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Bu kuponla.n toplaymız. 10 kupo 
na b11ı Yeni Çocuk Anıiklope· 
disini 7 Y2 kur.u,a alabilirsiniz. 

Basvekil ·ve , vekiller •••••••••••••• 

Numan 

Rifat Dün Şef Atatürkün 
r·vasetinde toDlandı 

İ Haydarpafaya 

KARDEŞ, HATAYIN ANAYASASI 

Mura~has heyetimiz 
Cenevreye gidiyor 

:Va.zan: Dahiliye Vekili ve Parti 

Cenel Sekreteri 
ŞıiJ:rıi KAYA 

Atatürk inkılabının Türk 
~afi ve Türkçü olması ana 
'tu:k arı~dan.dı_r. . lnkılabıll'1z 
ı,, 1 nulletının cıhan tarihile ltt: 1Yan medeni ve sosyal yaşa· 
llıtı Ve Yafayıf safhalarından 
tıtt rnıı ve onun istidat ve ihtiya
r~İ kY_gun olarak tesbit edilmit 
b, .. 1 a.ıdelerdir. inkılap bu iti
ttı,ı: tarnamile aslidir. Diğer 
tor··ıleketlerde tatbik edildiği 
l'tk ~en mü.vazi ve mümasil ha
kitt~ ler tarıh aırasile hep bizim-

en ıonradır. 

ı j çıkınca .• ı 
t 

lnönü ve Iktısat vekili 
Izmire gittiler 

r\üştü Aras A tinadan döndü 

Bunları Kullananlar 
Zarar Ediyorlar 

Alakadar makamlar tarafından E
lektrik Şiııketinin abonelere kiraladığı 
saatler hakkında yapılan tahkikat ne 
ticesinde şöyle bir kurar verilmiştir: 

!çerisine para atılmak suretile işli. 
yen elektrik saatleri kullamlmıyacak 
tır. Çünkü bu saatler vaktiyle elek
trik kilovatı 20 kuruş iken o hesap ü
zerine yapılmıştır. Şimdi ise elekt.ri:k 
ücreti ucuzlamıştır. Halk bu saatleri 
kullanmak suretile hayli zarar etmek 
tedir. Bu sebeple bu saatlerin derhal 
toplattmlmasma. başlanmıştır. 

TAN 

16 
Sayfa 

_......_....._ ... -....... 

Anayasa, 7 ürk Teşki
idtı Esasiye kanununun 

f aşıdığı hükümleri 
zhtiva edecek 

Alman Ordusu 
Avusturyaya 
Yürüyecekmiş! 

Roma, 20 (A.A) - Salahiyettar 
İtalyan mahfilleri, Almanyanm !tal 
ya ve A vusturyaya bir nota göndere 
rek Habsburglar avdet ettiği tak 
dirde Alman kıt'alannrn Avusturya
yı işgal edeceğini bildirmiş olduğu 
hakkında Fransız matbuatının bir 
kısmı tarafından işaa edilen haberle
ri kat'iyetlc tekzip ,etmektelilirler. 

Mareşal 
Graçyaniye 

Suikast 
Roma, 20 (A.A.) - Resmi İtalyan 

mahafili, dün öğle zamanı Adisaba· 
bada ~·crliler tarafından el bombala. 
rile umumi vali Mareşal Grazianiye 
yapılan suikastten dolayı büyük bir 
teessür duymaktadırlar. 

(Arkası' Sa. 3. SU. 5) 

........ Bulgaristan ile ...... -
1 Romanya ve Yunanistan i 
f bir pakt yapacaklarmış f 
1 Roma, 20 (Radyo) - Bal- dönmüşlerdir. Antonesco bu· f 
• kan Antantı erkanından Ro. rada 24 saat kalacaktır. t • • • manya ile Yunanistanın ya- Stoyadinoviç, Atina konfe. t 

kında Bulgf ristan ile ayrı ransı neticelerinden büyük ı• 
ayrı dostluk paktları yapa- bir memnuniyet göstermiş ve 
cakları söyleniy.or. Bundan Antonesco da antant mem-
b!'-Şkf\ Balkan Antantının ye. leketleri arasındaki ahenkli İ 
ni bir Akdeniz Antantına iş- teşriki ınesaiyi tebarüz ettir- l 
tirak edeceği de bildirilmek- dikten sonra münhasıran Yu. 
tedir. goslavya ile Romanyayı ala-

Belgrat, 20 (A.A.) - Yu. kadar eden meseleler hakkın· 
goslavya Başbakanı Stoyadi- da Stoyadinoviç ile konuş _ 
noviç ile Romanya Hariciye · malarına devam edeceğini 

Nazırı Antpnesco Atinadan illlve eylemiştir. . ....................................................... . 
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T eşkil8tl esasiye 
kanunu tadil 
edilirken 

TAN 

KIZLARIMIZIN EL EMEKLERi 
21 - 2 - 937 ?' 

Balkan Festival 
günlerinde yolsuz 
işler de ya·pılmış 

Miliet Meclisinin o celsesine 
ait zabıtları aynen neşrediyoruz 

!Bu yüzden Belediye T u~izm şu· 
besin in lağvedilmesi muhtemel 

Büyük Millet Meclisi bu ayın betinci günü tarihi bir celse 
akdetmİf, Tetki]alf Esas:ye kanunumuzun baz; maddelerinin ta
dili için Ba,vekil İsmet İnönü ile 153 arkadatının imzaıile veri
len bir takriri müzakere etmitti. Bu müzakereye ait zabıtların 
aynen derci de mecliste tekarrür ettiğinden müzakere zabıtla
rını ''Resmi Gazete,, den naklederek huKünden itibaren aynen 
koyuyoruz: 

Te,kilatı Esasiye Kanununun 1 
bazı maddelerinin tadiline ait 1 T e,kıllatı Esasiye Kanununun 
müzakere zabıtlarının ne,ir ve bazı maddelerinin deği,tirilme· 

tamimine dair ıine dair kanun 
Karar No. 975 N 
BüvUk Mili t 'l 1. · · 5 ., 19'17 Kanun o. 3115 

• e ı• ec ısının . ..... "" K b l T . h. 5 2 1 3 
tarihindeki inikndında, Teşkilatı E- a u arı 1

: • • 9 7 
easiye Kanununun bazı maddelerinin Madde 1 - TeşkilAtı Esasiye Ka· 
tadili hakkında cereyan eden müza. nununun ikinci maddesi aşa&ıda ya. 
kere zabıtlarının bUtün memlekette zılı şekilde değiştirilmiştir. 
aynen neşir ve tamimine karar ve _ Türkiye Devleti, cünıhuriyetçi , 
rilmiştir. milliyetçi, halkçı, devletçi, liı.ik ve 

8. 2. Hl37 inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. 
Makam Ankara şehridir. (Bu kararda yazılı müzakere za

bıtları aynen aşağıya dercedilmiştir) 
iNiKAT, 3 - 5. 2. 1937: Cuına. 

Açılma saati: 15 
BAŞKAN - Abdtilhalik Renda 

KATiPLER - Naşit Uluğ (Kütah
ya), Ali Zırh (Rize) 

15 - Malatya mebusu lsmet lnönti 
ve 153 arkadaşının, Teşkilatı Esasi
ye Kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 
61, 74 ve 75 inci maddelerinin değiş
tirilmeeine dair kanun teklifi ve Teş. 
kiliıtı Esasiye Encümeni mazbata.~ı 

(2 44) 
Başkan - Encümen mazbatasın

da müstaceliyet karan istiyor. Evve. 
18. onu reyi alinize arzediyorum. Ka
nunun mtietaceliyetle, encümenin 
teklifi veçhile müzakeresini kabul bu 

yuranlar.. Kabul buyurmuyanlar .. 
Kanun mUataceliyetle müzakeresi 
kabul buyurulmuştur. 

Heyeti umumiye hakkında müta -

lea ''ar mı? 
PARTİ GENEL SEKRETERİ 

KORSODE 

Madde 2 - Teşkilatı Esasiye Ka. 
nununun 44 üncü maddesi aşağıda 
yPı.zılı şekilde değiştirilmiştir. 

Başvekil, Reisicümhur canibinden 
ve Meclis azası meyanından tayin o· 
lunur. Sair vekiller Başvekil tarafın
dan Meclis azasından intihap oluna. 
rak heyeti uınuıniyesi Reisicünıhu· 

run tasdikile Meclise arzolunur. 
Meclis, müçterni değilse arz keyfi

yeti Meclisin içtimaına talik olunur. 
Hükumet hattı hareket ve siyasi 

noktai nazarını azami bir hafta zar
fında Meclise bildirir ve itimat talep 
eder. 

Siyasi müsteşarları Başvekil, Mec
lis azası arasından seçerek Reisicüın· 
hurun tasdikine arzeder. 

Madde 3 - Teşkilft.tı Esasiye Ka. 
nununun 47 inci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde deiiştirilmiştir : 

Vekillerin ve siyasi müsteşarların 
vazife ve mesuliyetleri mahsus ka -
nunla tayin olunur. 

Madde 4 - Teşkilatı Esasiye Ka. 
nununun 49 uncu maddesi aşa&ıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Mezun ve her hangi bir sebeple nıa 
zur olan bir vekile icra Vekilleri He
yeti azasından bir dii;eri veya siyasi 
müsteşarlardan biri muvakkaten ni
yabet eder. Ancak bir vekil veya bir 
siyasi müsteşar bir vekA.letten fazla
sına niyabet edemez. 

Siyasi müsteşarın vekile niyabeti 
halinde kararnamesi Meclise arzolu· 

nur. 
Madde 5 - Te~ilatı Esasiye Ka

nununun 50 inci maddesi aşağıda ya. 
ı.ılı şekilde değiştirilmiştir. 

icra Vekillerinden veya siyasi müs 
teşarlardan birinin Divanı Aliye sev
kine dair Tiirkiye Büyük Millet Mec
lisince verilen karar vekA.let veya 
müsteşarlıktan sukutu dahi muta. 

Beyoğlu ak}am kız sanat mektebinde dün, kıılarımmn yeni bir 
çalııma örneğini gördük. Kızlarımız kendi el/erile yaptıkları zarif el
biseleri fe§hir ettiler, ve muvaffakıyetlerini tasdik ettirdiler. Resimde 
genç Juılorı bu yeni elbiselerle görüyoruz. 

BiR YIL iÇıNDE 

Kıytlanmızda karaya 
oturan on bir 
gemi kurtan~dı 

Türk gemi kurtarma şirketinin se-ı 

nelik umumi heyet toplantısı dün sa-ı r------------· 
at 10 da yapılmıştır. Toplantıda şir- · Al 
ketin yüzde yetmiş hissesine sahip m a n yaya 
Maliye Vekaleti namına müsteşar 

Faik Baysal, iktisat Vekaleti namına K 'erin g 
müfettiş Huliisi Timür bulunmuştur. 
Şirketin 936 senesine ait idare mcc~i- K d • • 
si raporu okunmuş ve bilanço tctkık re ısı 
edilerek tasdik edilmiştir. ldare mec· K 1 d 
lis reisi Amiral Vasıf, şirketin son es İ İ 
bir senelik faaliyeti hakkında izahat 
\•ermiş ve idare meclis erkanı aynen 
ipka edilmiştir. Yalnız müddeti bi
ten miirakıphğa Cemil Behçet se
çilmiştir. Şirketin bu seneki bilan
çosu müvazenelidir. Hasılatın faz
la kısmı da amortisman olarak ay
rılmıştır. Gemi kurtarma şirketi 9313 
senesi içinde sahillerimizde karaya O· 

turan yedi ecnebi ve dört Türk vapu· 
ru kurtarmıştır. 
Ayrıca Büyükderede kurt.arına g<!

mileri için istasyon yeri tesis edilmiş, 

buraya atölyeler ve hangarlarla 

Merkeı Bankası Af man
yaya karıı o/on klering kre
disini kesmiştir. Buna sc '>ep 
Almanyanın klering hesa
bından faz/o borçlu olma
sıdır. Bu vaziyet bilhassa 
Almonyo hesabına tüfün al
makta o/on tacirleri mü1kül 
vaziyete sokmuştur. Bir çok 
tüccar ve tüfün ıirkefleri 

milli bankalorclan kredi te
minine çalışmoHoc/ırlar. 

iş başında 
bir facıa 

memurluk binaları yaptırılmıştır. Bu 

meyanda kurtarma vasıtalarından 

"Horra" gemisi de yeni denecek şe

kilde tamir edilmiştir. Şirket bu se

ne için de bir faaliyet programı ha

zırlamıştır. 1'~Jdeki vasıtaların kul
lanılması için büyük bir Limbo ge- Süleymaniyede a7 numaralı dilk • 
misi alınması ic:;in lngiltere ile te • kAnda dökmecilik eden Osman, dün 
maslara başlanmıştır. döküm yapmakta iken kazan birden

Çocuklardan 
Koro hPyeti 
Kurul uyar 

bire patlamış, kasığından yaralan -

dğıı cihetle Ccrrahpaşa has~esine 

kaldırılmıştır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ. 
la) - Sayın arkadaşlar; başta Cilm
huriyet Halk Partisinin Umumi Re
ta Vekili BüyUk Başvekil İsmet lnö. 
nU olduğu halde Partinin mebusların 
dan 153 arkadaşın imzası ile hazır
lana.n Teşkilatı Esasiye Kanunu ta
dilleri huzurunuza sunulmuş bu
lunuyor. Bu tadilleri icap e. 
den zaruretleri huzurunuzda ar
zetmeği büyük şeflerim ba -
na vazife olarak verdiler. Bu ödevi
mi yapmak için müsaadenizi rica e. 
deceğim. CUmhurlyet Halk Partisi -
nin prensipleri, programında vazih 
bir ııurette tesbit edilmiştir. Bu. ci
hanca malümdur. Tatbikatı için de 
bu günkU Türklere ve Türkiyeye 
bakmak kafidir. İcra faaliyetinin a. 
teşleri arasında hayatın ve siyasi ha
yatın seri geçen sellerinin cereyanla
" arasında belki hakikat objektif O

larak görünmiyebilir. Fakat önUmüz 
de şaşmaz ve yanılmaz acı da olsa, 
tatlı da olsa herkese ve her zaman 
ha.kikati söyliyen bir tarih Yar<lır. O· 
nun rnütalea, müşahede ve mukaye
ıeeinde herkes ~erbesttir. Biz, tarihi 
önUmUze bimehaba açabilir ve baka
biliriz. Zaten insanlık tarihi Türkler
le ba.şlamı~tır. Türk olmasaydı belki 
tarih olmazdı ve muhakkak ki me -
deniyet te b~lamazdı. (Bravo sesle

ri, alkışlar). 

zanınıındır. Bütün ilk mektep talebelerinden se-

Dünkü sis 
Liman işlerine 
Sekte verdi 

Madde 6 - Teşkilatı Esasiye Ka- çilmiş bir çocuk koro heyeti teşkil e
nununun 61 inci maddesi aşaiıda dilmesi kararla.Jitlrılmıştır. 
yazılı ,ekilde değiştirilmiştir: Memleketimizde ilk defa teşkil edi-

Vazifelerinden münbais hususatta lecek olan bu heyet 23 nisanda ilk 
icra Vekilleri ile siyasi müsteşarları konserini verecektir. Koronun teşkili 
ve Şurayı Devlet ve Temyiz Mahke- için lstanbul birinci ilk mektebinde 
mesi rüesası ve azasını ve Cümhuri- çalışılmakta.dır. 
yet Başmüddeiumuınisinl muhakeme -----------"!'!'!'-___ _ 
etmek üzere bir (Divanı Ali) teşkil muaheze edilemez. Asayiş ve umumi 
edilir. muaşeret adabına ve kanunlar hü-

Madde 7 - TeşkilA.tı Esasiye Ka- kümlerine aykırı bulunmamak üzere 
nununun 74 üncü maddesi aşağıda her türlü dini A.yinler yapılması ser-

yazılı şekilde değiştirilmiştir: besttir. 
Umuml menfaatler için tüzuırıu. Madde 9 - Bu kanun neşri t ari-

Evvelki gün Boğazın yukarıs kıs

mını kaplıyan kesif sis dUn sabahtan 

limanı bastırmış ve b\r müddet f aa

liyeti tamamen durdurmuotur. Bu 

yüzden Şirketi Hayriye ve Akay se
ferleri teahhUrlerle yapılabilmiştir. 

Sis bulutu esen rUzgiı.rlann tesiriy

le Marmaraya geçciş ve öğleye doğ
ru Boğazda ve limanda faaliyet baş

lamıştır. 

. 
istanbula seyyah akını tenıin edilmek maksadile iki yıldanberi 

şehrimizde yaz mevsimleri İstanbul Festivali tertip edildiğini, bu 
işle Belediye Turizm şubesinin de pek yakından uğraştığını bili· 
yoruz. 

Hatta bu maksatla belediye 936 ~ 
bütçesine tahsisat koymuş olduğu gi- B d. 
bi 937 bilt.?csine de 8 .bin lira konul- e 'e ıye . 
muştur. ÇunkU geçen sene belediye 

festival komitesine 8 bin liralık yar- M ekt upcusu 
dımda bulunmuş ve yeni bütçe de bu 
tecrübeye göre yapılmıştır. 

Ancak gerek festival eğlenceleri i
çin, gerek festival münasebetiyle şeh
rimize cclbedilen meşhur pehlivan 
Cirn Londos için yapılan işlerde ve 
masraflarda bazı yolsuzluklar olduğu 
hakkında belediye reisliğine ihbarlar
ıit. bulunulmuştur. 

Bunun üzerine belediye müfettiş -

leri. belediye turizm şubesi mUdüriy

le bir memuru hakkında tahkikata 

başlamıştır. Epey zamandanberi sü

ren bu tahkikat mart başında tamam 

}anacak ve netice belediye reisine bil

dirilecektir. 

Söylenildiğine göre, bu tahkikatın 

somında ya turizm daireei müdüriyle 

ba.şmemuru \>qka vazifelere alına 

cak, yahut turizm müdürlüğü lağ -
vedilerek bu şubenin i§İ yeni bir teş -
kilatla mektupçuluğa bağlanacaktır. 

40 Altını 
çalanlar 
tutulôu 
Bundan bir mUddet evvel, Kasım

paşada Hacı Hüsrev mahallesinde 
Riikliş isminde bir kadının evine sak
ladığı 40 sarı lirası meçhul eller ta
rafından ~ırılmış, zabıta da tahki
kata el koymuştu. 

Bu tahkikat ikmal edilmiş olup, 
Rüküşün altmlarmı, kocasının kar-
deş çocuğu olan Muhiddinin aşırdığı, 
ve evvelce yatıp kalktığı kahvehane 
sahibiyle diğer 3 kişiye paraları da
ğıttığı ve kendisinin de Bandırmıya 
kaçtığı tesbit edilmiş ve Bandırma 

zabıtasına telgrafla müracaat edile· 
rek, oraya çikar çıkmaz yak~lanınış 
ve mahfuzen ıtehrlmize getirilmiştir. 

Kanalizasyon 

5 ay sonra 
lş l iyecek 
Belediye temmuz birden itibaren 

yeni kanalizasyon te!isatını şehrin 
her tarafında ayni günde iş!etmiy~ 

karar vermiştir. Bu maksatla yeni 
yıl bütçesine tahsisat konulmuştur. 

Temmuza kadar umumi kanalizas
yon geçen caddelerdeki bina sahiple
ri, binalarındaki lağımları bu umumi 
mecraya bağlamıya mecbur olacak
lardır. 

Sığınak Havuzu 

Eski Gazetecilerden 
Neca ti Asaleten 

Ta yin Edif di 
Belediye mektupçuluğunu seneier • 

denberi vekaleten ve muvaffakıyet.la 

idare etmekte olan belediye müfet • 
tişlerinden Necati bu vazifeye asa • 
leten tayin edilmiş ve emri dün AD • 
karadan gelmi§tir. · 

Necati Istiklal harbi sıralarmdı 

gazeteci olarak Anadoluda bulunmılfı 
sonra şehrimizde de epey zaman ga· 
~tecilik )'apmış, kıymetli bir arka.da• 
şımızdır. 

Sanasaryan Hanı 
Davasını Belediye 

Kazandı 
Helediyenln Sanasaryan hanına. htJ 

susi idare namına vaz'ıyet eylemeai 
üzerine Ermeni patrikhanesiyle Hele.. 

diye arasında mütekabil davalar açıl· 

mıştı. Bu davaya ait nihai karat 

temyiz mahkemesi tarafından beledi• 

ye lehine verilmiştir. Belediye ilBftll 
~)mu; :ı•(! !iV"; ---.ela. ı~nnur-ta~· 

sunu da çıkarttırmıştır. 

Hanın kiralarından yedi emniyette 
biriken 80 bin lira da belediye namı• 
na irat kaydedilmiştir. 

Bir Yumurta Meselea; 
Münasebetile 

Bundan bir müddet evvel bir yu.. 
murta meselesi yüciinden mahkeme
ye sevkedilen Bodos ve Sabri ismİJI" 
de iki J<işinin duruşmasını yazmıştıkl 

Karacabeyli yumurtacı Sabrideıl 

aldığımız bir mektupta, iltibasa m• 
hal kalmamak Uzere, suçlu Sabrinlıl 
kendisi olmadığının tasrihini dilem~ 
tedir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B e1ediyede ölen memurlarm ane
lerine ~ardım sandığı umuaıl 

hf!yeti dün yeni idare heyetini &eÇ • 

miştir. 

• 
B ir ~k ntandaş1ar diln Ha~ 

Kurunm ls1anbu1 şubesine ıııt1 
raca.at ederek kurban bedellerini bd 
kuruma yatırmışlardır 

• 
K ara<lenlz Ro~azınm Doğan .e 

Aslan ''e Zincir kıran me,·kU&
rine hlrer sis dlidilğU konulma8ma ~ 
rar ,·erilmlştir. 

• 
B ele<li~·eı ~rajınm asri ~ 

,.e alat.la ~·iyfifil kıırarlafil" 
nlmıştrr. 

• BEŞERİYETİN FAALİYET 
DALGALARI 

İnsanlık tarihinin başlangıcından
berl son günlere kadar beşeriyetin 
derin ve gen~ hamlelerle müessir o
lan Türkler son asırlarda ve son de
'f'irlerde büyUk tehlikeler geçireli. 
Türkler coğrafyadan kaldırılmak ve 
llltikbal tarihinden silinmek istendi. 

usulüne göre anlaşılmadıkça ve mah· hinden muteberdir 

sus kanunları mucibince değer paha. 
sı peşin verilmedikçe hiç bir kimse
nin malı istinıval ve mülkü istimlak 
olunamaz. 

9. 2. 1937 Evvelki gün sis yüzUnden Boğaza 
· · T ru 24 saat Knra- HeybeliadaA:la küçük deniz vasıta-

gıremıyen an vapu ların f • 
d · b - h · · d dolaştıktan ın ırtına zamanlarında sıgına- B elNllye iktisat mUdUrU A5IO' 

Siir~yya Ankarnya ~itmlc;tff. 

MİLLETLER TARlHLERlNl 
KEJ>..'DlLER1 YAP AR 

Biz tarihe kaza ve kaderin bir ne
tice8i nazarile bakmadığımız gibi, ta
rihin böyle kaza ve kaderinden ve za 
rurl akibetlerinden gelen hUk\imle
rine de boyun eğmeği bilmiyen bir 
milletiz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bi
zim kanaatimizce her millet kendi 
tarihini kendi yapar. O fena netice
ler. o milletin kuımrunun eaeri ve 
amelinin cezasıdır. 

(Arkası var) 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve 
ormanları devlet tarafından idare et
mek için istimlak olunacak arazi ve 
ormanların istimlak bedelleri ve bu 
bedellerin tediyesi sureti, mah9us ka 
nunlarla tayin olunur. 

FevkaH\de hallerde kanuna göre 
tahmil olunacıı.k para ve mal ve ça -
lışmaya dair mükellefiyetler müstes
na olmak üzere hiç bir kimse hiç bir 
fedak!rlık yapmağa zorhtnamaz. 

Madde 8 - TeŞ"kilA.tı Esasiye Ka
nununun 75 inci mıı.ddesi a~ağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiftir: 

Hiç bir kimse mensup olduğu fel. 
sefi içtihat, din ve mezhepten dolayı 

ı - 41 numaralı Te,kiUitı Eea.slye 
Kanunu 71 sayılı Re8mt Gazetededir. 

n - Teşkilatı Esasiye Kanununun 
bazı maddelerini muaddil 1222 nu
maralı kanun 863 sayılı Resmi Ga-

zetededir. 
m - Teşkilatı F..sasiye Kanunu-

nun 95 inci maddesini muaddil 1893 
numaralı kanun 1976 sayılı Resmi 

Gazetedeoir. 
IV ..- Teşkilatı Esasiye Kanunu-

nun 10 ve 11 inci maddelerinin tadi
lin~ dair 2599 numaralı kanun 2877 
sayılı Resmt Gazetededir. 

V - T~kilatı Esasiye Kanununun 
23 Uncu maddesine dair 111 numa
ralı tefsir 565 sayılı Resmi G~7.ete
dedir. 

aonra ancak d·u·n S""t 12 de Jımanımı- "ınır -....---···-----•...,_--
enız ogazı arıcın e . lhilmeleri için yapılacak olan havuzun 

"' ""'" ,.asına yakında başlanacaktır. 

Belediye Bütçesinde Tekaüt 
Sandığı Tahsisatı 

Belediyenin 937 bütçesine belediye 

ve villyet mUşterek kadroya dahil 

memurls.rm tekaüt sandığı için 22054 

lira ve umumt tekailt sandığı ihtiyat 

akçesi olan 137946 lira tahsisat ko-

nulmu~ur. 

21 ŞUBAT 
PAZAR 

Buıünkü Hava: BULUTLU 

Buıün hava, ıureti urnumiyede kapalı 
olacaktır. Şarki Anadolu k11men bulutlu
d,ur. Orta Anadolu ile Karadeniz ve Akde
nız nhil mıntalı:al.armda hafif yaiıt ihtimali 
vardır. Rıizdr ,imal iıtikametinden orta 
kuvvette esecektir. 

Dünkü Hava 
DUn, ı.rometre; 760 milimetre, hararet 
~ ı;~lı:. 10, en az S santicrat olarak kayde
dılmı$tır. Rüzıir yıldızdan a..utte 30 kilo
metr,. sür'atle esmiıtir. 

2 nci ay Gün: 28 Kasım: 106 
1355 Hicri 1353 Rumi 
Zilhicce: 9 8 Şubat 
Güneş: 6,48 - Oğle: 12,27 
lkindi: 15,27 - Akşam: 17,49 
Yatsı: 19,20 - lmsfı.k: 5.09 

·-----~---·---~~--------
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ltalvadan Frankova 
zehirli gaz· gitmis ! 

ispanya Cephesinden Gc;rijniqler Gönüllü yasağının 
Tatbikatı 

Devam ediyor 
Londra, 20 (TAN) - İspanyada şiddetli mu

harebeler devam etmektedir. Madrit müdafaa he
yeti tarafından neşrolunan resmi bir tebliğe göre, 
Valensiya • Madrit yolu üzerindeki Albervil fev
kalade şiddetle bombardıman edilmiştir. Arogon
da da bugün mühim harekat olmuştur. Asiler 
10,000 mevcutlu bir kuvvetle taarruza geçmişler
dir. Fakat hükumet kuvvetlerinin mukavemete 
devam ettikleri ve asilere karşı sarsılmadıklan 
haber veriliyor. 

Madridin cenup şarkında asilere karşı taarruza ge
çen hükumet kuvvetleri birkaç tepeyi işgal etmiştir. 
Bu tepeler Valensiya - Madrit yoluna hakimdir. Asiler 
Eskoryali almak için uğraşıyorlarsa da hükumet kuv 
vetlerinin bu sahada şiddetli mukavemet gösterdikle
ri haber verilmektedir. 

Madrlt cephesi Başkumandaıu Ckneral Miaja, bu. 
gün erkanıharbiyesiyle birlikte Madrit cephesini tef. 

HiikGmel e lıesinclen 'bir gözetleme yeri • tişe çıkmıştır. Asiler Ma.dridin cenup şarki ce~hesinde 
c :kuKUMET CEPHESINDE hükunetin hüküm sürdüğünü haber vermektedır. 

---, HAVA HARBİ 

B • •k / k • 1 Rava.s muhabirine göre dün sabah 

Siyaset atemi u reş e l leyin 40 tayyare 4000 metre yüksek-
likte 9 hfil<i'ımet tayyaresi ile dö\iiş-

Bir Umumi Seçim ve 
Neticeleri 

hadİSe müş ve hükumet tayyareleri yarım 
saat sonra alevler içinde dUşmilştUr. 

T elKraflar birkaç gündenberi 
Hindistanda yapılan umumi 

ıeçimin neticelerini bildiriyor. Hldi· 
~~·~cıyli u:rıılr mAmlfllkette vuku· 
tiulduğu ve Hinçfistanın içişleri hak. 
kında sarih bir fikir edinmek güç bir 
it .-olduğu için bu telgraflar pek te 
alaka ile karşılanmıyorsa da haki· 
katte hadise ehemmiyetle karşılan
hl!lia layıktır. Belki bu hadise Hin. 
distan tarihinde bir dönüm noktası 
Olacak ve bir sürü mühim neticeler 
doğuracaktır. 

k d Öğleden sonra 20 kadar tayyare tek-a pa n l rar havada muharebeye tutuşmuş ve 
bir asi tayyaresi 1ki hükumet tayya

Bükreş, 20 (A.A) - İspanyada resini yere dii!ji.irmüştür. 
General Franko saflarında harp eder ZEHİRLİ GAZ 

Hindistanda umumi seçim, 11 bü
Y.Ük ülkede 35 milyon müntehibin iş· 
!'.rakile yapılmıştır. Bu müntehiple. 
ın 6 milyonu kadındır. 

ı~c.n 8 lcn "dom ir. uha.ft7lRr a men-
sup iki Romen gönüllüsünün cenaze 
merasimi dolayısile yapılan tezahüra 
ta İtalyan ve Aiman sefirlerinin işti. 
rak etmesi neticesinde çıkan diploma
tik hadise kapaııınıştır. 

lid sefir, hareketlerinin şahsi ma
hiyette olduğunu ve diplomatik tea. 
mUllere bir tecavüz şeklinde telakki 
edilmemesi ıazmı geleceğini beyan et· 
mişlerdir. 

