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idaresi ' 
Ba bayramda 

TAN 
gazetesi matbaasmdadır. 

Tel~fon : 243 LO _ 18 • 19 
Telgraf: lst. T A N 

\..~~sta kutusu: lst. 4-06 

istiklilini Kazana.n Hataya Karsı Gülüne 
Propagandalar Haıa Devam Ediv,or ~ 

Ana Yasa ....... VıYANA....... Alman hariciYe nazı 
GÖRÜŞMESi 

Görüşmesi v~A~~~~~ Av~sturyay~ dört!e 
B 1 A.!:!in,H!!ci:~~~: mısakı tekhf etmış 
aş ıyor ~;:,=~Y:::~u.~;~::: DÖRT DEVLET ŞUNLAR: 

iade ali.kadar etmekte-

'Suriyeli Tahrikçilerin dir~mumi efkira makes Almanya, İtalya, Avusturya 
Hareketleri. Hep 01";UGe;:::: d~;;!~; ve M acaristan 

Hafoy anayasası için Cenevreye 
giden lıeyefimiıden baıtları B Ç k 

bir muahede veya muka- Londra, 23 (Radyo) - Alman Hariciye Nazırı Fon Nöyratm, 

oşa } ıyo f veleye dair bir dütünceyi Viyana seyahati, gazetelerde ön planda mevzuu bahaolmaktadır. 

S O S YA L -, istihdaf etmemektedir. Bu münasebetle Viyanada bir kısım halk tarafından yapılan n~ 
Ankara, 23 (Hususi) - Fransız Hariciye \:ekiletinin, Cenev- Maamafih iki memleketi mayitler hakkında gazeteler tafsilat veriyorlar. Nümayifleria 

redeki Hatay müzakerelerinde takip edeceği hattı hareket hak- alakadar eden bütün bey- evvelden tertip edilmit olduğu tayialM'ı da ileri sürülmektedir. 
lierşeyde g il z e l'i olduğu kadar, 

•&syal _İçtimai,, yi de arayınız: kında, Suriyede yürütülen tahminler buraya kadar aksetınekte- nelmilel meselelerin ted- Viyana, 23 (A.A.) - Bu sabah-
lraJıuz caddelerimizin üstündeki ça- dir. kikine i.mki.n vereceği de ki gazeteler, dünkü nümayişler hak.. 
tnura değil, dilenciye, san yüze ve ek. Suriyede mahut tahrikatı idare eden siyasi ve gayrisiyasi birta- bedihidir. kında oldukça geniş tafsilat vermek-
tnek bulmak için ayaık sürilyen inme- km teşekküllerin yürüttükleri mütalealar, bahse mevzu edilemiye- ........... . ............ tedirler • 
liye de bakınız. Bir fabrikayı dolaşı. cek kadar gülünç ve 0 nisbette - ---ı Reichpost ile New Wiener Tageb-
Yorsunuz, işçilerin nerede oturdukla- gariptir. i;ı 1 ıatt, bu baptaki mütaleaJarını başya 
!'nıı, ne yediklerini, çoouklarmı nasıl Cemil Mürdümle Sadullah zılarında serdetınektedirler. Her iki 
Okuttuklarını ve nerede yıkandıkla.n.. Cabirinin dahil bulunduğu Suri- başyazının sert edası, Alman misa -
ııı sorunuz Bı'r enstı'tiiyu·· v.ezerken firlere karaı ikinci Alman devleti pa-. " ' ye delegasyonunun esasları da, ~ 
ınuallimlerin ve talebelerin hayat ve yrtahtında yapılmış olan dostane nü-
•thhat şartlarını araşt.Irmız. Kabuklar heyet azasının istasyonlarımız- mayişlerin bais old'llğu hayreti göster-
da.n ne çıkar? Sosyal istiraplar kadar dan geçerken muhafaza ettikleri mektedir. 
tahrip edici hiç bir lfet olmadığını as bütün ketumiy~~e rağmen, bu Her iki gazete, yapılan nümayjşle-
l'l!rnız ihtilfillerlnde görmüyor mu_ suretle yavaş yavaş aydınlan- ri evvelden hazırlanmış gibi göster _ 
Yllz? Bu istirapla.rdan doğan ihtila.I- mıya başlamış bulunmaıktadır. mek istemektedir . 
lerin, yine bu istıraplaı I dindirme.. Cenevı:ede, hakikati olduğu Bitaraf mU,ahitler ise, dünkü ntl-
ınek Yilzünden nasrl bocalayıp dur- gibi gören ve "hak ka gözünü m yişlerin coşkun halkın içinden ge_ 
~kla.nnı bilmiyor muyuz~ ·· k k "ah · 1 · len bir tezahürden başıka bir şey ol -Size bir ..... :ı.ri dolaştırdıklan vakit ywnmıyan, yu se ş sıyet erın 

~· ı.... d S · h · · · madığı rnütaleasrndadırlar • Yapılarm ve bahçelerin güzelliğin~ MLrşısın a urıye eyetının tezı- Bugün bir ho~be halinde bulunan Malaga'ı umumi manıarası •• • NİSANLAR VERlLDt 
iyi dikkat ediniz: GüzeJ'e, ehemmiyet nin pek garip bir manzara teşkil 

'\Ternuyen belediyelerd~ kült~ . old~- e°'?en1~si .için, S~riye tahrikçi- H u·. k u· m etç ı· ı er bu·. tu•. n 
funıu asla zannetmeyiniz. Çirkin bır len, musaıt zemın hazırlamıya 
Y~pnım inşasına izin veren, yahut, devam etmektedirler. 

rn:ılhendisinin çirkin bahçe resmine M·· . k I c h 1 e de k b • ı 
tna.sraf eden belediye hemen görecek uza ere er e p e r m u a 1 
liniz ki her türlü sosyal değerden de Cepevre ,23 (Hususi) - Hataya. 
Zlla.hrumdur. nayasası haıkkmda müzakerelere bu- . 

Fakat bir m~ekete gelen yaban- rada yarından itibaren b~lanacak taarruza geçtı•ıer 
Ctlar, acaba, 21izın müesseselerde, şe. tır • 
hir ve kasabalarda aradığmIZI sormu · 

BiR 

Viyana, 23 (A.A.) - Res-.nen bil-
diriliyor: 

Hariciye Nazın B. Şmid alman mi
safirlere Cumhur başkanı tarafından 
tevcih edilen nişanları vermiştir. 

Almanya dış bakam Fon Nöyrata 
liyakat nişanının birinci sınıf bUyük 
haç rütbesi, B. Aşmana ayni nişanın 
ikinci sınıf büyük haç rütbesi, Fon 
Kotzeye Komandor haçı ve heyetin 
diğer a7.asma da bu nişanın muhtelü 
rütbeleri verilmiştir • 
DöRTELR MİSAKI 

Alman Hariciye Nazın 
fon Nöyrat 

Ha beşte 
kurşuna 

dizilenler 
Roma, 23 (A.A.) - Adisababa 

Yorlar mı? Bu araştırmalardan yUzü 
ak çıkabileceık bir kaç cemiyetimiz 
"ar. Şüphesiz bunlarm başmda Kızıl
ay geliyor. Kızılay rnU~seseleri, ihkı. 
l!'bnnrzm sosyal kUltürUne kıymet 
biçtireeek başltca isbatlannuzdır. Ço
cuklarmuzı, fakirlerimizi, veremlile:. 
!'bnizi himaye eden cemiyetler de böy 
ledir. Bu cemiyetlerden hangi birine 
Yapmış olduğunuz kil<~iik büyük her 
l7ardnn, bizi bir yU:zıkızartmmda.n te
daVi eder: Bir çocuk dilenciyi cadde 
tlstünden kaldırır: bir inmeuyf hasta. 
b.eye alır; iç soka.klarda birkaç ök

Çalatasaray 
Fener bahçe 
J - 1 beraber 

GÖNÜLLÜ iŞiNDE 

KARARNAME 
ITALYA DA 
NEŞRETTi 

Londra, 23 (Radyo) :.- ispanya dahili harbi, bütün tiddetile 

Viyana, 23 (A.A.) - Von Nöyrat bildirildiğine göre, mareşal Grazl 
tarafından bu sabah Avusturya baş- ye karşı yapılan suikastten 
VeKili Şuşnige dört devlet arasında 2,000 kişi tevkif edilmiştir. 

atlrük eksiltir. 
Eskiden vakrflarm yapbğmı, şimdi, 

bu cemiyetlere olan vatandaş yar. 
dnman temin edeeektir. ÇU:nıkU hiç 
oinıa.ma ba.şlıca büyük Osmanlı ~
birlerinde hiç kimsenin aç kalmadığı, 
herkesin bir sığmak bulabildiği devir. 
ler olmuştıur. Bizim insaniyet killtil
rtlm:llz daha yUimek bir vazife ve mee 
llliyet hissi duyma.klığmuzr gerektirl. 
)or: ıstırapla mücadele eden ceml
Yetleri elimizden geldiği ikadar kuv. 
"etlendirelim. Daha geçenlerde Ada
ba acıklılarmın imdadına ilk yetl,,en 
kızıla.y olmuştur. Onun azalığının ve. 
l'eceği vicdan ferahından daha çok 
lnahrum kalmaynuz. 

Falih Rılkı AT AY 

Bir Hava Faciası 
Londra, 23 (A.A.) - Bir bombar

dnna.n tayyaresi şiddetli bir kar fırtı
llll8J:na tutularak Dover ile Folkester 
arasında yere düşerek parçalanmış -
br. 

İçinde bulunan dört tayyareciden 
ldst ölmUş ve ikiıi de aiu' .surette 
Jaralanmışt:ı:r "' 

devam ediYor. Buraya gelen malumata göre, bütün cephelerde 

kanlı bir b:ğutma vardır. Bilhassa, hükumetçiler ileri hareket-

lerinde 11rar etmektedirler. 
Oviedodan gelen haberler, şehir da

ıı\linde muharebeler olduğunu ve hü
kfımet kıtalanıını ilerlediğini göster· 
mektedir. Ancak, hUkt\metçilerin As
tıuries cephesindeki muvaffakiyetleri 
tekzip olunmakta ve Oviedo cephe
sinde Frankocularm mağl(ip edilme
diği haber verilmektedir. 

Eibar mıntakasmda, hUkt\metçiler, 
asilerin taarruzlannı tardetmişlerdir. 

(Arkası Sa. 3, SU. 5) .............. ~~ 
Kızılay 

BugUn 

16 
Galatasarayla Fener bahçe ara- SB'-..Sa . 

tedafüt bir misak plim teklif edilmiş Bunlardan silahlan bulunanı 
olduğu haber verilmektedir . kaffesi kurşuna dizilmiş ve mu 

Bu misaka, Almanya, Avusturya, yellerini isbat edenler ,serbest b 
(Arkası Sa. 3 Sü 6 aa) kılmıştır • 

•• KURTULDUK! .. 

.. 

sında 'ün yapılan maç 1 - 1 ~era- :1' 1 1 

berlitle bitti. Bütün falsilôt spor ,..... •• ._....._. ......... ,., 
sapam11aacl11. 

Yaban diyarlardan yurda dönen Türk göçmenleri Kızdayın tefi.k yardmıım ıördükt 
ıonra •• 
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1 lngilterede Gribe Karşı Tedbir 
' 

1 Yirmi sabıkalı bir 
hırsız tutuldu 

Kilit kırmak suretile 
şimdiye kadar birçok 

ŞEHiR YOLLARI 
TAMiR 

EDiLECEK 
lstanbul Belediyesi, 

Bayrama 
sarhoşlu 
vak'ala1ı 

Bayramın ilk gecesi 
günü, sarhoşlukla bazı 
ma vakaları olmuştur: 

dükkan soymuş 
1 Is tan bul zabıtası; az zamanda şehirde birçok hırsızlıklar ve 20 
1 kadar dükkan soyan yaman bir sabıkalıyı daha cüm1ü meşhut ha 
' !inde yakalamıştır. Yakalama hadisesi şöyle olmuştur: 

Son zamanda birçok dükkan -ı 

şehrin umumi yollarının 
haritaları üzerinde yeni· 
den tetkikata giri,miş

tir. 
Bu tetk'kat üç krsma 

ayrılmıştır. Biri; dl\ha 
birkaç sene tamir istemi. 
yen yollar, diğeri az bir 
tamir ile yapılabilecek 
olan yollar, üçUncüı1ü de 
acele ta.mire ihtiy"ç gös
teren yollardır. 

1 - Samatyada Hase 
sokağında oturan Reşa 
bir halde caddeye çıkın 
da geçmekte olan, HulA 
mobilini durdurmuş, ve 
zarlığa koyularak hiç y 
sele çıkarmış, ve otom 
larmı kırarak ellerinin 1 
sine sebebiyet vermişti 
Reşadı tedavi altına ald 
nuni takibata da başla 

2 - Y ediıkule Kazı 
oturan Mustafa, o civar 
rinin meyhanesine gele 
sarhoş olmuş ve kadeh 
rak ellerinden yaralan 
tedavi altına alınmıştır Sağl ı k için: 

Gribin salgın olduğu 
günlerde ahnacak 

tedbirler 
Km/ay ve Km/haç Birliği neıriyatından 

Yazan: Birlik Fen Müıaviri Dr. Rene Sand 

Nezleye eıhemmiyet vermeyiz. Bunu hava tebcddülatı, mevsim 
tahavvülatı gibi gayri kabili içti nah bir hadis telakki ederek kar
ıısında boyun eğeriz. Halbuki ne nah bir hadise telakki ederek kar 

Bu dert bizlerden herbi~ni se· · 
nede la'akal üç gün iş ve gücün· bi havaları bozulmuş yerlerde 
den mahrum eder; kaybedeceği- çok zaman kalmamalıdır. 
nız aylık zararım ve kazanç za. Nezleye tutulduktan sonra alı· 
yıatını, yahut bağlı olduğunuz nacak tedbirlere gelince bunla • 
herhangi bir işi terketmeden mü rm en birincisi istirahat ve hare 
tevellit hasarı hesap ederseniz ketsizliktir. Nezleli bir adam ha 
memleketin faal sınıfının bu su- roketle hastalığının vehamet kes 
retle ugradığı zararın bir senede beylemesine sebep olduğu gibi 
uç, dört yüz milyon franga mal hastalığını da diğerlerine yayar. 
oldugunu görürsünüz. Ve bu he· Eğer her nezleli odasına kapanıp 
sabın içinde doktor vizitası ve otursaydı, her sene bu hastalığı 
ilaç masrafları dahil değildir. müstevli bir şekilde görmezdik. 
Nezle genÇlerde mütalaa ve be· Evinde olsun, hariçte olsun bir 
den terbiyesi isteklerini fena hal hasta sirayeti icap eden hareket 
de kesred~f. Tebdilihava ile elde lerden sakınmalıfür; öi?§üriirReh 
e ılmesi beklenen faydaları tch· ağzını bir mendil ile kapamalı, 
l eye diışurür. V c hazan da bu· diğer insanlarla konuşurken yan 
run, kulak, boğaz kasabat iltiha· larına pek sokulmamalı, küçük 
bı gıbi ihtitatlar yaparak daimi çocukları kucaklayıp öpmemeli · 
bır şekılde maluliyete ve uzvi ye· <lir. Nezleli bir lohusa çocuğunu 
ti zaafa sürükler. Nezle bu suret emzirmek için onu kolları arası
le uzar gider ve kronik bir şe • na aldığı zaman, yahut beşiği Ü· 
kil alır, burun daimi bir şekilde zerine eğildiği anda ağız ve bur
tıkanır ve öksürükler kesilmez 1 nunu bir mendille sarmalıdır: bu 
olur. Bu hal yalnız usandırıcı ol- çok iptidai usul bile çocuk hasta 
makla kalmaz ayni zamanda bil nelerinde ciğer iltihaplarının te 
hassa ciğerleri zayıf, kalbi yor - vessüüne karşı şayanı ehemmi · 
gun olanlarda tehlikelidir. Kü • yet faydalar venniştir. Çocuğun 
ç k yavrularla ihtiyarlardaki teh kaşığı, emziği, süt kabı her za • 
lıke daha ciddidir; zira çok ko • mandan fazla bir takayyütle te -
la lıkla insanı ölüme sürükliyen miz tutulmalıdır. Nezleli insan 
b'r "pnomoni,, ye müncer olur. kabil olduğu kadar yalnız bir yer 
Umumiyetle hiobir tasa duyma- de yatmalı, hiç olmazsa yatağın 
dıgınız ve hakikatte görüldüğün da başka kimse bulunmamalıdır. 
den çok fazla tehlikeli olan bu Tuvalet eşyasına başka kimse el 
duşman ncdiı:? sürmemelidir. Bulunduğu oda 

Nezle "Burun nezlesi,, yahut gündüzleri mutedil bir surette 
.. göğüs nezlesi,, en ince "elekler rsıtılmalı ve iyice havalandırıl · 
den bile nüfuz eden ve mikros • malıdır. Nezleli mutedil bir su · 
kopla bile görülmiyecek kadar rette gıdalanmalı ve çok miktar
küçü:k olan "Ultravirus mikro - da ihlamur ve mümasili sıcak 
organisme,, lerden ibaret olduk- şeyler içmelidir. 
lan zannedilmektedir. Ekseriya bu suretle alınacak 

Nezleye karş1 bir serum ihza- ted?irle~ ı:ıezlenin h.ad. dAevre~i~~ 
n için tecrübeler yapılmıştır, ve tadıle kafı gelerek ıht~latm onu 
biraz da muvaffakıyet elde edil· ahrunaktadır.. Dereceı hararet 
miştir, fakat bu tedafii ilaç tam düştükten z~f ıye.t azal~ık~an, baş 
bir tesir yapmaktan henüz uzak ağrıları hafifledıkten, ıştıhasız -
tır. hı~ kaybolduktan ve ürp:rmeler 

Binaenaleyh yapılacak şey her zaı~ ?lduktan sonra sokaga çıkı· 
kcsçe maliim hıfzıssıhha tekay - la~ılır; h~tta hava çok fena olma 
yiıtlerinden ibarettir : Boyun at dıgı takdı~de. açık havada bede.n 
kısı ve şal gibi şeylere fazla sa- hareıketlerı ~ıle yapılması caı~ 
nnmaktan içtinap edilmek şarti olur. Fakat zı~af etlerden tevakkı 

kalın ve sıcak tutucu elbiseler olunmalıdır, sıncrna ve kahvele • 
iyilmelidir, su alan. a_yakkabı • r~. ı.~dilm~elidir, .eve ~k erken 
rdan hazer edilmelıdır. pence • donul~lıd~r. Yazıhancsıne ve 
açık olarak uyumak s~tile adye1ı1~ gıdecek_. o~anlar, ba.~a 

ddülü havaya karşı vikudün larma ıırayete manı olmak ıçın 
uka vem etini artınnalı, açrk ha >:'lkanda zikre!ti.ğimiz tedbirlere 

arda gezmeli, soğuk .su ile yı nayet eylemelıdı~ler .. 
Utanınalı, çok ısrtrlmış odalardan, .. Bu kadar bayagı ~ır. hasta!~ 

i havalandırılrnıyan yerlerden ıçın bu kad.ar fazla ıhtı~atm l? • 
19ı.ıtıınma1ıdır. Teneffüsü ağızla zumuna kad olmayan bırçok ın· 

egil burunla yapmalı, kafi mik· sanlar vardır. Fakat b~ h~stahk 
rda gıda almahdır •• Vitaminin tan nekad~r ~.ve ı~t~yann, 
ayetsizliği hastalığı çoğaltır. ihtilal netıcesı: oldliklerını neka 

vvela burunun bir deliği bade dar orta yaşlı ınsanın ma.ltll _kal-
bu diger deliğile sümkilnnek u- dığmı bir d~~tor ~~dar ~~ılI?ış ol 
ulünü öğrenmelidir. Fena tenef salardı bu fıkır~ennı degıştınnek 

eden bir adam ve bilhassa te ırccikmelerdı. Şahsmm ve men 
çocuk daima neztelidir ve he suplannpt sthhat ve hayatla~ı 

bir bogaz veya b\irun müte- muhaf a.ia etmeyi arzu edenler t· 
ısına mua-yene olurı:m~lıdır. çin hakir görülecek tahaffuz ted 

lar soyuluyor ve faili de bir türlü AG.ACAMll 
ele geçemiyordu. Bilhassa Ta • 
vu.kpazarmcla demircBer denilen 
kısımda dükkanların sık stk ki -
litleri yoklanıyor, 'açılnuya mu· 
vaff ak olunan da açılıyordu. Bu 
gece işçisinin bu semte dadandı· 
ö-ını anlıyan zabıta, tarassutları
~a başlamıştı. Nihayet evvelki 
aece yarısından sonra yine bir o .. 
gölge bu dükkanlardan bırı.n.e 
yanaşmış, elindeki aletlerle kılı
di keserek tam dükkanı acmış -
ken memurlar tarafından yaka • 
lan~tır. 

Derhal karakola götürülen bu 
gencin; maruf sabrkalılardan Ih 
san oğlu Mehmet Nuri olduğu an 
!aşılmış ve kendisi kısa bir sor
QUya cekilince tamam 20 kadar o • 
hırsızlığın bu adam tarafından 
yapıldığı meydana çıkarılmıştır. 

Nuri hakkındaki tahkikatın 
derinleştirilmesine lüzum görül
müştür. 

Dö.rl hırsız 

yakayı eıe 
verdıler 

Son yirmi dört saat içinde fa. 
m. ~akalanan ..dört luı:sız1J.lt va . 
kası olmuştuf: 

ı - Krzıltoprakta Bay Azizin 
evinin alt katında oturan bekçi 
!smaile ait iki palto ve bir pan • 
talan Rizeli Maksut tarafından 
çalınmış. yakalanmıştır. 

2 - Karagümrükte Salmatom 
rukta oturan 12 yaşında Hasan 
ismindeki çocuk, şeker satan Bay 
ram isminde birinin camekanının 
bir kenarında duran para kutu • 
sunu asırmış ve kaçarken yaka -
lanmıştır. 

3 - Beşiktaşta Köyiçinde otu· 
ran Cemalin bir palto ve bir yele 
ği Süleyman isminde biri tarafın 
dan aşırılmış ve yakalanmıştır. 

4 - Beyoğlunda aşçılık eden 
Y ordan: evvelce yanında çalış· 
tırdığ'ı halde isinden çıkardığı 
Viladimirin 8 lirasını çaldığını 
iddia etmiş, Viladimir yakalana 
rak tahkikata başlanmıştır. 

Davak Meselesi 
Tahkikatı Bitti 

Şark şimendüferleri Yedikule 
hat bekçisi Ali çavuşun oğlu Re 
cebin dayaktan ö'lrne hadisesi 
hakkında maarif idaresince yapı 
lan tahkikat bitmiş ve zabıta tah 
kikatmm derinleştirilmesi karar 
laşmıştır. 

Öğrendiğimize göre; bu işin 
tahkiki ile meşgul olan polis ikin 
ci şubesi ve Samatya polis merke 
zi de işlerini bitinnişler ve hadi 
senin bütün şahitlerini, delille • 
rini tsbit ederek evrakı ikmal -ey· 
lemişlcrdir. 

Tahkikat dosyası Bayramerte 
si adliyeye verilecektir. 

Emniyet Müdürlüiü Binaıı 

Ertınıiyet müdürlüğü, Istanbul 
da yeni bir emniyet müdürlüğü 
binası inşası için önümüzdeki ma 
1i 9C'l'lcısinde lazımgelen tahsisatı 
ayırmıya karar vermiştir. 

Büyüklerinin ve bütün öz kar· 
deşlerinin bayramlarını kutlular
ken Türk ulusuna nihayet,şiz sağ 
hk, memlekete çok geniş rahat • 
Irk ve varlrk dilerim. 

Eeyoğlunda farilıi kıymeti haiz 
Acfocamii Evkaf idaresi tarafından 
çok güzel tamir edilmiı, ôdeta yeni· 
l c}tirilmiıtir. Resim, camiin tamir 
edilmiş, yeni vaziyetini gösteriyor. 

