. Bu mekteplere 934 te 1125 ihtiyarına lüzum kalmadan daha ko
talcbe devam ederken bugün talebe layhkla okuyabileceklerdir. 
miktarı 1412 ye çıkmıştır. Taşliman, Eskihisar, Hercke gibi 

Blitün ilçe dahilinde okuma çağın- Uç bliyük fabrikaya malik olan ilçe 
da 6935 kız ve 7077 erkek ki cem'an halkı, Maarif Vekaletine tamamen bar 
yekun 14012 talebe vardır. olmamak için mektep binasını yap

Bunlardan mektebe gidenler, yuka- mayı deruhte etmişlerdir. 
nda kaydettiğim gibi 1412 den ibaret-

tir. Malatya iyi Suya 
önümüzdeki yıllarda hem mektep 

1 
"-Ay sonu olduğu için param 

1 
kalmadı. Yarın ayın biri, bankadan 
para alacağım. Bana şimdilik biraz 
para veriniz" demiş, kiminden 50 
şer, kiminden 25 şer kuruş olmak ü
zere memurlardan 2 - 3 lira topla
mıştır. 

Bundan sonra. müdürle beraber 
çarşıyı gezmiş, bazı müessese ve ti
carethane sahiplerile tanışmıştır. Bir 
aralık posta müdürünü bırakan ''Mü
fettiş Mehmet Nihat", yalnız başına 
muhtelif esnafa giderek veresiye bir 
çok eşya almıştır. Bu esnada bir çift 
terlik almak üzere girdiği kundura
cı şüphelenip polise müracaat etmiş
tir. 

Bunun Uzerine tevkif edilen Meh
met Nihadın, her yerde isim değişti-, 
ren meşhur bir kibar dolandırıcı ol
duğu anlaşılmıştır. 

lzmit Köylüsüne 
Sinema Gösteriliyor 

lzınit, <TAN) - Maarif Müdürlü
ğü tarafından satın alınan seyyar ses
li sinema, köylülere film göstermiye 
oaşlamıştır. 

Necatibey mektebinde toplanan yüz 
lerce köylüye bedava sinema gösteri
lirken, Vali Hamit Oskay ile Kültür 
Direktörü Kemal Ermad, her köye 
böyle l!linemalar göndererek köylünün 
film seyretmesine imkan hazırladık
larını söylemişler, hükumetin Türk 
köylilsüne verdiği kıymeti tebarüz et
tirmişlerdir. Köylüler teşekkürle mu
kah<ile etmielerdir. 

Kütahya HalkevindA 
dedinin, hem de merkezde bulunan Kavuıuyor 

8 ve köylerde bulunan 12 muallim ~ Malatya - Suyu pek bol olduğu "Zehirli Kucak,, 
dcdinin arttınlacağı ur.•ulmaktadır. halde hemen hepsi geyri sıhhi olan Kütahya, <TAN) - Halkevi göste-

Su derdine gelince, halkın çoğu Kı- }'e bu y1.izden dizanteri, tifo, solucan, rit koluna mensup 11 öğretmenden 
r;ılırmak ile iki çeşmeden akan fena şerit gibi hastalıklara hayli tesndUf müteşekkil bir grup tanfından "Ze
su ile bu hayati ihtiyaçlarım temin olunan şehrimizde bu acı vaziyet ma- hirll Kuca1c,, adındaki piyes, kalaba
eylemektedirler. Diğerleri uzak mesa- ziyc karışmak üzeredir. 100 bin lira lık bir seyirci huzurunda. üstüste iki 
fooen iyi su gctirtmektedirler. 1 sarfiyle Malatyaya sıhhi ic,:.me suyu gece büyük muvaffakiyetlc temsil e-

Belediye, geçen sene 1yi su getirt- getirilmesi teşebbUsleri pek yakında 
miye teşebblis etmiş, bir buçuk saat fiile intikal edecektir. dilmiştir. Bu gibi temsiller sık sık tek 
ötedeki Uyumlu mevkiindeki Çam su- rar edilecektir. 
y.unun Zaraya isalesi işine başlamış- Pancar Kaçtan Alınacak? ------
tır. Gü?.ergah arızalı, havalar da fe. Eskişehir - Şeker fabrikası, bu 
na olduğu için faaliyet durmuşsa da sene köylüden pancar mahsulünü ge
ynzın tekrar işe başlanacaktır. Zara- çen seneki fiyattan on para fa.zlasile 
Jılann 938 de iyi ve temiz suya kavu- almağa karnr vermiştir. 
faca.klan muhakkaktır. 

Kızdtepede 
Bir Sov9un 

Sekiz Çocuklu Bir Baba 
Dayaktan ördli 

Merzifon <TAN) - GUmüşhacı kö
yUne bağlı Glimilş nahiyesinde bir a
dam dayaktan ölmüştür. 

Bir ceviz kUtUğUnUn taksimi mcse

le5inden iki kişi arasında etddetli bir 
kavga çrknlll', mesele jandarma. kara
koluna intikal etmiştir. 
Kavgacılardan biri, ertesi sabah öl

Ceyhan 
Halkavi 
işe başladı 

Ceyhan Halk Partisi .. ile Halkevinin 1 
bulunduğu bina 

Ceyhan, (TAN> - Geçen hafta a
çılan Halk evimiz, büyük bir faaliyet 
içindedir. idare heyeti ve başkan he
nUz seçilmiş değilse de, C. H. Pratisl 
ilçcyönkur.ul başkanı şimdilik işleri 

vekaleten görmekte, kurulacak ko
miteler için faaliyet programları ha
zırlanmakta ve i§ sahalan tesbit edil
mektedir. 

Ceyhan Halkevi, kültürden oldukçR 
mahrum kalmış olan Ceyhan gençli
ği üzerinde büyük bir inkılap yapacak 
tır. 

HaJkevimizin içinde iş göreceği bi
na, şimdilik Halk Partisinin ilçeyön 
kurul binasıdır. 

Ceyhanlılar, Halkevi için hususi 
bir bina inşasına teşebbil.e etmekte
dirler. 

Eskidenberi mevcut olan Parti Tern 
eil kolu, önümüzdeki ay içinde Halke
vi namına verilmek üzere "Kozanoğ· 
lu,, piyesini hazırlamakla meşguldür. 
Gençler muntazaman provalara de -
vrun etmektedirler. 

Ceyhan Halkevi en bUyUk hamle • 
5fnl köycülilk şu~inrle gfü~t~reettk · 
tir ki bu. Ceyhanlıların açık bir ih · 
tfyacıdır. 

. HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana. 
fazla bir ~ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve mübalaganın ifa.. 
desi değildir. Terkibi blr fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya. atılan güzel
lik mUstahzarlarını da ken. 
disine karşı hiç bir zaman 
rakip olarak tanımamıştır 

Siz de bu kremden 
şa,mayınıı 

Adana da 
Kültür 
komiteleri 

Kıııltepe <TAN) - Guri köylUJe
rlnden bir kaçı hayvanlaıiyle Mardln
den yurtlarma dönerlerken, Türkmen 
deresinde meçhul dört şahıs tarafm
dan soyulmuşlar, hayvanlan da alın
mıştır. 

ÇUıtku, 
mUştUr. Müteveffanın fıtıklı olduğu ,--==ı:::ıı::::::::;::==--=----- Bütün cihanda elli "enedir dalma w -

_.......~•.Jd"lııl" tün ve e~,ız kalmıştır • Adana, 12 (Tan muhabirinden) - Zabıta, soygunculan aramaktadır. 
Bugün şehrimiz halk partisinde vila-
yet ve kaza komiteleri @-dıyln 2 teşek- Gircsunda Kinin Yok 
kül kurulmuştur. Vilayet komitesi Gi~un - Piyasada devlet kinini 
7, kaza komitesi de 31 azadan müte- kalmamıştır. Halk bu yüzden sıkıntı 
~ekkildir, bu komiteler, mmtakadakl çekmektedir. 

ve kamına. vurulan tekmelerin tesi
riyle öldUğU söyleniyor. Adliye tah
kikata b~Iamıştır. 

ölen adamcağız, geride sekiz öksüz 
bırakmıştır. Hadise, nahiye halkını 
mUetessir etmiştir. 

:Alevi Türklere kliltür aşılayacaktır. ====-===='"'============:;========= 

anyas Bataklığına 1 
Saplanan Araba 1 

Balıkeeir - Edlncik nahiyesinin 
Çepni köyü civarında. feci bir kaza 
olmuştur. 

Şevketiye nahiyesinin Debik köyün 
öen Topal Cemil, çift atlı arabasını 
Manyas gölü kenanndaki çayırlık a. 
:razidffl geçirirken Çepni ve Dotlu 
d relerinin birleşip göle döküldüğü 
yerde sular lodos rlizgiı.nnın tesiriyle 
birdenbire knbarll".;-,tır. 

Düzcede Sürek Avı 
1 
1 

Bu yüzden geçltycrinl iyice tayin 
edemiyen arabacı hayvanlannı yanlış 
yere sUnnUş, hayvanlar bataklığa 
saplanıp ölmUştUr. Arabacı ve m~ .. 
teriler! yetişen köylUler t4ratnıdı.n 
zorluWa kurta.nlmıff.ır • 

DUzce. CTAN1 - U~ gUn devam &- tlğl bu ava Tiçebay lsmall Balkal d.fl. 
. Bahkeairde Bir Senelik Bütç.e den ve Sok güzel geçen bir şUrek a .. i~r~k etml~, yol üzerinde bulunan 
· Balıkesir - Vlllyet umumi meclisi d 42 bant ördek 8 UlU 17 köylülere, köy kalkm.ına ı hakkında 
yeni varidat bU~tnI 1.467.932 lira vm a ya ' 6 rı, lza.ha.t vemıt§tlr. Yukıı.nkl ~imde a· 
ve yol parasını da. 6 lira olarıık kabul karatavuk, 8 domU1l \"Unılmu~. va iştirak edenlerden bir grupu gö-
eylcmiştir. Düzoc Avcı'.ı.r klübUniln tertip et- rüyorsunuz. 

