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!lnıan ya müstemlek.e ~eri
ne orta Avrupayı mı ıslıyor 
'4t1nstur ve Çekoslovakgaga karşı lngiiterenin 
kendis!~ serbest bırakmasını teklif edecekmiş 
~~kteplerde lngilterenin üçle~ ~i

b~ IJı!~ık_ ~şıeri sakını bozmak ıhtı- Düyfi.1• Ondcr .Atatürk Şarka hare](ct cdcrk6n Ankaradan nyrıldık?arı smıd<ı 

lllıy0 y nesı layıkile yapı!- ı · r ' ~ ç~. Seden hareketleri ba- m a 1 va m ı . Atatürk 
llklard 

hnı a tehlikeli yor-
Ukla İllgt. ra sebep olabilir 

11 hı hllkeı • ,"-ilmi 
91 

•
1 
~eti birkaç senedenbe-

~l leııbırıe~ ıgın korynma.sı için .ılı
"! Çocllkla arasında m·mektep1l'r
ıtı~lt iehı~n -di§lerini parasız teda
~kı!; ~Unu bUyUk ehemmiyet ver. 
!ılııı~~ll\hı o· n sebebi ağızdaki diş c;:Ü
~· ~k hastalıklara kaynak 
tıGllbı !Ullbiırı b' klukta alınan hastalık 
' 1 hayatı 11: kısmı ise insanların 
"- ~la ll\Üddetince devam eder. 

.--~--- \ ~~ ~lann dişlerini para
'-ı.~ )t)\dan Vi etmek aynı zaman-
""' lt gelmesi muhtemel has. ... si1 en müessir bir mile&· 

~~ dikkır. 
~ ~at ~te değer bir bAdisedir 

'-t"ian ~Çin geçen sene lngilte.. 
ı,tatlstikler ilkmektep 
n~~TOninbu 

l6e llltiiüı.,r'1Bmattw ~ • 
~ter?1lıUr. Onun için tngt. 

dıt tedavlaine karp \ka
bu tocukıan da all'kalandır -

..... ~-. .. Yıl genie mikyasta bir 
Ju...;" a.nda.sı yapmap karar 

h·!I..~ . 
.. ~ ... 'tğhk '-- '-~? oqe~ UCLKimı noktasından 
~ l>lerimizdeki vaziyet ne-

~ ~l<ıarın di~lerini parasız 
>o~ ~tn tner~ezler küçük kasa.. 
~ ~aın' bUyUk şehirlerde bile 

lııı...' dit~:i ~ekteplerimizde ço • 
"-~' ~ nı temiz tutup tutma. 
~~. tg la.tının muayene etmesi 
~ ~ ~ik er ~u muayene usulü 
~~ b,,_' edilmiş olsa bugün i
"Q Git """'~un olabilirdik. Fakat 
~ ~~)'~ ki birçok mekteplerde 
\' ~ tııe.ı iıi hocalar tarafın.. 
tıı.._ \ı.~ll'l\ııı:erde ÇOctiklarm kendi
~~ ar or. HergUn mektepler. 
~'°' ~~ ll8ından Def olarak se
~ .;~ b llrkad&flarmın ağızla
, ~· 11\l'enee~~ geçiyor. Böylelik, ,ar. ı.-'fi olm\11, bitmi§ far. 

~ ~ ~~ için gtioterl-
~ 'ıttı-oıu ertnin hü1kt bir 
..... ' "4a Ue beraber yUrUmeai & battı gıda iıtiyaçlarmı 

- ~ut aflJk vulyeti 

~.~~~~ııe: 
~ ~ ~li -, arın Clmnutik adı al-
~ ~I bu Çac:~luklara. sevke • 

- ili'_ .... ,. ~~ ~tn hayatlarına 
~'~e ~ ık krizlerinin in-
~ ~ d 1~11 ilk P olabilir. 
· ~ llti~t tnekte 1 ~~~ bir 

8 
P erdeki çocukla. 

~ ~~"'ı tırabllnı ağı.ık kontroJUne ti
S 11111\' ~tıı..ın .emız için tedbirl~r 

'""' ~·b ısın d d' "'ııtı '4Qf olar e 16 muayene. 
~ hiçak hocalar tarafın

a olmazsa her mek. 
~ :Vda bir defa doktor 
~ ~.,~ ·~irilın . • ~~'l tnttaa· eaı, sıhhı va-
~~ ~ ha. ıt olduğu halde L 

--~ ~-~a:eketleri yarJna~a ka 
' "eler· S<>cu"ıar hıı.kk?nda 

• ıne tebli<>at '"'"nı"m" () JM.l• ••• ,,. 

A•IM us 
r.Sei..&~5ü.-\SJ 

. 
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,. (A A) _ Alman ajan rüşmeleri zehirlemeye matuf olduğu Berlın 1 · nu kayd ve Almanyanın Lord Ha.li ş k h t • d 
Si bildiriyor: J' t partİeinİn resmi fax ile açık bir SU rette gÖrÜ~mck IS ar s ey a a ın e 

Nasy.onal 8d9~~i~faxın ve Berlin tediğini, fakat Almanyayı ltalyaya v~ . . . 
g:ızete~ı, Lo~ da bazı yaban.::: gaze Japonyaya bağla.yan dostlukların mu . zıyaretı hakkın ııan tefsiratı pro zakere mevzuu teşkil edebileceğini D:u··n ııa 'atyayı şereı-'lendı··dı·ıer 
tcler tarafından yap znnnedenler varsa bunlann tamamen lr'l 1 ıı . 'J ' " 
testo etmcktı:dir. tasavvur edilen gö (Sonu: Sa 4, Sü 3) Büyük Cnder El3zize 

doğru s~yahatıerine 
devam ediyorlar 

Gazete, bunun --------------:"-

Frengi v~ Belso
ğukluğu 

Umumi sıhhati tehdit eden bıı iki 
hastalığa karşı 

HUkOnıet sıkı bir mo~a 

Malatya, 14 (A . .A.) - Dün gece l Müteakiben Atatürk, otomobiline 
geç vakit ÇeUnkayad&D ayrılan At~ binerek, ıiehre gelmişler ve şehrin 
türk, refakat ve maiyetindekiler ile medha.linde bez ve iplik fabrikası in. 
saat 13 de Malatyayı §ereflendirdilcr. pat mahallinde bir müddet tevakkuf

AtatUrk'Un Malatyayı teşrifleri top la mühendıslerdcn yapı faaliyeti hak 
attlmak suretiyle selA.mlanmt~. ve ken kında izahat aldıktan sonra yeni yn 
dil ri vali, kolordu komutanı, memur pılmalrta olan meml ket ha.crt.ahanesi 
far ve QPk rta1abalik halle tiraf'ınJaır nu gttmi§ler ve oradan balltevinf ıere.f 

eteve karar verdi kar§ılanmI§tır. lendirmiŞlerdir. 
doktorlanmızdan Bay Raıit Kadri tstaayondan lfC}ıre doğru bütün şo- M.ALATYADAN AYJULIRKEN 
§Unlan ıöylemiftir: seyi dolduran kadın, erkek bütün Ma Malatya, 14 (A. A.) - Bilyük Şefi Sıhhat bakanlı 

ir memleketimiz 
de frengi ve bclao 
ukluğu gibi zühre 
vi haatalrklarla sı 
kı bir mücadeleye 
karar vermiştir. Bu 
karar üzerine mev 
cut teşkilatın ge 
;ıi§letilmesine de 

. . 

. ,,.. 
'/' başlanmıştır. 

. K dri Yapılacak işlerin 
Dr. Retıl a en ba§ında köy 

"- Frengi, bels.Jğukluju, içtimai ıatyalıla.r önderi selamlamak ve al. aralannda görmekle tarif edilmez 
ve zührevi hastalrklann bathcalarm kışlamak için toplannııelardı. şevk ve heyecan içinde ~ırpman biitiln 
dandır. H~r ikisi de süratli sirayetleri Atatürk istasypndan itibaren yUz- Malatyalılar havanın yağı3lı olmnsı. 
sayesinde memleketimizin en hücra Jerce metre mesafeyi yürüyerek geç na rağmen istasyondnn şehre kadar 
kö~elcrine kadar girmit korkunç has mişler, askere izcilere, mekteplilere Uç dört kilometrE'Jik şoseyi ve sehrin 
talıklardandır. ve halka iltüatta bulunmuşlardır. (Sonrı Sa. .J Sü. 4) 

Bunlardan frengi ile mücadele et -------------------------

mek i.izere sıhhat bakanlığının rnıntn 
k mmtaka yaptığı teşkilatla hastalı 
ğ~n hemen hernen öniine geçilmiş gi 

b''d' F k t buna mukabil be]soğukl ı 
ı ır. n a .. w l k 

w 1 f günden gune cogn ma 
gu maa ese • 
tadır. 

. muayene ve teftişe tabi 
ve l(az:a1arın kt dir Bu mesele et tutulması gelı:"~ 1.~1=~k·: o:n::u~şt::u:ğu:m=uz~------(S_o_ııu::--So_ ... _~_s_;ı_s_>_ 
rafında kendisı ~ 

Lik maçlarının ikinci ha/fası 
BeŞiktaş Güneşi 

s-t yendi 
G 1 raY Süleymaniyeyi, Fener Nafia Vekilimi: B. Ali Çcfink•yanın baf!:anlığırıdaki heyet. 

a ~: 1y1,VefaEyübü,BeYko~da Yeni oemiryollarımı-
To~st/nbulsporu mağlup ettı z!o~. 14~:~~~:!~ı~t~d•kı!:'so~!!:!:~ 

atma töreninde bulunmak Uzere Çetin ncrck Dlyarbcklrc doğru yoluna c.e 
kayarun mlsafiri olan heyet treni, :Ma vnm etmekte bulunmuştur. 
latyadan doğru Elüziz~ gelmiş orada 

ı-Mül3yim- llintli 
1 müsabakası dövüşle 

neticelendi 
Mülayim Hintliyi stadyomda 
kovaladı, gırtlağına sarıldı 

ZYamı 10 uncu sayfada): 



2 - KURt:JN 151KlNC1TEŞRlN-,ı1.93)~ - -
· -~11lngiliz Başvekilinin nutk 

içsıkınhsı itaıvan matbuatında hem tenl<1t 

Fikir ve Edebiyat : 

Devrin 
Yazan : S ADRi ERTEM 

Zaman zaman sanatın can çeki§ti dır. Ona bakınca kendimizi kanad 
ğinden bah!edilir. Sanatm ahir za lanmış, zamanı, mekanı .fcthetmİ§ 
mamnın geldiği adeta bir mütearife giizeli bulmuş sanıyoruz .. 

henı tebrik edildi 

gibi kabul olunur. Halbuki bu, dünün ya~nmıı ifa 
Büyük endüstri asrının sanatı, §iiri yatr durmut ve bu hayat damarlan 

zevki mahvettiğinde ittifal~ edenler donarak sadece tarih olmuştur. 
çoktur. Kuru. kabuk ki.ilt\ir yer yer parça 

Hatta bu, isbata lüzum görülme bnıy9r v~ nbndan ye~i deri. yenı 
yen, delil aranmasına ihtiyaç duyul et tabakası çıkıyor. 
mayan hakikatlerden sayılır. Fakat bu yeni et tabaknsı ne olgur 

Gün olur ki bu fikir Lir ıztırap şek dur. ne de tuvaletini ynpmıştır. 
linde §Öhretlerin nğzın~ dıl.: gelir. 1 lal~uki sanat ya~anmıoe hayatın Ü 

MC8ela Pol Valeri bunlardan biridir. zerinde işle"e, işleye şeklini bulur, 
Şiiri iptidailik, medeniyetten uzak bir usliibunu nlır. 
hassasiyet teklinde anlar. Bu anllayışı Bugiin doğmakta olan hayat he 
hiç orijinal değildir. nüz vasanm•11 rle;nldir ki; onun yeni 

Siiri, ve ideal hayatı geride kalmıf eserlerini, uslübunu, hayatının eser 
altın çağlarda arayanlar i:in şiirin ve halindeki akislerini ~örebilelim 1 
sanatın artık bugün için sefil bir Bu hükmü veren bizler. hükümle 
mahluk olduğunu kabul etmek, hiç rimizle tarihi bir kere daha yürüt 
olmazsa, cins sanatkarın altın çağı mek kudretine de sahip olmadığımı 
nın hasretiyle yanan, ömrünü tüke zı yüzde yüz biliyoruz. 
ten bir daussıla olmasını istemek iza İç sıkmtrsı buradan geliyor. 
hı mühim bir hakikattır. Uslupla havat, eserle ınuhte\•o. ara 

Çünkü, sanatın ölümünden, sefale !nndaki tezat bugünkü kadar hiç 
tinden bahseden yalnız sanatın sefa bir devirde ortaya çıkmamıştır. 
Jetinde bahsetmeğe cesaret duymak Onun i~in ne ileri gidiyor, ne de 
tadır. Mümkü olsa o yalnız sanat e geri dönebiliyoruz. 

serlerini değil, bütiin hayat §ekilleri Geride müstehaseler, ileride ve 
ni geri çevirmek ister. him sanatı kaplıyor. Dünün sanatı 
• . Dü~yaya bu ~viyedt"n bakanlar ayni hararetle tekrar edilemiyor, ya 
ıçın soylenecek soz yoktur. rmm sanatından haber verilemiyor. 

• • • Ru dekor içinde y~ayanlarm sa'tıatm 
Sanat zamanımızda bir kısırlık sefaletinden, değerini kavhetmesin 

devresine girdiğini iddia edenler sade den bahsetmelerini tabii gBrmelidir. 
ce fennin eserleri üzerinde kaldıkça Devrimiz sanat:nda büyük iç sı 
yerden göğe kadar hak kazanirlar. kıntılarının hüküm sürdüğii günleri 

Devrin sanat !ginde durakladığı yaşıyor. 
muhakaktır. Rönesansın hakiki üstat Yeninin ba~mda, e,,k:nirı nihayetin 
}arının yerlerini alan insanlar birer de olmanın zaruretleri eserle muhte 
cücedir. va arasına bir barikad gibi giriyor. 

Ekranda bir cüce görüyoruz .Fakat 
bizim gözlerimiz mi bu cüceyi halk 
ediyor. Yoksa gercekten insan aoy 
suzlaşarak mı bu hale gelmi§tir~ 

Ben, insanların soy.suzlanmasm 
dan ziyade bizim sal)Ala bakan gözle 
rimizin degi§tiğini sanıyorum 
. Sanata bakan gözlerimizin asabı 
değil, fakat görme ve hükmetme de 
nen büyük ruh faaliyeti bizim dün 
ynyı görüşümüzü öyle değİ§tirmiştir 
l;i gözlerimiz hayatr yepyeni bir pres 
pektiv içinde görmektedir. 

Bu görüş berrak değildir; vazıh 
değildir. 

Cünkü, biz bugünkü insanları ye 
ni ile eski dünya ortasında, bir geçit 
noktasındayız. 

Uzun bir hayat, yaşanmıı ve üze 
rmde işlenmİ§ bir kültür kartımızda 

Flistlnde 
Yeni şiddetli çaı pışma 

oldu 
Kudtı. U (A.A .. .....: Btt'Jpaıat' günü, 

Yahudi ..... Arap .buhranınm en 1iddetli 
günlerini hatırlatan vakalarla dolu ola 
rak geçmiştir. 

Gerek Arap gerek Yahudi, ikisi kadın 
olmak üzere yedi kişi ölmü~ ve kadar 
kimse yarlanmııtır. Ar.ıp ve Yahudi it 
le ciler arasında hakiki bir döğt~~me vu 
kua gclmi§ ve üç kişinin ölümüne !ebep 
olmuştur. 