30 Arap 
30 Yahudi 
Yaralandı 

Seçim nihayet bulduktan sonra 
telecek nisan başından itibaren yeni 
ıslahat kanunu tatbik olunacak ve 
1-tindistanda 11 muhtar vilAyet teşek 
küı edecektir. Bu muhtar vilayetler· 
elen her birinin kendine mahsus teş.. 
tii bir meclis ve hükumeti buluna- ı Kudüs, 20 (A.A) - Dün Tiberias' 
tak, hükumetler bu t8'rii meclise da vuku bulan hadiseler esnasında 30 
karşı nıesu1 tutulacaktır. Fakat ge- arap, 30 nıusevi \'e 2 İngiliz polis 
'•k bu hükôınetıe"rin, gerek bu mec- memuru yaralanmıştır. 
lialerin salAhiyetleri zabıta, maarif, 
••llhiye, yol, ziraat işlerine munhasır 
katacak ve büyük bir mikyasta da 
~trgi i'lerine şamil olacaktır. 

Çekoslovakyadaki 
Almanlar 

Londra, 20 (TAN ı - Çekoslovak
ya bUkiımeti Alman ekalliyetlere kar
şı müsaadellir davranmıya karar ver· 
miştir. Almanlar, hUkümet hizmet· 
lerine daha fazla nisbette alınacaklar 
dır. Çek Almanlarının sayısı üç mil· 
yondur. 

lnıiltere hükumeti tarafından ha
l!ırıllnan ıslahat programının birinci 
•t.fhaaı budur. Programın ikinci bir 
'&fhası da vardır. Fakat bu safha i· 
1•ride tatbik edilecektir. ikinci saf· 
hllrıın hedefi Hindistanda bir fede
taayon vUcude getirmektir. Federas· 
Yon, lnıiliz Hindistanının ülkelerile 

t-ıint prensıikıeritıden teşekkül ede. G.arip Bir Canavar 
Cektir. BugUn bu yoldaki müzakere-
ler devam etmekte ve müzakerelerin Atina, 20 (Hususi) - Tripolis'te 
'°na ermesi ile ıslahatın ikinci saf· cinsi meçhul bir canavar gözükmüş • 
hası bqlayacaktır. tür. Canavarın yanında ağız yerin~ 

Hindistan da ıslahatın birinci saf. bir delik ve deliğin etrafında köpek 
hasından da. ikinci safhasından da dişleri vardır. GöğS'linde asılı bulunan 
ltıtn\fıun olmıyan ve bütün bunları bir k~ içinde de kalbi görilnmekte
t<SJ: boyama kabilinden sayan, bütün dir. 
bunların Hindistan halkını oyalaya- ===============---
t'al( asıl gaye olan tam hürriyet ve Yani Hindistanın mukadderatını, di
l'lluhtariyetten alıkoymak için yapıl· ğer Britanya dominyonlarında. yani 
l'llı• beyhude tecrübelerden ibaret sa. Avustralya. Kanada, Cenubi Afrika 
hn bir tek milli fırka vardır: o da ve saire~e. oldu~u gibi, kendi eline 
~illi K d" verecek ıstıkllldır. 

Miıı· oKngre ır. .. b'"t'"n blı 15 l lngiltere, neticenin böyle olacağı-' ongreye gore u u • . . 
lahat b" . · ek ve Hin· nı, fakat bu netıceye adım adım ~·-

ır netıce vermıyec .. 1 d"ğ" h ld M"tl" K 
distanın esaretini uzatacak mahiyet. dileceğini soy e 1 1 a e, 1 .~ on. 
t.dir. Onun için Milli Kongre; inti- gre, bu adımları çok. yava, go~mek
hat>ata iştirak ederek bir çok yerler· te ve gaye!e en serı yoldan gıtmek 
de rrıuvaffak olduğu ve ekseriyeti istenıekte~ır. . .. • 
l(aıa.nd Jt. h ld hükOmete iştirak Aradakı bu göruş farkının ne netı-

'•' a e, · 1 • d ~·ıd· -l'llek•- · t " a edecektir. Yahut ce vereceğı be lı egı ır. 
L. -.-ı ım ın . . d • "k ı k 
rıOkCımet · t • k ederek hükumeti Fakat Hındıstan a ıstı rarsız ı 
L. e ış ıra ğ ü h ötü ı "'iİnden yıknıafa uğraşacaktır. Milli hlsıl edece i ' p e g rmez sayı ır. 
9'orıgrenin hedefi tam muhtariyettir. Ômeı Rıza DOGRUL 

Par1s, -'-20 (A.A) - Petıt Paris1en 
gazetesine akseden bir şa)iaya göre 
Franko kuvvetlerinin zaferini tacil 
iqin bazı İtalyanlar ispanyaya mil
him miktarda zehirli gaz göndermiş
lenlir. 

GONULLU Y ASAGI 

ispanyaya gönüllüler yasağı bu ge· 
ce saat yirmi dörtten itibaren başla· 
mıştır. Son günlerde, Rus, lngiliz, 
Alman, Fran$ız bir hayli gönüllü, ya· 
sağın tatbikinden evvel, lspanyaya 
yetişmek için uğraşmışlardır. 

Fransa. Ispanya ile hududunu ta· 
mamiyle kapamak ve yol üzerinde 
manialar yapmak için tedbir almış, 
hudut boyundaki muhafızların sayı· 
sı arttırılmıştır. Fransız hük\ımeti 

Valensiya hiikfımeti tarafındaki 240 
Fransızın iadesi için teşebbüslerde 
buluıunuştur. 

ALM.A!"11 VE PORTEKiZ 

Alman hükumeti neşrettiği bir ka· 
rarname ile Alman tebeasmı lspan· 
yaya göniillü o1arak gitmekten nıe· 

netmiştir. Portekiz hükumeti de ay· 
ni yasağı tatbik eden bir kararname 
neşretmiş bulunuyor. 

Roma hilkumeti gönüllü gitmesini 
meniçin hususi tedbirler almıştır. 

BELÇiKA, MACARiSTAN 

Macar hükumeti de gönüllü yaşağı
nı tatbike karar vermiştir. Belçika 
hükumeti gönüllü gitmesini meneden 
bir kanun layihası hazırlamaktadır. 

Belçikanm kanunları Tfransız kanun· 
lanndan mülhem olacaktır. 

Yunan Krah Adolorı 
Dolaşıyor 

Atina, 20 (Hususi) - Kral bugün 
A verof zırhlısı ile Sakız, Midilli ve 
Sisam adalarını ziyarete gitmiştir. 
Donanma umum kumandam Amiral 
İkonomu da Krala refakat etmekte
dir. 

Sabık Kral Havacıhğa 
Başhyor 

Viyana, 10 (A.A) - Halen Enzes· 
fels şatosunun civarında Vindsor dU
kası için hususi bir tayyare meydanı 
inşasına çalışılmaktadır. Bundan, 
dilkUn uzun müddet A vusturyada ka. 
lacağı neticesi çıkarılmaktadır. 

Baıvekilimiıi lım iıe uğurlayanlar 

Başvekil ve vekiller dün 
Şef Ata türkün riyase

tinde toplandılar 

<üÇüK HARICl 
HABERLER 

S ovyet halk komiserle· 
ri meclis reisi Molo 

tof, Litvinofla birlikte, Ame· 
rika elçisini kabul et miftir. 

• 
Paraguay hükumeti Mı 

letler Cemiyetindeı 
çekilmek hususundaki kara 
· ının katiyel kesbettiğini bi · 
dirmiştir. 

• 
T ayyareci Lindberg Vt; 

eşi, Karaşiy6 inmiş • 
.erdir. Avustralyaya kadar gı 
Jeceklerdir. 

Ç inde Koınintag tara 
fından Mareşal Çan. 

<ayşeke iUmat reyi verilmif· 
tir. 

* 
S ovyet ağır sanayi halk 

komiserinin vefatı 

dolayısile elçiler Sovyet hü· 
kumetine taziyede bulunmlJl 
tardır. 

Yugoslavya 
Ve Almanya 

lktısadi 
Teıebbüsleri 

Hulul 
Yarmıı 

(Başı 1 incide) 
ve Numan Rıfat Menemencioğlu, bir 
müddet çalıştıktan sonra Büyük Şef 
Ata.türkün riyaset ettiği ve diğer ve
killerimizin de bulunduğu bir içtimaa 
iştirak etmişler, Büyük Şefimire 

mesaileri hakkında maliımat arzet· 
mişler ve yüksek irade ve talimatla· 
nnı almışlardır. Reisi Cümhurumu
zun riyaset ettiği bu içtima, 3 saatten 
fazla sürmüştür. 
Baıvekil ve /Hısaf Vekili lımire 

gittileı 
Toplantıdan sonra, Başvekilimizle 

iktisat Vekili, Celal Bayar refakatle
rinde kalemi mahsus müdürleri, de
niz müsteşarı Sadullah, limanlar u
mum müdürU lbrahim ve lzmir liman 
müdiirU Haşmet! olduğu halde Ege 
vapuruyla Izmire gitmişlerdir. 

lnönü ile O!lal Bayarı Galata rıh
tımında Atatürk namına B~yaver 

Celal ve şehrimizde bulunan Dahili· 
ye, Hariciye, Nafıa, Milli MUdafaa. 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar Vekil· 
teriyle saylavlar ve Vali Muhiddin 
Ustündağ uğurlamışlardır. 

Vapurun hareketi, teşyide bulunan
ların coşkun tezahüratına vesile ol
muş, Başvekilimiz silrckli ve §iddetli 
surette alkışlaıunıstır. 

Inönü ve Celil Bayar, lzmirde li
man işlerini, ihracat vaziyetini tetkik 
edecekler. birkaç gün kaldıktan son
ra Ankaraya döneceklerdir. 

Mareşal Graç
yaniye suikast 

(Başı 1 incıde) 

Suikast. neticesinde Mareşal hafif. 
çe yaralanmış, fakat General Liotta 
ile yerli eşraftan birkaç kişi :ve bun
ların arasında bulunan kıpti kilisesi 

inanmadım Doğrusu 
Her ö~ lent".ne inanırsak inaıuna.k 

!kabili~ etimiz aşınır, yalama olur. O. 
nun i~in Allah adama akıJ denen öl
!,"Üyii \·ennit ir. Dul du&-unu iı;.ttiğhü 

bu ölçüye nınuılar -eğer dlçü ta.. 
nıamsa-- nele inanıp ne~ o inanma
mak lazım geldiğini kestirebilirler. 
Ge~i eskiden akıl içhı tanı öl!:iı 

400 dlrht-..mdi. Uh;n eski öl~üler ka1-
kalı şinıdi bunun içhı 1000 gramlık 
bir kilogram hesap etmek irap ede

cek. "ESki hesaba g<ire bu, 312 buçuk 
dirhem eder. l'ine biraz ekı;ik \"ar.., 
dil eceksiniz. Ö) le değil. Eskiden 400 
dirhemlik bir okka mala ne 'eriyor. 
sak şimdi 312 buçuk dirhanlik kilo. 
ya yine o para;)1 \"eriJ o ruz. 

Demek ki a.ğırlığuı azalması kı) • 
metin düşrnesine sebep olamaz. 
Şimdi gelelim isittiJljm St>> e: 
Ben bunu umumi hak mefhumu. 

nun bu derecel e kadar ŞÜJ)heJ e düş
mesine imkan bımkıhnasm ka) gtıSi. 

le yazıyorum Ye inarınu.) a iııannuya 

yazıyonını. Rakınız da\'a nedir? 
Berberlerin pa:ıarlan cahşma ı bir 

hususi kanun maddcsiJe \'e hususi bir 
ehemmiyet \'erilerek ~-nsa'k edildi. 
Buna rağmen <lükkanıru ac:anlara ta
bü muhtelif cezalar \'erilecek. Bu ka.. 
nun emrine ses çıkanın yok. 

Uiğt•r taraftan beledi>·e berberler. 
den Pa:ıar günleri a(,,'tiklan kin hlr 
resim alı)on:lu .. )meli paza:rlan kapa. 
nınca berberler )>ek haklı olarak ar
tık bu senenin kalan kı mı i~in bu 
resmi ,·emıi> orlar. 

Rl\'nyet odur ki; beledi> e hu re&. 

mi talı ile de\ a.m edi) onnus. Uerber
ler ilt> beledi> e arasmda Ö> le bir ına
hanre cereJ an edi> omıu,-,: 

- J>azar \ergi i? 
-- Efemllm! Pa.7.arlan artrk kapa-

b;),Z. Mfü.ıaade ederseniz a~lnn. \'er. 
gJ)i de , ·erelim. 

- A~amazsmız kanun 'ar. 
- Ö) le ise \"P.l'~ri>i 'entıl) elim. 
- Vergi tahakkuk etmiştir; , .e""' 

c•eksiniz. Yahut kaımh olduğunu7.a 

dalr bir arzuhal 't-rlnlz de muamele 
yapılsın. Bakalım ne netice all1". 

İnsanlan sn berberdir, bu me, ha
necidir dl> e tasnif edip sö:ilerine tna. 
nacak dt-}°,lb: amma ben bu sa7.e 
inanmadım 'e inanmadı~m lt;ln b11 
~anlı~ terntiirü mel dana \'lınlum ki; 
ba..-,klllarmm inannın~nıa imkan kal. 
mnsın. 

Bir llail'(' 'ergi ciba~·etinP ne J..-adaP 
taraftar olursa olsun, bir memur ha
ıhıe lt-hlnt- ne dt-rece 1!'&;\'"ret sarff!llt'I". 

~ f"f sin ha!J\ mrlhnmunon manfıkf 
kudretini hir ld~re H\mhıt .. mclan daha 
s.)niik hale ıretirt'<'ek böyle bir hare
•cp,t .. razı olamaz. 

Haksız mn nn böyle rlii«iinmf'ktef 

B. FELEK 

Belgrat, 20 (A.A) - Yugoslavya 
efkan umumiyesi, Faşizme meyyal 
ve Alman taraftan olan Zbor Partisi 
vasıtasile Almanyaıım iktisadi hulOJ 
teşebbüsieıi hakkında politika gaze.. 
tesi tarafmdan yapılan ifşaatı dild<at 
le takip etmektedir. 

reisi başpapaz Cyrille ağır surette ----- --------
yaralanmışlardır. 

Zbor Partisinin ikinci reisi Koreniç, 
30 Birincikinun 1936 da Zagrepte 
"Çek birliği,, ismine bir cemiyet tesis 
etmişti. Bu cemiyetin gayesi, yerli 
sermaye ile Almanya - Yugoslavya 
arasında ikttsadi mübadeleler temin 
etmekti. 

Sofyada 
beş idam 
kararı 
Sofya, 20 (TAN) - Üç jandarma 

yı öldüren Enina köyü komünistle -
rinden 5 i idama, 4 U müebbet küreğe 
ve diğerleri de bir kaç sene hnpse 
mahkf.ı.m edilmişlerdir. 

18 Makedonyalı 
Sofya, 20 (TAN) - Zabıta, Cu. 

maibalada sabık Makedonya komite
si mensuplarından 18 kişiyi tevkif et-
miştir. , 

Ankarada Bir Bahar 
· Havası Başladı 

Ankara, 20 (TAN) - BugUn An
karada hava, öğleye kadar açık, öğle 

den sonra kısmen bulutlu geçmiştir. 
En az hararet 1, en yüksek hararet 
14 olarak kaydedilmiş, güneşte ter 
mometre 41 dereceye kadar çdanış. 
tir. 

ltÖYTERE GÖRE 
Roma, 20 (.A.A.) - Röyter ajan. 

sı muhabirinden: 
Adisababadan gelen telgraflar san 

süre ti.bi tutulmakta olduğundan bu 
şehirde Mareşal Grazianinin hayatı
na karşı yapılan suikast hakkında 
tafsilat alınamamıştır. 

Adisababada bir çok kimselerin 
tevkif edildiği sanılıyor. Tevkif edi· 
lenlerden bir çoğu, yerliler üzerinde 
tesir bırakmak için tertip edilen ve 
hususi meraaimle açılan aleni dava. 
ya dahil değildir. Cürümleri sabit 
olanlar kurşuna dizileceklerdir. 

Adisababa sokaklarından birinde 
Mareşal Grazianinin Habeşler tara
fından atılan bombalarla hafif suret
te yaralandığı hakkmdaki haber, 
birkaç satırla öğleyin çıkan gazetele. 
rin sayf alarmın alt kısmında neşre

dilmiştir. 

Bu ha.her, İtalyanları hayrete dil· 
şi.irmUştUr. Çünkü Ras Destanın ku. 
mandası altında is)•an eden ufak bir 
kısım yerliden maada bütün Habeş
lerin ltalyan rejimine alısmış olduk
tan zannedilmekte idi. Müteamzla
nn bombalar]:\ 'nasıl olup ta Mareşa

le yaklaşabildikleri merak edilmekte. 
dir. 

General Liottanın yaralan ağırdır. 

Liıe lmtihanlannm S ualleri 

Hazırlanıyor 

Ankara., 21 (TAN) - Liselerin 
ikinci devre yazılı imtihanlarmm su. 
alleri Maarif Vekiletinden gönderile 
celrtir. Tallın ve terbiY" heyeti sual
leri hazırlamakla meşguldUr. 

Istanbulun 
Tapu 
işleri 

Ankara, 21 (TAN) - Ankarada 
toplanan tapu ve kadastro müdürle
rinin çalışmaları ve aldıkları karar
lar hakkında tapu ve kadastro umum 
müdürü Cemal bıze şun lan söyledi: 

"- lstanbuldan tapu ve ;kadastro 
müdürlerini çağırdım . Kendilerıle 

yaptığım müzakere neticesinde 1.s. 
tanbulda hukuku tasan-ufiye işleri 

çok kansık olan Eminönü ka?.asmm 
kadastrosunun Mayıs mhayetinde ta
mamile bitirilmiş olmnsııu kararlaş.. 

tırdık.,. 

RESMi GAZETE 

Ankara, 20 (A.A) - Baş\ ekfllet
ten: 

Resmi gazetenın. devletin J"('Smi di. 
U olan Türlcçeden maada ecne.bi lisan
larda da çıkarılacağı hakkında bazı 
gu.etelerde tesadüf olunan vazılar 

hiçbir esas a istinat etmemektedir. 
Keyfl.._ .• tin t ekzibine Anadolu Ajansı 
mezundur. 

Basın Birliği için 

Ankara, 20 <TAN) - TUr}ı; Basm 
Birliği kanun projt'si vekalC"tler tara
fından tetkık edilip Başvek!lete ve. 
rildi. 
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Arkadaşına kasatura 
saplayan bir adam 

tevkif edildi 
Dün Sultanahmet Sulh İkinci Ceza mahkemesi evvelki gUn, gc. 

ce Şehzadebaşmm arkıa sokaklarından birisinde geçen kanlı bir bo· 
ğuşmanm muhakemesine başladı. 

Hasan ve Hakkı isminde iki arka-r-------------

Adliye 
Terfi 

Listesi 

• . 

Bugün matinelerden 
baılıyarak 

lıtanbul' da 

İpek 
lzmirc· 

Elhamra 
Sinemalannda bfrden 

Sinemacılık tarihinin bir mucizesi 
ve katiyetle iddia ediyoruz ki 
1936 • 1937 filim dünyasının en 
muazza.m · En güzel ve' en müthit 

taheserlerin taheıeri 

lÜRKÇE SÖZLÜ 

RUS-JAPON 

Radyo 
Bugünkti prognmı 

lo;ıtanhul: 

Öile netriyatı: 12.SO Pltkla Türk mosi· 
kisi; 12.50 Havadis; 13 Beyoflu Halket'İ 
ıöıterit kolu tarafmdan bir temsil. 14 son· 
Alı:pm neııriyatl: 18.30 Variyet~ müziki. 

Ambasadördcn naklen; 19.30 Konferans: 
Selim Sırrı Tarca.n, Annelerle hasbi· 
hal: 20 Mliıeyyen ve arkadaıtarı tara· 
fmdan Tilrk musikisi ve halk şarkıları; 20. 
30 Ömer Rıza tarafından arapça sôylev: 
20.45 Bdma ve arkadaşları tarafından Tiirk 
musikiıi ve halk sarkılan; saat ayan; 21.tS 
Orkeıtra: 22.U Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günlin programı; 22.35 Plikla so· 
lolar, opera ve operet parçaları; 23 Son. 

• • 
Günün pt'ogram özü 

St>uJonlk kooaerler: 

ı8 Roma: Pilatl, Beethoven, Bach. Cata· 
lani, Waıner; 18.30 Varıova: Şubert, We· 
ber, vea; ı8.30 Varıova: Senfonık konser 
(Şubert, Weber, Zarzycki); 21.05 Praı: 
Vagner, Suman, Stravinaky. • ' 
Hatif konserler: ' 

daş oturuyorlarmış, tanıdrklanndan 

Arif gelmiş, bunlan dışarıya çağır
mış ve tenha bir sokakta bir alacağın 
hesabını görmek isteınlş ve sesler 
yükselmiş, yumruklar kalkınış... Bi
ri birlerine girmek üzereyken Hasarı 
ve Hakkının arkadaşlarından Cemal 
oraya gelmiştir. Cemal, işi yatış· 

tırmak için ortaya girmek istemiş, 
• fakat Arif bu müdahaleyi, cebinden 
cıkardığı bir kasatura ile karşılamış 
ve Cemalin karnına saplamıştır. Ce
mal Cemüıpaşa hastanesine kaldırıl
mış, Arifte yakalanmıştır. 

Adliye Vekôlefinin yeni bir tayin 
ve ferli listesi haıtrlachğım ve ni· 
sandan itibaren tatbik edileceğini 
yaımııtılc. Ôğrencliğimiıe göre Ve
k61etin haıtrladığı liste de evvelki 
gün yüksele tasdikten çıkmıı ve An
karaya gönderilmiıtir. Yeni listeye 
göre, lsfanbul lıôkimlerinclen de 
Anac/oluya naUedilenler varcltr. 
/sfanbul müddeiumumilik heyetinde 
laıla bir c/eğiıiklik olmadığı anla· 
ıılmalctacltr. 

Baş rollerde: 
1MilMlilf8iili ADOLF VOHLBRUK 

DANIELlE DARRIEUX Muharebesi 
ıs.ıs Varıova: Eflenceli orkestra, 90p

ran; 17 Llypziı: Orkestra, aopran, bariton; 
koro: 17.20 Milano: Radyo orkeatraaı; ıs 
Bilkret. Mllano, Varıova·. Stokholm, veaai· 
re: Buenoaayreı'den nakil (yarmı aaat ıü· 
recektir}; 20.05 Praı: Allker ıarlnları; 20· 
25 Bilkret: Koro prlr:darı; 20.30 Roma: 

Tabibi8dil Enver Karan dtin Cema
li muayene etmiş ve vaziyeti tehlike
li görmüştür. 

ve 50.000 FiGÜRAN 
Karıtılt konser; 2ı Liypziıı: Aıker prkda· 
rr; 21.05 Praı: Belediye ltonıer ıa1onundan: 

Polis, Arifi hA.kim SalA.hattinin ö
nüne çıkardı. O, hidiseyi hafif bir 
teville itiraf ve hA.ldm de kendisini 
derhal tevkif etti. 

BiR RUS zab=ti ile BiR JAPONkızının nefis AŞK MACERASI. Tarihte methur PORTARTUR 
MUHASARASI, 50.000 askerin ~tirak ettiği muazzam kara harpleri· AMiRAL TOGO'nun 
RUS DONANMASINI imha etmesi, BATAN ZIRHLILAR - HER fKl TARAFIN GöSTER
DlGI KAHRAMANLIKLAR CANLANAN BiR TARiH-EŞi GöROLMEMIŞ BiR ŞAHESER 

' Bayramda her gün saat 11 de matine•••••••••••" 

Büyük ırala akpmı; 22 Varıova: Eilenceli 
ne~riyat; 22.10 Stokholm:' Franz Lehar'ın 
eserlerinden konser; 23 Stokholm: Orkes
tra. ıarkılar; 23.05 Bükret: Orkestra, v{yo· 
lonıel (Boccherini); 23.30 Llypzig: Gece 
muıikiıi; 23.30 Praı: Srammel konıeri. 
Operalar, Operetler: 

3 Sene 
Suçunu 
söyliyen 
bir kadın 

17 milyon Türk için vücude 
getirilen büyUk milli filin TÜRK iNKILABI nda terakki hamleleri 

sesli l'e TUrkçe aözlU 

21.40 Milano: "A colpi di luna" opereti: 
22 Torino, Roma: Volf - Ferri'nin "İl Cam 
plello" operur; 22.ıo Viyana: "Papninİ 
Berlinde" isimli radyo opereti· 22.15 Stras· 
burı: Bizet'nin "Carmen" o~L 
Odıt ınmdklfıl: 

Altı ay 

200 Lira Paket postanesi memurlarından 

Recai dün dairesinde vazifesiyle meş-

Genç, ihtiyar, bütün Türkler kendi inkılap ve zaferlerini canlandıran büyük milli filmi gôrmeğe koşuyor. 
Son 30 senelik tarihimizi hakiki film vesikalarlle gösteren film: Saltanat, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, 
Balkan ve Umumi Harp, Çanakkalezaferi, Çikan devri, İstiklal sava.~;ı, Lozan, Cüınhuriye.t. 

23 Varıova: Tri70 (Hafif musiki). 
Resitaller: 

ısı Viyana: Viyana ıarkdan; 20.20 Varı~ 
va: İtalyan prkıları (pli.k)· 21.15 Viyana: 
Zimbal musildaL ' 

Ağır ceza mahkemesi dün, geçen- gıulken Münevver isminde bir kadın 
Bugün J'DAK Sinemasında, Bugün ve bayramda bergün saat 11 de matine 

___ , 
YENi NEŞRiYAT 

lerde Şehrenıinı'nde b' 1 şahsi bir husumetinden dolayı Recai-
geçen ır yara a- . . . . . ••1!!11!1••••••••••• 

ma davasını bitirdi. Fırıncı Aziz ge- n.ı.nl y~I gınruş ve. kendısıne a~r Öl. H b 1 
çenlerde Fikriye isminde bir kadına soz er soy emek sure~ı~le "~fe es- üm a er eri 
ehemmiyetsiz bir meseleden dolayı ~asında hakaret etmı!!Jtir Hadise, po- ÖLU .. M 
kızmış ve hemen bıçağını çekerek ka- lı~ ve ~~ dı:ı.. m~hut suçlar müd-
dmı yara.lnmı§br. deıu~umıhgıne ıntıkaı. ~tmişt.ir. Tur hal Şeker 
Şah.ti h.di · Jd w .bi anl t. Muncvvcr suçunu ıtiraf etmiştir rnurlarından Bay 

F abrı:kası me
Edip Çantay 
müteakıp ve-ı er a seyı o ugu gı a .. . . . . . • · 

... kl 
1
· ...,; dah ·~-' .. dd . i Muddeıumumılık hii.dısenın şahsı hu- kısa bir hastalığı ... arı .,..n o. Cvv= mu eıuınuın 

Azizin cezalandınlmasmı . temi ti sumetten doğmuş olduğunu nazan i- fat etmi~tir. 
Mahkeme de suçu sabit gö~ü ve şA~ tibara ~arnk vazifeden ?oğma bir suç ------~llll••••a•m•• 
zize 3 sene altı ay hapis cezası verdi olmadıgma karar .. ve.rm. ış ve suçlu_yu ~c.HIH 1 IYA ı HU~U DkAIVI Kı::>Mı 

meşh t 1 beti tutan l Bu akşam 20,30 da 
ve aynca da Fikriyeyc (200) lira taz- il .. ~- suç ar no nı. ~~ye ve 15,30 da 
minat vermiye mahkfun etti. çuncu ceza mahkcmcsıne vermıştir. BAHAR TEMIZLl~I 

------- Karar bugün tebliğ edilecektir. \.A 

Beşiktaş Sulh Hcikimi 
f'ğırcezada 

Dün ağır ceza mahkemesinde vazi
fesini ihmal ettiği iddia edilen Beşik
taş sulh hakimi Şevkinin muhakeme
sine devam edV'li. Bir şahit dinlendi 
ve muhakeme başka şahitlerin çağı-
nlması iÇin talik edildi · 

YARALAMI$ 
Nunıomnaniyede kunduracrlrk e -

den Hasan, Ça.rşıkapıda kunduracı 

Dimitrideki alacağını istemiye git. 
miş, buna kızan Dtmitri kundura ka
lıbı ile Hnsanı yaralamıştır • 

Üç Kumarbaz 
Ktiçilkmustafapaşada Tahsinln kah 

E • • y k vesinde üç kişinin kumar oynadığını 
vını a mı, haber alan polis ikinci şube memur-

Dün ağır ceza mahkemesinde evi-
• kmaktan Al' la A . lan, kumarbazları cütmu meşhut ha-

nı yah k . sud çlu ediı .
1 
zı ktyşenıi A n llnde yakalamıştır. Kahve de kapa· 

m'!l a emesıne evam ece . y- t 1 b 
ı:ıenin akıl hastalığına tutulduğu için ..;1.,.m~ış=-r=. s::=~-==--==---= 
Bakırköy hasta.nesinde bulunduğu an ğüntin raporu Uzerinde tetkikat yapıl
laşılıyordu. Adil tıp işleri müdürlü- mıştır. 

E22 -
Mustafa Efendi bunu fırsat bildi: 
- Tamam, iyi dedin kaymakam lbcy. Bizim de 

senden bir dileğimiz var. Ista.nbuldan bir ay önce 
Ankaraya gelmiş bir yUzba.~ı .... 

Bana dönüp sordu: 
- Adı neydi evlat?. 

Yazan: F. Lonsdale 
Türkçeye çeviren 

Avni Givda -
ŞEHiR TiYATROSU ()poıı:n ~ısmı 

l!l'!ll'Hlj\!lll!lj'll 

'ılll...l\;'ıı!ılı\ıil 
111111111 

Bu akşam 20.30 o~ 
ve 15.30 da 

AŞK MEKTEBi 
Yazan: Yusuf Ziya 

Beste: M. Sabahattin 
----- -

Gazeteı:ilerin Balosu 
1stan'bul Basm Kurumunun (Mat

buat Cemiyeti) senelik balosu 23-
2-37 Snlı günü akşamı Tokat:liyan 
saaJonlannda parlak bir surette ve
rilecektir. Balonun fevkaladeliğini 
temin için icap eden hcrşey yapılmış
tır. 

I 

Bugün Si..iIY"I~r Sinemasında •1' 

TÜRKÇE SOZLü veŞARKILI 1 

BAGDAD BDLBDLD 
Bağdatta cereyan eden büyük bir aşk ınacera.aı.nı tnev!r eden , c ı;ıarli 

dnnslarile, Türkçe ve Arapça şarkılarla dolu zengin ve eğlenceli bü
yUk film. Baş Rollerde: 

Mül\'lRE MEHDİYE ve AHMET AT .. LAM 
Bu film !zmirde TAYYARE sinemasında da gösterilmektedir. 

