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Pirin~- Yulaf- Mercimek - Bugday- irmik- Patates - M1su - Arpa 

Bezelye- Cavdar- Tiirlii • Badem 

H A 

ADEM • 
I 

s A N 
OzLO 

Unlar1n1 
Yavrular seve seve yiyor. Ve bu 
leziz g1dalara bay1hyorlar. Tabi~ 
atin saf hububatm ozlerinden is
tihsal edildigi i~in ~ocuklar !rB • 

buk nefvii niima buluyorlar. (;a~ 
buk biiyiiyorlar. Hastahkstz ve 

~ok uzun omiirlii oluyorlar. 
Mutlaka H A S A N ismine ve 
markasma dikkat ediniz. Eczane· 
lerde ve bakkaliyelerde bulunur. 

HASAN DEPOSU: 

Istanbul, Ankara, Beyoglu 
Be,ikta,, Eski,ehir. 

iKTiDAR 
ve B E L G E V!? E K L i G i N E KAR!?I 

HOR OBiN 
Tablet!eri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 
Erken 'ihtiyarhyanlarJ gencle~tirir, yor~un viicudleri dincle~tirir. Belgev~ekligini ~e'ririr, .. elik vibi bir viicud kazandmr 

r • 
KANZUK NEZLE ve OKSURUK PASTiLLERi 

INGILIZ 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Bogaz ve Akciger nahiyelerini temizler. 
Ses k1s1khgm1 a~ar. T enetfiis yolu ile ge · 
~en biitiin hastahklardan korur. Ye§il 
renkli pastillerdir. 

2 ·PASTiL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olii Balsam1 ile hazulanml§ 
oksiiriik pa§tilleridir. Lezzeti Iatif ve te
siri kat'idir. Pemhe renkli pastellerdir. 

KANZUK markas1na dikkat 
KANZUK ECZANESI : BEYOGLU - ISTANBUL 

• Operator • Urolog • 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollar1 

hastahklan miitehass1s1 Koprii
ba$1 Eminonii han Tel 21915 

Motorlii Vas1talar 
Adn·an Halet Ta~prnar 

Otomobil kullananlara ve tofor· 
lere, motor itlerinde ~ah,anlara la
zlm bir kitabdtr. Kitabcdardan ara~ 
y1n1z. 

T evzi yerleri: Istanbul Kanaat ve 
ikbal, Beyoglu Hatet Kitabevi. 

Doktor 

HORHORNi 
Eminonii muayenehanesinde hergiin 

akljama kadar hastalar1m kabul 

••-• eder. Telefon: 24131 --•1 
Anadoluda bir di~ tabibinin yanmda 

c;ah~mak iizere iyi bir 

Protezyen liz1md1r 
$eraiti anlamak ic;in istanbulda i~ 

Bankas1 arkasmda ~ark Di~ deposuna 
miiracaat. 

I Anadoluda bir dogum Evine 

E B E Arantyor 
Terciimeihal, vesika fotografile 

Kabatali Iohisarlar Y aprak §ube
sinde M. Memduh'a §ahsen veya 
mektupla miiracaab . ._ ______________ _. 
Ankara Asliye mahkemesi 2 nci 

hukuk 'iiresi reisliginden: 
Ankara husus1 muhasebe miidiirlii -

giine izafetle Ankara viliiyeti Av. Hii~ 

seyin Fevzi Hakman tarafmdan Fatma 

Meliha ve Memduha ve Abac1 oglu ve

resesi Ulviye, Cemal ve Faik ve koo • 

peratif civarmda Yenigol soka~nda 13 

numarada Fahri ve Zaide ve istanbul

da Beyoglunda Suaselvilerde Yeniha -

yat aparbmanmda 11 numarah dairede 

kendi namma bilesale ve kiic;iik c;ocuk

lari namma bilvelaye Muzaffer aleyh ~ 

lerine ac;1lan Tapu kaydmm davasmm 

icra kllman muhakemesinde: 

Miidd-eaaleyhlerden Muzaffere bera

Yl teblig i stanbul Adliye ba§teblig me

murluguna gonderilen 2/12/936 tarih 

ve 936/43 numarah davetiye varakas1 

mumaileyhin Manyasta Dunbe 4$iftli -

ginde Yusuf Ziya yanmda oldugu be • 

yani1e bilateblig geri ~evrildigi ve Ban

duma hukuk hakimligine gonderilen 

davetiye varakasmda boyle bir kimse 

bulunmadJgi ve tamyan da olmadigi 

cihetle bilateblig geri c;evrilmesi iize -

rine kendisine ilanen tebligat icras1 

Ag1zdan ~1kan her di~ 
Hayat1n temel ta,lar•ndan 
bi'rinin yerinden sokiilmesi 

demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Di~lerinizi giindiiz bir defa 

Radyolin di§ macunile fll· 

~alamak suretile onlara 

tam bir s1hhat ve ebed1 bir 

hayat temin edersiniz. 

Radyolin di~lerinizi sade 

temizlemekle ve parlat • 

makla kalmaz, ag1zdaki 

biitiin mikroblar1 imha 

eder. 

Daima Radyolin 
Edremid Beledive Reisliginden: 

Belediyemizin a~1k olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o' 
lanlarm miiracaati ilan olunur. Taliblerin miihendis diplomasmt ha111il 
ve musaddak tehir plamm tatbika muktedir bulunmalar1 ~tartbr. Ma' 
kine, elektrik, su i,Ierinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev' 
rak1 miisbitenin eklenmesi laz1md1r. (1~ 

FENA HAVALARDA 
KENDiNiZi 

iPiN 
ile koruyunuz. 

Ba§, di§, adale agnlarile i.i§iitmekten 
mi.itevellid bi.itiin Istuablan durdurur. 
Nezle, kmkhk, grip ve emsa i as ta~ 
hklara kar§I bilhassa mi.iessirdir. ica~ 

bmda giinde 3 ka~e almabilir. 

:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: tensib kdmmi§ ve muhakeme de 18/2/ 

• 937 tarihine miisadif per§embe saaf 

Gayet miihim ilin 
• 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: ,,-

Ned en 
AGA BALTIC 

Radyolanna itimat etmeli 
Ciinkii : 

AGA BALTIC 
AGA BALTIC 

lsve~ mamulah bir radyodur 
V'e muhakkakhr ki isve~ daima 
birinci vevi mal imal ve istihsal eder. 

Tam ayar olup 16 ila 2000 metre k1sa 
orta, uzun dalgalarla ~ah~tr. 

A G A 8 A LTI G <;ok zen gin bir kadranlarla miicehhez 
olup an~ edi.len biitiiu istasyonlar kemaH 
zevkle dmlemr. · 

AGA BA LTIG ( O.rt~skop ) denilen nevicat bir igneye 
mahkttr. Bu sayede istasyonlar parazitsiz 
ve siikiit i~inde bulunur. 

AGA BALTIC <;ok saglam ve gayet zarit ~ekilli olup 
her kullanam hayret i~inde b1rakmi§ e§siz 
bir radyodur. 

Sat•, yerleri : 

neyogm lstikial caddesi 314 $ARK P AZARI (Bazar dii Lovan) 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAGAZASI 
Pendik: Elektrik magazas1, $EVKET KAMBER 

Bursa: Nureddin Ne~et, Uzun~ar§I No. 128 

izmir: A. FELDMANN Pe§temalcilar <;ukur han 
Zonguldak: Mobilya Evi ALi RIZA 

Ve istanbul, Sultanhamam Hamdibey ge~ idi 54 

14 e brrakdml§ oldugundan Muzaffe • 

rio yukanda yazd1 tarih ve giinde An· 

kara asliye mahkemesi ikinci hukuk 

dairesinde bizzat veya bilvekale hazrr 

bulunmas1 aksi halde hakkmda gtyab 

karar1 verilecegi davetiye makamma 

kaim olmak iizere ilanen teblig olunur. 
(29741) ................... ~ 

KiMYAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

istanbul Asliye 4 iincii Hukuk Mah -
kemesinden: 

Ahmed Reeai tarafmdan Hasekide 
Bostanhamam kar~1smda Yavuz Meh
medaga l;1kmaz1 eski 59 say1h evde 
oturan Mehmed Nuri aleyhine Tapu 
kaydmm iptali istegile a~Ilan 937/ 
1501 sayll1 davadan dolay1 miiddea -
a]eyhe bu babdaki dava arzuhali gon· 
derilmi§ ise de miiddeaaleyhin otur • 
dugu yerin bilinmediginden bahisle 
teblig edilmeden geri 4$evrildigi miiba~ 

§irinin me§ruhatmdan anla§IIdigmdan 
mahkemece i1anen tebligat icrasma 
ve kendisine bir ay miihlet verilme
sine ve muhakemenin 12/3/937 cuma 
giinii saat 14 e b~rakdmasma karar 
verildiginden yukarda adresi ve ad1 
yazll1 miiddeaaleyh bir ay i~inde mah-

Ankarada kurulmas1 karala,tmlan uzun ve krsa dalgah biiyiilc 
telsiz telefon istasyonu <eRadyo» ve projeleri iizerinde Nafta Ve • 
kaletinde miite,ekkil bir Komisyon tetkikatta bulunmaktadu. Btl 
itle alakalanmak istiyen maruf miiesselerin 15 fUbat 937 tarihine ka' 
dar mezkur Komisyona miiracaatleri rica olunur. 