Önümüzdeki mali aer.e 
zarfında acele tamire iht ı· 
yaç gösteren yollar mut
laka tamir ftdilecekt.ir. 
Bunların arasında, kabil 
olabildiği takdh-de . '<İnci 
kısım yollar da ıslah erli . 
le::.cktir. 

Motosiklet Kazası 
Havagazi şirketi mühendisi 

Batehin idare5inde bulunan 195 
numaralı hus:.rsi motosiklet Be· 
yoğlundan geçerken Katina is • 
mmde bir kadının 5 yaşındaki ço 
cuğuna çarpmış, yaralamıştır. 

3 - Kadıköyde Ethe 
sokağında 13 numaralı 
ri, Hasan ve Cafer isiml 
arkadaş toplanarak bir ı 
tertip etmişler, Bedri s 
rak cam1an kınnış, elleı 
1i surette yaralanmış ve 
hastanesine kaldınlmıs 

Camları 
Pencereler 
lniırmiş 

Arazi ve bina 
yazım isleri 

Şehremininde Denizap 
sinde Mehmet kızı Hayriy 
gece yansı kapısının camı 

va.zla.n kırılmıştır. Bunu 
yaşında Yahya oğlu Mehıt 
de bir arabacıdır. Ha~1 

meşhut suçlara bakan m 
mi Hikmet Sonele §IJ<aye 
anlattr : 
- Diln gece yanın derln u 
kapımın "lddetli zmgırdısi 
dun. Odadan çıkarken ca 
gır şangrr indiğini görd 
80nra kapının pervazları 
Baktım, Mehmetti. Bağı Yurd içinde 400 

bu f ş~e meşgul 
komisyon 
oluyor 

!stanbulda ve yurdun her tarafın da 400 kadar kon:ıisyon ara~i tah 
ririne devam etmektedir. 1stanb ul<la da beş komısyon faalıyette 
bulunmaktadır. J 
Beyoğlu kazası arazısini yaz ~ 

mıya memur edilen komisyon 
Beyoğlu tarafını bitirdikten son 
ra Sarıyeri de yazacaktır. İstan 
bulda müsakkafat tahriri bitmiş 
ve birçok kazala'rcla bina vergisi 
yeni tahrire göre alınmıya baş • 
lanmıştır. Yalnız Beykoz kazası 
nm bina tahrir muamelesi he · 
nüz bitmemiştir. Buna sebep ola 
rak ta Umuryerindeki !standart 
kumpanyası iç.in biçilen kıymete 
kumpanyanın itiraz etmiş olma 
sıdır. Gaz şirketinin buradaki bi 
nalarına ve tesisatına bir buçuk 
milyon lira kadar bir krymet bi
cilmiştir ki, senelik vengisi (800) 
bin lirayı aşacağı söylenmekte • 
dir. Kumpanya bu kıymeti fazla 
bulduğu için itiraz etmiş ve he • 
nüz bu itirazı kanuni kanallardan 
geçerek kat'i bir neticeye vasıl 
olmamıştır. 

Bu itiraz da neticelendikten 
sonra Beykoz kazası da yeni talı 
rire göre bina vergisi vermiye 
başhyacaktır. 

Tenezzühe 
müsaade 
istiyenler 

Mart sonunda ve nisan ayı baş 
larında yapılmak üzere vilayet~ 

Sebze Ha li Esash 
Şekilde Genişletiliy~r 

Sebze halinin bugünkü vaziyc 
tinin tam şekilde ihtiyaca kafi 
gelmediği nazarı dikkate alırumş 
ve genişletilmesi kararlaşmıştı. 

Bu genişletme ameliyesine kıs 
men başlanmış olup, Hazirançlan 
itibaren daha esaslı ve bütün ihti 
yaçları karşılıyabilccek bir şek· 
le ifrağ edilecektir. 

Bundan başka halin tecrübe 
mahiyetinde olarak idaresi de 
sona ermiştir. 

Bu seneden itibaren yeni bir 
bütçe ve esaslı bir kadro ile tama 
men belediyeye merbut olarak fa 
aliyette bulunmaktadır. 

Şirketihayriye Vapur· 
larına Radyo Koyacak 

Şirketi Hayriye boğaza rağbe 
ti artırmak için yeni teşebbüsle
re başlamıştır. Şimdi de yolcula· 
rın musiki ihtiyacını tatmin et • 
mek için vapurlarına radyo koy -
masıını düşünmiye başlamıştır. 

Bir f'ayin 
Dikili kazuı kayma.kamlığma, Ter

me kayma.kamı AbdUrrahman tayin 
edilmiıtlr. 

dim. O: 
- Hele bir ağzını aç v 

etlerini lokma lokma k 
Benim anladığıma gö 

şudur: Ben Mehmetten 
larak ayda bir lira alın 

bundan mUteessır olmuş 
beni ta.kip etmiye başlamı 

Mehmet suçunu inkar 
- Bu bayan benim am 

sıdır. Oturduğu evi merh 
la beraber yaptık. Duvarı 
alrn terim karıştı. Amc 
srnı da bana verecekti. Z 
için çalışmıştım. Ömril ve 
ölüverdi. Bundan sonra y 
sokağa attı. Yine kendim 
ahıra beygirlerimi bağlzyo 
hayet buna da mUsaade 
ca.m. çerçeve kırmadım. 1f 
dedi . -

Bundan sonra dava S 
ı:rulh birinci cezıı. mahkem 
ı>tti ve suçlu on gün hap. 
oldu . 

G 

BiRKAÇ 
SATIRL 

hm Uzeırinde bir bıçak bul 

"adere edilmiştir • 

• 
A kay, Şirketi Hayri 

liç idareleri önil 

zarfmda tatbik edilmek 
bir 11eyrüsefer tarifesi h 
dırlar • 

muhtelif ~nezzüh müsaadelen ~ı· Ü. 
için müracaatlar yapılmaktadır. 1 ~ 

Vilayet, yapılacak bu tenezzüh L!~~~~~~!:~--~!2~!:5il.i~i..!!2!.:=:::::::!:~ 
lerin mahiyetinin tesbitini poli· 
se havale etrlıektedir. 

Mahzurlu görülmiycnlere mü· 
saatle edilecektir. 

Bahçeli Gazinolar 

Bu sene yaz mevsiminde açıla 
eak olan bahçeli içkili lokantala

faali et saatleri hakkında ye 

1 
24 ŞUBAŞT 
ÇARŞAMBA 

Buıünkü Ha•a: BULUTLU 

Ba.Un bava, umaml:vetle balatla ıeçe
cektir. Orta Anadolu ve Karadenis, ubil 
mmtabımda hafif :ıaiıt kaydedilmesi muh
temeldir. Akdeniz mmtakaımcla derecei ha
raretin biraz artması ihtimal dahilindedir. 
Ege mmtakaamda ve ,ehrimizde hafif :vai· 
mur da beklenebilir. 

Ounkü Ha•a 
Dün, barometre 758 milimetre, hararet en 

2 nci ay Gün. 28 Ka 
1355 Hicri 13 
Zilhicce: 12 
Güneş: 6,44 - Oğle: 

tkindi: 15,27 - AkşaıI 

Yatsı: 19.23 - lmsili 
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1 1 MERHUM.-.. 1 
Trabzon 
Valisi 
Vefat etti 

Hükiimetçiler · bütün 
cephelerde ·mukabil 

taarruza geçtiler 

-

Fransada . muhalifler 
hücuma gecivormus 

(Başı 1 incide) 
Cenazesi Bugün Mera· Bal!k cephesinin diğer mmtakalarnı-

K ld la k da topçu düellosu yapılmaktadır. A lman Hariciye 
Nazırın ın teklifi 

simle a iri C:G Burgos'da neşredilen bir tebliğe gö-

Yeni bir siyasi 
mesele mi?, 

b Ronıa., 23 (A.A.) - lngiltere hük0metinif1, Ha
t eş Necaşisi Haile Selasie'yi Kral altıııcı Jorj'un 
baç giyme merasimine davet etmesi tasavvurunda 
Ulunduğu hakkındaki haber, siyasi mahafilde şid

detli bir heyecan uyandırmıştır. Bu mahafil, Ro -
~a hüktlmetinin Necaşinin şahsi olarak bu mera -
~'lllde ha.zır bulunmasını protesto etmiyeceğini, fa. 

Fakat hükiimet 
siyasetini değiş-
tiimiyece kmiş 

Paris, 23 (A.A.) - Mebusan meclisi koridorla
nnda cunia günü M. Flandin tarafından umumi 
siyaset hakkında verilecek istizah takriri Üzerine 
hükumete karşı hücumlarda bulunulacağından 
şüphe edilm emektedir. 

re, nasyonalist tayyarelerin Mndridin 
cenup ve şimal cephelerini bombardı
man ettikleri anlaşılmaktadır. Sala
manka hükumeti de· kızılların Austri 
muzafferiyetini kat'i surette yalanlı
yor. 

Madrit cephesinde bombardıman 
Madrit, 23 (A.A.) - Asilerin tay· 

yarelerl, şehir üzerinde dolaşmışsa da 
bombardıman yapmamıştır. Oğrenil

<:liğine göre, bu tayyareler gece yansı 
Akala Honaros üzerine 15 kadar 
bomba atmıştır. Bo~bardıman neti
yici henüz malfım değildir. 

Yeniclen sil6h altına al1nacakla1 
Valencia, 23 (A.A.) - Harbiye na. 

zın. kur'a keşidesinden muaf tutul • 

(B~'"t 1 incide)' l 
İtalya ve Macarlsta.ri ~tirak edecek • 
tir • 

. Zanı.ıolunduğuna göre, bu teklif, 
A vusturyanm Haousburg hanedanı • 
nı tekrar saltanat makamına ge~. 
mekten feragat etmesi şartiyle, ser.~ 
dediliniştir • 
ZİYAFET 

Viyana, 23 (A.A.} - Y . Şu.5nig 

Alman heyeti şerefine Belevdera sa .. 
rayında bir kabul r esmi yapmıştD' 
FRANSAYA GÖRE 

at Habeş hükOmetine yapılacak resmi bir dave
ti • bilhassa Akdenize aid lngiliz - ltalyan itil8.f ın·
da.rı sonra - dostluğa münafi addedeceğini beyan 
9Ylenıektedir. 

Bu hücumların, eski hücwnlar gibi akamete 
mahıkum olacağı ve hükumetin mutat ekseriyeti 
elde edeceği tahmin olunmaktadır. 

M. Blumun dün Saint Nazairede ve Nantes'da 
-:---___ söylemiş oldugu iki nutuk hakkında mebusan 

~ 
meclisi koridorlarında uzun mu-

1 ·ı N G .1 LT ER EDE tal~alar ileri sürülm ektedir. Ek • 
Rılal Doniımon 

· muş olan 1932 ua 1935 smıflarniı si
lıih altına almrya karar vermiştir. 
1936 efradının yol tezkereleri pek ya 
kında verilecektir. 18 ila 45 yaşında 

Paris, 23 (A.A.) -Avusturya me. 

selesi ile Avusturyadaki Nazi oe-re • 
yanının teraıkkiyatı, matbuatı en~ 

ye d~ürmek:tedir • 

• · , · serıyet fırkalarına mensup zevat, 
. hükumetin siyasi hattıhareketi -

l As K ER L' K nin istikametinde bir güna deği 
@histanda Mühim şiklik olnuyacağından dolayı 

memnuniyet izhar etmektedir. Bir inkişaf Londra, 23 (A.A.> - Asker kış - ler. 

L lalarının modern bir hale getirilme- Merkez fırkası mensuplan ha 
6histan Avrupada, bilhassa si iç~ beş s~nelik bir p~anın ha~: yal inıkisarına uğraşmışlardı;. Zi 

t.t A.lınanya ile Sovyet Birliği l~ndıgı h~rbıye ba:kanlıgından bildı- ra, ekseriyetin biraz daha geniş. 
cı:ın~a işgal ettiği mevki bakımın - rılmektedır . I.iyeceğini ümit ediyorlardı. Sağ 
tn ll'llJhiın bir vaziyeti haiz olan Kışlalardan bir kısmı bahçeli cenah mensupları, M. Blumun 
lee~lekettir. Yakın zamana kadar şehir halinde inşa olunacaktır. Asker hattı hareketinin iktidar mevki
~er'standa en büyük nüfuz, m&ıııle- toplanması islah olunacağı gibi ma - ine gelmiş olduğu tarihte kabul 
ta ın kurtarıcısı ve milli kahramanı aşlar arttırılacak ve deniz aşırı garni- etmiş bulunduğu hattı harekete 
t'1 Yılan Mareşal "Bilsudski" de idi. zonlarda bulunacakların askerlik tamamile muvafık bulunduğunu 
"aıı.reşalin ölümü üzerine, mevki ini mu"ddetı' azaltılacaktır. d v • • • k" ı v~ ve egıştırılmesi im anının mev 
Q:aı Yavaş Mareşal Smigli-Ridz iş- cut olmadığını beyan etmekte -
tııı e ~~ladı ve bu makama liyaka - <lirler. 

' v 
1 
&osterdiği için kısa bir zaman Romanya Bu zevat, intihabat misakinın 

<ıuveı,. Lehistan Mareşalı ilan olun • ahkamına tamamile ve sadıkane 
)~ Bır iki gün evvel, Mareşalın riayet edilmek suretiie bu netice 
L •• •nlarından olan miralay Kok, V b ' · J 
11U1.. l\..Q ınesınue nin elde edilmiş olduğunu ilavt tııı un Yabancı meınleketlerde ehem- ediyorlar. 
\' }'ette karşılanan bir nutuk söyledi D ) 
t:ıb~ nutuk yalnız miralayın düşün- . eğişmeıer 
IU erıne değil, fakat Mareşalin dü-
~,1~cefe~ini aksettiren mahiyette sa· Bükreş, 23 (A.A.) - Siyasi maha... 
tıok'· Mıralayın anlattığı en mühim filde beyan olunduğuna göre, Tata -
leıe:.alar, Lehistanın fırka mücade • resco kabinesinde hatta bugün bazı 
la~ •ne sahne olmaktan korunması tadilat yapılacaktır. Zannolunduğuna 
deı'l'ligeldiğidir. ÇünkU fırka müca - göre, M. Tataresko bizzat dahiliye 
~~ ~lerı, milletin enerjisini boş yere nazırlığını deruhte edecektir. 
ti) Ç~rl'liekten başka bir şeye yarama
le~·tadır. Bu böyle olduğuna göre 
td •standa milli iradesini organize 
latecek ~eşkilatı yapmalı ve bu teşki-
1'i '" sayesinde mevcudiyetini ve in-
~af •nı sağlamlamalıdır. 

l'rı~ehıstarun ordu etrafında toplan
~etıbta. ve. birleşmekte olduğu~ ö:e -
btı b erı göze çarpmakta oldugu ıçin 
taf 'Yanat bütün siyasi mahafil ta
'f, ~tıda.11 ehemmiyetle karşılanmış 
L,h.Ullun Mareşal Smiglinin bütün 
...... ~stan mukadderatına vaziyet et-
"•,.ısı • a ıçtn bir mukaddeme sayılmıştır. 
ta~ Urıa karşı siyas1 mahafilin en me 

etti~i mesele şudur: 

Karamanda 
evlenenLer 
artıyor 
Karaman (Hususi) - tlçemize 

bağlı Ktlbasan, Kasaba ve Kızılyaka 
nahiyelerinde beşer sınıflı modern 
yatı okulları inş.a.sma başlanılmış. 

tır. 
Bu mearteplerde 937 - 938 ders 

yı1i içinde tedrisata başln.nılabilece. 
ği umulmaktadır. 

ATATÜRKÜN HEYKELi 

Bir hava 
Müsabakası 
Kahire, 23 (A.A.) - Arala.mıda 

birçok Alman makineleri de bulunan 
42 tayyare bugün beynelmilel 
milsabtıkaya iştirak etmek Uzere bu. 
radan uçmuşlardır. 

İlk merhale Krzıldeniz sahilleri bo
yunca maasuadır. 

Huragada da yere inmek mecburi
yetindedir. İkinci merhale t.ugaor _ 
dur. Perşembeye kadar i~tlrahat edi
lecektir. Üçüncü merhale de Kahire
ye avdettir. 

Behariende yere inmek mecburidir 
Avdetten sonra müselles Uzerinde 
bir sür'at müsabakası yapılacaktır. 

lngilterenin 
Deniz inşaafı 

~i~Caba Lehistan mill'i birliğini ve 
-ıııc 1 

iradesini ne şeki lde organize e
~ı t'k?.Atmanyayı örnek sayarak Na 
~ile ~kılttına mümasil teşki lat ya -
titıı'~ \le bu suretle mi milli vahde • 

'y 0 tuyacak ! 

~~ 0k~a Lehistan daha başka blr ör
tıoıctdaıresinde mi hareket edecek bu 
huıtı atar henUz tenevvilr etmemiş 

Kasaba nahiyesinde Atatürkün 
bir heykeli dikilmesine de karar ve. Londra, 2~ (A.A.} -: Daily Tele
rilmiştir. Bu maksatla çarşıda 11 dük graf gaz~tes~in xazdıgma göre, 37. 
kan istim.lak edilmiş olup bir meydan 3~ senesı ~~nız. ınşaatı ~~rafı 230 

b. park vücude getirilmektedir ' milyon lngilız lırasına bahg olacak . 
ve ır • tır ki, bu rakam 1936-37 masrafına 

EVLENMELER ARTTI nisbetle 42 milyon fazladır. 
~ tıuyor. Karaman ve havalisinde son iki 

~atı tırıunıa beraber bu yeni cereyan- sene içinde evlenmeler, evvelki yıllar. Fransada Nüınayitler 

Uzun ~amandanheri Ccrrahpa 
şa hastanesi~ôe t edavi a ltmda 
bulunan Trabzon valis i R ifat Da 
nış.man, doktorların gösterdiği 
bütün dikkat ve ihtimamla ra rağ 
men maalesef m usap olduğu has 
tahğm elinden kurtulamamıştır. 

M emleket , R ifat Danışmanın 
ölümile, değerli idarecilerinden 
birini daha kaybetmiş bu lun -
maktadır. "Kızılay,, merhumun 
ailesi efradile, dostlarının k eder 
terine iştirak etmeyi bir borç bi
lir. 

Rilat Daniımantn hayatı 
Rifat Danışman polis mesleği 

niri derecelerini muvaf !akıyetle 
ve takdirlerle yükselerek bu mev 
kie gelmişti. Emniyet müdürü 
iken Tekirdağı, oradan da Trab 
zon valiliklerine tayin olwunuş
tu. 

V azife ve meslek işıkt olan 
Rifatın milli mücadele senelerin 
de büyük hizmet ve fedakarlık· 
ları görülmüştür. Büyük 'bir f c
rağat ve fazilet için de çalışan· bu 
değerli idare memurumuz, son 
günlerine kadar tükenmez bir a 
zim ve iman ile çahşmaktan geri 
durmamıştır. Kendisini, amirlik 
yaptığı muhitlerde kısa zaman 
içinde herkese sevdirmişti. 

Rifat Danrşman m emlekete, 
en büyüğü 18 yaşında olmak Ü· 
zere 5 evlat bırakmıştır. 

Cenazesi yarın saat 11 de C er 
rahpaşa hastanesinden kaldırıla 
cak ve Fatih camiinde namazı kı
lındıktan sora aile kabristanına 
defnedilecektir. 

ÇINDE BiR 
SiNEMADA 

ARBEDE , 
Şankhay, 23 (A.A.) - Isis ismin· 

deki sineınada bir hadise vuku bul -
muştıur. Bazı ltalyan askerleri, gös
terilmekte olan bir filmin ltalyaya 
karşı düşmanlık ve Sovyet propaga.n· 
dası eseri olduğunu iddia ederek sine 
ma tesisatını tahrip etmiş ve filmi 
alıp gitmişlerdir. Dışbakanlığı Ita.l • 
yan büyük elçiliğine bir protesto no -
tası vererek mesullerinin cezalandı -
rılmasm.ı, zarar ve zi~nm tamir ve . . . 
tazminmi ve filmin iadesini istemış -
tir . 

.ı ı .. tnaksadın komünizm ile müca • dalcine nisbetle ylizde 75 kadar art- AA) 
" d mTl:ıtır. 936 senesi içinde merkezde ve Paris, 23 ( · · -ŞimaJ eyaletin- ç• d K k 1 k 

'fa b ernek olduğu da söylenmekte k":'lerde evlenen çiftler 400 ü geç. de Avesnede memnu bir nünıayise .. 1n e GÇG ÇI 1 
A.lrn Utıdan da Lehistanın daha fazla ~y . teşebbils eden ilç bin köyIU ile polis Pakın, 23 {A..A.) - Uyuşturucu 
ttıa11lrı hıfkilltını örnek tutması ihti mlştir. el . art d ikah arasında kanlı bir çarpışma olmuş ve madde kııçakçılığmda.n dola.yı 27 kişi 

"' kuvvet kazan.maktadır. Evlenm erın rşm a, n tı mP.. · i iki' k'f ed·tmiştl Bunl k agyır 
atı ıuru hakimlikt~n mUtel-rait HUsnU bir çok nümayışç ' polis memuru tev ı ı r . ann ço . 

~ cıı "a:z:iyetin ~ümullü neticeferi hll· 1J11 d h' ti "rülm" kt d" yaralanmıştır . cezalara çarpılmaları muhtemeldir. 
t:11k tıp olmadığı henUz belli deği ldir. Bilginin e ızme go e E' 1r. 
hi~~~uh~k~~M~roo~aL• Mum~~~~~~~acl~d~p~n================~=========== 

Küçük Harici Haberler 
"& bll.tıırı mühim bir inkişaf arefesin- her kolavlığı göstermektedir. 

lılunduğudur. Ba.y Hüsnli, geçimsizlik yilzünden 

Omeı Rua DOGRUL bosanmak üzere mahkemeye düı:ıPn 
'-.__ .-ütıerin vekaletini de bir avukat sı • 

........ ===--========--===- " f-- falile deruhte eylemetıke ve ekseriv~ 
r A bunJann aralarını bulmıya muvaffak r a n S 1 Z • • 1 m a n olmaktndır. Nitekim. son bir senedP 

a~lan otuz Hd bosanma davıvrnıda 
va1nız bir cift talnk:ı kadar gitmiş!or, f ica reti diğeleri barramt~lardt1'. 

~. YAZLIK ZER1Y AT 
~ ~~· 23 (A.A.) - Şubatın 25 in- Son gunlerde havalarda itidal ~ö-

otı, ~kaı:mm ha.<rtalanması üzerine, rUlmektedir. Bundan istifade eden 
u ~-ınii7~leri, Almanya. he- ~iler yazlık memıa.ta ba$amış.. 
bı..~ hasta.ıamnasr il.zerine, ta.tdi:r. Güzlük m~mıatm güzel oL 
~ talik edilml§ti.r., rnam. çütçb·i sevindirmistir. 

N evyork Taymrs gazetesi 
başmuharriri Bollo Cio

del vefat etmişti r. Kendisi 81 
yaşında idi. 

• 
K UçUk itilU iktisat nıec. 

lisi 9unou içtima dev • 
resini kapamıştır. 

• 
E den ite eşi Loı,draya d~n 
· m°'lerdir. 

I
• ngUtere Krahnrn taç giy 

me merasimine lngilte
re devlet ile dipfomatlk mUna 
sebeti of an bUtün devfetrer 
davet edilecektir. Valinılya 

hükılmetl il ~lfabe1lsta.n da bu '' 
aradadır. 

• 
G tneral Cörlnı, VarfO. • 

vadan dönmU,tUr. 

olan her şahıs, cephede hayatlarını 
muhataraya maruz bırakanlarla me
sat birliğinde bulunmak üiere cephe 
gerisinde faaliyette bulunmuş olduk
larmı lsbat edecek bir vesikaya malik 
bulunmak zanıretindedirler. 

lfa/yacla gönüllüleı sımlmcla bir 
kararname 

Roma 23 (A.A.) - Resmi gazete, 
15 şubat tarihli bir kararname neş
retmiştir. Bu kararname, lspanyada 
mücadele halinde bulunan kuvvetler 
nezdinde hizmet kabul eden kimsele
rin aydan bir seneye kadar hapis ce
za.siyle cezalandınlacaklanm natık 

bulunmaktadtr. 
Dahiliye nazın, gönilllülerin yazıl

maanu ve ispanyaya hareket etmele
rini menedecek tedbirler alacaktır. 