Bugün ve bayramda hergün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Büyük Atlas 
Yapan: Fail< Sabri Duran 
Çıkaran: Kanaat Kitabevi 
Fiyo#ı: 3 Lira 

TUrktycde ilk defa hakikaten At• 
ı .... clon:l .... i;rp-10.;yılı: blr'U:ı1!I' eıae etm1s 
oluyoruz. Şimdiye kadar çıkan atlas
lar yalnız mekteplilerin lhtiyaçlanna 
cevap verebiliyordu. Bu defa Faik 
Sabri Duranın yaptığı atlas, bizi Av. 
rupa atlaslarından milstağni kılacak 

'••••••••••••••••••••••••-' kadar mükemmel ve herkesin işini 

Gümrük Muhafaza komu
tanhğı istanbul 
komisyonundan · 

Satınalma 

1 - İngiliz yapısı açrk deniz motörleri ıçın satın alınacak 
yedek parçalara istekli çıkmadığından yeniden 5/3/1937 Cwna 
günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı (8052) liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 

4 - İsteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile Galata 
Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona gelmeleri. (922) 

görecek derecede tamam ve büyük .. 
tür. 

Btiyilk Atlasta bütün kıt'alar ve 
memleketlerden maada, Türkiyenin 
ilk defa yapılmış mufassal haritaları 
da vardır. Haritaların hepsi Viyana.
da bastırılmıştır. Tabmdaki nefasete 
diyecek yoktur. Her itibarla Büyilk 
atlasın A vnıpa atlaslarından farkt 
yoktur. İçinde 72 harita vardır. Bit 
atlasta bulunması lazım gelen hertüt 
lü maHlmat mevcuttur. 

Atlasın sonuna bir de İndeks ilave 
edilmiştir ki Büyük Atlasın bir kat 
daha kıymetini arttırmıştır. ÇünkÜ 
bu sayede köylere vanncıya kadar a... 
radığtnız herhan.~ bir yeri kolaylıkla 
bulmak mümkündür. 

- Yüzbaşı Cevat Bey. 
- Tamam yüzbaşı Cevat Bey .. Bunun nerede ol-

duğunu öğrenmek istiyoruz.. lstanbulda evlenmiş, 
Uç ay kalmış, Anadola geçmiş. Körpecik kansı da 
peşinden denizler, dağlar aşmış, 'buraya kadar gcı. 
miş. Şimdi bizim evde .. Görme, inci gibi taze, iki gö. 
zli iki çeşme! ... 

· LHAK1KI 
Eseri lıaılflıyan: 

İNKILAP 
-29-

ROl\iANIJ 
Mohmucl A#i/16 AYKUT 

gel~iş. Vatan kurtulmayınca dönmiyeceğim diyor. 
Meb wı olduğwıu lakırdı ara.smda anladnn. Yürekli 
mert bir adam. Benim maceramı öğrenince pek mem~ 
nun oıau. Takdir etti. Türk genci haksızlığa. küstah.. 
bğa boyun eğmez. Yaptığına iyi etmişsin, dedi. Sonra 
Ankarada kimsem olup olmadığını sordu . 

- Kimsem olsa hana gelmiye JUzum var mıydı! 
dedim . 

Sezai Bey yUzbaşmm künyesini sordu. BöY!e 
şeyleri biraz bildiğim için ihtiyaten Muazzez Ha. 
nımdan kUnyesini almıştım. Kaymakam Beye ver • 
dim. Araştırıp Mustafa Efendiye malumat verece.. 
ğini söyledi. Teşekkür ettik, ayrıldık • t' ıtııt' 

Benim de yapılacak işlerim vardı .. 
Bunun için ertesi sabah görüşmek Uzerc Mustafa 

Ef endidcn ayrıldım. Ankara 8.deta bUtUn memleket 
halkmm birleşmek için söz verdikleri müşterek bir 
nokta olmuş. Xnlabalık sokaklarda bin"birinl bulup 
sarmaş dolaş olanlara o kadar çok tesadüf ediliyor 
hl! • -~ 

Ferilıa. ile annesine bir de Muazzez Hanım iltihak 
edince benim Mustafa Efendinin · evinde kalmam 
doğru olmryacaktı. Gerçi o cömert ruhlu adam beni 
de evinde misafir etmek için çok israr etti amma 
şehirle alakam olduğunu bahane ederek kabul etme. 
dim .. Bu pek yalan da değildi. Burada hayat şehrin 
göbeğinde .. Karnoğlan çarşısı btitUn Ankara!. 

Mustafa Efendiden ayrılınca ilk işim telgrafhane
ye gidip ağabe)-ime ve binbaşıya Ankaraya geldiği
mizi haber veren telgrafları çekmek oldu. 

Ondan sonra Ankarada olduğunu pek iyi bildiğim 

bizim hukuk arkad~larmdan Nacip Klmili aramak 
oldu. O daha çok evvel burada bulunan dayısından 
aldığı mektup üzerine Ankarnya gelmişti. Dayısının 
Müdafaa Vekaletinde yUksek bir vazifesi olduğunu 
biliyordum. 

Oraya kadar gittim ve dayısını buldum. Nazik bir 
miralay. Necip Kamilin ar-kadaşı olduğumu öğre • 
nince bana bir çok iltifatlar etti. Bizim gibi gençle. 
rin vatan vazifesine hep böyle kendiliklerinden ko
şup geldiklerini söyledi. 

Necip Ki.mil Millet Meclisinde zabıt katibi olmuş, 
bana: 

- Onu gör, sizi de oraya alırlar. lhtiyaç var. 
dedi. 

Gözlerimin önüne Feriha Hanmım mavi bakışları 
geldi. 

Onun kanaatince vatan tehlikedeyken, erkekle _ 
rin böyle işlerde çalışmalan ha.tadır. Eli silİl.h tutan 
erkeğin yeri ancak dilşmanm karşı.aıdrr • 

Miralaya teşekkUr ederek ya.rumdan ayrılırken 

sordu: • ·•»wmıfl 
- Ankarada akrabanız var mı?. 
lzahat vermiye lüzum görmedim: 
- Hayır, dedim. 
- O halde bir isteğiniz olursa gerek doğrudan 

doğruya bana gerek bizim Necibe açabilirsiniz. 
- Teşekkür ederim efendim. 

Necip K!mill bulmak güç oımadı. 
Beni görünce çılgın gibi boynuma sanldı. Onunla 

mektep hayatımız ne keyifli gee<iyordu. Son sınıfa 
kadar beraberdik. Ne olurdu. tmtihanları verip dip. 
lomalarımızı da alsavdık . 

Bu hadiselerin patlak vereceğini kim tahmin eder
di. 

Necip Kamille geç vrukte kadar beraber kaldık. Ak. 
şa.m beni merkez lokantasına götürdü. Mlithiş kala
balık. Ankara adeta bekarlar şehri. Her gUn bir ıo. 
kanta açıldığı halde hepsi an kovanr gibi işliyor. Lo
kantada yemek yemiyen bazı memurlar bile dördU 
beşi bir olup tuttukları evlerde kendileri Yemek pişiri.. 
yorlar. 

Necip K5.mille gece yansına kadar konuştuk. Beni 
otele bıraktıktan sonra erte:.; gün tekrar buluşmak 
Va/l;VlE' avn}dt . 
Taş Hanm bir odasında dört yolcu idik. Biti Izmir. 

den, bın l!.:rzurumdan, biri de Bursada.n gelen Uç ar. 
kadaşa ben de tstanbuldan gelip iltihak etmiş bulumı. 
yordum. Ankara TUrk topraklarının anası oldu. O
nun her derdi unutturan ee.fkatli irucağmda inl!lan 
bUtUn engelleri yıkıp geçecek kudreti hissediyor. 

Uç arkadaştan ikisi yatmıştı. Erzurumlu da benim 
gibi 2'~ Jrelmlı;ı. konuştuk. Emınımda tica~tle meş • 
gulmUş. MiJlt dava çıkınca dUkklru, tezglhı, kUçük 
kardeşine bırakıp önce Sivasa, sonra da Ankaraya 

• 

Bana istersem .meclis zabıt kA.tJpliğine tayin ettf .. 
receğini söyıledi. Ankaranm gurbet yohı değil. mert. 
lik. kahramanlık, şefkat yolu olduğunu bir :kere daha 
anladım. Burada h~rkes biıibitine faydalı olma.k için 
çalıı,ryor. Çünkü herkesin kuvveti, müşterek davanın 
fürtilnde toplanmrş. 

Yeni taru.,<rtığım mebuı:; ahpabmuı teşekkür ettim. 
Y ann kendisini mecliste bulmamı söyliyerek yata

ğına çekildi • 

Uyandığım zaman odada benden başka kimse kal
mamıştı. 

Yorgunluğun ve geç yatmanın tesiri olacak ~neş 
üstUme doğmuş. 

Oda arkadaşlanm her halde benden çok evvel git
mişler . 

Hemen giyinip sokağa çıktım. 
Kara.oğlan çarşısı bugün daha kalabalık. Vakit öğ

leye geliyor. 
Mustafa Efendiye uğrayıp bir merhaba diyecek 

oldum. 
Beni görür görmez içeri çağırdı: 
- Gel, gel.. Havadisler mühim. 
- Hayrola Mustafa Efendi .. 
DUkkA.ndaki mUşterileri işaret ederek cevap verdi: 
- Hele otur. Bekle, ben de sana ha.her yollrya.calr-

lml... • ( Arkast \"ar) 
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Ölü Hayvanlar Kuyu u 
İstaulıulun öt.OOcıılJeri ~ık ku) u. de 167 Halkevi Yurt • • 

BAŞMUHARRiRi 
°r Ahmet Emin YALMAN 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, f; 
r··r e., her şeyde temiz, dü-
llat ı . . im k ka .. t ' amımı o a , rıın 
~ai olmıya çalışmaktır. 

işba-
de 900.000 e yakın okuyucu geldi -
ği tesbit edilmjştir • 

Halkevleri köycUlUk şubeleri, bu 
yıl her senekinin en az bir ckaç mis
li faal olmuşlardır • 

DUDl!illAlUfı .ıuıuıı,L(Ulj BIQ •zı.ımq UU 

-nq 'Jnıo J'l?lt.'ZCll >t• l(J~ uıp.ı\:.ı\ Llt:f 

yeni öğrendik . 

llu ku) u, ölü hayvuıılun dc1ıı için 
\'e.ra. bunlardan her haıı~i lıir şekilde 
istifade için açıhnı~tır, <li~ cbllirsinil, 
anıma, ölü hay\'unlarm tanffiinüne ı 

mani olacak tedbirlerini alındığıııı. bu 
kuyuların üstün örtülerek, et rnfı ı;e' -
rilerek kaza nılmunn meydnn 'crmi. 
~·ecek, şehrin ıhlıntlni lıozınıynen.~ 

bir şelde konulduğunu dn dü~iinür -
sünüz. 

~N MESELELERi 

-----------.---------------· ~ra~sa .suriyedeki 
't azıt esıni fena 
apıyor 
c·ı.._ 

tın 1
·1Q.Q lıa.rbinden sonra Oımıaıılı 

da 11ara.t-Ortuğu galip devle1lcr arasın
J'eu lakstnı edlllı'ken, lUllletler Oeml. 
lıtıı 111Usteınıeke tabirlnl kullıuıma
l'e 5• 0lıııa:k için manda ismi altında 
1" ili bir si tem kurdu ve Surlye)1 de ı 
r::saıuıı mandası altına \'erdi. 

bı illetler Cemiyeti anayasasının 22 
~ llladdesinde manda sJstemi ~öyle 

olunur· " . 

Bu faaliyet köylere geziler yap. 
mağa inhisar etmemiştir. Bir kere 
her halkevi bu gezilerini manalan-

dırmnk ve faydalandırmak imknnı
nı aramış ve bulmuşlardır. 

Köylü ile konuşmalar hep onla -
rm anlıyacağı dil ve şekilde yapıl
mış, öğütlerle beraber, temrinler, 
davalarla beraber tatbikler de 
götürlilmtiştUr . 

irçok halkevlcri muhitlerin
deki birkaç koyü numune kö 

yi.i olarak almışlar, orada ziraat U· 

sullerini islfı.htan. ev pencerelerini 
genişletmekten bru;hyarak köy 
kalkınması için lazımgelen esaslı 
ve şuurlu her şeyi ile bir proğram 
dahilinde candan meş..,,aul olmuşlar. 
dır. 

Sizin dfö;iinoeniz ,·eya arı:unu7. re
aliteye ne kadar uyart Anl.ııınak i -
terseniz bir müddet evvel ~azete -
terde çıkan şu kiiçiik ha,'Rdisi diiı:;ü 
nerck lıir okuyunuz : 

t!ıetCiha.n lıa.rbJ netlcesi olarak eskl 
bııı lıuta.rue milııasebetteri kesilmiş 
~ lUıan \'e modern dünya sera.iti 
buJ 1lilııda kendilerini idareden aciz 
latb Utıan topraklarda manda sistemi 
~olunur. Bu topra.kla.rda sakin 
l'et ~ refah ve inkişafı medeni
tlt l.ıı Uı.erlne düşen mukaddes bir va. 
l edir. 'Bu mukaddes vazife kendi
~e tevdi edilen mandater devlet
b ~ğıdaki ~a riayete mL>e-

Bugün 
Halk 
Evlerinin 

bayram günü 

Üstte: Ankara halkevincle bir top
lantı,· o/ffa: lzmir halkevi 

Bir zamanlar köyleri bilmemek -
le itham etmekte pek haklı olduğu. 
muz şehir mlinevverlerinin şimdi 
Halkevleri teşkılatı sayesinde 3000 
kadar köyümüzü tanımış oldukla
nm. tanıtacak bUtUn vesikalara 
malik olduklarını ve kalkınmaları 
için gereken pratik tedbirleri bili. 
yor olduklarını memnuniyetle kay
dedebiliriz . 

"Belt>,<liye hastalanıp ölmı hny • 
\'llnlar iı;in Zincirlllmyuda Çiftlik ar 
ka.o;ında derin bir lm),ı kaz<lırmı~tır. 
Basri, Fehmi, Halit isminde ilç arka. 
dnş bu hayvanların derilerini ve 
kuyruklannı bozup atmak için lnı • 
yudan hayvanlan a.')ınnıya teşehbüs 
etn1i-:;ler. İçlerinden birisi kuyuya 
yuvarlanmış, onu kurtarma~ isti:ren 
arkadaşı da ölü ha~"'·anlnnn anısına 
dUşmiiştür. Belediy<'ye ait hir yf'ro 
tecavüzlerinden clolay:ı ii~ nrknclnş 

hıl:klanda. adli takibat yapılmakta • 
dır.,, 

lltdtırlar· 
l . 
~ - .&landa altında bulunan top-
1'1 telaki insanlar ~ ltibarlJe ge-
1..ı OldUkJan için bunlara inkişafları 
~ Yardım edilecektir: 
\' 

2 
- .&landa altında baikm tazyik 

d" teeavUzdcıı ikorunması mandater 

~~erin en birinci vaiif elerl ola-

8 
"- - 'Bu hallm harp değil, stilh 
~atı öğretUecekt.Ir.,, 
esatre ...• 

• • * 
lıtıc ~ F~:url!>~ ~ •• ..c •• ,..fA fAf

ttı.. etWdert siJ aset hu ~lann ta
~ nıen Ziddmadrr. 1924 t.c Fran~z 
Ct~ı .~anu bombardnnan etmi~, 
~ ll Dunıze karşı silii.h kullanmış. 
ltı' Sancakta Ji'ransız mü temtf'ike 
~rlaıı Türıklere karşı şiddet ve 
tle siyaseti tnldp etml!;lerdir. Yi
ltı" Son gelen haberlere göre Fransız 
1<-t ~1.eınlcke memurlan Sancakta hal· 
~lir 1ribtr1 ale~·hine tahrik ile me«!!ul. 
h~ Yanı onlara sulh yolunu dt>ğil, 
de san'atnu öğretmektedir. Şn hn.1-
~ 'l<'ransa Suriyooe ve tahiatile San
l'lıı ta nıandat.er devlet sıfn.tile Uze. 
~ : aldı~ l'azif eyi iitıiistima.1 etmek
,h...~ ~oralarda tam bir mlistemleke 
·:~ takfn etmektedir. 
~nsız nıUstem1eke memnrlannm 
ı~ kta 80n zamanlanla takip ettik
~\ hattı hareket bu halomdım enle 
~ ~ınfrette üzr.rlnde duııı.lması la. 

gelen bir no'ktaif n'. 

Bugün memleket, muh -
telif köşelerinde 31 

Halkevine daha kavuşuyor. 
Halkevlerinin bayram günü 
olan bugün yurt çocukları 

yeni bir sevinç vesilesi daha 
bulmuş oluyorlar. Halkevleri
nin bugüne kadar gördük1eri 
hizmet çok bereketli ve çok 
cömert olmuştur. ·~"a,mz- g\:

çen bir senede 13 6 Halkevine 
uğrayan halk sayısının dört 
milyonu aşması buna büyük 
bir delildir. Şimdi memieket
te 136 Halkevi vardır. Fakat 
bugün 31 Halkevi daha açlla

cak, bu sayı 167 yi bulacak
tır. 

Partinin, birer ktiltür merkezi o
lan Halkevlerine lazımgelen mane
vi ve maddi mUzaheretıerin gös
terilmesi için Halkevi olan her yer 
yerde, her resmi ve her"' milli mü
essesenin nazarı dikkati celbedil -
mektedir . 

Halkevlerl ilk yıllardanberi halkı 
çatıları altına toplamak için btitün 
vesilelerden faydalanmışlar ve mu. 
bitte ya.km ve sıcak bir ilgi uyan
dırdıklarını fiili delilleriyle gördlik 
ten sonra: Halkevi öğreneğinin 

lan diğer sahalarda bunları geçe -
bilecek hizmetlerde bulunabilmiş -
ler, bulduklan güzel ve ameli ted
birlerle muhitlerinin sevgi ve şük -
ranını kaza.rur olmuşlardır . 

Halkevlerinin bulundukları mu_ 
hitlerde dil ve tarih işler. düzenle 
yüıi.imüş ve elliye yakın Halkevi. 
şehirlerinin birer tarihini hazırla -
m1ya muvnffa kolmuşlardır. 

Çevrelerinin halk ~airleri ve 
genç kabiliyetleri için çok gtizel 
tedbirler alan Halkevlerinin saysı 

da bundan aşağı değildir 

H alkevlcrinin iyi çalışbf.., yer
de. snor, kiitlenin malı oL 

nuya. klüpçülük zihniyetinin ak
a.klıklanndan kurtulmıyn ve köy

lere kadar yeretmiye muvaffak 
olmuşlardır. 

Davanın. ve ictimai akidelerin 
en iyi telkin vasrtala.nndan biri o. 
Jarak ele alman temsil, bir çok mu
hitlerde tiyatro, zevk ve ihtiyacı

nı tatmin etmiş ve ayni zamanda 

memleketin yüzden fazla köşesinde 

birden ayni tezin halka yayılması. 
na ve halkça kavranmasına amil 
olmuştur . 

Halkcvlcrinde geçen yıl içinde 
verilen temsillerin sayısı 1300 ü 
geçmektedir. Halkın anhyacağı 
tarzda hasbihaller ve konuşmalar 

şeklinde köy Halkevlerinde, şehir 
meydanlarında, her yerde verilen 
konferansların sayısı 3000 e yak
laşmış bulunmaktadır. 

Halka milli musiki zevkini aşıla
mak ve halkın öz havalarını hal -
km öz havalarını tesbit etmek şek 
!inde iki cepheli hizmet gören mu
siki kollarının muvaffakıyetinde 

hemen bütün Halkevlerinin hissesi 
varciır . 

B ir çok Halkevlerinin bando. 
ları köylere kadnr git -

misler ve hemen her akşam şehir 

parklannda veya Halkevi bahçele. 
rinde şehrin en çok dinlenir ve se
vilir ahengi qlmuşlardrr. 

/ 

Bir yılda 100 kndar Halkevinde 
1000 den fazla konser verilmiştir. 

Halkevleri halkrn kültiir seviyesini 
yükseltme ve halka inkıU\plamnr?.Y 
candan benimsem" volundn her iyi 
ve verimli vasrtadan faydalanmak. 
tadır . 

Telkinler, temsiller kadar filM-

lcrle de yapılmaktadır. Her Halk. 

evinin her flrsatta merkezdMl bes
lenen birer kütüpanesi vardır. Halk 
evlerinQ\.kf kitap saysı 122809 u 
bulduğu halde hem<'n her Hnlkevi 
raporunda kitap ihtiyacını teba -
riiz ettirmektedir . 

100 kadar Halkevine bir y1l için. 

Halkevlerl. halkın evleri olduk -

1arm1 yalnız onlara inkılap fikir -
lerini telkin ctmC'kle değil ,onların 

her ihtiyaçlanru karşılar olmakla 
ve her dertlerine zamanında yetiş-

miye çabalamakla isbat edegelmiş

lerdir. 

Halk dersaneleri ve kurslar ~u

bcsi halkın en büyük mane\i ihti

yacı okuma yazmayı. ameli bilgile. 

ri öğreten kurslar açar.ken içtimai 

yardım şubeleri de programlı be -
dava muayeneler ve sistemli ted. 

birlerle en muhtaç ailelerin. talebe 
lcıin ve işsizlerin yordrmlarma ye
tişmişlerdir . Geçen yıl i-

çinde halkevlerimiz tarafından 

binlerce mektep gencine esaslı ve 
devamlı yiyecek ve giyeeek yardrin. 
lan yapılmıs. yüzlerce işsize iş bu
lunmuş. binlerce yoksul hastanın 

muayenesi yapılmış, ilacı verilmiş 

ve en kat'i şifa çareleri aranmı.5 -
hr. 

Halkevleıi. yeni direktifler. yeni 
hamleler ve yeni müznheretlerle 
tatmin edici bir derecede muvaffak 
olmaları mukadder olan müessese-. 
!erdir -

Şahsi mülkiyeti bele<Uyeye ait olan 
ölü hayvanları aşırmala bir uçtur. 
Bunun ('.e7JlSIDI vermek nem kuvvet -
tere aittir. Amma, ölü hn~"''\'nnlnr im. 
yusu QOk derin .. içine dü§ien yalnız ild 
kişi değil ••.•• 

C ·tu ~ık, etrn{ı sipersiz bmıkılan 
kuyudan i,ntişar eden müteaffin ko
ku, bütiin bir şehrin sıhhatinöl'n bir 
parça çalarsa bu da bir suç değil mi. 
dir?. 

Kaza vukuuna me~·dan ,·erecek ku 
~,ınun üstü a.çrk kn:..-sn.. buna şehrin 
emniyeti nohiasmdan ne isim veri -
Ur 

Ölü hay\'anlar 'kuy11su çok derin -
dir •. l\lülkip1i helediyeye ait olcluihı 
için tecaviizden masundur •• Fakat 800 
bin İstanbul 'ııt.wdaşm hu drrin 
koku~-a düşen sıhhnti neden tecn -
\iizden masun değildir~ • 

ADSIZ 

Coğrafya Enstitüsü 
Talebesi Kütah ada 
Kütahya (TAN) - Garbi Anadolu 

da tetkik gezisine çıka:ı Ankara ta -
rih. dil, coğrafya fakültesi Coğrafya 

Enstitüsüne mensup 22 kişilik bir 

grup profesör Louis ve doÇent Dr. 
Niyazi Çıtak ve Dr. Cemil Alagö -

zün idaresi altında buraya gelmişler, 

vali Sedat Erimin başkanlığındaki bir 

heyetçe ka.rşrlanmışlar, bir gün ıknl

dıktan sonra gitmişlerdir . 

lf 1 • • • çizdiği maksatlarda hizmet ve ide-
Q kevleri al safln.r:mı sıklaştırnuyı:ı. ve kuv-

kı ~ gU.n klUplere ait bir fshıtls- vetlendirmiye önem vererek şuurlu 
Bina Vergisi Meselesi 

Burada, KUtahya ve civarını jcolo. 
ji ve coğrafya bakımından etüt eden, 
memleketin kurulduğu Ncogen sa -
hayı teresstibat itibariyle çok feyizli 
bulan bu Uim grupu, gerek tetkık .. 
leıinden edindikleri istifade, gerek 
burada gördilkleri hüsnü kabulden 
büyük bir memnuniyet duymuı:ılar, 

'Qt ıı.o....-a ksatlı toplantılara dah k üsku··dar ve Kadıköylü OO'Uyucula-i~ •uUm. Yalnız Nevyork §ehrinde ve ma a ço 
~lJ 'klUp varmış. Bu ldüpler, bizde- yer ayırmıslardır. En fazla mu _ rnruzdan bazıları yazıyor: 
O.it gibı, kumar oynanan yerler değil- vaffak olan Halkevleri; muhitle _ "- tstanbuldaki bina kıymetleri 
ı.... : _hunıann çoğu içtimai müessese- rinde çalışma eleman ve imkanını 1330 yılında tahrir edilmiştir. Ara· 
~~· llalkm l'C muhtelif meslek daha kolay bulacaklan ve daha dan bir hayii zaman geçtiği ve kıy. 
,"'Ql~Plannm muhtelif lhtiya~Jamıa verimli yapa:bileookleri şubelerde metleri de yüzde elli derecesinde in. 
h~p \'ermfye ~ıŞll'. esaslı çalışmalara geçmiş ve prog- diği için hükUınet bu tahrir işini tek-
Clll.(] rarnlar tesbit ederek takipten geri rarlamıştır. 
~l e halkın sıhhi, içtlma.i ve kül. dıırmn•an H::ılkevleri olmustur. . b 
'~•~· bUtüıı ihtiyaçlanıu tatmbı \·a.zi- ·.; İstanbul \f'ılayetinin azı kaz,ı.ları. 
" "il ır_ .. __ Jeri Uz 1.....z_ al tı Halkevlerinin yıldönümU dola _ nm bın· a sahipleri, V"l'"O'ilerini yeni ~b.. .... ~\' er ocuıe nıı r. -ıı:ı 