Bu ite aid fenni ve her nevi maliimat Komisyona miiracaattafl 
daha evvel P. T. T. Umum Miidiirliigiinden almmahd1r. «176» ( 46~ 

DiKKAT : Son giinlerde her evde Grip var. 
Eger hastahg~ tutulur N E v R o z 1• N 

tutulmaz brr ka~e 
ahrsaDJz si2 de bu bayan gibi yataktan ~abuk kalkarsm1z. 

kemeye gelerek dava arzuhalini tebel- r 
liig etmesine ve mahkemeye gelme - f 
digi veya bir vekil gondermedigi tak • .. · 

~~rde hakkmda gtyab karar1 verilecegi N &V RO z . 
Ilan olunur. I 

Sah.tb ve Ba$muh.arrtrt: Yunua Nadi 
Umumi ne$rtyatt tdare eden Yazt l~lert 

Mildilril: Hikmet Miinif 

cumhurtyet matoaas1 

HASTALIGI SIHHAT Vf NES'EYE. 
.TAHViL EDER 
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Istanbul halk1 arhk, 
et yiyemez oldu 

9iinkii et yenemiyecek kadar pahalzdzr 
Miihim bir nokta: Senede 
10 bin ke~i kesiliyor, lakin 
hi~ bir kasabda ke~i eti 
bulamtyorsunuz. Acaba 

bunlar ne oluyor? 
Turk yernek listesinde etli yerneklerin 

haddi hesabJ yoktur. istanbulun. ornriin
de agzma bir lokma et koyrnarnaga ah • 
detmi§ birkac;: et du§mamm bir kenara bt

rakJTSamz, hernen hemen hepimiz her 
sofrada rnutlaka ba§ yernek olarak et 

aranz. 

Aranz, fakat acaba bulabiliyor mu -

yuz? 
Ben size pe§inen si:iyliyeyim ki, hay!T, 

istanbul arttk et yemesini unutmu§ bir 
beldedir. ilave edeyim ki, bu neticeye, 
bir hayli zahmet sonunda varabildim. 

1§e evvela mezbahadan ba§lamak la
ztm geldi. Halic vapurlarmdan birine at
hyarak Siitliceye kadar uzandtm. Dog • 
rusunu isterseniz, mezbaha hie; te gi:irii
lecek bir yer degilmi§ .. 

0 kadar c;:iy et, o kadar kan ki, biran 
geldi, gi:izlerimi buriiyen klZllhk ic;:inde, 
kendi derimin de yiiziilmu§ olmasmdan 
§upheye dii§tiim ve arttk gi:irmemek ic;in 
yumdum gozlerimi. 

Sonra baktml' ki gozleri kapah adama, 
§U bacaklarmdan ~tlmt§ kuzucuklar ka
dar bile aldm§ eden yok. ister istemez 

bir silkindim ve gozlerimi de, kulakla -
nrm da, agztmJ da ac;:arak dola§maga 
ba§ladtm. 

Defterler sualandt, rakamlar dokiil -
dii, hesablar yaptldt, yekiinlar dizildi, 
§i•ti, kabardt, fakat nihayet dag, dogura 

dogura bir fare dogurdu. ~iinkii ogren
dik ki, zavalh 1stanbullunun kursagma 
giren et devede kulak bir §eymt§ ... 

Bakm, i§te hesab §U: 

!stanbulda 936 senesi zarfmda 595 
bin 837 koyun, 27,488 stgtr ve 9,772 
k~i kesilmi§tir. 

Bu yekiinlan, vasati bir hesabla kiloya 
vurduk ve gordiik ki birbiri uzerine her 
fstanbullunun ytlda hissesine ancak (9) 
kilo et dii§iiyor. 365 giinde 9 kilo, yani 
giinde 25 gramctk. 

Buna 633,097 aded ba§la iki buc;:uk 
nrilyon pac;ay1 ilave ederek, onu da nu
fus ha§ma taksim ederseniz goriirsunuz ki 

adam ba§ma du§e dii§e ytlda iic; aded 
ayakla hirer kellenin uc;te biri dii§uyor. 

hte netice bundan ibarettir. 

Ve bu netice kar§tsmda, lstanbulluya, 
et yiyor, denebilir mi? 

Fakat durun. Daha bitrnedi: Muhte
lif semtlerdeki kasablan dola§tlm. 

Beyoglu, ;ii§li taraflanndaki kasab -
lardan edindigim maliimata gore, o ci
varda her giin et alan evler yiizde sek -
seni buluyor. Ve bu evlerin aldtklan et 
niifus ba§ma giinde iic; yiiz, dort yiiz, 
hatta be§ yiiz gramt gec;iyor. 

Buna mukabil Istanbul tarafmda, bu 
bahtiyar ziimre yiizde yirmi be§i giic; bu
luyor. 

;iehrin kenar semtlerinde ise haftada 
bir, hatta yanm kilo et alabilen be~. altt 
niifuslu aileler sayJSJzdir. 

Biitiin bunlardan anla§tlan §udur ki; 

Bizim u§ak !smail -hakikatte kimbilir 
nastl §eytan ve tahsili yolunda bir adam
sabah beni saat dokuzda uyandirmaga 
geldi. Onunla birlikte bir de otel garso
nu odamdan ic;eri girmi§ti ve sabah kah· 
valtismt getiriyordu. Bir du§ ve bir ma
saj beni tazeledi. Arkasmdan ismail ba· 
na bir mektub uzatti. Bermutad gizli 
§irketten gelen bir mektub... Bu mektub 
beni hemen kirbac;ladt. Bu mektub ic;in
de ehemmiyetli olan yalmz §U birka<; sa· 
tirdi: 

<<Jan Diyamandiye hie; bir§ey vadet
meyiniz. Diger miilakatlann!Zl da kat
iyete baglamtyarak miiphem buakmtz. 
Size daha sarh talimatl istanbula avdeti
mizde verecegiz.» 

Bu mektubu bana verilen talimata go
re tekrar zarfm ic;ine koymak ve iade et
mek icab ediyordu. T abii ism aile vere -
cektim. F akat tam zarf1 ac;:tp mektubu 
hemen ba§ka bir zarfa kaydum ve derhal 
lsmaile uzatttm, o da aldt, <;tktt. 

Bana getirilen zarfm ic; tarafmdaki bu 

Mezbahada etler tevzi olunurken 
istanbulun biiyi.ik bir ktsmJ et yiyerni • 
yor. 

;limdi bir ha§ka noktaya temas ede-
cegim: 

Mezbaha kayidlerine gore 936 sene
sinde istanbulda 9,772 aded kec;i kesil

mi~tir. 

Fa kat siz, hic;bir kasabda kec;i eti sa
ttldtgmt gordiiniiz mii? 

Hatta herhangi bir lokantada, kec;i 
etimiz vardtr cevabmt alabileceginizi tah
min eder rnisiniz? 

0 halde bu kec;i etleri ne oluyor? 
Ara§tlra ara§tlra nihayet o da mey

dana c;tkti. lstanbulda kec;i etleri ekse -

riyetle pazat yerlerile F atih, ~ar§amba 
Edimekapi gibi semtlerde sat!hyorrnu§ 
ve ktsmen kebabctlarda sarfediliyormu§. 

Ancak kec;i eti diyip gec;meyiniz. 
Mezbahadki et mutehasstslanndan bi

ri, bu hususta, bana §oyle anlatt!: 

«- Kec;i eti hie; te fena bir et degil -
dir. Hele tiftigin burmast - ya§I da kii
c;iik olursa - pekala Karaman tercih e· 

dilir. K~i etinin ishal yapttgi, rnide -
ye dokundugu laftan ibarettir. Vaba 

zaytf ve kim olanlar fazla miktarda ye
nirse mideyi bozabilir amma, biz bunla
ra dort ko§e ktrmtzt damgalar 'vurarak 
halkm nazan dikkatini celbediyqruz. E,
sasen etlerimiz iki klSlmdtr: Yuvarlak 
damgahlar birinci, dort ko§e damgal,I!a~ , 
ikinci. Koyun etile kec;i etini t~hik ic;m 
de birincilere mor, ikincilere ktrrnizi dam-
ga vururuz. 

;iunu da unutmamah ki kec;inin ba§I, 
pac;ast, hatta l§kembesi koyununkinden 
daha makbuldiir, c;iinkii daha etlidir.» 