KOÇOK MEMLEKET KREM BALSAMIN 
HABERLERİ BU~iil< bir bilgi ve uZUJt blr tecrübe 

* Tosya malmüdürii li'el zi Edre - mahsulü olarak \."Ücuda getirilmif 
mit malmUdürlüğUııe tayin edil. yegane &1hhi kremlerdir. 

miş, Edremit malmüdürü Ali KREM BALSAMIN 
Rıza Veklllet emrine almnui!)tır. Şöhretini öz ,.e prlatanhkla değll, 

* Malatya civn.rmdakl Agm la\.- sıhhi evsafınm l..ondn, Paris, Berlfn, 
munumın Jlefl'1J uf mllhall~in. Nev - York ~üzelllk enıtltülerindm 
de Arapkirli All nstanm eşi iki yüzlerce krem a.rasm~ blrinclUlt nıü 
erkek çocuk birden doğunnu' - katatmı ka.ıanmıe olmakla lsbat et .. 
tur. ıulştlr . 

* lımitte Akyeşil ~por. klühli, KREM BALSAMIN 
martm 20 inde, Ulur:azı mek· 
tehi salonlo.nndn güzel bir balo 
,·.-r~l'ektlr . 

• İzmir hele-Oiyesinln Kültilipa.rk 
için T.Ukı;emburı:n fnarl etttff 
muhtelif cins gUI fldanlan ~el. 

Gümlüz tc:in ynğ~•2. atece l(fn yağh 
ve hnlis aer badflm kmnılert. 'fanın. 
mı e<>7.a, ıtriyat \'e tuhafl~·e rnap • 
ularmda bulunur . 

Deposu: lnglliı Kanıuk Eczanesi 
Beyoilu - lıtanbul 

miştlr. · 
• Suıtanahmet bcçinci sulh hukuk • KmlteN' 1nhl41ar idaresi Odl\m. 

~' thrııhlm ~~f'le;\-fn nda.411nda hakimliğinden: Üsküdarda ayazma 
kfllh kff Urll te lrl •le ıehlr· haa b:ınçe sok~mda. 21/l No. ıu. ha 

ya n• m 11 ~ nede ıkamet etmekte lken f tetnnl· 
1enerelt Klmtl41tllr • aanl 936 tarihinde vefat eden , lzıet 

* Ayvalıkta Km1ıı:vrn yılbk ba • kızı Hacı Fatma ?4&14tyalıoflunun 
lo u hUkdmet konafnu111 veril. noterde tanzim kılman vulyetna.me· 
mi • çok J'.8.ğbet gönnti tür. li mahkemece açılmış olup terıfiziııc 
Dörtyolcla btr gümrük bqme • batlanmı,ttr. ÖlU Hacı Fatma.dan a. 
ımırltıfq fhdM edDmfşffr. lacağı olanla.nn vıısiyet11ameyl ttire· 

8 n ........,~ ...... zı ohınla.nn bir ay za.r!ında mahke -
memize müracaatları ilan olunur. 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 
en birinci şartıdıl'• 

Petrol Nizar11 _______________ ........,,/ 

. 
RADYO NÜZHE1 

ATÖLYESi 
Her nevi radyo, amplifika.t6f 

ve transformatör imal ve ı.saıil 
eder. Kısa dalga.lan elamn,ştı 
eski sistem makinalan her ,,. 

}; 
zunlukts. dalgalan alabilcce 
9ekilde yenileştirir. GnlatB· 
Voyvoda caddesi Adalet aaııı 

'---•~o.~---...,... 
----------------~ 

BÜTÔN 
DÜNYA~ 

HER Kf 

---------------~~ 
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No. 62 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Hüseyinin beşikteki çocuğu bir faş emiyordu. 
Herkes derin bir yeis içinde iken düşman saf-
larından korkunç harp sesleri yükseliyordu. 

~ Cliilseyin) in karargahı, feryadil fi
~an içindeydi. Kadınlar \'e çocuklar, . /P bir çadırda içtima etmişlerdi. 
"u etlere kapanarak aldıklan avuç a
\'e~ topraklan, lbn.şlanna serpmekte .. 

lab - Ya. Muhammet! . . Ya, Resuliıl
d !. Senin kanından ve senin canın
an hasıl olan şu masum yavrulara 

•en merhamet et! .. 
d .. biye, hıçkıra hıçkıra gözyaşları 

0ktnektelerdi. Korkudan ve su • 
~~Uktan kuruyan, çatlıyan \'e ara. 
'Cll'Jndan kan sızan dudaklar ara-
811ldan yükselen bu feryatlar; bütün 
~.rkeklcri de dilhun ve perişan itmiş-
i. 

(liüseyin) , çadırın kapısına kadar 
telrniş .. fakat içeri girmiye cesaret 
eclernemişti.. Yalnız, elindeki asa ile 
Çadıra vurarak: 

- Ya, Ehli Beyti! .. Size; ağlama • 
t~· feryat etmey,in; diyemem. Çün-
u bugün, ağlanacak bir gündür. An 

CaJc namazımızı kılmcıya kadar sabır 
~e tahammlil gösterin .. Hayatımızda 
ifılacağımız şu son sabah namazını, 

sat etmeyin .. 
berntşti. 

Son namaz 
l3Utün erkekler, siperlerin önünde :ar sat dizilmişlerdi. (Hüseyin) sır. 

ına büyük babası (Hazreti Muham
med) in hırkasını giymiş, ctmamet) 
lnevkline geçmişti. (Peygamber) in 
?netin hafidi ve (Ali) nin cesur oğlu, 
dUşrnan saflarından bile işitilecek 
kadar gUr bir sesle: 

- Allaaahü Ekber!. .. 
lı biye tekbir getirerek hakikatl:rı _ 
ayatının son sabah namazına mUba

feret etmiş .. bu büyUk itidal ve soğuk 
~nhiığiyle. emsalsiz tıir metanet ve 
"'"Rde kudreti göstermişl 
lf <lınamı HUseyin); namazı mUea • 

.ıp, yUzUnU cemaate çe\'irmiş, mUe!
~~r ?ir hutbe irat etmişti. Ve bu hut
uenın Bonunda da: 

- Size, tekrar rica ediyorum. Bu
tiin, benim son gilnümdilr. Bana kar 
~~gösterdiğiniz sadakat ve muhab -
uet, haddini aşmıştır. Artık. daha 
~azıa fedaklrlık göstermenize ltizurr. 
altnamıştır.. Aziz hayatlarınıza, ha

l'atıan size bağlı olan masum kadın 
\'e Çocuklarınıza acıyınz. Beyhude 
~ere, kendinize ve onlara krymayı
llıı .• Sizin için, henUz iş ~tçn geçme 
hliştir. Hiç şUphe etmiyorum kl, 
~ni terkedip Saadın oğlu Ömere is
liınan ederseniz, !bnl Ziyad sizi af -
f~cektir. Benim omuzlanmdaki 
ttleauUyet yUkU de, hıı.fifliyecektir. 

.. bemiştl... Fakat, CHtl.seyin) in bu 
' 0 zleri, fiddetli bir itiraz tufanı içln
Qe buğuJuvermişti. 

"Harbe hazırol. .• ,. 
İşte o anda. Serdar Ömerin karar. 

tabından da, t1ert ve korkunç davul 
lleslerine kanşan : 

- Harp .. har.p ... Barba hazır ol! .. 
~lraları yilkselmL,tı. 

lı: <Hüseyin), babası (Ali} den j.qti
aı etmiş olan harp sancağını a.çtır· 
~: karagahm ortaama diktirmişti. 

e Bonra, artık bUtün metanet ve ta· 
:nınıtıf unu toplıyara.k kadınların ç~ 

larına girmiş, hepsi Ue tyn ayrı 
°"eda. etmek lstemiftl. 
b İfte o zaman, yürekler pa.rahyan 
ir vaveyla yükselmişti .. 
. UiUseyin} i derin bir aşk ile sev

~ış olan İran Prenseei (Şehriblnu), 
lt encllsinl yerlere atmış .. Bir anda ya. 
asını parçalamu;ı: 
- litiseyin! .. Sevgilim! .. Senin fi

t~Inın acı!ma tahammül edemiye
~ğitn .• EvvelA. beni elinle öldür. On -
arı ıonra, dütman kar,mma git. 

Q Diye feryada baflamıftı .. (Zeynep} 
..ıe CUmmU GülsUm) de CHUaeyin) ln 

lerine sarılmışlar'1J. Oıılar d4. : 
1'e ....... Ya Rap! .. Sevjlll (lteıulft ~ 
le~liııtıı hUnnetlnı •. kvdetinil <HU 
\a ... n) t bize •• 9u muum yavrularma 
~,ıa .... 

~biye, hıçkıra hıçkıra ağalmakta.n, 
ğulacak bale gelmiflerdf. 
<liUseyln); uıtırap De mallmal 

yataın (Zeynelabidin) e çevirmişti. 

Bu hasta çocuğun solgun çehresi, 
yaşlı gözleri, artık (Hilseyin) i büs • 
bütün dilhun etmişti. 

Zavallı yavru tatı emiytr 
Ona daha fazla bakmıya tahamm6ı 

edemlyerck; (Ali Asgar) ın beşiğine 
doğru ilerlemişti. Henüz bir buçuk 
yaşına bile girmemiş olan bu zavallı 
çocuk, ikl elleriyle bir şt•yi kavramış, 
onu sessizce emmekte idi.. (Hüseyin) 
beşiğin baş ucunda duran ve tecssU • 
ründen donup kalmış olan kadına so. 
kularak: ... 