~"'"'UJ3·e ika.dar Türidyede açılan Hal- yısiyle neşredilen bir broşüriin tet- tahrir üzerinden vermektedirler. Hü
~~~1etinin yekunu 167 yl bulmuştur. kiki bize en çok Balıkesir, Bursa, kfımet, 2898 sayılı kanunla tadil ey
~lltn nıiktan 75,428 e \'annıştır. Antem Bartın, Diyanbekir, Antal. !ediği 1837 sayılı kanunun 22 inci 
tı.ıı.ttln daha 81 yeni Halkeli açılı- va Mersin. Denizli, Adana, Mar- maddesi de, istinaf komisyonlarmm 
~· llununıa Halkevlerlnln yekfinu d~, Samsun, Konya, Kars, Elaziz, Uç ay zarfında istinaf evrakını tetkik 

e Ya.kla..5mı5 lnıhmuyor. Ankara, Afy.on, Aydın, Çorum, Es- ve muamelesini bitirmek mecburiye. 
~lfaık6'1erl günden ~e inkişaf e. kişehir, 'Manısa. Maraş, Zonguldak, tinde bulundukları sarihtir. Halbuki 
t ti( hakikaten halkm Jçlne girmi- Uşak. EminönU, Edremit, Giresun, burada tahrir istinaf komisyo~arı 
,~0nun bütiln ihtiya~larile alWmdar İnegöl Hal~e~lerinin muvaffak ol- tetkiklerini bitir.mediklerinden dolayı 
~~"l'ıt. başladı. Günden güne de ~o- duğu kanaatını uvandırmıştır. Üsküdar ve Kadıköy kazası dabilin· 
~tt 11&n, her sınıf halk için bir baro.. Bina. bilt~e ve elemanlar darlığı de emlaki olan bizler beş senedir 
t~lttı ltıebdei olan müesseselc.r haline ytızilnden bu derece v~l.ık g~ter - l330 senesi tahriri üzerinde:ı vergi ..:ooir. miyen diğer halkcvlerının birçok - vermekteyiz. 

>~ evlerinin çoğahnası, ve faali---~'!"""""!!-----...... ~---~~~ İstinaf komisyonlarının kanunen 
tılt 1

9ahaıanru geni letmesl memleke- 500 bin nrnhk bir açık var. Uç ay zarfında ikmaline mecbur ol-
~ .. ctlnıai \'e ktiltUrel yükseli')I lc;ln Bu aç,ğı kapatmak için akla gelen duklan vazifenin senelerce ikmal e.. 
l ~rettir. Onlar ne kadar ~ğa. 
'it \•e lfk tedbir ne o1abilir! Yeni gelir kay- dilrniyerek süıi.incemede kalması ne-
~11~ faaliyetlerini ne kadar genişle- naldan arnmsı: ... JJayl1', belediye öyle ticesinde vergilerimizi halen eski yük 
>"tt ~. halk"lll içtimai \'e sıhhi va.il- yapmıyor. Bazı sahalarda, billıassa sek kıy.metler iizerinden vermiye mec 
~o kadar inkişaf eder, kilittir q.. sıhhiye işlerinde t.asnrnıf yapmıya bur kalmak suretiyle zarar görliyo -
it.. ""11dıt. memlekettn daha ziyade ller- karar ,·eriyor. Yari<lat ka~'lla~'l olu... nız. 
"'lle$ıne yardım eder. 
~ • • ıır rak ta polildiniklere müracaat edecek Bir çok yerlerde bugünkü kira be-''I hastalardan para almayı dUstinilyor. delleri vergi miktar)arma bile teka. 
"ediyenİn bÜf ÇeSİ Doğrusu belediyeciliği anlayışın bill edemiyecek derecede dilşmilştür. 

ecliyenl:n bu seneki bü~de parlak bir örneği. Bu sebeple ev sahipleri meskenlerini 

beş güne kadar çamlardaki kurtlar 
kesilmediğı takdirde beş liradan elli 

liraya kadar ceza alınacağını bildir

di. 

ta.mire bile yanaşmıyorlar. Biliılds 

bir çok büyük binalar duba içlerinde 

senelerce oturmak mümkün iken yı

kıcılara devrediliyor. Semtlerimizin 
eski gtize1 binalan birer birer orta. Şimdiden tahmin ediyonım ki. bu 

dan kalkıyor. Buna bir çare buluna- da evyelki gi?i ~lacak. Bu . ku~ar, 
rak bir an evvel bizim de yeni kıy. mahalle bek~ılenne sınkh bır mazas 

metler üzerinden vergi verebilmekli· aldırıp ücret mukabilinde kestirilse 
w• izin temin· . d'l' ve temizlik nrabasile muayyen bir 
gım . mı ı ıyoruz .. , 

yerde yakılsa dalıa iyi olmaz mı?,, • 
Erenköyünde Çam Kurtları tle 

Mücadele 

• 
Muhabere ile Tedavi Olur mu? 

şereflerine verilen ziyafetti' profeı;:ör. 
lerinin lisanından bu memnuniyeti 
tebarüz ettinnişlcrdir. 

Heyet buradan Afyona hare-ket et-
miştir. Alaşehir ve Kulaya uğrayarak 
Manisa ve İzmir tarikiyle Ankara)"a 
dönecektir. 

Mersinde Asri Mezarlı\ 
Mersin - Belediyenin yaptıı mn.k· 

ta olduğu asri mezarlık ile otopsi 

dairesi, doktor '\'e sıhhiye odaları, 

Erenköy okuyucularımızdan 

suf imza.sile yazılıyor: 

Yu. İzmir Atça köyünde Halil Çeliğe : gasılhane dairesi inşaatı bitmiş, rne

"- Rahatsızlığınızın muhabere ile zarhğın etrafına duvar dn çekılmiş-

"- Size,. garip gibi' görilnen bir 

meseleden bahsedeceğim. Ada çam . 

!arına musallat olan kurt.lan imha et. 

tedavi edilemiyeceği muhakkaktır. tir . ı 

Bu itibarla lzmire giderek bir müte- Bir hazirandan itibaren buraya 

miyenlerden ceza almak icin. bir kac 

hassısa, olmazsa tstanbula gelerek ölü gömlilmesinc başlnnılncaktır. 

buradaki mütehassıslara kendinizi 

muayMe ettirmeniz lnzımdır.,, 
sene evvel Erenköyünde mcmtl!'lnr 

dolaştırılmıştı. O sıralarda bir gün • 

Mersin Fırınları Islah Ediliyor 
Mersin. - Bütün fırınların bir ha-

zirana kadar hamur makineleri gc-
Koka.rpmar cadde.sinden geçiyordum. Bir Cevap tirtmeleri emrolunınuştur. O tarih· 

Çamı olanların cezaya uğramamak Sultanahmetten R. Demirci im.zasi. tc bu emre uymamış olan fırınlar 
için ağaçlardan kurt ;keselerini kesip le bana nıektnup gönderen okuyucu· kapatılacaktır. 
sokağa attrklarmı görmüşti.lm. Hal - ma: 

buki kurtlar bu suretle geniş bir 'Ya. "- Mütaleanızda esas itibarile çok 

yılma sahası ve yaşama iınkil.m bul- tıaklısınız. Saymış olduğunuz yerler. 

dular. Bir metreye gömülse bile top- deki vak'aların faili taayyün etmiş 

raktan çıkan bu hayvanı imha etmek bulunmaktadır. Ayrıca, o mıntaka fi.. 
ancak ateşle kabildir. miri hakkında dn idari bazı husus-

Evvclki gün mahalle mümessili bü. fardan dolayı tahkikat yaı:ıılmakta -
tlin mahalleliye b·r k~grt imzalatarılk tadır . ., 

Adana Maarif Cemiyet1nde 
Adana, - Maarif Cemiyeti sube

si, kendi Talebe Yurdunda şimdivc 
kadar 32 talebc)'i b:ınndırrrken li. e 
smıflarındnn Uç çol"uk daha alarak 
bu adedi 35 e çıkarmıY! karar er-
mlı.tir. 



J" A N 

Mayzel 
iş başın a 
can verdi 

Beynelmilel futbol aleminin 
Öyle simaları vardır ki, onları 

kaybetmekten futbol oynıyan 
her millet müteessir olur. Çün
kü onlardan çıkan fikirler her 
memleket için faydalıdır. May • 
zel mertebesine ermiş olan mü
tehassıslara, sporu sevenlerin 
millet ve renk farkı gözetmeden 
canları yanar. 

VAZ1FEst BAŞINDA NASIL ÖLDÜ 

Avusturya futbolünün diktatörü 
vazifesi başında öldü. Sabahleyin er
kenden çalışma odasına giren Mayr.<'l 
saat ona kadar bir çok ziyaretçileri 
kabul ederek konuşmuş, günlük fut
bol işlerıni tanzim etmiştir. Saat on 
bire doğru odasında yalnız kalan May 
zel kimseyi çağırmamıştır. Saat on 
bir bu9U'kta odasına giren hademe fut 
bol diktatörünün başını masasına 

sarkmış ve baygın bir halde görünce 
hemen büyükleri çağırmıştır. 

Doktorlar, Mayzelin kansı ve iki 
kızı ile, oğlu yetisinciye kadı.U· ı.avru
lı Mayzel çoktan kalb sektesinden git 
micı bulunuyordu. 

55 YAŞil\~A İDİ 
Avusturya futbol dtktatörü 55 ya 

çında idi. 
A \•usturya • futbolünü tesis ve ih 

ya edenlerden biri idi. Te~ebhüslerlle 
Merkezi Avrupa futbolüne de çok hiz 
metleri dokunmuştur. 

Merkezi Avrupa bükfımetleri ba~-
kasının mütekait memurlarmdnnrlı. 
Vaktiyle ilk Avusturya takımında 
safkaçık oynamıcıtır. 

Hügo Mayzel için ağlayan meJ hur kaleci Hiclen bir maçta 

!erdir. Çüııkü Mayzelin bütün cezala-~--
rmda yaln.ız. futbolü düşündüğUne Zencı· boksa·· r 
herkes kanıdır. 

HiDEN .NE DİYOR? B. k 
Frunsada Racin.g klüpte çalışmak. 1 r Q n t r at 

ta olan, Viyanada iken Mayzcl tnra- • 

fınd~. ~.2 kere. A :usturya takımının ( m za 1ad1 
kalecılıgıne seçılmış olan meşhur ka-

-

leci Hiden futbol Napolyonunun öL Şikago, 20 (A.A.) - 22 Haziranda 
düğünü haber alınca ağlamıya başla- burada bütün sıkletler dünya şampi. 
mıştır. Kaleci Hiden demiştir ki: l yonluğunu 15 ravundda kazanmak i-

- Ne büyük bir insan kaybettik. çin boksör Jim Braddock ile Joe Lu
Ben onun nasihatlerinden her z.."l.mnn iz arasmda bır kontrat imza edilmiş 
istifade ederdim. Hatta ~eçen hafta tir. Bu maç için Brad.dokc, 500,000 
maruz kaldığım bazt ~çlüklerin çare dolar ve Louis de hasılatın yüzde 
lenni bir mektupla kendisinden "or- 17,5 unu alacaktır. Hasılatın bir mil 
mu tıım. BüyiP< ins-ı:ı bhlerle oğulla. yon dolara çıkacağı tahmin edilmek 
riyle meş~l olur gibi ı.ığrac;ırdı. tedir. 

MAYZELİN TÜRK1YEDEKİ 
DOSTLARI 

Hugo Mayzcl'in Türkiyede futbolü 

Bul ar cıık ı 
Kupasına Ya 

sevenler içinden samimi dost olarak Sofya, (TAN) - Bulgar Futbol 
seçtiği insan. Yusuf Ziya Öniş idi. Federasyonunun aldığı bir karara gö 
Fırsat buldukça Yusuf Ziyaya yaz re Bulgar milli futbol takımı 1938 

Schiger <>lvevm Vivnna radyosunda dığı mektuplarla iki memleket ara - sene:3inde Purıste yapılacak beyneını: 
Sp'kerlik etm('ktedir. smda temaslar hazırlamak ÜZt>re dü. I kl dünya k~pa ı miısabakasına i.ııti -

Avusturya futbolü:"lün ihyası i<'in 
beraber çalıştığı arkadaşı doktor 

FUTBOLCULAR VURULMUŞ ~üncelerini yazardı. Buradal\' dostu rak edecektır 
l G1Bt OLDULAR namına yapılan her telefona dakika- Öğrendiğimize göre bütün Balkan 

Avustu'"""n milli takımının seneler- smda cevap verirdi. Türkiyedeki dos memleketleri bu dünya inıpasına ışti-
• J rak edeceklerını Pansc bildirmiı;ler 

~e tek seçıcilıgıni yapıru.cı olan Mny- tunun .arzula~mı kendisinin işi gibi yalnız Türkiye istirak edeceğuıi he • 
r..ı: liu blumu haberi yayılınca bütlin tclii.kki ederdı. nüz bildır1111;;miştir. 
futbolcular vurulmuş gıbi donup kal- j Kendısi yalnız dirayetli bir futbol 
nıı lardı1. D"siplin hususunda birçok idarecisi değildi. Geniş kn.lbli, dostlu. 
oyuncuları icabında cczalandırmı~ o- guua itimat edilır bir insandı. Spor 
lan futbol dıkta.törü icin vaktiyle o • terbiyesinin verdıği bUtün ihvanlık 
mın turaf ından boykot gormliş olan. hislerini benimse~~ bir centilmeni 

Buz Üstünde Hokey 
Londra. 20 (A.A) - Buz üstUnde 

Hockey mn<;mın neticeleri ı::unlard1r: 
Çekoslovakya ve lsviçre 2-2. Ma· 

cariatan. Almanya. 2 - 2. ı, r dnha zıyadc mütN'Ssir görünnl') • futbol dünyası kaybetti .. 
~~------------------~_;_~-=-~---:: --

açları 

Kupası açları 
• 

•ngilterede; 
r 1 Kupası açları 

Bu hafta futbo illnfnlıareı Ui, b r ketli haftasıdır. 
T~düfe bakın kı, bugün Jı;;tanbulda; dostluk kupası 
maçları namiyle mtihim bir futbol hareketi başlarken, 
Ankarada da Halit Bayrak kapası oyunları açılıyor. 
Bızim iki muhim müsabakamızın başladığı günler dün
~anm en kuw Uı "e eh mmiyctli lngıltere Kral kupası 
ınaçLı.rmın dötdüncU • ııııf nıhü.i oyunlarının biduyetino 

U's.'tdüf edı~or. 
Tt.>menni edelim ki, bu tesadüf bizi lngiltere futbolil· 

1 

•• u 
O gün eve pek halsiz döndü. 

Rengi çok sarıydı. Karısı 
mutbaktan başını uzattı: 

- Ne yapıyorswı, orada? diye 
sordu. 

- Hiç!. 
- Canım bir gürültü işitiyorum. 
- Terliklerimi arıyordum. 
- İşte kenarda .. Odada, eğil al-

sana.. iskemlenin altında işte .• 
- Başım dönüyor da .. 
- Hasta mısın ? 
Torik balıklarını tavanın içinde 

bırakan Hafize dışarı çıktı. Koca· 
sı: 

- Biraz fazla çalıştım bugün, di· 
yordu. Yorgunluk olacak.. 

Kadın kocasının yüzüne dik
katle baktı. 

- Hengin biraz san da ... 
Küçük apartmanın içi pek kuv

VC'tli kuvvetli balık kokuyordu. 
- Öğle yemeğini yemeği unut

muşum. diye cevap verdi. Sigaram 
da bitmişti. 

- Alıverseydin .. 
- Yanımda param yokmuş ... 

• htiyar kadın, elini ağzına 
götürerek sus işareti yap· 

tı. lçerde radyo çalıyordu. 
Bay Süleyman alçak bir sesle: 
-Misafir mi var? dedi. 

- Evet.. Çocukların misafirle-
ri var .. Duymasınlar ... 

Bay Süleyman içini çekti. Bütün 
giın yQrulduktan, üzüldlikten ve aç 
kaldıktan sonra evine geldiği za
man bir b:ışını dinlemcğc de halt· 
kı yok muydu? 

Hakkı vardı tabii amma işte ne 
yaparsın? İmkanı yoktu. 

Karısı ona acıdı. 
- Gel mutbağa, dedi.. içeri git· 

me .. Sana şurada bir kahve yapa-
yım. Hem de çene atarız... . 

'Mutbak daracıktı.. Çocuklar ıl
liıki apartmanda oturmak istiyor

lardı. 
Bu semtte on sekiz liralık bu a

pnrtmnnda da nt koşturacak bir 
mutbak bulunamazdı ya! Buna 
rağmen Bayan Hafize daracık mut 
bağın bir kenarına bir sedir koyu-

vermişti. 
- Cir.. Gir. oturuver şuraya .•• 

Aman Allah belasını versin .. Ne de 
dar yer .. Yarabbi ka.bir gibi.. Sa
ğa, sola. dönmeğe imkan yok. 

B 
ay Süleyma~ .sedirin üstU

ne çöker gıbı oturdu. Ba-
yan Hafize ha.va gazinin ":3tilnden 
tavayı indirdi. Kennrdakı kahve 
tepsisindeki kahve hokkası~da~ 
kahve alarak .kırmızı cezvenın 1· 

çine koydu... . 

---- ---- - .. 7- - · 

Yazan:-... 

Suat Derviş 
cıya kadar sen ı;ıu ekmek, peyniri 
yeyiver, safra bastırır. 

Diye kocasının önüne iki dilim 
ekmekle. teldolaptan çıkardığı bir 
tabaktaki peynir arçasını uzattı. 

Bay Su cyman, mtirekkep fe]{e. 
lcri ile kirlenmiş parmaklarını u
zatarak ekmeği aldı, yemeğe baş
ladı.. Bayan Hafize: 

- lçerde güzel pastalar, biskü- . 
iler var amma, diyordu. Şimdi içe
ri girsem Ayten kızar .. 

- Ayten de kim?. 
- Ayol. bilmiyor musun, bizim 

GUlslim .. Giilsiim ismi eski imiş, 

son moda romanlarda şimdi Ayten 
ismi varmış.. O da ismini A vten 
koydu ya!. Kendisine aramızd; bi
le Ayten denilmesini istiyor. Öyle 
söylemezsem pek kızıyor. 

Bay Süleymanın başı pek dönü
yordu: 

- Ha .. Ha!. Unutmuşum. dedi . 

: w 

I 

neden yirmi sekizini geçmiş olıı' 
büyük abla, taksitle kredi açan bit 
kumaşçı dülı:kanından elbiseliklcl' 
almasın .. Onun da güzel olmağll1 
stislenmcğe ihtiyacı olmaz mı? l· 
kincisinin öyle süse pek meral-1 

yoktu. Daha fazla eve düşkündi.l" 
Kadife kaplı (kübik!!) koltuklflı1 
aldıran, radyoyu eve getiren heP 
o idi... Hem de bunları aldıkç&: 
"Ne olacak baba, diyordu; taksit.ıı 
Taksit demek, dile kolay. Taı-sit 
dediğin gün geçmeden çatıyor. J{ııJl 
rolası bir ay otuz yıl değil, otuz "' 
sır değil, otuz güncük bir şey .. v~ 
sonra da yavrucak yalnız ev eşy&' 
sı aldıracak değil ya!. Tabii ıi\l{•' 
sının yaptığı krediden de istifade 
edip giyiniyor. 

Bay Sül~yman birkaç kere ld
zına çalışmalarının doğru ola.cağı• 
nı ihsas etti amma.. İkisinin dl' 
,..lala .h... ~TC°'" ?' 1 tımcıdLo f3UD\1 

haysiyetlerine yediremediler.. ~· 
bar ailelerin, zengin ailelerin kIZ ' 
ları çalışmıyor ki, onlar çalı,,sısr 
lar.. Eliı.lem ne der? 

Bu elô.lı>m, tabii onların dosUatl 
idi. 

• şte şimdi içerde pastalar f)ı• 
1 ram edilen dostları ..• 

Gençtirler. Elbette te eğlenecc1" 
ler .. ~~ğlenecekler amma .. Ah .. }..-P' 
Bay babaları bütiin gün oruçlu ~· 
bi sigD;rasız, kahvesiz, aç taksir çlY 
!ışırken ilin züppelerine ... 

Kapı hışımla açıldı. 
- Anne, nedir bu Allah aşt-1' 

na .. Bu ne duman, çingene çadıtl 
gibi.. Balık kokuları etrafı tutt~ 

Bayan HMize pek mahcup old~· z avallı nasıl unutmazdı. Ra- _ Affedersin, iki gôzüm .. fil~ 
bahtanbcri bir taraftan es- farkında değildim. Duman dışııt1' 

babı ınesalihi menun etmeg-e uı!-~ ya çıkmış mı? 
raşırken bir taraftan da ikide bir- - Genç kız mutbağa girmişti. J{~ 
de karşısına dikilen alacaklıları ıı1' pıyı arkasından kapadı ve alc . 
ataltmağa çalışmıştı. Hele bu ay tıııf h bir sesin içme sığdırdığı mil . 
esabım ödemediği için kahvcc·i · bir hiddet kasırgasını onların )'U-

nin artık kahve getirmeviqi de pek r J '1 zünc püskürdü: ı1 
ena idi ya!. - İnsanı rezil edersiniz? ııcı>-
l~vin kliçlik oğlunun terzisi gel- etmezseniz. rahat edemezsiniı"' 

mişti .. Oğlan iki senedir orta mek· lçerde misafırler ne rüyecek şitıl' 
tebin son sınıfında kalmıştı. He • di? 
saba, hendeseye pek aklı ermiyor-
d 

Bay Süleyman: .,1 
u amma ... Esvapların en süslü • QI>' 
U 

- Ne derlcı 11 kızım. dedi. 
s nü, gö!'sü en şişkinini sccmesi- gibl balık pişiriyorlar, derler .. 
ni pek iyi biliyordu. Gençtir. ta - _ Mersi!!. Hep pencereleri s~ 
bii gönlü ister ... !ster amma dört tık .. Duman alt kattan geliyor dY 
çocuk ba brun olan Bay Süleyman ye tevile uğraştık ... 
Altınsoydu. 

Belki Hazreti Ademden • Bay Süleyman: 

b 
- Fesübhanallah, dedi. , 

eri ecdadının eline tek altın geç- et1 Rimellcrile kaldırılmış kirpik! 1, memiş olan Bay Süleymanın bu nin güzclleştirdi~ri içi gözyaşı dO 
· soyadım almasını çocukları iste -
mişti - Ayda aldığı altmış iki lira muş olan genç kız: U 
bilmem kaç kUsur kurusla nasıl O· Cibilliyetinizi. EdimekaPI l 

olduğunuzu ispat etm(..'Clen rnbtl 
lur da bu kadar masrafa dayana· bilirdi. edemezsiniz .. 

ayan Hafizenin soyu soPıl 
oralı idi. Bu söze hiddet ' 

lendi: 

n yiıksC'ltccek bır uğur gc-tirsııı ... 

aşallah, çocuklar büyUyor
d u. En küçükleri terzide 

kostUm ısmarlayıp, borç yapmağa 
başlayacak yaşa geldikten sonra 

~~--~--------~----~--~----..:_--~ 
_ Dur, hele, ben knhveyı yapın-

- Allah .. Allah, dedi. Edirnel<ıı;, 
pı, hırsız, katil yatağı değil ya .. f' 
kirler otururlarsa bile, kimseniil " , 
vini soyup kanına girmezler 1'~ 
zum.. Böyle söyleme insana 1f 
mliklüböcck kabuğundan çık~" 
ta sonra kabuğunu beğenoıelP"' 
derler ... ~--- -r~ .... ~ 

wo::ı-. 

Bugün matinelerden itibaren 
• 

Beyoğlunda 1 p lzmirde 

a ar fi mi sinemalannda başlıyor 

Muharebesi a r 
Genç kız: 

f Arkası 12 ineı !!ıyfad11) 

ti 
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~ATIR AGJ\R~I-~ 
LARIM 

... KURTULUŞ SAvAŞI 

DES7 AJ\;LARJNDAN 

Koca 
K urtuluş savaşında, ala)'1la 

1310 rakımlı tepeye taar
ruz eden sa)'1n bir komutan anlat
tı· 

- Eski rumi hesabile sene 338 .. 
;unlerden 26 Ağustos gün il! .. Sa

a.h, fecirle beraber başlıyan bü -
l"Uk taaruz; inkişaf etmek üzere -
lıdJ.r. Düşmandan bir haylı siper a
nmış, bir hayli 

tel örgüsü tahrip 
Cd.iJ nıiş ve kuvvet 
1~rimiz bir hay -
li ınesa!e dahilin
de ilerlemişlerdir. 
l<'akat kat'i neti
ce, henUz istihsal 
edilmiş değildir. 
nuşmanın a -

Sıl mevzilerine gir 
llıek üzereyiz. lş-

. le tam bu sıra -
da muhtelif isti -
kametıerde giz -
lenmiş olan ma
kineli tüfekler, bi 
ti mUcssir bir yan 
ateşine aldılar. 

Su ateşlerden 
korunm:.k için bir 
~lUk kadar as -
kerımizle yağmur 
lltlarmın tekerlediği, büyük bir 
kayanın gerisine çekildik. Bolük, 
l.ı,urada hücum çıkışına hazırlanı
tordu. Fakat tam bu sırada düş 
tn • 
h ~4nu:ı.._,c.rl,ooınflo h;..t A lnm 

areketler olduğunu sezdi ve ka 
~ayı gözctıiyerek tekmil ateşini ü
terinıize tevcih etti. 

. 
A rtık ~urtulmak imkiim yok 

tu. Bir bölük askeri, binler 
ce ınermi karşısına canlı hedef -

ler gibi dikip göz göre ölüme ter 
kecıemezdik. 

Derhal yere yat ve saklan .. Ku 
ltıandasını verdik. Kayaya tevcih 

edilen düşman ateşi, gitgide kesa
fet Payda ediyordu. 

Öyle ki, üzerinde kurşun isa -
bet etmedik tek nokta kalmadığı 
80Ylenebllirdi 

c 
ünü 
ran 

nefer 

YAZAN: 

Salahattin 
Güngô·r 

İmam, bendc>n bu emri alınca, 
şöyle bir toparlandı. Fakat, dizle
ri kesilmiş gibi, tekrar, yerine çök 
tti. 

- !marn!. Haydi durma ... Diye 
bağırdım. 

Ancak o zaman, ayağa kalkma
yı bir parça tecrübe eder gibi ol
du. Ve kısmen yine kayanın göl
gesini kcndıne siper ederek tekbir 
gctinniye başladı. 

Fakat heyecandan sesi öyle tit-

ibinde 
riyordu ki, tekbiri yarıda kcsmiye 
mecbur oldu. 

A rtık, va?.iyct Umitsiz bir şe
kil almıya başlamıştı. Ne 

kumandanın emri, ne imamın tek 
biri, yani ne maddi, ne manevi 
tesir yorgun askeri yerinden kı -
mıldatmıya kfı.fi gelmemişti. 

:4te tam bu dakikada, bir mu -
cize vukua geldi. Bir mucize ki, 
bende uyandırdığı tesiri hatırla -
dıkça, halfı. heyecana gelirim. 

Mucize, bu yorgun asker safla
rı arasında bir neferin, birdenbire 

ayağa kalkması idi. 
Bu ayağa kalkışta. bir f evcra -

nın ifadesi, bir aslan güğreyişinin 
heybeti vardı. 
Göğsünü, düşman kurşunlarına 

' açan, Mehnwt\;iğin, bir an içinde 
şöyle haykırdığı duyuldu: 

- Düşman anamı kesti. baba -
mı kesti .. Kardeşimi kesti ... Daha 
bu dünyada kimim var benim!.. 
Eninde, sonunda ölüm değil mi? .. 
lşte ben gidiyorum. Allahını se -
ven arkamdan gelsin ... 

Ve binlerce kurşunun vızıltısı -
nı hiçe sayarak, koşar adımla çık
tı, gitti. 

M ehmetçik, hiç kim!lcnin ar
kasında kalınıya, tahammül 

etmez. Olüme bile teslim olını

yan bu mert insanlar, arkadaşların 
dan birinin, böyle uluoı-ta ateşe a
tıldığını görUncc artık dayanama
dılar. Ve yorgunluklarını, mecal
sizliklerini unutarak, tıpkı muka
vemet edilmez bir .cazibeye tutul
muşçnsına, önden gidenin peşi sı
;a, burçtan burca athyan kartallar 
gibi, adeta uçarak ilerlediler. 

Kaya dibinden, işte böylece, bir 
tek neferin gösterdiği mucize sa
yesinde, kurtulduk. Artık: düşman 
la karşı karşıya idik. Derhal siper 
lere taaruz başladı. 

BölUk, siingü takarak, kendisi -
ne verilc>n vazifeyi sonuna kadar, 
büyük bir kahramanlıkla yaptı. 

(Arkası var) 

Efradımızın o dn'kJkadn, ne ka-

dar ınUthiş surette yorgun olduk- '"'-------------------------.. 

larını size hakkilc tarif edemem. ı B I K 1 k 1 
Uykusuzluk, mütemadi yürü - j 0 U Öylerinde ka. ı nma 

~. harp mahrumiyetleri, kahra
&:nan Mehmetçikleri tahmin edile
lniyecek derecede sarsmıştı. 
lJ lier biri, birer tarafa yığıldılar. 

Ykusuzluk, hepsinin, gözlerin -
den akıyordu. 

Vaziyet gerçekten çok nazikti. 
Saauerce bu tek kayanın dibinde, 
tUeriıniz bağlı, kalamazdık. Ne ya 
l>ıp, yapıp, buradan kurtulmalı i -
dik. 

B u yorgun, daha geniş mana 
>. sile bu bitkin askeri, aya
e;a kaldınp yeni bir hücum vazi -
~etine geçirmek lazımdı. 

F'akat asker, kımıldanacak hal
~e değildi. Zaten kımıldanıp aya
ga kalka.bilenler de hemcr birer 
lturşunıa yere serileceklerdl. 

:Sununla. beraber, içine düştüğü 
!ttUz tehlikeden seri bir kararla 
81Yl-ılınak mecburiyetinde idik. 

Ilı \"anımızda bir ordu imamı var 
· Ötedenberi, cesareti ile tanın -

~Jtı. Daima, ileri saflarda bulu -
Ur, askerin' mli.navi kuvvetini yük 

'eltıniye çalışırdı. 
. O gün, her nedense, kayanın 
~inde imanım hiç sesi çıkmıyor-

b-:- Haydi bakalım, imam efendi. 
) ~ıın; vazifen asıl şimdi başlı -
hor .. Durmadan ayağa kalk ..• Ve 
emen tekbir getirmiye başla! .. 

Bolu, (TAN muhabirinden) - Bolu da kiiyliiıı iin kalkmması için 

t.oplaıınn komi&") 011 işini bitirerek dağılmı~tır. Kayııınkam \'e nahiye 
müdtirlerinin iştirak ettiği bu i~tima da kiiylüniin knlkmına.-.ı için alına

cak tedbirler görüşiilmliş Ye bir proğram hıu:ırlırnnııştır. l'ukıınki re

sim kongrl'yc i~tiral• eclenleri toplu bir halde gösteriyor • 
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lstanbu un 
Me sh ur 
Abideleri 
TARiH YADiGARLARI 

TAMlR EDiLıYOR 
1 936 mali yılı, İstanbul Evkaf idaresinin 

en verimli ve faydalı bir yılı olmuştur. 
Evkaf Umum Müdürlüğü lstanbuldaki cami
lerle mimari abidelerin tamiri ve yeniden inşa
at için 120 bin liralık bir tahsisat kabul etmiş-
tir. Bu tahsisatla İstanlml<la yeniden bir ca
mi yapılmış, 11 cami de ehemmiyetli bir suret
te tamir edilmiştir. 

Bunların içinde lstanbulda en 
eski bir Tüı~ yapısı olan F'atihin 
sadrazamı Mahmut paşa tarafın
dan yaptırılan Mahmutpaşa camii 
de vardır. Inş:ı.at ve tamiı a • ın bir 
kısmı bitmiştir, b!. kısıoı da hazi 
rana kadar bitirilecektir. 

I<~vkafm bu seneki inşaat ve ta
mirat bilfmçosu şudur: 

1 - ·.:ıeybcliadada yeniden ta
mamen k" --:ir bir cami yapılmış ve 
Ramazanda • 1 ıadete Hlşat edilmiş

tir. Bu modem caır:i için 18 hin li
ra sarfrdilmiştir. 

2 - Bcyoğlundaki Ağacamii, es
ki şeklini muhafaza ct.rhek .artiyle 
Türk tnr~ında Uımnmen yenilenmi<> 
denecek bir halde ta.mir edilmiştir. 
Buraya yenken sıhhi bir hela, ~a
dırvan, ~ahçesirc Tür" tar"'ında bir 
havuz • prldığı gibi ihata duvarla
rı da, abidenin ve yerinin ehemmi
yetine göre <:ok nefis bir surette re 
nilcmmiştir. Bu ca.miin aslından yal
nız dört duv· ı kalmıştır. lçi ve 
dışı tamamen yeniden yapılmıştır. 
Pu camiiıı tl\mırine de ·5 bin lira 
sarfedilmişt · . 

3 - Fatihte Hır1 ıt~P~ıf yolu 
uu~rinde yanC''" yerinde 

Türk minıı:ırı ~nnatmrn bir r:· · 
tası olan Mesihpaşa camii yangın
dan son \ tamamen terkedildiği i
çin )'1kılma ve mahvolma tehli
kesi gör-ıteriyordu. Evkaf idaresi 
biiylik bir isabetle bu abidenin ta
mirini de bu seneki faaliyet kadro
suna sokmuş ve dört divandan ma
da her tarafını yenilemiştir. Mina
resini de şcrefesine kadar yıkarak 
yeniden yapmıştır. 

4 - Öğünebileceğimiz san'at e
serlerinden olan Laleli camii de e
saslı bir tamire ve ıslaha muhtaç
tı. Abdülhamidin son zamanların -
da camiin eski kalem işleri bozula
rak zevksiz bir şekilde boyanmış
tı. Bu }•alemler tamamen kazınmış 
ve Türk tarzında yeni kalemler çe
kilmiştir. Alçı çerçeveleri de ye
nilenmiştir. Yakında tamirat bite
cektir. 

5 - lstanbuldaki Türk yapıları
nın bir incisi olan F..dirnekapıdaJd 
Mihrimah cnmiinin de sıvalan, alçı 
pencereleri ve kalemleri berbat ol
muştu. Bunlar tamamen tamir e
d.ilmiştir. Mabedin bazı kemerle
rinde de taş tamiratı yapılacaktır. 

6 - Dahi Tür kmimarı Koca 
Sinanın eS('ti olan Süleymani 

· ·· ···· ····~········· ....... • • J Tamir edilen sanat eseri ôbi- : 
• delerinden Nuruosmaniye ca- : 
S miinden bir görünüı S : . ...... .... .................. 
yenin tamiri de yeni sene bütçesinde 
mühim bir yer tutmaktadır. Bu ma
bedin iki minaresinin külahlan ye-

niden yapılmıştır. Alçı ve avlu pen
cereleri yenilenmiştir. Şadırvanının 
bir direği değiştirilmiş ve değişti
rilmesine lüzum gösterilen iki baş
lığı da hazırlanmıştır. Yakında ye
rine kona<"n.ktır. 

7 - Çemberlitaştaki Atikalipa
şa camiinin de mimari kıymeti 
yüksektir. Çemberlitaş gibi biiyük 
bir Bizans abidesinin gdlgesindeki 
bu zarif mabedin cadde üzerindeki 
kabristan duvarları ve mezar taş
ları harap olduğ:u için bilhassa ya
bancı gözlere çok fena bir manza
ra gösteriyordu. J:::vkaf idaresi bu
nu izaleye karar vermiş, ihata du
varlarını yenid!'n yaptığı gibi met
hal C"ephesinin çiirUk taşlarını da 
değiştirmektedir. Dahilt tamiratına 
devam edilmektedir. 

S - Istanbulun en eski camii o

\an Mahmutp~a çok harap ve 
metrük bir halde idi. Ur.erinin yan 
kurşunu kalkmış ve ağaçlar bit

mişti. J{ubbede biten ağaçların 
kökleri kubbe içine kadar geçmişti. 
Birkaç sene daha \>u halile kalsay
dı, Istanbul tarihi bir abidesini kay 

Koca Sinamn ~alıeseri: Süreymoni
yeye uzaktan bir bakı~ 

bedccekti. Evkafın tamir eli tam 
vaktinde yetişmiş ve bu pırlantayı 
kurtarmıştır. Buraya sonradan ya,.. 
pılnn ahşap bir mahfil de çökmUş. 
tü. Binanın muhdcs olan ahşap kı
sımları tamamen kaldırılmış, içinin 
sıva ve badanaları, kubbe kurşun
ları yemden yapılmıştır. Bu suret· 
le mabet eski sanat ihtişamiyle 

meydana çıkanlmı§tır. 

9 - Yenicamiin de tamire 
muhtaç birçok yerleri var

dı. Bu sene ancak merdivenlerinden 

işe başlanmıştır. Merdiven mer
merleri değiştirilecek, gelecek se
ne de iç \'e dış tamiratına devam 

edilcce'ttir. 
10 - Beşiktqtaki Sinanpaşa ca· 

miinin kubbeleri iç ve dış sıvalan 

da esaalı bir surette tamir ve ıs

lah edilmiştir. Şimdi mabet eski 
şeklini almıştır. 

11 - Dolmabahçe camiinin bil· 
hassa sıvalan çok harap olmuştu. 

Bu mabette esaslı bir tamire muh· 

taçtı. Mabedin tamir işi yarıyı geç· 
miştir. Hazirana kadar mabet ter· 
temiz ortaya çıkacaktır. 

Alakadarların söylediklerine r<>
re, Istanbul abidelerinin tamiri i· 
çin önümüzdeki sene de bütçeye 
bu sene.kinden daha fazla bir tahsi· 
sat konacaktır. Bu suretle Uç dört 
senelik devamlı bir mesai sarfedi
lerek Istanbul abideleri esaslı bir 
şekilde tamir edilmiş olacaktır. 

l·Konyada 

Eski eserler 
Tamir olunuyor 
Konya, - Maarif Vekaleti mimar

larından Macit, bir haftadanberi şeh

rimizde bulunmaktadır . 
Mimar, şehrimizdeki eski eserlerin 

durumlannı inceden inceye tetkik ey
lemiştir. 

Konyadaki asanatikanm tamiri ı. 

çin 25 bin lira ayrıldığı Ankarada.n 
bildirilmektedir • 

Karatay, Inceminare 1"e iplikçi 
medreselerinin tamiriDe haziranda 
başlanılacaktır . 
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Geçmiş zaman 
olur ki hayali 
.h d v ' cı an eger ... 

Y ıldızıara ne va kıt 
gözyası dökersiniz? 

diye sormuşlar 
'Aımerika garabeti, kendini hayatın her şafhasmda gösterir. Holivutfa yeni lilmler çevri/mel teclir. Bazı sinema ıirietleri tarilt1 

l\merikada hayat, tabii bizim bakışımız karşwnda baştanbaşa filmlere büyük bir ehemmiyet veriyorlar. Şu günlerde "Süleymantn tah
Ubafhklarla doludur. llatta oradaki "'"eteciler bile tıihaflıktan tı,, i)minde bir film çevrilmesine ba~lanacağı haber veıiliyor. 

Nurettin Hocanın ay ve yahut yıldız fıkruı hepimizin hatırar 
dadır. Hocaya aonnutlar: - Eski aylan ne yaparlar? diye. Hocaı 

6CU. •• * cevap vermit: - Kırpar, bpar, yıldızlar yaparlar? 