Polis, her türlü ihtimalleri önleyebil 
mek üzere, şehrin medh;.llerine ağır ma 
kinalı tüfenkter yerlettirilmiıtir. Mühim 
mıktarda devriye, gece ııokaklarda dolaı 
maktadır. 

lngiliz - ltalyan ve lnı;:iliı; -Al 
man ıni.ina~ebatının inki~afını istih 
daf eder mahiyette geçenlerde bir nu 
tuk söyliyen lngiliz b.,.şvekiline karşı 
İtalyan matbuatının d:rhal \·erdiği ce 
vap şayanı dikkat bir ten!~idi de ihti 
vn etmektedir: 
"lnforma~ione Diplomatica,, diyor ki 

lngi!iz başvekili tarafmdan son de 
fa söylenen nu~uk, salahiyetli Roma 
mahafilinin dikkatini celbetmiştir. 
Bu mahafil, her ~eyden evvel lngil 
terede olduğu kadar hiç bir memleket 
te bu kadar fazla nutuk söylenme 
di*i knnaatind~dir. 

İngilterede hemen hergün bnzan 
gayri mi.inasip zamanlarda, bazan de 
zararlı neticeler verecek şekilde nu 
tuklar söyleniyor. Bu nutukları. par 
lamentonun gerek avam, gerek lord 
lar kamarasına mensup kimseler, se 
Jahiyet sahibi olan veya ~,Jmayan ze 
vat her türlü ki.irsiiden irat ediyor. 

Halbuki biz ltalyanlar siyasetimizi 
daha kısa veciz bir kaç !latırla ilan 
ediyoruz. 

Selahiyet sahibi liderler bütün se 
ne içinde umuma karşı iki, yahut en 
çok üç söylev veriyor. işte o kadar .. 

Bu mülahazaları bir tarafa bıraka 
lrm. İngiltere başvekilinin, Roma -
Berlin mihverinin zayıfladığı hakkın 
daki kanaatinden vaz geçtiğini görü 

\ 

ile m efhur o a n m uharrir 
Geçen gün öıcn 

Fransız hikaye \ ' C 

tiyatro muharriri 
I<,rancis de Croissct 
(Frnııs :s dö Krıw

sc) ç;ok genç yaşla 
edebiyat hnyatmn 
atılm1ş bir ad~mdı. 

Aslen Belçikalı 

olan Francis bır 

hukuk mezunu olJ_ ra!c Parise gelmiş 

ve ilk piyesi orada, kendi henüz yir
mi yaşında !1;en, tcmı:ıil edilmiştir. 

''Nez.:ıkct icabı .. ismini taşıyan bu e
serden sonra "Kesik kulaklı adam", 
"Atmaca,, piyesleri kcnclisine büyük 
§Öhrct temin etmiştir. 'Atmaca,, son 
senelerde sinemaya da nlınmı~tı. 

Muharririn seyahat hikayelerinden 
biri olan ··~falakalı kadın,, eseri de 
bu sene filme çekilmiştir . 

Seyahati çok seven muharr!r dün
yanın birçok yerlerini dolaşmı§tır. Bir 
gün ona: "Seyahatlnrda en çok ha 
şuna ne gidiyor! .. diye sormuşlar. 

yoruz. - Şu, demiş: Evvela, kendimi be 
Ortada menut meseleleri hallet ni tanımıyanlar arasında hisscdiyo _ 

mek arzusu bulunduğuna göre, bu ,nım. Sonra, kendimi benim tanımadık 
noktayı görmeden geçmek faydasız. larım arasında bulmak hoşuma gidi -
hatta manasız olur. İngiliz ba~\·ekili, yor. 
lngiltere hükumetinin gerek Berlin Diğer bir fıkra: 
ve gerek Roma ile, dahili rejimleriyle Bir genç kndm bir gün ona: 
hiç bir alakası bulunmamak üzere - Hayatta en çok sevdiğim ~ey 
bir anlaşma yapmak isteğini tekrar hakikattir, demiş. Francis de Croissct, 
etmektedir. güIUmsiyerek mukabele etmiş: 

Bu beyanat hususi bir dikkat ister. - Bunu söylerken dudaklarınızı 
Çünkü, Romada aktedilen üç taraflı bo b · yamasanız arı ... 
.anla1m~n ferdasında \Teriimi§ olu Onun bir- sözünii daha nnklederter: 
~or. . "Tec:-übc bizim bir dalıa hata yapma 

Nihayet lngiliz başvekili Çember mıza hiç mani olmaz. Tecrübeden son-
laymn nutkunu biz, derli toplu ve rn hatayı yaptığımız zaman yalnız te-
hir makuliyet çerçevesi içinde bul cssür duyarız.., 
maklığmııza rağmen, uas duygula · Karıs1nın ka,ıannı 
rın §U merkezde olduğunu hissediyo I k 1 
ruz: yo an oca ar ••• 

fngiltere, tabii, diplomatik kanal Japonyada bir kadında insanı en 
lar vasıtası müzakerelere başlayıp bir fazla teshir eden ~ey kaş sayılır. HaL 
n eticeye varmak hususunda artık ge ta eskiden bir adet vardı: Bir kadın 
cikmenin doğru olmaı:lığını sezdir evlendiği zaman, bn§ka erkekleri tes 
mek istiyor.,, hir etmesin diye, kocası karısının kaş 

Bu da, faşist İtalyan hükumetinin larını tra~ ederdi. 
daima tercih ettiği metod olmuştur.,, Bundan b:ı.şkn. gelinin uzun saçları ,.. ........................ ~ ... ----................................................................ _.. ............................................ -.-.--------------......,.----

H:ılllsa: 
Dört .. .,n1nrda.n selen Kulakaız .Ali 

kuabanm: anı bqmd& kurulacak fab 
rikanrn kazımıd& çal11maya bqlar. 
Fabrika blr mUddet aonra meydana 
selmJJUr. Fakat Kulaksız bUyUk bir 
endife fçerlalnde kendialne yol verile 
ceflnden korkuyor. Bu ıırada bqka 
bir had.lae olmUflur: 

- Bir mlltetU, na!ia komiııerl Ue 
benber fabrikayı tetu§e gell; kendlıt 
ne hiç klmı:e ehemmiyet \'ermemekle 
beraber: 

ulaksız Aliye gelince, santral 
dairesinde büyük motör yerleş 

tikten sonra ba§ından bir 
türlli ayrılamaz olmuştu. 

Onu, bir çocukla ne demek olduğu 
nu henüz bilmediği halde kendi meyda 
na getirdiği bir çocuk gil,i seviyor; 

parmaklannın uçlarına dokunduğu vakit 
içinde tuhaf bir sevinç duymaktan 
kendini alamıyordu. Hoş, kulaksızın 

hakkı d::. yok deği"ıli .. Deınir makincle 
riyüklü öküz arabaları fabrika ka 
pısına dayandığı dakikadan itibaren 
anasından emdiği süt burn'.lndan gel 
miş. hele Dizel ır.otörün bütün parçala 
rınr içeriye birer b:rcr Kulaksız taşı 

mış, Rus ustabaşı elini biİe dokundur 
mamıştr. Vay anam. demir ambalajlar 
söküldükten conra içindekıleri sırtında 
taşıdığı günler ne dc:iksiz uykular uyu 
muştu Kulaks?T. .. üstelik n:~ !:inenin 
yerleşeceği yeri de yine kerJ:li elceğizi 
ile kazmıı. ustabaııımn yanında mıki 

nen:n yere pcrçinlemcsinr1cn tutun da 

Dörthanların kulaksızı 
........................................................................ 

Yazan : K E N A N H U L U S i 

bütün aksamı takılıncaya \.-.ad.ar birer 
birer uğraımıı. adeta ust.ıbeırra üçün 
cü bir kol ve üçüncü bir göz gibi yar 
dnn etmitti. 

1ıte bu yüzden, Kulak&ız Ali, maki 
neyi muhtarın Fa.:liınesind~n olmu§ bir 
ço:uk gibi seviyor: Rus mühendiı ce 
reyen verdiği zama:- itlemcğe baıladı 

ğı dakikalarda ceviııcinden çılc!ıracak 

oluyordu. Hatta, ilk iılcı.!iği dakika 
bunu yapmış: nar:a komi:. .. rinin gözle 
ri önünde kendinden gc~crek Rusun 
boynuna sarılır .. d:bn !.cııC:ini alarra 
mıştı. 

Miikttiqin fabril:a\':t f"·rd :r;i di' kik;ı, 

Kuhksız ır.d:i:- ::nin yanıblş•nda doları . 
yor. lı"l "!ı kere rarlak demirlere el'cri:-i 
ı::Urcrc•: d·"ıa ir.~güm!enberi yaptığı gi 
bi on'"'n ck"-uyor : b:lzı ker" de iç tn .. :t 
fa do~ru birc=1.tlcJ;.'rc giriftlc~:::ı n?':i 
netle isi'll v rem:diği b:r k~r~· l·~n 

sırrına err.uJ< için egiliyor. ve dz.irr.a 
makine11i .. ~.,le hir işlctme!:ten kendini 

O r.ürı, R•.ıs 11ctaba~r kas~baya in 
m!~'i. Kulaksız da mey<Aanr boş buldu 
ğu i~in bu kadar ince rlikkat edebi'i 
yordu ya .. Her ~ey yerli yer:ne tnkıl 
dıktan. kaslbanın yanıbaşındaki su ıs 

lah edilerek ceryan verildikten, Kulak 
sızın "Vay anam! .. ,, diyer,.1: gece uy 
ku ara!arında inim inim bleı:iiği dakika 

lar geçtikten sonra. Ustab:ı~ı Rus, ma 
kineden onu birı.!enbire uzaklaştırmı~, 
artık kendisinin yapc!cağı hiç bir şey 
kalmadığım söylemişti. 

Müfettişin fabrikaya gelişini yine 
her nasılsa Kulaksız lduı·du. Birdenbi 
re. ustabaşı tliç'in nafia komiserinden 
izin alır.aksızın g'ttiğin.i hatırladı. He 
le, hele bir şu aksiliğe bakındı sen! 

Fakat Kulaksız Rus uo;tasının yoklu 
ğunu hiııset!irmemeyi zaten kafasına 

koymuştu; MolY.of gavurundan tirtir 
titriyor. bunu yapacak olu:-sa başına 
yiy::::ği C:err.H~ri d,ha şin-d:den c1ü~ü 

n:rck <:Ji,.ta di:l:rinin bağları çözü'ü 
yordu. 

/ 
Umumi miüetti~in fabrikayı ziyaret 

günü yerler'ne takılmrt biltün m:ıkine 
ler fabrikada ~ğrr ağır itlerneğe başla 
mıştr. 

Aman a':lam ! ... N .. ses, ne ses. Ku 
lakaız. caha on be!I ~ün evvel düsündü 
~ü git/ ovaya Ealclıran aç lnırdlar ka 
dar müthiş bir homurtunun fabrikayı 

kapla-nak ü•ere o1duğunu dütünüyor 
du. Hatta, bir aralık, bütün bu gürül 

tüvil, nafia komiserini. r:ıüfettiş~ us 
ta Iliçı bırakar~k Dörthan~nn b:r 
eşek yükü cdunla geçtiği ''kut uçmaz 
kervan geçmez,, yollarına kendini at 
mayı bile dü$ündil: Batı ateşler gibi 
yanıyordu: Darthanlar yolundan sisli 

dağın buzluklarına sapacak olurra. ba 
şının belki biraz h:tfifleyeceğini hisse 
diyor; fabrkianın içerisinde duyuduğu 
aç kurt seslerinin kalbini kemirdi 
ğini his!:ediyor, makinelerin her dönü 
şünü kafasında bir çarh gibi duyuyor; 
Dörth:ınlardan getit<!iği bir eşek yükü 
odunu kasabada yıkacak Y.apı bulama 
dığı dakikalaılla olduğu gibi kendi kcn 
dine konuşuyor: - Ne, itsem diyordu, 
ne iylesem ki ... 

Bir cakika, müfettişi, birdenbire mo 
törün yanında hissetti. Makine işledi, 

işledi kulaksızın kafa-;ma pat 1. dcı:ii a 
deta vurdu. Kulaksız bu dakikada haki 
katen sen:ielediiini hiaaetm;tti: eğer 
makinein koluna yapıpnamıJ olsaydı 

belki yuvarlanacaktı da ... 
Sadece, bir saniye, k•ooiıi de pek 

farkında olmaksızın makineye cereyan 
vere:* düğmeye bastığını duydu: ar 
kadan makineyi harekete getirecek ko 
lu çekti; bir şey gözlerinin önünde ga 
rip bir hayvan ccsi He işlemeğe batla 
mıştı. Kulaklarının içerisinde bu se&i 
canlı bir uğultu halinde duyuyor: ku 
lak del:klerinden akıtılan bir yağ taba 
kası Kulaksızın bütün hislerine anlaya 
madığı bir ağırlık veriyordu. Sonra, he 
men ayni saniyelerde nafia komiserinin 
sesini ititti: - U.ta tlıç :rok mu bura 
da?.. (Devam ediyor) 

Buffalo BUJ 

ltalyan mı idi? 
h )·dut 

Amerikanın mc5hur 3 t.ıt' 
manı Buf falo Bill 1talya~1~1, 
dan son zamanlarda kendı 1 

olarak ilan edildi. 184° ~ 
ltah'anlara göre Buffa10• ti • ' ,-e 

Barbigarczzo"da doğmu?tur tıııl) 
mi Giovanni Tambini'dır. .. (! w, .... 
ondaki cesareti "tam J · 
şist,, cesareti buluyorıaı:· ·aıııll 

Amerikalılar ise, bu ıddı 
de olmadığını 8?Yl~y~~l~·l<1~ 
pek emin olarak ilerı surdu rJ•df 
~. Buffalo Bill 1846 ?a: lo'~ 
muştur ve asıl ismi VıllULJ11 1 Hasılı. paylaşılamıyan b r İl\ 
man... 1;,I ~ Sera·ıer ve zlyz r~ tt 

- ııd' ~ 
Paris scrgizi bu ayın sonu 'iJI' 

nıyor, fakat gelecek bahara 
çılmak üzere. d,t 

.. ]\il .. 
Bu seneki sergi oldugu ~ ır. 

fazla rağbet görmüşse de al ~) 
kın bir zaman zarfında :.;O r.:ıı 
tarafından ziyaret cdilmiştirİı 

1931 deki sergiyi ise a.ıtı .,u. 
zarfında 33 milyon kişi gezı711c' 
deki sergi bu son ikisinden rJ' 
kaldığı halde 15 milyond:ın 
retçi bulamamıştı. . J' 

Fakat, rekoru 1900 dckı 
gisi kırıyor. 7 ay açık kalan 
milyon ziyaretçi çckmi§ti. O 
velki 1889 sergisine de, altı ~~ 
tıa J~ JUJJ.)Ull :t.ı)~C!U;;l Jt.~ 

1 P o ı i s t:e :ı 
Biı lıadının bol/:, 

lıemend geç , 
o·ıs~e 

Nişantaşmda oturan 1b. 
bir çocuk, arkada§ları ile ~ 
kement atma oyunu oyrt~} 

da b' . ıJ1 şırken, çocuklar n ırıJ1 e~ıe 
bir kement, oradan geçJll f,01 
Aksadiye isimli bir kadın111 .ıl. 
geçmİ§, kement ansızın ger;; 
ihtiyar kadın yere yuv3rlıt 
ca~ı kırılmıştır. 

Kement atii'n ç:.ocuk 
. tır. 