Gönüllü meselesi ve muıalleriyet 
Madrit, 23 (A.A.) - General Po-· 

za.s, Havas muhabirine beyanatta bu
lunarak, gönüllüler gönderilmesinin 
kontrola tabi tutulmasmm cümhuıi
yetçileıir muzafferiyetini kolaylaştı
racağını, çünkiJ onların a.dedcn faik 
olduklarmm şüpheden azade bulun -
duğunu söylemiştir: 

Kontrol meselesi 

Londra, 23 (A.A.) - Röyter ajan. 
smm İspanyayı kontrol plii.ııı hak • 
kında verdiği taisilata nazaran, İngil
tere ile Portekiz arasmda hasıl olan 
anlaşma mucibince· Portekiz· - Is . 
panyol hududunu kontrol için 130 tn. 
şahit konulmasma itiraz etmiştir. 

Fransızların bu itirazlarmı tetkik 
Portekiz - İspanyol hududu için 130 
müşahit tesbit edildiğiğ halde Fran -
sız - İspanyol hududu için 180 mü
şahit konulmasına itim zetmiştir. 

Fransızların bu itirazlarını tatbik 
etmek U~re mUtehassıstar komitesi. 
nin toplanması kararla-&trrılmıştrr. 

Diğer taraftan sahillf'rin kontrolü 
için ayrılacak mmtakalarm tesbiti 
baska bir tarihe bırakılm~ır. 

Daily Telegraf gazetesine göre. 

Mme, Ta.bou.is, Övr gazetesinde 
diyor ki : 

"Eğer, Avusturyada Ha.hsburgı&. 
rm saltanatı ıhemen la.de edilmtyec.elc 
olursa, Hitlerciliğin Avustury~daki 
müthiş terakkileri dolayısiyle bu iı,, 
adeta gayri mUmkün olacaktır. Dtlıı 
akşam Viyanadaki siya.si mahafilde 
hasıl olmuş olan intibaı tasvir ~t ııek 
kabil değildir. Bu intiba ,o kadar do-
rin idi. 

İzmir 
fuarı 

hazırhğı 
İzmir (Hususi) - Şubat aymt!a 

bulunmamıza rağmen fuar hazırlık.. 
lan son hızile devam ediyor. Reia Dr. 
Uz, gündelik mesaisinin yansını fıı .. 
aıo çalışmalanna tahsis etmiştir. 

1stanbulda en değerli Türk sanat.o 
karlarının hazırladıkları afiş nü.mu• 
neleri dün fuar komitesince tetkik e. 
dilmiş ve beğenilmiştir. Ancak bu 
afişler üzerinde bazı tashiha.t yapıl~ 
IDI.)<tır. . .i 

Sipariş edilen afişlerin şekli: ' 
Dünyayı anlatan bir küre, Kilrenla 

etrafında muhtelif milletlerin bay • 
raklan .. Bir kısmında ·bariz bir ,ekil· 
de Türkiye ve Türk bayrağı dalga. 
lanınaktadır. Kürenin etrafında trp
kı bir slirat katan servisi halinde 
muhtelif memleketlerden yolcularm 
geldiği temsil edilmektedir. 
İzmir Enternasyonal fuarmm aın;.. 

meti farikası "İ. E. F.,. tir. Arışler 
derhal tabedilerek tevzi işlerine baş• 
!anacaktır. 

,-
İspanya sahillerinde tesis olunaca:k 
kordonun sahillerden iki mil mesafe· ' 
de başlr;Yacak ve bundan maada kont 
rol memurlarınnı İspanyaya gidecek 
vapurlara binmesi i~in istasyonlar 
tesis olunacaktır. Bu istasyonlar 
Cherbourg, Bordoux, Cebelüttank 
Marsilya, Palernıa. Oran, Madere'dir / 
Kontrol. memurlarmm sayısı bindir. 

Franfonun tebli~i 
Salamanka, 23 (A.A.) - Franco 

umu~ karargahından bildiriliyor: 
Beşinci fırka kıtaatı Temel ile Sar 

ragosse arasında ve Calamoche civa 
rmda mühim bİ'r mevkii ele geçirmiş 
!erdir. , 

Sekizinei fırka, Asturya.da Escan- j ' 
plero ve Ribellos civarında hükumet 
çilerin taarruzlarını tardetmişlerdir. 
Bizzat Oviedo şehrine karşı yapılan 
taamızlar da şiddetli bir mukaveme 
te uğramış ve düşmana ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Madrlt cephesinde mühim bir de
~iktik yoktur. 

Cenup cephesinde ordu temizleme 
işine devam etmektedir. 

'-=--"' 
AFYON KARAHISAR 

Çankırıda Zelzele 1 j MADEN SUYU 
Ça.nlan, 23 (A.A.) _ Dnıı saat En ınilkemme! eofra sayuc!ur 

altı raddelerinde bir yer sarsıntısı ' -
Ôldu. Zarar yoktur. 

---• 
... 
1 
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ir ııt atma viizünden 
, 

cıkan h8dise 
Suçlu cürmünü 

itiraf etti 
t Beyaz1tta oturan Kamil Zekinin evinin karşı-
sında Nedim, İhsan Erkin ve Süleyman isminde 
1 ç genç oturuyormuş. Kamil Zekinin 16 yaşında 
Selma isminde bir kızı vannış ve iddiaya göre 
bunlar Selmaya pencereden laf aıtarlarm.ış. Selma 
dün evin önünden geçerken yine kendisine: 

Fırııdaklı 
kumarbazlar 

Ali oğlu Müminle Ahmet oflu Niyazi dün 
bir fınldak tertip etmitler ve Tahtakalede . 
Uzunçartıda poliı noktasının arkasına geti
rerek açmıtlar ve kumar oynatmıya hazırla. 
nırlarken nokta poliıi tarafından yakalana. 
ra.k Müddeiumumlliie verilmitlerdir. Bu fı. 
rıldaklı kumarbazların daha enel de batka 
ıemtlerde kumar oynatıp çoluk çocuiun P•· 
ralanru aldıkları anlatılnııttır. Müddeiumu· 
milik tahkikatını bitirdikten sonra bunlan 
mahkemeye verecektir. 

- Bayramda ne şeker olmuşsun, demişler. Ve 
kıza pencereden şişe göstererek şerefine idarci 
ikdah etmişler. Selmanın babası bu vaziyetten 
haberdar olpmş ve dün sokakta Nedime rastla- ı 
anı-:: ve onu kızına laf attığı için tahkir ve tehdit 
etmiştir. ___________________ _. 

Nedimin şikayeti üzerine hadise j 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine 

gelmiş ve tahkik edilmiştir. Müddeiu
mumilik iki tarafın da suçlarını tes -
bit etmig ve fakat Nedim ile thsan 
Erginin nUfus &ayrtlaJillll buldurama 
dığı için bunlar hakkında umumi hü
kümler dairesinde takibat yapılma. -
sına kar ar vermiş ve Süleyman ile 
Kamil Zekiyi sulh ceza mahkemesine 
göndermiştir. 

Süleyman suçunu itiraf etmiş ve 
milddeiumuminin : 

- Gösterdiğiniz şişede ne vardı? 

sualine de şöyle cevap vermiştir: 

Zavalh hayvana 
işkence ediyormuş 

27 yaşında Mehmet oğlu Mustafa isminde bir delikaııh Samat
yada araba ile ekmekçilik yapmaktadır. Beygiri çok zayıftır. Her. 
gün arabasııu Samatyanın yan yokuşlarına sürer ve baknnsız 

hayvan lağar omuzlannda arabayı çekemeyince hayvanı kırbaçla 
dövmiye başlar. 

Bu da yü:Utnıiye k!fi gelmeyince J aldığı cevap ta şu olm~ur: 

• • 
Altı ay yırmı 

gün hapis cezasına 
mahkiim oldu 

lzmir adliye 

Binası 
, 

Bir Yanma Tehllketl 
Atlattı . ,k 

Meşhut suçlara bakan Asliye İkinci Ceza mahkemesi dün Ra
sim oğlu Münir hakkında 6 ay 20 gün hapiı cezası verdi ve der-

Izrnir, (Huwsi) - Arefe gü11ti• t 

liye binası bir yanma tehlikesi at!J 

mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 
hal tevkif etti. Münirin suçu güpegündüz eve girmek ve polisi 

Adliyenin kalorifer dairesinde; 
yaralamaktı. Hadise şudur: 

lışan ocakçı, ocak yakınma ba.ZI 

ta parçalan koymuştur. ~ 
Münir dün öğle Uzıeri Karagtimrilk

te Yusuf kızı Hanife ile gelini Feri -
denin evine girmiş ve elinde bir ustu. çrm== rrmrz-~ 
ra olduğu halde odaları birer birer ' B t L E C 1 K V E j 

Bu tahtalar ocağın hararetiyle_...! 
zışmış, ve ateş alarak etrafa ı;iı"r 

aranuya b&.flamıotır • 
Böylece üç odayı açmış, dördüncü 1 

odayı açar aç.maz da Hanife ile geli -

etmiştir. 
OLGUN RAKILARI · tıı' 

Bu sıt'ada kalörifercf dışarıda ~ 

SAH1B1 

nini görm.Uşı. Bu tk1 kadm gUpegUn· YURDDAŞLAR.JN'IN 
düz beklemedikleri usturalı misafiri 
görUnce şaşrrmışlar ve hayretle biri. 

lunmakta.dır. içeri girmek üzere , l pıyı açtığı zaman dumandan ve ~ 
den girememiş, derhal itfaiyeyi b 

birlerine bakarlarken Münir dişlerini 
sıkmIŞ, usturasını Çekmİ.f ve haykır-

mış: 

- Ağzmrzı açmayın .. !kinizm de 

diri diri derilerlnlzi yUzerim. 
Fakat kadınlar duramaımşlar feı;

yada bsşJamrşlar.. MUnir tehdidfnj 

ika etmeden kendisini BOkağa atmış 
ve kadmlarm feryadı tızerine yetl~~m 
polis Ha.sanla karşılaşmış ve kaçmak 
istemiştir. Polis kendisini koşarken 

arkasından tutmu, ve eıtnden ustura
yı alarak karakola götUrm.ek ister -
ken de polisin elini yaralamıştır . 

Müninr Mahkemede dUn kendisini 
şöyle mUdafaa ediyordu : 

- Bu kadınlan ve evlerini hiç 
tanımam. Dün çok sarhoştum, ne 
yaptığımızı bilmiyordum. Zahir sar. 
hoşlukla aklıma esmiş ve bu eve gir. 

mişim. 

Mahkeme şahitleri de dinledikten 
sonra bu müdafaayı varit görmedi ve 
hUkmünU verdi. 

KURBAN BAYRAMINI dar etmiştir tı 

KUTLULAR 
ttfa..lye derhal yetişmiş ve taıl~ 

earfiyle a.teşi eömfürmiye mu-v , 
~ST~~~!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~~!@!!!!l!i!!!!!!:llll olmuştur. Kaloriferci sorgu aıtIP' 

lınmıştır. 

1 ,. -

, --ill 
BugUn !sta.nbulda. iPEK. lzmirde ELHAMRA sinemalarında sen~ 

en gilzel filmi; 

Rus .. Japon muharebesi 
('l'H'RT.(f'"<F. ~07T .n) 

ı~· SOMER Sineması·~ 
BAYRAM M'ONASEBETİLE EN BVYOK ŞARK ~ 

BAGDAD BOLBOtO 
nü gösteriyor. Tamamilc Türkçe sözlü ve şarkılı olan bu fiıtııi 
mutlaka görünüz. ' 

Baş rollerde: Münire Mehdiye - Ahmet Allam. 
- - --- - - ---·- ~....,....;;;i 

- E vvelce terkos suyu kor ve ra
kı i<;erdik. T~ksit verilmediği için ter
k os kesilince boş şiı:ıe ile şaka yanar· 
dık. Mahkeme suçlular hakkındaki 
kararrnı bugün verecektir . 

yerden aldıgı t~larla hayvanın kar- - Senin ne vazifen, hayvan benim 
nma vurur. Dün yine bu işkence faslı değil mi, döverim de öldtlrUrUm de .. 
başlamış. O civar halkı bu azap veri-
. d b knıışl N'h t Bu cevap Ekremi kır.dırnuş, Musta. Jl~~~!!!!!iii!ı~~~~~!iiiii!!~~!i!!!~!!!i.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!ii!!!!!!!i!!!!!!~!ı!!!!!!!i!i!i!!!ii!!!i!!ii!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!~~~~!i!i!!!!~~ cı manzara an ı a.r. ı aaye .. 

TÜRK dün Tahsin oğlu Ekrem isminde bir ı 7 milyon Türk için vücude getirilen bü 

Diş hekimi B. MALHAS DOZ'u.ı,... ı genç dayanamanuş : H~dise. biraz ?~~ meş~ut suçlar yülıı: film: Türk lnkllabı 'nda 

Son 30 senelik tarihi.misi b.akild film n
ıikalarile görünüz. Saltan.at, Meırutiyet, 31 

Mart, Hareket Ordusu, Balkan ve Umumi 

Harpler, Çanakkale Zaferi, lşıal Devri. İs

tiklal Savaşı, Lozan, Cürn!iuriyet. 

- Yahu! İnsaf .• Hayvana hergün mudderumumilıgıne aksettı. Sultan • • terakki hamleleri. Sesli ve türlı:çe ıözlil. 

. ~ ' ...,-.ferlerini canlandıran buyü.k millı filın-

Sinemasında 

Matineler saat 11 de 
başlar 

SAÔLIK AÖIZDAN BAŞLAR eziyet ve işkence ediyorsun. İşte bu ahmet birinci ceza mahkemesi Ekre., Genç, ihtiyar biitün Tiirkle.~ ~endi. ~nk.ıli.p 

t ~-yokuşu ~ıkaraıruyor. Biraz yem ver me 10 lira~ cezuı verdi. ve ıecu , terini ııörmiye koşuyor. 
KiTABi OKUDUNUZ MU? J de dizlerin~ kuvvet gelsin, demiş ve etti. . ' z:zıı_ __ __ ' -4E~T~ - - - - -- -~~ 

·!!'_11~~11!'1111~~~!!!!!!!'!!~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!~~~~~!".!llllll!!!~!llllll!!!ll!!!l!lll!~~~~--.;.;;;;-...;.;;;;;;~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!ll!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~ 
bir halde değildir. Dimağı bir f elç ve mütemadi sar· 
hoşluk ona her şeyi unuttw-muştur; ben bunu, mü. 
t eaddit t ecrübelerimle pek iyi anladım.. O, hiç ol· 
mazsa, bu cihetten mesuldür. Ben, her şeye rağmen 
bu hikayeyi mutlaka sana anlatmalıyım. Laik asrı· 
nuz konfesyonu, itirafı zünubu gülünç bulmaktadır. 
Halbuki insan buna nekadar muhtaçmış; bundan ru
hu ne tatlı bir haz duyuyor , vicdanı ne kadar hafif. 
liyorınuş .. Bu J{'ıtfü senden beklerim; belki çok ba
nal, çok basit bir vakadır. Fakat behemehal, bunu 
bu gece, benim ağzımdan dinleyeceksin. Senelerden
beri vicdanım üzerine tazyik yapan bu ağırlığın bir 
kısmını benimle paylaşacaksın. Her mUcrim gibi • hiç 
olmazsa • cinayeti müruru zamana uğramış her cani 
gibi, bunu it irafa çok ihtiyacımız var. 
Arkadaşımdaki bu heyecanlı · ısrar, bu, tıözünU 

mutlaka kabul et tirmek istiyen marazi inat öyle hat 
bir şekilde idi ki, arzusunu kabul etmemekle, aııhht 
vaziyetini vahimleştireceğime kanaat getirdim. ~ 
zusunu kabul ettim. Uzviyetinde, maddiyetinde tarna 
men zail olan intani hastalığı, herhalde asabmda, ma 
neviyatmda derin, silinmez izler bırakmıştı. 

Teslimkar muvafakatimi gözlerimden okumuştu; 
b ir çocuk gibi sevindi, kadehini kaldırarak bu hadi. 
scyi geniş bir visk,i yudumuyla tesit etti ve dinle, 
dedi: ! 1 ..... 

"- 1908 inkıl8.hmı, adalli, yirmi yaşında idrak et
miş olan İstanbullu : e entelektüel 'l'ür.ıt. gençleri, bu
gün, yerine büyük bir sinema binasının kurulduğu 
sahada "Sketıııg Palas,, isimli, sun'ı bir kayak salo
nunun mevcudiyetini pek güzel hatırlarlar. Ne yazık 
ki, hem spor, )ıem eğlence ve hem birleşme yeri olan 
bu müessesenin benzerine, bu kadar terakkiden son. 
ra, bugUnkü gençlik, hala malik değildir. Ben de. bu 
yerin hararetli müdavimlerinden idim. Orada bol zi
yalarla pırıl pırıl parlayan asfalt bir pist üzerinde, 
ayaklarımıza taktığımız t ekerlekli patenlerle ve mü
ziğin nağmelerine uyarak bazan teker, hazan çift ve 
bazan da bir kütle halinde dans eder, çok heyecan, 
çok hareketli saatler geçirirdik. Hususi bir idmanı, 
talimleri icap ettiren bu spor için mahsus muallim
ler vardı. Günün tenha saatlerinde bunlarla günler. 
ce, haftaıarca eksersizler yapıldıktan sonradır kl, 
günün kalabalık saatlerinde, bu dar p~t Uzerind~ 
dans yapılabilirdi ; aksi hal çok tehlikeli idi. Hatta 
hazan öyle anlar olurdu ki, bütün meydanı, ba.,dön
dürücU, göz karartıcı sUratile en maruf sporcular ve 
profesyoneller kaplar ve bizlere bir köşeye sinmek
ten başka çare kalmazdı. :Şu şporun aıalikleri genç er
kek ve kadınlı:.rdı. O zaman1ar Ttırk kadını henüz 
cumbalı odaların kafesleri arkaamda. demgüzar ol. 
duklarından buraların kadrn cemaati yerli Rum, Er
meni ve Musevi ve Levantin ve ecnebi aile kızlan ile 
dömlmonden denen şen, şuh ve •akrak kadınlardan 
ibaretti. Pistin etrafını daire halinde kuşatan tahta 
parmaklığın arkasını da, bu spora 1:,-tirak etmiyen 
mümta; bir halk işgal eder , geniş sepet koltuklara 
uzanarak, küçUcük masalar önünde konsomasyon 

• .. GR 'I YA 
.. . 

No. 3 [Dört gün sürecek roman] Yazan: UMMACI 

yaparak, dans edenleri seyrederlerdi. Sonraları da.ha 
muteka.millerini ve hakikı buzdan yapılmış olanlarını 
Avrupada gördüğümüz bu kış spouan ıçm gençli
ğin pek rağbetini kazanmıştı. 

Biraz evvel sokakta gorup feci halini tasvir eyle
diğin ve bakkaldan az çok hüviyetini öğrendiğin ka. 
dw da, bu yerin en çok sevilen, en fazla takwr ecu
len; en şık, en güzel müdavımıennden biri idi. Büytik 
dereli Matmazel treni.. Arkasında daima en güzide 
bir meftun kütlesi sürükliyen bu kadın, Beyoğlunun 
en zarif bir kadını idi. Bır, iki ecnebi lisanından baş
ka pürüzsüz bir Türkçesi vardı. Tanin gazetesini ha.. 
kikı ıbir Türk kızı kadar fesa.batle okur, Fikretin en 
çetin şürlerini in.şat eder ve bilhassa bu yüzden ~eh
rin en yük.sek tabaka.sile temas eder ve ~runda akla 
gelmedik f edaklrlık yapılırdı. Evi en maruf gazete
ciler, edipler, şairler, genç avukatlar, doktorlarla do
lup boşanırdı .. Adeta küçük bir "Ladam OkıQenelya.,.. 
Zaten devir de hala romantizm izi üzerinde yUİ-üyeu 
bir devirdi.. Ben de, henÜZ bir mektep çocuğu sıfati. 
le, bu müşterek il8.hlan etra.f ında aıkı bir çember te~
kil eden güzide meftunlar arasrnda mahcup silik ve 
bilhassa. çok züğürt bir ınevcudiyet idim.. O, ayni 
zamanda pek mahir bir patenci idi., Gizli bir maraz 
gibi için için kalbimi kemirerek benliğimi saran sin
si ve pl!tonik bir aşkla bu çok ,uh, çok mağrur ka
dını sevm.eğe başlamıştım. Bu kadına yaklaşabilmek, 
ona kendimi gösterebilmek için, marazı bir has -
sasiyetle arayıp bulabildiğiın yegane çare milkem
mel bir patenci olabilmekliğimdl; hemen kararımı 
vererek harekete geçtim... Bir hocanın mUtemadi 
nezareti altında ihmal ettiğim mektep derslerinden 
ele geçirdiğim saatlerde günlerce, haftalarca çalışa
rak, bu sporu bütün inc~liklerine kadar öğrendlm ..• 

Onun göz:Une çarpacak yerlerde en zor. en tehli
keli hünerlerimi yapa., yapa nihayet na.zan dikkati· 
nf eelbedeblldi.m.. Bir akşa.m, küçUk bir tebessümü, 
te,vikkar blrka9 kelimesile ihya olmuştum; henıen 
onu hafif ve kolay bir valse davet ettim, dudakla
rmda ayni mağrur tebessüm olduğu halde, müstağ
ni bir eda. ile kollarımın anı.sına gtrdJ .• Meftunlarıttm 
mUhlm bir kısmı, kc ı ' ilerini yorup terletecek böyle 
bir spordan kaçman tenperver lnsanlardı; binaen&• 
leyh pist ita.hasında pek kuvvetli ra.ld erim yoktu.. 
Valsi falsosuz oynadık ..• Biraz sonra m ziğin ba~la,.. 

dığı zor bir vals için onun gözleri ile etra!ta beni 
aradığını deli gibi bir sevinçle gördllm, hemen yanı. 
na kottum ... Oyunumuz etrafta atlka U~"'8.Jlcbracak 
derecede güzel ve aıan'atkarane idi. Gen~. atletik vtı. 
cudünden fışkıran nefis kokusu içinde, kendimi U• 

nutacak kadar, mest idim; onu kollanmm arasında 

göz kara.rtan cehennemi bir sür'atle mütemadiyen 
döndürüyordum.. Bu sür'atin hasıl ettiği hava d t:p
la.smanlan kızıl kumral saçlarını havalandırıp ağzı. 
mı, yüzümü kamçılıyordu .. Nihayet, bütün güzel 
şeyler gibi, bu da bitmişti. Elini öperek, onu yerine 
kadar götürdüm .. Artık, her tesadüfüınUzde bir ve
ya iki valsini benimle oynamayı kabul ediyordu. Bir 
gün, ne kadar bayrankan, meftunu olduğumu, dans 

' esna$ında ezile büzüle; utana, sıkıla kulağına. tısıl
dadım. Şuh ve iruıa.fsız bir ha.Jchakaya boğduğu tek 
bir kelime ile ve ana lisa.nile cevap Verdi: Pedakl. 
mu! (Çocuğum) .. Bu, bir merhamet, şefkat ve ıada· 
ka ifadesinden ba~ka bir şey değildi; kalbimin ezi
lip buğrulduğunu hiaeetim ... Yine bir gün garsonla.. 
rın pek meşgul olmalarından bilistifade, önUnde diz 
çökerek patenlerini küçük ayaklarına bizzat giy • 
dirdim.. O a.kşam şükran makamında, pist'in tam 
kenarında bulunan masama kadar kayıp geldi ve 
bir likörümü içti ..• Bütün münasebetlerimiz bu hu· 
dudu ~adan, devam edip gidiyordu... Artık yaz 
gelmiş olduğundan, Sketing PalM llemleri, o za. 
manlar çok mergup olan, Tepebw,ı bahçesine intikal 
etmişti.. Onu artık Garden Barın şıkı ve mükellef 
terasında etrafı bir alay genç zengin meftunları ve 
kendisi kadar güzel kadınlarla çevrilıniş olarak gö· 
riiyor ve marazi bir hicapla yanından kaçıyordum. 
Bazen, gayri kabili içtinap bir şekilde karşılaşırdık .• 
Bu zaman benim derin selanıla.rıma yine o müstehzi, 
~ub ve 18.kayıt kahkaha.sile mukabele ed'\r: "Nasılsı
nız, mon partener? •. ., diye birlikte yaptığımız vals. 
leri unutmadığını ima etmek isterdi. Bu mUısrif ve 
zengin güzel kadınm gittikçe büyüyen aşkı benim 
için yıpratıcı bir hal almıştı... Mektebi bltirmlştim. 
Biraz da kadından ve onun nisbetsiz a,kmdan ka
çıp kurtulmak ihtiyacı ile, makine mUhendisliğl tah· 
Bil etmek üzere, yabancı diyarlara gittim. .• 

Aradan seneler, uzun ıııeneler geçnU,ti. Pek sey. 
rek muhabere ettiğim ba.zı dostlardan aldığım mek
tuplarda onun ayni şa.'şaa vo lüks içinde, etrittmı 
ısara.n meftunları arasında, Y!lfa,dığını öğreniyor
dum.. Balkan harbini ve BUyUk harbin Uk iki sene. 
sini muhtelif işlerle, hep böyle, hariçte geçirdim. Ha
yat gailesi ve onun cidallerl kalbimdeki bu a,kı, he
tnen de, körletmiş gibi idi. .• Nihayet 1917 de ihtiyat 
fen zabiti sıf atlle harbe iştirak etmiştim. Bu aıene. 
nin cephe dönUşU bir Mayıs ak,ammda, ·çok eski 
dostlarımdan maruf bir aileye mensup bir zat, Fatih 
efvarmdakl evine, bent yemeğe davet etmişti. Orada, 
bir çok aşinalar, rnahut Sketing Palaa müdavbnlert 
&t"asmda o kadım, evet lreni'yi de hayretle görmUf· 
tüm. Uzun senelerden ııonra kendini burada ve ilk 

defa olarak görüyo1·dum; beni çok tanınmış eski bı~ 
~ina gibi kabul etti .. Yine eskisi kadar zarif, güzel· 
di. Fa.kat; haline niabi bir ağırlık, bir vakar gelınİ.fo' 
ti, hututu veçhiyesinde de tebeddilller vardı ... 