ho§lamrlar. Pransız sinema ıirke~clen biri üç yeni artist ortaya afmaktatltr. Acaba sinema aleminde eski yıldız- -------------t' 
u!~~ı:i:=~=~~ A t• f' Bunla11n üçü Jp r,Vıde yUz franmd11. Kumpanya clirektör.ii bunların lan ne yaparlar? diye bir sual sorul Ha~anın 

Programı 
tlmlarma töYle bir sual sormuştur: f IS . er ; imleıini ıimcHcleıt ll,fd etmeği !iç •mu:alık bulmuyor. sa, cevabı ne olurdu 1 

- N6 zaman ağlarsınız? K Bir zamanlar sessiz film zamanında l'ola Negri tarahnclan çevrilmif Bu münatıebetle bugUn biraz da es-
Bu garip sua.le sinema yıldızlarmm aç para olan "Aılc Günlerinde,, filmi Fransacla yeniden çevrilecektir. 1# filmde ki yıldızlardan bahsedelim. Dline ka-

verdikleri cevaplar da hayli gariptir. baı rolü /cimin alacağı lıenüı belli değildir. Mari Belin ismi ıimc/ilik dar çok meçhur bir yıldız olan Gfurya == !:.ıa. blzba ele~=: Kazanıyorlar ? öne sürülüyor. ~ansonun batma miltlıiıı bir feliket Tii•\.~~j.!;'kılabında tva.U 
ldızl • • il' • * ' gelmiştir. Vaktiyle çok güzel olan bu 

8U&1 karşıaınd& biraz kahkaha ~tı • Sinema fi annın binlerce lira P9la Neg11yı fcmırsınrı. Yakında bu güıel yrlclmn "Sabahı uzun sü- ytlCbz. milyarlar kazanmıştı. Fakat Sümer: B~dat Bülbülü. 
mz. kazandığı söylenip durur. Bir istatis- ren gece_ffr_., ~il~i'!!_ ~eyoı perdede seyredeceğU.. çok müsrifti. Amerikanın muhtelif Melek: Bülbüller öterken, Şanr 

ı,te Klodet KolberhrceVabı: tiğe göre, 1936 seneainde en çok pa- - - - ...... ... hay. 
yıldız uu ~$7.V- ~ 4'-'-~.....-.,...~r:v şehirlerinde &ekiz tane vill8 yaptır- S N 

- Ne zaman mı ağla.nm, yağmur ra kazanan ™- Vestdfr ve ee- aray: içevo. 
J&idığI q.man, Ben ~urdan hiç nelıik kazancı 625.000 dolardır. B ,. z de Va iter' •. n IDJI, otonıobiller almış, motörler al: sakarya: Bülbüller öterken, N• 
hoelanmam. Gök yUzü kararıp yer· Küçük Şörli Temple senede ancak 11111. IU libi para harcamıştı. Şimdi de. 
JiWi JSJanmıya bqlaymca. benim de 30.000 dolar kazanabilmiş, Marlen ~ •• h f' 0 evlerden bir çoğu satılmıg, parala- Asrt: Asri zamanlar, 1 No. Hal 
StiırJerimden yqlar boşanır. Ditrih 480.000, Bing Kroabi 400.000, • ter ı• z G) re 1 n da ttlkennıiştir. Son olarak ban- düpnanı. 

Bundan sonra Amerikalı muharrir Ga.ri Kuper 360.000, Şa.rlo 320.000, 1 S kada altDut bin dolan kalmıştı. Sev- Tan: Altın kelebek. 
CUiP bir sual daha soruyor: Varner Bakster 280.000, Stan Laurel • A Yedinci yılı münaaebetlyle )llkey diği bir erkek bu aray'l eski yıldızm ipek: Rus - Japon muharebesi. 

- Sevgiliniz ihanet ettiği zaman 2l0.000, Karô1 Lombard 210.()()f), Edt Bugün medenı d~ her köşe- Mavı~ Boliwtta \>U.yü.k merdiJlıl eiindeıı p . 
ağlamaz mıam:ıı:? Kantor 200.000, Fred Aster 180 000, sinde sinemacdık faaliyeti var. Ame- yapıldı. Mikeyi ortaya çıbr&ii'Val· ' ticaret 1apmak bahaneaıyle 6 Sene Sonra ... 

Gtızel Klodet'in bu siıale k&rll vew- Herbert Marp.l 130.000, Cincer Ro- rf:D• Fransa, ~~tere, Almanya gi- ter Disneyiıı eerefiıie bir ziyafet ve- a.lDut. bir daha da ortalıkta görtln • Sessiz filin Z'.fL'"anmın methur ar-
ititl cevap mcak ve p.krak bir kah- gers 100.000, Vılyam Povel 80.000 bı sinema t~kniği bol ve kesif olan rildi w nublldat aöY.lendi. DleD'littlr. Ve Glorya Svanson ~ tistlerinden Rod La Moque, ilk .asıl 
kahadır. Semra. da ıunu ilAve edi - dolar kazanç edinm!tlerdir. memleketlen bir tarafa bırakalım. Valtel' M.ikey diye bit tip~- bet edaaız bir vaziyette bulunuyor. filmtnt bitirmek tuıeredir Bu hesP 
r.or: "Asri Za.man,lar" filml Şarloya Fakat bugün Ballwı ~~mleketıerin- ya karar' verdiği z..-n bil"> ar~ Aaa.ba :A.nıti. , ba nazaran Dlelhur artısi altı _.. 
-Afk ... Amerikada aşk,,,et ve si- beş milyar dolar temin etmig"tir. ~~ =;:=d~er~ ~em na müracaatla ortalc o~tek... i ,..,.. Paj ne ilemde. sonra tekrar film çevirmlye bqlıyot\ 

Dirden bafka bir eey değildir. ıBu se- e e ~ .• ~. ·~~dyo. lif etuıittir. Elinde' az bir ~ l1U· &awe vtlcut ve yüz güzelliği iti- demektir. 
beple Amerikan qkı çaıbuk geçiyor. Mük~ Vücut Müaa"bakaıı :n~~~~~eç:::: ifıtiyo • ıunan bu adam, işin ljt klr ~ :bariyle tiltün diln~m gözlerini ia-
Baıbun köpüğiindea ıı,ııoınıar gibi sö- • Holivutta' yapılan mtlkemmel vil· , • ceğini anlıyarak teklifi kabul etmıl-. m8'tıi'aıi bu kızcağız bugün çirkin Hind Moarı Sözlü Olarak 
dyor. Burada aşta bt§J ihanet gö- cut müsaıbakasmda Fruıces Dee bi- işte bunlan okurk~ keadi kendi- tir. bir kadın olmuPır. Esasen soıı za- Filme ÇekQecek 
$1dtığü zaman y&ı.mz gWUnUr. rinci gelmiştir. Epeyce zamandan~ mize şu ceva~ suali. soruyoruz: Akşam, evinde b\ıDU karJ8ID& anlat- ~arda bir de otomobil kazası ge-

Cici yıldıZlardalt Jan Parker'in rl ~ışmıyan bu artist yalanda yem- - Acaba bızde zengın bir ıinema.. tığı zaman kanal: çirdili i--'- __ 1 ~ b k mAlr Evvelce aesaiz Cılm p.manmda -,; ..--ı • ılık f ali ti ı.. .. - 1 • 'llW aua &y&ea ıraz a-BB-• ~t gö "~'-'t ----'' · 

P
lan .ı.. tuhaftır GazeteeiDıtn den film ,....urec.ırtır. c a ye ne zaman """'9&ayacak? " a- f-_,a...... ........... tOıSanm. tadır ainıdi . " ra6 .,., ren .n.&u. m~.1 yenı ""'" · --1.. '-! •~--'bulda b - QVl.l u-...- ~ • ._ onu bır kere daha gor. film ...... 1n1---~•- Hint -~ne kartı diyor. kl: unutmrDIAU Al haftada 40 bin dolar Gerçi .un.au. ugUne kadar Bö 1 f tipine seniıı para koyma- seniz tiksin! µüz e,~~ı,,u-. mezarı,-· 

_ 'd--bsım lmtkanr9.ıc- zaman kUamDaktaaır Denaek ki para, sa- yerli filıiı çevrilmedi değil, şimdi şu ~ ~m-,, d6miştir· rs · ll fili;iı çıktıktan 80Dl'8. eski kop~ 
Pll9 ~u.u. ' hwol .. - k b" · ...... 1..4.1 na ""6~ Erkek ld·-1--ıı Ram N ---11 .._._ na edil enid ..,.m i8tediği yemek ve meyvalan adetle id94'1t)Mr olmiyan bl'r nete i sa ..... ~. ~ en. ızım cwwı:n.ıerin Kılıbık koca bunun berine ortak- ro B yı wa.ı~~. on ovar- ~ - _,ım ıua.ve erek y 

.-ııamadlıtmı zaman yaz gün!" erinde mi• burada çevirdiklen filmlerin, çok U· 
1
_1 .. _.,. __ ; .. Hw- ' inemadan çekildikten sonra ka- pı~ya çıkarilını§tL Konupıa yo»! 

,. ' y. .... 1.+ .. kal · ·mı rini &Aı.a.u vazg~-· hptan kalı' ~ giremediğim zaman, k13 mev- Biraz 4a 1an Ro~ eeval)larm _.,......, an ısı e hatırlıyoruz. Bu Valter nıııyontar kanmnıe ba girmi§, fakat hiç bit tu. 
~ aeya.ha\e çıkamadığım zaman dan bahlled.ellm Bu ~ g&re, Fakat bugün, yeni çevrilmiş Türkçe ld &11bs.M arkM&ll el'in birkaç ~erde dikiş tutturamaml§br. öıice "Hint mezarı" almanca ve ~ 
.. '°1 &i!anrn. msan l8Yhıç ~ la, keder kar bir f1lm g?rmek bizim için artık ;in u dolar .:Vetı olall kıilçtlk bir me- bır bar aÇIDI§, muvaffak olamıyarak ca ile 11özlii olarak çevr,ilecektir. 
~ BU8ll dejlşfyor: . ŞIS1Dda da ~iHr Alıl il gaz yq. milınlrlin gorllnmtlyor. mur gibi kaJndlbr. k&patnııp. Sonra muhtelif ~eslek. sızcasmda bq bdm rolil Pola Dl 
-r Ne zaman glllerainiz? Iarmı lebıe ~ ~Jtmu-)>llmek- Bu, ~en ve niçin! ler defittlnnittlr. Şimdi ise bir sar- yapacaitır. Erkek artiatleriıa 
Gill1 Jan Parker bR RaU cıe f(Syle tedir Clcj ~ diyor ld: Gönül ister ki, devlet .,11.lriemacilık OON CD·BllBT dalye hf.hğı fabrikası açmıya tepb- da da Daniel Mendaille geliyor. 

Jrarphyor: - BeJl çok eeyrek aflaı'mı. Ağla- taa.liyetine de hayırlı ve ~ e- l!lie etnılt bulunuyor Alman ve Fransız artilltler Y 
- GWmek o kadar kot&y mı! At,. mak gtıç şeydlt-. &z'llarnqızm göz.. lini atim. Eğer böyie olursa çolt ya.. Dört kere evlenmlf'b1'n ahıemanuı • da Hindistana hareket ederek 

tıfmuz her kahkah~ akai eedası teri çok yqlı, ahır ohnaz şeyler kar km bir mazide Tfirk artistini s~p şu eski ,ahreti Con -ellbert tekrar Zavallue1d tmıretliler, bir kere be- sahneleri çevireceklerdir. Ba it 1'llı 
.aftmda tbnbllir kaç ısbr&p yqıyor! şnmıda ağlıyoruz. Ben gülmek isti- beyaz perdede görmek sevincmI ka- film gevirmele h~ b=· fakat '8Z ~ çeldlince bir daha hiç ay kadar silrecektir.. tç •hntler IW' 

iM aeı -il6zleri s6yllyeıı genç yıldız, f0!1Jifı. FaJmt acı gUittşler ne fena! .• zanacağız. hiçbir r~ ~ Jt...,. aımttır. bir 'YVde dikit tuttura.mıyorlar. 'inde çevrilecekttz. 
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I_ Biıme~em=zi Doğru Halledenler 1 1 Garip Şeyler 1 
'ı'a.biatte ha.zan. ne garip şeyler bu· 

lunur. Bir heykeltraş, eliyle işlen
miş gibi görünen bu kaya binlerce 
sene evvel Şimali Amerikada yenJ 
Meksikada bir yanardağın patlama
sından meydana gelmiştir. Ve rü• 
garlarla aşınarak bu hali almıştır. 

Resimli bulmacayı doğn.ı 
halledenler 

19 numaralı ve 7 şubat 937 tarihli 
mecnıuamızın "Resimli bulmaca., sın 
daki yanlışları bulup hediye kazanan 
ların listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 
Kuınkapı orta okulunda Şevket Çu 

hadar, K:ı.bataş lisesinde 156 Ahmet 
Germeç, Nişanta.şı Hacı Mansur so
kağında 80 numarada T. A. Ar. lstan 
bul 6 ıncı ilk okulda 20 ::)aim, Kasım 
paşa 9 uncu ilk okulda 276 Nedim 
A.kal. 

Birer dolma kurşun kalem kaza -
nanlar: 
'Kadıköy 7 inci ilk okulda Süha A· 

tabek, 1.stanbul erkek lisesi 1282 Vah 
dettin, Kumkapı orta okulunda Arif 
Hantal, İstanbul 44 üncü ilk okulda 
154 Remzi, K. N. C. Ç. N Ersen. 

Nüzhetiyede Hatiçe Günseli, Konya 
sıhhat müdürü kızı Nezahet Akın, 

Salihli Namık Kemal okulunda 614 
N. Günöz, Nişantaşı Teşvikiye Hacı 
Emin efendi sokak 24 numarada Me 
lahat Ekil oğlu. 

Birer kart kazananlar: 
İstanbul Göztepe· istasyon cadde -

sinde 64 numarada Behiye Zümrüt, 
İstanbul erkek lisesinde 1310 Cevat, 
Zile büyük cami mahallesinde 5 nu
marada Nazan, Fatih Sarıgüzel cad
desi 20 numarada Bedia Kızrlkanat, 
İstanbul ticaret okulu ilk kı.sım tale 
besinden Haluk, Arnavutköy birinci 
caddede 90 Şake, Galatasaray lisesi 
Ortaköy şubesinde 69 Feridun Özem, 
Afyon tapu müdürü oğlu Necdet, İs 
tanbul Cağaloğlu yanık saraylarda 
Nihat, lstanbul erkek lisesinde Ve -
dat Bays

0

al, İstanbul Akşam kız sa. -
nat mektebi talebesinden Bayan Ne-

Birer albüm kazananlar: yir, Dumlupınar şehir yatı okulu tale 
Elaziz hükumet caddesi 40 numa - besinden 572 A. Altmay, Çanakkale 

rada Talat Fırat, İzmitte Ulugazi ilk Molla Yakup camii karşısmda 29 nu
okulunda 104 Hakkı, İzmit Ulugazi marada Bedri, Çatalca Ferhat Paşa 
ilkmektebinde 82 Sulhi, İstanbul Sul caddesi 15 numarada Hatiçe. 
tanahmet Ahrrkapı meydanı 33 nu - •• 
marada Mehmet Özkan, lstanbul er- 19 numaralı bilmeceınızı doğru 
kek lisesi 1444 Muzaffer, Bursa er - halledenler 
kek orta erkek okulunda 348 Muzaf 19 numaralı ve 7 Şubat 937 tarihli 
fer, Adana devlet demiryollan mu - mecmuamızın "Hem eğlence hem bil
hasebesj!1de Hilmi oğlu Bülent, Na - meca,, sinde en çok puvan kazanıp 
zilli Noterinin oğlu Nimet Us'berk. hediye alanların listesi: 

. Birer büyük oyuncak kazananlar: Birer mürekkepli kalem kazanan -
! Malatya lisesinde 5p Rüknettin lar: 
Tözün, Elaziz Atatürk okulunda 72 İstanbul erkek lisesi 154 Adnan Ge 
Salahaddin Kaleli, Eskişehir ülkü o- yikoğlu, İstanbul kız lisesinde V. 
kulunda 286 Abdullah Süheyla Kes- Güray, Beyoğlu 12 inci ilk mektep 
mem, Konya Akşam kız sanat okulu 4 üncü sınıfta Fikret Ercan, lstan • 
karşısında, 2 numarada Huriye, An- bul erkek lisesinde 467 Rıza Aka!, 
kara Yeni.şehir Himayei etfal apartı Kasımpaşa 4 üncü ilk okul 18 Güneş. 
manmda 14 numarada Öjen. Birer dolma kurşun kalem kaza -

/ Birer küçük oyuncak kazananlar: nanlar: 
· Elfızfade Tunceli şifre kıitibi Bed- Süleymaniye Yoğurtçuoğ1u sokağı 

rettin kardeı!i SabaJw.ttin, Beşikta>cıta 21 .numarada S • .Arıdw-u,, 1.staıııbul er 

kek lisesinde 772 Nihat, lstanbul kız 
lisesinde 1710 Mezide, Şişli Ahmet 
Bey sokak 47 numarada Yüksel Kop 
tagel, Nuruosmaniye Şeref sokağın 
da 32 numara.da Orhan Dede. 

Birer albüm kazananlar; 
Konya eski polis mektebi sokağı 

8 numarada Tarık Sabuncu, Adapa -
zarı lzmit caddesinde 4 numarada 
Mehpare, Gaziantep Adliye dairesi 
yanında. Doğruluk yazı evinde Emin 
Gücer, İstanbul Gcdikpaşada Mimar 
Hayreddin mahallesi 16 numarada 
Ali Ertürk, Adapazarı Sakarya oku 
lu 3 üncü sınıfı, Gazi Antep !smetpa
şa okulunda 201 S. Nazif Yeşilova, 
Konya Altınçeşme ilk okulu 5 inci 
sınıfında Ümit Duransoy, Zile tahri
rat katibi oğlu Nahit Soydan. 

Birer büyük oyuncak kazananlar: 
Elazizde Atatürk okulunda 248 

• 
Mahir Bir Avcı 

- Ben eşsiz bir avcıyım. Gecele
yin bile istediğim hayvanı vururum. 
Mesela; karanlıkta bir aslanın göz. 
!etinin ışıldadığını görmek b~a ka. 
fidir. Hemen tüfeğimi nişanlar, ild 
gözünün tam ortasından vururum. 
Ş!mdiye kadar böyle sayısız aslan 
avladım. Hepsi de tam iki gözünün 
ortasından ve gece yarısı.. Yalnıı 

bir defa kurşunum boşa gitti. Fakai 
bakınız nas11.. 

Bir gece yansı ormanda birdenbi. 
re hemen elli adını ötemde iki aslan 
gözünün ışıldadığını gördüm. Nişar 
aldım ve attığını yere koştum. Nf 
bulsam beğenirsiniz? Hiç bir şey .. 

Alımet Açar, Elaziz hükumet cadde
si 21 numarada Avni, İstanbul 17 in 
ci.okulda 602 Orhan, 1.sparta göz dok 
toru kızı Ayten, Tunceli orman baş· 
katibi Faik oğlu Ya.şar. Meğer işin içinde bir kurnazlı~ 

varmış. Bunu sonradan anladım. As 
Bi:e~ küçü~. oyuncak k.azananıa_r: lanlar, ben daha onlan görmeden be-
Ela.zız ~tat~rk mek:ebı· talebesın ni görmüşlerh Başlarına geleceği 

den 87 Seyfettin Aydogan, Kır~lare- tahmin ettikleri için karanlıkta yan
li Sağlık direktörünün kızı V~a Ku yana. durup birer gözlerini -Yummuş-' 
bat, Gazi Antep-İsmet Paşa ilk. oku- lar. Ben ikisinin birer gözünü görün
lunda 361 Ahmet Rauf, Tunceli şifre ce bunu bir tek aslan samp ateş et 
katibi Bedrettin kardeşi Sabahattin, mişim. Kurşun iki gözün ortasın . 
La.leli or~u caddesi türbe k.arşısın~a dan, yani iki aslanın kafalarının a . 
289 numarada Semahat Ba.kır<:ıog- ralarmdan boşa gitmiştL 
~ - ·- = 

Birer kart kazananlar: tan Oyan, İstanbul Ni.ıruosmaniye 
Elazizde Tunceli polis ~rlarm - Mengene sokak 6 numarada Munise, 

dan lzzcttinin kardeşi Nevzat Yalçın, İstanbul erkek lisesinde 3-A da Ca • 
Tunceli ikinci komiseri Şevki oğlu bit, Nuruosmaniye Şeref sokağındı1 
Sabahattin Demiralp, Ankarada Dum 39 numarada Halide, Kadıköy Ac.ı '.. 
lupınar ilk okulu öğretmeni Fevkiye badem General Esat köşkünde Ay;. 
oğlu Ural Tamur, Sultanahmet Diz- han, lstanbul Aksaray Kmktulumb.a 
dariyede Köktaş sokağında 3 numa - sokağında 2 numarada R. GökneJ. 
rad:ı (ismi okunamamıştır), Manisa Kadıköy Recai Zade sokak, 49 DU· 
A.kJıLşan Mü$alu M.i1li <>kulun.da Er~ -~da Se.mi.h Tulpar. 

l'Re..N':>l'N DA vısı NtN OGLU AS.'i 
P,~Kfr RlE RJ VOLLAR.l'-tOAN ~LIKO
'-fM '1GA" VCR.A)t~/\'f'fv AVt A' ARK4 • 
o~~LJfRı OA; ALAY YETqME1<1ÇıN 
.,,,,. .4>Al?l>!'\4YIHARA, T1Rfıtl.A.1vııı1.. 
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1 Köşesi 
o 

Masal 

Çizmeli Kedi Cici Y aıvrulanm, 

G ölge oymıunu St'IViyor musu
nuz! Size \ıı.kit \·akit bu oyu

nwı en eğlenN"Jilerini öğretiyorum. 

IU:ındariııa,, J)()rtaknJ 7.D.llıa.oı gölge o
yunltU"Jndan bir çoğunda bu meyve
lerin kabuğu limnı olur.· Bunun için 
de. hu sırada size hep portalml, man
<larina kabuğundan yapılan o~~unla

rı (İ~'retiyonım. nunlan ilkin lcendi 
kendini7,e duval'('b deııeyiniz. Gölge
uhı duvara iyi \'Unnası irin tam ış&
fa <lu,·ann ara.<>ında dunu.ayı unutma 
ymız. 

Gölge oyununu i~i yapabilmek i~·in 
bir şey daha vardır. l~me ve ttSmi 
anlatan yuıl~ra t-ok dild.at etm~li. 
J~ «"4inizin en ufak bir yanlışlığı 
blitiin gölgeyi bozar. Neye ynı>anu
yorum, diye för.ülürsünii7:. Göriiyor -
sunuz ki,, ne kadar ufa.cık ve ehem
miyetsiz ~y!er t1un.nln bir insanın 
ya ağ?ı, ya bumu, ya şaı~ı olnve
riror. Eğer dikkat etmtt de ufacık 
IJir hata yaparsam?. tabü ki, istedi. 
~iniz.! bulama7.'imn:. 7..atm bu oyu -
111ın bütün faydası, sizi dikkate ıtlış
hnnAktır. Bir yamlan gülüp. eğlenir
l<en, duvarda· küçiik elinizin bir at. 
ba.51, bir a.şçıbL5ı, bir tavşan oldıı

~unu seyre«forken bir y:mdan da dik
katli olmayı ö~re:nirsiniz. Bunun için 
om~e oyunu, hem tatlı, hem ,d4" pek 
faydalı bfr oyundur. Gt"Jooek hafta si
ze bu oyun i~.in bazı şt-yle.r daha. sliy
lh·erR.b'rtm \'e sizden bir şey lstiyooe--
ğim. 

B i~ zaman~~r ihti~ar b~r çiftçi nı ~ana bırak. ~u sefer seni .. ~u- neye yar~r?" diye düşünüyordu. 
.. ..'~~· Ölurken uç oglundan h~kak hem zen~n, hem de buylik Halbuki akıllı kedi, buna da çare 

en buyugunc tarlasını, ortancıya sa- bır prens yapacn.gım." arıyordu. Gide gide yol üstündeki 
paniyle öküzlerini, küçüğe evin ke~ Çok geçmeden kediyle efendisi kö- bütün köşklerden hatta kralın sara
d~sini ~ıi~as bıra~tı. Z~val~ı küçük ye vardılar. 'l'am küçük oğlan dere- yından daha .büyük ve güzel bir ko-
oglan Agabeylerım bırleşır tarlayı de yıkanırken kralın arabası da o- uağa daldı. Burası bir devin idi. Dev 
eker, biçer, geçinirler. Ya ben :ne radan geçiyordu. Çizmeli kedi bir- o taraflardan kuş uçurmazdı amma 
yapayım. Bir kedile insan ne kazanır, denbire aşağı yukarı koşup: tesadüf bu ... Küçük kedileri pek se~ 
eti yenmez, kesip derisinden çarık "Efendim boğuıuyor. İmdat, im- verdi. Onun için çizmeli k~diyi hu
yapsam üç gün dayanmaz." diye ta- dat!" diye bağırmıya başlamasın mı? zuruna kabul etti. lstcğini sordu. O 
salamp duruyordu. - Masal bu l\:ral kediyi tanıdı. Adamlarını o- da: 
ya - bunu kedi farketti. na yardıma koşturdu. Küçük oğlanı 

"Bu kadar üzülmo efendim, dedi, dereden çıkardılar. Kedi bu sefer de 
ben seni beslerim. Yalnız bana bir krala: 
çift çizme yaptır, bir de torba ver.'' "Benim efendim Prens ( ... ) dir. 

Küçük oğlan buna pek inanmadı Huzurunuza çıkmak istiyor amma, 
amma, kedisini kırmadı, istedikleri- hırsızlar onu dereye atıp elbiselerini 
ni verdi. Çizmeli kedi, ertesi gün şa- almışlar, kendi pis elbiselerini bırak
fak sökerken evden çıktı. Dere tepe mı.şiar." dedi. 
aştı. Bir tavşan inine vardı. Torba- Küçük oğlan buna bir yandan se-
sınm ağzını açıp bir yana bıraktı. viniyor, bir yandan da: 
Kendj de yanına yattı. Çok geçme. "Ben ne akılsızım. Ne dedim de 
di, bir yavru tavşan torbanın üzeri- bir kedinin sözüne uyup başımdan 

ne sıçradı. Kedi torbanın ağzındaki büyük işlere girdim. Şimdi krala 
ipi çekince yavruyu yakalayıverdi. benim pis kulübemı nasıl gösterebi

"Ulu dev, işittim ki sen istediğin 
zaman her hangi bir hayvan kılığı

na gircrmişsin, bunu pek merak edi
yorum." dedi. Ve sesini işittirmek i
çin olanca kuvvetiyle bağırdı. 

Dev: "Tabii küçük kedi!'' dedi ve 
silkinip koca bir aslan oldu. Zaval
h kedicik korkudan nereye kaçacağı
nı bilemedi. Öyle ya dev kedileri se
viyordu amma, aslan ke<li medi din
ler mi hiç? 

Bereket dev tekrar eski haline 
döndü. Kedi, bu sefer de: 

Ve doğru kralın sarayına koştu. Tav- lirim. Bir prensin bu kulübede işi\ "Ulu dev, buna şaşmam. Dev ko
şam ona hediye etti. Kral memnun ne, demez mi?'' diye döşünüp üzülü- ca bir aslan olabilir. Fakat dedim ki 
oldu. Kediye bir avuç para bahşiş yordu. 
verdi. Çizmeli kedi, paralan koşa Çizmeli kedi de ortadan l<aybol
koşa sahibine getirdi. Bununla ikisi muştu. thtimaJ işin sarpa sardığını 
de bir güzel kannlannı doyurdular. anlayuıca sıvışıvermişti. Fakat ha
Biraz da para arttırdılar. yır. çocuklar ... O, kaçmamıştı. Önden 

sen eğer istersen mesela bir küçücük 
fare de olabilir mişsin." dedi. · 

İkinci gün kedi yine gün doğarken koşuyor ve rastladığı her büylik çift
yola çıktı. Gide gide bir harman ye· liğe. köşke, otele dalıp oradakilere: 
rlne geldL Torbasını bir buğday yı- "Şimdi buradan kral gc·çecek. Bu
ğmmın üzerine koyup bekledi. Buğ- raaının kimin olduğunu sorarsa "Çiz-

4MCA 1 day yemiyc gelen kuşlardan biri ya. meli kedinin efendisinindir" demez

Dev bu sözlere bir güldü. Sanki 
yeryerindcn oynadı. Sonra silkinip 
ufacık bir fare oldu. Çizmeli kedi, 
hemen onun üzerine atladı. Parça
ladı ve yedi. O son lokmayı yutar
ken kralın arabası da oraya varmış
tı. Akıllı kedi, koşup arabacıya gös
terdi. 

Kahkaha 
nılıp torbaya basınca kedi hemen i- seniz, .hepiniz olduğunuz yerde taş 
pi çekti. Kuşu yakaladı. Yine krala kcsilereksiniz.,, diye herkesi korkutu
göti.irdü. Bir avuç bahşiş' kazandı. yordu. Onlar da korkudan "peki,, 

Böylece hafl~arca efendisini bes- diyorlardı. 
ledi. Küçük oğlanın keyfine diyecek Hakikaten de kral, bu .büyük köşk
yoktu. Ağabeyleri alın teriyle ekmek · lerin, bahçelerin kimlerin olduğ'lınu köşemiz 

_. \erini kazanm1ya <;abalarken o, yan- sordukça hepsinin 1 Çizmeli kedinin 
Olur Şey Degıl.. gelip yatıyor, boyuna para arttın- efendisinin" olduğunu söylüyorlar -

lskoçyalılar, kendi hıu;i.slikleriyle yordu. dı. ~al neredeyse .küçük_ oğl~nın 
kendileri . de alay ederler. Bu huyla- ~ir gü~ ı,:izmel_i kedi, sahibin_e: . kendmden d~h.~ ~gın olduguna ına-
J'ına ait tatlı hikayeleri vardır. İşte Efendim, dcdı, şu karşı koyden nacaktı. Kuçuk oglan buna hem şa-
bir tanesi: bugün kralla kızı araba ile geçecek- şıyor, hem de deli gibi seviniyordu 

YaktiJe bir Iskoçyalı seyahate çı- ler. Gel beraber oraya gideli~. Sen amma "en sonuhda o viran kulübe
kar. Otuz sene dünyayı gezer, dola· soyunup dereye gir. İşin üst tarafı- ye gidecek olduktan sonra, bunlar 

Kralla, kızı ve küçük oğlan şaşkm 
şaşkın arabadan indiler. Çizmeli ke
di, devin kendisi için hazırlattığı öğ
le yemeğinden onlara güzel bir zi
yafet çekti. Kral bu sarayı görünce 
dilşündü. Kızını bundan daha zen
gin, daha güzel kime verebilirdi. He
men orada nişan yapıldı. Birkaç gün 
sonra da mükemmel bir diiğiin ... 

Yiyip içtiler. Hepsi muratlarına 
erdiler. Küçük oğlan ölünciye ka
dar kedisine taktı. Onu b.iç Uzme
dl 

- BiTTİ -
şır. Sonra anavatana dönmek isterı------------------------------------------
ve yola çıkar çıkmaz iki kardeŞine 
istasyondn kendisini karşılamaları i var? • 
çin telgraf çeker. 

Yolcu İsokçyalı, trenden indiği za
man kimlerle karşılaşsa beğenirsi

niz? Vahşiler gibi sakallan, bıyıkla
rına karışmış iki insanla .. Bunların 
kendi kardeşleri olduğunu güçlükle 
tanır ve hemen sorar: 

- Bu ne hal? Bu sakal, bıyık ne? 
İki kardeş hiç te.reddüt etmeden .şu 

cevabı verirler: 
- Unu!tun mu? Giderken ustura

yı da beraber götürmemiş miydin ? 

tık ve Son 
llıtiyar bir zat, ilk tayyare yolcu

luğunun sonunda toprağa ayak basar 
basmaz bilotun elini sıkar: 

- Birlikte yaptı!:;'lmız iki yolculuk 
için size teşekUrler ederim. 

- Fakat biz iki yolculuk yapma
dık ki .. 

- Bu yolculuk benim için bir de
f,r\\, i\ddiT .. Hem ilk. hem de son .. 

Ç ok, pek çok ... Hem de çeşit çe
şit. Zararlı zararsız. Evet, yı· 

!anların hepsi zararlı değildir. insanı 
zehirlemez. Bizim memleketimizde 
rastlananların hemen hemen hepsi 
bu türlüdür. Büyük bir fenalık .ya
pamazlar. Bunlar böcekleri, kurba
ğaları, yav.ru kuşları ve bulurlarsa 
yumurta yrler. insana dokunmazlar. 
Ağaçlara öyle mükemmel tırma 

nırlar ki ... Uzaktan seyri bile insanı 
şaşırtır. Sanki ayakları varmış gibi 
çabucak yukarılara kadar çıkarlar. 

Vakıa bazı yılanlar da ayaklardan 
kalma mahmuz gibi ufacık çıkıntılar 
vardır amma: hepsinde değil... Bu 
söylediğim zararsız çayır yılanları

nın da mahmuzları yoktur. Fakat y .i· 
ne ağaca mi.ikemmel tırmanır. 

Keşki yılanların hepsi böyle olsay
dı. içlerinde ne mi.ithiş ve ne k.orkunç 
tün olarak yutabileceğine inanamaz. 

ları var. Bunların her yıl öldürdüğü 
insan sayısı büyük şehirlerde bir yıl
da ölen insan sayısı kadardır. 

Mesela, - "Çayır yılanı" ağaçlara 

ıntikemmet tırmanır. Boyu ekseriya 
uzun boylu altı insanın uzunluğun
dadır. Adı Boadır. Bu yılan, çok defa, 
yılanların en büytiğü olduğu zanne· 
dilmiştir. Fakat bundan dahn büyük 
bir cins yılan vardır ki boyu "10'' 
metreyi bulur. 

Bir de "Yumurta yiyen yılan'' var
dır. Vücudu pek incedir. insan bunu 
görünce dünyada bir yumurtayı bü-

Amma, bulunca öyle bir yutar Kı, 

görseniz şaşarsınız. Resimde bu yı
lanın yumurta yutuşuna bakınız. Ne 
tuhaf,, değil mi? 

Yılanların en tehlikesi Kobradır. 

Bu yılan hayvan, insan kime hücum 
ederse ve ısırırsa muhakkak öliir. 
Kobranın üst çenesinde yalnız iki di
şi vardır. Ağzını kapadığı zaman bu 
dişler yan yatar. Fakat ağız açılır a
çılmaz iki diş heme.n dikleşir, işte 

Kobra birini ısırdığı zaman açtığı 

yaraya zehri bu dişlerle akıtır ve 
mutlaka öldürür. 

TANın Çocuk llaveai 3 

......-..-~~ 

Hem Eğlence 1 
FA YıDALI fi 

'Hem Bilmece 
:Ilı... ...... ... ..-.. - :Os 'ft O, - - ·-- --- --- ..-......-

No: 1 

lki küçük, siyah dört köşenin bi
tinden öbürüne giden yolu ıbulunuz. 

~u yolu resmin üzerinde renkli ka
i.emle çizip, bize yollayınız. 

No:2 

Her yanı "13" met.re olan murab
ıla şeklinde bir halıyı şu şekilde "4" 
.,arçaya ayınmz: 

1 tane "25" metre murabbaı bü
•i.i.klüğünde bir parça. Bu parça çı

carılınca geriye kalan "3" parça yan 

rann konulunca meydana tam bir 
nurabba çıksın. 

Yazı ile anlatmak yetmez. Şekli 

le çizip bize yollayınız. 

1 

4 

5 
6 

7 

8 

N:) 

1 2 3 4 s 

1 1 

Soldan sağa: 1 - Re.nk. 2 - Ses
siz harf. 3 - Bir emir ve basma, e

dat. 4 - Edat. 5 - Belli. 6 - Bir 
melek. 7 - İşaret, birinci. 8 - Ad. 

Yukarıdan aşağıya: 1-Dünyanın 

sonu. 2 - Yakinin aksi. 3 -Hava ce
reyanı. 4 - Yırtığı kapatır. 5 - E

dat. 6 - Oyuk. 7 - Vücutta bulu
nur, edat. 8 - Bir memleket, bağla
mak. 

BiLGiLER d Bulmaca Müsabakamız 
DüNY ANIN İÇİNDE 
KAÇ DERECE 
SICAKLIK VAR? 

• şığ:ı 6000 kilomdrcye giden 
1 dünyamızın acaba derinlerin

de nasıl bir sıcaklık var, çocuklar 
Bunu, bizim yakıııdan öğrenmemiz 

kabil değil. İnsanların şimdiye ka· 
dar kazdığı en derin kuyu nihayet 
"3" kilometre derinliktedir. Daha 
derinlere inilemiyor. Bu inilemiyen 
derinliklerde olup bitenleri ancak a· 
limlerin kurduğu nazariyelerden öğ
reniyoruz. T!ibİİ oralara ne giden, 
ne de gören var. Çiln'kü derine in
dikçe sıcaklık ve tazyik arlar. Daya
nılamıyacak bir hal alır. 

Sıcak her "33'' metrede "l" derece 
çoğalmaktadır. Bu hesaba göre dün
yanın tam ortasında hararet ''180'' 
bin dereceyi bulur. Değil bu kadar 
sıcaklıkta, hnttii. bundan daha çok 
azında bile bütün madenler erir. Fa
kat burada işin içine bir de tazyik 
meselesi karı~;ıyor. Tazyik derinle
re inildikçe arta arta nihayet mer
kezde bir metre murabbaı üzerinde 
"100'' milyon kiloyu bulur. Bu ka· 
dar şiddetli bir tazyik, sıcağın erit-

'• .. 
Y aramaz ro<'uk luırdt~-:.iut> darıl mı~ gidiyor. Kitaplannı dn yere at 

nıış. Fakat resmf" dikkafü ba ikarsanız pek te Clo~ru çi1ilnıiş ohnn 
dı!hm giirürsüniiz. l~sarn da.l~uılıte a !kaıutıp 'kim bilir kaç .ra.ı:ı~ yap 
mış. Uu lmtalarilan en 1'0k hulup bize yanuılardan elli ki~iye gii:r.cl he 
diyeler vert"('.eğiz. 

tiği her şeyi yeniden sertleştirir.. =-- - _ _ _ - =-"' 
Hem de çelik kadar. G .. 1 

Bir şey daha var, çocuklar. Far- Oıge oyun U 
zediniz ki dünyanın merkezine kadar b' 
bir kl}yu açılmış. Ve sizi bir iple bu y ama~ ır a:Şçı do~usu. başın 
kuyuya sarkıtıyorlar. Ne olur, bilir . dakı ~~cyaz takkesı yarım maıı 
misiniz? İndikçe ağırlığınız artar, ar- danna kabugıle, bir kibrit kulusun un 
tar. Bir zaman gelir, son dereceyi bu- kapağından yapılmış. Saçları üç ı:ıi • 
hır. Sonra yeniden hafiflemiye baş- cim sapından. Eşarpı küçük bir men 
!arsınız. Ve tam dünyanın mcrke · dilden. 
zinde ağırlığınız sıfıra .iner. Çünkü 
orada her taraftan gelen "çekme kuv 
veti" müsavidir. Artık üzerinize hiç 
bir tazyik gelmc.z. Yani ağırlığınız 
kalmaz. 

Tabii bunların hepsi birer nazari
ye. Daha bu şeylerde çok, çok cahi
liz. Meydana çıkarılacak kimbilir da
ha neler, neler var. 

Baıka Ayağ1 Yok! 

'Bayan - Bu ayaklarla salona gir
miye utanmadın mı ? 

Hizmetçi - Ne yapayım, efe.ndim, 
ba.şka ayağım yok. 

Aman, Dikkat Et .• 

Bay - Şu radyo ne hoş şeydir. 

Biraz evvel Tombukt~da idim. Şim

Bu oyunda en büyük hiincr elini

ze resimdeki şekli verebilmektedir. 

zulu. 

Parmaklarınızı iki. 
şer ikişer birleşti

rip ortasını biraz 
açarak a.~çmm ko
coman ağzını ya
pacaksınız. İkin . 
ci parmağınızı ko. 
ca bir burun gibi 
kıvıracaksınız. Alt 
ta kalan iki par
mağınızı sakın u
nutup fena tutma. 
ymız. Aşçı çenesiz 
kalır. Gölge bo-

Yumurtadan 
Karikatür 

:®8@ 
~p 

~L t~2)'~ 
. ,::,_) .. 
.... ... , 

~-'· 

İşte size kolayca yapabileceğiniz 

kolay bir karikatür mevzuu daha: 

,(19) numaralı milmecenin 

şekli 

hal 
' di de şimal kutbunda ... 

Başındaki takye iJe eşarpı yapmak 
çok kolay. Baş parmağınızı kibrit 