Miitehassts muhatabima soruyorum: 

- Et ahrken aldanmamak ic;in ne 
yapmah? 

- Evvela bu damgalara dikkat etme
li. Bunun i~in de kat'iyen parc;a et alma· 
malt. Kesilecek hayvanlar miitehassis 

baytarlar tarafmdan kesilmeden ve ke -
sildikten sonra ayn ayn muayene edil -
dikleri ve bu muayene neticesine gore bu
rada darngaland1klan ic;in, bu damgalar 

aldanmamn i:iniine gec;mege kafidir. El
verir ki dedigim gibi parc;aya ragbet e
dilmiye ... » 

Bir de yedigimiz etin nereden geldigini 
anlamak istedim. Meger en makbul ko
yun olan erkek kJVJrctk hemen hemen u
mumiyetle bizim T rakyadan, dagltc; 
Konya ve Nigdeden, Karaman da Er • 
zurumdan geliyormu§ ... 

Gene neticeye gelelim: lstanbul, pek 
sevdigi halde et yemiyor, daha dogrusu 

yiyemiyor. 
~iinku, et pahahdtr. 

KANDEMIR 

satular Davud tarafmdan yaztlmt§tl. 
Anla§tlan mektubu da yazan oydu. Be
ni ihya eden birkac; kelime §undan iba
retti: 

<<Gidiyoruz. istanbulda gorii§ecegiz. 
sabtrh ve emin olunuz !» 

Ba§ka ne isterdim? Deme kki Hasret 
te beni dii§iiniiyor, bana birkac; kelime 
yazabilmek i<;in can atiyordu. Bu kelime
lerden her birinin bana: «Seni seviyorum, 
seni seviyorum! » diye hayktrdtgmi duyar 
gibi oluyordurn. Demek beni seviyordu. 

Zarft aldim, evirdim, c;evirdim. Aca
ba ba§ka bir yerinde ba§ka bir i§aret, bir 
kelimecik daha var rot? diye ara§tirdun. 
Sonra dt§anda bu kagidi kaybetmek iize
re cebime koydum. iyi ki acele etmi§im. 
~iinkii zarf1 tam cebime yerle§tirdigim 
mada kap1dan yava§<;a ismailin girdigini 
gi:irdiim: 

- Beyefendi, dedi, bu sabah stzt 
Jan Diyamandinin ziyaret edecegi hatm
mzdadtr, degil mi? T abii bur ada kabul 
edeceksiniz. Galiba bazt gazeteciler de 

CUMHURiYET 27 ikincikanun 1937 

Felaketzedeler i~in 
Sehrimizde futbol 
' 
ma~lar1 yapdacak 

Bu miisabakalara biitiin 
kuliiblerimiz istirak 

' 

edecekler 
Turk Spor Kurumu ba§kanhgt, !stan· 

bul Mmtakasma yolladigt bir tamimle 
hastlatt Adana felaketzedelerine veri! · 
mek iizere butiin kuliiblerin i§tirakile fut
bol mac;lan yaptlmasmi bildirmi§tir. 

istanbul Mmtakasi geri kalan lik 
mac;lan bittikten sonra en musaid bir 
zamanda bir turnuva yapmak uzere te· 
§ebbiise giri§mi§tir. 

Biitun kuliiblerin i§tirakile yaptlacak 
bu turnuvamn F utbo! Ajanhgt, Ha -
kern Komitesi ve yahud da butun ku . 
liiblerden te§ekkiil edecek bir komite ta· 
rafmdan tertibi dii§iiniilmektedir. 

Bu hafta yapdacak 
lik ma~lart 

T. s. K. istanbul Bolgesl Futbol Ajanh
gmdan: 

30/1/1937 eumartesi giinii yap1laeak 
lik mac;lari 

Taksim stad1: 
Galatasaray - Eyiib B taknnlan saat 

13,30 hakem: R1fln 
Giine§ - istanbulspor B takunlari saat 

15 hakem: Feridun K11le 
~eref stadi: 
Be§ikta:;; - Hila! B tak1mlan saat 13,30 

hakem: Tahsin 
Fenerbah~e - Topkapi B takunlan saat 

15 hakcm: Sarnim Talu 
31/1/1937 pazar giinii yap1laeak 

lik ma~lan 
Takslm stadi: Alan gozeiisii Adnan Akm 
Kasunpa§a - Galata Gencler A takunlarl 

saat 11,30 hakem: Adnan Akm 
Galatasaray - Eyiib A taknnlan saat 

13,15 hakem: Nuri Bosut. Yan hakemleri 
Tank ve Bahaeddin Uluoz 

Giine§ - istanbulspor A taknnlan saat 
15 hakem: Sadi Karsan. Yan hakemleri: 
Samim Talu ve Feridun Kille 

§leref stad1: Alan gozeiisii Naz1m 
Karagiimriik - Anadoluhisarl A takun

lan saat 11,30 hakem Naz1m 
Be~ik.ta~ - Hilal A tak1mlan saat 13,15 

hakem: Nihad Bekdik. Yan hakemleri Ek
rem Ersoy ve Tahsin 
Fenerbah~e - Topkapl A taktmlan saat 

15 ha.kem: Bilrhan Atak. Yun hakemlerl 
Rifkl ve Halld Ozbaykal 

~a §a §a yerine sag ol! 
T. S. K., sporculanmtzm halkt veya 

misafirlerini selamlamak ic;in ya§a, var 
ol, §a gibi muhtelif §ekilde bagtrdtklanm 
ve bu halin intizamstzbgt mucib oldugu
nu gormii§ ve bundan sonra Turk spor
culannm sag ol hitabile selam vermeleri
ni karar altma alarak mmtakalara bu 
yolda tebligatta bulunmu§tur. 

Vaziyet kuliiblere teblig edildikten 
sonra sporcular birbirlerini bu §ekilde 
selamltyacaklardtr. 

lzmirden hangi tak1mlar 
milli kiimeye girebilecek? 
izmir (Hususi) - Milli kiime lik 

mac;:lan devam etmektedir. izmirden mil
li kiimeye iki taktm girecektir. Diinkii 
kar§tla§malardan evvel puvan neticesine 
gore, Goztepe, Altay, Altmordu tak1m· 
Ian onde gidiyorlard1. 

Dun Gi:iztepe ve Altmordu taktmlari 
kar§tla~mt§lar ve Altmordu, bir galibiyet 
veya beraberlik temin edemediginden 
milli kiime namzedligindeki mevkiini 
sarsmt§hr. Buna mukabil Goztepe, AI -
tmorduyu 2-1 yenerek namzedligini ga
rantiye baglamt§hr. Maamafih bir mac; 
daha yapacakttr. 

Altay ise gelecek hafta Altmordu ile 
kar§Ila§acakttr. Bu mac;1 kazandtgt ve 
hatta berabere kaldtgi takdirde arlik mil-

gelecek. 
- Hatmmda ismail, hatmmda .. Me

rak etme ... 
Jan Diyamandi ile mulakatm ehemmi

yeti a§ikardi. Biiyiik mali meselelere, tu
tun i~lerine, para dalaverelerine dair olan 
bu miilakat benim Hasan Azmi roliine 
ilk <;Iki~tm olacaktt. 

Bu mulakatta <;ok dikkatli olmam 
ocab ettigini i:igrenmi§tim. ~iinkii ben is
tanbulda mali mehafilde, tiitiin i§lennde, 
borsa oyunlannda ne derece nufuz sahibi 
isem Jan Diyamandi de Atinada ayni 
ehemmiyette idi. Milyonlarla oymyan bir 
adam ... 

Bu Jan Diyamandi hakkmda lsmail 
bana pek az malumat vermi§ti. Bu rna -
lumattan herifin ehemmiyetini idrak et
mi§tim. Zaten ismail ancak bana laztm 
olan maliimat1 veriyor, yalmz benim ha
rekatimt tanzim ediyor, soyliyecegim soz
leri bildiriyordu. Ben burada kendimi bi
raz tiyatro artistine benzetmege ba§ladim. 
Ben artist, o siiflor ... F akat muhakkak ki 
o da oymyacagimtz piyesi sonuna kadar 
biliyor, her perdeyi ayn ayn soyliiyor, 
perdeler iizerinde laztm gelen tadilatt 
sonralan gelip bildiriyordu. Jan Diya • 
mandinin gizli §irket erkanmdan oldugu-

Sovyet Rusyay1 ic;inden 
y1kmak istiyenler 

Cocugunu denize 
atan bir ana 

izmirde hazin bir muha· 
Tro~kistler bir~ok cinayetler yapm1~lar, miiesse
seleri ytkmu~lar. Molotofu da oldiirmege te,ebbiis 

etmi,Ier, fakat muvaffak olamami,Iar 

keme goriiliiyor 
izmir (Hususi) - ;lehrimiz Agirce

za rnahkemesi, Sokeli 23 ya§mda Ay~cr 
nammda bir kadmt, yavrusunu denize a• 
tarak bogmak suc;ile muhakemeye ba§la• 
mt§br. Anenin kocast ibrahim evvelce 
olmii~tiir. 