Ertesi akşam, Tepebaşı kışlık tiyatrosunda, hs.ı1' 
malıllleri menfaatine verilecek mtihim bir sUvaredf 
bu kadına da bir vazife verilmişti. Tertip heyeti.il~' 
bunun prova.lan yapılıyordu. O, sahnede Fikretin şı" 
lrlerinJ okuyacak ve ayni zamanda da oyundan ef/• 

vel, diğer bir kaç kadın arkadaşı ile birlikte, kibıı.t 
halka, davetli ecnebilere çıçek buketleri ve ha.tırs 
rozetleri dağıtmak suretile, bu çok hayırlı müsaı:Pe
renin varidatını, fahriyen, arttU"tnağa çalışacaktı.·" 

Bir Ramaıan gecesi, midemdeki muannit bir 53!1' 

CiyI durdurmak için, methali bile ammenin gözündeı1 
gizli olan Beyoğlunun maruf birahanelerinden birin• 
de, bir çay fincanı içinde, bin ihtiyatla ve ilaç ı:nJ" 
kamında konyak içtiğimden dolayı Galatasaray itı• 
zibatına ka.dar davet edilerek sorguya çekildiğirtı• 
budalaoa ,oven, btr devirde bu şerefli vazifeleri bfY 
kiki Türk kadıhın'a. görd.Urmeğe imkan yoktu. 

Mu!uısal ve çok ağır bir yemeği mUteakıp konıı." 
ğm harem dairesinden. uşaklar tarafından müteı:n&· 
diyen, tepsi taşman turunç ve gül şerbetleri, Unı°" 
natalar. kakuleli ve çiçek suyulu sade kahveleri w• 
içe küpe dönen midelerimizle saatlerce süren, blJ 
müsamere tertibatı müzakeresinden sonra ağırlaŞll' 
kapanmıya başhyan göz kapaklarımız arasındıı.Jl 
vaktin gece yarısını geçtiğini anlıyarak dağılınlY& 
karar verdik .• 

Halicin sol sahilindeki mahallelerde bu kadıııa \ ' O 

emsaline bimahaba saatlerce kavalyelik yapmakt&G 
bıkıp usa.nm.ıyan, evli, bekar, genç ve orta ya.,Iı bil 
güzide cemaat efra.drndan hiç biri, bu kendi muhit-' 
lerinde, mahallerinde, bu saatten sonra bu kadill3 

refakat ederek onu Beyoğlundaki evine kadar go" 
türmeğe, bunun lUzumunu pek gUzel hissetmekle vo 
buna içlerinden can atmakla beraber, cesaret ede
_qıiyordu; dedikodudan, harem tarafından bu işi se" 
ıecek ana, hem~lre, zevce ve onların ahbaplarmdaJ1 
korkuyorlardı. Vakıa. genç kadının yanında orte. 
yaşlı bir satıcı vardı; fakat bu kafi değildi.. GeceııiD 
bu saatinde, o zamanın tclakkilerince, bukadar kı)'• 
metli bir kadın erkeksiz sokakta gezmezdi .. Nihayet. 
hiç beklemediğim halde, bu if bana havale edilmişti· 
Halbukl, yine o zamanın askeri idaresi, böyle bal'P 
içinde, genç, küçük rütbede Tlirk zabitlerine ka.rfl 
ti ddetU clliıiplinler vazetmişti... Gecenin bu kad&l' 
geç bir saatinde, ukert ünitonna ile, bu kadar uzun 
bir meaa.feyi, bu kadmlarrn refakatinde, caddeleri 
dolduran lnztba.t &mirleri arasından bA.disesbı geçfte.. 
mezdim ... Fakat: bana havale edilen bu iş, benitıı 
için, o kadar cazip bir yük idi ki. her ne pahastrı11 

olursa olsun, kendimi bunda.n mahrum edemezdi1'l·· 
Bilh8.88&, kadmm, lfu gece seninim demek ister gibi, 
8yle uysal, öyle teslimklr bakışlarr vardı ki. bstı8 

her tehlikeyi göze aldmyordu. Herkese ayn ayn .,e· 
da ederek, imrenen kıskanç gözlerlle, bize bakan bU 

(Arkası var) 

---------------~------------------~------------------------------------------------
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[ CONON MESE~ELERI 1 

Maarifimlzde Dün, 
Bugün, ve Yarın 

Na.sara, Yenauru, Naaran_ 

ocuk Terb·yesi Fiansa (ve 
Amerıka 

. Bugün kırkında olanlar, Rüı . 
tiyenin ilk sınıflarında okudukla 
n günleri hatırlarlarsa bu kelime 
lerdeki ahenksizlik kulaklarında 
birer çapara gürültüsü ile, çınlı: 
Ya<:aktır. 

İdgam maalgunne'nin ne de
nıek olduğu aklınıza geliyor mu? 

Ya kalbleye ne buyurursu • 
nuz? 

Kücükler 
ne zaman 

valan sövle·r? 
' 

Gülüstanm hangi beyitleri ha
tınnızda kalmıştır? 

lngilizceden Çeviren: Neyyir K. 
Peygamberin zevklerini saya

biliyor musunuz? Fakat biliyor 
rnusnuz ki, idadi programların • 
da bugünkü Fizik'in adı, o zaman 
lar, hikmeti tabii ye, felsef eninki 
adece hibmtti ve bir maarif 
nazın ayni sınıfın programında 

hikmetle hiıkrncti tabiiyeyi yanya 
na manasız bulduğu için ikisin -
den birinin kaldınlarek yerine bir 
başka dersin konulmasını alakalı 
daire müdürüne emretmişti? Da 
ir.e müdürü hakmeti tabiiyeyi çiz 
dı ve hizasına fizik yazdı. 

Y aıkın çağlar maarifinıin tarih· 
Çesini, bu birk.2ç satır, ıize, kısa
ca anlatır, sanırım. Fakat ıunu 
da anlamanız laznndır ki, Emsi
le, Tecvit, Kısası Embiya, Zeba· 
ni farisi ve bunlara ilave olarak, 
taliki, divanisi, nk'ası, sülüsü ve 
sairesi ile hüsnühat, memlekete, 
hayatın hakikatlerinden uzak 
bir takım okur yazarlardan baş· 
ka bir şey vennemiştir. Bu okur 
yazarlar ise, uçsuz bucaksız bir 
unparatorluk içinde, biribirine 
rnethiyeler, kutsi tanıdıklan geç 
rniçılere naatler, bahritavili ve
ya bahribezeçli manzumeler ya· 
za, yaza, nihayet, son eserleri o
laral!t, bize, Mondros mütarekena 
rnesiııi vermişlerdir. 

Evvel'ki ders yılı sonW1dı3., lise 
l~~e, birçım-tın~sınıf geçeme 
d.gındenberi, yeni yetişen genç • 
lerln kendilerinden önceki nesle 
nisbetle kafi bilgi sahibi olmadık 
!arından, şurada burada, bahse • 
dildiğihl iştiyoruz. Bu iddiada bu 
lunanlann ölçüleri acaba nedir? 
Bu gençlerin Arap ve Fars kai· 
~elerile cemilendirilmiş bazı kc· 
lıınelcre "ler,, edatını ilave ede -
tek konuşup yazmalan mı ;yoksa 
ınüsbet ilimlerde yaya olmaları • 
mı? Yahut iştirak etmekte bulun 

Ç ocuk neden yalan· söy. 
ler? Çok defa unut

kanlığından. Çocuk hafızası, 
bilhassa ilk altı yıl içinde, çok 
karanızdır. Hiç olmamış şey
leri olmu~ gibi anlatan çocuk 
hakiki vak'aları şaşılacak bir 
sür'atle unutur. Dört yaşında 
( H) adında bir bebeği annesi 
gezmeğe götürmüştü. Ufak 
bir havuzdaki balıkları seyre
deceklerdi. Fakat aksine o gün 
suda hiçbir balık görünmüyor· 
du. (H) ın canı buna pek sı· 
kıldı. Dilşünceli düşünceli et· 
rafına bakındı. Annesine ha -
vurun yakınındaki kulübeyi 
gösterip; 

- Sakın balıklar şu küçük 
evin altındaki suya gizlenmiş 
olmasınlar, dedi. 

E ve dönerlerden annesi (H) ya 
sordu: 

- Babana neler anltacaksm ba. 
kalını? 

Çocuk hiç tereddüt etmeden: -
Bir çok balık gördük diyeceğim. Ce 
vabmı veroL Bu cevap genç anneyi 
ıaeırttı. ı 

- Ne gördUn, ne ~rdtln diye. 
oek!in? 

H gynf fütursuzlukla: - Diyece. 
ğim ki bir ço'k balık gördük. 

- Peki, biz balıklan gördtik mU 
H? .... .,, ~~~ 

Çocuk, bu &Zför bir dakik3 dii. 
ş{indU. Sonra istemi)~ iStemiye ı;;u 

cevabı verdi: - Görmedik. ÇünkU 
kilçilk evin altmdR. bir su var. Ora. 
ya saklannuala.rdı. 

İşte çocuk böyledir. Göııtıedf • 
li bahklann bilmediği sularda gi1-
Jendlğine de.tr koca bir haval u_rdu. 
nır. Halbuki hakikatte olmuş ŞPyle. 
ti unutuverir. Billıaasa r.a.msn mev 
zuu bahsolunca. 

MeeelA.: Öğle yemeğine oturulur
ken ~uğa sorulur: 

dukları müsabakalarda iyi neti • .. _ Bu tıa'oah yU:ı:U.nU yıkıu\m 
ce alamarnaLan mı? Türk zokbın mı? DUn ıkf8.m tı.stU kardeşinle 
da, bilmediğimiz bir inhitat mı gilr.el ,Uzel oynadm nu? Yahut dUn 
husule gelmiş bulunması mı? gece yatarken ağzını yıkattnı 

İşaret ettiğimiz iddiayı ileri nu 1" 
ıiirenlcrin ölçüleri ne bunlardır, Sa.bahta öğlenin, dUnle bugtınQn 

arasında olan .,eyler ~ocuk için o 
ne de bunlara benzer ~eylerdir. kadar çot ve 0 kadar ikarıetitt ki 
Çünkü cumhuriyet liseleri Türk eonılan zamanlan mümkün değil 
alfar<--1 ile tızhsile başlamı:ş olan vttzuhla hatırltya.maz. o güne ka _ 
talebeye, ilk defa olarak, bu yıl da.:r kimbilfr kaç aabıth yUzUnll yt. 

dipoma verecektir. Şu halde id - kamm. kaç g~ ağzını Y™atmı,. ' 
dia tamamile indidir ve önceki kimbiJir kaç akşam UstU kardeşL 
neslin kendinden sonra!:ini be • le gUzel güzel oynamıştır Burılan 

eonılan zamanlarda yaptmı sanır. 
ğememesi itiyadma istimıt et • TereddUtsUz "Evet,. der. 
rneıktedir. Edebiyat tarihimizin !!!"""!~'!'!"!"'!!~~~~~~~!"!!!!!!~~ 
Yakın zamanlara aid kısmında taplan tetkik tm. k--~met' 
b ih 

. . . ik . ll . . e e za ıne 
u z nıyetın tip mısa ermı • 

hep hatırlanz; N:amık Kemal katlanmız. Bunları eski kitaplar 
rnektebi, Edebiyati cedide, Fec • la kıyaslayınız. Darülfünunun ye 
riati gibi... rini alan Üniversitenin,. yeni açı 

Bilakis, bugünkU gençliğin biı: lan yüksek mektepleri çalışma 
lerden daha iyi yetiştiğine dair ve çalıştırma vasıta ve şartlarını 
elimizde vesikalar vardır. Kemi- ıözönünc getiriniz, teknikteki ile 
Yete baıkmız: Resmi liselerle mu rilemelerl. hayatın gidişini, mem 
allim mekteplerinin ve orta mek· lcketimizin tahakkuk ettinnif ol· 
teplerin on iki sencdcnberi verdi duğu büyük inkıliplan dilgünü • 
ği mezunlar S3JYısı 53,000 dir. nUz. Bütün bunlar &ize, bugünün 
1924-25 te 530 genci bir derece gençliği hak4cmda, çok daha mil 
daha yüksek tahsile namzet la ., liyim ve takdirklr olmayı telkin 
lan bu mektepler, ertesi sene edeceklerdir. 
1296, daha ertesi sene 1991, 1927 Maarifimiz: de bugün diindcn 
28 de 2880, 28-29 da 3202, 29-30 çok ileridir. 
da 3950, 30-3 ı de 4483, 31-32 de Yamı?. 
4242, 32-33 de 3606, 33-34 te Buıün ekmekte oldufumuz lyi 
İ096, 34-35 te 9067 ve nihayet tohumlar yarın bize çok iyi mah 
geçen ders yılında da 10689 me- ıuller verecektir. 
run vemıişlerdir. Nuara, YeMUru'yu v-e Mon· 

Tahsilin keyfiyeti hmckmda fi dros'u mtırlıyalım t 
ldr edinmek istiyorsanız yeni ki- Nasuhi !AYDAR 

A nne baba çocuğun sorulan §e.. 

yi ya.pmadrğmı öğrenince 
hırBlanırlar. Dürüst bir insan ola. 
nı.k bilytltmek istedikle.ri yavruıa. 
rınm kendilerini aldatmnk makea. 
dile yalan söylediğini zannederler. 
Onu ya cezalandırırlar. Ya.but ta 
mutlaka hakikati söyletmek ister. 
ler. Boşmıa gayret .. ÇiinkU çm·uk 
doğru söylilyorum ::;anarak "e\·et,, 
demiştir. Doğruluğunu ispat içm 
de "evet,, dcme.kte Israr edecP.ktir. 
Bu, bir yalan değil normal bir ha.. 
fıza ncicsa.rudır. 

Bununln bera.ber çocuğun h<>nıı. 
man unutkanlık yUzUnden yalan 
söylediğl iddia olunarnaz. Çocuk. 
!arla yakından tcmM etmiş oları 
herkes onların bilerek \'e iıAf1erei-. 

te yalan söyledik· 
terini bilirler. Fa· 
kat bu ilk yalan • 
tar hemen daima 
yarım Yamalak bl 
rer mUdafaa ya -
Janrdır. Cezadan 
korkan ~ocuk on
lara bir kurtuluş 
~aresi diye sığı • 
nır. 

C ocukta tu • 
haf bir ka 

naat vardır. ln -
klr ettiği ,eyin 

yok olaeağmı sa

nır. Bunun için 
hemen nef lfaöt(- • 

hatll "Ben unu 

k ı r m a d ı m ki... 

"Ben onu yeme • 

diın ki., diye in -
kar ve yalana sn
par. 

Böylece ınU • 
dnfaa edeyim der 
ken kendini ele ve 
rir. 

"B., adında iki buçuk yaşında bir 
bebek sigara içmiye pek özenir, ner 
de bulsa ağmna koyardı. Bir gUn 
annesi on!J uyuyor zannrkcn "B,, 
söylenrniye ba.~ladr. 

- B çok usludur. Hiç sigara iç. 
mez.. Sig&.raya. el sürmez. .. 

Anne bu eebepsiz öğünmedt>.n OÜP. 
helendh B nin yatağını aradı. Ve o. 
r.ıda, çoouğun tıaklatn11 olduğu si. 
gara~i buldu. 
Başka b!:r gün ''B .. babasmtn kil

tUpbanesine bitişik odada oyunes.lt
larlle oynuyordu. Bir araltl< ba.b& 
yere vunılan bir •ite aeai duydu. 

B iraz Jiddetle - B buraya gel. 
Diye seslendi. Başka za.ınnn

la.r bebek ba.basmm sesine sevinçle 
koşardı. Bu sefer hiç aldınnadı. cc. 
vap ta vermedi. Babası daha çok 

kıı.ı:lı: 
- B sana söylUyonım. Ça.bnl< e-

tindeki vazoyu bana. getir. Diye ba. 
ğırdı. Çocuk buna. ancak bir ''ha.. 
yır,, diyebildi. Fakat ba.banm UçUn 
cl1 çağrı.Şma kadar müdafaa pllnı
m hazıtla.DUŞtır. Yerden tahta bir 
oyuncak kapıp "işte!,, diye koıtu. 
Aklme& yere vazoyu değil kendi 
tahta oyuncağını vurduğunu gös. 
terıneık tmyordu. Fa.kat baba ara
lık kalan kapıdan eğildi. ''B,. nin a
cele ile bir aandalye tı.zerine tırıat
tığı vazoyu gördU.. Çocuk iti far .. 
tetnıft, mUda.faa.amm bota kittığinl 
anJa.ınlfb. Yavq yavq ~ ptl. 
vuoyu ot.anarak babuma retirdl· 

B yalan s8ylemiett. Fakat ona 
bu yalanı eöyleten babanın hiddeti. 
dlr. 1 

M Uabet dllşUnen bir tnsanm bt1 ~ 
yWclerhı fU prip haUtılılr 1 

na şqmamıun kabil midir! ''B,. g1. 
bl kendini ceza Ue k&r11 karflY& 

bulan zavallı bir çocuğun l!lığmdığı 
yalanı tnkbih ederiz. sonra onun da. 
ha şUmullU . daha c:;ok istiyerek uy. 

1 larının Mes'ut Büyükleri ' "ü~~~~~~:~~~::n~~: 
,_____ _ 1 nümil münasebetiyle · \'eı mış oldu-

ğu ziyafette bir nutu k söyliyen M. 
Blum, Wo.shington"un hayatını tasvir 
etmig ve onwı uı.rihi rolünden ba hscy
lemiştir. 

Vatan"1a..5lanmn kendisine tefviz 

j etmiş oldukları iktida.n, mutla.kiyet
ten veya ta.kaddUrn ho.kkı gibi şeyler
den imde kılmak, ne bily'.lk ve ne 

ı ihtimamkar. bir iradedir. 
Hatip Fransadaki 16 ncı ve 17 nci 

' asırlar hayatının Washington, üzerin .. 

1 
deki tesirlerinden gahsetmi~ ve onun 
fiklr \•e kültür, itibariyle Menlaigne. 
Moliere, Voltafre ve DiderQt°nun evla-
dı olduğunu söylemiştir. 

Hatip, sözüne devamla denıi§t.ir ki: 
"Her ikl devlet, ayni ailedendir ve 

nynl prensiplere tabi olmakl& ve bu 
l prensipler mucibince hareket etmek • 

1 
ted1rler. Bizler , en haklı ve doğru dev 

l Jet sistemi olduğu miltale.asmda bu • 
Junınah."ta Olduğumuz demokrat tie'' • 
j lelin bUkUmda.rhğrnı bUtUn dünyaya 
t<ıSllnı ettirtnek 1 tiyoruz. 

Beynelmilel işlerde Fransa milleti· 
nin temenniyatı bir kelime ile izah o
luna.bilir: Sulh, Avrupa.om bugUnkU 
vaıiyeti, Fransayı kerıiist için ağır 
bir yük olan silahlanınıya icba.r et • 

Şen çocuklar cıvıl cıvıl oynaııyorlor mektedir. 
~Tansa, gerek kendisine ve gerek 

kollektif emniyetin kendilerine karşı 
mütesanit bulunmağı icap eylediğı 

milletlere kurşı veza.ifini ifa etmi. tir. 

S vimli bir yavru 
durduğu yalanlarını takdirle dinle. 
r iz. 

Bugünle ba§ka günleri biribirin. 
den ayırt edemediği için bilmeden 
yalan söyliyen çocuğu azarlarız. 
Halbuki ayni çocuk bir gezintiden 
dönUp te tenha sokakta kaplanlar. 
la, aslanlarla nasıl boğuştuğunu da 
kika.Jarca anlatır. Seve seve dinle-
tir.. 

Birinciler bize Gtasten söylenmiş 
bırer yalan gibi gelir. ikinciyi ~ocu 
ğ'un muhayyile kuvvetine atJede. 
riz. Kuvvetli bir nnzariyeye göre 
çocuk, muhitindeki her al<'liirle 
vak'a ve eşyaya kendine mahı:;us 
hayali bir şekil verir. Nor.mnl bll. 
yüyen ~ocuktn bu pek tnbiidir. Me. 
Bela: Bir «ı:z çocuğu bezden yapıl. 
tiı.ış bebeğini canlı lmiR gıbi se\'er. 

B ir erkek çocuk UstUne bindiği 
ufacık değneğe koca bir at 

gözüyle bakar. İkisi de bu ehemmL 
yetsiz eşyadan canlının zevkini a.. 
lırlar. ~""akat çocuk, hiç bir zaman 
hayal görmek h:ıstnlığma tutulmu, 
bir ınsan gibi h ayalle hakikat1 bi
ribirine karıştırmaz. Elindeki şeyin 
hakikatte bir bez bebek veya değ. 

nck olduğunu bilir. 
Küçük çocuk babas:r.ı.a: "Şimdi 

sen benim oğlum ol, ben de senin 
baban. Ben daireden dönUyonnu. 
şum. Sana çukulata getiriyonnu. 
şum. Sen ı.:e seviniyorrnuşsun.,, Der. 
ıken babasının bir anda küçülüp ÇO-

• cı·ık olma.sının. kendisinin de ma. 
snHardah-1 gibi silkinip onun yerine 
g eç.ivermesinin rnUmkUn ol:madığı. 
nı pek a la bilir. Zaten onu eğlendi. 
r en de bu imkansızlıktır. 

B u halde çocuk hayallerinin ya 
lnn olduğunu bilir de yine 

icat eder. lşte bu, bile bile uyduruL 
muş yalanlan hoş gören bUyUkle. 
rin çocuğun ya unutkanlık yüzün. 
den, yn.hut ta cezadan koıicanı.k 
söylediği yalanlan da biraz mUsa.. 
maha ile karşılamala.n 18.mndır. 
ÇilnkU bunlara sebap olan çok de. 
fa yine bizleriz. 

Şiddet, yavruyu yalanın kocağt. 
na atar. Yalan söylememesi için ço. 
cuğu yalan söylemek mecburl~tin. 
de bırakmamalıdır. 