ÇankmdS,,.. 
Çankırı (Hususi) -: 13~ 

sene sıtma mücadelesinıfl ~ 
çcn herhangi bir dc.ktor at. .ç 
dı. F nkat bu sene sıtm~ fe~~ 
de bir başkalık hatta bır 
göze ~arpmaktadır. ~JIJ' 

Her tarafı dereler, kaJ1 1~,ı 
ve bostanl&rla çevrili rne1~ 
kezi kasabada sivrisinekle 
pek az tC8adüf cdilmeğe ~ 

tır. 'P':.J 
Binlerce metre uzunlll~ 

nallar ve esaslı yapılan ;_., 
ma hastalığına nihayet ..;e~ 

Bununla beraber bu Y~ #. 
eski haline avdet etmelllt1

1 

ınadiyen temiz1iğe de''a~ j 

dir. di,.ef"_.:, 
Halka kolaylık olsu;ı t~ 

lan kanallar üzerine agaÇ 
n! köprü de kurulmuştot· ~ 

Türkiyenin biricik ka~~ 
ran memleketlerinden bı 
dır. Günde 150 ton tuz ~ 
ve harice sevkolunmak~ 

Ge: en güntuz meml .~ 
yen~ etmek için büyük ~~ ( 
(Hobert) ile su mühcnd151 

~chrimize gelmiı ve tuz ~ 
gezmiş, bazı tetkiklerde 
bazı tecrübelerden sonrş 
(klor) gazı olduğunu &!\ · 
ziyeti vekalete bildirJllek 
raya gitmişlerdir. 
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M Us ~-==•um•'" .. '""""' '"-4:c "'""'"""""'"';_- ilkokullarda Eminönü ~·· YAZAN; ASI V"" 
t~~\ıniifettiıi Talı.in u · = = j 3lakde.ti l uçak dersleri Meydanı 
~~ ~nu. §urken bize şöy ,,' 1 &' ~&-1.& & ~ Acasuıda j müfredat proğramının Binaların tstlmJAk 
._-~~~dip görecek oluna • - ( ~ tadil edilmek ihtimali şekil etrafında be-
t:' ~de bulacaıwmz. • Ak•Y .. otr••" ••"',. 1•..,;-,::";.~bl~! J T ıbiı r kçe ( var nDz bir haber yok 
'~e laı~~ler açılıyor. Çifte mi konacaktır. l kllJ tarifelerinin len'nden ,.....,ı.a bır· de urak bilgisi der-
Yiik~ J'ÇWyor; yeni tarifeleri birinclkAnUDUn ilk g :=::-=-~=- mlkeccınbuuşırmnvaektl ~--=: llkokullarda iktısat bilgisi ders 
~ •• • Haliç vapurları tdares ..,""i'<' :. 

to..::,~e .-.. -..:~1 gibi Türk mi tatbikine b .... ıamı•tır. ı..-ıre d"nınU•- ~ si verilAl'Hi yazılmıştı. Bugünkü ilk 

Belediyenin Em.inönU meydanını ge.. 
nişletmeğe karar verdiğini yazm~ 
Buna ait istimlak vaz:ıyeti tamamiyle 
tesbit edilmi§tir. Söylendiğine göre; 
Belediye bu meydanı geni~etmek için 
Evkafa 'ait binalan parasız olarak 
istiml!k etmeğe karar vermi§ ve bu 
mesele etrafında i:e§ebbtlslere de baş
lamıştır. Binaların ne &ek.ilde istimlik 
edileceğI hakkında ınalfunat almak 
üzere İstanbul Evkaf direktöriine mu. 
racaat ettik; direktörlük böyle bir me 
sele mevzubahis olduğunu fakat genel 
direırt&Iükten henüz bir emir gelme
diğini söylemiştir ı 

Sh'"'.llJClar i:!4'""d e !eref veren eser • tzmır v~ısı ..;.azıı bugün ..... u .. ~ lstanbuldaki Rum, Ermeni, Ya-\ okul mUfr:dat programına göre ders.. 
. il •o~'e . -~ın en -'-nlıyor - E ... _,_,. 

cı tının ~ .,, tllr. fına AtatUrkUn ~·rndi mektepleri için hazırlanan~ ler bir hafta içinde 26 saata uı.Aı:tım e-
ttra.'-nı do~a.n~~rnı ancak •ehı're • Kadıköy iskele meydanlı ... _ - 'kt t rAk bil 

' 1 _ :t u ~ycııi mii§tcrck talimatname, ıtt;r 5 dilmi§ olduğundan ı ısa ve Ur- -

~ Aarrlarca T~gırnız zaman an bl~ ~e~k!~a~:ı~:~:;ız kl!pek gezdirilmesi ~şeyden cvvcı talebenin Wr1cçc 1co. f gisl dersleri için müfredat progra 
t_:l en lll\ih' Urk vatanmm §8?' belediyece ya.sak edltınl§Ur. Ubaren Ankara • gmt§mas-ınt emrediyor. ~ mındaki ders taksimatında deği§lll!}o 
=--<\trurn kın müdafaa kalesi o • önUmUzdekl haftadan ~ecrUbe ınahlyetın ~ Bilhassa eski MSle menup Rum, i ler yapılması icap etmektedir. 
'~da~ ?Yle .. Asya ile Avru Adana havayolu ~~ı:~:~uyatı yapılacaktır. ~Ernıeni ve Yahudi vatanda§Zarı. J tık tedrisat direktörlüğü bir komis. 

ı,_, geçit sıt rnunakalatmm en de olmak Uzere Y""-- 1 rl 1>8.IJlıyacaktır. - ·ıen bu yon toplayarak bu meseleyi tetkik et. 
'IClJc'ıLt llltntakalanndan bı'n' 1• Daha sonra da yolcu eetefrneAnkara. latan.. ~mı:, çocuk'Larına tatbik e4İ . i_ 

Gl ,.., ıç l'd ,3 l- Zi-

1 
tirecek ve münaaip gördüğü ders sa.->'iilta en refah • Dün hava bozdU&-

1 
ııınanu§tır. ~ıtsu en mem>ıun olmalı«ırwr. . . 

~ ek derce l ve mamuriyetin bul arumda hava aeterl~~:~n 1stanbula, jra, kendileri arasında tür~ızı atleri üzerinde değişmeler yapacak. 
("' ~r e erine çık.mı§. Yedi • Aydm sulh JıAkiınl ki Aydma nakil. hl ~doğru dUrüst kcnwp.bilen pek az. J tll' ... 
ı.~!te lll · lene evvel yapıJmı§ o latan bul .sulh MldznJ Şe; Jcra zneınurluğUD& : : Ders saatleri üzerindeki değişmeyi 
• 'lillind ınarc) nin bu .. k" ha kim namzeU Atiye tıJnf Mır... J- yapmadan ı'kincl bir formill aranarak 
' en b'I gun u ~ Rum, Ermeni, Yahudi ootan.. l·~ı ik L. Le anl~dıyor ki sanat tayin edllınişlerdlr· de kurutulan Karaaaz - ' vaziyetin d\17.eltilmesi de ihtimal da.. 

q atı.-ı l.Ji'l.ıuınında b b' • Aksaray vJlAyeUn evli bir kÖY yşpılı- jd,a§larımızm çocuklarına türkçe!Ji hflindedir. 
~ ~lOU]da b'l n u eserin ır bataklıtmm yerine '

00 
da bitecek, ve i_mıtün inceliğiyle, gü::elliğiy'ls Möğ· ,-

~U 1 e Yoktur. yor. Seluıen ev bu ay sonun İlkokulların çarşamba günleri ser-

Serbest iskan vesika
ları verilmigecek 

da L turnun u d . ur1JecekUr. ~retnı.ck, yarın, onıarı bir öz Turk best mesaiye hasredilen saatlerini bu IJİt f:l-· mranr erecesı &'Öçnıenler yerle§ m Yedlkule, Balıklı ~meclisihde zevkle dinlend>ilecek ~-' 
· . ~ ka.~ıtır edinmek için asır • Devlet Havayotıarın tırdığı yem tel.siz - derslere tahsis edilmesi de dü§ilnül-

lskan muamelelerinin tasfiye edil.. 
mcsine başla.nnıl§1:ır, Evvelce tama. • 
men vaya kısmen iskin haklarından 
istüade edemiye'nlerin ha.klarmm bü.s. 
bütün ziyaa uğramaması için lzmir ve 
İstanbul müstesna olmak Uz.ere diğer 
vilayetlerde alAkadarlara serbest is • 
kan vesikası verilmekte fdf. Bu mElS&o 
le etrafmd& Sıhhat Baka.nlığmdan 
gelen bir emre göre dlinden itibaren 
bu §ekilde vesikalar verilmesinin önü. 
ne geçilınlş bulunulmaktadır. 

J.ı!l'l ;tttiye ~.b~ türlü sanat eser haahneııl yakınla;m:;:;ur. jbir hale getirmek demek o14oak- j mektedir. Haber aldığımıza göre, u. 
· ~ fıh..,t. lerı IYı b' ··ı ··d·· fs~yonu taaıtye e e hakaret etmekten suç Uır. • :! çak bilgisi derslerine ~k önem veri-
l' f ~.,11c y ı~ • ır o çu ur. • Mercan bekçlsin ve 20 ura para = l i Y""· 

~ alt İçind0ıt kı vaktiyle bu ka ıu zuırukar 15 gün hapse i Halbuki bugün • irili ufak ' - i lecek; çocuklara bu dersler seviyele. 
. !chtinin c Yaşamamış olan bu cezsmıa mahJcQm oıunm:~· f§I profesör \k1ıllandıkları ifade, §ivemiz6 ya. \ rine uygun bir şekilde anlatılacaktır. 
,"Ct ~a ~ol nradan harabiye dii§ • Bursanm pIAnml rıap PlAn bir yılda bf- [l>ancı dil§tükten ~ka, ba.zan k<J. ~ Aynca bu dersler için bir de okuma 
L Yo]utı 1 c Avrupa arasındaki Vanderberge vertımlo r. ~miktir. ! kitabı vücude getirilecektir. 
UQ.... Un deg"· • • 'd O tece'lUr. p•-ac•...., se l • * • ~ 1 •ııu "olu J§mcsı, 1ptı a hkaradA ya UI -· • .. - u 1 it k reran• arı 

J nu $ • Buı.garfstanm onu UmlZ arazi venntş.. E ~ n Vera 9 On 
'çıL n, sonra da üvey§ tarot blna.sı lçlD, hll~ıne a ilkbaharda = 1 : l 

~~ ~U ;;n~s~ neticesinde ol tir. LSetarethanenlD yapılın8SII1 f 1 sta n b QJI D 1 Ç n ~ Üniversitede verilmekte o an ser. 
~ anaıt faaliyeti Umumi ~ınnacaktır. de yaptırmak ~ ~ IRIQQ D & bB ~ best konferanslar büyük bir rağbet 
~~ ~~e l<ızıldize ile Trab • Sular ldareBinlD FcrfköyOn deposu.. ( .;;/)~ cum l görmilştUr. Konferansların radyo ile 
~'% 1J1r k 1 ta oıdu#U 7,600 metro mııca::o;u mmta- s ..n 8 n.. 8 il ne§rl için yapılan müracaatlar Un! • 

hih ... k uınn ran ticaret nun ın•-tı bltızı4Ur. Depo, lD edecek.. - 'WI ır U - taraf d dik1-
" ı_ -,,u ~ l ki d -,,-- ı teın = = venıite Rektörlilğil m an AA-··~~lin &.Ol' U ar için e de kasma her saat su verllınesin :: = 
k"''1tc tnünhasır kalmııtır. ur. yıldö- ~ Elektıik Şirketi ile ya~n !'lf- i te almmıa ve icap eden hazırlıklara 

llıoJ~ ~ en 8o I • Teklrdağmm on be§lDcl kurtuluş ğ ni bir mukaveleye göre, §Chnmız-Jn g ba§lanmıştrr. 
. ~~tlii \' nra ran transit nnmu, bn""k tczahUraUa kUUuJanmr§tn'· - 1arak -
ı~~n asıtalarla Irak ve Suri • Ank;~ yeniden uç ortamekteP yapı. °§muhtelif yerlerine, /a::la 0 la i Beyo§lunda yeni bir llee 
~~e iCStnck üzere istikame Jacaktır. lnşaata ilkbaharda ba§lanack, ders § 2000 lamba <JSılmaktadır. Bun r E 

tı .. 1_, Çe\'irı"n k 1 §tamaml.anrnro, yeniden 1000 Mm- § Dünkü gazetelerden birinde Nişan.. .~· ce en son a an yılmd bltecekUr. l fuıd ki 
l ~ 1Yat faaliyeti de sön • Silifke hU~met konağı yangınında nu. (btı as'i'nlJ.k dildii.nülüyor. Ne ala... ta;ı kız orta okulunmı önüm e 
;'\~~ )'...J• ıu• .Kayıtiar.ı yanw,;woau ;yuwu.oa ııwua Jlatanbul, g~ıeri d8 gfındü: gibi ders yılı bqmdaıı itibaren liıleye çev-
'~ "'Ql aYlnda k 1a l da saymı:ı yapılacaktır. Eolacak descnı;,e! ( rileoeği yazdmakta idi. Halbuki Beyoğ 

g..,_• ar r a tın • Türk tUtUn atrkeUnln acrmrycsl lkJ mil- • ,,,,.;ı,. 1 rta ,_,,l • 
~•rrnck m cb . . d !il' ~ MGdcni bir §ehrin hayatiyeti, !unda b"'fi .... açı an o OAw ar vazı e ~ rn . . e urıyetin e yon Ur aya çtkanlını~tır. = yet tamamen diUelmi§l;ir. 

l ~lh..." '·1_ Un ıktısadi varhgı" da • Amerika fle ycnl bfr Ucar1 anla§tıl& ya- S=::nafiasmdaki bütünlük hakkında iğ 
~l'ııl- '"\ ıt ~ lar Gelecek yıl Nişan taşı ortaokulu li-

.. ~ ~ I:'. rar görmüıtür. pılo.cnktrr. llk ihülcüm verilirken, gece oo'kti ar-;- se olmayıp yeni bir Beyoğlu lisesi vü. 
t.. t ~l u.ru.mu ve onunla • üniversitedeki JaZ talebelerin aaker - ,,_ ö l nır ;:1' (~ e l tesı gUııU ba§Ianacaktır. ~tti.ği manzara uu g ze a ı • cude getirilecektir. 

'

"llj'·._ ~ erımız. i iktisadi rzh derslerlDe pazar rkkucıuna ı•-Aıcrin yal. - •~-3~ 1·-,z-r 
"l.l.ı._. k TU " ...., 5.tstanbıtla dair, CSlrnM'"' ne f\UUU J..,_ ~t. b• • eskı mamuriyeti • Bundan sonra c1 smıt talebelerinden - § 

~ "rı~ ,.. ıt r fah nıı: dokuz ve on birin ınezunu talebe aım. ~gUzel bir §ehir derlerse d&inler, • 
1.. ~.t. için e seviyesine almacaktıı:. Ortaınektcp = .. d",. vak İ 
~ ~· esaslı tedbirlere ihti ktır ~unun tarifi, yalnız gun uz • i El k 1 • 
ıqb.~~u m?'~~;ıara aıınac~;:~:ry:;:::~~: ~tinde görülen ıstan1m1A1mü__"1ıası.r1 e trik saat erı 
~.'~ltı ib.:ı~tn~mi müfettiılik nln imtihanları ayın o.smanıı tahvlllerf a. ~kalırdı. Günc§in ayd.ın'lattıgı t~ ;= 
b; J~ "'<lar ı T_L U •Tedavülde bulunan zamana uğnya.. .. __ ..:r •• u .ı#lm glJze Bir okuyucumuz soruyor 
•ıtı ~ ... tond . 1 e . .ı tlflsin ze ym 29 uncu gUnU mururu ~at oo birkaç u;nu>Mr>* :1-r-ı j 
~. ~i\ıı::1ı:~1 bu türlü tcd caktır" da bir mAmıonı j9öriı1ıcbizaiği mildMtçe güzeldi.... Bakkal terazisinden 
~' §angıç olmuş • Ankara nıuslkl okulUD ~Fakat geceleyin, dünyanın 'ktı~n-' kira almıyor da Elek-

ııı , .. aonra s· kursu açılacaktır. roııun p1An1arr tamam ::_=ııu-,, ver yer, tstanbtılun tızerinc I I d 
~af...~tle b' . ı~as - Erzurum • Trabzonda ıçıne ~tta baŞlanacaıctır. = .. trf k Şirketi saat n en 
~ ~~,tı~ ı'n ıtırılmesi için Erzu ıanmııtır. tn§&&ta m kuııanıian köpeklere §çökcrili. . 1 nasıl kira' alıyor'> 

~t ha • Askerl ııızzneUerde -'·"•"da bir proje - ğ ·-ı proıe 1 ' butr_ -~iden a ılanması, Er tayın ve yem verilmesi h__. ~ Şehri dü;,eltm6 e, :1-·· -

Bu tarı.da veşika alıp ta. henüz ı. 
tifade edemiyenlerin ne eekilde isti • 
f ade edecekleri henfu: belli değildir .. 
Bakanlık bu hususta esaslı tetkilder 
yapmaktadır. Netice yakında. belli o • 
1acaktır. 