Moskova 26 (A.A.) - Tas Ajansi 
bildiriyor: Mahkeme, diin Siberya T roc;
kist te~kilatmm eleba§Ilanndan Boguk · 
lavski'yi sorguya c;ekmi§tir. 

Boguklasvki, suc;lulardan ~estef, 
Norkin ve Buznetzki havzasmda sabotaj 
faaliyetini idare eden diger kimselerle 
olan miinasebetleri ve Muralof ile birlikte 
yaptlgt tethi~ hareketleri te§kilatt hak -
kmda izahat vermi§, Molotof'a ve komii· 
nist partisin1n Siberya gene! sekreteri o
lan Eikhe'ye kar~I haztrlanan iki sui
kasdi anlatmi§, kendisi tarafmdan Siber
yadaki demiryollan iizerinde tertib edi
len bilhassa 1934 te kazalann pek ziya
de artmasma sebeb olan sabotaj hareket· 
lerini saymi§tlT. 

Mahkeme bundan sonra, 1934 tenbe
ri T roc;kist merkezin talima tma gore. 
Kuznetsk havzasmda sabotaj hareketle -
rini idare etmi§ olan Drobnis'i dinlemi§ · 
tir. 

Drobnis, Piadatkof tarafmdan bu 
maksadla nastl gonderildigini anlatmi§, 
Novosibski'e geldikten sonra Muralof • 
tan bati Siberyasmdaki T ro~kist te~kilal 
ve faaliyeti hakkmda izahat aldigmt, 
Kemerovo' da suc;lu Norkin'le birlikte 
Norkin tarafmdan haztrlanmt§ ve Pia • 
takof tarafmdan tasvib edilmi§ olan sa
botaj plammn tatbikma ba§lamt§ olduk • 
lanm bildirmi§tir. 

Ak§am celsesinde, Siberya T ro~kist 
merkezini idare etmi~ olan Muralof din
lenmi§tir. 

Muralof, Novosibisk'de iken Sedof. 
tan T roc;ki' nin parti ve hukiimet §ef!eri · 
ne kar§I tethi§ hareketleri ve bilhassa 
Ctalin, Voro§ilof, Kaganovic ve Kirof' a 
kar§t suikasdler hakkmda talimah ihtiva 
eden Berlin mektublanru aldt~m. bu 
talimatlan tatbik ic;in, Piatakof ve Smir
nof' un i§' arlan iizerine, Siberyadaki 
T roc;kistlerle tern as a gec;:erek sabotaj 
gruplan te§kil ettigini, Molotof ve Eik
he'ye kar§I suikasdler haztrladtgmt bil -
dirmi§tir. 

Molotof' a kar§l suikasd ne §ekilde ha
zulandigl ve nicrin muvaffak olmadtgl 

hakkmda miiddeiumuml tarafmdan so -
rulan suale cevab veren Muralof, Moio
tof' a kar§t suikasdin tertibine ~estof'u 
memur ettigini, onun da T roc;kistlerden 
Aarnold'u Molotof' a §ofi:ir tayin ettirdi· 
gin, ~oforiin, otomobili biitiin siiratile gi· 
derken arabayt §iddetle hendege yuvar· 
Jarnak i<;in talimat aldtgmt ve fakat ce
sareti kmlan bu §oforiin hayatmt feda 
etmek istemedigini si:iylemi§tir. 

Bunun uzerine I 923 tenberi T roc;kist 
olan ~estof dinlenmi§tir. 

~estof, I 931 de Sovyet madenleri 
i~in sipari§lerde bulunmak iizere gittigi 
Berlinde Sadof'la miiteaddid rniilakat -
larda bulunmu§, Sejof kendisine bu vazi
fesinden istifade ederek F eriebih Dayl
man muessesesile temasa girmesini, ken· 
disine icab eden maliimat vermesini, bu 
muesseseyi Sovyetler Birligindeki T roc; -
kistlerle Sedof ara~mda irtibat olarak 
kullanmastm tavsiye etmi~tir. 

Cestof, Daylman firmasmm direktorii 
ile miizakerede bulunmu~ ve bu firma-

ll kiimeye girmek hakkmi kazanmi§ ola
cakttr. 

Diinkii mac;, c;ok heyecanlt ve giizel 
olmu§tur. Gi:iztepe, Altmordunun seri ve 
enerjik oyun sistemine kar§I daha teknik 
ve itidalli bir oyun vererek neticeyi ka
zanmi~hr. 

da muhakkaktt. Acaba bu adam hakiki 
Hasan Azmiyi tamyor ve benim roliimii 
biliyor muydu? Belki .. 

Belki merbut oldugu te§kilat namma 
hareket ederken benim mahiyetimi hili -
yor, fakat bilmemezlikten gelerek hesabt 
dogrultuyordu. Ne olursa olsun arttk 
vaziyetimden §ikayet etmiyordum. ister 
bilsinler, ister beni sahiden Hasan Azmi 
sansmlar; umurumda degildi arttk. Ben 
bu yeni §ahsiyet ve hiiviyeti benimsemi§ -
tim. Artik hi<;bir §eyden §ikayetim yoktu. 
Hele Hasret te beni te~vik ediyor, ve 
sabra davet ediyordu. Bu vaziyette ile
lebed Hasan Azmi olarak kalmaga ne· 
den razt olmiyaytm] ... 

Azc;ok rumca biliyordum; galiba Ha
saa Azmi de c;atpat bilirmi§ ... Borsa ah
vali, vaziyeti, tiitiin i~leri hakkmda da 
biraz maliimat edindim. Galiba Hasan 
Azmi de pek fazla bir§ey bilmezmi§. 
Konu§ulacak mevzuu, nastl iradei kelam 
edecegimi ogrendikten sonra Diyamandi 
ismindeki bu herife kar~I gayet parlak bir 
rol oynadtm. Eger Jan Diyamandi gizli 
§irkete benirn hakktmda bir rapor vere -
cekse muhakkak bu rapor benim methim
le dolu olacakttr. Herif, doktor Samoilo
fun tertibatmdan haberdar degil idiyse 

Suikasdcilerin oldiirmek istedikleri Sovyet 
Rusya Komiserler Meclisi Reisi M. Molotof 

dan baz1 sipari§lerde bulunulmasi muka· 
bilinde, Daylman miiessesesi Kuznetzk 
havzasmda sabotaj hareketleri ve Sov • 
yetler Birligindeki T roc;kistlerle T roc;ki 
arasmda ir6bat vazifesi yapmayt teklif 
eylemi§tir. 

~estof, Koznezk havzasma gelince, 
T roc;kinin bir mektubunu M uralof' a ver· 
mi§ ve Berlinde Daylman firmasile yap
hgt gorii~meleri kendisine anlatmi§tlr. 

Muralof bunlart tasvib etmi~tir. 

~estof, 1932 de Kuznetzk havzasmda 
Alman casusu ve sabotajc;tlanndan mii · 
rekkeb kalabahk bir grupun miitehasSIS 
s1fa tile geldigini, kendisinin Stroilef'le 
yabanct bir devletin Novosibirsk'teki 
resml miimessili arasmda irtibat vazifesi 
goren Stayn ile miinasebet tesis ettigini, 
,5ebesto'nun ricas1 iizerine ~estof'un ken· 
disine Prokopievsk madenlerini havaya 
atmak ic;in bir plan verdigi ve bu plam 
tatbika tevessiil etmi§se de, dinamit de · 
posunun civarda oynarnakta olan bav 
<;ocuklar tarafmdan meydana c;tkanlmt~ 
oldugunu, 1933 te Alman casusluk ser · 
vtsmm ve Cestof'un talimah iizerine 
Kuznetdci elekttik santralini yakhgtht, 
altmt§ kadar yeralt1 yangmlart tertib etti· 

gini, gene, .19~3. te, maden . i§lerinc;leki 
bozuklugu kendisine hatulatan miihendis 
Boyarinof'u i:ildiirdiigunu ve nihayet 
1934 te tethi~ faaliyeti yolunda sarfedil • 
mek uzere Anzerka bankasmdan 164 
milyon ruble c;aldtrthgmt itiraf eylemi§tir. 