Bunun için ona hatırlıya.tnIY&ca. 
ğı şeyleri ısrarla sormamalı. Cıeza 
ile korkutmamalı. Billki8 her doğ. 
ru söylediği zaman onu mtlklf at. 
landırmalıdır. Yalan söylediği an. 
lasılmca ba§i<a birini şahit g5stert. 
rek bu yalanı meydana vurma.ınalt
drr. Bu. onda bUyUklerc ka?1JI sa)'g'I 
Ye inanç hi~ini öldUrUr. 

Kısaca: Anne baba çocuğun hs • 
yabnda knhahat tartan ert bir b& 
kim d,.<r;ı do;'rru ·otu göste~n bi .. 
rer müşfik rehber olmalıdırlar. O. 

M. Blum, netice olarak, Parlain ye
niden dünyanın merkezi olmak te§cb
büsllne kıyam eylediği sırada Parla 
sergisine Ameriknblarm, v.a.sl mlk· 
yasta iştirak eylemeleri tA..~ennisinde 
bulunmuştur. 

1 

AFYON KARAHISAR 
MADEN SUYU 

En mUkemmcl sofra !!!uyudur 

na doğnı)ıı sevdirmeli, bu sevdiği 
şeyi söyleme kimkan ve ocaarctini 
vemlelidir. 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandı· 
ğınız boya •• cilalara dikkat 
ediniz. Bütün dünyada me,buı 

.. . 

NUGGET 
POLISA Co. Ldt. LONDON 
Fabrikumın BOYALI cilllannı 
kutlandıfına takdirde çabuk, 
kolay Te eh'Nll surette a)'a.kkap. 
1armm ltoyayacak, pa1'1at.acak. 
tu ıeçinniyeeek Te muhafaza 
edecekainiz. 

ARAYINIZ 

-
r 

.. 
1 
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Fenerbahçe - Galaiasaraq 

D,ünkii müsabaka 1-1 
beraberlikle bitti 

D ün turnuvanm mü
him maçlanndan bi· 
riıi daha yapıldı. 

Takı im ıta. 

mm dolduran binlerce halkın 

onünde, intizam içinde fakat 
biraz sönük devam eden Gala
tasaray - Fener maçı, oyunun 
ereyan tarzına göre bekleni· 

len neticeyi verdi. Maç, her 
iki takımın beraberliğile sona 
erdi. Bu maça ait tafsilatı bil
diriyoruz: 

Tolum/ar 
Ha.kemin düdüğü çaldığı zaman 

evveli Fenerbahçıe takımı sahaya 
Çıktı. Fenerb&hçenin kadrosu t&· 
mamdı. Yalnız Cevadm yerini 
Semih alınıştı. Faztlm yerinde de 
Lebip vardı. 

Fener takımı fU suretle kuru!. 
muştu : 

HUsameddin (birinci haftaym • 
da) L- Ya3ar, Lebip - Mehmet 
~at, Angelıde!, Senih - Naci, 
Saban, Alı Rıza, Esat, Fikret. 

Fener takımınm su vaziyeti, aşa 
yukan eskı kudretli tam kad

toSU olmasına ragmen, Galatasa.. 
ray da tkıncl taknndan aldığı genç 
oyuncularla sa.haya <:11kmıştI. Ta
lmnda yüzünden yaralanan A \'llf 

oktu. Y erıne ikinci taknn kaleci • 
Saclt konulmuştu. Bundan b~· 

ka. Reşadın yerini J?ert~ takımdan 

Ref1k almıştı. Gündüz. Necdet, ve 
L~tfi de Jroıiiıımiyorl11.rdı. Rel"at, 
Salim. M1 haf Suavi, DanYat, Ha.. 
tim. Eşfak '~rlerlnde idiler. r;,,.1a
~v qağı YWkan fldncl takım 
twhıde oyun oymyacaktı. 

Oyun başlarken 
Oyıun başlıyordu. Takımlar yer 

terini aldılar. İlk ak:mı Fenerbahçe 
yaptı. Muntazam paslarla ilerliyen 
Fener muhacim batlan, çok mil • 
aait bir imkA.n hazırladığı halde, 
G'a.latasaray müdafaası önUnde 
kırılıyordu • 

Galatuaraym blkfm ve musır -
rıuıe müdafaası karşnmıda nerleye. 
mfven ve bir netice almak fmıatmı 
kaybeden Fenerlfler allkJ bir gavret 
gostenniye b8"'ladılar. Top, Gala
tasaray müdafaAST ile ll"ener for. 
veti arasmda gidip gıeldl 

11' (lol 
Btı- aralık, Fener mildaf:ıam:ı-

4an yapdan uzun bir vuruş, topu 
ortaya kadar getirdi. Fener for. 
Yeti bundan aza.rot istifadeyi tPmln 
etmek huswrunda geç kalmadılar. 
Topu 11antrf orvet Angeltdes tuttu. 

Kısa paslarla Es11.da kadar Derli· 
~ top, Ali Rızanm ayaktarmda 

Oal&tasan.y kalesine doğru iniyor. 
du. 

AH Rızanın akmmı durdurdular. 
Fenerden Yap.r, topu sol tarafa 
~lrdi. Solaçık ortaladı. F.şfak, 
gbel bir VtlnJlla topu Fener kale
Gıe doğnı gönderirken Galata.n.. 
raydan Şevıket yetişti ve mkı bir 
vuruştan sonra top, Fetıerbahçe 

b.lesme girdi : 

l Galatasaray. 1, Fener. O 

f Oyunun daha birbıcl devresin• 
ele Galatasaraym bu muvaffakıye. 
tl Fenerlileri harekete getfrdf v..., 
:artık oyun. daha sıkı ve daha ye· 
rinde bir intizam ve enerji lçhıde 
.tareya.n etmiye başladı. 

Fenerin tehlikeli akım Galatasa
y kalesi öntlnde, ka.rtıhkh bir 

_.Jrgıqalıgı mucip oldu. Fenerliler, 
wl'liiıme soo - 400 metre yaklse • 
tiıJllarkem hl.kem bir ftrti1r vıer • 

ilk go:u Gala
tasaray attı 

Dünlü maçlan nelis bir ensfanfane 

Çok derinde istifade edilen . bir 
firikik neticesinde ,top, G'alata.sa • 
ray kalesine girdi ve Fener takımı, 
bu bir say:ı ile beraberliği temin et
ti. 

Tehlikeli alınlar 
Bu beraberlik sayısmdan soura. 

oyun tehlikeli akınlar halinde de • 
vam ediyordu • 

ırer iH bılmn ela fena netlceler 
verebilecek a.nlar ya.şadı. Bilhassa 
Fener kalesine yapılan akınlar. Hü· 
s&meddinin çok kıymetli kurtarış. 

.Vaçfo11 diğer bir görünüı 

Jarlyle neti'cestz kalıyordu • 
Birinci devre, bu suretle iki ta 

rafm akım ve gür.el kurta.nşlariyle 
netioele11di , 

IUnci tJe.,re 
lıkinct haftaymda Fener, kalecl· 

yl değiştirmiş yerine Necdet!, koy. 
muştlL Biraz sinirli oymyan Fe.. 

nerliler, sert akınlarla Galatassra

J'I fllkıltınyorlardr. 
Bir aralık, top F4falan 111a bir 9tl 

t11 ile Fener kalesini tehlikeli bir 

vaziyete sokaca.ktt. 
Fakat top, direği yalayarak geç. 

ti. Bunu Ha.şjmin 'V'UrUfU takip et. 
ti. Fener kalecisi Necdet, bunu bir 
eseri tesadüf olarak kurtardı • 

Fener müdafaası. iyi il göremi
yordu. Bir aralık F-ener aleyhine 
korner qldu. Danyalm vuruşu, to. 
pu direğin yanından avuta çıkardı 
da buan abaklddar görülüyor. 

l'ener ~ tert oynftyordu • 

Çok asabileşen Yaşar, Etfaka 
bir tekme vurdu. !4fak oyurııu bı.. 
rakn:uya mecbur oldu . 

Top uzun bir vuruşla Il'ikrete 
geçtikten sonra, GalatasaraYJil sağ 
ıçi, ortaladı. Top Effakta idi. Eş-

fak, Şevkete verdi. Şevketin çeirti.. 
ği sıkı şilt. direge çarptı. Top geri 
geldi Salimin attığı şilt tP, :hava. 
dan gitti ve netıcelenmedi 

'evre sonunda 
Galatasaray durmadan Fener 

for- biritUı x.s<ı,, cm shr shrshs 

forvetini ııkıştınyordu. Fenerliler, 

devre sonu yaklaştığı ıçin beraber
liği muhafazaya çalışıyorlar. Be • 

raberliği kabul etmiş vaziyette gö 

rUnUyorlar • 

Galatasaraym enerjik oyunun • 

da b&Zl\D aka.sklıklar görUIUyor. 
Galatasay da i.deta müdafaada 

ica.Imay:ı tercih etmiş, gibi .•• 

Oyunun sontanna doğru dev. 

renin biteceği dakikalarda, Gala. 
ta.sarayWarm ceza olarak bir pen· 

altı bekledikleri hataya hiıkem, a. 
vut cezasını veriyor. Avut netıce • 
siz kalıyor. 

Devre sonu gelmiştir. Hi.kenıin 
duduğu öterken, güntln entresan 

maçı da nıhayet bulmuş w Gala • 

ta.saray • Fenerbahçe takmı!an 

1-1 re berabere kalmışlardır. 

Devre sonunda her iki taknn da 

ha.kemin oyunun yanın saat daha 

uzatılması hakJmıdakt teklif Uı.e. 
rinde anlaşarak beraberliği kabul 

ediyorlar • 

OKMEYDANI IHY A 
EDiLiYOR 

Okmeydanrnm tarihi krymeti
ni korumak, burada eski Türk 
sporunu canlandırmak maksadi • 
le Okspor adlı yeni bir spor klü
bü kurulmuştur. 

Cümhuriyet Halk Partisi vila 
yet kongresinde kabul edildiği 
gibi Okmeydanında yapılmakta 
olan zeriyat menedilmiş ve ala· 
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

Valda ait bu geniş arazi üze -
rinde birkaç senedenberi fuzuli 
olarak yerleşen mahdut eşhasa 
zeriyatın derhal durdurularak 
mahsullerinin kaldınlması bildi· 
rilmiştir. 
Okmeydanınm süratte ihyası 

için Beyoğlu Vakıflar idaresi sü· 
ratle harekete geçmiye karar ver 
miştir. Meydanda mevcut tarihi 
eserlrin korunması hakkında da 
abideleri koruma heyetince bir 
rapor hazırlanmrştır. 

Okspor klüıbüniln nizamname
si hazırlanmıştır. Klüp, eski 
Türk sporu olan okçuluğu can • 
landıracaktır. Cemiyetin kunıluı 
beyannamesi bayramertesi vili • 
yete verilecektir. 

TORKIYE GENÇLiK 
TESK1LATI 

Ankara, (Hususi) - Dört gün 
evvel TAN ğazetesinde çıkan 
ve Türkiyede senelerdenberi dil· 
terde dolaştığı halde bir türlü fi. 
liyat sahasına konulamamıı o
lan "Gençlik tefkilatı,, nm bu 
yıl kurulacağı hakkmdaki Waber, 
şehrimizin münevver gençliği a· 
rasmda Iayik olduğu ehemmiyet 
le karşılanmış ve çok şiddetli 
bir al.ika uyandırmıştır. 

Dört gözle beklenen teşkilat 
kunıldı.ığu gün Ankaranm genç· 
liği arasında çok sıcak karşıla • 
nacak, ilk ve enerjik balarını hü 
kilmet merkezimizde bulacaktır. 

Tefkilatm küçük köylerimize 
kadar dağılacağı ve 16 yaşından 
yukan bütün Türk çocuklarmm 
bu teşkilata tabii ha olacağı hak 
kındaki kararların bir ay evvel 
tatbik sahasına çıkanlmasma 
sabrrsızlılda intizar edilmekte -
dir 

) 

Galatasaray lalecisinin bir lurlarııı 

Galafasaray müclalaası bir lorneri lurlarulen 

Maçtan sonra sahada bir münalopı 

Fener mulıocim1eri, Galafasoray lales1 !ttfnlı 

24.2.937. 



~YRAM MASALI : 

Vlkü bebek 
Ç alt zamanlar evvel yine bay
~ bir bayram ,unu idi. Bet 
~ kUçUk Ninifin içi içine 
~, r, acaba bana ne hediyeler 
du. .&.~e~ diye dUtUnUp duruyor
'-~ bayram hediyeei diye o. 
~ kurdeleli bir ppka al· 
bfat b 4ııııe anneai kırmızı bir el
~ Q""11ye etmifti. Ama acaba tey 

a_ • "erecekti? 
bu >'l'&nı •abalu NinS. eözlerinl 
'i ~a açtı ve bekledi. Teyze
~bu merakını bildiği için er. 

....., ı.:lnitln yanına kOJtu: 
~ benim hediyem, diye ona 
~en eevdiği te.Yi getirdi: 

" , •üslü pUslU bir bebek.. 
•tııı beht!k çok güzeldi. Tıpkı o. 
41. ,t~ı ıiyah, parlak aaçlan var
~ ~da onun gibi bir l!lıra kL 
fıı ~~· Gözleri de tıpkı Ninlf 
'1ı. --..ıerı gibi kara ve pırıl pırıl-

au kU 
'llııı çUk bebeğin yalnız bir ku-
)\ ıt.!_lrdı. Sol k~ı biru yukan
'ltt ~ kalkıktı. Nlnif onu eline 

..... az: 
''l'eYzeciğim, dedi. Bebek benl 

'l' edi nu de k~ını kaldırıyor! 
enesı· ...... . 
~ liayır, Ninlf, dedi. Hiç meni 
bir be eı olur mu'! Fakat o dikkatli 
tltıı bektir. İlk gördüğüne bir ka. 
ltııl!ıklldırıp uzun uzun bakar. Hof
de ca k .. ını indirir. Şimdi senin 
hca~lu bir çocuk olduğunu anla.-

il, kaşını indirecek. 

li aklkaten biraz sonra bebe
~ fin ~· inmifti. Kim bilir 

' hırnedi de Ninite öyle geldi. 
tltu u bebek, Nin~in ~k h09una 
'4 k. Ona "ÜlkU Bebek,, diye bir 
~oydu. Gece gündüz ondan ay. 
'ııttaz oldu. Arkadaşlarını bile u
~ Sahçede, evde, sokakta her 
hti Nın~le ÜlkU hep birlikte 
·~{~r, b~Iikte oynuyorlardı. 

\ıır lntşlenn bahçesinde ağzı açık 
~kuyu vardı. Bu kuyunun ya. 
tt :: bir dut ağacı vardı. Bu ağa· 
~ rılnu, bir gUl fidanında güzel 
fııe er açmıştı. Bir gUn Ninı,, bebe. 
ta, .. ha.ııçede oynarken bunu gör
~ll gtillerden koparıp kuyuya 
"-» nu, OlkU ! ,, dedi. ÜlkU ce • 
ili; "ermedi. Çünkü o pek ualu 
tlbJ bebekti. Yalnız "Olmaz,, der 
' lol k&JJını kaldırdı. Kaldırdı 
~ kiırı dinler. Ninlfin aklına ee
!ııı ~ir kere .. Hemen bebeğini a. 
'il l&ıı a tırmandı. Bir, iki, Uç, bef, 
~ e kendiai için, on tane de s; için gül kopardı. Et.etine 
~: ~ğı inerken u kalım dü
' erdi. "Olkü Bebek,, in de Ni
l de batı gözU yarılacaktı. 

[) U,meden lnlnct lkial de 11-

~~ \'indiler. Ninif OlkU Bebefl 
' Un yanmda oturttu. B&fını 
~ •uya doğru eğdi. ''Ben bu 
~ kuyuya atayım, een de 
'lı bak ... Suda ne gtlzel yü. 
~er,. dedi. Olktı Bebeğin ki> 

Korkudan bebeğin gözleri faltaşı 
gibi açılmıştı. Sağ elini suya doğ
ru uzatmıya çalışıyordu galiba. Da 
ha f a.zla göremedi, su Ninişin yü. 
zünü kapladı. Fakat.. .• 

U•• lkll bebek elini uzatıp onu 
biraz yukarıya mı kaldırmıştı 

neden bilemedi. Niniş bir daha su
yun yüzüne çıktı ve avazı çıktığı 
kadar haykırdı. Sesi duyan' anne
sile, bütün evdekiler koşup geldi
ler. Onu baygın bir halde sudan 
çıkardılar. Yatağına yatırıncıya ka 
dar kimseyi göremedi. Fakat ya • 
tar yatmaz gözlerini açtı, ilk iste
diği şey OlkU Bebek oldu. Onu kol
larının arasına almadan uyumadı. 

Kollarına alınca yorganın altm
dıı.n yavaş yavaş ona şunları söy. 
Iedi: 

"'Olktı Bebek .. Beni kuyudan sen 
kurtardın. Ben gördüm. Suyun içi 
karanlıktı. O karanlıkta bana sen 
elini uzattın. Sudan çıkardm. Sen 

olmasan beni kim kurtarabilirdi'! 
Bundan BOnra ben senden artık hiç 
hiç aynlmıyacağım. Büyüdüğüm 

sama.n da sen benim arkadaşım o
laca.kam. Hep senin ıözlliıU dinil· 

yeceğim. Kaşını kaldırdığın zaman 
aeni kızdırmıyacağım. Benim kU • 

çUk Ülkü bebeğim .. 
ÜlkU bebek, bu sözleri duyunca 

aanki yeniden kaşını indirdi. İkial 
de gözlerini kapadılar ve derin bir 
uykuya daldılar. 

Bu daireye, içinde birer tane 
,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" rakamı 
bulunan bir dört köıJe çiziniz. 

• 

Çocuk 
Fıkraları 

Meıcıul 
-- Oğlum baban evde mi? .. 
- Evde fakat çok işi var. 
- Biraz gönnek istiyordum 
- Imkim yok. Işi var de 

dim ya. 
- Ne işi var. 
- Orasını bilmem yalnız be 

ni sakın uyandırmayın! Diye 
tenbih etti. 

Zeki Çocuk 
- Baba sen gözü kapalı iken 

imza atabilir misin? 
- Tabii atarım oğlum • 
- Yum öyle ise gözlerini ha 

ha ... 
- Neden? 
- Karnemi im?.a eö,.ceksin. 

Annesi, babası parası olan 
mes'ut çocuk, sana "Kızılay., la 
bu ufak kartı yolluyorum. Bay • 
ramı sevinç içinde geçirirken be
ni, öksüz, fakir kardeşini unut • 
ma. Bayram harçlığından bana 
pay ayır diye. 

Miki Fare Klübü 

- Çekil yolumdan! ..• 
- Dur, dur! .•• 
- imdat, imdat! ... 

BU PLANA DiYECEK YOK 1 

- Oemek bu aefer kıf ıpor 
larına gitmiyorıunuz? 

Çörek 
- Sana verdiğim çöreği ne 

yaptın? 

- Mektebe giderken bir kö
peğe verdim 

- Neden 
- Dişi kırılsın da çocuktan 

r•"1nasın ! diye • 

Aksi Çıkar 
- Uçurtmamı uçuraeağnn 

amma havadan korkuyorum. 

- Neden? 
-Babam, bugün hava güzel 

geçecek diyor. 
- İyiya uçurtma havası işte. 
- Ah sen bilmezsin! Baba • 

mın sözü hep aksi çıkar da ••• 

Çallık an 
- Sınıfta kaçmcısın? 

- 44 üncü. 
- Af erin geçen sene 46 ıncı 

idin yükselmişsin r 
- Yok cannn ! Bu sene bi -

zim sınıf tan iki kişi başka o

kula gitti. 

Kıs 5Dorurtd:a 

- Hayır.. Çocuğum pek ÜfÜ 
yor. 

Yazısız hikaye: 

- Fakat yaz ıelirae arblC 
il9üma, biz de ıideria. 

b ~-i' 5 ~ ,_ 
Yarım Kalan Bir Hırs11lık 

Afrıkaya gitsek neler görürüz 
Afrıkayı dolaşan bir Amerikalı iL bayvanlarm hücumuna uğrayabilir • 

ci bakınız neler anlatı~or: siniz. Bizim memleketimizde par~ 
"Ben Afrikayı, çok, çok l!leverim. ra, bahçelere "Dikkat, girmek yaaak· 

Onu sız yalnız sinemada gorüyor· tır,, diye yazılan yerlere girenler an. 
sunuz . .Mektep kitaplannızda şoyle, cak ut,k bir ceza cörür. Halbuki o
böyle okuyorsunuz. Gezmedıkçe tadı- rada balık avlamıya giderken meae
nı anlayamazsınız, dünyada... Afri- li. yolunuzun üzerinde fÖyle bir lev· 
ka çollerıni sahralarmı bir görseniz. baya rutlayabilirainiz. 
Şehir gilrUltUlerinden uzakta, gökle Dikkat: Burada gergedan tehlike. 
yerden, canlı diye hayvandan başka li vardır. 
bir şey görulıruyen o kocaman di.u. Vay bu aö.zil dinlemiyenin hallne.. 
lüklerde bir dolaşsanız, tadına doya· Bir ıtııı bir Amerilualı beııı de otur. 
mazsınız. Ben işte oralardan donil • duğu otelin, pek ya.kınında balık av. 
yorum. O dağlan, dUzlUkleri, vahti lıyormUf. Karw onu aeyretmektea 
hayvanların arasında dolaştım, geli • uıanmıf. Ormana doğru giden yolda 
yorum. bir gezinti yapayım demiı. Fa.kat git. 

Orada birçok defa da balık avına mesile dönmesi bir olmuş. ÇünkU 
gittim. Alabalık avladım. Fakat Af. vahşi bir fil aiirüsünün seıini duyu. 
rikadaki balık avını buradaki gibi vermi9. Diltilııün bir kere otelin ya. 
sanmayınız. Balık avlarken mtithif nı başında. 

bir tehlikeye düşebilirsiniz. Vahti Ben de bir ıün balık avına gider· 

4-~rmemek için onun yüzüne 
~ adı. Kendi de kuyunun ko
)\ ' oturdu. Eğilip çf çekleri ı u
~~a b&fl&dı. Suya dlifen gU1 
.,_ ~Parça yüzer gibi oluyor, aon. 
~;'llruyordu. Ninif, biri durunca 
~Ü atıyordu. Hepel bitince 
~ feY kalmamiftı. Suyun ~ 
~bütün giiller de artık kıS Yorlardı. Ninifln canı m • 
al11 "Ne yaramaz teyler bunlar. 
~ CörUp te niye yüzmüyorlar. 
llld ' bari ben bir üfliyeyim de ye. 
~eıı YilzsUnler, sen de seyret 'Olktı 
~111,, dedi. Kuyunun suyu ke
c~ pek yakındı. Ninif eğilip 
~ etli kuvvetli üfleyince cüller 
'-~ gibl oldu. Fakat Ninlt bu
~ !'azı olamadı. Biraz daha e
~ Ba,ı döndü, doğru kuyunun 

CÖLDE BiR CAMASIR GÜNÜ 
ken bUyUk bir bahçenin kenanndakl 
parmaklıklara bir çok tenekelerin ta
kılı oldutwıu ıordüm. Merak attım, 
10rdum. Gergedan ve yaban etüle. 
riııin Frnıemeei için koyduk. Parmak 
lıktan atlarlarken bu tenekelerden çı. 
kan gUrültUden korkup kaçıyorlar. 
Bunlar olmaaa, doğru bahçeye li . 
rerler.,, dediler. 

'Yuvarlandı. 
~ A~mhk ppkuı bqmda uc;.. 
!Sa ~kaaından Küc;Ult Ülkü bağır
~ ltıı, &caba duyamadı. Ellerile ku-
41. :1 kenarlarına tutunmak iste
~ a.flle, Nlnitin elleri uf acık, ku. 
~ ~ ta~ n kocamandı Bir ara

'laıl t>ldu blllnmez, röıtı kuyu
hnnıdakl Olkü Bebefe ll18t1. 