- Ya, Rübabe!.. Bu yavrucuğun 
elindeki nedir?. 

Demişti .. Sekine, kendini güçlükle 
toparhyabilerek ;' melul ve mustarip 
bir sesle: 

- Ya, HUseyin ! .. Çocuk, susuzlu • 
ğa dayanamıyor. Ağlıya ağlıya he • 
l!k oluyor. Onun eline bir taş ver • 
dim. 
Bu taşı emiyor.. Onunla, hararetini 
teskine çalışıyor .. 

Diye. cevap vermişti. 
(Hüse)in), artık' tabammUliln son 

haddine gelmişti .. Burada, bir dakika 
dEtha fazla kalamryacağını hissetmiş 
ti. Hemsiresı Zeynebi yanına çağır • 
mış .. Elini onun omuzuna davamış: 

- Ya. Zeynep!.. Ehli Beyti. sana 
emanet edlvorum.. Şayet. bu fela -
ketten kurtulursan. onlann başına 

geç. Ölünciye kadar, onlan muhafa~ 
za et.. Sana. en bUyük vasiyetim; 
(Şebribanu} dur. O, bizim memle
ketimizin yabancısıdır. Bizim yanı • 
rnızda. ancak bize olan muhabbeti 
yüzünden kalmıştır. Ben öldüğüm 
dakikada, artık bizimle hiç bir ala • 
kası kalmıyacaktır. Sakın onu düt • 
manlara esir ettirip te, benim yüzüm 
den sürilndlirme. Ben öldliğUm da • 
kikada onu bir ata bindir. Yanına bir 
adam ver, bu muhitten kaçır • 

Demişti .. Ve... Artık hiç bir şey 
söylemiye muktedir olamıyarak ka • 
dınlann çadırını terketmişti. ' 

"Dütman bizi bekliyor,, 
Biraz ileride (Gulamı Farsi) bekle

mekteydi. <Hüseyin), bu !evgili kö. 
lesini görUr görmez: 

- YA. Gulam!, Bana: ded~m. <Re· 
sul\i Ekrem) in sarığı ile kılıcını ge. 
tir. Atı mı da hazırla .• 

Diye. emir vermişti. 
<Gulam Farsi) (Hüseyin) in iste. 

diklerini çarçabuk getirmişti. (ZUlce. 
nah) ismindeki atını da ileri çekmiş
ti. 

(Hüseyin): dedesi <Muhammed) • 
in sarığını başına sarmış. kılıcını da 
boynuna takmrş. atının Ustline atla. 
mış. orada toplanan erkeklere karşı 
dönerek: 

{Arkası var) 

--=--~ .............................. o 

. S~GLJK ÖGUTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Kadın erkekle bir olur mu? 
Kanun huzurunda, mahkeme 

karşısında kadının erkeğe müsavi 
olduğunda lıiç şüphe yok. Kızla -
rın erkek kardeşlerinden daha az 
miras yenıeleri usulU çoktan kalk 
tığı gibi, ın!lıkemelerde de şimdi 
biı6 kadın şahit bir erkek şahide 
muadil tutulur. 

Fakat, tabiat içinde de kadınla 
erkek müsavi mictir? · Bu suale 
hem menfi. hem mUspet cevap 
vermek mümkUndUr. Kadın erke· 
ğe hem müsavi değildir, hem mü
savidir. 

Neden müsavi ohnadııını şüp
hesiz siz de takdir edersiniz. Bir 
kere fekil bakımından müsavi ol
saydı dlinyflda kadınlık ve erkek
lik kalnıaıdı. 

Şekil bakımından biribirine nıti
savi olınıyan kadın ve erkek vllcut 
ları İflenıe bakımından da müsavi 
değildirler. 

Meseli kadın nabzı erkek nab
zından biraz daha çabuk vurur. 
Bir dakika içinde erkekte 72 iken 
kadında 80 dir. Bu fark en ziyade 
15 le 25 yaş arasında meydana çı
kar. Kadınların kanı daha sıcak 
olsa bile, vücutlarının sıcaklık dı
reo.si erkeklerden bir parça daha 
aıdır. Açık geıınlye daha fazla ta 
he.ınmUI etnıelerl de bşlki bundan 
Heri gelir. 

Nef11 alma baktmından kadınlfl 
erkek uasındll haylıca fark bu • 
lunur. Kadın erkeğin yedide befİ 

kadar hava alır ve verir. Nefes al 
manın ,ekli de pek farklıdır. Ka -
dın nefes alıp verirken göğsU da
ha ziyade hareket ettiii halde er 
kek nefes alıp verirken karnı da
ha ziyade hareket eder. Bunun se
bebini de kıolayca tahmin edersi
niz. Kadı,. vücudü anne oımak için 
kurulmu ı r. AMe ntfes alırken 
kunı 9ok h•reket ederse yavrusı.ı 
rahatt•ı dlMuın dlyı sf)ltU daha 
ziyade hareket eder. lu töıu.,.u 
bir tı'vil nn11'1ayınıı. ÇUnkU kıı 
çocuklar nıfM alıp vırirkın er • 
kek qocuklar gibi karınları daha 
ziyade hareket eder. CISğsün daha 
ziyade hareket ıtmesi bülOI yaşın 

N f ıle çıkan 

asit karbonik kız çocuğun bUICığ 
yaşına kadar gıttikçe artar. Son· 
ra, kadınlığın sonbaharı gelinciye 
kadar halile kalır, ÇtinkU muayyen 
günlerde kanla birlikte o karbon 
gazından da bir miktar çıkar. Ge
belik esnasıııda nefesle çıkan asit 
karbonik gazının yine çoğalması 
bunu ispat eder. Erkeklerde böyle 
farklar yoktur. 

Kadının iştahı erkektekinden 

daha sık sık gelir. Bayanların sa· 
bah kahvaltısını ve ikindi kahval
tısıni da erkeklerden ziyade sev • 
ırıeleri sadece bir adet neticesi de· 
ğil, tabıatin gösterdiği bir ihtiyaç 
tan ileri gelir. Bununla beraber 
yirmi dört saat içinde kadın er • 
kekten beşte bir daha az yeınek 
yer. Kadınlarda inkıbaz daha çok 
görüliir. Bunun sebebini kimisi ka 
dınların hareket için erkekten da· 
ha tenbel olduklarına hamleder. ki
misi de tabiat öyle istiyor, diye 
hUkıneder. 

Kadının idrarı da erkeiinkinden 
üçte bir derecede daha azdır. 

Yürümenin kadında erkekten nı 

kadar farklı olduğunu bilirsiniz. 

Erkek dimdik yürUyebildiğl halde 

kadın kalçalarının &•"işli&inden 
dolllyı salına Hlına yürUnıly• mec 
burdur. Bu da kadın vUcudUnı ay· 
rıca bir zarafet verir. Şaire: 
O gülendam bir al şale bUrünıiln 

yürüsün; 
Ucu gönIUm gibi ardınca sürünsün 

yUrliıün. 

dedirten de ışiiphesi:ı o salına sa • 
lına yürüyüştür. 

Kadın erkekle ayni nlsbette do
ğar, fakıı.t sonradan kadınlar er • 
keklerden daha az CSIUrler. 

Hastalık bakımından da kadınla 
erkek arasında blr9ok fınklar var .. 
dır. Buı hastalıklara •rkekler da. 
ha zlyııd• tutulurlal', butlınna dı 
kıdınluc kadınlıla ve erk•klll• 
mahsus "astahklardan bqk ... , 

Şekil bakımınt'Jan, vUoudün lf
lemesl bakımından bu kadar fark· 
ı,rıa beraber, bir taraftan da ka
dın erkep müsavidir, bu da tabi
at içindeki kıymeti bakımından ... 

O;zum 
şırası 

A vnıpada ehemmiyetli miktarda 
sarfolun.m&kta bulunan a.Ikolsilz ü. 
züm şıraııını memleketimizde de i . 
mal için tetkikler yapılmaktadır. O -
ıümün bolluğu aıralu ında üzUmle • 
rin zarara uğraniaması için bu nevi 
şıranın imali bütlln bağcıları sevin . 
direcektir. Şıranın imali için huBu!t 
te~isat yapılınaST l!zım gelmektedir. 
Bunun için bağcılar arasında bir koo
pt>ratif kurulması da düşünUlmekte
dir . 

BORSA 
IS MART CUMARTESİ 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Fransız l<r. 
Liret 
Drahmi 
hviçre Fr. 
Leva 

614.-
123.-
111.-
120.-

18.-

Florin 
Çekoslovak lrro. 
Siline 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
1 ı.so 
-48.-
30.-

Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
t~veç lcurom 
Altın 
Banknot 

1037.-
246.-

Çt~KLER 

Londra 
Nevyor. 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenrvre 
Sof ya 

Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Mıdrid 
Bertin 
Vareovı 
Budape9tr 
Bükree 
.BelJTat 
Yokohama 
Mockova 
Stokholm 

T 

617.-
0.7916 

17.255 
1.S.0340 

4.70 
88.7360 

3.4732 
64.5056 

1.4495 
22.69 

4.2414 
11.4667 
1.9680 
4.1830 
4.3762 

108.2660 
34.6840 

2.7786 
24.46 

3.1434 

619.-
126.-
115.-
125.-

18.-
575.-

23.-
63.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
11 .50 
52.-
32.-

10311.-
247.-

615.50 
0.7915 

ı 7.2965 
15.o7 

4.7116 
88.9520 

3.481 7 
64.6625 

1.4530 
22.7450 

4.2518 
11.4950 

1.9725 
4.1933 
4.3866 

108.53 
34.2684 

2.7850 
24.54 

3.1510 

BORSADA DÜNKÜ MUAMELEI ... ER 

Dün Boraada öğleye kadar hara
retli bir vaziyet devam etmiş, Türk 
borcu üzerinde hayli alıcılar çıkmış
Lır. Pazartesi için şimdiden' biraz te. 
rcffü ihtimalini kabul ed~biliriz. Sa
bah 19,65 lirada açılan Türk borcu 
öğleyin 10,70 lirada kapanmıştır. Pa
risten buna dair t elgraf gelmemiştir. 
Yalnız frangın 106.45 olduğu bildıril
miştir. Dün diğer tahviller ,üzerinde 
de yükselme kaydedilmiştir. Anado
lu tahvilleri 39,80 liraya, Mümessiller 
42.50 liraya çıkmıştır. Anadolu his
seleri 23 lirada kapanmıştır. Merkez 
bankası 97, Ergani 99, Erzurum - Sı
\•as 95 lirada kalmıştır. Arslan çi
mentosu 14.60 liradan kapanmıştır. 