Odun yerine kömür 
Meınleket.1mir.deki onnanla.nn mU

hafu.a.ıu iç.in devletçe birçok tedbirler 
alındığı bir sıra.da birçok §ehlrlerinıiz. 
de olduğu gibi İst:anbulda da malını .. 
kat ihtiyacı bQ§gÖStermi§l;ir • 

Buna sebep; odun ka.t'iyatma. t.a. • 
mamiyle nihayet verilmi§ olınasıdm 
Bu suretle ellerinde stok odunu bu • 
Junan oduncular geçen yıla nazaran 
odun fiyatlanna milhim zamlar yapa.. 
rak sa tmağa. başlamışlardır. 
Diğer taraftan ormanlann nıuha • 

!azası: birinci derecede dikkate alınma 
sı lazmıgelcn milli bir servetimiz ol
makla beraber hallon sıhhatmı da ny. 
ru §e}cilde düşünen hükfuneti bir ta • 
raftan odun kat'iyatmm önUne ge • 
çerken diğer taraftan odun yerine taş 
kömürilnftn kullanma imli:aruarının ar 
trnlınası f çin icap eden tedbirler al • 
mıştrr. f~'tıd kurtarmak için ğ(er'. plan'larla dJJM flW(l,ern, mun. () en h hazırlanmı§tır· al rı artmı11tır. - , ...: ğ ( 

~llt; &rJık ~e ususi idare • Bursada tıto vak a ta!Jlarmm nu. ~ta....."'Um sıhhi bir 7ıal6 genrme e 
' ""' ı. edılerek apartnnan • lstanbuldakl bUtlln mtıezarr "''unıaralar vım E 1 irin gündüz = 

..._ t] ·•1eıctepl . ı ınış ·"' E çalışıyonız. Onım 7 • : • ( 
•c •.•• ~r ... talı . er, vcsaıre umu maralanmasma ~an 1A- konacaktır. - l_,,,ttn "-hı 

yı; '" ••• :mezar ... - _==01--ı.,·Y-7;,i;i gı·ı.: • geCCW!J·_ uu ) ~ ;;-. -,.:·~c:u.:ı_ sıs olunacak mu'"cs dilik §ehlr fçludeıu ar bulunduğu anla- :: ı.uv «l•:t· v• • 
11 •ta~~ &er ·1 Böylece §ehırde kaç :ınez ~şehrimizin kıyısını buCağını te§- e 
~~~~la. on tr~rı ?"Icsi, nihayet 1 §Jlacaktır. y1yen dört kfşt öl. E • izde bir mahzur yo'lc- i 
t,~ t ltuıı nsıt yolunun mo • tnegölde tar mantıı:~ııa, geıın kayna- ği=~ı:~. e;;;mydi hayırlısı!... ı= 
~~l\Jld ... ,.,.kanba'cak surette ye mll§tUr. ölenler bir ana t&r atını satımını 

lmzaaı bizde aaklı bir okuyucu 
muz yazıyor: 

On be§ yıldanbcri elektrik §İrketi 
ne aboneyim. Herkeste olduğu gibi 
bizde de elektrik sarfiyatnu hesap e 
den bir kontör var. 

On bet yıldır bunun kirasını ve 
rip duruyoruz. Bu belalı aletin fiyatı 
nedir? ve verdiğimiz cerime hala bu 
fiyatı bulmamıı mıdır?. Bulmupa 
mal bizim demektir. O halde artık 
kira denilen fuzuli parayı vermeye 
lüzum kalmanıııtrr. Yok eğer henüz 
çile tükenmemişse ne zaman tükene 
cektir? 

Bu cümleden olarak Ereğli lhavza
mızm yeni bir deıniryolu hattı ile i~ 
Anadoluya bağlamnıı blA hattın gU 
zergfilıma dilşen §ehlrlerllnime ta.s • 
kömürü sevkiyatr ehemmiyetli surcL 
te artmıştır. 

... .,. k--ıık ınan 5 · ııımıııııııtııııtıııııPHllliıııfl'"' 
l Jc ıran evvel İ§le nadır. Kayma ..... etml!JUr. fiıııııııuınııııııınıııı•"'"'"''' 

e ,: i~ ge]~~~~tırılm~ştır. ve toplanmasını y8581< --==-----.:==~=--------
~~" \>e i &ıınız vakit bu i; 

ıh... l'har fa l' · · L dıı • ;•ı ettT""'· . a ıvetının rr 
tJ~ t ıç1llli~d ınını ~ördiik ve "'""~ 

e o • 
, aenı§ ferahlık 

"/ . ı.ıı " 
,.pJJ'. ' ti 
e1i#. e Sion'un 
,. .> ~-, ~11Jaıe11 çay 
tıffJ f'i &o "rne d s· 

t\rı ~ '1nıf e ıon Fransız 
),~İ \> ~&e 8 I talebeleri dün On 
~\fc:t'tniıti:. onlarında bir çay 

'.~. liac 
ı, ~~tf taıe1h!\rn. heyeti ile, bi 
~ ~ t)ı f:' tan

8 
erı., lstanbulda 

~~ ~llitrıle ~ . ınek_tepleri mi! 
bit >'oaı\t rı ıle Galatasara) 

~ll.. • ~lcbc ~ekteplerinden ka 
-~f~ Utlesi hazır bulur 

k. ~t 1 
~ ~ -ıel de ~lamı§, Gala 
\:'~etinin 1jri~den müteşek 
İti.'dj~lcnrni;~ drgı çok güzcı 
~ c"~tek Cok c g~ç vakte kc 

~ tni) .... : ~ımi bir hava 
·•"ftır. 

1,·i tcrtilı 
l n~rc se! 

_ Niçin ot ı ' ıır oavııldaıı 
l '/;tırı 111 _ Bil sıırct c 

cc'lyorsım ' • 
başka cwcı götüremiyor da onun ~ıı. 

Yalnız, taşkömürlerinin fabrikalnr
da. olduğu gibi evlerde de kolaylıkla. 
ve ev hıılkmm sıhhatım bozmadan kul 
lamlabilmesi için mevcut sobaların ıs. 
lah edilmesi veya dcği§tirilmcsi icnp 
etmektedir. 

Bunun için bazı müteşebbisler hn _ 
rckcte geçerek sobaların üzerinde ye
ni bazı tc©sat yapmak suretiyle mcv. 
cut nıahzurlan ortadan kaldırmnğa 
muvaffak olmuşlardır. 

Esas mesele bu değil. Ben bakkal 
dan ıunu bunu alırken tartma hizme 
tini gören terazinin kirasını veriyor 
muyum? Trende bagajrnır tartan bas 
kül için benden bir şey İstiyorlar mı? _t_e_ry_a_l-le-r-in-in_m_a-sra_fı_n_da_n __ h_i_ .. se_m_e 

Elektrik ıirketi, benim sarfiyatımı düşeni de pek ala isteyebilir. 
anlamak istiyorsa kullandığı terazi 
nin parasını ben neden venneğe mcc Ama, kazın ayağı öyle değilmiı ! 
bur olayım? Bu benim menfaatim Kontörler bir başka fabrikanın malı 
den ziyade ona taalluk eden bir iştir. imiş. Bana ne? Bakkalın terazisi, is 
Bir manifaturacı bana kuma§ satar tasyonun baskülü, manifaturacının 
ken metresinin, makasının kirasını metresi keneli fabrikalarının malı de 
alrvor mu~ ğil ya! Elektrik telleri ile memurlar 

Bu gibi §eyler ticaretin levazımın ve amel er hep ayni fabrika malı mı~ 
dandır. Şirket kilovat başına benden Metro ham yapan fabrika ile direkt<> 
aldığı para içine bütün alet ve edeva rii vücuda getiren fabrika. bir midir? 

tının amortismanını da koymuştur. Elektrik şirketi acaba ne zaman 
Eğerkoy mamıısa, Metro hanın binbir dereden su getirerek, mugala 

Silahtarağa fabrikasının kirasından, talı mantıklarla halkın cebinden para 
mcmurlannm maı\§mdan, bütün ma almaktan vaz geçecek~ 



ı-KURUN 14' SONT.EŞR!N 193? 

SON HABERLER 
Çini Japonya ile Almanya 
ve italya mı paylaşacak? 

Buna Nankin hükumetinin ve Moskovanın 
şiddetle karşı koyacağı ınuhakkak görülüyor 

lngiltere, Fransa ve Amerika yine 
sade pro-testodaını bulunacaklar? 

Atatürk 
, (tlstyanı Birincide) 

anacaddelerini doldurmuş, Atatürk'öıı 
geçi§leriade .. Yıp! Varol!,. a-nzeleri. 
le ve alkışlarla ortalığı çmlatmışlar. 
dır. 

Atatürk, Halkevindcn ayrıldıktan 

sazın doiruca istasyona gelerek tre 
nine blıJdiler. 

t8tasyon ·~ civarlarını dolıduraa 
hlıılerce halkın al~lan, canaan te .. 
hüratı ve ıelim toplan arasında ıaat 
14.10 da El.bize müteveccih.en M&l&t... 
yadan ayrıldılar. 

DfYARBBKtRE DôCRU._. 
Yolçatı, 14 (A. A.) - Atatilrk Ell 

zize uğramadan Diyarbekire doğru se 
yahatlarına devam ediyorlar. 

Spor 
(t1m.1tuıı 9 unewda) 

müdaf aaamı karma karı§ık edtm bu 
akınlar 1aerkH muhacimia ~11&\ oyu· 

Pariıı 14 (~ A.) - 01. J can Do uu. uzakta. şüt ntmak hnesi ile. 1101 

~~çeuı'n,cbı'por lgtaule.ya' nııazı;tJ~p.nodne diyorAI ifa 1 ya n 1 n k u YV eti in g il- :::..ı~k izl~i yBzilnd<tt -'.« 
0 Nihayet yirmi ikinci •lakiiatla Ni· 

man müstemlekesi mi olacak? Bu te ede •• si u• • • • yazi fahsi hir akınla Topkapı kale.me 
~u~ ~nkin. v~ Moakova hükumetle j r n u n ın u ş kadu indi. Miid·fü~r kendislıti yMe 
nnm Şlde!etli bır mukavemetine mal yuv~rlıyarai durdurdtilar. Hakemin 
ruz lcaJacajr. muhakkaktır.. Roma 14 (A. A.) - Tevere gazetesi ''emiği penaltı cezasını Naci go?c tah 

Amerika, Fransa ve lngiltereye ge !talyan kuvvetlerinin §artt ve §imali lspa nyada vil etti. 
lince. onlar da protestoda bulunmak Afrik:ıda., AkdenUde ve Hint Okyanu Bn: aayıdan bet dakika SC>Ura rakip 
an hali bhnayaca]Harchr. Yalnız yeni sunda. dağınık bir halde buhmmur, muavinılen ade.ta mükemnı~l bir P• 
ittifakı müaellesin futuliat arzusunu !talyanm ve askeri mevzilerinin kolay mu·· ta re ke alm~ olan NiYm aht11Cr. 31 mn da-
d\ırdurac.ai obın şey, protestolar de !ıkla taarruza uğrayabileceğini iddta kikıda Fikret -kalednin hatan yüzün-
ğil'clir. B:un\J ancak ltuvvet yapabilir. eden B. Lloyd George aleyhinde yaz den yedinci. son dakilalarda da Bü· 
Eğer Uzak Şark öizi alakadar ediyor mış oiduğu bir maK:arede, tngitterenfn 'I. •ıt f luıd bir kafa vurutile ~kizin.ci Feuer 
sa.Avrupa bizi daha ziyade alakadar mevzilerine nazaran !ta~ sevktll ıngı ere QVaS• gollerini attılar ve maç da a.o san 
ermektedir Bazı devletlerin bizi §ar veyş noktainazanndan teva'üutımu d k lacivertliler lehiae neticelendi. 
k.a çekmelC. iatemeferi, sırf garpte sa izaha çalıımaktldr. Roıiıab paete. SUf e ece Fenerl>ıthtetalnmr11mnmiyetl~,·r 
l\ayı serbest bulmak için değil midir> bilhassa diyor ki: sat hir oyun oynadı. içlerinde iyaıi, 
Fakat bu hare}(et bizim vazg~me "Bedhahane bir hareket yilzüıiden Londra, H (A. A.) - Sunday Re Fikret ,.e Melunet Reşat en iyileri idi. 
miz icabeden ihtiyat ve tedbiri hesa ün1itsfalik içinde bırakılmış olan ttaı feree ga.nteainiu diplomui muhabiri Toukapddv etı'-riik Qbnıkla bera-
ba li:atmamaktadrr. yanın Afrika ve AkdeııiZdeki hareket ni:D B. Companys'in Brüksel seyahati ~r bir hayli bf.ceriksi:ı idiler. En iwi 

lliL-~- ...._,t__ı::_ .. ı · d taar zı·--7- b ı··--... ·ı ne atfetm. ekte ~, ... ~ ma.aa sudur: ;· ~PJAY t!!utUına. us erın en ru cu-wa. u ıwAUl ece. ~~..... - oyna:ıranfan ıml müd:ırilen, merkc~ 
~anw'Kay f4 {A. A.) - Domeyi ğinden şüphe edilemez. İtalyan impa İngiltere, sene nihayetinden evvel mnavirıleri ve iki iç oyunrı1lım idi. 

• biil..:J! • rato ı w Alp!erdcn Hint Okyan bir mütareke akdedilmesi maksadiyle B)8nsı wnyor: r ugu, 1 usu A llMfltj/U lı lübiJ 
t Deniz makamları tarafından netre na kadar sarsılmaz bir blok teşldl ede Barcelona ile. Salamanca ara.'5ında bi?' 
dilen bir tebliğe göre, Japon ordu ve cu biltün: seVkiilceyşi 'Q uıkeri ftllli mutavaSSJt va.zite11ini görebileccktfr.,~ ikinci kOme maçlarına 
bahriyesi öğleden sonra Şanghayın te sahip bwunmaktadır. "B. Companys, Brilksele bir sana.. lfl!rak etmeyecek 
6(J lcilometre §imalinde Paynoya as lta:ıya, halihazırda Akdenizde yep taryunıda bulunmakta olan oğluna Aıaadelu klübli mnami heyeti dün 
ker çıkarm.J§lardır. yeni ve büyük bir devlet va:zlyetinde görnıoğc r;iui;yot-, la.h11.~ ipHdo.t -a- sabau TftVka1aae Dır Kongre ı!:lıt')'lRı 

Kcu-aya çıkan kıtalar Cicrhal Çinli bulunmaktadır ve bu vaziyeti hava kereleri açmak maksadiyle devletler yaparalL futbol federasyonu tarafın.' 
leılc !:W?ııtmaia baflamıtlar ve Ta kuvvetleri sayesinde temin etmi3tir. mümessilleri ile görüşmek için bu fır dan haklarımla verilen bauıg bir ka
şanp 25 kilometre §imalinde bulu Halihazırda İtalya, filosunun faali sattan istifade edeceği muhakkaktır. rar ile. iki.afi kümeYi! indirilmel~ri i~i 
nan Ş:ntangfeni zaptederek Çinlileri yet dairesinin mahdut olması sebehiy Kendisinin Lord Halifax.'m BerlinGen gijrü~ülınü§tiir. 
ricate mecbur etmiflerdir. le. birinci mevkii işgal etmekte ve ln dönüşiinden sonra Lon.dr&ya da pime Uaun n münaaplı cereyan eden 

Brüksel J 4 (A. A.) _ Brüksel gilterenin teslihatmı haddinden fazla si muhtemeldir. bu toplantı M>nttnda; ikinci küme 
kanferansının bugünkü celsesinde arttırmasına rağmen, onun tedafüi maçlarma iıtirak edilmemesine, klüp 
İtalya murahhası, Japon cevabmın vasıtalarının fevkinde tedafüi vasıtala A [manya reisi lCiimil, ikinci reisi Vahdet. avu-
bir fıkrası hakkında konferansın na ra malik bulunmaktadır. kat Kimi, muallim Reşad ve eczacı 
z:m dikkatini celbetmiıtir. Bu fıkra (V'atyonı Birmctcle) Cc.W E.rpnclan seçilen bir heyetin hu 
d:ı Ja;>onya, devletler hakikaten uy Yeni Romanı•a yanıldıklannı, Ahnanyanm siyasi hakınıhğı meydana çıkarmak vui~ 
r ın bir §Ckilde §al'ki Asyada istikra .::# doetluklar üzerinde bir tazyik yapabi lerini tanıtmak için her makama mü· 
rm teminine yardım ettikleri takdirde kabine si leceği hakkındaki tahminlerin haki racaata ve almncak neticenin tekrar 
Tokjonun memnun olacağını bildir kate katiyen uygun olrnadıjuu bil toplanılarak görü~lmesine karar ,.e-
mektedir r Gene o. 'fataresko clirmcktedir. rilmi~tir. 

ftalya murahhası. Japonya.dan hu Keza bu gazete, bazı lnıi!U gaze Yeni Şifll 
fıkra hakkında izahat ~tend>ileccği larafıodao kuruluyor telerinin ve ezcümle .. Evenini Stan Takmm ••adı kupaaanı 
ni söylemiftir. Fakat Eden ile Nor Bükreş. ı' (A. A.) _ B. Micha dard,, gazetesinin iddialanna göre. kazanda 
man Davia ve Kanada murahhaaı bu lache, gazete<;ilere eu beyanatta bulnn Führerin Almanyaya orta Avrupada Gayri federe klüpler araımdı yr 
noktai nazara İştirak etmemişlerdir. m\lltur: ve bilbas:a Avusturya ve Çekoslo 

K .J.....~l:!'..! ..l~.:::.: pılan Takaim !tadyomu kupası nııç-
omiayon rciai $paak. teklif edi Kral, kabineyi kurmaklığım için el vak.yada hareket ıe •. ~i ver..q; 

len izahatı istemekten ve metni fık aem prt olarak Romen cephesi şefi takdirde. ln_giltereye müstemleke me !arı dünkü Şiıli • Ama,"Utköy m4çile 
ra, fıkra miinakap etmekten bir fay Vaicle Voevode ile ilbirliii yapılma ·l selelerinde on senelik bir mütareke sona ermi~ ,.e bu nıüsabakanıo ıalibi 
~ hasd olmayacağın kanaatini göa nı ileri sürmli§ oMiuğunıdan., kabineyi teklifine amade olduğu hakkındaki Şitli taknnı rakibini 4"1 yenerak lnr 

· • haberl · .. L t ed k di payı kazanmı~tır. 
terlilJftir. . ~ kurmak vazifesini geri vermek mecbu en ae protes o ere yor lzmidi Vehabm ustalıkta idare et· 
. Saat 19.30 da Delbos Pariae av riyetinde kaldun. Bu kararımı. nasyo ki: 
d ek 

tivi Şiıli hücum battı eıeli rwöi 
et etm üzere konferanstan ayrıl nal köylü partialyle tam bir anlqn;la Evening Standard gazetesinin ver " "-'-- il Arnavntköyü klül>ü kalfliini huuı 

mştır. ı'UlZlr ıazetecı ere, itilafın elde halinde alml§ bulunmaktayım. diği haber tamamen uydurmadır. 
diilm ,_ b J d tehdit c:<len bir oyun ~ıkarmı§tır. 

c C& üzere u un uğunu söyle Bükreş, 14 (A. A.) - ~kil 1i Diinya barışını bu gibi haberler bo --------------

• 
Freni' . .--... 

(0atgdıtJ 
~·..-. 

Fakat bet.oğukluğu 
yipte ie?r1leyelirn: bu h 
tile diğer hastalıkların _Jat'J. 
korkunç felaketler m~~tll 

Memleketimizin fl~ 
alduau çoialmaya ve 
sun önüne geçer ... Bu 
lanların &r;crek ilunal, O; 
visi do1ayısiyk yüzde 2 
maktadır. Hastalığa tu 
yadc 20 - 40 ya§ları 
Fakat yetıniı yqındaki 
bjlc hastabk aörülmekt~ 

Her iki }ı~stalık da fs 
Burıa &ibi büyük tdıir1 
lnnn"' •n ı.:;~•- J .. ;.:_.1-_:_.,.. 

fu7. ctmi~tir. 
Hast.nlıkla mucadele e 

ti tedbirler almak ıazıın; 
pla~ halkı tenvir et .. 

Halkevleri hu iıte ın 
yabilir. J3un~n bqka 
landığı :nuht~lif mahfiU 
cek konferanslardan da 
alm"caktır. • 

Aynca hükumet ,,ef' 
tarafından memleketin dl 
lerinde l:orunma evleri 
ucuz tedavi temin edi-~ 

Bu alınacak iki Jç ~ 
m~lekette ha9talrk ~..al 
cektır. Memleketin nııfd. 
knnmdan bu ted>irlete 
)"aç. vudir 

Bundan ~ka •rk _sk ,.J. 
rini hpatarak sa'hip~ 
1Pl)i yerlerini detitti~ 
mektente bu Vt1>İ ~ ~ 
ı.n tedaviye tabi ~ 
Q.Ya kadar ıiki bir le 
melidir. 

Memleketin eıı .zı,,J' 
duiır emrazı züh~ 
nin yataklannı ~ağa -!Al 
hastahanelere de lMi ,,-,, 
bul ve tedavi etmek 

miştir. beral partisi şefi Georgea Bratianu li zar. p • 't b __ .._ ____ .-
Saat T9, 4'3 te beyanname projesi beral parti ile birle§mek için mUzake Almanya. müstemleke iateiini 8FI$ e ey az 

nin metnini heyeti umumiyesiyle ka relerin bqlamış olduğunu teyit etmi§ bir kaç defa Führerin aizmdan tek Rusları kontrol 
bul ettikten sonra konferans mesai tir. rarlamqtır. Buna ilive edilecek hiç 
sine nihayet vermiştir. Bükrcş, 14 (A. A.) - B. Tataresco. bir teY yoktur. (0 ...... 7 tddl) 

Musolininin 
oğ:u 

ispanyada yaralandı 

gazetecilere beyanatta. btllunarak yeni Orta Avrupadaki münuehetleri i 
kabineyi mümkün olduğu kadar ça se muahedelerle tanzim edilmiftir. 
buk birsurette kurabileceğini bildir Almanyanm, ne yabana kuvvetlere. 
ınigtir. ne de müsaadeye ihtiyacı vardır. 
NASIL BiR KABlNE KURULACAK Lemi Halifaxm Berlini ziyaret ettik 

BUkreş, 14 (A. A.} - B. Tataresco, 
liberalleri ve muhtemel olarak mUsta 
kil liberalleri ve radikal köylil partisi 
ni cami bir kabine tetkiline çalışmak 
tadır. 

Sofya, (Hususi Muhabirimizden) -
Romadan bildirildiğine göre, geçen 
hafta İspanyada cumhuriyetçilere esir 
düştüğü haber verilen MU880lininin 
oğlu Bruno, lspanya nuYonalistleri 
nlıı yanında bulunmaktadır. Tayyare 

va kinde vukubulacakaa, 'bu ziyue 
tin, lngiliz gazetelerinin yazcbğmm 
hakikat oluncaya kwr. tehirinin ai 
yaai bir anlayqa vusul için daha fay 
dalı olup olmayacağı tetkike muhtas 

_ olur. 

ci. Nasyonalist albay Bizeo ile birlik fTj Dr. Ihsan Samı
te cumhwiyetçilerin üzerine bomba T • F Q A Ş ( S f 
atarken eiddetli ate3 içinde kalmış ve 1 
)'aralanmıetır. Bundan sonra bir sis Tüo ve paratlfo haırtalıklr.rına 
içine karıprak kaybol~tur. tutulma.mü ~iD tesiri kat1, mu-

Dllfman aaflannm içinde Uç gün afiyeti pek emin taze apdır. Her 
gizlenen Bruno MUMOlini dördüncü ecı.ahanede bulunur. Kutuau: 4~ 

günl\ meydana çıkm19 ve Frankocula kuruatur. 
1m yanma dönmUştUr. 

Belçilca Lolcamo lconferanmu ~ 
msk istiyor 

Londra 14 ( A. A.) - .. People ,, 
gazetesinin siyasi muhabirine aöre. 
kral Leopold lngiltereye Lokamo mi 
sakını imza eden devletlerin bir kon 
ferans akdetmesini teklif ec:lecek ve 
icabederae kendisinin bu konferansa 
riyaset edeceğini bildirecektir. 

tedir. 
Cuualar, bu telefon hattına. bir 

hat ekliyerek ve -traldald buz me 
murlan elde ederek .. yeni RuaJ&., 
birliiinin bütün konuttuldanm dinle 
ıniflerdir .• 

f ondaminakiye aöre. bu cuualar 
Sovyetlerin ıiz1i poU. t91kilib olan 
Gepeuya menaupturlar. Fondıunina 
ki, eauen tqki)&tlannm el.ima cuus 
lar tarafından kontrol edilmekte ol 
clujunu IÖylanek~r. 

Gizli hattın bulunduiu evde Ste 
inherı ianinde bir adam otlp'mlıkta 
dır. Fakat evde bnamdan '-ika kim --------
ae bulunmamıttu". dan evvelki general.,. 

Km. ca SteiUerwrin nerede oldu kaybolnıa hidiaeşİ JJ1i' 

ğunu bilmediğini eöylemiftir. ğı söyleniyor. BuoU 
Bütün arqtınnalara rağmen adam hakkak görülen bir 

henüz bulunamaıruttır· Gepeu tctkilatuuıı 
Diğer taraftan, bu hadisenin bun Rualan tiddetle koli 
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Ah ıned Tefrika Numa .. a•• : Gt 

" •°'?•rcQ (\ "'• v• l k•t••• h•kk• m • h•uadur .. 

Ornandansız Türk 
rdusu düşmanı öyle 