Oslo'dan bir tekzib 
Oslo 26 (A.A.) - Havas bildiri -

yor: 
«Dagblodet» gazetesi a§agidaki ha -

vadisi vermektedir: 

Moskova muhakemesi esnasmda Pi • 
atokof, T roc;ki ile gi:irii§mek iizere 1935 
kanunuevvelinde Berlinden Osloya hu • 
susi bir tayyare ile git6gini bildirmi§tir. 
Bu beyanat dogru degildir. Zira 1935 
kanunuevvelinde Berlinden Osloya hie;-

bir tayyare gelmemi~tir. 

lzmir mekteblerinde K1zilay 
te§kilah 

Izmir (Hususi) - Maarif Vek&lcti 
gonderdigi bir emirde mekte:.blerdeki 
KlZllay gcnclik te:;;kilatmdan c;ok iyi 
neticeler almmakta oldugunu ve bu tc:;;
kilatm inki§afma t;ah§Ilmasmi, hatta 
Kiiltiir Direktiirlerile miifetti:;;lerin bu 
te:;;kilatm vaziyetlerile yakmdan alaka
dar olmas1 lflZlm geldigini bildirmi:;;tir. 

hmir Kiz1lay1 da buna muvazi §ekil
de mekteblerdeki K1zilay faaliyetinin 
arhnlmasma gah§maktad1r. 

gene muhakkak ki hi~ bir§eyden §iiphe -
lenmemi§, beni tam manasile Hasan Az
mi sanmt§tlr. Onun i~in de, herkes ic;:in 
de ben tepeden tunaga kadar Hasan 
Azmi olmu§tum. Ondan sonra beni zi
yarete gelen diger maliyeciler ve gaze
tecilerle konu§tum. Gazeteciler bana is
tanbulda birdenbire oliiveren Mehmed 
Fikretten bahsettiler. 

Evet, beni de me§gul eden meselele -
rin ba§tnda Mehmed Fikretin i:iliimii var
dt. Onun oliimuniin esrarengiz goriin -
mesi. benim hareketim masmda olmesi. 
yani hakiki Hasan Azminin dostu olmas1 
ve ondan aynhr aynlmaz bir kazaya 
kurban gitmesi benim nazanrnda onun 
kimlerin elinde kurban gittigine §ek ve 
~iiphe btrakmtyordu. Fa kat bu i§te benim 
Hasan Azmi olarak kan§mam yiirekler 
aCISI idi ve anbyordum ki istanbula gi
der gitmez ba§Ima bir taktm i§ler ac;tla· 
cak... 

Y unan gazetecileri Mehmed Fikretin 
oliimii dolayisile ismimin kan§ffil§ ol -
masmdan dolaYJ agztmi aradtlar. Onlara 
ismailden i:igrendiklerimi soyledim ve la
ktrdtyi k1sa kestim: 

- Mehmed Fikret c;ok yakm dostum, 
arkada§Im, karde§imdi. Buraya gelme -

M uhakeme c;ok alakah olmu§tur: 
Kadm dedi ki: · 

«- Kocam oldiikten sonra Sakede 
bir doktorun yamna girdim. Orada Ali 
nammda bir erkek hizmet<;i de vard1. Se
vi§mege ba§ladtk. Doktor da farkma var
mt§!I. Bizi evlendirecekti. F akat Alinin 

anast raZI olmadt. Hamile de kalmi§tlm. 
Nihayet dogurdum ve c;ocugumu izmirde 
~ocuk Yuvasma vermek ic;in, Si:ike bele· 
diyesinin yardtmile izmire geldim. Bir 

ameliyat ta g~irdim. Y uvaya ba§vur .. 
dum. ~ocugumu almadtlar. Sokakta kal
mi§tlm. Kapt kap1 dola§tlm, hizmetc;ilik 
aradtm. Kucag1mda c;:ocugum oldugu ic;in 

hep reddedildim. T ekrar Y uvaya gel • 
dim. Ayni cevab!.. De; gun a~ kalmt§ " 
tim. Ameliyattaki yaralanmm diki§i de 

si:ikiilmii§tu. Meyus, bitab bir halde Kar
§tyakadan vapura bindim, nastlsa c;ocu· 

gumu dii§urdiim. 
Mahkeme reisi: 

- F akat -dedi- ilk ttadende c;:ocugu 
bogulsun, diye denize atttgmi soylemi§
sm. 

Kadm ifadesini degi§tirdi: 
- Evet, cevabmt verdi, c;iinkii artik 

tahammul edecek vaziyette degildim. i§ 
bulabilmek ic;in ondan aynlmak laz1m -
dt. 

Annenin sozleri dinleyiciler arasmda 
derin bir teessiir uyandirmt§h. ~ocugu 
denizden kurtaran zat ta dinlendi. Sa • 
hilde dururken vapurdan bir cismin deni

ze ati!digmt gordiigiinu, kendisinin bu 
cismi kurtannca <;ocuk oldugunu anladt· 

gmi, yavrunun tedaviye ragmen kurta • 
nlamadigtnt si:iyledi. 

Diger baZI ~ahidler de filhakika kadi· 
nm kendilerine miiracaatle i§ istedigi hal· 

de c;:ocugu dolaytsi!e redde mecbur kal · 

dtklanm, hatta ~ocugun Y uvaya almmasJ 
i<;in ~ahsan alaka gosterdiklerini soyledi
ler. Muhakeme, baz1 ~ahidlerin dinlen " 
mesi it;in ba~ka giine hirakildi. 

Kag1d buhranmm lzmitteki 
akisleri 

izmit (Hususi) - Piya~~daki kagtd 
fiatlannm tahavvulati, kag1d fabrikast -
nm burada olmast dolay1sile, 1zmitlileri 
alakadar etmektedir. Buradaki alaka • 
darlann kanaatlerine gore piyasadaki ka· 

g1d buhram, fabrikanm yaz1, arnbalaj ve 
inhisar idaresi ic;in karton sipari§i almasJ 
ve biitun ~ah§malanm bu sipari§lere has

retmesinden ileri gelmektedir. 

Gazete kagidt stoklanm ellerinde bu· 
lunduran birkac; miiessese, ikinci fabrika 
yaptbnciya kadar fiTSattan istifade edip, 

stok azhgmdan bahisle fiatlar uzerinde 
oynamakta ve bugiinku vaziyet bundan 
hast! olmaktadir. 

1kinci fabrika c;ah§rnaga ba§ladtktan 
sonra bir daha kagtd buhram diye bir 
buhran gi:iriilmiyecektir. 

Ak1ndan Ak1na 
Edib tar1h~imiz M. Tor· 
han Tan'm bu ~ok giizel 
eseri kitab halinde ~1kt1 

den evvel oturduk. Dostc;a konu§tuk. 
Musahabemiz yalmz hususi mahiyette 
gec;mi§ti. Ondan aynlarak tayyareye bill-' 
dim. Nerden akhma gelirdi ki zavalh, 
zavalh dostum yanm saat sonra boyle bir 
kaza yiizunden olup gidecek... 

Pek samimi ve candan teessurlerime 
gazeteciler inandtlar m1 bilmem. F akat 
elime geGen baz1 Y unan gazetelerinin bu 
oliimle &iipheli imalar gostererek bahset
mekte devam etmeleri beni iiziiyordu. Bu 
iizuntiimii ismail sezdi. Beni tatmine c;a• 
h§tl: 

- Ehemmiyeti yok, dedi. Mesele ta• 
mamen kapanmt§tir. Istanbul polisi ha
disede suikasdden eser bulunmadtgml 
tahkikatina istinaden tekrar beyan etti. 
Bazt gazetelerin iddiast ehemmiyetten 
aridir. 0 da bir iki gun ic;inde kapamp 
gider ... 

Acaba?... Ya kapanmazsa? .. Ya ben 
hakikaten Hasan Azmi addedilirsem ve· 
ya Hasan Azmi bu i~leri yapttysa?.. 

ismailin gayet sakin gi:iriinmesi ve bu 
meselede tereddiidsiiz beni tatmine <;a
h§mast ne if a de eder? Mahkum olmast 
muhtemel olan ben idim. Samoilofa bun· 
dan ne ziyan gelebilir? .. 

[Arkast varl 
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BAY TiNTiNiN KURNAZLIGI 

riiyordu. 

ALTIN KA YN A GI 11:~(~;;:;;;;;;:;::=:;=::::::;;;;;;;::=:---::=::::-:;:;::::::;:;~ 
Bizim giizel yurdumuz $ark srntrtna kadar 

T1pk1 cennet bagrdrr!.. ~ 
F abrikalar afrld1, her yerinde para var, 

Bir altm kaynagrd1r! .• 

Krymeti azalmryan, bereketi gitmiyen 
Tiirhiye topragrdrr! .• 

l~te Kozlu, Eregli, Zonguldah hif bitmiyen 
Bir homiir ocagrdrr ! .• 

Bay Tintin bir zamanlar yaya olarak 
aiinyayt dola§miya karar vermi§, bir 
~ok memleketleri hic;bir nakliye vastta
sma binmeden a§mi§, nihayet Afrika -
ya gelmi§ti. Bu k1t'anm §imalindeki 
Atlas daglarmdan gec;mek i.izere yola 
~Ikmi§tl. Bay Tintin bu seyahati iize -
rinde hic;bir silah ta§Imaks!Zln yapt -
yordu. <;;:iinkii onun fikrine gore ekseri
ya tabanca, tiifek veya b1c;aga gi.iven -
mek insam tehlikeye atardl. Onun ic;in 
elindeki turist bastonunu ve belin -
deki ucu kancah ipi kendisine kafi go-

Bay Tintin memnun ve ne§'eli yoluna 
devam ederken bir arahk geride kalan 
giizel manzarayt doya doya seyretmek 
ic;in ba§ml c;evirdi. Ne gorse begenirsi -
niz. Elinde kocaman bir kama, vah§i 
bir zenci arkasmdan gelmiyor mu? Bi- , 
zim kahraman, i§te o zaman elinde bir 
tiifek, belinde bir tabanca olmamasma 
c;ok yandt amma, heyhat!. 