Limon Pahalilaııyor 
Limonlar pahalılaşmağn baslamıı; 

tır. Piyasada yerli llm.onlarm gayet 
iyi cinsleri görillmcktcdir. Fakat. iyi 
limonlar 3.20 kuruştan aşağı alına . 

mamaktadır. Bu limonlar toptan 3 
kuruşa satılmıştır. · 

Anadolu tahvilleri 
Anadolu demiryolları ve Htıydar· 

pa,a lima.nı şirketleri Erzurum ve 
Sivas tahvillerilo tebdiline bir iki gün 
içinde başlanacaktır. Tahvil islerini 
idare etmek için bir: amortisman san
dıfı kurulmuştur. Sandık. h~ırhk
la.rmı bitirmi~tir. 

Hayvan ihracatımız 
Hayvan ihracatımızın son birkac; 

ıene içinde mühim miktarda azaldığı 
haber verllmektedir. Bu azalışın se • 
beplerlnden birisi, ihraç mallarının 
cUue 1tibarlle rakip memleket hay
vanlanndan kUçük olmasıdır. İktisat 
Veklletl. hayvan ihracatı işlerini teş 
kilA.tln.ndırmak üzere tetkiklere gi~ 
miftir. 

Sansar Derilerl 
Sanlar dorileı1 !iyatlırmda dütU\c· 

lllk de\"SJD etmektedir. KUt&hya ean
~arlarmm Gitti %~2T lira Ye Ma.raf 
qnş~rlarınm çitti 29-30 Ura arasın· 
dadır. Şark vilayetlerinin sansarlan· 
nm fiyatlan yilzde 10-15 niıbetf rıde 
daha yüksektir. 

Orkinos ve 
Hamsi bol 

Bu hafta İtalyanlar 10. 15 bin çift torik satın almışlardır. Pek 
az bir miktar da Yunanlılar almışlardır. Torik fiyatları 30 - 35 
kuruş arasındadır. Havalann lodoslu de~arn etmesi. yumurtla
ma mevsiminin girmesi balık miktarını azaltmıştır. Bu mevsim. 
de balıklar derin sulara inerler ve deniz dibinin toprak ve çamu
runa sürtüne sürtüne yumurta bırakırlar. Kuyruklarilc de bıra. 
kılan yumurtaların zarını parçalıyarak oralardan uzaklaşırlar. 
Bu itibarla bahk sahası olan yerlerde tutulacak balık kalmaz. 

< 0RK1NOS ve HAMSİ 
Mevsim itibarile Marmarada yüz l T T j k 

kadar orkinos tutulmuştur. Orkinos- UCUZ U 
ların en .küçüğü 150 - 200 kilo ve 
en büyükleri 300 - 400 kilo arasın~ pr oıe s l 
dadır. Bunlann kilosu da altı kuruş
tan satılmıştır. Dün biraz uskumru 
tutulmuştur. Çirozluk olan bu balık
lar 20 - 30 kuruştan !atılmıştır. 
Hamsi, çok fazla çıkmıştır. Hatta 
toptan 10 - 20 paraya verilmiştir. 

Kefallar baylarına göre, 30-50, Çi
nakop 40, barbunyalar ise 300 ku· 
ruştur. Karadeniz sahillerinde tutul
makta olan kalkanlardan 4 - 5 gün 
içinde dört bin kadan şehrimize ge. 
tirilmiştir. Kalkan fiyatlan da 30 -
40 kuruş arasındadır. 

BALIKÇILARIN MÜRACCATt 
Istanbulda balık avlayanların ade

di iki bin kişiden fazladır. Bunların 
ekseri.si oltacılardır. Büyük kayıkla· 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
GUmrükler muafiyctlerınden istüade 
c.'<lerek bazı sanayi mamullerinin ma
,iyetinin azaltılması ve böylelikle en
iüBtri şubeleri üzerinde ucuzluk t e
.nini için lktısat Vekaletinin hazırla
dığı kanun projesi, Kamutayın bu 
devre toplantısında çıknuyacaktır. 

Buna sebep ikinci beş senelik en • 
dUstri planımızın tatbikat sahasına 
giren muafiyet şubelerinin tamami
le tesbit edilmemiş bulunmasıdır. lk
tısat Vekaleti muafiyetten faydala· 
nacak olan sanayie ait ham madde
lerin kat'i listesini bu mUddet zar • 
fmda tesbit edecektir. 

n bulunan balıkçılarm adedi 100 - ~-...~....._.. 

ZAHiRE 
BORSASI 

150 sermaye sahibidir. Bunların mo
tör Yeya kayıkları vardır. Her sefer
de tutulan balıkların yarı kıymetini 
mal sahibi, mal ve sermaye payı ola
rak alır ve mütebakisini de tayfala
nna pay olarak taksim eder. Ecne· 
bilerin fazla balık almakta olmasınr 
gören birkaç kişi balıklan buradan 
toplayarak kendi vasıtalarile İtalya- • 
ya göndenneğe teşebbüs etmişler ve 
ltalyaya giderek bu iş için bağlan -
mak istemişlerdir. Fa'kat, balıkçıla . 
nmız bu yolda muameleyi kendi 
menfaatlerine zararlı gördüklerinden 
bu mUteşebblslere balık vermiyecek
lerini ve hatta icap ederse balık bile 
tutmıyacaklannı bildinnl!Jlerdir. Li
manımızda 15 - 16 İtalyan ve Yu
nan gemisi balık beklemektedir. Ba
hkhancnin fktısat Vekaletine devre
dileceği haber leri de bir ~ayladan f. 
baret kalmıştır. Balıkhane Malıyt 

_.._..._. ... ...., ....... ~ 
lS-3-987 

Fi ATLAR 
Aşağı 
K. P. 

Buğday mahlut 6 10 
Arpa 4 35 
Çavdar 4 35 

Yutan 
K . l'. 
6 11 

Mı11r beyaz 4 7,5 
Mıaır un 4 27 
Sansar derisi 2550 
Tilki derisi 600 
Kunduz deriıi 1400 
Varpk deri&i 1600 
Çakal derisi 200 
Porsuk deriıi 500 
Tavpn derisi 21 ,20 

Buğday 
Çavdaı 
Arpı 
Kuşyemi 
Un 
Kepek 
Mıı. 
Suı;am 
Yapak 

GELEN 

1200 
1700 
1800 
250 
635 

26.20 

75 Ton 
15 " 
25 .. 
15 .. 
50 ., 
15 .. 
56 .. 
46 • 
14 ., 

Vekaletine merbut kalacaktır. 

Mandalina 
ve portakal 

Portakal fiyatlarında da yüksek -
lik devam etmektedir. Mahsulün son 
\'erimi olmasından mandalinalar kl
milen denilecek nisbette bitmiştir. 
Portakallardan piyasaya gelen nevi
ler daha ıiyade Dörtyol ve Adana 
mahsulUdUr. Bunların en iyileri 66 
!ık sandıklar içinde 460 - 480 kuruş 
arasında satılmıştır. 

ipekli Çoraplar 
lıi Vekalette 

Ankara. 13 (TAN) - latnnbul Ti· 
caret odasının ipekli çoraplar hak • 
kındaki tetkiklerini bildiren raporu 
lktısat Vekaletine gelmiştir. Vekalet, 
raporu tetkik etmektedir. Bazı fab· 
rikalar çorap vuıflarınm teabiti hu· 
~ıusuna itiraz etmişll!r ve buna aebep 
olarak kendi ellerindeki makinelerin 
istenilen vasıflarda çorap yapa.mıya. 
cağım ileri ıürmUtlerdir. 

Fakat Vekalet. çorap mesele$ini 
kat'i olarak halletmek kara.nndadır. 
Bu itibarla matlôp vasıtları ihtiva et· 
miyen coraplara damga vurulacak· 
tır. 

Yapağı Piyasası 

Yükselecek mi? 

Yapalı 
Razmol 
Tiftik 

G l DEN 
230 Ton 
48 .. 

DIŞ 
3 .. 

F t ATLAR 
Bufday 

Ar;~ 
Mmrr 
Keten T. 
J~rndık Q . 

L. 

: Llverpul 
: Sikaıo 
: Vinipek 
: Anverı 
: Londrı . .. 
: Hamburı; 

• 

6.13 Kr. 
6.28 •• 
6,04 •• 
6 32 ., 
3.56 •• 
7.27 

79,08 • 
78,57 .. 

DON, HiÇ MUAMELE OLMADI 
Dün, Zahire borsasında hiçbir mu

amele kaydedilmemiştir. Şehrlmiıe 
iki vagon buğday ile bir vngon arpa 
gelmiş ve stok olarak depolarda mev
cut hububat satışa çıkanldığı halde 
alıcı <;ıkına.mıştır. Fiyatlar ev\·elki 
gün fiyatlnn üzerinde durmuştur. 