Küçük zenci (kardeşine) -
Ben çamaşırları asmak için gü
zel bir çare buldum. Gel şu ikiz
ler zilraf el erin yanına fidelim de 
sana anlatayım. 

Çocuk - ikizler eğitiniz baş- trtaşrrlan I~ asaynn. Çabucak 
larmızı bakayım. kurusun. Sen de koş anneme ha. 

Çocuk - Gördün mU ben ne her ver. Ne şeytanca bir çare 
akıllıynn. Şimdi ben yerdeki ça- bulduk gelip görsün. 

Daha fenuı bu hayvanm burnu 
müthit koku alır. Kulağının duya -
madığmı koku ile bulur, çıkarır. 

Yaban e,eklerl güzeldir. Bildifimis 
eteklere benzerler ve ıl!l&lıralarda 

hep •Uıil aiirU dolqırlar. Fü&t 
. • derileri bildiğimiz eoeırten ook 

Anne - Eyvah... Eyvah şırn· dah .. n. ld' s· ·ah be ı--ıH . . a •""'e ır. 1) 1 yu ç-.... • 
dı bu çamaşırları kım durdura • dir. Ben onlan derileri için defil bat-
cak, Babanızın en gilzel mendil- ka bir ,ey için Hvertm. Blr rtln blr 
teri gürültüye gitti eyvah., Ba- °Konroni" yi yaJraltmak tp benim 
şıma gelenler... işime yaramıflardı. 
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Denizli Hallce'linde löylülerle hirlilte yapılan ' 
toplantıda hulıınanlo 

LÜLEBURGAZDA TASARRUF HARE1<ETL 

LUJeburgaz, (Hususi) - Bundan üç yıl önce Lüleburgaz öğretmenlerinin "Yardnn ve 
sarruf sandığı,, namı altında kurduğu bir teşekkül, pazar günü ilkmektep salonunda az 
mühim bir kısmmm iştirakile üçüncü yıldönümünü yaşadı. Bu mes'ut yıldönümü m ·· 
tile teşekkülün başkanı öğretmen Şükrü Tuna tarafmdan azaya hitaben değerli bir hitabe 
lendi. Gönderdiğim resim Tasarruf Sandığı üyelerini biranıda gösteriyor. 

Firaıf 
Bir mahkum 
Tutuldu 

Bigada avcıhk ço 
karii bir işe 
yol açacak 

Bir ay içinde 5000 domuı 
vurulacağı tahmin ediliyor 
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1 Ç i ç e k Ve Bahçe 1 

lIUDlJT : Herşeyden evvel bahçe
hin hudutları ayrılmalıdır. Komşu 
b~hçelerin, yolların mevcudiyeti dai
~ hudut sayılamaz. Zaman gelir ki 
bırçok ihtilaflar çıkabilir. En iyi hu
dut, teınclli duvarlar, demir parmak
hklar, yeşil çitler, bir ucuna beton dö
küıınüş demir direklerle yapılmış tel 
lnıuıialerdır. Tahtaperde çabuk çü
rür. Galvanizli saçlar güneşten ısına
l'ak hararet saçar ve fidanları yakar. 
~n iyisi soğuk yerlerde, uzun diken
leriyle geçit vermiyen ve budanarak 
duvar yapılan Gladiçya ve sıcak yer
lerde dikenli Makluvradır. 

BUNLARDAN BAŞKA: Taflan, 
ldazı, Ehrami Selvi ve Ehraıni Por
Buk ile Ligüstrom nevileri, Defne v~ 
Şiznşir gi'",i her sene istenilen şekild 
budanarak istenilen yükseklikte yeşil 
duvar yapılabilir fidanlar mükemmel
dir. Bu fidanlardan Mazı,, Selvi bi
l'ibirinden 75-80 santim ve diğerleri 
40-60 santim aralıklı olarak dikil
tnelidir. Yeşil çitler ve duvarlar sert 
tlizgarlan da kırar. Bir metre yük
~klikte çit veya duvar 8-10 metre
lik bir sahayı rüzgardan siperler. 

TOPRAK NEVİLER!: Bahçenin 
toprağı çok ehemmiyetlidir. Toprak 
cinsleri şunlardır: Buğday toprağı de
nilen kırmızı toprak (Kızıltoprak top
:t'ağı gibi) killi, kerpiç toprağı denilen 
kırmızımsı, sarımtırak renkli toprak 
<Mecidiyeköy toprağı gibi), kara top 
tak (Fatih bahçelerinin toprağı gibi) 
kire<;li toprakların da iki nevi vardır: 
Biri beyaz rengine yakın çok kireçli, 
diğeri kireçli ve esmer rengindedir. 
(Bakırköy ve Y eşilköy topraklan gi
bi) . Dolma yer lede ise; kumlu, süp
ıilntülü, yangın yerlerinin, yıkılmış 
enkazın harçlariyle karışrrliş toprak
larla, kesme ve çürümüş taşlardan i
baret topraklar ve taşlı, çakıllarla ka
?'tşmış topraklar vardır. Bunlardan 
bahçe için en iyisi buğday toprağıdır. 
Bu topraklar demirli terkiplerden 
ıneydana geldiği için madeni ve kuv
veti çoktur. Gül ve karanfil için bi
lincidir. 

Diğer topraklar, taş ve çakıllarm
dan ayıklanmak, bol çürümüş koyun 
Veya beygir gübresi kullanılmak ve 
75-go santim derinliğinde kirizme 
edilmek şartiyle iyi bir bahçe topra
~ haline getirilebilir, çok killi toprak 
!ara. dere kumu (bir metre yere iki 
gaz tenekesi)° döküp karıştırmalıdır. 
Çok kumlu topraklara da ayni mik
tarda killi toprak veya çüriimüş güb
l'e koymalıdır. K ..ı. toprakların bi
raz kuma ve kireçli toprakların faz
la gübreye ihtiyaçları vardır. Taşlı 
\'e kayalıklı yerlerde toprak getirtip 
doldurma yapmalıdır. 

Kirizme: Tarla ve arsa üzerinde 
l'eni yapılacak bahçeler için toprağı 
kirizme etmek şarttır. Kirizme zama
nı sonbahar yağmurlarından sonra 
\re ilkbara girmeden evvel başlar. Son• 
baharı çok yağışlı ve soğuk yerlerde 
ağustos veya eylülde ilk ~ğmurla
!'Jn arkasından kirizme yapılır. 

Kirizme iki türlüdür. Eğer bahçe

l'e meyva, koruluk, ormanlık yapıla

cak ise toprağı 80-100 santimetre 
«İerinlikte krizmelemelidir. Şayet bun 
\1e çiçek olacakst 40-50 santim kiriz 
nıe kafidir.Bu halde yalnız ağaç yerle 
line (plan mucibince) 80-100 santi
metre derinlikte ve 75 santimetre kut 
l'Unda çukur kirizme.si yapmak mu
\rafıktır. Kirizmeyi yapacak kimsele
l'in bu işte bilgisi şarttır. Kirizme bah 
Çenin en yüksek tarafından alçak ta
l'a.fına doğru yapılmalıdır. Bahçe düz 
ise her tarafından işe başlanabilir. 
!Ik iş, bahçenin yabani ağaç ve ça
lılarından yükselmiş otlarından taş 
"e molozlardan temizlenmesidir. Top
l'ak işlenirken alt tabakaları üste ve 
tlst tabakaları aşağıya gelmelidir. 
kök, taş, kesme gibi şeyler çıkarılma
lıdır. Orta hesapla 40-50 santim de
rinlikte bir metre murabbaı toprağın 
kiriznıe için altını üstüne getirmek 
Yerine göre 8-14 kuy;....şa çıkar. 80-
100 santim derinlikte ise 25-40 ku
l"Uş arasındadır. Eğer aşağı tabaka
larda kaya, taş, kök gibi oyalatıcı 
leyler bulunuyorsa bu hesap 

den sonra bıı hçe yerinde çok su top- Genel olarak en münasip zaman i1·in
lanmaması için icap ederse suları akı- citeşrin, şubat, mart aylp· :dır. Anka
tacak kanalizaı:ıyonlar yapılır. Bu da ra için bahçe yapmak zamanı teşrin
toptak, çimento künkler veya düz ka !erin müsait günlerirlir. 
pak taşlariyle olabilir. EV BAHÇESİ: Bahçe merakı çok 

TESVIYE: Kirizme edilmiş bahçe- yerinde bir arzudan doğar. Bu doğuş, 
nin topra·~ı kabarmıştır. Tezek deni- güzel duyguların. güzelli~i sevişin ta
len toprak killçcleri az çok parçalan- bii bir tezahürüdür. Insan için, her 
mış olu: sa da bahçe yine tamamen beğenilen şey güzeldir. Her güzelli· 
düz bir halde değildir. Bazr yerler ğin yapacağı tesir daimi bir iz halin
çukur ve tümsek 1ralm'"' "ı"' "'ir. -r-·ı- de kalır. Görünüşü şık, yapılışı 

nun için bahçeyi bir defa daha güzd- mükemmel bir binanın mobilyası '1. 

~ belleme:•, düzleştirmek lazımdır. modern olursa her gören beğenir. Sa
B,, t~c kürek, bel kullanılır. Toprak bibi de z· ·ki seliminden dolayı ö
bançe tarağı ile tesviye edilir. Eğer vünebilir. Eğer böyle bir binanın et
kirizmeden sonra, bol yağmur yağar- rafı arsa olarak bırakılmış veya par
sa tesviyeyi yapmaımıJ·-"~r. Toprak ma.klık ile, kuru bir duvarla çevrilmiş 
iyice oturduk' n sonra, bahçenin par- olursa binanın bütün güzelliği gözden 
terleri (çiçekli ve çimenli tarh). kur· kaybol11r. 
beyleri (çiçek kümeleri), plat band- Binayı gösteren ve en kuvvetli gö
lan (ağaçlı çiçek şeritleri) yapılaca- rüşleri cezbeden yeşilliktir. Yani ağaç 
ğr zaman yollardan kald.rılacak e ve bahçedir. Ağaçsız bahçe olmaz. 
şekillere df' "lecek h --ak tamamen Ağaç ve çiçek ayni kuvvetle hisler 
dövüldükten sonra tesviye yapılma- üzerine r".kimdir. Tabiatin bu iki gü
lıdır. Tesviye sırasında ayrık otu gi· zel eseri yanyana gelince her şevi ....U
bi çabuk çogalan pisletici köklerin en zelleştirirler. Birkaç çiçekli vazoların, 
küçük parçalan bil~ bırakılmı:.malı - birkaç yeşil yaprağın bir salon boşlu· 
dır. ğunu nasıl giderdiğini kolayca anhya-

BAHÇE "'APMAK ZAMArI: Bah- biliriz. 
çe kirizmeden sonra tarh ve tanzim Bir çiç~k "''lksısı iki koltr'· ··"-ini 
edilebilir. Fakat toprağın tamamen doldurur. Etajerler üzeri _2 konulan 
oturması için · ir ay kadar geçmesi birkaç palmiye; nlamıyana -1rmh, 
lazımdır. Hr:-vaların müsaa;ı"-:ni • ~ry-ı anlıyana da bir kış bahçesi hissi ve
rağm tavlı bulunmasını kollamalıdır. rir. 

Muz: 
bir 

Besleyici 
gıdadır 

Muzun diğer meyvalarımıza nazaran terkibi nazarı dikkate 
alınırsa bu meyvanın besleyici kuvvetinin diğer meyvalardan yük
sek olduğu anlaşılır. Tababette üzüm en 1.:.:vvetli bir gıda telakki 
edilmiş olmakla beraber üzümün terkibi tetkik edilirse bunun 

muzdan daha az kuvvetli ve binaenaleyh üzümle tedavi sistemi 
mukabilinde bir de muz ile tedaıvi usulü yaratmak lazım gelece
ğine şüphe yoktur. Elma, armut, portakal gibi meyvalarm çer 
cuklara, zayıf vücutlülere tavsiye edilmesi nisbetinde muzun da 
tavsiyesi icap eder. Çünkü muz; elma, armut ve portakaldan da 
daha kuvvetli ve besleyici gir terkibe malik bulunmaktadır. 

Vitamin no'lctai nazarından muzun, 
portakaldan r · rkı yoktur ve ha.tti 
mual1im (Bu~ard) a nazaran pot"t.a
kaldan yükı::,.ktir. Elma, :ırmut ·•c, 
kayisi, şeftalilerin vitamin nisbeti 
portakaldan azdır. 

Vazoları 
Nasıl 
S üstemeli? 
Vazo/an çiçek Yeya yapraklarla 

sus/emek pek kolayd,,. Evvelô vazo
yu temiz su ile doldurmalı ve içine 
yanm reçel lca§ığı le adar tuz attık
tan sonra elinizde mevcut çiçeklerle 
yaprakların en uzun saplılanndan bi
rini vazonun ortasına gelecek suret
te yerleıfirip bunun etrafına evvelô 
seyrek seyrek diğer çiçeklerden va
zetmelidir. Uzun saplı çiçekler bi
tince kısa saplı/arı vazonun kenarına 
gelecek surette yerleıtirip çiçekler 
arasında kalacak aralıklara doldur
mak tizere yeşil veya renkli yaprak 
lordan koymalıdtr. Bu suretle çiçek
leri ve yaprakları birleıtirdikfen 
sonra §ayet manzara hoşunuza git
mezse yapraklardan bir kaçını vazo
nun aşağtstna doğru indirirseniz, ge
liıi güzel bir surette vazoyu süsle
miş olursunuz. Eğer çiçeklerin sapla
" kômilen kısa ise bu sapları ince 
tel veya ince saz veya dallar üzeri
ne iplik veya rafya sazı ile bağlıya
rak saplartnı uzatmak lôıımdlf. Sap
lı çiçeklerle vazonun istenildiği gibi 
süslenemez, kısa sat:Jltlara ancak -'~ 
rin olmıyan kôse gibi derinliği az 
vazolar iyi gelir. 

Vapur 
Dumanı 

Vapur dumanı senenin her mevsi
minde çelik ile çoğaltılacak kabiliyet
te bir nebattır. Fidanın her dalının 

tep(·sinrlen Lı::- çelik yapılabilir. Ca
·• • '<'.blarda l\· l > derce~ aı .t .;mda ha
raret mevcut ve camekanın havası da 
bıraz ratip olursa çelikler gayet ko
lay tutar. Çelik yapıll\cak dalın üze
rinde bulunacak çiçek goncelerini ko
parmalı ve çelik üzerinde bırakılacak 
dört yaprağın alt.taraftaki iki tane-

!linin nı~fmı kesmelidir Ç'c-lik \çin 

kullanılacak toprak ikı numaralı mah 

lO:tur. Bu mahıft~a pe1c az miktarda 
çiıl'limüş yaprak gübresi ılave edilir
St: daha muvaf1i\ nt-tıct: i~tinsal edi. 
lir. Çelik yapmak için e,n müsait za
:Tıan şuba.t veya eylü'dtlr. Eğer ca
'Ylekan mev.::ut d~~ıı ise çelıklerı cam 
<;crçevelı kasalara vaı :!t.t:elidir. Şıı 

halde çelikler mutıd;a tahta kasalar 
derununda yapılmalıdır k.i, bilahare 
ç~Jlkler piyasada satı:acaksa kolayca 
oraya nak1edi1ebıhwı • 

rm terakkiyatı arasında ve gıdalara 
verilen ehemmiyet sırasında meyva
lar tahlil edilmiye başlandıktan son
radır ki besleyici maddelerin miktar 

Muzun terkibine nazaran; üzüm, ve nevileri anlaşılmıştır. Eski tecr:ı
elma, armut, portakllarm terkibi bi- belerin müsbet .. ~ticeleri iizümün fay. 
ribiriyle karşılaştınlacak olursa ar1ı.-, dalarını ortaya koymuştur. Üzümün 
daki fark C:erl-al göze çarpar. ana.sütü kadar kuvvetli olduğunu id-

~I • al.ulü yerli bir muı 
I ımı 

18 ve 19 uncu asır doktorları, ilim dia eden alimlerin zaman tetebbüle
adamları üzüm ile tedavi usulünü tav rinde, muz dahi Avrupa halkmca ma
siye ettikk· i devirlerde üzümün ve Hlm olsaydı hiç şüphesiz ki bu meyva. 
bilhassa taze koparılmış üzümün ço- üzümün bellibaşh bir rakibi olurdu. 
ctdclar için anasütü kadar kuvvetli Sellülozlu maddeler arasında vU
ol.duğunu ve kemikleri zayıf, bünye- cutça temessül edilmiyen miktar mu
leri cılız çowklann, süt yerine üzüm- zun terkibini:le ancak yüzde 1-2 ka-

\ 

le beslenmelerini ileri sürdükleri za. dardır. Mumın ihtiva eylediği made
man, henüz üzümün kimyaca tahlil- nt maddeler arasında yüzde 0,05-0,10 
leri vapılınamış bulunuvordu. Son as- arasında fosfor mevctıttur. 

GÜZEL BiR ijAHÇE 

Her tarafı çiçek, her tarafı yeıil yaprakla dol•ı ivi süslenmiş, tennl 
usullerle çok güzel tertip edilmiı nümum: bir bahçe 

Sebze tohumu . 
nasll ekilir? 

Sağlam 

tohum -

la rı cü -

rüklerin 

denavı r 

malı 
Sebze tohumlan ekileceği zaman 

tohumların temiz ve küflenmemiş ol
mabına dikkat etmeHdır. Bir tohu
mun küfleşmiş, y-:ı.ni boşalmış olup 
olmadığım anlamak için tohumların 

arasından gelişi ;:{Üzel bi• miktarını 
alıp bunlardan yine gelişi güzel yüz 
tanesini bir bardaK > ağmur veya ki
reçsiz suya atmalıdır. Küfleşmiş ol
mıyanlar derhal suyun dibine çöker. 
Lerhal bardağın suyu;:ıu V<.' küfleşmiş 

olanları dökmeli \'a b~rdağm dibinde 
kah!nları birer b~: n· savmahdır. Bu 

sayım ~mi kolayca y..:.pabilmek içın 

~oh:ı.nıarı bir parı.;a sUnger !:a~ıdı 

Lzer;• e öökerseniı tohu;oların ıslak

lığı sünger .kağıdı tarafından alma_ 
c.~ğın<l,· n tohu.mhr hol&.) c,ı S" yıla b•
lir. Yüz tohumdan kaç tanesi sünger 
kağıdı üzerinde mevcut olduı;ıı ma -
lfım olunca tohumun yuzde kaçının 

sağlam olduğu anlaşılır. Şu halde e
kilecek tohum miktarı da ona göre he 
sap olunur. Mesela yüz gram dı:ıma
tes tohumu ekeceksiniz. Domates 
tohumunun bir gramında 31JO tohum 
vardır. Bunun yüzde yirmi beşinin 
kof , olduğunu farzedersek bir 
gramda yetmiş beş ve yüz g:-amda 
7500 tohum bozuk demektir. Şu hal
de 300 tohum bir gram tarttığma na
zaran yüz gram tohumda yirmi beş 

gram bozuktur. l'inaenalM'h tamttm 
yüz gra'll tohum. sizın ın t: y .cını1.'.l 
kafi gelmiyeceğindPn bu m ktarı ,,ok 
san nisbetinden arttırın~ kaı cJe
ccktir. 

EKILECEK TOlll M ~Hh T.\Rı 
Sebze tohumlan ya rtoğr1 1<1aıı dt•ğ· 

ruya tarlasına veya fide vetiştiril -

mek üzere fidelığe cki!ir. Tarlam • 

na ekilecek olan tohumlar ı ıdanı ~

şırtma edilmiyen seb;-eleı ıb ltı bun

lar da muhtelif şekılde ekılır. Ba.-.:ı

lan çizgi veya çukurlara. bazıla . 
serpme suretiyle tarl:ıya zt:r kulu.dilr. 
Şaşırtmaya tabi tutuıaca.1< .ı ınlar i

se serpme suretiyle tohum ııı ı •• ~ mı 

yerin azlık veya çokluğuna na :.::.ı ·uı 

sık veya seyrek olarak ~kilır l'ıı mm· 
lann büyüklük ve ~iirliklii · ıı iP P.R• 

zan dikkate alınmalıdır. f'idehğe 
ekilecek tohumların nıtktarını oa kı 
metre murabbaı üzerinı> isa !" ... Nle ~ 
surette hesap etmek iı·ar l'rl .. r ;Bu 
hususta tecrübelerimi;ı: Jen • lrl ığııfjfz 
neticeye göre, ekilecek trıh111r ıııııda
rmı bir cetvel ile gös1ı>rivonız ~\l 
miktarlara tohumun d' r-ıim.•t: hi'lc-~k

ler ve kuşlar tarafınrl::~n ~'ltü• iı;,n~k 

cibi zarara uğruyabilr-,.,.1, oı.,ıı•ı:ırr İ• 

lave etmek lazım gekli·;.; hıhrrlir 

Türkiye Kızllay Cemiyet i Genel Mer· 
kezinden: 

Cemiyetimizin gaz maske fabrikası için iyi bir teknisiyene la· 
zum vardır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Türk ve sıhhati yerinde dlmak 
2 - Muva ..... zaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin makine kısmında ve va r. vnı• 

padaki teknikumlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yült
sek tahsili olanlar tercih edilir) . 

4 - Makine işlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi beş yaşından küçük ve kırk yaşından 

olmamak. 
6 - Aylrk; iktidar derecesine göre verilecek ve 

bilenler tercih olunacaktır. 
İsteldilerin 1937 senesi martının sonuna kadar 
A - Hal tercümeleri 

B - Ellerindeki vesaikin a sıllan veya noterden 
suretleri. 

C - Sıhhat raporu 
D - Polisten alınmış iyi hal varakası ve iki tane 

büyüklüğünde fotoğrafilerini 
Bir istidaya raptederek Ankarada Yenişehirde Genel r.ıerkcf 

zimize göndermeleri lazımdır. 
Yukarda yazılı tarihten sonraki müracaatlar na~arı itibara 

alnunıvacaktır. 
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( EKONOMi ) 

ihracat mallarımızın 
satlş ve ihraç 
vaziyeti nasll 

Av derisi piyasası çok hararetli 
ve canlı, satışlar boldur 

1 Bayramdan evvelki son bir haftanın, yani l 2 ve 1 g Şubat ta
rihleri arasındaki günlerin piyau faaliyetini. utıı ve ihracat ba
kmıından dünkü "Kızılay,, da kl8111en vermif, bilhaıu hububat 

Küçük Çocuklar için Verilen 
Bir Karar 

Balıkesir, (Hususi) - Belediye u
mumi meclisinin son toplantısında on 

sekiz yaşından küçük çocukların U

mumi yerlerde çalıştırılmamaları hak 
kında bir karar verilmiştir. Şimdi bu 
çocuklar kahve garsonluğu da yapa
mıyacaklardır. 

ve zahire vaziyetini göstenniıtik. Bugiln de difcr bazı maddcr l- - ...... 
lerin satış ve ihracat vaziyetini fU aatırlarda bildimıekteyiz. Bu Ne kadar mesudum! 
malfunat Türkofis İstanbul nuntakaıının raporundan çıkarıl· 
maktadır: Devamlı baş ağrı!larımdan 

ancak yeni kaşe kullanmak-
A V DERlSt dUrll M. Venson Mathosian 12. 2. 937 la kurtuldum. Yeni KAŞE 

Hafta zarfında av derisi ilzerint tarihinde Mısıra gıtıniftit. Bu zatin baş, diş, grip, nezle ve ro _ 
ehemmıyetli işler olmuştur. Geçen şehrimizde muayene etmif olduğu matizmaya karşı birinci ilaç 
haftakı raporda dış memleketlerdeki bazı partilc~in mu~~~aası için icap tır. Her eczaneden arayınız. 
alış '\erışlerin gevşeklıği sebebile pi. ~enlere emı~ verdıil allkadarlarca Kutular Uzerindc yeni kaşe 
yasamız fıyatlarının bır az gerile- soylenmektedır: , yazısına dikkat ediniz. 
mege yüz tuttuğunu arzettigirniz Ka.. Alm&.nyadakı Gala.ta fabrikası he· ' 
radenız ve Rumeli aansarla.n bu haf- sabma tütün mülJayaa eden M. Şimıt ~'-ıııiii--~r~ii!i!iiiiiiliilııiiiiöiiıiii-..~İiiıiİiii~ 
ta Fransa hesabına mal almak Ulere üç gün evvel tehnınize &elmtf ve 
pıyasada dolaşan bır tüccann bu bazı tUtUn ticarethanelerile tema.sa 
cıns derilere talip bulunması ve bu geçerek işlenmiş tütün partilerinin 
arada 600-675 adet arasında mal muayenellini yapmıştır. BriUiih Aır.e
mi.lbayaa etmiş olması aanaar piy&· / rikan tlrketi hesabına bu sene de 
sasınm eski haline avdet etmek Uze- Trab&onda 1' yapacağı alakadarlar· 
re canlanmasını inta~ etmlft.ir. San· ca aöylenen Mitat Nemli 18. 2. 937 
aardan gayri 40 kunduz Jje 8 zerde- tarihinde mezkfir şirketin 9ark 9ube
va satın almlf olan bu tüccardan ıinln merkezi bulunan İskenderiyeye 
ba.tka bir Alman yolcu!unun da orta hareket etmiştir. Son hafta içinde li· 
malların çiftine 6-9 lira anuımda fi· manımızd~n ihraç olunan tütünlerin 
yat vermek suretile piyuada.n 900 - miktarı 34 bin kilodur. 