kutusunun içine sokup kutuyu diki

ne tutarsınız .. Sicimleri arka taraf -

tan elinizle kutunun arasına sıkıştı
nrsınız. Mnndarina kabuğunu da ku 

tunun üstüne ters olarak koyarsınız. 

tşte kocaman bir aşçı bonesi. 

Bir yumurta alınız. Yerken tepesin
de açtığınız ufacık deliği kapamak 
için ya yukarıdaki gibi siyah kağıt
tan saç yapıp yapıştırınız, yahut ta 

~ab'ldaki gibi bu kırığı alt tarafa ge
tirip kağıttan bir yakalıkla kapayı

nız. Göz, kulak, gözlük, burun, nğ'IZ 
gibi şeylerin nasıl çizileceğini görii

yorsunuz. Bunları resimdeki gibi 

bir kiğıdıı çizer, kağıdı o şekillerde 
kesip yumurtanın lüzumlu yerlerine 
yapıştırırsınız. Yakalığın nasıl ya
pılacağı da resimde pek güzel göste
rilmiştir. Sabahleyin yediğiniz yu
murtayı bu hale sokup arkad~ları
nıza, annelerinize gösteriniz, .bakınu 

ne kadar hoşlanacaklar. 

4 

' 1 - Bir daireyi, uzunluklan biri

birine müsavi Uç münhani çizgi ile 
~. müsavi kısma şöyle aymnak lfızım 
dır: 

2 - lkincl bilmecenin .halli şudur: 

5111 + ~ + 42 + 360 + 412 + 
5 + 21 .+ ~ = 10000 

Bayan - Aman, dikkat et. Ya gü
neş çarpar, yahut ta soğuk alırsın . 

2 

4 

5 
6 

2 3 4 5 6 7 

il - 1 ı... 

3 - Çaprast kelimelerin halli şöy
ledir~ 

Ya boynunda.ki eşarp. O, bu pek 
kolay. Mendil tıpkı ufak bir eşarp 
bağlar gibi bileğinize bağlayıveriniz. 

Çok Alimmiş! 
Ben tahsile taraftarım. on~uıı 

hiç b'r şeyi bilmek mümkün değildir. 
Mesela; riyaziycyi ele alalım. Onun 
sayesindedir ki biz iki kere ikinin 
1 dört, a\tı üe altının on iki, O.ör\. kere 

seki7.in ... Öhö ... öhö, öhö. Ne ise, gc-
<,;,~\hn coğraf::yu..ya.. 
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Bir eşek yüzünden 
patlak veren 

bir • 
garıp 

Bulgar gazeteleri bu hafta: hır Bulgar köyünde cereyan eden 
Ç<;k garip bir davadan bahsetmektedir. Bir belediye reisi tarafın
dan kendisine hakaret edildiği iddiasiyle bir köylü aleyhine açı· 
1 
!tın bu davanın e~ası şudur : 

Tırnak 
Beyazları 
Azalırsa 

Bulgaristanm Yana köyünde 58 
yaşlarında Kosta Gençcf adında ih • 
tiyar bir Bulgar oturmaktadır. Bu ih 
tiyar, hayatta yegane serveti • olan 
gözü gibi koruduğu emektar eşeği 
Markonun bir gün akşam üzeri eve 
gelmediğini görmüş, tel8..şa düşerek 
aramadık yer bırakmamıştır. Bütün 
bu aramalar boşa gitmiş, zavallı Kos 
ta o gece sabahı zor etmiştir. Niha • 
yet ertesi sabah, köylliler ihtiyara en. 
büyük müjdeyi getirmişler, eşeğinin 
bulunduğunu, fakat emektar Mar • 
konun bir bostana girip bütün laha· 
nalan harap ettiğini, bunu haber a· 
lan belediye reisinin eşeği yakalata
rak belediye ahınna kapattırdığını 
söylemişlerdir. Kosta hemen beledi· 
ye reisine giderek eşeği istemiş, fa· 
kat reis tazminat verilmeden eşeği 
iade etmiyeceğini söylemiştir. 

Kosta, bir eşeğin yaptığı zarardan 
dolayı kendisinin mesul olarnıyaca • 
ğmı, binaenaleyh on para bile vere· 
miyeceğini söylemiş, bir aralık hid • 
defle şunları ilave etmiştir: 
"- :Manastır keşişi gibi salıverdi· 

ğin şu bıyıklardan utan. Benim eşe· 
ğimden ne istiyorsun? 

Al, eşeğimi sana bırakıyorum. La
net olsun. İstersen derisini yüz, etini 
de afiyetle ye! .. ,, 

İşte, bu suretle mahkemeye intikal 
eden hadisenin duruşması yapılmış, 
karar verilmiştir. Biı karara göre, ih 
tiyar, üç ay hapse ve 500 leva ağır 

Gemiler Yutan Anafor 

Hattı üstüvanın cenup taraflarındd deniz ~ok azgındır. Şu resim· 
de gördüğünüz derin ve azgın anaforlara o denizlerde sık sık tesadüf 
edilir. Koskoca gemiler bile bu anaforun dehşetinden kendilerini kur· 
taramazlar ve bir lahzada denizin dibine inerler. 

Hermüşküı 
TELAŞ ETMEYiN, ŞAŞIRMAYIN 
Herkesin başından ge • 

çen bir çok va:kalar var
dır. Ekserimiz halli basit 
olan hadiseler kartısında 
kaldığımız dakikalar fa · 
tırır, telaşlanır ve yapa
cağımızı bulamamak YÜ· 
zünden yanlış hareket e
derek tamiri güç hatalara 
düferİz. Bugün 4u sütun· 

}arda, herkesin tesadüf e· 
deceği baıı meselelerin en 
doğru ve en basit çareleri
ni bildireceğiz. Bu tavsi • 
yelerimizden bir kaçı o
kuyucularmıızın hatırla -
rında kalır ve icabında iae 
yararsa emeklerimiz b~
funa gitmemif olur. 

Tayyare Doğurur mu? 
Tırnaklarmuzın diblııdm ete biti

len yerlerindeki kısrmlar hemen her· 
keste beyazdır. O beyazlrklar bazan 
kaybolur. Baza.n da tabii haddinden 
tok azalır. 

para cezasına mahkfım edilmiştir. Mayo adında bir mühendis lngilte- hendis için de ayrılmış yeri var. Bu. 
Fakat hfıkinı insaflı, yahut hesap- rede irnalile meşgul bulunduğu ve o- nun merak \''e heyecan uyandıran ye

Korkan 
cesaret 

• • • 
ıçın 

köpeklere 
vermek 
bir usul garıp 

Kıymetli av köpeğiniz silah sesinden ürküyor. Rahat avlana· 
mıyorsunuz. Köpeği alıştırmak lazım ... Bunun için birçok tedbir
ler ve tedavi usulleri vardır. Eğer patlıyan motörlü bir tamirhane 
yanında iseniz köpeğinizi tamirhanenin duvanna bağladıktan 
birkaç saat sonra orada yedinneğe çalışınız. 
Köpeği patlıya."l motörlil tamirha

nenin dıvarrna bağlıyacağınız zaman 
aç olmasına dikka.t ediniz. 
Eşapmanı ç<.ıic öten deniz nıotörle-

rinde de korkak köpeklerin tedavisine 

1 
çalışılabilir. Eğer öyle bir motörünüz 
varsa, gezınelerinizde köpeğinizi de 
yanınıza alınız. 

Eğer her za.ma.n silah atabilecek 
gibi bir yerde oturuyorsanız, köpe· 
ğin yemek zamanlarında tabağı önü· 
ne sUrerken birer el de silaJı atınız. 
İlk günleri ihtimal çorbasını da bıra· 
karak kaçacaktır. Fakat açlık onu 
bir gün mecbur eder. 
Yemeğini verdiğiniz zaman yanrba

şında bo§altacağnuz çiftelere rağmen 
çorba.smı şapır şupur içtiği gün, kö
peğiniz fena huyundan kurtulmuş

tur. Onda.n sonra a\'a çıka.r:a:bilirsiniz. ı------------
Aksi takdirde ava çıkacak kıvama Parmaklardaki Ten-
gelmediğini anlamış olursJJJltıZ. Ür- d• t L k 
kekliğini yarrm bırak1J1IŞ köpekleri tür IYO e eleri 
ava çıkarmak hastalığın tekrar baş- Nasll Çıkar 
lamasına sebep olabilir. 

Yeşil Güller 
Bilmem siz yeşil gül gördünüz mU? 

Felemenkte bir ziraat mütehassıs 

bunu da bulmıya ve yapmıya muvaf. 
fak olmuştur. Bu glilün çiçek yap • 
rakları, bildiğimiz yaprak gibi yeşil· 
dir. Fakat kadife gibidir. Gariptir ki, 
bu gülün kokusu menekşe ile sün -
bUl kokularından mürekkep tuhaf 
bir kokudur. 

Felemenkte, yeşil güller gUnün en 
rağbette olan modası halindedir. 

Bir yere davetlisiniz, ynhut bir ti
yatroya gideceksiniz, evde bırakaca
ğmız yavru soğuk almıştır, arkasına 
tentürdiyotu bizzat sürmek istiyor
sunuz. Parmaklarınız lekelenecek ..• 

Hiç korkmayın lekelenen parmak
larınızı ya su ile yahut biraz tUkU
rükle ıslatınız, lekeli yerleıin üstüne 
yakın bir kaç kibrit yakın ve hara
retten az canınız yanmcıyn kadar le
kenin üzeıine hafif hafif üfleyin. bi
raz sonra parmaklarmızdn bir şey 
kalmadığını görürsünüz. 

Eğer tırnaklarmuzm 'beyazlıkları 
ta.ınamen kaybolmuşsa, bu vücudu
l'lluzdaki kuvvetin ve hayat makine
l'lli.zde takatin çok eksildiğine bir işa
l'ettir. O takdirde, fazla yorgunluk
tan kaçınarak iyi besle:ı.miye ve kuv. 
~·em gıdalar alnuya çalışmalıyız. 

lı davranmış olacak ki, ihtiyar Bul- nunla Okyanusu aşacağı tayyare, baş niliği, yola ~karken harekete ge<_;e· -===-========--=-a=::ıııı=:=
garın, bu hareketi eşek sevgisile hid ka bir tayyareden atılma suretile yo. bilmesinde ve onu taşıyabilecek ka - boşluğa atılmasında.dır. BRJÇ 

MESELESi 
Dikkat ederseniz, ekseri büyük has 

lahkıanmızda tırnaklnrmuzm beyaz
ları kaybolur. Nekahet devresine gi
t'eı-ken tekrar belirnıiye başlar. Pek 
ln.Ustesna. yaradılI§lardaki i!ısanlarda 
brnaıt beyazlan çok az olduğu da 
'"akidir. Yuimrdaki tavsiyelerimiz ta,. 
bit Vaziyetteki insanlara aittir. 
Tırnak beyazlarnıız küçUlmiye ve-

3'a.lıut tamamen kaybolouyn başla
Ynıca mhha.tinim ve istirahatinize 
dikkat etmeyi ve kabilse dÔ'ktorunu
lıa. nı.Uraca.at etmeyi unutmayın.. 

~ada Lil §ehrinde 80 yaşında 
btr Aşık kırk yaşındaki eevgilisinl öl
dUrnıUştür. 80 yaşındaki delikanlı E
bıi} Vilot isminde bir meyhanecidir. 
lıtun za.mandanberi beraber yaşa
bıa.ırtaclırlar. Fakat aralarmda bir 
ttıUddettenberi bUyUk bir geçimsizlik 
ti~. 

l3eraber yaşamakta devam edemi· 
hceklerlnf anladıkları için aynlmağa 
karar vermişleroir. Fa.kat ayrılık gU
tıil komşular meyhane içinden bir si
lah eesl duymuşlar ve içeri girdikle
ti ıa.man yerde öltıın halinde yatan 
ltaduıı bulmu~lar, kadın hastaneye 
~kledillrken yolda ölrntiştür. 

Sevgilisinden ayrılmak acısına da -
hnanuyan Aşık ta ölmüştür. 
, Böyle ihtiyar bir 8.şık geçenlerde 
~ll'lerikada da kendini göstermiştir. 
~e\'n adında bir geçkin delikanlı, 

:Ya,mda bfr ktzcağtza tutulmuş, 
~ nişanlısını öldürmüştür. Şimdi 
llıUebbet kUrP.cc mahkQm. ıbulunuvor. 

dete kapılarak yaptıfrını hesaplamış la çıkacakmış. dar büyük o1an başka bir deniz tay. Bakalım bu doğurma, bir çocuk dü-
ve Kostanın hapis c:Za.sını tecil et- Tayyare iki katlıdır. Uç yolcu kom. yaresinden bu tayyare bir kere hava- şürme hadisesine dönmeden başarıla-
miştir. partımaru var. tki pilottan başka mü- )andıktan sonra 8.deta doğurur gibi cak mı? 

c: 

u -BU ----OT E 
Bunları 

Kim 
Biliyor? 
Hindistan dünyanın en zengin 

memleketi olduğu halde orada her 
sene açlıktan ölenlerin sayısı bir hay 
li yekun teşkil eder. 

• 
Aınerikada. tabiiyat Altmlerlnden 

birisi, kedinin fare cinsinden türeme 
olduğunu isbata kalkışmı.ş, ortaya 
bir takını deliller atmıştır. 

• 
• Demevi insanlara sıcak havada baş 
ağrısı gelir. Çünkü sıcak hava kan 
tazyikine sebep oluyor. 

• 
Fazla sarhoş olan adamın tam ml 

nasile ayılması için aradan on saat 
geçmesi Iizundır. 

• 
Dünya yUzUnde buğday ekmeği ye 

mlyen yegane zümre, cenubi Ameri. 
kada Siki taraflarında bir yerli kabi
le halkıdır. Bu kn.bilede buğday ek • 
meği yemek cinayet sayılır. 

• 
Holandalı bir fizik ilimi, bugün 

dünyayı aydınlatan ve ısıtan güneşin 
on beş bin sene sonra söneceğini 

iddia etmektedir. 

• 
Vaktile maruf bir Fransız ressamı 

bildiğimiz sokak çamurile bir kilise· 
nin dıvarına Meryem ananın resmi
ni yapmıştı. Bu resim dıva.rdan itina 
ile çıkarılarak mUzeye konulmuştur. 
Zengin bir Amerikalı kadm bu ça -
mur tabloya bir milyon dolar ver • 
mektedir 

--
INANMIY ACAKSINIZ 

1 - Miamlde garsonluk eden Telma Kuight bir akşam meçhul bir 
mUşteriden 385 dolar bahşiş almıştır. 

2 - Mister A. R. Peterson'un yalnız yüzUnUn sağ tarafı terler. 
3 - Mister Jack Bacher bir çiviyibir pus .kalınlığındaki tahtaya bir bar 

dağın dibi ile çakabiliyor. 
4 - Bir ağaca mezar. Merceroe bir ağacın hatırasını yaşatan bıı me

zar vardır. 

FAKAT DOGRUDUR 

BER( 
Bunları 
Kim 
Biliyor. 

: 

Conson Krovter adında bir İngiliz 
yedi senedenberi yaya olarak seya • 
hat yapmaktadır. Uğramadığı şehir 
ve kasaba kalmamıştır. Garibi şu ki, 
bu adam şimdi kırk yedi y~dadır. 

• 
Dünya yilzUndeki her gUn doğan 

çocukların sayısı, her giln ölenlerin 
sayısından yüzde yirmi kadar fazla
dır. Son Uç scnedenberi, bu nisbet 
yavaş yav&.f azalıyor. 

Uç Buıgar 
Bacaksızı 
Neler yapmış? 

~ 5 
• 9.7 

• 10.8.3.2 
·!· R. v. g, 

·~ 4.3.2 
• A.V.6.6 
+ 7.4 
·:. s 

VIS 
D.5.4.2 
R V 
4.Z 

Kozsuz oynanıyor:. (S) oynar ve 
dokuz leve yapar. 

• Bu meselenin halli 26 şubat cuma 
sayımızda çıkacakbr. 

18 Şubat Sayımızda 
Çıkan Meselenin Halli 

.7.6 
.V.4.3 
.D. 
+ 

.9 
• D.10.S 

.3 
+5 

D ·--• 9.7 
• R.4.2 
•+ D 

• 10 
.2 
+ V.10 
+ 10.9 

Sofyadan bildirildiğine göre, Roz kör. (S) oynar ve bütün leve-
garlp ve garip olduğu kadar da en • lerl yapar. 
tere.san bir hadise olmuştur. Bu ha- Dikkat edilirse görülür ki, bütün 
d.ise şudur: müdafaa kağıtları (E) dedir; zira 

Dokuz, on ve on üç y~ında üç ço (w) nin kozları kolayca alınabilir. 
cuk, geçen hafta, hiç kimseye haber 1 - (S) koz (9) lusunu oynar ve 
\•ermeden bisikletlerine binerek Sof- (w) bilyültmezse yeroen küçUR: kor. 
yayı terketmişler Ye yolda tipiye tu • 2 - (S) koz (7) lisini oynar ve em. 
tulmuşlardır. KüçUk yaramazlar, Pet pas yapar. 
roban kasabasına geldikleri zaman 3 - (N) den koz (D)ı oynanır. 
tipi fiddetJni arttırmış ve daha fazla !kinci ve UçiincU ellerde (E) ne &· 

gidememişlerdir. Kasabada karşılan tacak? Iki trefl ata'rsa ($) de ücllnctı 
na çıkan jandarmalar, çocukları Sof levede elinden trefl (D) i ntar; fakat 
yaya göndermişlerdir. Yapılan istic- yerdeki (5) li sağlanır. 
1.'apta., çocuklar, General Frankoya 4-Yerden trefl (5) Jisi. Bu levede 
karşı dö,rfişmek için yola çıktrklan • (E) ne atabilir, Pik (10) lusunu atar. 
na; mini çıkmamı, olsaydı bpanya • sa. yerdeki (9) lu sağlanır. Yahut ka
ya kadar giderek hilkfımetçi krtalara ro (V) sini ~ ._., zhırakmıa (S) in 
iltihak edeceklerini söylemişlerdir karoları sallanır. 
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<Hikayeden 

Müsrif 
Mabaat) 

Baba 
Otuz Bir 
Halkevi 
Açılırken 
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(Baş tarafı 6 ıncıda) 
- Benim sizinle hiçbir alakam 

yok, dedi. Sizin bayalığınızı ben 
anlamıyorum. Ben sizin muhiti -
nizde! .. 

- Sana bir şey söyliyeyim mi? 
Bayan Hafize, sesini yükselt

mişti Bay Süleyman: 
- Yahu_ Sus, dedi.. Sus rezil 

oluyoruz. Misafirler sesinizi duya
cak.. 

Ve genç kız kapıdan çıkarken: 
- !çeroe sigaranız varsa bir 

tane getirir misin? diye ilave et
ti. öteki döndü, başını kaprdan l· 
çeri soktu: 

- Mümkün değil, dedi. İki pa
ket Boğaziçi Klübü aldım, ortada, 
duruyor. Nasıl önlerinden alırım. 
Boğaziçi KlUbU mü?. Bay Sü

leyman sabahtanberl bir on bir 
buçukluğa hasret çekip durmuş -
tu ... 

Bayan Hafize: 
- Şekerliği dışarı çıkar, diye 

fısıldadı. lki yUz elli gram şekerin 
hepsini içine koymuşsunuz .. Baba
na kahve yapacağım, bir damla şe. 
ker yok dışarda ... 

Genç kız büyük bir istihkarla 
annesine baktı: 

(Başı 1 incide) 

ana yol, halk kiltlesinin her bakım

dan yükselmesini ıkendine temel yap
mıştır. 

Partinin vazifesi evveli. bu temeli 
yapmak ve bu sağlam temel Uzerine 
yüksek ideallerini kurmaktır. 

HükUmetin her sahadaki faaliyeti 
buna matuftur. Zaten devlet kurmak. 
tan da gaye budur. Bir taraftan dev
let ve hUknmet bu asli vazifesini ya
parken, diğer taraftan Partinin de bu 
kalkınmayı bizzat halkın halk için ve 
halk elile yapnınsmı temin ettirmesi 
BUyUk Önder tarafından Partiye ve. 
rilmiş asli bir ödevdir. 

Parti ve Partililer heryerde bunu 
komışmalarile, göıi.işmelerile, musa
habe ve konferanslarile yapmakta
dırlar. Fakat eğer Atatürk kendile. 
rine ve bütün millete Halkevleri gibi 
toplayıcı, birleştirici ve taru§tmcı bir 
müesseseyi kurarak ~alışmalarına 
emniyet etmeseydi bugünkü şartlar 

içerisinde fertlerin tesirleri çok mah
dut kalır, ve gayeye vusul müddeti 
çok uzamış olurdu. 

f....J alkevlerlnin kültllr. sosyal ve 
,-, ekonomik bakım!ardan az za. 

Taks·tıe Mülk Edinmek 
isteyenlere 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde sekiz seneye 
kadar taksitli gayrimenkul satışma karar ven11iştir. Küçük bir 
tasarrufla İstanbulun her semtinde her çeşit mülk edinmek fırsa
tını verecek olan satış ilanlarmuzı behemehal dikkatle okuyu
nuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes için fayda-
1ıdrr. (1001) · 

istanbul Liman Sahil Sı hhıye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Tuzla Tahaffuzhanesinde / çamaşırhane, kayıkhane, kö
mürlük ve duşlar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin 
keşif bedeli 3697 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır~ 
A - İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri 18 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı günü saat 14,5 da Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 277 lira 50 kuruş muvakkat te
minat vermeleri şarttır. ( 1039) 

TAKSiTLE SATILIK ARSALAR 
Eaaı No. sı Mevkii ve nev'i 

518 Boğaziçinde Rumelihisan mahallesinde Paş
makçı sokağında 1 No.Iı 2294 metre murabbaı 
arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğin
dedir.) 

661 Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde eski Ha
sanpaşa deresi yeni Bostan sokağında eski 4, 4 
mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 73/3 No.b 355 

Depozito 

140 lira 

metre murabbaı arsa. 142 ., 
Tafsilatı yukarıda yazılı arsalar birinci taksiti peşin ve geri ka· 

lan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve şu suretle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile açık arttır
maya konulmuştur. ihale 1 Mart 1937 tarihine müsadif Pazar• 
tesi günü saat 1 O da Şubemizde yapılacaktır. 

isteklilerin Şubemize e-elmeleri. ' ( 458) (928) 
' . . 

Kiralık Dükkan 
ESAS NO.SI MEVKti VE NEV'İ 

Galatasarayda Yeni Çarşıda Polis Binası 
altında 2 No.lı dükkan. 

• 

DEPOZiTO 
50 L. 

Mevkii yukarıda yazılı dükkan, bir yahut üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere açrk arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin ihaleye müsadif 3 Mart 1937 Çarşamba günü saat 
10 da Şubemize gelmeleri. (462) {1034) - Cahil kan, dedi. Kulakların 

duymuyor mu? !çerden dışan bir 
§CY çıkaramam diyorum. Sen 18.f 
anlamaz mısın? Bunak .. 

•• çerde radyo durmadan çalı
yordu. Gençler kahkahalar-

manda yaptıkları tenvir, irşat hiz.. - -------------------------
metlerini anlamak için istatistiklerde. 
ki yazılar ve rakamlar sağlamca EJa
hittlr.Halkevleri vatand~larm mede. 
ni, bedü irfan ve zevk ihtiyaçlamu 
tatmin edecek bir müessesedir. Her 
yurddnş orada bildiğini öğretir, ve 

Fidan Satııı. 
istanbul Limanı Sahil Sıhh ıye Mer- Bursa Ziraat Müdürlüğünden; 

kezi Eksiltme komisyon u~dan ; la gillUyorlardı. 
Bay Süleyman yerinden kalktı: 
- Yahu, dedi. Bozuk paran var 

mı? Bana on, on beş kuruş ver de 
şuraya kahveye çıkayım. 

Bayan Hafize çantasını karıştır. 
dı. 

- Al 'bakayım .•• 
1 Diye ')'alinin avucuna bir kaç 
beş kuruşluk koydu. Sonra ilave 
etti: 

- Sekiz buçuktan evvel nafile 
eve donme .. Misafirler daha git -
mezlcr ... 

. - Peki! .. 
Bay SUleyman ayaklarına kun

duralarını geçiN:li. Kapıyı arka • 
sından vurdu. Yorgun adımlarla 

merdivenlerden inerek sokağa çık
tı ve caddedeki şoförler kahvesine 
doğru ilerledi. 

K apmm açılıp, kapandığını 

duyan Ayten ne olduğunu 
nnlamak üzere dışan çıkmıştı. 
Mutbağa geldi: 
- Babam nerede? 
Bayan Hafize sözilniln kızında 

yapacağı aksülllmclin ne olacağını 
bildiği i"in korka, korka: 

- Kah\'eye gitti, dedi. 
Ayten büyük bir hiddetle: 
- Cibilliyetsiz hcıif. MahaJJcde 

bizim haysiyetimizi bırakmıyor. 

Şoför kahvehanelerinde işi ne? Lü
zumsuz israf, hem de tablatsizlik .. 
Ne oldu .. Kahvesini sade içse idi. 
l{ıyamet ml kopardı? 

Dedi. Ve sonra: 

bilmediğini öğrenir. 
Her Türk münevveri bilgisinı isti. 

dadından ziyade bu milletin onu ye
tiştirmek için sarf ettiği emeğe borç
ludur. Hiç.bir makam, hiçbir nıemu. 

riyet, hiçbir eser bu borcu tam olarak 
ödiyeınez. 

Her münevver Tiirk için, mevki ve 
hayatım temin' eden ve millete borçlu 
o1duğu bilgisini en asn ve dürüst tes· 
viye çaresi, hatta vatanseverlik ve in· 
snnlığın da icabı, bildiğini, hiçbir su. 
retle bilmemekten mes'ul olmıynn 
yurddaşlarına öğretmektir. 

Halkevleri kendileri ve onlar için 
açılmıştır. 

Şükrü KAYA 

Bulgariıtanda Seçime Kartı 
Boykot Propagandası 

Sofya, 20 (TAN) - Bulgaristan. 
da seçim yaklaştıkça bazı yerlerde fır 
kacılar tarafından seçime bovkot ya. 
pılması için beyannameler dağıWdı
ğı görülmüştür. 

diye şikAyet eder, dunır. tşle bir 
okka ekmek parasını böyle harce. 
der. Müsrif bunak ... Bizi dUşlin mU· 
yor mu hiç?. diye ilave etti. 

B u kadar hain, lakayıt, mUs· 
rif bir babanın kızı olmak. 

tan duyduğu azabı yilzünde gös
termemek için antredeki port man 
tonun aynası önünde yUzUnU bir 

1 - Tuzla tahaffuzhanesinde yapılacak yüz tonluk su deposu 
inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2736 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır. 
' A - İdari şartname 

B - Fenni şart!1ame 
3 - İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde İstanbuJ 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı günü saat 14 te Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 205 lira 20 kuruş muvakkat 
teminat parası ile en az (5000) liralrk bu gibi isler yaptığına dair 
bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. {1038) 

İstanbul Limanı Sahil S ı h hıye Mer

kezi Eksiltme komisyonundan 
1 - Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire 

tamiri ile iki adet su tankı inşası açık ~ksiltmeye _konulmuştur. 

Keşif bedeli 2984 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler şunlardıı. 
A - idari şartname 
B - Fenni şar• "me 
3 - İstekliler bu şartnameleri 15 kunış mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 937 Salı günü saat 15 de Galatada Ka

ra Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme Komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Ekşiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat para
sını veznemize yatırmaları şarttır. ( 103 7) 

r - Masrafları yetiştiremiyorum 

1 

Kuvvet i Varhklar 

düzeltti ve misafirlerinin yanma ~----a~~••ll!IC'•'IWm•••••••-•••••-.! 
girdiği zaman gülümsüyordu ve 1 BEYO~LU VAKIFLAR DtREKTöRLO(iO i LANLARI 1 
onlara. mükrim bir ev sahibi e- _ 
dasile sordu: • 4 1 

En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var· 
lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

l{endine bcnzemlye çalışan 
müstahzarların daima f ev· 
kinde, kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattı- ' 
ğı kıymetin sahibi kalabil
mesindedir. 
Dikkat ediniz ki: T Ah."LİT 
da.ima (benzer) idir, hicbir 
vakit nsıl olamaz. 

- Bir likör daha içersiniz değil 
mi? Curacao mu olsun, yoksa be. 
ncdiktln mi? .• 

lstanbul Defterdarlığından: 
' Koca Mustafa Paşada Sulu Maıµısur mevkiinde halen Samatya 
Şubesi olarak kullanılan eski ahşap itfaiye karakolu ile müştemi· 
]atından maaş tevzi mahalli ve diğer kagir harap binanın parası 
peşin verilmek ve on beş gün zarfında sökülerek arsa teslim edil
mek şartile dokuz yüz yirmi beş lira 24 kuruş muhammen bedel 
üzerinden açık arttırma usulile saulacakür. İsteklilerin ve diğer 
şeraitini öğrenmek istiyenlerin 8/3/937 Pazartesi günü saat on 
dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğün
de toplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (1002) 

Sat ık ·sseli Mah'uller 
Lira K. Lira 

3 Beşiktaşta Sinan paşa mahallesinde Hasf ırın soka
ğında eski 92 yeni 68 sayılı dükkanın 4/1 hissesi. 

26 52 3 Beşiktaşta Sinan paşa mahallesi Hasfırın s. eski 
92 yeni 66 sayılı dükkanın 18/3 hissesi. 

20 90 3 Topanede Hacı Mimi mahallesinde Lüleciler soka
ğı eski 17 yeni 35 sayılı dükkanın 40/5 hissesi. 

748 60 57 Hasköyde 'Piri paşa mahallesinin Dere sokağında 
43 No.h bostanın 2/1 hissesi. 

40 20 

293 60 23 Galata Şah kulu Caddei Kebirde eski 529 yeni 533 

sayılı dükkan maaodanm 8/1 hissesi. 
Yukarda 'yazılı hisseli' mahlullerin mtilkiyetleri peşin para ile 

ve 31 gün müddete açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22 Şu?at 
937 pazartesi günü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. istekhl:
rin % 7,5 pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Mahlu
lat kalemine gelmeleri. (380) 

Devlet Basımevi Di rektörlüğünden ; 
Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

2408 lin 180,60 lira 
Nev'i Miktan 

27/28 kiloluk 215 top 
harta kağıdı 

Müstacelen satın alınacak yukarda miktan yazılı harta kağıt. 
lannm pazarlığı 26/2/1937 Cuma günü saat on beşte Basnnevi
mizde yapılacaktrr. Muvakkat teminat veznemize yatırılacaktır. 
Şartname muhasebemizde görülebilir. (964) 

İdarei Hususiye fidanlıklarında yetiştirilen her nevi aşılı mey• 
va fidanlarının ~rinci boyu "iki - üç yaşında" on beş ve i:kinci bo
yu "bir - iki yaşında" on kuruştan, aşılı asma çubuklan üç kunıt
tan fidanlıkta teslim şartile satılmaktadır. İsteklilerin Bursa zi .. 
raat MUdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 1036) .. .................................... .. 1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları . .................... .................... .., 
Değeri Pey parası 

- -
Lira K. Lira K. 

1916 00 143 oo· Divanyolu : Cağaloğlunda Alemdar mahalle> 
sinde Çatalçeşme soJiağınôa 
Tramvay caddesindeki Bozkurt 
klt'aathanesinin arkasındaki 2/ 2 
No.lı ve 239 metre Hoca Rüs
tem camii ve meşrutahanesinin 

tamamı 1181 

946 5~ 71 00 

323 31 24 2.1\ 

Fatih Haraççı Muhittin mahallesinde 
Türbe ve Sandıkçılar caddesinde 
elyevm enkazcımn işgalinde ve 
tramvay cadde!ine 2 dakikalrk 
mesafede köşe başına gelen 
315,50 metre arsanın tamamı 

367. 
Karag ümrük: Karabaş mahallesinde eski Çrk· 

maz Canbaz yeni Perendebaz so
kağında eski 7 -yeni 88· en yeni 
90 No.lı iki .oda bir mutfak ve 
bahçesi olan evin ternamı. 5396. 

ısoo oo 113 oo Seırn.:mini : Arpaemini ·mahallesinde Hasta
ne yakınında 1948 metre Yavaş
ça Şahin camii arsasının temanu 
830. 

639 17 48 95 Cibali 

377 36 26 30 Çarşı 

193 79 14 50 Laleli 

135 26 1 O 25 Edime K. 

142 6 10 65 Aksaray 

Haraççı kara Mehmet tnahalle
sinde Hisar altı sokağında cami 
yanında 65 No.h evin temamı 
631. 

: Çarşı mahallesinde karamanlı 

oğlu sokağında bir birine mağ-
ı 

1Up 7, 9 No.h dükkan. 
Balaban ağa mahallesinde eski 
Derbent yeni Kurultay sokağın
da 21 No.lı ve 37 metre arsanın 
temamı 10561. 

: .Neslişah sultan mahallesinde Çı. 
narh çeşme sokağında 8 No.b 
ahşap evin tema.mı 501 S. 

: İnebey mahallesinde eski Mira
hor hamamı yeni Küçük Langa 
caddesinde eski 97, 99 No.h 39 
metre arsa 2000. 

Yukard-a yazılı mahaller satılmak üzere on beş gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 1/3/ 937 Pazartesi günü 
saat on beşte yapılacağından isteklilerin MahlUlat kalemine gel
tneleri. (861) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından :2004 mezat kaimesi 111.500 kilo 1042.69 

lira sun'i ipek iplik, 2007 m. k. 263 k. 574.26 1. kasarsız bükül
rnüş iki telli pamuk ipliği'nin 26/2/ 937 günü saat 14 de İstanbul 
Gümrüğündeki Satış salonunda açık arttınnalan yapılacaktu. 
Arttırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve Urıvan 
tezkeresi aranır. (1042) 
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Na. 47 ' YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Çocukları Öldüren Haris, Mükafat Beklerken 
Affa Razı Oldu. ibni Ziyat Bile Bu Günahsız 

iki kanlı başı siyah bir beze sarmış .. 
Doğruca Darülemareye giderek, on
ları bezden çıkarıp İbni Ziyadm önü 
ne atmış: 

S.ocukların Öldürülmesini Hazmedememişti 
t\ıkJ. ız sakın, şehit Müslimin ço- - Ben sağ oldukça, onların bir 

arı olmıyasınız? kılına bile dokunamazsın. 
:: ;vet. lşte biz, o zavallılarız. Diye bağırmıştı. 
_ B~at, sizi şehirde anyorlar. Kan ile koca arasında, korkunç 

titı !ıf .ıyoruz ... Kaçıp kurtulmak i- bir mücadele başlamıştı. Ve bu mü
ke edıne kervanına geldik. Fakat, cadeleye, kadının yetişkin og·lu da 

tvana, ·etieu>medik. k ştı N"h - ş ıa- arışmı .... 1 ayet galebe, o se -
_ B~~ ne yapacaksınız?... fil ruhlu adamda kalmıştı. Kadın, bir 
l{ ıyoruz. kılıç darbesile kanlar içinde yerlere 
te~ın kalbine, garip bir ilham yuvarlanmıştı. Oğlu da, ağır surette 
taıa'be tl Bir anda, kadınlık şefkati yaralanmıştı. 

etmişti. U d 1 _ B Bu m ca e e esnasında; Müslimin 
lıinı en fakir bir kadınım. Sizi, yavruları, feryadü figan ederek 0 ha 
ti kaye edemem. lt.,akat, isterseniz si in adamın ayaklanna kapanmışlar _ 
bir kiııının evine götüreyim. Başka dı. Fakat, bu taş kalpli adn.mm kalbin 
lıtg lrvan gelinciye kadar orada ka- de, en kliçUk bir merhmet hissi bile 
tel Inız. Saklanırsınız. Karvan gelir uyandırnmamışlardı. 
•ın tnez, derhal gider; kalabalığın ara 
~karışırsınız. 

lal ıniştl ... Aç, yorgun ve uykusuz 
i'et~ ÇOcuklar, bu teklife memnuni
tip e rı:zı olarak, ihtiyar kadını ta-

etrnışlerdi. 

f>c~.k~~r amb.ara gizleniyo~ 
dın u buyuk kalplı kadın, lbni Zıya-
i'et etrafa saldığı dehşete ehemmi -
l'alt "ermemişti. Bu iki çocuğu ala • 
~ "e tCJıha yerlerden dolaştırarak 
ııa~~ın ~vi.ne • götürmüş: meseleyi 
~l :tnııştı. Kadının kızı da, temiz bu: ve. merhametli idi. Çocukları 
telt k ~ır memnuniyetle kabul ede
\i. ' evın erzak anbannda gizlemiş-