Borsada ara ıura böyle muamelesiz 
geçen günler olmaktadır. Piyasa işle 
rlle ali.kadar olanlar böyle günleri 
mUteakıp zahire fiyatlarının çok defa 
yUkseldiğini ve piyaaamn sağlam bu
lunduğu kanaatindedirler. 

~öBETÇI -----
ECZANELER: 

Bu ıcce nobetçi olan ecıııııeler ıuntardır : 
1STANBUL CUi.ı:. U 

Emin6niı: Nisason, Alemdar : Alı R ı.ı:a, 
Beyazn: Cemil, Kuçukpazar. Yorıı. Şchrc-
minı: Hamit, Karaııınmik : fuat, ::iamatya: 
Teofıloı, Şehıadcba§ı : Ünlversıte , A~aray: 
Sarun, :Fener: Vitali, Eyllp : Dcrtefdar cc:ı;a 
neleri. 

BEYOôLU ClHETt 
Be1oflu : Kanzuk. Glıncı. Taksim: Nıza. 

Yapağı işlerile meşgul olan bir mU. mettin ve Nihat, Galata: Sivrıd11, Şıılı : 
egesenln iki ay mUddetle Anadolu· ~!~~e~~~~cıoilu: Barbut, Kasrmpa§a : Vaıııf 
dap gelecek yapağıların hepsini ala- BEStKTAŞ ClHETl 
eaiJ plyuada ....... olmu-+ur. Bu Şeıiktat: Eüi Hıılit. Ortaköydc Ortaköy, 

_;::,.~ kil "" _,11 le Mnavu~i5yde MUti"dl, Bıbektı Mcrke.ı 
mUeaMM YI.-.- o.unt ~ il· ICHMle.rl. 
rut teklif etmektedir. t&Y9t plyua &AltlYI• dH&Tl "' ıı.- d h1f1Werc&t -'"'· T•ral:ın, Yat~ö1. ytlklelecek oluna far"' • ..,.tı • Y&• lon~~7.• RuntetP,I"''' .-e,•n•Jeri. 
pağTlarm "•ltmi zamanındı 6d•Yt • U&KUt>4Jlt - X4t>nt6Y ctH~! 
c.ai"i temin eylemektedir. Bu tan· ıtıdıköY ••ki iskele ctddu!ndf . IJijyf)lt 
,,.... . _ Yeldeftrmenlnıfe : Uder, ttılrudıM• ' Selı. 

da muamele de yıpagı fiyatlannın ml1ı ecı•ntlıri. 
elli kuruştan aşağı düşmiyece~i k•· DfôER SEMTLER 

• • ~dada: Sfnatf, ıtabrfr8,...e M rkc:r 
naatı hbıl olmaktadır. eczaneleri. 
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!ABAT 

Bir Hafta l ı k 
Tarih 

(Da.51 1 incide) 
,.e manası dahili bir iş diy~ konuşu
luyor. Silahlannııya itiraz eden yok
tur. Fakat bir kısım muhafazakarlar, 
lngilterenin tn91 bir tecerıi.it haJine 
cekılmesuıı ve> Frasa ve Belçikamn se
bepsizce tecavüze uğramadığı vazi
yetlC>rdf! büttl.ıı Avrupa gürültillerinc 
E'<'y'lrcı kalınMını ıstiyorlnr. 

Radikal unsurlar, bilakis lngiltere
nm ortaya atılmasında ve m~c;terek 

emniyet esasını bütün kuvvetiyle ko. 
rumasmdn israr ediyorlar. Bunlar 
dıyor ki: "Mesela Çckoslovakya'~'ll 
\ e Şarki A vrupaya karşı yapılacak 

tecavüzlerde seyirci kalmıyacağımızı 
Almanya'yn kat'i bir lisanla anlat
ma;ı:snk Almanlar bugün tecavüze ı;e
çecekler ve gayelerine varacaklardır. 
O zaman bize ve Fransaya dönerek 
müstemleke işlerinde hesaplaşmayı 

istiyeccklerdir. O zaman da onlar 
lnıvvetli bir vaziyete geçmiş olacak
lardrr ." 

Şurasına şüphe yoktıur ki lngiliz
lc>r tehlikeyi bütün şiddetile görüyor
l:ır. Silahlanma hususundaki bi.iyük 
fedakarlıkları bunun neticesidir. Fa
kat dahili siyasete ait düşünceler ve 
bilhassa Büyük Britanya imparator
luğundaki muhtelif cereyanlara ait 
endişelen-. müşterek emniyet pren
sibinde çok ileri gider gibi görünmiye 
müsaade etmiyor. 

T roblus seyahat ı 

A lmanyanın silahlanması ve te
cavüz düşünceleri, Ingiltere

de emniyetsizlik ve intibah uyandır
mıya, hiç şUphesiz çok hizmet etmiş
tir. Fakat ltalyanm Akdenizde aldığı 
V"ı!.~iyet te bu hususta mühim bir amil 
oımuştur. Bilhassa bu hafta içinde 
Mussolini'nin Trablus seyahati, İtal
yan deniz ve hava kuvvetlerinin ma
nevraları, ltnlyanın Sicilya ile Tunus 
arasındaki Pantelleria adasını bir ha
va Ussü haline koymıya karar verme
si, !ngiltcrenin silahlanma harekl•J
ne. ltalyanın sert bir cevabı diye te
lakki edilmiştir. 

Mussolini Trablusta uzun bir şose· 
nin açılma törenini yapacaktır. Bu şo
se Trablusun Tunus ve Mısır hudut
larmı birleştiriyor. Askeri ehemmi
yeti büyüktür. Şosenin bir noktasın
da, ltalyanın yeni kurduğu impara
torluğun hatırası olmak Uzere 30 
metre yüksekliğinde bir ehram ya
pılmıştır. 

'.(onservatuarı~-3üncü konser 1 

K onservatuar Orkestrası 16 - -
Mart Salı günü akşamı saat 1 T avukçu ve Kasap Dükkanları 

21 de Fransız Tiyatrosunda ve Şef Belediye. tavukçu ve kasap diık -
Seyfettin Asal 'd res· d •. .. .. kanlarında akar su bulundurulma -

ı a ın e uçuncu hh" b' .. .. 
O k 

sını sı ı ır zaruret halinde gormu&, 
r estra k · · kt' · onscrını verece ır. bunun için yeni kararlar vermiştir. 

Bu konserde Çaykofskinin altıncı Terkos şebekesi geçen yerlerdeki dük 
senfonisi çalınacak ve bu sene Violon kanlar terkos suyu almıya ve geçmi
selden diploma alan Hadiye ötügen yen yerlerdekiler de dükkanlarının 
Hendelin Violonsel Konserini ve bu genişliğine göre su depoları bulun -
sene ke:mandan diploma alan isken- durmağa mecbur tutulacaktır. 
der Ardan da Bruhun keman ko:ıser
tosunu Orkestra refakatile çalacak
lardır. 

Dün. konservatuarda bu konserin 
provalan yaptimıştır. Yukarki re. 
simde Bayan Hadiye Ötügeni dünkü 
prova esnasında ~örüyorsunuz. 

İzmir İtalyan Mektebinde 
Hırsızlık 

İzmir, - Alsancaktnki İtalyan 
mektebinde müdürün altı yüz lirası 

çalınmış. şüpheli bir kaç kişi tevkif 
olunmuştur. 

Mussolininin bu noktada mühim bir 
nutuk söylemesi bekleniyor. Bu nu-
tuk ta, her hnlde yumuşak bir sulh Anfora hofJ:.e .,inc!e Em.!rumun lurfu luıunu lut/amak için toplanan 
tezahtirü olmıyacaktır. Erzurumlular ve dost/on 

ltalyanm Pantelleria adasmm tah-
1~ tni suretiyle lngiltereniıı yolunu 
:kesmesi ve Mısırı tehdit ebnesi, Müs
lümanlaı-ın hamisi rolünü almb.sı, Ak
denizde minalı manevralar yapması, 
Jngiltercde asabiyetle knrşılanmıştır. 

Pasin çocukları 
kurtuluşlarını sıcak bir 
hava içinde kutladılar 

Akdenizde gerginliği ortadan kal
dırmak maksadilc ~:"'ılnn "efendice 
nnln.~a" nın hükmü pek kısa sür
müştür. Emniyetsizlik ve sinirlilik es-
ki şiddetiyle ortalığa hakim olmuş- Ankara, 12 (TAN muhabiri yazıyor) -Ankara Halkevi salon. 
tur, larmda, bu hafta içinde güzel oyunlan, ptirüzsüz türküleri ile Er. 
~ ispanya iıleri zurumlu gençler bize güzel bir gece yaşattılar. 