Kim goriirse §a§l':lT Alpulluyu, Turhala; 

$ekerin menbaadrr! •• 

Srvasta, lspartada ince dokunur hala: 

San hi gill yapragrdrr ! .. 

C~r§kan Tiirkiyede gece, giindiiz i§liyen 

Fabrika hasnagrdrr! .• 
Selamet ~aresini ancak kac;makta 

buldu ve iiniine ilk rasgelen agaca hr -
mandt. 

T1rmand1 amma, onu takib eden zen-] pekala ke§fedebiliyordu. Zenci muhak
ci, agaca c;tkmakta belki ondan daha kak §iiyle bir tehdid savuruyordu: 
usta idi. Bir iki hamleden sonra kendi- - Seksen sene o agacm tepesinde ka-
sine yeti§ecegi muhakkakh. Onun ic;in 
bir noktada dala tutunup durd'l ve bii
tiin gayretile avm1 yakalamak hevesine 
dii§mii§ olan zenci, yukanya pek te 
bakmadrgl ic;in kafasma oyle miithi§ 
bir tekme indirdi ki, vah§i birdenbire 
neye ugradrgmt §a§trdi; bitkin bir su
rette agacm dibine serildi. 

Arhk tekrar agaca tlrmanmak tc;m 
kuvveti kalmami§h. Nefes nefese kendi 
dilince bir §eyler mmldamyor, Bay Tin
tin bu siizlerin bir kelimesini anlama
makla beraber ne demek istedigini 

.. 
" 

lacak degilsin ya, elbet biran gelip ine
ceksin, o zaman seni ka<; parc;a edece -
gimi ve suyuna ne giizel bir ~orba pi§i -
recegimi dii§iin! 

Bay Tintin bunlara kar§l pek Ia.kayd 
kalmamakla beraber bir taraftan da o
radan postu deldirmeden kurnazca Sl

VI§mak ic;in bir c;are dii§iiniiyordu. Vah
§inin kulagmdaki kocaman halkay1 go
runce zihninde bir §im§ek c;aktl, dudak
lannda geni§ bir tebessiim belirdi. He -
men belindeki kancah ipi a§ag1ya sal-

Miikemmel bir meharet ve giizel bir sm degil mi? Eger biraz ihtiyath hare
el hareketile kiic;i.ik kancaJI vah§inin ket etmemi§ olsaydtm, §imdiye kadar 
kulagma gec;irdi. Dalm iistiinden gec;ir- kafamt kesmi§, vucudumu didik didik 
digi ipe var kuvvetile asrlarak yava§ etmi§tin. Fakat akrlhhgrm sayesinde 
yava§ a§ag1ya indi. (?imdi ona ipin ucu- hakim mevkie ben gec;tim. Allaha ts
nu baghyacak bir yer lazrmdi. Onu da marlad1k .. Yalmz son temennim §Udur: 
bulmakta gecikmedi. Vah§ilerin vaktile Kulagm mumkiin oldugu kadar c;ok 
kesip b1rakm1§ olduklan agaclardan bi- dayansm da, yere c;abuk yuvarlanma! 
rinin kiikii pekala bu vazifeyi giirecek- Fazlaca eziyet c;ek te, bir daha sana do
ti. Zenci vah§i hayvanlar gibi bagmyor, kunm1yan insanlarm kamna girmege 
biiguriiyor, homurdatlJ.yordu. Bay Tin- kalki§ma! 
tin: Memnun ve ne§'eli tekrar yola ko -

- Ya, dedi, i§ine gelmeyince dtrlamr- yuldu. 
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isve~te ((Caniler miizesi)) 
B&.c.'t memleketlerde biiyuk sergiler 

kuruldugu zaman Afrika Zencileri, A
Inerikah yerlileri gibi acayib insanlan 
Canlt olarak elbiselerile ve kiiylerinin 
dekorlarile birlikte te~hir ederler. Hal -
buki isve~liler bunu daimi bir miize 
halinde viicude getirerek Skansen mii
essesesini kurmu§lardtr. Bu miize ayni 
isznj ta§Iyan ada uzerinde kaindir. ilk 
temeli 1891 senesinde doktor Hazelius 
tarafmdan geni§ bir ormanm ortasmda 
atrlmi~tir. 

:;iimdi bu miiessese bir ~ok kayahk a
razi, giiller, tarlalar ve saireden miirek
kebdir. Burada isv~ topraklarmm ve '11

---'" 

t~.vec; halkmm biitiin hususiyetleri gii -
runmektedir. Aynca Laponlara tahsis 
olunmu§ bir mmtaka da mevcuddur. 
Ren geyikleri, ta§ kuliibeler, oduncu ev
leri ve saire de giize c;arpmaktad1r. Mii
Zede ya§lyan insanlarm hepsi birer ti-

zenler de gelip onlan hayretle seyret -
mektedirler. Diger taraftan isvec;te mev 
cud 200 cins hayvandan birer tane 
canh niimune de mevcuddur. 

Yatro figiira ·b'd' I D · d m gr I lr er. arma ora a Bir saat igerisinde insan sanki biitiin 
Y.atrp kalkmakta ve gi.indiizleri de i§le- !svec;i ba~tan a§agt dola§l:nl§ gibi rna -
tile l:ne§gul olmaktadrrlar. Muzeyi ge - h1mat sahibi olmaktadtr. 

. ~ Giizel Anadolumuz, tekrar ediyorum ben: 

Bir altrn haynagrdrr ! •• 

l#i:~~~~~~~~~::s::s~::s::s~~~~~~N="'.~~~· ~~;!!~~~ Bir ~!~;e::;~ot;:~:s;~;:r~=k~~~~~=~~ bir 

lmeraklt ~erleri ............ Bitiii·ec·eyr .... ·~ii·zeiit~~ ........... . 
Nijo mabedi~in ses veren 

tahtalari 
.Japonyada me§hur Nijo mabedi bun

dan uc; yiiz sene evvel yapilmi§ olmas1-

na ragmen hadkulade bir garabeti var
drr. Taban tahtalart iizerinde yuriindii
gu vakit bunlardan her biri hirer nag
me pkarmaktadrr. Bu neticeye muhte
lif cins tahtalan esrarh bir surette yan 
yana getirmekle vanlmi§Sa da o srrn 
ke§fetmek heniiz kimseye nasib olma -
mi§tlr. Bu, bir taraftan Japonlarm o 
mabede yabanct sokmrya c;ah§malarm
dan, diger taraftan da herkesin o i§i 
anhyacak mertebede yiiksek malumata 
sahib olamamasmdan ileri gelmektedir. ----Arkada§ se~mek! 

- Kuzum Turgud, nic;in hep yara -
maz c;ocuklarla oynuyorsun. Kom§ula -
nmrzdan ciddi, uslu bir c;ok yavrular da 
var, onlarla arkada§ ol, onlarla oyna -
sana! 

- Ben onlarla oynamak istiyorum 
amma, onlar benimle oynamak i5temi • 
yorlar annedgim! 
lttltlllllllll Ill Ill II 11111111 II I II Ill Ill 11111111 IIIII II II II 

r 
{:ocuk portreleri 

Semih U stiiniin giizel 
bir pozu 

l 

Bi:mece::r_i dogru ~allede~lerd:n bize j 6 - Bulgaristan Razgrad Hiiseyin Su
fotograf gonderenlerm res1mlermi bas- leyman. 
m1ya devam ediyoruz. Yalmz burada 7 - Bahkesir lisesi 1007 ibrahim 
resmi c;tkmak mutlaka hediye kazan - Ada§. 
ffil§ olmakhga delalet etmez. Mukafat 8 - Bahkesir lisesi 1008 Nuri Er. 
kazananlarm isimleri ayhk buyiik lis • 9 - S1vas orta okul 48 Eral. 
teye yazthr. Soldan saga srra ile: 10 - Giilciik fabrikasmda Hiisnu oglu 

1 - Adana Erkek lisesi 984 iskende- Kudret. 
runlu Mustafa. 11- Turk Hava Kurumu Enspektiiru 

Halilin oglu Yiimni. 
2 - Edirne Yusufhoca okulu 10 Nur- 12 _ Ahmed Mithat okulu 126 Saime 

dogan. Tevfik. 
3 - Kadrkoy bidnci erkek orta okulu 13 - Ak§ehir Ziraat memurunun ak-

69 Adil. rabasmdan Zeki. 
4 - Afyon Bulvadin Akc;e§me ilk o- 14 - Eyiib Dokmeciler Tahtaminare 

kulu 27 Sabri. caddesi 22 numarada Muhlis. 
5 - Kayseri Bez fabrikast ate§c;iba -

§Ismm oglu Mahmud. 
15 - Kiitahya Kiigiik gar§tda eczac1 

Salahaddin yanmda ibrahim Yuksel. 
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Y azrSlZ hi kaye 

( FAYDAU eiLGiLER J 
Et mi, sebze mi? 