~~~~t: kadmm kalbi büyUk bir U-
1ıqtjtu ıçınde idi. Çünkü, kocası gayet 
~ve menfaatperestti. lbni Ziyat 
tıı.It ından şiddetle aratılan bu ço -
ba lann buradaki mevcudiyetlerini 
ta her alırsa, sefil hislerine kapılarak 
~allı masumlara bir fenalık edebi-

"Evveli beni kes ... ,, 
Gözlerini kan bürüyen bu cana -

var, artık tainamile serbest kalınca, 
Müslimin kilçük oğlu (İbrahim) in 
üzerine atılmıştL Fakat ondan bü -
yük olan (Muhammet), bu mel'un 
herifin önünde diz çökerek boynunu 
o kanlı kılıcın altına uzatmış: 

- Evvela, beni kes. Kardeşimin 
öldüğUnU görmiyeyim. 

Diye yalvarmıştL .. Bir kılıç darbe· 
si, o narin başı derhal koparmış .. 
başsız cesedi, birkaç kere çırpındık
tan sonra, hareketsiz kalmıştı ... tb -
rahim ise, korkudan bayılmış .. Kı -
vırcık saçlı başı, sessizce bir tarafa 
yuvarlanmıştı. 

(HB.ri.s) ismini taşıyan bu mel'un, 

- Ya, Emir! ... lşte, Müslimin ço 
cuklannm başlan ... Onları, diri ele 
geçiremedim. Onun için, başlarım 

kestim, getirdim. Ver bakalım, mü -
kfı.fatımı ... 

Diye, mırıldanmıştı. 

Mükafat yerine .•• 
Gerdanlannda kanlar pıhtlanan .. 

Aralık kalmış dudaklarının arasın -
dan, inci gibi dişler parıldıyan bu ke
sik başların çehrelerindeki haziıi ma 
sumiyet, tbni Ziyadın taş kalbini bi 
le sarsmıştı. Başını çevirmiye mec
bur kalmıştı. O sırada, yanında du

ran (Mu katil) ismindeki dostu, bu 
feci manzara karşısında dayanama

mış: 

- Ya, İbni Ziyat .. Bu herif mUkiı.
fata değil; en şiddetli azap ve uku

bete müstahaktır. 

Diye bağırmıştı. 
lbni Ziyat, Mukatile hak vermiş: . 

- Al! .. Onu, sana teslim cdiyo -
rum. İstediğin şekilde cezalandır. 
Sonra .. Bu iki çocuğun başlarını da 
cesetlerile beraber defnettir. 

Demişti. 

(Arkası var) 

LOKMAN HEKiM 
~adın, bu endişe içinde iken ko -
tıı 1 gelmişti. Ve kadınla aralarında 

tnuhavere geçmişti. 
-Ya · ı s · .. f \eı· , zevcım... enı yorgun ve o 

ihtiyar olsam da gönlüm ... 
1 görüyorum. .a;- Tabii değil mi ya .. BugUn de ak 

4ttı:' kadar boşuna yoruldum. Müs
~~n Çocuklarını bir türlü bulama -
da " İşin daha fenası var. Bu uğur 

' atımı da sakatladım. 

!! Yine para hırsı 
~ U sözler karşısında, kadın acı bir 

l'ap hissetmişti: 
~ l<oca! •• Va.z.geç bu fikirden. .. 
ltıı a hi~bir fenalığı dokunmamış o
~·bu iki zavallı çocuğu İbni Ziyada 
g 1ltı edeceksin de, sanki eline ne 
eçıreceksln. 
'-Para. 

~·'Canım; alacağın para, nedir? .. 
~aç yUz dirhemden ibarettir. Hiç 
fltı bu kadar bir para için masum 
~ ~vrunun hayatına kıya.bilir mi? 
~arı Usus bu çocuklar, ResUlallahın 

edanına mensup olurlarsa.. .. 
~ Radm ! .. Gevezelik edip durma. 
~e n canım fena halde sıkkm. Bir 
~e· len ıııkma. Eğer gilzelce bir BOpa 
t>ı, 'trıek istemezsen, benim işime ka
)i ?na ... Aç ve yorgunum. Git bana 
~ecek getir. Yatağımı da yap .. 
ı~rn, bu sözler karşısında, sende 
~~·~· Ertesi gUn, çocukları daha 
~· 11l bir yere saklam1ya karar ver-
~. 

Meş'um tesadüf 
\tt (}ece, sUkfı:neUe geçmişti. Fakat 
~ eeı gUn, meşum bir tesadUf, ço -
~ ~larOı saklanmış oldukları yeri, o 

ltaıpıı adama keşf ettirmiştL 
~ J\lacağı ihsanı düşünerek sevincin 

11 Çıldıran bu adam; 
~ Eğer ben bu çocukları diri o
>flı 1t İbni Ziyada götürUrsem, belki 
~ da başkaları elimden alırlar. Bu
)1~ Öldüreyim. Kellelerini götüre -

~l!~ll\fştl ... Ve derhal kıltcmı çeke
k. Çocukların Uzeıine hücum et -
~. (1) 
t ~ın. bu çılgınca hareketi görür 
~ez; kocasının Uzerine atılmış; 
......___---------~---~-
~ 1 > Bazı tarihler, bu facianın Fı -
~~ lceııarında cereyan ettllinden 
l.~erlır. 

ihtiyarlık adeta bir hastalıktır, 

diyorlar. insan yaşlandıkça kuv
veti azalırmış) dermanı kalmazmış, 
zekası ve iradesi de zayıflarmış .•• 
Niçin öyle olmalı? insan yaşlan
malı, çünkü yaşlanmak çok şey 
görmek ve çok şey öğrenmek de
mektir. Fakat ihtiyarlamak hiç 
doğru değildir. 

VAkıa, adaleler yaşlandıkça, he
le altmış, yetmiş yaşına gelince 
kudretten, kuvvetten düşerler. Fa
kat vücuda hA.kim olan fikir, dai- ' 
ma işlemek, daima çalışmak şarti-
le hiç bir vakit ihtiyarla. 
mıyan, daima sakin kalan, 
daima, kendini bilen fikir, 
vücudün düşkünlüğüne de ta
hammUI ettirir. Yaşlılıkta ihti
yarlığı duyurmaz. 

Yaşlı olmakla beraber ihtiyarla
mamak pek te güç değildir. Sağlık 
kaidelerine biraz riayet etmek çok 
defa büyük saadeti - yaşlılıkta 
ıençliği - temin eder. 

llkln, yemek bahsi. Yaşlılıkta 
yemeklerin cinsi de miktarı kadar 
ehemmiyetlidir. Her yemekte bir 
türlü et, bir sebze, bir meyve, ak
şamları bir çorba fazla olarak, seb
ze yerine makarna olur. isterseniz 
biraz da peynir. Fakat bütün bu 
şeylerin miktarı pek mutedil ol _ 
mak şartile. Mesela et 80 nihayet 
100 gram, yani iki küçük külbastı 
kadar. Bunun yerine bazan balık 
yahut iki rafadan yumurta. Cenç
likte yemeklerde şarap, yahut bi
ra iç.meğe alışmış olanlar için pek 
az şarap veya bira. 

içilecek suyun miktarı pek mu
tedil olacaktır: Oünde bir, nihayet 
bir buçuk litre. Fakat sabahleyin 
sütlü kahve ve akşam çorbasının 
içindeki su da bu miktara dahil. 
Yaşlılıkta çalışabilenler, vUcudünü 
işletebilenler suyun miktarını art
tırabilirler. insan motörü de bu -
har makinesi gibi suyla işler. 

Yaşlılıkta mutedil kalmak tuzu. 
mu her vakit içindir. insan genç.
li2:inde arada sırada hesap dışarı-

sına çıkabilir, yapacağı yanlışlığı 

düzeltnıiye vakti olabilir. Fakat 
yaşlılıkta buna vakti kalmaz. 

Çünkü yaşlılıkta böbrekler mut
laka az çok yorulmuş bulunur. 
Onların yorgunluğunu hastalıaa 

b 

çevirmemek için çok dikkat ister. 
Fazla et, baharlı yemekler, yaşlı 
adamın böbreklerini çabuk hasta 
ederler. Albümini çtı.buk meydana 
çıkar. O meydana çıkınca da artık 
gerçekten ihtiyarlık demek olur. 
Baharlı, salçalı yemekler, av et
leri yemek, yahut pek lezzetli et 
suyundan çorba içmek için çok yü
rümek, yani adaleleri çok işletmek 
l!zımdır. Ona yaşlı adl'l.mın bacak
ları müsande etmez. 

Böbreklerden sonra, daha doa _ 
b 

rusu onlarla birlikte, barsakların 
işini düşünmelidir, barsaklar ten
bel olunca türlü türlü rahatsızlık
lar gelir. Umı.tmi bir halsizlikten 
başlayarak, hazım ağırlaşır, baş 
ağrısı başlar, uykusuzluk gelir. 
Geçenlerde söylediğim kapalı 'ku
tular - Hormon çıkaran gudde -
ter - iyi işleyemez olurlar. Vücu
dün içerisinde lüzumsuz, zararlı 
maddeler toplanır. Hastalıklara 
karşı mukavemet azalır. 

Mikroplu hastalıklar pek çabuk 
yerleşebilirler. Ellisinden sonra, 
gittikçe adı daha ziyade duyulan, 
kanseri de hatırlamalıdır. Barsak
lar iyi işlemeyince onun da çıkması 
kolaylaşır diye bir fikir vardır. 