U 
mumt Avrupa cephesinde sulh Erzurumlula~ memleketlerinin bü. rum gecesini lıazırlıyan gençlerden 
havası esmediğine göre, ls- tün temiz ve cıvanmert meziyetlerini biri, bir gUn evvel kendisini Belvü 

dinle)icilcre öyle samimi bir hava Palas'ta buldu; Hem Ankarndaki ar-
panyada da ademi mi.idahale kon- içinde hatırlattılar ki; toplantı dai::'Jl- kadıışlan ndına geçm~ olsun dedi 
trolü pürüzsüz bir surette ilerliyemi- ··zı ' · dığı zaman go erb önünde gayriih. hem de halk adına davet etti. 
voı. Her gün yeni bir engel çıkanlı- liyati iri yapılı, sıcak kanlı güler yüz. Erzunımluları çok seven ve Eı'ZU-
yor 'c tatbikat geri kalıyor. Son gUn- dad l har u IE:rde fısi taraf yine ağır basmıya baş- lü A ıış ar . a t 'rkU söylüyorlar, nımlıılann çok S<'\•diği müfettiş bu 

hala ''bar,. larmı oynuyorlardı. kadirşinas arkada..-;ı ıkırmak isteme-
lnmıştır. Tayyare ve cephane hamu- Davetlilerbı yarısını Erzurwnlular di: 
lrSlyle Amerikadan g •len vapuru yn-

b 
'Veya yakınlan tcJ}kil ediyordu. Kim- "- Biliyorsun, dedı, amelit;ıılta.n 

kalayıp bat1rmnları. asıler hcsa rna J bilir ne kadar za.mandiUlberi pasin. yeni kalktım, nekahat dC\Tesinı geçi. 
bir muvaff:akiyettir. lerin sert havasına., karlı dağlarına riyorum, gecenizde muhakkak bulun-

Japonyada sükun ve itirlof hasret kalmış olmanın sız.ısıyla, hem.. mıya çalL<"?ırtm. J."'akat şöyle bir saat 

B u hafta içinde ancak Japonya.- şehrilerinin hal'EKetlerini, nefes al • ya dura.bilirim, ya duramam; sakın 
dan sakin bir hava aksetmiş- madan, takip edenler çoktu. bana fazla ısrar etmeyin .. , 

Ur. (Hnyaşi) kabinesi vaziyete ha- • Bir saat için gelen umumi müfettiş 
'kım hır bale gelmiş ve ordu taraftar- Üçüncü umumi müfetti.s Tahsin u. Halkevıni en sonra terkeden davetli 
lnriylc sanayi gruplarını uzlaştırmı- zer lstanbuldan, tehlikeli bir ameli. oldu. 
ya. muvaffak olmuştur. Yeni hüklımet yattan daha yeni dönmüştü. Erz\ı. Yerli kıyafetlerle sahnede duya 

komüruzm ve faşizmden uzak durmı- -------=-------.. . duya "palan dcn·en., i söyliyen genci 
va ve meşrutiyet esaslarına riayet et- Blumun muYaffolıyef ı . • dinlerken in an J{endısini, yükS('k 
mıye temayUl etmektedir. F ransnda da. b~ baft:ı sakin_ bır yaylaların şurli bır köşcgındc ~m clı-

Ja.ponyanın <.'Ski l''nris sefiri Satu- . . hnva esmıstir. BJum kabıne--1 binden ııa7Jı yann knrnlla ~){nn 
" n hnrı<'ıye nazın olmn.sr, Garbi Av- sının ıstıkraz aktctnıek lımmsunda.kı yollıyan bır dadaşın karşısmda sanı. 
rupada itimat uyandırmıştır. Satu, teklifi 60 reye karşı 470 reylik bir ek- yor. o kadar canlı bır tablo ..• 
hanciye nazın sıfııtiyle söylediği ilk serıyetle kabul edilmiş ve istikraz a - Bu tiırkülerııı IGmd öz ".N.iı-Kçe keli
nutukta, lngilizlerle ve Çınlilerle iyi çılmı§br. melerin, yerlf dilde ve balkm maşeri 
geçinmek arzusundan bahsetmiş ve Blum kabinesi Fransa için cidden ruhunda. yerleştniş onıeklerine de 
Rusya hakkında. da, itidalli bir lisan umulmaz bir yaşama kudreti göster- rasgeliyor. ı;-0viniyorsunuz. 
kullanmıştır. Bu nutka göre, Alman- miştlr. Son hareketiyle de sermaye- Toplantıdan sonra. geneler. bü~'iik 
·a ile olan anlaşmanın hedefi, Rusya dar unsurlan epeyce ısmdırmıstır. ,-atan kurtarıcısına ve onun değerli 

d ğildir, bolşevf k fikirlerini yaymak Hükfunetin maksadı, ta.m bir emniyet mesni arkadaslnrma üızım telgrafla.
hu usundaki hareketlerdir. Rusya uyandırmak ve harice k~ Fransız n çe-ktilPr.,Ankarnlılar, dun g<>c{'. da
hnVIC' harekrtlcrden vnzgeçe~ Ja.- sennayeleıinin gen gelmesini temin da.şla.rm cak muhıtıııde gPçirdiMen 
r .,, Hıuwı:ı ıll' tınlaarnt a taraftar- Mmelitır. tl"" <lort n t • indP lı"p ~17,cJ Erzıını. •r- Ahm1>' Emin YALMAN mu haftrlrıdı :_ır k 'l.. 

YEN. NEŞRiYAT 

S1YASAL B1Ui1LER - MÜLKİ
yg - Her ay muntazaman intişar 
eden Siyasal Bılgiler (Mülkiye) mec
muasının 71 inci sayısı değerli yazı
larla çıknnftlır. Miındereceatı arasın
da. "lnkılap ideolojisi ve ekonomik 
artlar", "Amerika.da planlı iktısat 

tecrubesi", "Maliye sistepıleri". 

"Pamuk işçisi"~ "Ekonomiler ve p~ 
ralı içtimai sigortalar,. isimli etütler 
bulunmakta, ayın siya.sal \•e bıblog
rafiyası yapılmaktadır. 

UYANIŞ - Bu siyasa. bilgi ve 
sanat gazetesinin 431 - 2116 nunm
rah sayısı çıkmıştır. 

YAŞINIZ 
Hiç bfr şey 

ifade etmez 
Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde . . . bir 
çok anne1er de genç gibi 

görünüyorlar ..• 
Bu meselede yaş mevzuu

bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde- · 
ki "Bioccl,. 
hnynt hücey
relcri) nin 
miktarıdır. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız genç 
bir ten temin edin iz. 

Cildinizdekı "Bıoce1.. nısbeti 

derecesinde yüzünüzde genç -
lik vardır. Cildın tazelığini ve 
gençliğini muhafaza ve idame 
için tabiatin cildde yarattıh'l 

bu kıymetli cevherin kuruma -
sına meydan vermeyiniz. Onu, 
genç hayvanlarda gizlenmiş 

cjld hüccyratı merkezinden is -
tihsal edilmiş saf ve taze Bio -
ccl ile besleyip canlandırınız. 

Bu şayanı hayret cevherin cil -
diniz için bü)ilk bir tesiri var
dır. Biocel'in tabii ihtiyatını ih
)"a edecek ve hali takayyüzde 
bulunduracaktır. O zaman, cil
diniz, kendi kendine yaşın iler -
leme alametleri olan buruşuk, 
çizgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hakiki ve devamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. 

Cild için yalnız bir tek "Bio -
cel,, li unsur Yaı'dır. O da (pem
be renkli) Tokalan kremidir. 
Hemen bu akşanı yatmazdaıı 

en·el tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki 'foknloıı kre -
mini kullanınız. Cazib ve şaya • 
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 yaşlarındaki kadınlar· 

da. buruşukluklar kalmıyacak 
\'C 50 yaşlarındaki kadınlar an· 
cak 30 ya.,lruında görünecekler 
dir. Genç kızlar da hiçbir vakit 
göremedikleri cazip bir güzel -
tikte bir tene malik olacaklardır 

r -- -----, 
Binlerce T okalon 

rnü~leriainden mües • 
seaem ize mektub ya
zanların mütahede le
ri kendiliğinden ge -
len en kıymetl i delil
lerdir: 

(Yağsız cildim da
ima çatlar ve krrışrr
d ı. Tokalon buna ma
ni oidu.) 

_. K. S ... M. E. M~nisa 
(Düz ve piirüzsiız 

bir yüze ancak Toka
lon kremile malik ol
dum. Bütün arkadaş
lann yüzümdeki de • 
ğişikliğ"e hayret et • 
tiler.) 

M. F. sokak NQ. M. Bursa 
Mektublarm asılla

n doayalarunızda aak 
lıdır. " ..) 

~ ..................................... -, 
Türk. Hava Kurumu 

Büyük Piyangosll 
Şimdiye kadar binlerce ki9iyi zengin etmittir. 6. cı ketİde 

11/ Nisan /937 dedir. • 

BOyük ikramiye· 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye· 
lerle (50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet a lan herkes 7 / Nisan 1937 günü ak ,a.mına kadar bi· 

!etini değiştirmi, bulunmalıdı r. • 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ·sakıt olur ... -.................................... .. 

• 
ADAPAZARI 

·TO RK TiCARET 
BANKASI 

iDARE MECLiSiNDEN: 
ı 31 ~fart 1937 tarJhinde toplanacağı ilan edilen fevkaliıdl! Umumi ffe~ 

ruzıwme~ındc yazılı, Bankalar kanunu dolayısile esas mukaveıenanıe_".....ı 
bazı maddeıerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesini bildireJl ~ 
şekli aşağıya kayt ve ilan olunur. 

1 - Esas mukavelenamenin 3 üncü maddeıinin fO 
şekilde tadili : 

. "~·r~etin idare Merkezi Ankaradadır. Meclisi ldare karari!e Şirket 1:i 
kiye Cüm~~rıyetinın saır mahallerinde veya ecnebi memleketlerde d ;. 
şube açabilır. Şu kadar ki açılacak her şube için Maliye ve lktısat Vt:1' 
lct.lerinden evvclernirde müsaade almak mecburidir . ., 

2 - l 1 inci maddeye ~u hükümlerin eklenmesi : 

"Bu idare uzvundan başka Bankada, 2999 sayıh Bankalar kanu~dt 
yazılı vazifeleri ifa etmek üzere. ldare Meclisi tarafından, ldare Mecl~ 
ne dahil olanlar arasından seçilen iki aza ile Umu.mi Müdijrden mnrekke 
üc kişilik bir idare Komitesi bulunur . Herhangi bir içtimaa t.,tıra.k ~ 
miyecek surette mazereti zuhur eden idare Komitesi azası yerine VS sJf 
görmek ü1.cre idare Meclisi tarafından vd de yedek aza seçilir. ld 
T<:oınif.csinın salahiyet hudutları idare Meclisince tayin olunacaktır- tda; 
Komiteı:nnin ittifakla vereceai kararlar doğrudan doğruya, ekseriye 
\•ere~e~ kararlnr fdare Meclisinin tasvibindC'D sonra ifa olunur. ld~ 
Mechsı. J~arc Komitesinin faaliyetini murakabe etmekle mükelleftfr. 1~ 
dare Mechsi azasmrlan her biri. ldart> Komit~nden bu Komitenin fs.3 ~ 
yeti haıkkmrla her türJU mati'ımatı istemiye, mlhıasip göreceği bet ııe 
kontrolu yapmıya salahiyettardır . ., 

3 - 14 üncü maddeye •u hükiimlerin eklenmesi : ... 