RLJK 
CiN-

BAHAR KOKUL 
Ciğer!erimizi nasıl yıkar. neş'emizi arttırır, zev 

Nefis ve mükemmel bir 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize 

Oapa 
Pirine 

Il:1B 
ve hububat unları 

Sıhhat ve neş'e kayna 
Kuruluş tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktaş Kılıcali ÇAPA 

1000 kadar tilki mUbayaa ettiği ay. Bu hafta içinde limanımızdan ih
nca duyulmuştur. Hanç ülkelerden raç olunan tütUnlerin vasati ihraç 
Amerıka, İngiltere ve kl8men de Al· fiyatı kiloıu 142 kuru,tur. Aynca ln
manya için piyasada alıcı vaziyette hiaa.rlar ldareai 1talyaya 215 lira kıy. 
olan alakacfarlar mübayaata devam metinde 127 kilo sigara, Omnipol şir
eyl mektedırler. Piyasaya arıedilmek keti de Hayfa.ya 3.883 lira kıymetinde 
üzere bu hafta ilk gelen bir parti Er- 3.740 kllo ılgara ihraç etmiştir. 
surum sansarlan 45 - 48 lira araaın. Gizli not: Piyasadan haber aldığı. 
da muamele gôrmU.,tUr. Ful& iltek mıza göre, TUrk Tütün Ltd. 9irketi 
olmıuıından ve av deriai Miti.Mal mın· tnhlaarlar idaresinden 193~ !enesi 
takalarından az mal gelmiş bulun - mahsulünden 300 bin kilo tütUn ala
ızıaaında.n Karadeniz ve Rumeli cinai rak Edip met vuıtuile hmirde A. 
zerdeva fiyatlannda 2.4 lira gibi bir merikan Glenn Tbacoo 9lrketine dev
yükselme olmu' ve hatti bu nevi zer retmek Uzeredir. Türk Tütün Ltd. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllltlltlllll 

= 
BE5İR KEMA: 
MAUM UTctVA: 
ECiir.AN &~I TASARRUF ' MU~TA~ZAR~TIN AN_~ 

P E KTO R 1 ~\Jl.L,. 
devaların ~mcı elden g~mek &u~· ,ırketi bundan Uc; ay evvel de bu ,e. •••••liııl••••••ill 
tıle 57 liradan satışı yapılmıştır. E- kilde lbir aatış yapmıf ve bu ntı,lar A N A O O L U 
hemmiyetli alış verişlerin Amerika hakkındaki miltaleamızı 8. 10. 936 ta- ÇiM "N J OLAkl 
hesabına yapılmakta olduğu, Alman- rih ve 33337 1ayılı yazımızla ba,kan. r. 
lar tarafından viki olan taleplere lığa arzetmlştik. T. A. •· 
para m lesini gözönUnde bulundu. Bu tekildeki sat~ların gerek par- Yapılıflann4akl huaualyet do. 
ran alikadarlarca gev,ek ve iatekaiz tici, tUccarlanmız için ve gerekse ge- lay.ıalle kuandıklan l&l'ltlmaı 
cevap verildiği piyasadaki ha.reket - lecek ıeneki tiltiln mubayaatı için şanı koruyabilmekte olan yapma 
lerden anlaşılmaktadır. çok bUyUk zararlan olacağı baikan- portla.nd Normal çlmentoılle çe· 

Av derisi cinslerinden tilki, kun - lıklarca da malumdur. klf ve baaı,a k&J'fl yUk1ek daya-
duz, tavşan oldukça zerdevaya kar- DERl nıklı, yava., donan, çabuk t .. o- ! 
fI da kuvvetli bir istek vardır . .A2. Deri piyasası Almanya ile aramız- lan aUper çimentosunu tavıiye E 
gelen ve piyasaya hemen arzedilen daki klering anlatmasının aleyhimi- eder. 

Yerli Mallnda 

TASARRUFU SEViY 
ve derhal miışteri bulması Hbebile ıe açık arzetmiş olması hasebile dur- Markaları: 
mevcudu kalmıyan bu nevi deriler runluğunu muhafaza ediyor. Deri ih- ''YUNUS" SOPERYUNUS 
tiz rine yapılan tekliflere satıcılar raeaatımızın hemen yUzde lleklleninin Fabrikası: Kartalda, Yunuı Du 
geç cevap vermek zaruretinde kal • Almanyaya olduğundan 90n gUnlerde rağında. 
maktadırlar. ihracat azalmıştır. Alınanyadan ta • Satış Yazajı: Galata, Agopyan 

Alakadarların ifadeRlne ve atı, lepler gelmekte ~ de tltceulanmıı Han 3 UncU kat. 
ftrişlerin gidişine nazaran av derlal bu hıteklerl karşıle.rn&kta tereddüt T f 44795 7 1§ 
piyasası §imdilik sağlam blr durum- rastertyorlar. ..·.'e·o·n·=--·-----· 1 

'A~vMun~ybak-~s.~ay~vöeMmnıntakaa~mean•e--M-ü_t_e_u_i_m_a_r_a_n_ı_y_o_r ________ •• ---ı= ~kal Yerli Malın~ Behe~ 
.... y Ankarada büyük bir m~seese ye Almancadan 1:'.urkçeye ve 

Türkçeden Almancaya mükemmel bir ~urett~ tercumcyc, ~Uk· 
lerinde tutun piya.Hsı açılmıştır. DUı tedir bir mütercim alınacaktır. Taliplenn vesıkalariyle bırlıkte 
ee - Hendek - 1zmit - Edirne ve 2 d • k d bu ayın 26 mcı c\.Xlla günü öğled en .ao~ra s!at en u ya a ar 
Kırklareli ile Balıke8irde de bayranı. Gala tada Rıhtım caddesinde Ke felı Hüaeyın hanında No. 45 e 
darı sonra piyasanın açılacağı kuv - müracaatları. 
vetle muhtemeldir. Bul'B& mıntakuı 
mubayaasında belll başlı alıcıla.r Ge
ty, Ostro Tür~ .. Mltat Nemli, Till'k 
ll'Utün Ltd ve İnhisarlar idaresidir. 
Avun)ada - Herman, inhisarlar ve 
Tilrk Tütün Lb:l. tirketi tütün mu· 
bayaasına baş'lam.ışlardır. Gönen mm 
ta.kasında, Herman spire, Abdi Fuat 
'.l'Urk Tütün Ltd. İnhisarlar, Habibul
lah, Jorj KolÜo, Ha&nU ve Tahir İL 
mail firmaları mubayaaya ginnlfler· 
&tir. 

Saray ve Matika mmtakumda lld 
pa.rticı tüccar tütiln mubayaa etmek 
l1zere piyasayı açmlflarsa da ~etı 
raporumutda bildirdiğimiz gibi blr ı. 
ki nevi tUtUn aldıktan sonra piyasa· 

sil:riıer B---

Yerli mallar Paza 
all 
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dan çekilIJJifletdir. • lnc:lr ve Oıüm 
Fiatıar: Bursada mabsutUn kilosu Efıan Tıb Fakülteı 

~10, görmezin kilosu 5-20 ku • Çuvalları .aı k 1 
J'Uftur. Gönende tae mahaulUn kilo- Imıtr, (HuaUel) - Jnclr ve tllıilm " ınma ~ 

25-50 götmtıln kltosu ~10 ku- 90vaııuı tlnıdiye kadat ı:so kiloluk- lUganiıtanın Klbil Tıb Fakill tesi içi 
ruştur. Avunyada mahaulUn kiloıu HER tu. S.ledlye, Dahiliye VekAletlnin iki kimya bir FiıY.Oloji ve Ftmıa kodina 
20-40, görmezin kilosu C>-10 ku - stıt htM&llığtna nihayet verilmesi hu- muallimine ve Wf ttıikrop apaı bir de 
ru tur. •MIN Btıtrulld&ki kararını nuan dikkate a- edilmek iiftre 00 nıustahzire ihtiyaç o 

15. 2. 937 tarihin• kadar Buna MEVSJ larak u.ıum, incir ve buğday guvalla- ihtiaaı vesaikini hlmil olanlann vazih 
249 bin kilo, Gönende ise 1 '1. 2. 937 rtnın aırtt& kolayca tlı.fmabllmMl i-

~ta~~rih~in~e~k~a~dar~~-426~_:bin~kU=o:..tU=tUn::.:--:.ı ___ __:===-------....:;..j-.ııı._.-.. ... ._.. .... ~ .... ......ııt....__.ı...clzıı..!iil...ll!t.....lıa1'W.Ut..0.Lm1Llllll...lemm....ı.:.J tahriren müracaat etmeleri. 



~-A Ev.,. 1STANBUL 
Aakan. caddeal 

ABONE BEDELİ 
;rurklye Ecnebi 
1400 1 sene 2800 

750 6 ay 1500 
400 3 ay 800 .. 
150 1ay 300 I 

~----------_,.;..-------------~ . 

Yeni n1usabakarTuz -
1 Martta başlayacaktır 

N 
aarettin Hoca müsaDa- ediyoruz: 
kamıza okuyucuları • . Otuz tablonun. listede-
mız tarafından cöstc· kiler arasında mutlaka 

rilen ıenit raibetten cesaret bir darbımeseli vardır. 
alarak ondan daha cazip, daha Fakat altmış darbnnesel-
eilenc:eli Ye ayni zamanda fay- den yalnız otuzunun reı-
dah yeni bir ırıü .. baka tertip mi çıkacaktır. 
dti~ • • 

• 
Küçücük mektepmerden hü

)ükbaha Ye analara k&dıır her 
}'attaki okuyuculannıızı yakm • 
dan alakadar edecek olan bu 
Jeni müaabakamızın eauı: K.r
tı aütunlarda alfabe ıırasile 
n~rettitimiz darbımeset•Min 
içinden otuz tanesinin Mart ba. 
tmdan eonuna kadar "TAN,, 
da çıkacak resimlerini bulmak
tan ibarettir. 

l - Otuz tablo bitince, numa
ralanm altalta sırasile ya
zıp hizalanna da ifade et
tikleri darbımeselin litte
deki numarası yazılaralc 
bu liste "TAN,.a gönderi
lecektir. [Tabloların kesi
lip ıönderilmeıine lüzum 
yoktur.] 

2 - Her hal mektubile birliktf-
30 müsabaka kuponunun 
gönderilmesi 9artlır [Ku. 
ponu eksik hal mektupları 

• • '-_ nazan itibara alınmaz.] 
Müaahahnm alllCaımı art· 3 - Bu tartlara riayet etmel. 

brmak için 30 tabloy& mukabıl fartile bir kiti müteaddit 
60 darbrmeeel ıeçtik · ~e bunlan hal mektubu gönderebilir. 
hilhuı• biribirine az çok yakın [Bu ıuretle muhtelif hal 
lneftUlardan intihap ettik. Bu- ihtimallerini kaybelmemi-
nu böyle yapmakla &b :abıola· olur.] 
rm darbımesellerini bulma iti· 4 - Mektuplara yazılacak isim 
r.in çok baıit bir çoaık oyunca· Ye adresler çok açık ve 
i• olmaktan çıkmasım temin okunaklı olmalıdır. 

etmit olu7oruz. 5 - Mümkünıe birer fotoğraf 
e - gönderilmelidir. - ,,. 

• . 6 - Zarflann üstüne (Darbı-
$~yı t11ndiden aç.ıl<~.a yaza. mesel Müsabakası) yurl-

ns lci Mart batmdan otuzuna ka- mal d 
d "T I~ ar AN ,,da çıkacak :>tuz tab- 7 T bl 1 M b. • 
lonun mutlaka liıtede yazılılar - a 0 ar artm ınn-
arumda bir darbımeseli vardır. den otuzuna kadar hergün 

çıkacaktır. 

• 
Nurettin Hoca müıaban~ma 

ittirak eıden karilerimizden ba· 
2ılan telefonla bize müracaat 
ederek bazı resimlerin fılcraları
rn bulamadıldarmı aöy),..mııler
dı. O zamaa da ken~ilerini tr.
min ettijimiz ıibi 'inıdi de 
yeni müsabakamız ~çin telu-ar 

8 - Bu müıabakanm hal müh
leti 1 Nisandan 20 Nisan 
aktamma kadardır. 20 
NiJandan ıonra gelen 
mektuplar kabul edilmi
,.ecektir. 

Şimdi kartı ıütunlarda da ıeç. 
mit olduiumuz darbımeselleri 
16tfen okuyunuz. 

* 
MÜKAFATLAR 
Yeni müsabakammda kazanan oku· 

yucularım1Za 750 liralık mükafat ve 
hediye vereceğiz. 

Birinciye : 200 
ikinciye : 100 
Uıüncüye: 50 

Lira 
Lira 
Lira 

100 okuyucuya 400 lraldc hediye: 
Darbtmetel mUaabakamızda kazanan okuyucular1mıza vere

celimiz hedlyelef', mUteneVYI ve kıymetli olacaktır. Bu hediye

lerden bir kısmını ı&teren listeyi buıUn l\9frediyoruz: 

Yazlık, k19hk kostUmlUkler 2 ve-6 kitHilc komp~ takım-
6 kifilik bardak takımı (32 lan 
parça) Tuvalet tfY• ve levnımatı 
Mutbak takımı (15 parça) Vazolar 
Kübik duvar -.atferl Vazı takımlan 
Elektrik Utlllerl Tl'.llf talumları 
'lektrlk mutbak ı.vaz.mı Havfulv 

Y emiflikler 
Çiçeklikler 

Llkar mutbak ı.vuımı 
LlkBr talnmları Şekerlikler 
Puta takımı~ Jilblolar 
Maa saatleri Mendiller, 90fra 8rt01erl 
2 ve 6 kiflllk kahve tak1mlan l:::slN ve kolonyalar vesaire .. 

' kltillk tabak talumı (51 parga) 

ı * * * * * 
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YENi ÇOCUK 
Ansfklopedisi 

TAN'da her &Un çıkan k1,1ponları toplayınız on 

kupona k~rşı Yeni Ansiklo,,.diyi 25 kurUJ ye. 
rine 7% kuru,a alabilirsiniz. 

' 1 
1 

R A ı. ·ı K. 
Lirahk müsabakamıza iştirak ediniz 

TAN'a abone olunuz. TAN'a sene• 
abone olanlara Yeni Ansiklopedi pa
ras1Z gönderilr. 

J 

Yeni Çocuk Artsiklopedisi 
Profesör SG• Murat, Fa• Sa1w1. M. Z.. 

kerlya taraflclan mekteplerin den pr• 
gramlanna göre hcmrlanm11tr. Bu eser 
yalnlZ ıocuklan de9R. ayni zcnn•cla IHl
yüklerf, ana ve Wtalan ve öğretm•lerl 
,ıc1c1et1e ah1kad• eder. Her aym ltlrlncl. 
onuncu ve yirminci Clinlerl .. renkl Wr 
kapak itinde 48 büyiik sayfa olarak ....
reclllr. 

Fiyat. 25 kurut TAN'cla nesroman 10 
kuDOna kartı fivafl yalmz 7.S kurustur. 

Her bir cD•nln abone bedel 250 lat-
r111tur. Abone ola11lara cici paı ••*· 

7 ncl nüsha ne~rolunmuıtur. 
Aslklopediye ait brosUr Dandll a&t

derllr. 

r:······ı·ıı··· •••••• 1 ••. ••••••• •••ır· ·········-··· ••••••••••••• ............ ....... •••••••• ••••••••• .......••• , ,, ......... . . .. .... . ••••• 
.....:.1•~. .::m •••••••••••••• ••••••••••••• ............... ••••••••••• ••••••••••• ·••!••· 

. ··===-·· .4""········· ..4 •••••••••••• ............... ............... , 
<•••··· .. -····;·· ••••••• • ••••• ..•.. , ..... . •• •• • •••• ••••• • •••• ••••• • •••• ••••• l •••• , ....... . .... , ·····= .. -······· .............. , 
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1 •••• ···ı· ' ......... . 
~············· ·······-······· •••••r •••••• 1 •••• , , ••••• .... , ...... . ·······-···-·· •• •••••••••••• .............. ••••••••••• ••••••••• -····· 
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DARBI MESEL 
• 

Seçtiğimiz. 60 Darbımesel 
1 - Aç tavuk kendini arpa 

ambarmda sınır. 
2 - Ak akça kara gün içindir. 

3 - Anlayana sivrisinek saz, an 
lamıyana ~avul zuma az. 

4-Atı alan Uaküdan geçti. 

5 - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sirke baldan ~atlı-

dır. 

8 - Beş parmak bir olm~. 
9 - Bir tutam ot deveye hen -

dek atlatır. , 

32 - Kendi düşen ağlamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zaru vı 
34 - Koyun bulunmıyan yerı 

keçiye Abdurrahman çw 
lehi derler. 

35 - Mahkeme kadıya mülk ~ 
maz. 

36 - Mart içeri, pire dışan. 

37 - Minareyi çalan, kıldım 
hazırlar. 

38 - Mızrak çuvala aı~ 

39 - Mum dibine ıırk vermez. 
40 - Öfke ile kalkan zararla o 

10 - Bülbül~ ç~ktiği diİi bela- turur. 
aıdır. 41 - Parayı veren düdüğü ça • 

11 - Dalmasmı bilmiyen ördek Iar. 
başını bırakıp kıçından 42 - Perşembenin gelişi 
dalar. şambadan bellidir. 

12 - Damdan düşen halden bi· 43 - Sel gider, kum kalır. 

lir. 44 - Serçeye çubuık heredir. 
13 - Davulun sesi uzaktan hoş ~5 - Su destisi su yolunda kITlt 

gedr. lır. 

14 - Demir tavmda gerek. 46 - Sütten afzı yanan yofur 
15 - Denize dÜ§en yılana aan • , du ilfliyerek yer. 

br • · • 47 - Taı yerinde ·~· 
16 - Doğnı IÖyliyeni dokuz 48 - Tencere yuvarl&nm!f, b 

kiiyden kovarlar. pağmı bulmlJI. 

17 - ~I elden liltiindür. 49 - Testiyi kıran da bir, .-ı 
18 - Eaki tarak eski tu tiren de. 
19 - Evdeki pazar çarpya ~y • 50 - Tilkinin d&ılip 

mu. fideceği yer ldlrkçfl d 
20 - E,Yreti ata binen çabqk i . klıudır. 

ner. · 51 - Ummadık tat bat yanır. 
21 - GWme komıuna, relir ba • 52 ~ 0 rümeaini bilmiyen it 

ıma. riiye kurt getirir. 
. 22 - GüJUnG eeven dikenini de 53 - OziimUnU ye de batma 

Hver. 
23-:- Hamama giren terler. 
24 - Her horoz kendi çöplü • 

fUııde öter. 55 - Yalancının mumu yata 
~ - ·Her cOn papaz pJ4v ye • kadar yanar.,, 

mez. 56 - Yapı taşı yapıdan ka 
25 - Her koyun kendi bacağın- 57 - Yavq atm telaneai p& 

· dan aılır. . lur. 
21 ..:.. Haros çok olan ~e A· 58 - Yörük at yemini ~ 
'"2t :-ıı &'~olur. 59 - Zenpıin parası ~ 

- t Briir, kervan y(irür. . çenesini yorar. 
30 - İtle tlalqmadan. çalıyı 60 _ Ztllflrt o1ap dtllllm•• 

dolatmak evtldır. .,. t111p btm• --~ 
Si - Kel bqa ıfmtir tarak. 
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mı 1111 ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ııır•ıııı•ıııı•11rı•ım•ı111 
ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA 

Yapınız 

ÇAPAMARKA Reçellerden 
Başka Yemeyiniz 

(Her yerde ısrarJa isteyin:z) 

EMNiYET S~NoıGı ILANı.AIU ........................................................... ~.J 
"= E•=x~lt:l.k E:1.l1.cıl~rırı1:1. 
:• s~kiz; -tak!!litte si3tış 
M il -----~~---:-~--~~--~~---------~~~~--~G-ayn~· m_e_n-ku~l~ün~--~-M-uh __ am_m~en--
~ ii Adresi Vasıflan cinsi kıymeti 
R =: _U_ı_k_ll-dar~A-y-a-ım_a ___ D-ej-lrm~c-n_so_k_a_k~Ah~,a-p_U_ç_k_a~tl-16~. •ud-a--1_t_aş_lı~k~2------........ -------------......... --~ 

K il eski 3 yenJ ~ No. sofa elektrik ve t~rkosu havi 

A
1 

:_- U•kUdar Hace Hesna Hatun ma - Ahşap iki buçuk kııUı 6 oda v-a 
!!!!!!! hallesf cami terif sokak eekl 7 bir kuyulu 

Ç il . MÜ. Yeni 13/ 1 No. lı 
Q = Ü•kUdar Rum Mehmet Pqa ma • Ahf&P biri iki ka.t diğeri bJr bu
p İİ hailesi Uncular sokak eski 57 ye- c;uk kat ikişer odalı 
A = nl 73, 75 No. lu 
M ~ tJBkUdar Kazasker Ahmet Ef~ndl Ahfap iki katlı 6 odılJ 
A • ma.halle8i salı tekkesi sokak eski 

13, 13, 13, yeni 19, 21, 19/ 21/ l, 
A ;:: 19/ 21/ 2 No. 
K 1 OıkUdar Araklyecl Hacı Mehmet Bahçeli ahşap iki buçuk kat 8 
A mahallesi .Nuhkuyıuıu caddesi es- oda· ve terkosu ha.vi 

Bir ev 1370 

Bir ev 760 

706 

DUkklnll bir fi'/ 526 

-------------•-= ki 81 yeni 107 No. lı 
~A 
=~·--------------------------------• ÇAPAMARKA -ÇAPAMARKA- ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA Bir ev 784 • 

• ııımıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•111•1ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111 ııı • 
Kadıköy Ca!er ağa mahallesi bah· 
çe eokağı eski 48 yeni 54 No. LJ 

Kagir bahçeli 3 kat 6 oda 3 sofa 
elektrik ve tcrkosu havi. Bire~ ~72 

h 

ol mı 
t aka 
ması 

... G Ri P 
Hastalıgının 
Yegane 

• 

,. 

ilacıdır 

Üsküdar Açık türbe Ahmet Çele
bi mahallesi uzun yol eokak eakl 
10 yeni 16, 22 No. 1ı 

Ahşap iki 0 buçuk kat 13 oda 2 
sofa ve elektrlkli , 

Yentkapı eski Kltlp Kasım yeni KAgir iltl kat 8 oda kuyu, Mr· 
Yalı ma.hatıeıl Kltlp çe,mesl eo- nıç ve elektriği havi 
katı eekl d yeni 5 No. b 
Kadıköy Ca!er •ta mahalleef Tev· Ahşap İki kat 4 oda iki sandık 
fik 80kak eaxl 1, S Mü. ytınl 1' odası 2 sofa ve elektriği havi 
No. lı 

ltrenköy Sahrayı cedit mahalleal Ahşap bir buçuk kat bir datre 
KaY1fdaj1 caddeal e1kl ~. 15 MU. 8 oda bir sofayı havi bahçeli 

Bir ev 2056 

Bir (!'l 1921 

Bir ev 

yeni 1~8, 158 No. h - Bir ev 18:58 
1 - Arttırma 23/Mart/937 tarihine düşen salı gfinU eaat 14 de yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel v. 

renln UıtUnde kaJacaktır. 
2 - Arttırmaya itnnek için muhammen kıymetin % 10 rıfsbetlnde pey akcesi yatırmak Ibımdır. 
3 - Bedelin dörtte blrl peşin geriye kalam sekiz se.nede sekiz müsavi taksitte ödenir. TaksiUer % 5 fgi. 