Vücudün "ithali\tı,. ile, ihracatı 
arasında müvazene temin edildik
ten sonra sinirlerin muvazenesi 
kalır. Bunu yaşlılıkta en iyi temin 
edecek şey muntazam uykudur: 
Hiç istisnası olmamak şartile gün
de sekiz, d.okuz saat. Sonra fikir 
ihtiyarlamaz diye, beyni yormak 
da olmaz. 

CörUyorsunuz ki, yaşlılıkta 
gençliğin şartları yalnız itidal ke
limesile hulA.sa edilebilir. Her şey
de mutedil kalabilirseniz: 

ihtiyar olsam da gönlüm tazedir. 
Diyebilirsiniz. 

1 

iki günnde 80 
bin çift torik 
bahğı tutuldu 

Çifti 30 - 36 arasında 
Havaların düzelmesi üzerine bir müddettenberi aevşiyen balık 

~asılatı iki gündenberi yeniden canlanmıya başla~ıştır. iki gün 
ıçinde 80 bin çift torik tutulmuştur. Bunların altmış bini İtalyan 
vapurları ve yinni bini Yunan gemileri tarafından satın alınarak 
ihraç olunmuştur. Toriklerin çifti 30-36 kuruş arasında satılmış
tır. 

Son glinlerde Akdenizden ııarma-ı 
raya giren ton balıklarından günde 
20 - 25 tane tutulmaktadır. Bunla
rnı ağırlığı 200 - 400 kilo arasında... 
dır. ıruosu 5 - 5,20 kuruştan satıl
nııştır. Karadeniz limanlarından buz 
içinde kalkan gelmiye başlamıştır. 

Mayısa kadar devam edecek olan kal 
kan mevsiminde de bu sene iyi ~ler 
olacağı tahmin olunmaktadır. Kal
kanlar toptan kilosu 35 - 45 kıuruşR 

satılmıştır. Uskumn.ı çok azalmıştır. 

Mevsimi de geçmektedir. Diğer balın 
lar da azalmıştır. Lüfer hiç çıkmıyor 
Yafnrz adalarda volta ile kılıç ynıka _ 

!anmaktadır. 

Kılıçların kilosu 30 - 35 kuruş 3. 

l'a.Smdadır. Şubat sonu olmak hase

biyle balıklnnn yumurtlama zama~ı 
gelmiş oluyar. Bundan dolayı yumurt 

lamak için tatlı su ccreyanlanna doğ 

ru balık akını başlamıs oluyor. Mart
tan sonra İstanbul halin yine her çe-

6İt balıklan bulabilecektir. Kurban 

Bayramı dolayısile ballik nisbeten u -
cu7Ja.mrşbr. Hamsi, istavrit, mezit gi. 
bi küçük ba.hklann perakende olarak 

kilosu be~ kuruşa düı;mlistür. Uskum 
ru otuı: beş cimıl:;op otuz kuruc:;tur. ........ 
ZA~ .. RE 

BORSASl 
_........., ......... 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsa. 
smda dünkü muameleler şu suretle 
tesbit eclUmiştir: 

1 - İthalat : Buğday 285. yapak 
35 3~, arpa 49 ı':?, çavdar 90. k~")(>k 

15 susam 15, bulgur 15· un 17 kuşye 
mi 15, B. peynir ı 2 , z yağı 21 3:,ı , no

hut 12 1':!, pamuk 6 1f:? ton. 

İhracat: Çavdar 449, yapak 8 %. 
kll 1 1h ton. 

2 - Satışlar: 

BJrsada 
anadoıu 
tahviLİeri 
Borsa ınunm!'latı diin yine gevşek

liğini muhafaza ebni.~tir. Birinci ve 
ikinci tertip Anadolu tahvillerinin 1 

Teşrinisani 1936 kuponu ile üçilncU 
tertip ve 1 l<fuıunue\'Vel ~36 kupo

nunun Merkez Bankasından ödenme
si beklenmektedir. 10 Kanunusani 
937 Anadolu hisselerinin yüzde 60 ve 

yüzde yüzlük kuponlnnnın da öden-

mesi bekleniyor Kanunun çıkmış ol
masına nazaran bu hisselerle muka· 

bil tcbeddillatın yapılmasını dört göz 
Je bckliyerıler vardır. Dün Tür-1\ bor
cu 21,20. Anadolu tahvillerı 39.15, 

mümessiller 42.10. Anadolu hisseleri 
24,55 ve Aslan Çimentosu 14,50 lira
da kapanmıştır. Bu hafta yine yeni 

likidasyona girecek olan malların fa-

iz verilmemesi ve borsa beşgün ka 

palı olaeağmdnn bazı satıcılar ellerin 
deki mallardan bir kısmını satmışlar 
drr. Ergani, Sıvas ve Merkez Bnnkası 
hisselerinde hiç bir tcbeddill olmamış 
evvelki gilnkU tiyatlarım muhafaza 
etmişlerdir. 

Plastik 
Fabrikaları 

Eşya 
Çoğahyor 

lstan lmlda plfıstik eşya imal eden 
fabrikaların yaptıktan eşya çeşitle

ri artmıştır. Bu gibi eşyayı satan ti
carethaneler bu mamuliıtm Avrupa 

ayarında olduğunu söylemektedirler. 
Memleketimi?,e iptidai madde olarak 

getirilen toz halinde bagalif ve blok 

halinde galanitten yapılan bu eşya 
gün geçtikçe rağ"bct görm<"ktedir. Ba 
yüzden beher çclik kalıbı bin liraya 

mal olmaktadır. I<alıplar dışardan ge. 
tirilıncirtedir. Bundan dolayı kalıbı 

olım~an mamulatın da hariçten geti
rilmesi Ifı.zım gelmektedir. İstanbul· 

1 

Buğday 
fiyatı 

düşüyor 
Fiyatlar 20-30 Para 

Kadar indi 
.Buğday piyasası y:ı\'aş ya" !; dti -

mıye başlamıştır. On gün C\'Wlint' na 
~ran bugiln buğday fiyntlnnnda cın
sıne göre 20 - 30 pnra knd b" d" ''ki" ar ır u. 
şu uk kaydcdebilırız. Düşüklüğün 
Laşlıca sebebi uncuların çıkarmakta 
olduktan unlaru. eskisi gibi sar folu
n~mamasıdır. Ö:.cclenbcri l stnnhuldan 
Cl\'tlr kasabalara un gönderilirkrn on 
günden beri bu alış \•erişler gev ·emiş 
tir. Marmara havzasından gelenler 
lsumbuldan buğday almakta ve ma
halli kUçUk Jt'ğirmeıılerinde ö!?'UL 
mektedirler. İzmir gibi giinde bin t'> <'tı
\'al un snrfcdcn bir eh.rde bugün an 
cak beş yüı c:uval ıun ı:;atılmaktadır. 
Miitc-baki beş yüz çuvala mnk:ıbil pi. 
yasadan (kestane pazarından) buğ • 
day satın,.nlmmakta V<' köy değirmrn 
)erinde öğiitiilt'rek baklrnllnrR. <:uvnJ 
çuval tevzi olunmaktadır. t~tanbtıla 

gönderilen bu~dnylnr gitgide az'.ll
maktndır. Buğ'day alıcılarının ellt'rin
de stok mal olduğu kin mal almakta 
~evşek duruvorlnr. Eh"mmivt'tle kay 
dedilecek bir nokta da tasla çalısan 
dt'ğirml'nlerden hic bir vergi almma. 
mas1 Sl'bebile oralarda unlarm daha 
ueıı1.a maJ olmasıdır Yüz ki1o un irin 
St'k!'len kuruş muamf"le vergisinden 

ve yilz kırk kuruş koruma vergisin
den küçük değirmenlerin hepsi istis
na edilmiştir. Bu değirmenlerde bti _ 

tün masraf yüz kilo un için 75 kuruş 

öğiitme (değirmenci hakkı) ndan iba 

rt'ttir. Şu halde lstanbuldan başka 

her şehirde, kasabada, köyde un ve 

ekmek ucu1.dur. Çünkü unu ucuz alı 
yorlar ve ekmeği ucuz satıyorlar. 

Dün zahire bosasma on dukuz va. 
gon buğday, üç vagon arpa ve altı va 
gon çavdar gelmiştir. Pek az bir kıs
mı satılabilmiştir. Alivre olarak üç 
yüz ton kadar çavdar satılmıştrr. Ar 
palarda ve çavdarlarda dahi düşük

lük başlamıştır. 

Liman Hare' etleri 
Bugün limamza cele-eek Vapurlar: 
Saat 12 Karadeniz J\nradcnizden, 

S Kemal Ayvalıktan. 

Bugün limanımızdan gidecek va
purlar: 

Saat 9,5 Koc~ i lzmite, 8 ,30 Bursa 

1mroza. 

1 BOR_SA 
Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 

11 paradan 6 kuruş 20 paraya ka· 
dar, arpa Anadol kilosu 4 tkuruştan 
36 paradan, çavdar kilosu 5 kuruş 

32 1h paradan, mrsır sarı kilosu 5 ku

ruş 5 paradan, yulaf kilosu 5 kuruş 

25 paradan, Ku..,yemi kilosu 15 kuruş 
10 paradan, susam kilosu 18 kuruş 

20 paradan. yapak kilosu 67 kuruş -
tan, Güz yünü kilosu 92 kuruştan, 

Sansar derisi çifti 3000 kuruştan 

3750 kıuruşa kadar, kunduz derisi çif 
ti 1400 kuruştan 1500 kuruşa kadar, 
Varşak derisi çifti 1375 kun.ıştan. 

Tilki derisi çifti 550 kuruştan 1150 

kuruşa kadar, Porsuk derisi çifti 635 
kuruştan 650 kuruşa kadar, Tavşan 

derisi adedi 23 kuruş 10 paradan 26 

kuruşa kadar. 

da bu i5lerle uğraşan fabrikacılar ba 20 ~\'BAT CUl\1AUTI!:S1 

galit ve gnlanit mn.muliıtının gUn geç 
k Paralar 

tikçe daha mü em.mel olacağını ve --------
iptidai maddelerin ithali de arttığını Alı t 

söylemektedirler. 

Yerli Tömbeki 
Ziraati için 

Memleketimızae yerli tömbeki zi. 

raatini teŞVik için yeni tedbirler alın 

maktadır. 936 yılında Hadrr da 
11336 ve Alanyada 5704 kilo tömbeki 
istihsal edilmiştir. Her sene hariçten 

100,000 kilo Isfahan tömbekisi ithal 

Londra Mısır Laplata Şubat tahmi edilmektedir. Şimdilik yerli tömbeki
li korteri 23 Şi. 10 % Pe. Ki. 3 Kr. 38 ler Isfahan tömbekisile harman ya
d en, Londra keten tohumu Laplata pılarak kullanılmaktadır. Yerli töm-
Şubat tahmili tonu 11 Ster. 12 1h Şi. beki cinsinin ıslahile istihsal miktan-
Ki. 7 Kr. 65 den, Anvers Arpa Lehis- nın arttırılmasına çalışılmaktadır. 

tan Şubat Mart 100 kilosu 122 B. 
Frank Ki. 5 Kr. 18 den, Liverpul buğ 
day Mart 100 librcsi 8 Şi. 6 Peni Ki. 
5 Kr. 78 den, Şikago buğday Hartvin 
ter Mayıs 100 buşeli 136 sent Ki. 6 
Kr. 29 dan, Vinipek buğday Manito
ba Mayıs 100 buşeli 127 % sent Ki. 
5 Kr. 91 den. Hamburg iç fındık Gi
resun derhal tahmil 100 kilosu 148 
R. Mark Ki. 75 Kr. 66 dan, Hamburg 
iç fındık Levan derhal tahmil 100 ki
losu 148 RR. Mark Ki. 75 Kr. 06 dan 

Almanlar Kuru Sovan 
istiyorlar 

' Alman firmalannm bır mümessili 
kantar topuzu denilen ve tane halin
de 50 kiloluk torbalarda olmak şar
tile ilk parti olarak yüz bin kilo ku
ru soğan almak iizere şehrimize gel· 
miş ve tüccarlarla temasa gt'çmiştiı. 
Almanların bir mılyondan fazla so
ğan alacağı duvulmuştur. Piva!l:ada 
stok fiyatlarda 2 - 210 k11nıştur. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 l' ranııız Fr. 
20 Lıre· 

20 Bclçıka Fr. 
20 Drahıni 
20 İ6viçrc Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Çekoslovak kro. 

2 Siling 
l Mark 
1 Zlotı 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
lsvec kuronu 
Altın 
Banknot 

Ç ekler 

Londra, 
Nevyork 
Parıs 
Milano 
Brilkscl 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
·Buda peşte 
Bukreş 
Bclgrad 
Ynkobama 
Mo11koVA 
Stokholm 

614.-
123.-
114.-
120.
so.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.
ıı.-
48-
30.-

1035.-
246.-

617.-
0.79325 

17.0375 
15.0775 
4.705 

88.575 
3.4770 

64.3'15 
1.45 

22.75 
4.2431 

1 !.37 
1.9716 
4.1875 
4.375 

08 427'i 
34 5225 
2 78S 

24 94 
3 1435 

Satı f 

619.
ıı6.-
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23-
66-
75-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

ı036-
247.-

619.-
0.7920 

16.985 
15.0290 

4.69 
86 2875 

3.465 
64.135 

1.445 
22.6775 

4.2294 
11.3325 

1.975 
4.1744 
4.36ı8 

ıos 0775 
34.41 

? 775 
2'ı 2 
3 332 

• 



Oksürenlere: a 

Devlet Demlryollarr ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 3818 lira olan 2500 adet mağnezyumlu meş
ale 2 13 937 salı günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası da
hilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 

1 
satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 286 lin 35 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. (838) 

Akay işletmesi Müdürlüşünden · 
Kurban Bayramına müsadif 22, 23, 24. 25 Şubat 937 Pazartesi. 

Sah, Çarşamba, Perşembe günleri Akay hatlarında Pazar Tarifesi 
tatbik olunacaktır. (996) 

Jandarma Genel Komutanhğı An
kara Satınalma Komisyonundan; 

1 - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzeme
si müteahhide ait olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapka
dan müteşekkil bir takımının dikim bedeli (155) kuruş tahmin 
edilen (21.200) takım kışlık elbise 1/3/1937 Pazartesi günü saat 
(14) te kapalı zarf eksiltmesile müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesi ( ı 65) kuruş karşılığında Komisyondan alı
nabilecek olan bu dikim eksiltmesine girmek isti yenlerin (2464) 
lira (50) kuruşluk teminat mektup veya makbu?•t ile şartnamede 
yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektuplarım belli gün saat 
(13) çe kadar komisyona venniş olmaları. (282) (727) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan; 

1 - Anadolu Kavagında sabrk Sahil Sıhhiye Merkezi binala
rımn tamiri ac;ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1667 lira 
50 kuruştur. 

l - Bu İ§>e ait artnarne şunlardır: 
A-1dari artnarne 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri Sekiz kuruş mukabilinde İstan

bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 2 Mart 937 Salı günü saat 14 de Galata'da Kara 

Mustafa Paşa sokagmda mezkur merkez satınalma komisyonun
ca yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklenn 125 lıra 10 kuruş muvakkat temi
nnt parası ile en az 3000 liralık bu gibi i lcr aptıklanna dair bir 

l ostenne s rt • ' 9 

l A N 

l 

1 
11 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
5. ci keside 11 / Mart / 937 dedir. 

üyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, ı 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

ilk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... , ...................................... ~, - -
lstanbul Liman işletme 

idaresinden: 
1 - Karaköy Köprüsü ağzından Galata Rıhtımının 150 met

relik kısmının terfi ameliyesi için taliplerin 1000 liralık muvakkat 
teminatlarile ehliyeti fenniye ve ihtisas vesikalarına bağtıyac::ık
lerı fiat tekliflerini kapalı zarfla 27 Şubat 937 saat 10 da Şefler 
Encümenine tevdi edeceklerdir. 

2 - Keşifnamesindeki vahidi kıyasi esası üzerinden yapıla. 
cak olan bu tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işler. 
deki ehliyet ve ihtisaslarına ait tercih sebeplerini araştıracak olan 
idare işi en ucuz fiat verene ihaleye mecbur kahnıyacaktır. . 

3 - Bu işe ait her türlü izahatla beraber şartname ve )roıe. 
ler 5 lira mukabilinde Galatada Merkez Rıhtım hanında dare 
Rıhtım Tamirat Bürosundan alınacaktır. (722) 

P. T. T. lstanbul Vilayet 
Müdürlüğünden: 

B w 1 k 1 . . . 1 51 hatırası olarak su'·r 
ı - ogaz ar mu ave esının ıınza anma -
· · · · . b"tu"n posta merkezle · sarJ ettınlen posta pulları sen halınde u n. 

mizce satışa çıkarılmıştır. d r 95 k 
2 - Her seri altı puldan mürekkep olup be e ~ . 1uruş olan 

b .. h . h ı· d 1 Seri harıcı ya nız 6 k u pullar mun asıran sen a ın e satı ır. u-
ruşluk pul satılır. 

Savın halka ilan olunur. (839) 

21 - 2 - 937 === 

lstanbul Jandarma Satınal
ma Kom!syonundan 

Miktarx Kilosu tik temhı'C Cinsi 
Kilo Kurut Lira 1'• 

J{undura yağı 1500 75 84 38 
l - Jandarma ihtiyacı için miktar ve ilk temınat bedeli 'f'#' 

karıda yazılı nümune ve evsafına uygun (1500) kilo kundura yal' 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. , 

2 - Eksiltme 26 2 937 Cuma günü saat 15 de Gedikpaşadall' 
Jantlarına Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf, nümune ve şartname her gün Gedikpaşadaki J{O' 
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile belli giJıl 
ve saatte Komisyona müracaatları. (719) 

As. Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Müze Bavramın ikinci gününden itibaren açıktir. (986; 

/{ESER. 
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7~ 7~ 
Kuruş Kuruş 

Çoc opedisi 
Bütün çocu laran, ütün öğre enlerin, herkesin 

muht ç o~d iju bir eserdir. 

Bütün düny illerine çevrilmiş o!a n Yeni 
Çocuk Ansi lo edisi i Profesör Sa~ h Mu-
rat, Faik Sabri e . Zekeriyadan mürek-
kep bir heyet v ı ·ı dilimize çevirtmiş
tir. Yeni Çoc Ans· 'lopedisi on günde bir 
48 büyük sa ife ik c··z~er halinde çıkmak
tadır. TAN bu es r· her eve ve her mekte
be sokabilme içi Tü k Matbuatında gö-
rü memiş bir ·y T N okuyucularına 

' 
Vermektedir. 7,5 uru 
Parası bi e değ· d·r. 

uşa 

çocuğunuzun şeker 

Cüz 

1 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de güzellik . enstitülerinden takdırname ile 

taltif edılmiş olup beynelmilel serg;Jerin altm madalyelerini haizdir 
Esmer, sarıtm kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 

cazibeyi arttırır. Burutuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

aamin kremlerinin 4 nev' j vard 1 r. 
1- Hrem Balsamin yağsız beyaz gündüz 

İCjin 
2- Krem Balsam in yağh pembe gece İCjin 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

iCjin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece İCjin 

Balaamin kremindeki hassa hiçbir kremde yoktur; Balaa 
min maddesi mesameleri kapatan cildi gençle,tirerek beyaz, 
yumu~ak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU. lSTANBUL 

ülKTöDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

ORMOBiN 

\ 

T:dıh'th•ri - ll~r f'<'zanede nrn~·m11 - <;-osta kut:ıusu 1255. J:lo:-rr.ohin ı , -

istanbul Gayrimübadıller Komisyonundan: 
O. No: 

2352 

5095 

8162 

8093 

8068 

6927 

7452 

7742 

6998 

7939 

4915 

4572 

3824 

3476 

3462 

3752 

3277 

1940 

2611 

2070 

1891 

1606 

Semti ve mahallesi Sokağı EnılAk No: 

Aksaray Baklalı 
Kemalettin 

OrtaköY, 

Beyoğlu Hilscyinağa 

Kurtuluş Yeni-
§ehir 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Kaınerhatun 

Ta.ratiya 

Yeniköy 

Beyoğlu Kamerhatun 

Eminönü Ahiçelebi 

Heybeliada 

Çengel köy 

Bebek 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Hüscyinağa 

Çengel köy 

Aksaray Katip 
}{asım 

Boyacı köy 

Bilyükdere 

Fener Tevkii Cafer 

Usküdar Tembel 
Hacı Mehmet 

E: lm8Jl1 Y : Tiryaki E:20 .Mü. 
Hasanpaşa Harita: 1864 

Ambarlı dere E:9-ll Y:ll 

Dıvarc' E :55 Y:65 

E :Pa.çacı E:S MU. 
Y: Katmerli Y :lO 

Gölbaşı ve E:60·65 
Bülbilldercsi Y:14-15 

Yenişehir E :121-123-125 
caddesi y :3-107 -109-111 

Fesli yan E:21 Y:23 

E : Beyoğlu E :S Y:38 
Mahallen: Şa~~ 

E: Birinci E:15 Y:36 
SalkımküpE llahallcn: 
Y: Kamber 28-30 

Fesli yan E:17 Y:l9 

Yemiş iskelesi E:9 Y:7 

E: Jcadiye E :S Mü. 
Y: Kürkçü • Y:27/ 2 

E: Yukarı mtıhı.. .... E:12 
Y: Hasanpaşn sedcn yukarı 

E: Hamamcı kuyu E :l Mil. 
Y: Yeni Y:l2/ 67 

fülbunın 34-36 

Tenekeci 12-14 

Suyolu E:l3 Mü. 

E: Yalı Y: Katip E :l6 Y:32 
çeşmesi ve Yenikapı Kumsa} 

Reşit paşa E:1MU. 

E: Kilise E:12·7·16 
Y: Danlşment :Mahallen :10/ l 

E: Zambo E:22 Y:30 
Y: Ustunımca 

Selami Ali E:29 Y:27 
caddesi 

Cınsı ve hıssesı Hisseye göre 
onuhe.mmen K. 

66,94 metre arsa 1000 T.L. 

Uç kuyu ve su dolabı 1000 
ve hane ve ayrı bir mut
fağı ve seri havi bostan 
ve yemiş bahçesinin 
14 48 his. 

72 metre arsanın 130 
12; 14 his. 

Hane arsası 50 

87 metre arsa 135 

Kagir üç dilkkı\n ve 1000 
üzerinde odaların ve bah-
çenin 1 4 his. 

89 metre arsanın 1 4 his. 100 

215 metre arsanın 70 
6 40 his. 

Ahşap hanenin 1,5 5 his. HO 

59 metre arsa 180 

Ustünde odaları 1630 
olan kıigir dilkkanır 
104711920 his. 

Duvarla <;evrilmiş 120 
kuyulu 298 metre 
arsanın 14 72 his. 

172,25 metre arsa 17~ 

242 metre arsa 170 

32 metre arsa 138 

120 metre arsanın 180 
1 2 his. 

313,50 metre arsa 160 

166 metre arsa 1000 

414 metre arsa. 110 

66 metre arsa 132 

Bahçeli ahşap 170 
hanenin 2 3 his. 

53,50 metre arsa 160 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 
,, 

" 

" .. 

.. 

.. 

" 

" 

" 

.. 
" 

.. 

.. 
,, 

" 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller 10 • 3 • 937 tarihine tesadUf ed~ çarşamba gUnUnden itibaren on 
gUn müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık için talip olanların 21alı ve perşembe günleri saat 10 
dan 12 ye ve 14 den 17 ye ve bu iki günden maada her gün sabahları saat 10 dan 12 ye kadar mUracaatlan. 

Satış münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 

Şirketi HavriveClen: 
1 

Bayram günlerimizde Seyriaefer tarifemiz aynen tatbik edilecektir. Araba vapuru seferleri 

Pazar tertibi üzerine icra edileceğinden batka olarak saat 8 de ve 20 de Oaküdardan Kabata

şa ve 8.30 da ve 20.30 da Kabatattan Üsküdara iki,er sefer daha ilaveten yapılacaktır. 
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Diş macu u ku lanıyorsanız, dişleri izin daima 
temiz, dai a beyaz, aima sağlam 

D 
y 
o 
L 
• 
1 
J 

kal cağına emi 

Diş macunlarının 
en tesirli ve en 

nefisiciir. 

R 
A ı 
c 
y 
o 
L 
• 
1 

~m~~ Pipo M r ki~ arına Mü.delElllc:m:c.-. 

eniz Yo ları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
zade Han. Tel. 22740 

1 rabzon postaları 
Pazar, salı 12 de, ı>crşembe 16 da 

"Bu haf ta pazar pos-
tası yapılmıyacaktır." 

izmir sü 'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

ersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN • - Cumartesi, Çar 

şanba 18 de 
tzMlT - Pazar, Salı, 

Perşembe 9,30 
da 

MUDAl\'YA - Pazar, Sah, 
Perşembe, Cu · 
ma 8,30 da 

BAND1Rh1A - Pazartesi, Sah. 
Çarşanba, Per. 
şen be. Cumartc· 
si 20 de 

KARAB1CA - Salı, Cuma rn 
da 

A YV ALTI{ - Salı, Cuma 
da. 

tMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış günleri yUk alınmaz. 

"1000 .. 

un 
yakma a 

k en·ze z 
··rk 

nkU: 
1 - Ormanlar bir memleketin zenginlik 

ve sağlık kaynağıdır. Bunların mahvolması
na en büyük sebep olan odun yakmaklığı· 

2 - Odun yakmak zahmetlidir, devamlı 
olarak soba ile uğraşmak ister. Bir defa koy. 
duğunuz TORK ANTRASlTl bir daha do
kunmağa lüzum kalmadan ayni harareti mu
hafaza ederek sizi bütün gün ısıtır. 

3 - Odun mangalda yanmaz, sobadan 

alınan kor da 'dayanmaz. Yemek pişirmek 

için ayrıca beher kilosu TORK ANTRASt. 

m ek ete 
r ve ceğiniz 

k 1 anınız. 

• 

Tinden 2 misli daha pahalı satılan odun kö
mürü de almağa ihtiyacınız vardır. Halbuki 
alacağınız TÜRK ANTRASlTl ıskaralı her 
ocakta en idareli, en kolay ve devamlı yandı· 
ğından yemek pişirmek için maltızlarda da 
kullanabilirsiniz. 

4 - Zahirde ucuz gibi görünen odun, ke
seniz için de zararlıdır. TORK ANTRASl
Tlnin kalorisi fazla olduğundan bunun 1 To
nuna mukabil ayni harareti almak için takri· 
ben 10 çeki odun yakmanız lazımdır. I Ton 
TORK ANTRASiT! 22,5 lira, 10 çeki odun 

ise 33 Jiradır. 

Dünyanın her tarafında rağbet gören #ıl:?z;:llml:lm 

STA D RT 
o PiPOLARI 

En mU.,,kWpesent müşterileri m€'mnun edecek derecede çeşidi mcv· 
cuttur. Bir tecrlibe kafidir. 

Halis Pruyere köklerden yapılmış ve içi son sistem madeni 
filtreli SiGARA ACIZLI KLARI gelmiştir. 

İstanbul, Sultnnhamam Kebapçı karşısında 

PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. 

-------------------------------------' 
Jandarma Genel Komutanlığı An- 1 

kara Satınalma komisyonundan: 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) metre 

Kışlık Erat elbiselik kumasla (29.5) kuruş kıymet biçilen 
(42,300) metre kaputluk kumaş 3/3/1937 Çarşamba günü saat 
(10) da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi ( 1491) kuruş karşılığında Komis
yondan alınabilir. ilk teminat (15691) lira (40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye ginnek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermiş 

• olmaları. (350) (876) 

Söke Ma 
Söke kazası dahilinde hazineye ait (7000) lira muhammen be

aelli Karinederin göl sahil dalyanının l Mart 937 tarihinden ga
yei Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak h_kkile 
yüzde on iki saydiye resmi açık arttırma ile 4 Şubat 937 tarihin
den itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 cuma günü 
saat on dörtte ihalesi icra kılınacaktır. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile 
Söke Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Kli§elerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL 1''ER1DlJN 

. . 
verınız. 

Hastalarını her gün akşama ka· 
dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya
nında Mcktcb sokak 35 numara!• 

•nuayenehanesinde tedavi eder 

Karaköy, Topçular 33 

B YRAM iÇiN 
• • • ediye ik ç·çe er nızı 

Beyoğlu, istiklal caddesinde 304 No. 

Çicck mağazalarından tedarik ediniz. Her nevi çiçekli nebatlann 
ve kendı çiçeklerinden yc>tiştirilmiş müntehap çiçeklerin zengin çeşit· 
lerini bulacaksınız. Mağaza pazar günleri de adi günler gibi sabah 

saat 7~2 dan nkşam 9 n kadar açıktır. Telefon: 40167 

Jandarma Genel KomutanlığıAn
kara Satınalma Komisyonun?an; 

1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satınahnınası gerek 
olan ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen yetmişten sek~en 
beş bin metreye kadar kışlık elbiselik ve metresine üç lira ~eger 
verilen otuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşa aıt pa
zarlık 1/3/1937 Pazartesi günü saat on beşte yapılaçaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayn en az fiyat teklif edeceğe verile~cek ı 
olan bu kumaşlara ait şartname (17) lira (90) kuruş karşılıgın
da Komisyondan alınabilir. 

3 - Kışlrk elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750), kaputluk 

teminatı (7250) liradır. 
4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk te

minat banka mektubu veya makbuzu ile şartnaınede yazılı belge

lerle komisyona başvurmaları. (296) (768) 

Mezh narodnaya Gniga 
18, Kuznetski ost. Moscou - URSS. 

Moskova'da, Merkezi Anti Sovyetik Troçkistler (Y. L. Pia
takov, K. B. Radek, G. Y. Sokolnikov, L. P. Serebriakov ve
saire) aleyhine Ali Divan huzurunda ikame edilen davanın 
(23-30 Kanunusani 937) Stenografik muhakeme zabıtları S. 
~- C. l. Hükumeti Adliye Komiserliği tarafından nefradilmit
tır. 

Fransızca nüshası 603 sahifa, ciltli 
İngilizce ,, 580 ,, ,, 
Almanca ,, 636 ,, ,, 
İspanyolca ,, T akr.600 ,, ,, 

Fiyatı: 60 kuru,tur. 
Satış yeri: HAŞET KüTOPHANESI, Beyoğlu istiklal 

caddesi No. 469, P. K. 2219 İstanbul 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 

En birinci şartıdır. 

Petrol NiZAM 

İstanbul, Sultanhamam • p 
1
• p Q p A z A R ı 

Kebapçı karşısında 

Sahibı: Ahmet b'rııin l'A.Ll\JAN. Umumi neşnyatı idare eden: S. SA.l ... l~I 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür!t Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaa.sJ 