"ldare Romitesi kararları da, 2999 sayılı kanunun tarifatı d~~~! 
bir deftere kaydedilir ve her karann altı Komite reis ve azaları ~ 
da.n imzalanır.,. • 

4 - 23 üncü maddenin ıon üç kelimesinin kaldırıllll.,ı 
ve maddeye, aşağıdaki hükümlerin eklenmesi : 

''Toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve lktısat Vek~ 
~etlerine. verilir. Bankanm Uç ayhk vaziyetini gösterir hesap bulisal~ 
ıle_ senehk Bilanço. Maliye ve tkt.ısat Vekaletlerince müştereken te:b 
cdilec~k formüle muvafık olarak tanzim edileceği gibi Uç aylık bula.~ 
la.r Heyeti Umumiycvece tayin edilen murıikmlar tarafından ıasd1• ~ 
olarak taallfık eylediği de,.,.enin hitamından itibaren Uç ay içinde Malt~• 
ve lktısat Vekaletlerine tevdi edilir ve Bilançolar nyı.ıi müddet zarlJn 1 

biri resmi gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunut·rt 
• f 

5 - 29 uncu maddeye aşağıda.ki hükümlerin eklenıııet• 
"Murakıplar. idare Meclisi, idare Komitesi Reis ve azalarile Mildil;; 

~~m.~rla~n. esas mukaveleye ve kanuni mevzulara aykın hareketl ~ 
~ordukJen takdirde bunlan vesikalara d.avanarak Şirket Umum! Be~ 
tine hitaben tanzim edecekleri raporda z~tmive mecburdurlar. Bu ~°" 
rak~plar raporlarının birer suretini Maliye ve lktısat Vekfiletlcrine ~ 
deru·ler.,, 

6 - 35 inci maddenin ilk on üç kelimeıinin fU tekil~ 
de tadili : 

"Şirk7tin senelik safi temeltüünden evvela mezkfır temettüün 3';ft'!: 
10 nu nısbetinde adi ihtiyat akçesi ve yüzde 5 şi nisbetinde "ilerde~ 
melhuz 'Y.,,...,, .. k ı1 w b d B · • il~ ~""' arş ıgı., ve un aD sonra sensı a ...• ,, 

7 - 36 ncı maddenin 'u ' ekilde tadili : 
·:~5 inci maddede yazılı adi ihtiyat akçes\ Şirket sermayesinin _nısf~ 

balıg oldukta artd< bu tevkifat yapt1mıyacak ve ondan sarfiyat ıcra5 t 
mikdan mezkfır nisbetten aşağı düşerse tekrar temettUattan adi ibtiYS. 
n~'Tilac~ktır. llerde vu_!tuu melhuz zarar karşılığı da Umum 'ihtiyatlar }: 
kunu Şırkct sermaycsınln tamamına müsavi o1uncıya kadar aynlacalC bd 
bundan ı;onra bu k.ısrrndan sarfiyat olursa diğeri gibi tekrar tevkifat.a 
lana.caktır ..• 

8 - 47 İnci maddeye a,ağıdalii hükmün eklenmeıi: 

"Banka keııdı i"jleri için lüzumlu olan ~ayrimcnkuller n1üstesna.. ~~ 
caklaıından dolayı temellük mebunyetinde kadığı gayrimenkulleri• af .. 
n1el1Uk tarihinden itibaren ~ sene içinde elden çıkarır. Bu elden çtlCUd
manm imkansız ve Banka için büyük r.aran mucip olacağı hallerde Jll 
det, lktısat Veka.tetinin' kararile ihtiyaca göre uzatılabilir .•• 

9 - ikinci maddenin tu tekilde tadili : 
"Şirketin unvanı (Tti'rk Ticaret Banka.cııl dır. BilcUmle mu3nıe1:: 

hakkında Türkiye Ci.imhuriyetinin kavanin ve niza.mat.J haııra ve ~ 
takbelesi tatb~ edilecektir. 

10 - Yimıi birinci m addenin f U t ekilde tadili ~ 

', fo tisi ldar" irtimahr mn. ~.ffrtık edC'n ::ız:1'-a h r fotlınn iı,:ın ,"Crile<'e.lC 
ı kkı buıuru ııı tı dıycde toplanan t:nıurui Ueıct tayın eder , 



T A N 15 

YEN i 

Cocuk ·Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salıh Murat - M. Zekeriya 
Çocuklarile iftihar etmek istiyen babalara, mek-

t b • • • t 1 b • 1 k Çocuğun Sorduğu Sualler e 1 n en iYi a e esı 0 ma - Kola çamatırı niçin aertlet· 

............................................ __ . 
l<IZILAY 

CEMiYETi 
Genel Merkezinden : 

Eksiltme ilanı 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve ketif bedeli 

~'1 Yedi bin lira olan i9: Ankara'da Mamak Gaz Maske fab
~k~sı nıüttemilitından Kantin binasının kalorifer, su ve sıhhi 
eıııatıdır. 

15 
2 - Ekıiltme, 1937 Martının 29 uncu Pazartesi günü aaat 
de Ankara'da Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

C 3 - Binanın planları ve tartnamesi Ankara' da Kızılay 
t tile} merkezinden veya latanbulda Bahçekapıda Yeni Pos
._'ne civarında Kızılay Deposu Direktörlüğünden bir lira mu-
111;,b·ı· ı ınde alınabilir. 

'bı,. 4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in ke§İf bedelinin yüzde yedi 
l Çuğu niıbetinde teminat vermek ve Nafıa Vekaletinden 
' 1nın19 müteahhitlik veıika11nı göstermek lazımdır. 

S - Yukarda yazılı gün ve saatten sonra her hangi bir su· 
l'ette Yapılacak teklifler kabul olunmaz. 

~--------------------------------------

l\u 
telerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl 'ne veriniz. 

idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 
KEMAL FERlDUN 

.. ocuklar, anneler baba· 
ar, öğretmenler, hepi
~iz Çocuk Ansiklopedi· 

sini alınız. Çocuk An
siklopedisi, herkesin 

alabilmesi için yok 
oahasına verilmek

.. edir. 

Tem~a ve Tiyatro Omnhım 
Türk Anonim Şirketi 

Ticaret kanununun 361 ve esas mu 
kavelenamenin 47 inci maddeleri 
mucibince temaşa ve tiyatro Omni. 
um TUrk Anonim Şirketi his.sedarlar 
heyeti umumiyesi aşağıdaki madde
ler hakkında müzakere etmek için 
U,bu 1937 martının 31 nci Çarşamba 
günü ıaat dört buçukta şirketin Tak 
simde Makaimbarda kain merkezi 
idaresinde adi surette toplantıya da
vet olunur. 

1 - Meclisi idare ve mUrakip ra • 
porlarmın okunmaaı. 

2 - 1936 ııeneai bilanço, müvazene 
ve kar ve zarar hesabının wliki, 
mezkür sene netaicine dair meclisı 
idarenin teklifi hakkında karar itti· 
bazı ve meclisi idare azalarının teb
riyei zimmeti. 

3 - Meclisi idareden çıkacak aza
ların yerine i.za tayini. 

' - 1937 ıencsi için bir mUrakip 
tayini . 

5 - Şirket umurunul) tetvlri ile 
mükellef meclisi idare azalarına ve
rilecek ücretin teebiti için meclisi ida 
reye salahiyet itası. 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 
324 Uncu maddelerine tevfikan şir • 
ketle akti muamele huırnaunda mec
lisi idare lzalarına müsaade itası. 

Liakal 50 hisseye malik olup işbu 
toplantıda bilasale veya bilvekale ha 
zır bulunmayı arzu edea hiBSedaran 
Ticaret kanununun 371 nci maddesi 
musibince malik olduklan hisse se· 
netlerini toplantı gününden en azı 
bir hafta evvel şirketin merkezi ida
resinde tevdi etmeleri lbımgelir. 

Hisse senetlerinin tevdi olunduğu
na dair maliye mUeueseleri tarafın· 
dan verilmiş vesikalar umumi top • 
lantıda hazır bulunmak üzere tevdi 
edilmif aenedat gibi kabul olunur. 

İstanbul Betinci İcra Memurlu -
ğundan: Kadıköyünde Caferağa ma 
hallesl Cem ıokak (6) numaralı ha
nede mukim iken elyevm ikametgi· 
hı meçhul bulunan Ömer Liıtfü Ab
dülhamide. 

Ka.terin Çiznelin Kadıköy sulh bi
rinci hukuk hakimliğinden aldığı bir 

- --- - ------------------- kıt'a ilam ile Kadıköyünde Caferağa 
~~----------------••llİı••-.· mahallesi Cem sokağında (6) nu -

istiyen çocuklara müjde ~~:~rken kollarımızı niçin 
sallarız? 

Çocuk Ansiklopedisi, ilk defa 
bundan on ~beş yıl önce lngilterede 
neşredilmiş ve bütün dünya dilleri. 
ne tercüme edilmiştir. Hatta bu e
ser kısmen türkçcyc de çevrilmişse 
de, yeni harflerin kabulU üzerine 
neşri yarıda kahil!ştır. 