ıe tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fula tzahat lc:in binalar 1erv l.Simize mUracaat lazımdır (1046) 

EMNiYET SANDIGI 
Kurulut arihi 18M 

VADEl 1 VADESiZ MEVDUAT KABUL EDER 
Emili<, mücevher, altın, ıümUf, ve tahvillt karşılığı 

ÖDÜNÇ PARA VERiR 
Ehven teraitfı kirahk kasaları vardır. Adres: lstanbul: Cağafoğlu. 

-hemmı • 1 O 
hesatur. EMNiYET SANDIGI ILANLARI VEN S gibi güzel olmak is· 
ıar t tiyorsanız; daima 

P ... -----------------•, VENOS Kremi A. NE ......... 
ra.. Müessesemiz alacağını tahsil edemediğinden dolayı tefevvüze • /ENOS Pudrası 
~~;'cbur kaldığı gayrimenkullerin eski sahiplerine iade için yeni 1 VENÜS Allığı 
e A~ taknn kolaylıklar göstenneğe karar vermi,~ir. . VENOS Ruju 

duz, Malları sandığın üstünde kaia n eski mal sahıplerınin bu husus- VENÜS Rimeli 
şı 

1
d izahat almak k in binnlar servisimize müracaat etmeleri rica VENÜS Sürmesi e 

ge cunur. {1045) VENOS B · · · "e d nyan tını 
mcvc VENÜS Esansı 
Uzer . 8 A y B A y A N IENOS Kolonyası 
~;k; · Ve v'ENOS Gliserinli ve tuvalet 

.A B t r sabunu 
veri arış I ar... Çam kokulu EREN kolon 

~~: G ütü ş t ü 1 er ıası kullanınız. 
VENOS milstahzaratı nam ve şöhretini s<sz ve şarla-S e ,, · ş ti 1 er tanhkl• değil malını bil tün dünyaya beğendirmek su-

•• .. retile ispat eden şayanı itimat yegine markadır. Ev-Ç u·N K u... liya Zade Nureddin Ecza, Alat ve ıtrıyat deposu 
İstanbul. 

• 

'-.................... , ............... ~ 

Bayan adeta ihtiyarlamış, ve güzel -
liğini kaybetmiş olup, bay tarafın -
dan evvelki muhabbetine nail olamı
yordu. Fakat bir hafta JOLl- FAM 
Kremini ve pudrasını kullandıktan 
eonra, bayan; kaybetmiş olduğu 
gençliğine, tazeliğine, ve güzelliğine 
yeniden kavu,muştu. JOLI • FAM 
Kremlerinin bu güzelleştirici haıaa -
ları bugün kadmlar aleminde bir ıır 
değildir ve her kadm tercihan JOLI -
FAM Kremi ve pudrasmı kullan -
T11aldadır. 

-
4 - Nefiı ve leziz makama yemek iıtereeniz? • 

HER YERDE 
l talyan uauli irmikten yapılan 

VILDIZ 
MARKA OLUTEN LUKS MAKARNASINI tSTEYlNtZ 

Baılıca bakkaliye ma~:a.zalarmda satılır. 
Fabrikası: Galata Necatibey caddesi No. 167 

MAKARNACILIK TURK LTD. ŞtRKETt Telefon: 43481 ........................................... 
Kapall Zarf Usull le Eksiltme ilanı 

Nafıa Veka~etinden: 
10/ 3/ 937 TARtHtNDE Çarşamba g{lnü saat ıe da Nafla Ve

kaletinde Şose ve Köpriller Reiılifi Eksiltme Komlıyonu odaım
da (356.000) lira keşif bedelli Twıçeli Viliyetinde Eliziz - Plür 
yolunda Pertek ve SUngeç ve Ellziı VilAyetinde Eliziı - Palo 
yolunda Gillü,kür betonarme köprüleri intaatt kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri 
diğer evrak ( 1780) kuruş bedel mukabilinde Şose ve köpriiler re
isligindcn verilecektir. 

Muvakkat teminat (17.990) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir gözü en az 50 metre açrkhğmda betonanne br köprü 
veva bir taahhütte en az (300.000) liralık köorü ve buna benzer 

Bikarbonat de sut 
l\llDE 

Komprimeleri 
l'ANMASı, 

HAZı~ız. 

LEN MlDE 

AOlULARI. 

NA KAR.Si 

de bu bayan gi
bi mide ağruıında.n 

kurtulmak için bir şişe 
almrz. 

Fiyatı 20 kunıjtur. 

GA \'El' MU-

r.ssmnm . 

HAVI YAS· 

Si ŞiŞELER-

DE. 

HER EC-

ZANEDE A
RAYINIZ. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme lldnı 

Nafıa Vekaletinden: 
9/ 4/ 937 tarihli Cuma günü aaat 16 da Nafia VekAletinde Şose 

ve Köprüler reisliği ekıiltıne komisyonu odaımda 136.000 lira ke
şif bedelli Erzurum Vilayetinde Erzurum Ağrı Tr:angit yolunda 
ve Aras Suyu üzerinde yapılacak Demir Horasan köprilsü inta_atı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna miltef erri diğer evrak 680 kurus 
heder mukabilinde Şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 8050 liradır. • 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz vo Dea;ıir köprü in•aatma ihtisaaı olan fabrika olması veya 
bir teahhiit yaptığı köprünün bedeli en az 50000 liraya baliğ olup 
bu teahhüdünü iyi bir surette yaptrklannı isbat etmeleri meşrut· 
tur. 

Teklif mektuplarının 9/ 4/ 937 Cuma günü saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine verilmesi lazundır. . ( 613) 

inpatı iyi bir ıurette yaptığım iıbat etmesi meşruttur. 
Teklif mektuplarının 10/ 3/ 1997 Çarşamba gUnU saat 15 şe ka

dar komısyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi laztnıdır. 
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NEC•p BEY ITRiYAT FABRiKASI .MAMULATI Memleketimizin en yüksek aile f . )erinin rağbetini kazanmış yegane Necip Bey kolonyaları, yağsız yağl 
ve acı badem kremleri, krein köpüğü pudralan, yağsız, yağlı likit briyantinleri, yanak dudak rujları tuvale 
sabunlan, kirpik tuvaleti, göz sürmeleri, tırnak cilaları, esanslar, diş macunu ~~~!:::!:;~vn:1r.:ib!Tır:.-=~o.~tNe:~ı;: 

' ~ 

llllllllllllllllHID DUWUllDB Wll 
--~~~~~--~ ........... ------~------~--------~~~·---'!----~~---~~~~~~~~~~~~~---~~~~~ , ................................... _ 

Bir Dolflorumuzun 
ravılreıl 

"Şekersiz bir vUcut benzin· 
siz otomobile benzer. Nasıl· 
ki ikinc:si kımı~damak kud-
retinden ac~zse b!r.nclsi de 
ayni vaziyettedir. 
Şeker ve şekerli gıdafardan 
kend·sini mahrum eden her 
kes, tedr:ci bir intihara kuv
vetle yürüyor demektir. 

1 °'"'' De•lrJollln " , ........ ~ .. w...ı ...... , . 
2/ 2/ 937 de yapılan eksiltmeli.nde talibi ~tkmadıtmdan eksilt

~ 

mesi feshedilen ve muhammen bedeli (113407,90) lira olan 12000 ---------------
adet dar hat kaynı traversi ile 189 adet makas ınwersi 5/3/1937 
Cuma günü aaat 15,30 da pazarlık usulü ile Ankarada idare bina
ımda satın alınacaktır. 

Deniz levazım satına'ma 
komisyonundan : Bu ite girmek iıtiyenler (1005.59) liralık muvakkat temin.at, 

kanunun tfyin ettili vesikalar, remnl ruetenin 7/5/1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında lntitu etmit olan talimatname daire- Taıhmln edilen bedeli (52500) lira oı,n (1000) ton dizel mayi 
ıinde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar Komisyonda bulun· mahruku 26 Şubat 1937 tarihine ruthyan cuma günü saat 14 de 
ınalan lAznndır. kapalı zarf uınılile ıhnacakttt. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairealnden, Muvakat teminatı (3875) lira olup şartnamesi komisyonda 
Hardarpaşada Tesellüm v~ Sevk,Şefliiinden ve lımir, Eekifehir- (263) kurut m'*-bilinde herıün verilir. 
de ıdare mafazalanndan &örillebıUr. Iateklilerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede-

Çünkü ASPİRiN sen 
denberi her türlü soa 

gınlaklanna ve a§rılar• 
lesiri ı•ımaz bir ilaç oldu' 

isbat etmiıtir. 

A S P 1 R 1 N in tesiri 

emin olm•k için lütfen · ~ m 

sana dikkat ediniz. , 

cekleri kapalı teklif mektuplannı 25- şubat - 1937 per 
günü saat 13 e kadar Kaamıpa .. da bulunan komisyon Ba 
hğma makbuz mukabiMnde venneleri ve bu saatten sonra v 
cek mektuplann kabul edilmiyecei1 (766) 

BAYANLAR 
Güzelleşmek, ~ençliğini · ve güzelliğinı 

Bu 

Hu da 

malik 

pek tabif 

rlıuhafaza etmek asri kadın İçin bir ihtiyaçbr 

olan ihtiyacı 

eden yalnız 
1 

f 

temin 

bir vasıta 

• 

vardır: 

·r okalon müessesesinin icadı olan Tokalon besleyici hassasıQa 

penbe renkteki · gece kremile , gündüzleri beyaz renkteki 

kreininin istimalile kabil · p)duğu ' bugün bir 

hakikat olmuştur. 
"" Bu buaaata tanlyemiz Tolcaloa lailıta•..,..tmı laıDam vkadqlannıza aonaakla 1-al>er, (Poeta btusa 822 latan. 
hal) adreaine bir kartla 997• bir mektupla ac11'99inlsl bildinliliais takdirde aize paruız olarak~ tüzel bir tekilde bud· . 
IDlf, aQaellitinb:i mahafm etmek Ye artbr*Da11 için, alm•aedbım selen tedbirleri &&•teren (GGsellik ihtimamı) a•mm
.. Wr lwotür t3aderlleoektil'. Okumaamclu pek ·miiaa.fit olacabmız. 

Bitin llayatnmela Tokalon, kremlerini .,. mahtelif puclnlanm kuDaadıtma takdirde -lblllllr ft taraftllnllla ... 
... _ aarece1c ........ için• -. 1m1r ıt1rece1ııiata. 
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, Nezle,baş ve dış airılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Babı:::da Salih Necati Eczaos l 

RADYO MAKlNALARI iÇiNDE EN 
MUVAFFAKIYET! ELDE EDEN 

şlerin eksiridir Her evde bir· 
tüp Kozmin diş macunu 

bulun'ursa o eve diş 
hastahkları giremez 

ACAR ZiRAAT MAKiNALARı FABRiKASI 
LARIDIR. 

• 

.. 

Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Şirketi 
Türkiye Merkez Şubesi 

İstanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 
Telefon 23577 Telgraf adresi: Hofhertoaı Şube: ADANA 

Kürrei arz ~erin~e radyo birinciliği rekorunu kıran MİNERV A radyolanqı alan -
lara sorun dınleyın tecrübe edin öyle alın. Beş yaşında bir çocuğun dahi idare ede
bileceği kadar kullanılması kolay ve saniyede dünyanın her tarafını ayağınıza ge -
tirecek kuvvette bir radyo maki:nasıdır. 
UMUMi VEKiLi: 1937 MODELLERi ABDURRAHMAN IMRE 

25, 40 ve 50 beygir kuvvetle
rinde tekerlekli veya tank 

sisteminde 

Bahçekapı Hasan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 

HSCS ÇEL i K ---------------------------Bozkurt ve Halk MAZOT 
TRAKTÔRLERi 

TRAŞ BIÇAKLARI SAHIPLERI 

BOTUN ÖZ TÜRK KARDEŞLERiNE: 

Emsalsiz derecede mükemmel, sağlam ve 
sadedirler. İşlemeleri en ucuz ve en emindir. 

KURBAN BAYRAMLARJNI YÜREKTEN 
KUTLULAR VE memleketimizde en yüksek 
ve ucuz mal olan BOZKURT VE HALK bı· ~-~~---

k pulluldar, ?rak ve Hannan makinaları, Motör ve Lokomobiller, Değirmenler, Yem 
ve ezme makınalan, Ekremözler ve yayıklar, Santrifüj tulwnbalan. her türlü ziraat ma 

c;aklarile bayram traşlarmı yapmalarm.ı 

dilerler. 
SAHlPLERt: an. 

~~~~~-·~~~~~- FEHMİ H. ARDALI VE MEHMET SALiH 

veya müstame1 fakat tamir edilmiş Diring traktörleri çok ucuz fiatla satılır. $.ti İstanbul. 

ZARAFET 
D e ğ i ş i k 1 i k· 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli divan 

Lam,b ·aları 
:ordonu, fişli ve 60 Vatlık lambasile 

Peşin 295 krş. 

155 Birinci 

MOKAFAT KAZANAN 

HER HUSUSTA TEMINATLI 

HER HUSUSTA UYOUN 

YEGANE SAAT 

TAŞRAYA 

ACENTALIK 
VERiLiR 

SATIŞ DEPOSU: lataııbul S ultanhamam Havuzlu han,No. 1 
Posta kutuau 209 

rŞiŞMAN Y ANKO 
Mağazası: lstanbul Yeni Postane caddesi No. 39 

Mevsimlik son Moda 
Manto!uk ve ropluk kumaştar ipekli 

pamuklu, keten kumaşlar 1 

Beyaz ve renkli 
Tuhafiye dairesinde en zengin çe,it hazır ve ölçü üzmoine 

.. Gömlek, Pijama, Ropdöşambr 
' Her cins sofra takımları, havlular 

S·A Ti E'0 E 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cihaz ~kımlan 

ı F:~m.ı~~~ı'~!.~~~ıa ~~~!~~tm•nll~• Nefaset - Metanet - Ucuzluk Tel: 44963 

eleri:Beyoğlu, Tünel mey
danı İstanbul Beya
zıt, Elektr,k Evi 

Kadıköy Elektrik 
Evi iskele cad. 

Üsküdar j skele geçidi 
Büyükada lsllele mevdanı 

MEN TAL Nezle 
e ve gribe yakalanmamak ve yakalandıktan sonra 1 I 

çabuk kurtulmak iç.:O ı 

O M E N TA L Nezfeilacını 
kullanınız. Her eczanede bulunur. 

emlake ve kıymetli arsalara, kısa ve uzun vadelerle, ehven ve müsait 

1 

~!!~~~!!i!!!!~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!l!l!!!!!!!!l!l!!!!!~!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!i!!~ 
şartlarla ödünç para verir. 

1 
-;;;;;;;::::;:::;======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;===.. 

Adres: Bahçekapı - DördUnctı Vakıf han, Zemin kat. cadde. 70 J 
Telefon numarası (23654) :.. "; 

Radyo 
iSTiFADELi NASiHAT 

R A D Y O Almak iıteyen amatörler için en büyük 
menfaat, RADYO almadan evvel b!r defada: 

Sultanhamam Havuzlu 
Han No. 1 de 

Radyo acenıah§ına müracaat etmek· 
tir. c;ünkü, her zevke uygun ve her 

keseye elverışli yeni terlip 

EMiR e 9 e Tıaş Buwo.oa. kuUanmaJJa olur 
Vc 1 Tı B n.u yuda aa:a. tır 1 raş ıça~r r . ~erakende 10 tane$i t5 kuru•ıur. 

.r.JıiAaM .S1ftnJu/~ ~ ~ 

lak ve Eytam Bankasıl · 
TAICS11LE SAJIŞ 

Radyo ve otomatik radyo 
~ramof onları gelmiştir. 

(Taşraya Mektupla izahat ve 
Katalok Gönderilir) - -

1 f ürkiye imar Bankası 
1 Türk Anonim Şirketi 

SERMA YESl TAMAMEN ODENMlŞ 
1.000.000 TÜRK LlRASl 

ISTANBUL YEN1POSTANE ARKASI AŞIR 
EFENDi CADDESi No. 37/35 
TELGRAF: IST ANPUL iMAR 

TELEFON: 24527 - 24528 

Türk Anonım Şırketi 
A YESI 20.000.000 TORK LİRASI 
E MERKEZi: ANKARA 
LERI: IST ANBUL, IZMIR, BURSA 
BUL ŞUBESi BAHÇEKAPI NUSRET HAN TELE-

20043 
MUM BANKA MUAMELAT! - HAZIR VE INŞA 

JNA OZElUNEAVANS 

Al)RES: RIKARDO L E V 1 

POSTA KUTUSU No. 209 Telefon: 21357 Telgraf adresi: IVEL RILÜ"-"1 ıM Q~N'<A MU4MELATI 
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Sahibinin Sesi ve Acentafarınd • ---
! 
! 

~NKARA: Vehbi Koç Ticaret evi 
DIYARBEKIR: Şerif Yardımcı 
kONYA: Ahmet lıılUcip Dölen 

MERSiN: Jorl &tel 

AfrYON: h,et Otkara 
BURSA: Mıtuntt HUsm~n. 
ESK IŞl!HIR: Haaan Alanya 
IZMIR: Art.Ur Vetter: 
LÜLEliURQAZ: Hasan Dalca 

ADANA: Ş. Rıza ftc:en, Yeni mağaza 
MUôLA: A. Adnan. Elektrlk fabrikası ıahibt 
SAMSUN : C. Celal Özltt - S. Kemal Sezen 
TRABZONc Dedeoğlu ve PulaUıanell kardeşler. 
ZONGULDAK: İsmet Ağartan. Ahmet Yüksel 

-
·=

ANTALYA: Ven Jtardlfler" ••rlkltrl 
AN'tEP: Naci ve H. Ahmet Dat kardetler İi 
KAYSERi: lamail ve oğullan Cingıllı = 
BANDIRMA: Ahmet \re Bahaettin Bereket Urd.... ·=- . 
AYDIN: Mehmet GUrer .. 

ı11111111111111111u•nnıııııııııı•ıı11 •ı11•1111111111.11111•1111•11111111111111111111111111111111111•111 
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XAC DAKİK---.... 
P H 1 L C O'-non-mün akaŞa kabul etmez f aikiye tine kanaat hasıl edece ksiniı' 

PHILKO ciddi ve şayanı itimat 
bir makinedir. Çünki · 

• PHILCO radyola~ı, bOtUn radyo fabrlkara;;' arasında .ehemmiyet itibarile 
BiRiNCi sırada gelen ve OÜNVANIN EN BÜYÜK RADYO FABRIKASI unva
nını taşıyan <c PHILCO RAOIO & TELEVISION CORP.n Filadelfiya, fabrikası 
mamulatıdır. 

• PHILCO'nun satışı yalınız 936 senesinde 2.000.000 adet radyo gibi deh
şetli bir rakkama bili~ olmuştur. 

Bu ltlbarla bir PHILCO 

alırsanız şayanı itimat bir 

radyoya sahip olacaksınız. 

Kataloö, flat ve taksit 

-şeraiti için TOrklya.nln her 

şehrinde mevcut PHILCO· 

acentellklerlne veya aşa

ğıdaki adr~stt? umumt mOr 
messllll~ • \mor.acaat edl-

nlz: ... -

24 - 2. 937 = 

_Yeni teşhir salonlarını ziyaret ediniz-Galata, VoyvodaCad. N°124- 126-128-veyahut yeni numaraya telefon ed1nlz: 44616 

Boğaz ağrlları 
Kıfın birçok insanları rahatsız eder 
Yutkunmakta zorluk ve ıztırap ce
kP.rler. 

Akridol 
Boğaz ve bademcik iltihaplarını pek 
çabuk geçirir. Soğuk algınlığından, 
Grip ve Nezleye yakalanmaktan 
bizleri korur. 
Her eczahanede bulunur. 15 tanelik 

Ufak kutusu 35, büyük kutusu 
70 kuruttur. 

ERV • 
1 N 

Sinir ağrdarı, asabi öksürükler, asabi 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
ağrısı. baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı~ 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız-

hklari g[derir. 
Günde 2 · 3 kahve katığı. Her eczanede arayınız. 

ŞARK lSPENÇlY ARI LABORATUARI T. A. Ş. 

KALM 

ı~·uıııııııııııııııııı, iN ©lr a~cıt n n 0 m ce~ tıı y p:=a . ., ........ 111""""1 

1 Yeni h vat turan h lvası 1 = ~ 

1 

§ Halis Koyun Sütü ve Günlük Tereyağmdan Mamul Kakaolu hel- ~ 
: vamızı bir defa tecrübe ediniz başka helva yiyemezsiniz. ~ 
E Bundan başka: İkramiyeli kara melfüarımız, fındıklı portakallı ~ 
§ ve sakızlı lokumlarımız taze ve nefis kahve ve çaylarımız şayanı i 
: ta.vsiyedir. ~ = ~ : Piyasada K T h • helvalammzın ~ 
~ emsali bulunmayan oz ve a 1 n eşi yoktur ~ 
i bunlar sureti hususiyetle imal edilmektedir. ~ 
: Adrese dikkat: GALATA NECAT! bey caddesi. No. 92 Yeni ~ 
E Hayat imalathanesi. Abdül vahit Turan Telefon 40058 ~ 
= ~ ;iıııııııı ııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rı~ 

VİNİKO 
ŞARABI 

Kibar alemir in 

~ v -

r eş' e kaynağıdır 
rtlhat A. Kutman şarabevi 

KOH.INOR 
liDEAL DiŞ MACUNU 

DiŞLERiNE MERAKLI OLANLAR YALNIZ KOH I N O R 
DIŞ MACUNU KULLANIYORLAR. BiR TECROBE EDEN 
BiR DAHA AYRILMIYOR. BU BiR REKLAM DEGIL 

HAKIKATTtR. sız DE BiR DENEYiNiZ. 

# ..................................... . 

Beyoğlu londra Birah~nesinde 
Bayan HAM iYET' in iştirakile 

Z E Y B E K ve Anadol Milli oyunları 
Bayanlar: Nebile. Faide. Sükran. Bir" 
sen Mukadder. 
Kemcini: Cevdet, Piyano: Fevzi, Ka· 
nun: Ahmet, Kemençe: Sotiri, Ut: Mı • 
sırll lbrahim. Ney: Emin. Okuyucu: Ya-

Satılık 
Hane ... , ~ar . ~Hami~. , · · SÖli st Mustafa. Fevka • 

Nişantaşı Teşvikiye çınar so- 1 t c.1Cle · umarcilar ve sürprizler.... Fiyat· 
kak 49 numaralı mükemmeı ye· larda zam yoktur. Telefon: 40227 

Altın çiçek Trnş bıçakları bugfl~ 
kadar piyasada tanınmış en iyi b ,ı· 
çaklnrın fevkindedir. En sert sttK dl' 
ları bile kolaylıkla traş eder. voı , 
risini kat'iyyen incitmez ve kanı~. 
maz. Fiatı yalnız (5) kuruştur. 1 
rübe için bir tane alırsanız Altı~ ~ 
çek Traş bıçağı sizin her günkU 
daimi arkada~ınız olacaktır. 

~~~~~~~~ 

Mes'ul Müdür: 

Ali Haydar KERMEN 

....._ TAN MATBAASI Ghp, baş, di~, romatizma ve bütün ağrılara kar'ı 
her evde bulunması lazımgelen kıymetli bir ilaçtır. ~bkki~kev s~tl~u~ Her~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~==::~====~~~~~~~~~~~~ijiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii~ l:ün görülür,. 