Et mi yemeli, sebze mi? Bu muna • 
ka§a senelerdenberi devam etmektedir. 
Bugunlerde gene ortaya c;tkti. Norv~ 

doktorlarmdan Cornelissen csthhatte 
olmak ic;in mutlaka et yeyiniz!, tavsi -
yesinde bulunmakta ve bu iddiasmm 
hakh oldugunu ispat yolunda kutub ka
§iflerinden bir~oklarmm aylarca sade 
et yemek mecburiyetinde kaldtklarmt 

ve kat'iyyen srhhatlerinin bozulmadt -
g-tm, bilakis baz1 hastallklarmm iyi ol
dugunu ileri siirmektedir. Fakat sebze 
taraftarlan buna kai'§t gene birc;ok iti
razlarda bulunmaktan geri kalmryorlar. 
0 halde ... 0 halde, bir~oklanmtzm yap 
tlg1 gibi yapmah, et ve sebzeyi karl§lk 
olarak yemelidir . 

~ikagonun en eski evi 
Bundan a§agt 

yukan 196 sene 
evvel, yani 1841 de 
bina edilmi§ olan 
Amerikadaki :;iika
go §ehrinin en eski 
evi y1kllmak tize
redir. Bu ev iki 
kathd1r ve ~imdi • 
ye kadar muhafaza 
edilmesine sebeb, 
Amerikanm me§ • 
hur Cumhurreis -
lerinden Abraham 
Lincolin'in 1860 se
nesinde burada bir 
gece misafir kalmt§ 
olmasrd1r. (?imdi 
~ikago Belediyesi 
o hatlraya kafi de
recede riayet edil -
mi§ olduguna ka -
naat getirerek §eh-
rin manzarasrm 
diizeltmek ic;in bu 
fedakarhgt yapm1 -
ya ve o evin yerine 
altmi§ katlt bir bi
na in§a etmege ka
rar vermi§tir. 

I 

I I I I • It 
'•• a,. I 
• t t 0 ' ' i 
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• • • • •• 
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I I I' I • I 

:;~~:·~ 
I It I t I 

1 ..... : .. . . 

c ___ i_kin_ci_ka_nu_n_b_ul_ma_ca_st __ ) 

(?u be§ k6§eli §ekil merkezden k6§ele
re dogru be§ hatla boliinmii§tiir. Her 
hat iizerinde muhitle merkez arasmda 
c;izilmi§ gizgilerin g~tigi be§ yer ve 
butiin ~ekilde yirmi be§ yer vardll'. Bu 
yirmi be§ yere 1 den 25 e kadar olan sa
yrlan yalmz birer kere kullanmak su
retile ve o tarzda diziniz ki o be§ hat • 
tan her hangi birinin iizerindeki be§ ra· 
kamm mecmuu 65 saJisma miisavi ol • 
sun. 

Bir kolayhk olmak iizere 1 rakamtmn 
konacag-t yer §ekilde gosterilmi§tir. 

Bu bilmeceyi dogru t;ozenlerden bi
rinciye be§ lira, ikinciye 2 lira, iit;iincii
ye miinasib bir hediye verilecektir. 
Bundan ba§ka diger yiiz ki§iye muhte
lif liizumlu e§ya dagrhlacakt1r. Cevab • 
larm bu aJin sonuncu gi.inune kadar 
cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh adresi • 
ne giinderilmesi gerektir. Bilmeceyi 
dogru c;ozenlerden resim yolltyanlarm 
fotograflan da gazeteye bas1hr. G~ ka
lanlar miikafat kazanamazlar. 
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Madeni kutularda ka~e 

ALGO PAN 
Gripe, nezleye, soguk algmhgm,, ba11 ve dif agrtlarma emsalsiz 

bir ilacd1r. Tesirata hariciyeden bozulm1yan A L G 0 PAN 
her eczanede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 
lsmine ve sahallt marhastna lUtfen ve daima dihhat. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Galatada Bereketzade mahallesinin Hocaali ve Yiiksekkaldmm 

caddelerinde kain eski 13, 13 miikerrer 48, 50, 52 yeni 1, 3, 48, 50, 
52 numaralarla murakkam dort bab diikkam miittemil Cilaciyan 
ham namile maruf aparhmana 2/2/937 sah giinii saat 14 te «8552» 
lira «52» kuruf muhammen ktymet iizerinden pefin para ve kapah 
zarf usulile satalacakttr. Taliblerin yiizde yedi bu'ruk pey akc;:elerini 
yatlrarak hazuhyacaklari miihiirlii zarflan arttarma saatinedn bir 
saat evveline kadar Defterdarhk Milli Emlak Miidiirliigiinde miite
fekkii Satlf Komisyonuna tevdi eylemeleri. «M.» (257) 

r 
DAiMON 

Pilleri, 
Fenerleri 

ve bilhassa 

DAiMON 
Ampullannda 

En parlak ziya 
Umum depo.ar: kuvveti vard1r. 
Tahtakale 51 No. h Poker tra§ bt~aklan deposudur. 

lzmirde : Hilsnii Oz Odemi§h. Suluhaa eivan No. '18- 29 

I Beyoglu Vak1flar Direktor liigii ilanlar1 I -------------Kiral1k Emlak 
Galatada Sultanbeyaz1d mahallesinde (Arabyan ham) adile am

Ian Alhnct Vaktf hanmm (3. 4, 5 ve 6) nc1 katlarmdaki bof odalarla 
mezkur hanm altmda (22, 24 ve 133 - 135) No.h diikkanlar. 
~ Kira miiddeti: Teslimi giiniinden 31 mayts 937 sonuna kadar. 

Beyoglu Kamerhatun Kizdc1k sokak 24 No.h ev. 
Kasimpa,a Mekteb sokak 17 No.h diikkan. 
Beyoglu Hiiseyinaga Mahyaci sokak 3 No.h diikkan. 
Kira miiddeti: Teslimi giiniinden 31 may1s 938 sonuna kadar 
Yukartda yazth Vaktf mallar kiraya verilmek iizere a~Ik arthr-

miya konulmu,tur. lsteklilerin 1.fubat 937 pazartesi giinii saat 14,30 
da Beyoglu Vak1flar Direktorliigii Akarat kalemine gelmeleri. (347) 

Akay i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Kopriiden Haydarpafa - Kad1koyiine saat 23,45 te kalkan vapur 

22/1/937 tarihinden itibaren 24,15 te kaldmlacaktu. Bu seferin pa
zar ve pazarteai treni ve hergiin tramvay1 mevcuddur. (335) 

• 
Istanbul 

CUMHURiYET 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tablctleri s1hhatinizi 
soguktan ve biitiin agrdardan korur 

iSMiNE DiKKAT 

Muzad1 taaffiin ve deriyi 

takviye hassalarma malikiyeti 

Krem Pertevin bugiinkii §Oh

ret ve §iimuliiniin bariz dcli

lidir. 

.-------.... Art1k kuru giiriiltiiye 
liizum yok ! 

Herkes hakikati anladt. 
BiHin Bavanlar dil$leri temizliyen 

parlatan ve R21Z mikroplar101 ol
dfirfip ak,za ferahhk veren di§ ma 
cununu ke~fettiler. 

Onun i~in sevin~ i~indeler. 

KOZMiN 
di' macununu 

siz de kullammz. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Tunceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if: «Dordiincii Umumi Miifetti,lik mln

takasi dahilinde takriben 100 kilometre uzunlugundaki Mazgirt • 
Plumer yolunun tesviyei tiirabiye, smai imalat in,aatldir.» Bu ifle
rin tahmin edilen bedeli «200,000» Iiradu. 