Bu defa Çocuk Ansiklopedisini 
çıkaranlar aralarına Prof. Salih 
Muradı da alarak bu eseri yeniden 
ve en son tabından dilimize çevir· 
miye teşebbüs etmişlerdir. 

Çocuk Ansiklopedisi'nin aslı tn. 
gi!izler tarafından geçen sene baş. 
tanbaşa tadil ve ıslah edilerek yep · 
yeni bir şekilde çıkarılmış, bütün 
bilgilerin en yeni maliımatile tan· 
zim olunmuştur. Bu itibarla bu de. 
fa neşredilecek Ansiklopedi, yepye 
ni ve son dcrt>~e mükemmel bir e-

serdir. İçindeki lüzumsuz ve eski· 
mi., malfımat çıkarılmış, yerlerine 
yenileri konmu,tur. 

Çocuk Anıdklopedlslnde bahisler 
Maarif Vekaletinin mUfredat prog. 
ramına uygun bir şekilde tanzim e
dilmiştir. Bu bakımdan, bu eser
den -hem çocuklar, hem de mual. 
Umler isti!ade edebilecektir. 

Çocuk Ansiklopedisinin en bü
yük hususiyetlerinden biri; resme 
verdiği ehemmiyettir. Bütün mev
zular en sade çocuk lisanile yazıl. 
mış ve bol resimle daha açık ve 
daha okunaklı bir hale konmuştur. 

Bu sebeple, bu eser her evin en 
krymetli kitabı, her çocuğun en 
kuvvetli yardımcısı, ve her mualli
min en aziz bir rehberidir. 

7 iNCi CÜZ ÇIKTI 

• 

Sünger kağıdı niçin ınürck· 
kebi emer? 
Tuz buzu niçin eritir? 
Hardal dilimizi niçfn ya• 
kar? 
Balık buz tutmuf havuzda 
naaıJ yatar? 1 
Hava açılınca sis nr..reye gi. 
der? 
Dağların yüksekliğini nasıl 

ölçeriz? 

Otomatik telefon rıaaıl tf• 
ler 
Gün nereden ba,Iar? 
V eaaire .. vesaire ..• 

Çocuk evde, mektepte her 
gün bunlara benzer yüzlerce 
sual ıorar. Çocuk Ansiklo
pedisi onun bütün bu suali• 
rinıt cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kuruşa 

Vakıflar Direkto··rıu··gu· •• İlinlan maralı hanenin tahliyesi ile (647) ku 
!'Uf maaarifi muhakemenin tarafını· 

h~ .. - .... -----------ııiıı-• ............ zaaidiyetinekarar verilmi9veme~ -----·------~------~~------------------------~------------------~------~ "'ISlt" ~' .. .,.Udarda Kara Davut Paşa mahallesinde Karaca Ahmet cad- k~r kararda dairemizin 37 /442 nu -
ı..~1\1.tlQc 168 sayılı arsa teslimi gününden 31 / 5/ 938 sonuna kadar maralı doıyuı ile infaz edilmek Uze
~aı re tarafınıza gönderilen tahliye hak 
S 3 açrk arttırmaya çıkarılmıştrr. İsteklilerin ihale günü olan kmdaki icra emrinin arkasına mUba 

~ 937 Perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlü- şirin verdiği meşrubatta mezkur ha 
lllüracaatları. (1425) neyi terkettiğiniz ve yeni ikametgi.-

hmwn da meçhul olduğu anlaşılmış· de mezk~r hane}i tahliye etmez ve 
tır. Mezk\ır tahliye emrinin on beş yahut icranın tehiri hakkında bir ka
gUn müddetle HA.nen tebliğine karar rar getirmezseniz cebri icra suretile 
verilmiş olduğundan işbu ilan tari - tahliyenin icra kılınacağı ilan olu • 
hinden itibaren nihayet 15 gün için- nur. (31001) 

ZA Yl - Çift beygirli mağaza ara
bama aJd 2432 plaka numaruı zayi 

olduğundan yenisini alacağımdan ea 
kisinin hUkmU yoktur. Unkapanı A

yazma caddesi No. 297 Hakkı Avşar. 



TAN 

Güzel havalara a ldanmayın ! 
Soauk algınhkları 

açabilir. 
ihtilatlara yol 
Fakat 

1 

Jandarma genel komutanhğı 
Ankara satınalma komisyo
nundan: 

ir Kase Griain 
Muhtemel rahatsızlıkların 

hepsini önlediği gibi nezle, grip, 

bronşiti de kısa • bir zamanda 

izale eder. Harareti süratle dü-

şürür. 

Gripin ağrıların amansız düş

mamdr. Diş, baş, sinir, adale, 

romatizma, mafsal evcaında kat. 

iyetle tesir gösterir ve günde üç 

taneye kadar emniyetle alınabi

lir. 

. . 
~- 1 • 1. • 1 • ~ 

Basnn Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kuruş 

40 

5') 

Kitabın ismi Müellifi 

75 

IVIuvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

7 5 Müşküllerle Mü· 
cadele 

50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul

mak San'atı 
15 O Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

75 Beş Mürebbi 

125 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı Sürüyo
rum 

Gasson · Terciimesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara o/o 2 5 iskonto vapılır. 

'~1111111 ...... llflllll(lllll!I .... ..,.. ................. . 
Jandarma genel komutan

hğı Ankara satınalma kom·s
yonundan: 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk temi
nat miktarlan yazılı battaniye ve killm hizalarında gösterilen 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 -- Şartnameleri komisyonpan alm~b~lecek bu eksiltmelere 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat oıokbuz 
ve mek\.uplary içinde bulunacak teklif mektuglarını eksiltme gü. 

I 
nü belli V"aktinden bir saat evvel komisyona venniş olmaları. 

Cinsi Miktarı Tahmin Şartname ilk teminat ihale t arihi 
bedeli bedeli 
L. K. 

Battani 4600 9 00 207 Kr. 3105 Lira 17/ 3/ 1937 
ye 
Kilim (bey- 4,000 
lik) 

3 30 00 
Perşembe saat 1 O 

990 " ,, " 15 
(1053) 

Adalar sulh mahkemesinden: Bil· ı Üsküdar su'lb hukuk hakimliğin -
yükada Karanfil mahallesinde eski den: Anadolukavağı Dolay mahalle· 
Hekim yeni Saka.?Ja sokağında 8 .No si 12.No .. da ~ukim Mebrure 
1ı evde sakin iken elyevm ikametga- M~~deı. Rakım Ziya tarafından a· 
hı meçhul Kostantin kızı Katinaya: leyhınıze ıkame olunan Sulh teşebbü 

.. sil davasmm muhakemesinde ikamet 
Şahap ve Abdulvahap ile şayian ve gahınızın meç 1 olması /dolayısile 

müştereken mutasarrıf bulunduğu • tebligat yapılamadığı cihetle ]llahke· 
nuz Büyükadada Karanfil mahalle- mece ıo gün müddetle ilanen tebli . 
sinde, eski Hekim yeni Sakarya so· gat icrasma ve muhakemenin de 
kağında kain 8 No. Iı bahçeli evin 24-3-937 tarihine milsadif çarşamba 
kabiliyeti taksimiycsl olmadığından saat 14,30 talikine karar verilmiş 61-

duğundan o giln o saatte mahkeme
de hazır bulunmanız ilanen tebliğ o-

açık, arttırma ile satılarak şuyuun 

izalesi hakkr~da sözü geçen Şahap 
ve Aptulvahabın aleyhinize açtığı da 
va üzerine ikametgahınız meçhul bu 
lunduğu bila tebliğ iade kılman da -
vetiye arkasına mübaşırın verdiği 

ferhden anlaşılmış olduğundan ili -
nen tebliğat icrasına ve duruşmanın 
16-4-37 tarihine müsadif cuma günü 

lunur. 

saat 14 te bırakılmıştır. O gUn ve sa 
atte, bizzat gelmediğiniz veya bir ve 
kil göndermediğiniz taktirde gıya • 
bınızda duruşmaya bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan O· 

lunur. (31002) 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminat
ları yazılı battaniye ve kilim hizalarında yazılı gün ve saatte ka
palı zarf usulile satın almaca~tır. 

2 - Şrtnameleri komsiyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin .şartnamede yazılı belge ve teminat içinde 
bulunduracakları teklif mektupları vaktinden bir saat evvel ko
misyona vermiş olmalaf"ı1. 

Cinsi ~et Tahmin Şartname İlk teminat Eksilbne 
bedeli bedeli 

L. K. 
4500 900 Kr. 205 Kr. 3037 50 16/3/937 Salı S. 10 

2300 330 ,, 569 25 " " " 15 
(1054) 

inhisarlar istanbuı Baş
müdür~üğünden: 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan İn· 
ce sofra tuzları yarımşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak 
tuzları da ( 50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
sa~ışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandıklara ko· 
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlannm beher kilo· 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beheı 

kilosu ( 5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bede11eri tuz 
fiatma dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. . 

Tuz satıcılarının inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğiı 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 

(1184) 

14 - 3 -

·A S ·A N Z EY T r N YA G t 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir ~öhrete sahiptir. Şerbet ~31 

: tatlıdır. Tababette içmek surctile kullanılır, yemeklerde, salatala f11t' 
mayonezde, tatlılarda nefru:;etine payan yoktur. Kum, taş, bqbrek. ıı· 

1 sane, idrar yolu, bilhassa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarınd.a. 15 
j afı umumide bol bol HASAN ZEYTİNYACa içiniz. Şişesi 50, büyUk 

1 
tam litrelik teneke 115, şişe 125 

7-i litrelik teneke 600 kuruştu r. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankara. Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir· 
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