~~~ OlağlUp etti ki .. 
b ı ~nın e · . dn dolaşarak ~ Ulıan Ilı rnn, §aşırnuı bir ya olarak askenn arasın 

Sa\ ~ ktı\~~rler~ harekete ge vermeğe başladı. 
~tdllınaıaıı b etıerın toplanarak Mütemadiyen: di_,·e bağın 
~le 1• · u sefer Rusları şa - Hilcwn .... Hücuın .. 
~\>etli k · du · 

' 
ull' "' a.Jee

1
• d'' yor ve ilAve edıyor · f ~ h " ort . karınasına ır 

~1 lı are'bed saat süren çe- - Düşman kaçıyoı, :. 

ı. ~ iki bin :,rı Sonra fethedildi. sat vermeyin.. . d Türk ih 
~ U, l'tırk Ufek ve birkaç top Harbin en §iddetlı anın 8

• slan 
ıA llıatni"ı askerlerinin manevi tiyat kuvvetlerinin yetişıne!l, Rut. d' 
r:~·e ... Je k b. ha.le ge ır ı .. 

l tattnen uvvctıendirmı~ti. mukıtvemet edemiZ ır ı. rn k n bir kısmı <ı1.. • u avemet e lecek Düşman kumanda.niarını ~il ne 1 da kaçnuşlnr 
d Yin ~h· yaralanmı§, kurtulan nr tüfekleri bı 

'
11 

l'a U§ınarııa ıt olması, onun en dl. B~sız kalan asker de derdi 
.\. Pacak k rı olan Gürcülere rakmış, canlarını kurtarmıınm 

l't1~ d" adar n- . . d" .. t·· 'Yorı -,.,e \·ermı~ı. ne uşmuş u. ta son 
·~...._ · dan k &fdı. Biti korkuta Tilrk askerltri ı.ateyi aldık n 1 ~ntte:Ci ~lnıadı. ra on iki gün kadar eğlenceler yapı 
llıll hUClutııa k kuwetıeri Rusla. dı. . kı kal 
. dtraa 6deıı .klJlıamda kendile Kış yaklaşıyor, askcrın erza 

U.ir nııYeceklerini anlıyor rnaınıştı. h bin ne 
~ ıu l>'k "r\,tı· Sıvastopol destanmda bu ar k 

"I?' ,_ u lfit ' Ü . rac.anın as e 
~ ~~ "lı\'\· .. t· en on be .. bin ki. ticesi anlatılırken ?ı'l şır !>' TT ~ ... h "'lll h ı.- k ··~re ~arsa 
~9eı J..,lbe.r alrn l.reket etmif oldu re eknıek göndertme u d k 
b· vır <l~Jc lftr. gittiğini fakat ne bir haber. ne e e 

1
" J:i.:i ~ Yerdir durulma:: mek göndcrtebildiğini kaydeder. k 
ıı ro.... >tıı hıfz ktl .. ahkiım olan as er, 
t - :··lli<lnı nur... Aç kalmağa m . bir kuv 

ı. erıc 1;,z ı.t 'l&.yı.k, reuacür üç gUn sonra Rusların mUhlın 
<r 1-.:ı. · nıck ı. _ kt olduklarını 
~~le d~ı..enı Bet'JOdır. vetle Uzerlerine gelme e 
~arının Urken caaualar, . haber aldılar. . w• 

'fel"dil llerlemekte oldukta. 1 Tehlike bilyUktU. Askerin yıyccegı 
lıtıı.._ er. Artık durulmaz olmadıgt gibi başsız da kalmıştı. Hal 

""geli terk . buki harpte en btiyUk rol b:ıfW bul~: 
u.. edıyo Emr" cak kumandanındı. Onun vereceği 
~~ " ruz.. ı ve U rine "'ll~· V». saret ve emiröir, ki dügı:ıanın zc 

"llu ~14rget · t1 ka. ~~ '\lt,n fl 1 tahliye etmeğe va. yilrUyecck askere muYaf!akiye er 

15/T. Sanl/937 Pı:ı.zartcai 
öliLE NEŞRİYATI: 
112,80 plA.kla tUrk musiki.si 12,60 havadis 

13,0S muhtelit plAk neıriyatı H,00 SON. 
18,30 Tanburi Cemil plakla: Segah tok.sim: 

Kemençe: MUaten.r takalm, Taııbur: Suzidil& 
ra t.&}cılm, Tanbur: Peııendlde taksim Kemen 
çe: Zavıı taksim, Kemençe: Suz:ldll taluıtm, 
Tanbur 19,00 çocuk Uyatr0$U! Aralan harbe 
gidiyor 19,30 hava raporu 19,35 konferans 
Ali Klmi AkyUz: çocuk terbiyesi 19,155 borsa 
haberleri 20,00 Rıfat ve arkadqlan taratın 
dan tUrk mustklal ve halk ıarkıları 20,80 Ö 
mcr Rıza tanıfmdan arabca söylev 20,445 Bel 
ma ve arkad~ları tarafından tUrk mu.tklsl 
ve halle §rkılrı (sat ayan) 21,115 stüdyo orkes 
traaı refakaUle radyofonik opera: Rlgelotto 
22,ıs aj:ıns haberleri 22,::0 Rlgoletto pllıkla 
22,50 ııon haberler ve ertesi günün programı 
23,00 SON .• 

16/T. Sanl/937 Salı 
öôLE NEŞRİYATI: 
112,80 pllkla tork musikisi 12,50 havadis 

ıs.05 muhtelit pldk neşriyatı 14100 soN. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,80 plA.Jda daruı musikisi l ,,5 Emin!lnll 

Halkevl ne§rlyat kolu namına konferans: 
Nusret Sala ta.rafından •19,00 çocuklara :na 
sal: Bayan Nine ta.ratmdıuı 19,SO bava rapo 
ru 19,85 konferans: Emln!SnU Halkevl sosyal 
yardım §Ubes1 na.mma ~olttro Osman Cevdet 
çubuklu (romaUzmalarm atrcnmeııl 1!%tın 
gelen bilgiler) 19,55 borsa. haberleri 20,00 
J{lulk tUrk musikisi: Okuyan Nuri HalD 
Keman Rcıat: Tanbur DOrri: Ut Sedat: Ka 
nun '•ccclhe: Kemen~c Kemal Niyazi: N~y 
Tevfil: 20,30 Ömer Rıza. tarafından arabca 
söylev 20,45 Vedia Rıza ve arkad14lart tara 
fmdan tUrk mu.stklıl ve halk §&rkıları (saat 
ayarı) 21,15 ORK STRA 22,115 ııJııns haber 
Jeri 22,30 plAkla solo: Opera ve operet par 
çaları 22,50 son haberler ,., erte!f ~lnUn 
programı 23,00 SON. 