2 - Bu it;e aid t;artnameler ve evrak tunlard•r: 
A - Eksiltme 'artnam~si, 

B- Mukavele projesi, 
C - Baymd1rhk i,leri genel fartnamesi, 
D- Tesviyei tiirabiye, 'ose ve kargir in,aata dair fenni fartname, 
E - Hususi ,artname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - T &f, kum, su grafigi, 
istiyenler matbu Baymduhk ifleri genel fartnamesini ve fenni 

~artnameyi dairede tetkik ve miitalea ve diger fartnameleri ve ev· 
rak1 5 lira bedel mukabilinde Ankara Naf1a Vekaleti ~oseler tdare
sinden ve Elazizde Tunceli Naf1a dairesinden alabilirler. 

3 - Vakit fiatlarmda zam ve hususi 11artnamede tadilat yap1lan 
in,aatm eksiltmesi 11/2/937 pazartesi giinii saat 14 te Elazizde Tun
celi Naf1a Miidiirliigii dairesinde yapilacakbr. 

4 - Eksillme kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan ba,ka Ticaret Odas1 vesikastnl ve Naf1a 
Vekaletinden istihsal edilmif yol ve teferriiatt miiteahhidligi vesi • 
kasm1 haiz olup gostermesi ve miiteahhid bizzat miihendis olmad1~1 
takdirde insaatm biitiin devamt miiddetince ifin fenni hususabm 
sevk ve ida~e ic;:in i' bat;mda miistemirren bir miihendis kullana • 
cagma dair noterden musaddak taahhiidname vermesi laztmdir. 

6 - T eklif mektublar1 yukanda 3 iincii maddede yaz1lt saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Nafta dairesine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecktir. 
Posta ile gonderilen mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h 
saat..! kadar getirilmif olmas1 ve dif zarfm iyice kapablmlf olmast Ia· 
z1mdu. (284) 

-...... ...... tJt • .. ..__ 

20 ikincikanun 1937~ 
---. -==-----

Sab§ ·nant 
istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 

22697 ikraz numarasile Mehmed Tevfik ve Mehmed Receb fe 

Vasfiyenin miiflereken ve miiteselsilen bore aldiklari (120) lira 11111' 

kabilinde Vaktf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup r 
mamma yeminli ii!r ehli vukuf tarafmdan <{600» lira ktymet tak 1

: 

edilmis olan Eyiibde islambey mahallesinin Fmd1kh sokagmda est.i 
5 miik~rrer 15 yeni kapt numarah sag tarafu Ay11e H. menzili sol_~~~ 
rafi <;1kmaz sokak arkast ~iikrii Ef. menzili onii Fmd1kh sokags 
mahdud bir ah,ab evin tamam1 a!rlk artbrm1ya konmu,tur. 

Evsaf1 umumiyesi: I' 
Zemin kat: Bir antre ve bir sofa, sabit rafh bir mutfak bir ba& 

ve mutfaktan bah~eye bir kap1 ve bir oda vard1r. 
Birinci kat: Bir sofa iizerinde iki oda, bir dolab, bir hala vardst• 

Altmda bir b"adrum ve komiirliik, odunluk ve sag tarafmda yangJII 
duvart ve arkasmda bir bahre vard1r. 

:r II' 
Umum sahas1: 50 metre murabba1 olup bu;~dan 27 metre 111 

rabba1 bina miitebakisi bahc;:e olan mezkur evin tamam1 a!rlk artttf' 
m1ya konmu' olup fartnamesinin 1/2/937 tarihinden itibaren dait~ 
mizde herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 1/3/937 tarihine nll151 

• r: 
dif pazartesi giinii saat 14 (on dort) ten 16 (on altt) ya kadar daJt 
mizde ac;:tk artbrma ile sablacakhr. 

Arthrma bedeli muhammen ktymetinin yiizde yetmit he,ini bll~f 
mad1ih takdirde en son arthramn taahhiidii baki kalmak iizere ~ 
3/937 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar daire: 
mizde yap1lacak olan ikinci arthrmasmda gayrimenkul gene 11111 ~ 
hammen k1ymetinin yiizde yetmif befini buldugu takdirde en 6~ 
artbrana ihale edilecek ve bulmadJgi takdirde 2280 numarah kafl 
hiikiimlerine tevfikan satun geri buaktlacakbr. Taliblerin muha"\ 
men k1ymetinin yiizde yedi hu!;ugu nisbetinde pey akc;:esini veya 111~., 
li bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalart lazimdir· r.i~ 

1' 
terakim vergilerle Vak1f icaresi ve Belediyeye aid tenvirat ve tall~ 
fat riisumile dellaliye sabf bedelinden tenzil olunacakhr. Tavi:t ~ 
deli mii,teriye ai~dir. 2004 numarah icra ve iflas kanununun {<12. 
nci maddesin:in dordiincii fikrasma tevfikan bu gayrimenkul ii:teriJI' 
de ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irti.fak hakk1 sahib~ 
lerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialat~~ 
ilan tarihinden itibaren <{20» yirmi giin i!rinde evrak1 miisbiteletl 

1 
bildirmeleri, aksi halde haklart tapu sicillerile sabit olmadtk!ra sa~ 
bedelinin paylat;masmdan haric kalacaklan cihetle alakadaralll• 
itbu maddenin mezkur f1krasma gore hareket etmeleri ve daha fB>~ 
malumat almak istiyenlerift 934/2799 dosya numarasile miiracaat; 
leri ilan olunur. (321 

Devlet Demiryollar1 l'lefme Umum Miidiirliigiinden 
Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motorii ve endiivi 56r 

gtlarmi ve bobinleri kurutma, enjekte tesisah 4/3/1937 perfentbl 
giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasmda *' 
tm ahnacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 450 lirahk muvakkat teminatla kall~~' 
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/1936 G. 3297 11tJ 

marah niishasmda intisar etmis olan talimatname dairesinde ah11 ' 

m1s vesika ve teklifleri~i ayni ~iin saat 14,30 a kadar Komisyon ~r 
isligine vermeleri laztmdir. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinde~ 
Haydarpafada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagtblmaktadu. ~ 

Istanbul Barosu Ba§kanllglndan : 
Baronun 1172 kiitiik saytsmda ad1 yazilt istanbul Dordiincii Vaktf 11 9~ . ,, 

birinci kat, 10 numarah yaZihanede ~ulunan avulmt Ethem Ruhi b•t!V" 
miiddetle avukathktan menedilmi§ ve Istai.C,ul C. l\Iiiddeiumumiligi tara 
dan 7/1/937 tarihinde mahkemelere tebligat yapdmt!lhr. __/ 

0 Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

Semti ve mahallesi Sohg1 Emlak No. 

Bostanct Catal~e§llle Catal~e§me E: 15 Mii. 247 metro arsa KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

Harita 142 
Dski.idar lcadiye E: Karabetkalfa 10 1148,50 metro arsa 

Y: Kurt~elebi 

Ye~ilkoy Umraniye Bostan 106 Mu. 1 08 metro arsa 
Cengelkoy Y enimahalle Abdioglu E: 43 40 metro arsa » 
F atih Silivrikapt E: Velief. Y: Seyi_d- E: 1 Y: 9-9/1 lc;inde kuyusu olan 500 » 

nizam cad. bostan ve ahmn 
TARLADIR ... ;.. .. 

1/ 6 his. 
Ortaki:iy E: Portakal E: 83 69 metro arsa 50 » 

Y: Giirciik1z1 Mahallen I 07 
Heybeliada E: Degirmen Y: E: 20-32 Kuyulu 1 070 metro 550 » 

Kmmz1 ve Demirta~ arsa 
Ortaki:iy Ambarhdere cad. E: 34-36-36 Mii. lki bane. iki bos- 240 » 

Mahallen 66-67 tamn 3/ 32 his. 

Balat HacJkaSJmgunani E: Sultanc;e§mesi E: 3 defa Mii. 46 163,50 metro arsa 280 » 
Y: Aynal1dukkan Y: I 

Kurtulu~ Muhtar E: lOY: 12 Bahc;eli ah~ab ha- 100 » 
nenin 9 I 128 his. 

Beyoglu Biiyiikpangalh E: \:ayu Y: Harbi- E: ve Y: 2-4-6 285 metro arsanm 300 » 
y~ym ve ElmadaK1 3/ 15 his. 

Mercan Dayahatun Biiyiikyenihan 41 Biiyiik yenihan 400 » 
3 iindi kat 41 numa-
rah kargir odamn 

215 his. 

Kad1koy T uglacJba~I E: Bagdad cad. Y: E: 49 Y: 36 1927,50 metro 4850 Kapah 
F enerliahmedbey arsa 

Kunll;e~e Zincirlikuyu caddesi E: 6 Y: 6-8-10 Hane arsas1 ve 2000 » 
Mahallen 119 45934 metro bahc;e 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkul ler on giin miiddetle satl~a c;Jkanlmi~hr. lhaleleri 3/ 2/ 93 7 tarihine tesadiif eden 

14 tedir. Sat!~ mii nhaman gayrimiibadil bonosiledir. 

.... 