17/T. Sanl/93i çnr§ambıı 
öCLE NEŞRİYATI: 
112,30 pl4kla ttlrk musikisi 12,60 ha,·ııdllı 

13.05 muhtelif p14k neırtyatı 14,00 so~. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 plllda dlU13 musikisi 19,00 Blınen 

Şen \'C arkadaJlan tD.ratmdıın tUrk musiklll 
19,30 hnva raporu l9,35 radyofonik koınedl: 
(Bahllr hastalığı) 19,5:5 borsa haberleri 20,00 
ı.rusta!a ve arkadn,,lan tarafından tUrk ınusi 
kbl \'e halk ~arktlan 20,30 ömcr Rıza tara 
!mdan arabca s!Sy!ev 20,45 Nezihe ve ark• 
dıışları tarafından tUrk musikisi ve halk p.r 
kılan <saat ayan) 21,'115 ORKEF::STRA 22,ıs 
ajan!I habtrltrl 22,30 pl4kla solo, opera vo 
operet parça.lan 22,50 son haberler ve ertesi • lii~~i b: kazaklan, sonra zandıraın. 

'trne1':ıı"dılar. GilrcUler e En mühim ve tehlikeli iş Şişhane 
~\~. l\azır DUtUllU.}'UJ:ar .:1'~·• .,ı.:1o.-<hı. ~ .,.,.;. ı. .. >'T o<llloool~ 6u..ıın ,. .. _"""" ::>,OO no:ı 
~ a~.' ilerd ti. Çünkil gelen dU~.man mağlubiyetin lS/T. SAnl/D3i pc~embe 
l1ıı., .'it d... · en koptu katJ1t11 acı!'mı ı;ıka.rmağa azmetmiş bulunu öôLE NEŞRfY Jı. TI: , ·~ """Yıt Pil 11- 112,30 pllkla tlırk mueiklsl 12,60 ha.vadi• 
~ tr,}el.iJd· n oldu '8Cıyh.cı yordu. 18,o~ muhtellt pı&k neJriyatı H,OO SON. 
.rkt. b"ı,.. ı geldi geri. Kımıaııda olmavınc.o nctBUJI ask~r .AKŞAM NEŞRlY.ATI: 
1 ~tr<ll ~ ~rdu?.ar ileri Ku:nı.a11dasız ne. yana gitsun aslxr ıS,30 pltıkla dana musiki 19,00 Baayn 1ncl 

•' tı..~ "'~ Ru.tycli .zahir ' O Nhaııc a'llı!/1 nanuia.rı piyano ve ıccmnn rcfakaUle tUrkçe ıan 19.SG 
~la ""Tcil 1XJ/ir . Kırup dii~mam and~ l>~. §ıtnı.arcııı w hava raporu 19,35 spor musa?ıcbelerl: E§!"d 

ltr.. """< l'an 'I'ilrk Tür" k 
1
• hanccilcrı duşmanr maglup Şcf.lk taralmdan 19,55 borsa haberi rl 20,00 

'"~ h tlıe--ı topları, bir . . ş § etleri gene tama. Cemal KAmll ve arkad~lan tarafından tOrk 
"' b (\ • uı ya ~d l etmıc:tılcr. Rus kUVV •• 20 30 ömcr Rıza ~ ~c Ilı k g ırıyor ardı. " k ;çjn çoktan mu musikisi ve halk Darkıtıırı , 

Memleketten röportajlar : 

Samsunda E vliya 
Çele binin göreceği 

bir adam yaşıyor 
Samsun HalkeYi ltütüphancsindcn 

çıktıktan sonrn !ç sokakları dolaşır 
ken bir kitapçı dükkanına rastladım. 
Her türlii kırtasiye işini yapan bij kU 
çük dUklu1nm önü kitap meşheri hali 
ne getirilmişti. Sahcı dilkkanm önün 
de bir köylli,ile pazarlık yapıyordu. 

- Çok kıymetli ve istifadelidir. Bn , 
na dua edeceksiniz. En kıymetli kitnp 
lardıı.ndır. 

Satılan ve methedilen kitaba bak 
tlnl : Mecelle şerhi .. 

Satılan diğer kitaplan karıştırdım. 
Sırası ile elime aldığım kitaplar şun 
lardı: Huliısetuşşuru, Tuhfeı avamill 
cedit, KitabUlcinnn, Şerh mecmuatUI' 
ahkam ve dahn birçok Arapca. kıtap 
lar .. 

Sordum: 
- Bu .kitaplar satılıyor mu? .. 
- Eh ..• Satılır. 
Kitapların Ustunde "Karacalar me<' Samsımım nıcş1mr ]snUJil ağa.sı 

res~s!n~. af.~,. cU,mleleri vardı. Bir lt. 1 ;::r.eı, en temiz ve en §irin vnsfmı ka. 

ııesmın ustunde 'Karacalar müderrisi nmış olur . 
Hacı Ahmed Bey zade Mehmet Ali :arka doğ.ru gidiyordum. Mc.-czup ol 
Beyin vakfıdır.,, yazılı idi. dugu tavırlarından belli olan pejmUr 

Ktapçı Şevki izah etti: de kıy~etli bir ihtiyar, elinde uzun 
- Bu kitaplar bir hocanmdır. Kim sa~lı sUpUrge ile dolaşıyor, hem söy 

bilir nereden almış .. Sattırıyor. ~nıyor, hem de arada. .bir sUpUrUyor 

- Çok medhediyorsunuz. Onları o u. 

kud 
,., Tütün satnn bir dilkkana ugra~ dun, 

unuz mu ... Sordwn: ~ I 
- Kıymetli kitaplar olmasa hoca - O, dodi o Sam unun m hur 

saklar mı idi? mail ağasıdır. 
Tuhaf bir zihniyet!. Ne y. - ? - apar ... 
lstanbula gelen tren yolunun iki - Hep ~yle BilpUııgooi ile dola§Ir,. 

hatta çıkarılması neticesinde sahilde Herkesten bır kuruş alır. Geçinir. Ne 
yapılan inşaat, iskele önündeki deniz rede yatıp knlktığım da kim bil 
suyunun birkaç metro geriye çekilme mez. 
sini intaç etmiş.Bu yüzden yolcu çıkn. İsmail ağanın yanmn yaklaştmı. 
ran motörleriıı uğradıkları müşkülat - Merhaba lsnıail .Ajja.. dedim., 
tan başka, iskele Ustilndeki umumi ha. Aldırmadı bile. Bir _ueyler mınldant 
lalar açıkta kalmış ve birçok şikayet yor \'e arada bir uzun saplı sUpUrgesinl 
ıere "!1igmen knpatılmamış. Samsuna temiz ookaklarm ~lan üstünde gez 
ilk çıkan yolcunun bu çirkin manzara diriyordu. 
yı gördükten sonra iyi bir Jntibıı edin Dahn ziyade ynkln.ştım ve ~ ku 
mcyeceği muhakkaktır. ruş uzattım. Herkesten bir Jrunıştan 

Güzel Samsunun haftalık pazarları fazla almazmış, f aknt benim beş kuru 
da ıslaha muhtaç. §U bliyük bir ustalıkla. rılıp cebine yer 
Diğer Karadeniz vilayetlerinden leştirdiktcn sonra süpü.rgesini aıılia. 

hayli zengin ve iş hayatı bol olan Sam hızla öteye beriye çarpmağa. başladı, 
sunun pazıırlnrı çok iptidaidir. YJye Aklmııı Evliya Çelebi geldi. Mer 

' il Ceı uvvetleri, araziyi miyle mahvolnıamıı ~·· ekildiler. Fa taratmdan arabca ııöylcv 20,45 Faaıı Saz 

\'.\'~bel. li ~ uttrl Gürcülerin yardı himmatı bıraktır.ak g1:rıdÇe dı'gwer kuv heyeti: Okuyanlar kUçUIC Sıı!lyc, Jbrahlm, 

~"Q 1·1 "' '- 1 r ne Ali, k•man Cevdet: Tanbur Salt.haddin: Ut 

ı,, ... P..: , .. il~. daraltarak 1·ıer kat ne şişbanccı e • . .. M. " ~q - cd !er Cevdet Koı:an: Kanun Muammer: Viyolonsel 
·~ ~o!'lar..ı •• l·ıa.ta ehemmiyet vetler fazla i!erleJ'll ı . il . it Muut Cemil: Kıanıet Hamdi 21,111 OR.KES 
, ~ - Kumandanıınız yokken. erı g ı ·~, .... lll anı w • dı'r Yalnız bıze gelen TRA: 22,15 ajanı haberleri 2z,so matmau 

cek maddelerin hemen hepsi yerle hum devrinde !amail Ağayı, sonra 
re serilen hasırlar Uzerinde teşhir edi Samsunun anncaddcJerlnin temirliğini 
lir. gö~ i~i .muhakkak, ki onu süpilrgeci 

Umumi caddelerin temizliğini temin Ierm pırı olarak takdim c<ler ve sUpür 
eden belediyenin bu ciheti de ihmru et gcsine bir vuru.sta bUtUn bir şehri 
memesi knp eder. !şte o vakit Sam temizliyen bir keramet ntf cderdi. 
sun sahil vilayetlerimiz ıırasmda en Niyazi :Ahmed 

,."(lıll llharebe arı hilcuma geçen mek dogru değıl . . . dü Undiller ve RJ%o taratmdan konser 22,rıo eon haberler 

Qllz.N•~ı tııı .. t Ye devamm fayda. düşmanı ,·ururuz. Dı~ e ş ve erte,,! gtınOn programı 23,00 SON. 
~14 .. h• . tı almadılar. i a ~n.=~· ~tı·,,orlardr. Hiyanet bırakılan mühtmına 1 tüfekle 19/ T. sıı.nı/93 cum 

1 ~ star R 1 y · günü top arın, öôLE ı.·EşRtYATI: ~ n..... ı. ı tnUtemadlycn u.s ar ı ıncı b ktıklarI gibi 11",30 pt&kla tUrk znuatldıl 12,60 havadis 
t( {'Qtırıu rJn ve .. himmatın ıra "' N ır.~ıı..ı· . n ger· . . mu t krıır ilerliycrek 13,05 muhtelit p!Ak ncıınyatı 14,00 so. • 
liı.· tıı ~lı3ı Qu . 1 çekılme,,ıni em durduğunu görünce e AKŞAM NEŞRtYATI: 
~ l'tı~a\'elll lilkıuya geldi. Bu alıp döndtiler. (Arkası var) 18,30 plAkla d&nS ınusfkisl 19,00 halk ııarkı 
~~ cl~faa tt tnerke:ıi olacak lan:: Omıan pehlivan -:;~a;ıt!!~ :::: 
\~~ı~il~·,,_ etlibatrnı hazırlat flf"Jff JJJlnı ht3Jlbıd Jklt'dl~P~• :;iu;ı'1~:-;5~~~:~r1crt 20.00 Necmettin ~ "'ll<\!IU fi ~dılr Tfyntroları Rıza ve ~k&dlflart tıırafından tOrk muaiklıd 

\t~~1lıle:.Ud3~~Ul::pv~kKl~afkrı ~~ 111111~ sıu(ı~~~o :~cECtı ve halk ıarkıiarı 20,30 :e~=t::r::~~: "~"" "\' """' 1'abca s3ylev 20,4:1 Ba~ 

A~ts"' , ... iı-:;;1. •!;~ı._muddet "' .,..,".~ ~~., K. ::~"c:~:;,:, ·;~:~::~;~~:,~; 
""n~ cephe 

5 
,. ıınnın "~~· ' "'"'" ::, ~:~:~: ::.:: :::.~:;·.,;:.o"ı: 

ı '«~ll.V. t ~ı.. 20/I'. sanıf93i cuınarteaı 
lı "~"h ~· ·haral ERTUCRt'L s.

40 
"\:"' ~ • ı"ADD{ö"1"DE) OOLE NEŞRİYATI: 

A\.: ltı indeki Tt'fATr.Q'lU ( ~U GECE: sureyya 112,ao pllkla tUrk musikl.J.I 12.60 hıı\·ad!ı 
"hi:2l ı> 0td~ Çetin muharc ~ınd:ı KUDRET 13,011 muhtelif pı4k ncşrtratı u,oo SON. 

)ı littt ~tıırı, li'e~ku.mandanı ~~ASI Ya:m "ece AKŞA1.n .. ~RtY.ATl! ~ ~ "-hıah rık Ahmed Pa dlkpaaş (AZAK) al 18,SO pJı\kla danl ınuıılkl J9,00 Safiye: Pi 

~ ~ b ~~ek G~ civarındaki Ar ~nın5tJlda (ERKEK ya.no ve keman reıaıcaUle 10.SO hava raporu 
~a 'fla,.,. unu;ı .. ·· o 40 ından SO!'-'R.A lP,35 konferans: poktor Salim Ahmet (h:ıs 

h l't h ••ı~I onune gel J,E<> taJıkl&ra ta.hammUl ,.e ademi tahammUI ve 
I)~~ ltıtıı~bi, nU$l _:::;:_-.:.ı..:_A_R_>_1-:--- sebepleri) 19,55 bOrıı& haberleri 20,00 Sadi ve 

l.ı ~ l(azn al ardan hatırı 8 1 d 88 k er arkad!Lfl&n tarafından tUrk muslklal ve hnlk 
~ ~I~ 8.cı ~~lak tnaksadiyle e "r8 ttıdil ıarkıları 20,SO ömer Rıs& tarafından arabcıı 

11ııaı. <la iıt·ı ur. Ağa, Hasan kuınaodanı " . . ııl5ylev 20,4S Sema.hat özdl!lUIU ve arkaclaş '\~ "8.~ '.'Yertl l b. den) ları tarafından tOrk musikisi ''e halk şark~ 
> !%!'8.1( e oıu~o~ kahraman Belg d (Hususi rrıuha ırı~z . ı t n) 2115 oAA"'ESRA: 22.1;, 

ı... ı,. tı ~i~Otlıı~ tarafları ile G ra ,,•aralandığı ha r vcrı a•J:ııı<'::be:ı~~ 22,sd pl&lda solo. opera ,.c 
ı,"'lı >a,.CI" 1 .~ uı. - e:~ngecc ., • kumandanı gene t __ , 22 50 son haberler ve crtcal 

~bı, ~~>ı Yitrü<t.a len Belgrad askerı d k•nn sonra opere pa • .,,...arı ' u.. t a•8 r "" gtınOn programı 23,00 soN. 
~ı "I ıı '\.~ ı,, .. ,,_0Zl.ar bü ~ .. ral T omiç 24 saat Y ,. -==~=----------
-~ hı... "-.er .._ rudii ··ı ·· ·· J ARI ı . lı:; " 9ô •<enuınde o muf tur. . har anlaşı ama iŞ T ALIMATL 

4~'~i P1Q,.,.,"il71 'hez old ~., Ölümün sebeb• a ."I ııı,. ·• 9'iıJle u lö.<lCnı l f k na tbi rnüesseselerrin ha 
' lııet l> oı>ıt.Q "~ mıftır. • kulübe konu an iş a~u~~ İıt dairesine tasdik ettir 

~, ~11 .~ k-ıyc.sı Belgradda asker~. .. halk tarafın zır amaga :. . r I 
1 

~lt<t t:erdi k7 generalin tabutu butun. meye mecbur olduklarıb. ış ta 
1~halt ~ 

1~ ~ 1:qzd OMfUkı da . _ .J ') ekted.ır. • • . ·ı n ve bugün ıten mu etin 
ı , a:ı111 t Yaya n zıyaret eaı rrı b" en azırı cc ıcın 'erı e 1 .. .. .. .1 

ıtı2't.ıı a.t ıt le Saray yaveri ile hn~ ıY ,.eda ih rıy !o;ıuna kadar uzatı acagı ogrenı 
~tet alması, onun 1 ret° son 1 -ı, :E:ın· nazenin vanına ge e • mi,tır. 

ırlerini Ya tiramınd~ buhınnıutlardır. 

Kahve ile mücadele 
ne vakit başladı? 

Kahvenin bilhassa yakın Şarkta 
revac bulmasına sebep olnrak, Kur'an, 
!}al'abı yasak ettiği için, milsllimanla 
rın içki olarak onu intihap etmiş ol 
dukları gösterilir • 
Habeşistanm Kofa echı'indc çıkan 

ve "smi oradan gelen knhve on üçUn 
cU asırda Asyaya doğru akın etmiş ve 
bütün lslam fi.lemini kaplıımıştı. 

On altıncı asırda kahve ~arkta o kıı. 
dar bü)iik bir salgın hnlini almıştı ki, 
bundan endişe duyanlnr bile oldu ve 
bunun üzerine, 1511 senesinde Mekkc 
de bir dini meclis kuruldu. 

Bu mecliste hararetli münak119alar 
olduktan sonra nlhnyet karar verildi: 
Kahve bir zehirdir ve, zehir olduğu 
için, istimali dinen momnudur .. 

Fakat, meclisin verdiği bu karar 
ctnıfta bUyUk akisler uyandırdı. Kim 
se bundan memnun değildi \'C kimse 
kahveyi bırakmak istemiyordu. 

Bununla. beraber, bu ''mukaddes,, 
kararın tatbiki için bUtün din :rlicsası 
mücadeleye giriştiler ve birçok yer 
lerde kahveler, knhvc satan yerler1 

dükkanlar zorla kapatıldı. emri dinle 
miyenler yağma edildi, yakıldı yıkıl 

dı. 

Bilhassa Mckkcde bu mücadele bil 
yük bir şiddetle cereyan ediyordu. 

Kahve itenler ve kahveciler yakala 
nınca falakaya çekiliyor, sopa.:!arlıı dö 
villüyordu. 

Türkiyede de Kanuni Silleyman kah 
ve)i, bilhassa kadınları çirkinleştirdi 
ği Jçin mcnetmişti. 

Fakat, 
0 

kahv tiryakiliği bUtUn bu 
milcadeleye rağmen devam ediyordu. 

Hatta bu mücadeleye taraf tar olanlar 
bile kahve içmekten vn.zg~cmcmbıler 
di. 

Nihayet, onlar da bu Scf crbcrliği 
bırnkarak, kahvenin önünde başeğdi 

ler. 1~~5 ~cn~sinde de Kahiredc topla 
nan ıkmcı bır dini meclis, kahvenin 

zararlı bir mnddc olmadığını, binaen 
aleyh, içilmesiyle gUnnh işlenilmiye 
ceğini ilan etti. 

Kahvenin aleyhindeki mücadele yal 
nız Şarkta değil, Garpta da yapılmış 
tır: 

Bilhassa Almanya.da müca.dcle çok 
GfddeUi olmuş ve 1766 da çıkarılan bir 

emirname ile kahve kmek menoo·ı 
mişti. Ynsağı dinlcmiyeni ağır par~ 

(Arko.M DördünciiM) 



Hiç büyümiyen ç~cuk 
Gölgesini nasıl kaybetti ve 

sonra nasıl buldu! 

Küçftk Ayten odaımda mışıl 
illıtd uyuyordu. Vakit gtte ya
rıtını geçmiıti. Gökyüzünde ay 
n yılduılar uyanık duru}orlar 
ve uyuyan çocuklara bakarak 
ubah olup onJann uyanmasını 
bekliyorlardı: Kendileri ço
ealdar oTandıktan sonra ~·ata-. . 
caklardı. 

Fakat, küçük Ayttn sahalı 
olmadan uyandı. Pencere ta
raf mdan doğru bir tıkırclı i~it-

Jliitti. 
Cöslerini uğuıturarak o ta

rafa baktı: e\"\'eli gökteki ayı 
y-e yıldalan gördü: · 

- Daha gece imiı, dedi, sa
ltalı olmamq ..• 

O zaman gözüne pencerenin 
kenarında bir ter iliıti: 

İçeri birisi bakıyordu ! Kim· 
dibu? 

Kom ile yatağında doğrul
du. Penceredeki baı daha lu
la ylbeldi ve kilçiik bir çocuk 
belirdi. 

Ayten, gece yant1 pencere
den içeri girmek isteyen ya· 
bıtncıya, l6ğuk lwılıbkla: 

- Kimaiıı? Ne iıtiyonun? 
diye aordu. Ne anyonun bura• 
da? -

J'encereden J;4an bir ço 

bakıp gidece1'tim. Faltat, anne· 
nin söylediği masal o kadar ho
ııuma gitti ki, pencerenin kena· 
nna oturdum, ye dinlemeğe 
bqladım. 

''Nihayet mual bitti. Anne
niz sizi yataklarınıza yatırdı 
ve: 

,._ Hadi, raliat, rahat uyu
yun çocuklar'' diyerek, elektri· 
ği söndürdü ve gitti. 

"Ben de pencereden çekil
dim, gözlerinize dı§ardaki I§ık· 
lar girmesin diye perdeyi ın
dirdim, gittim. 

Ayten, dikiş dikmesini hi 
len küçük bir kız guruıuyla: 

- Sana onu güzelce hir di 
keyim de gör, dedi. 

Hemen eline iğne ile ipliği 
aldı ,.e yere eğildi. Hiç Büyii
meven Çocuğun gölgesini ceke
tin in eteğine dikti. Sonra: 

- Hadi §imdi gülegüle Kit, 
dedi. Yolun açık ol@un. 

Hiç Büyümeyen çocuk, pen
cereden dışarı atlarken: 

- Eksik olma, Ayten, dedi. 
Artık gölgemi hiç bir yerde 
kavhetmiyeceğim .•. 

Hazır eevapmı

s1111z? 
Burada ıize bazı tuhaf aual 

Hatırı
nızda 
kalsın 

Karanlıkta 
resim alan 

makine 
Bir yangında yanmıt kıy 

metli kiğıt)ar olur. Bunlar yan 
mıf, lc.nvrulmut. fakat kül ol 
madan k.almıttır. Fakat, üzerle 
rideki yazılan okumanın im 
kim yoktur. 

lıte, kaybolmut zannedilen 
bu yazılan olduğu gibi okv 
mak için bir usul bulunmUf 
tur: Bu. karanlıkta resim alan 
yeni icad bir fotoğraf makineei 
dir. 

Bu makine ile böyle karar 
mq üğıdm remıini almca ya 
zılar olduğu gı"bi meydana çık 
maktadır. 

Bu fotoğraf makineei ile 
karanlıkta resim de Çekiliyor 
ve gözle görülmm 
euretle alman to eA 
ince noktalarma .;raın 
yor. 

eakta. 
- Kottma k: ·.,_im, dedi. 

"Benim yaşadığun yer ço1' 
uzaktır. Oraya "Uçsuz Bucak
sız Yer'' .derler. Buradan ora
ya gidinceye kadar sabah oldu. 
Gün~ doğdu. 

ler soruluyor. Bundan derhal ce ----------

Benim adım ·'Jliç Büyümeyen 
~". 

- "Hiç Büyümeyen Ço-
~"mu? . 

- Evet. Ben doğalı birkaç 
milyar eeııe olmu§. Fakat, böy· 
le yedi, sekiz yafllla kadar bü
'~Ü§Üm. Ondan sonra çocuk 
lalmıgnn. 

"Annem anlatırdı: Baham 
l>öyüdfiia zaman:"- Nerede 
o eski günler r' diye ağlarını§. 

"Çocukloğw:nu o kadar an· 
yorum ki! İman liep çocuk kal
u" demıi•·· Bunun üzerine, 
w.-ım nmm yerine gelmi~: 
Kendisi deill amı, ben hep ço
..S kl1mıtnn ••• " 

Ayten. bu ıevimli küçük er
kek çocaia birdenbire 11mmq· 
lr. Onu çok ıamimi buluyordu. 
Sözlerine derhal inanmıgtı. Ar· 
tık" korkUBu kalmamıştı. 

- Dqarda ıoğuk ' 'ar gali· 
ba, ded~ geleene içeri... Hem 
böyle gece yarm ne aravorsun 
aokaklarda? E,·in yokAa gel be
nim yatağıma, beraht'r '·ata
lım ..• 

Hiç Büyümeyen Çocuk: 
- Olmaz! dedi. İçeri gele· 

ıucm ..• Ren huraya hir i~ için 
,;el<liın, hemen tekrar cliinr("f'
i;i nı. 

- Ne İı; in geldin? 
- Sfr~ !ersem kur.arsın ... Reıı 

ıen uyu,·orııun diye Jtf'lmi ı:;thn. 

lfrm ı;rni ralıatııız etnıek i'"lt'· 
uıcın ... 

-1 fo,·ır. lıa\ ır. ,.ii} it· ... Kız· 
111al11. Bf' lki lwn !'rnin İ ·.İ rır , ar 

lluıı <'cl<'riııı ... 
- t :k .. ik olmn. O lıalılf' İİ \ -

liyr,· iııı : 

' ·Cr n hura~ :ı ı•t•( •ı• ıı •·•·ı e de 
~' ltlirıı ıuııa. l! iz hc-n i ;.•.";rmecli
Jı iz. Bnracla. '"'"· ka rıiı•, lerin 
,,. annm oturmn •ıımtz. \mır· 
nir. t! İ7.«' hir maııal ııityHiyordu. 

'"Ben, pencereden içeriye 

"O zaman bir de baktım ki, 
önümde gölgem yek. 
"- Sakm arkamda kalma

sın?" diye baktım: Arkamda 
da yok. 

"O zaman anladım ki, lı.aran 
bkta çıkarken gölgemi sizde u
nutmuşum ... Onun için. imge
ce kalktım,_ sizden g<tlgeıni al· 

maga geldim .. ,, 
Ayten Hiç Büyümeyen Ço

cu(;'11n anlattıklarını, gcizlerini 
açarali dinlemişti. O karlar ala
kadar olmuttu ki. hemen yata
ğından kalktı ve: 

- Gel ara, kartle,im, dedi, 
buralarda senin gölgeni hiç 
gönneclim. Fakat, belki hir ye
re sıkıfmış, kayholmuştur. Ara 
bakalım ... Hen ele aravaynn .. 

Şimdiye kadar yarı karanlık 
ta konu§uyorlardı: Pencereden 
giren ay odanın içini hiraz ay· 

dmlatryordu. Fakat, hir hüYii 
meyen Çocuğun gölgPsi~i a;a. 
ma~ için, Ayten kalktı. elPktri
ği vaktı. 

El ektr.ik yanar vanmaz tOCU· 

ğun gölge.qİ hu hmdu: Odanm 
ortac:mda. Hiç Tiih·iimeyPn Ço
'"nğnn ayaklarmın un1mln c1n 
ruvonhı . 

Çocuk, ,.i iJ..ı•ı; ini kPndisivle 
lıerah<'r f ii .. ;·• ı ·. '-' '"ek o•nf'P.rr
ye clo~rn s:itti. F'n1 Pt. tam \y
trnc :ıll rıharı::marl ;1dık tle,·in rı
kara~ ı 'ltr:trl :ı :~«il ~<' i Yine kay
lıoldıı. 

- \ ! Giil,..,.ııı 'ine hıır:uhı 

k ::ılılı! 

f',wııl, oıhuım nrl ı ,mıt af'Jip 

~·ilı:f"~i., i a' "'"' " :ıral( celıinc 
:-nk ••ıak iqfprfi . 

O ., '"T\nn A' l en: 
- Dur l· ırdr :on ı!rdi. öyl.

~İtm <.' 7. n Oi'. """k 1A•1m ... 
- Dlkmf'l. mi? Djkrnck de 

ne demek? 

vap vermeniz 18zım. Nasıl ce 
vap verileceğüıi bulamıyorsa 
nız, aynca ~a verdiğimiz 
cevaplara bakın, .. ne kadar ko 
laymış!,, diyeceksiniz: 

1 - Bir kapıyı açmak için 
evvela ne 18znnchr? 

2 -En son çıkan elitler han 
gi dişlerc!ir? 

3 - Orta yqlı bir adama so 
ruyorlar: 

.. Kaç ya§mdasın).. diye. 
.. _ Yirmi ~ .. diyor. 

Öteki adam buna ka111 gü 
zel bir şey söyliyor Ne diyor) 

4 - Ayla dünyayı bağla 
mak için kaç sicim lazımdır.) 

5 - Binin yansı 500 değil 
dir, kaçtır? 

iŞTE CEVAPLAR : 

l - Kapının kapalı olmatı l 
2 - Takma diıler 1 
3 - " - Kaç seneclrnberi 

yirmi bet yqmdasm? •• diyor. 
4 - Bir tek ıicim yetitir: 

Elverir ki, uzun olsun ! 
5 - Dört yüz yinni bet 1 

Dirilen Tavıan 

Geçen hafta size parca par 
ça edilmiı bir hayvanı yeni 
niden tqkil ebnek üzere bir 
mearle vermittik. . 

Bilmem yapabildiniz mi, 
Yapamadınız mı? 

Şimdi, burada tavpnı vü 
cuda getirmek için o parçala 
rm ~ıl bir araya konulacağı 
nı gösteriyoruz. Yapamadı 

nızsa elinizdeki parçalarla bu 
radaki §ekle göre bir tavıan 
çrkarabilininiz. 

(Yani dört tane 125). ----------

Balık tutan adam - HÜJt!. 

ıYukordakiler! Gürültü yapma 

Y'"-·· Baltk'lar iirkuek. •.• 

Gülüp söyle
mek için 

Dünyayı istiyor •.• 

Bir mücessem küre elmak 
için kırtaaiyeci dükkanına gir ı 

c!i. 
Dükkancı sordu : - Ne bü 

yüklükte olaun? 
Çocuk cevap verdi: 
- . Tabii büyüklükte .. 

Nuıl oluyor ? 
Sütçüye sordular: 
- ineklerin günde kaç litre 

süt veriyor} 
- Altmıt litre? 
- Kaç litresini aatıyonun) 
- Seksen litre kadarmı ea 

tıyonım .• 

DDnyanın kaçta 
kaçı kimde'/ 
Bildiğiniz gibi, yeryilz&ıılln 

dörtte üçü ıu, dörtte biri kara· 
dır. Bu kara kummm da her 
tarafı insan yqayabileeck hal• 
de değildir. . 

Dünyanın İn&an yqıyabile
cek yerlerinin yftzde yetmiı be
ıi altı milletin elindedir. Geri 
kalan ytlzde yirmi bq nishetin· 
deki Jmım da diğer altmq ka
dar memleket arumda ı.bim 
edilmittir. 

Y eı:yilzünün dörtte birine 
~ eahiptiJ'. İkin~ olarak 
!~t .o~ge~ır~ 
~ y iri o:M>VJ~'tler 
~ ,. etmektedir. 
Bun'dan 10llra, mUstenilebleri 
ile beNber F......., ôDdm 10n• 

ra yin. dau IOlll'a betinci ola 
rak da Brmlya ile Birlqik 
Arnerika devletleri egliyor .•• 

Kırılmaz eam 
nasll şeydir? 

Bugün kırılmaz cam ve bu 
c:1:-.alan bardak falan yapıyor
lur ... Fak~ bu camın teeadü· 
t'en icat olunduğunu hili)·or 
musunuz? 

Bir gün, bu asrın Fransız i· 
limlerinden B. Benedictus ( n~ 
nediktiis) lihoratunrmda hir 

" "ilhe yapıyormu~. Elimlekı 
bir §ige, kazara, muaya çarpıp 
kırılıyor. Fakat. ilim bakı,·or 
ki, şiıe kmJdiı halde, parça· 
!.:ra ayrılmamq, yalnız, olduğu 
ır;ibi kalarak. muhtelif yerlerin· 
den ~aılat:.ıftır. 

Bunun sebebini IU'&§tırmc.-: , 
anlıyor ki, hu ıi§ede- evvelce, 
''Kollidon" deniJ,n m3yi nr
mıı. l\f ayi uçmug ve giı.dn ke· 
narlannda selüloz nitr9r hn·ak 
mq. 

Alim: "Demek ki, diye dü
~ünfiyor. Cama ıe)tlloz nitralr 

suuz) 

- Kaplan gcUyor ! N~ ytJpO ıait. 1 
- Ka,ıa.. ""'"° ~....,. ~ ,,,.... 
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a cumlıufreisine bir rakip 1 Çaykovski'nin Mayerling Facias.ının 
esrarını saklayan 

vesikalar 
Vyorku n KırkdiJrdllnclJ 

gıldiJnllmil 
Rll• baalekarı•n111 buglln 

po lyoo u :::::~::: :~:Ri 
1 d • • F • • t• ı.undan 44 ıene evv~l .ölmüıtU. Olüm~ 

ıye reısi iorelli ikt ın 1- nün kırk AördGncil yJ!dlhıtimil dola· yniyle bu aym altısında Moekova civa-

h apt. ada kazandı nndaki Çaykovski müzesi gesildi. 

Bulanmakta devam edlgor, fakat Avuıtar11a 
h'IUlilmell megtlana cıllaıtmagor 

Esrar 30 sene sonra çözülecek 
Çaykonki müzesi M01kovadan 80 

_...aiiİiıillkİDİ 11.ilomctre öted'e buhınall Klin isimli Mayerliq facia 
layDiyle ôaiiabl ~-- · küçilk bir ~ebirde bulunmaktadır. Ve ıı tarihin en gizli 
bais f>lmatydL ~~~ .. d 111eşhur musiki~inasın otorduğu e\·de ve esrarengiz hidi 

La r~ia'IUll ~ llP!lq~ kunılmu~tur. aelerinden biri ola 
ki muvalf'akiyetİ ~ ~N Çavko\'S~i en büyük beete)eriui Klin rak kalmlftı. 
defa riylllf'tİ eline alcbiı. sam•: ~dmdaki bu ıehirde yaponıtır. Bunlar Son z.am&nlar 
york belediyeti inAI balın~~ u. irasm(la "Altıncı ıenfoni'• iıinıli bes· da, bu \mdiıenin 
yordu. Hatti mo~deliri:! . ~~ teti zikredilebilir. ·· bütün earannı .. 
tediyeden !cis kaldnth· ~O' 1940 t'e '~ıinde Çar"ovıkinin doğu· · ortaya döken veai 
yonları bonada UM> dolart1 e ve manun yüsilncft yıldiinOmO olat~ktrr. kalar bulunduğu 
daha · qağıya dflfll'Üt. ~yo.::ı hte o 'a' ·ı Ruslar. Klin iıiınli bu ıeh· haber verildi ve fa. 
Bufdin Ne"york bel~ıye11'1ın e dr lİD adını da dcğittirerek çayko'1ıki teh· cia bu venkalara 
,·aziveli çok yftktek bır d~ t ri adma çevirmeği dütfintlyorlar. göre yeni haftan : - Ak . l ..nırdell y11k.anya .M"-~· .-ldi:ı: ... -- ı"lk ..x.- ... r. _ _,L' oı-2......ıu. . . Jl~etHTG .... A~.:..ı:ıı. n-~-" mlJlır. .,,..,., arı 1- _,... ~· .,. - o-~ zan una ., •• ' - .- ,..,..,., 

pan teY Çaykonkini.n rellJÜdir. Keıı· Fakat bu e.r.n çö~iü iddia oluı lunan ve miru olarak eline pçen•tıı 
'l'k __ L " evyor apolyo • 
•' ı r.-opUll 

bile yüksehnı~İr· •1 . d" bO..ıık pprogramlar ı e 
nu,, ııın ı '~ r.d' J039 d 
tekrar it bqraa gebnekt ır. N r: 
açılacak olan be1J1tlmilel evy~ 

t • • 'ııin f'aalıye-
~crı;iıi veni hf' r.dıy~ reısı La G 
ti için ;

0 
rnO.ait bir tahadır. bran 

f 
• . h •l;.I ..... : .. ıırade ederek n -

ı ıa 11 ..ene .. .,.. -
tün Amerikıtrları hıyretlerde ... bırak: 
mak ~uretMe Nevyorku. reklam et 
meğe uğraıacaktır. E.rt~ı. ıene de ya: 
ni J9l0 rumhurrei11 ıntihabıod~ A 

1 · · · ı-tcektır mf'rikahlırrn re)' erını 11 -ı • : • . , N L L-~dıvr..1ını 
Fıorr.lln nun 1 ~"yor• ll'C' • 

kuanclı~ 8ibi cumhutrİY81tlİ malt~ 
mm• da kuanacaiı ut'iyet~ yakın 
hir 8oreUf' tahıuin edilmf'klt'llır. 

'Veni bir aue 

diainiiı kullandıjr muauam bir piy~o nan vesikalar birhirini takip 'etmekte rihi vesiblan da .tacaktır. 
utdır. Ban dan batka müteaddit ~ger Bu cümkden olB~.· bugü, Mıl F abt imdi gerek Jten• · 
,...inilerdea nınıqekkil bir ,..ıerı de yerlinJ .~ ü.zerinde ~ veoiluı rek y-~ hükt\metİDİD ~ 
mevcııttut. • . . lamı l>u,~ndugu)uılier venliyor. bir ıey var: 

Birçok resim1~rde Çaykovtki aıletı dir. Ma rli "' · • • 

~nesi, bahaıı, kardqleriyle birlUtte ";'iyana~n bildirildiğine gö~. · t;u "k 1 ye nbag ~vrakne dlür oclalan. ve 

ÖÖ~ nhn L d" H 
1 

ka ·· k · ·L.<. ı ı.J ... :..1:1m· • aı a ar aca uu e arum mı 
ru e.tc ır. oca .-mı• ve ar ' gun en atı. veaıKaıar eıac euı ıfbr. dır) Çünkü 1920 de ,_ · daılannın ,...imleri de huni•< ar .. ıncb Fabt, bUndan evvelkilerin ele olduğu lan d,. ._ L • -~;: mııaa 

bulunuyor. ~bi, yüksek makamlar, l-labebUr,ı~ ~1 
ak:' IU1Arden1Utl CIWIQl&A. zaman 

• Çaykc\'8k.İ .Mozar'ın d11 musikisini mı ımınm ~eydaiıa çıbnlmaıma u ke~ hane.e. . breteril ~~u 
d 

.... · · · k ·· ü h · d ı;....._ • uha. ı f ' · ve. ıme ngııının v cJiilnı pte ~ev ıgı ıçın ut p aneeın e onun ~-- m e et etmektedirler. . r teler 1927 de ..n:u ' 
telerinden mfiteşekkil bilJOk ciltler Bugün ortaya çkma1mdan korku ren .

1

1
1 

be berk"") j ...,-,,e ta: 

priUmekteydi. Onlar da aynen nınlıa- laJ! veaikiıntt. b~ ,,..ı.ir: 18

Yf .'ı.: ~ u 

0

11111f111r ... 
ta• edilmiıtir. A~duk Rodolf ölclürülaüğü -ve • t. auntun -~ tıliııiW<'I So~ro Çaykm·Rinin ~ gittiii ... ya kendi.ini öldürdüğü ·- zııiııan• veo~r:. May.rlina. ~ uıanki ,..imleri .,.. komerleriıılD Pr<>I Avuaturya - Maaıriaİan lıül<iltneti b-' :.ı,:; k bu ~ ıçm hiç 
ramları 'e dm ~r il anlan görtllm~e- nin °kabipe mai 0 18rak f'~nt T aafe bu ırl bunyo d~.r·~: .. • . 
lir. Ayni zamıiıı~a baylık ı.ir-P"" luımyordu. ıte. u Ufllneıt ve hidiae hM çırpmaktadır iti, banmı lıir ~de Kont T aafe, jm~rator / ranz Jo kmda ortaya ~i ve bti lıir vooib 
vardır. Bir gtln Ç.Ykov>kl ıe!'mle d'!' zefi.n. e!'.r.zıa itimat oıttiii ve kendiai ~ 9k~ ıstemeyen Avuotuıya laıırkeh, dilkki~ camekinllriadm ı;,. n• en ~ buldui\I ~clı. . fı!il<ilmeti kontun tonınun~n bu tari 
rinde mermer bır 11at ,pıoiıDı. pdt hoo HAdieeden evft1 imparator, bofve hı evrakı satmııınna manı olmakta 

~uoa gftnıil, ılmık iıtemlt· · kili ile uzun mtJ,obeıelerde bU!undu dır. V#lı r~ """""~ iu ıPlıt.lıôdiooden llC!D'* da faöia:ı-a Kontun tonımı, lcantane ı.-1ioi jıi~ ~ lilr ..,,. li:iciiiVôr· ~ ait bütün veoikalan "'"" !"Plabl\\ib· ıte mim olanık veribıılt bulwıııd llıı 
koYtki bu parayı .. ..,,.. iitielarla oJ.: Kont Taafenin topladıir doiyada eyrab iatetliği gibi at.abileıceiini ile 
macbjmı görmekle ~ .afri~ ki '" clijer. nmludaiı ta!ihçiler bu ri aürerek hükQmetin aızuauaa itiaz 
ÇOk ~eden ~ ~ ftditte- pne kadar tetkik ettnifler ve ·onlara etmittir. 
ı;.ini aaıethar }teit91ir "8Jko~oidll gare anlatmqlüdı. Fakat, bunun üzerine, Viyana hü 
ğunu ~~nince hemen ~...,.dan ~ · Fa'kat, Rodolfa dair olan vesikAlar kômeti kontun torununun bu ve.i 
m119- .•~ıp dU~ina g~t. ~e .a;u bti Clot~ bulunmuyordu. Çünkü, kalan atamayac:ajr hulUIUlldaki bir 
1tena11me hcdıye e.tntek illen11f-·· • a- ba,vekil imparatora l:)unlan ancak karan aöatennittir: 1920 ele tariht ve 
kal Çaykonki hedıye kabul etın1yor- onun ölümün.den elli sene sonra mey aiblar mirUcılar aramıCla taksim olu 
du. • . dana çıkarmayı vaad etmiftİ. · · nııtk~ ~lamı h.mnei evralUn ma 

Nihavet dükkincıDm 11ran Bserme Kont b · 'k I le · d" d kla b mahıyetınde olduğu ve b
1
• .. -· ~ k :ı.: b .; ucus bir paraya al· u vcaı a an en ın e sa 1 h ·-~·-l,ay oY~ u ı~... • mıttı. Kont öldüğü aman Çekoalo ey vaiialerin bunlan aatamayacali 

n111 •~ ..-ıne.~Ue de tok ıılika- ~kya~i Elliach6tt1"toltl ,,..~ Lıtı.bildirilmiıtir. 
Çaykoukı telle "yı k rcl o kı vesıkalar oğlunun eline -a-e~ti. Fa Ayni hükme göre, Kont Taafe ev 

dardL 8i1h•a Spiag{a :.: ,..':;... • bt, Avuaturya hük6metİ. kontun rakı o aileye mensup birisinin elin 
nun k"tanl•r-"' elif ma ~· ,.._.a • t "h"' -·.J.ı.- 1 d k " kd 
1 

1 
~ -ın liP mııtııtalor yaz • an ı veoilıalarmı .. -. a - ve en çı tıgı ta ircle, hazinenin mah 

er Y?ara\ ?19 e fiM &.)ine ti • yalnız ~lunun eunde brrakmaYaıak Myılır ve hükumet onlen mueadere 
'"1lır. O kittir-: "1 ......... ...___.ı• r,e onun bütün varislerine vermiıti. hakkına maliktir. 
-ilmi• olan -"9lle pruuuc.u:uıt. - B 

I rı kııılırnll kiit;ük konle§; M' h ı.aıeklrm y..ıok oduında Kontun .. ıc:una busün aalıip o .u .....ıle Arpduk Rodolfiı dair 
0 

K •ı:ı::,. n yıınaıı pl'eftl<8İ Ma bir d"',.,:;: karyola ile bir mua vardır. ~n torunu oon süıılerde bir lrlindah lan ve ........da onun mektuplan, ha 
. ent.le ı;.::..;..ı üzerinden daha ne Dm·a~• ~Melıınloli" ;.imli kllçük bir ıl• evlenmiftir ve Çelr.oaJovalcyadan ~ bul'!""° emılı: bir keı-e c1aliİı 

nna ı ~-f • im ._ Bu rami Çayko,·&ki· çekilerek sridfp lrJAndada yapmak ~hın rizlı aahifelerine gömülecek. 
kadar reeun all q ... • · ti" d'-..1! tir B !I __ .__ --L 

...,. içinde bir feY b" Udin~ Iteadioi Ber- nıye n emr. . u vaı......-, - '- ollin 
1 Hetıliilıir Jısıç içinde küçük ı,i; [.e d '\ 1ıa7aımda hiçAimıediİİ bir Bunun için tatoeunu aatmak ioti ci yılı olan 1967 aene.mde meydana ~te ba fıiıi. ~ .::.ı=. ·,.i::.ı. ""lın ~ bediy• olank yor. Şato ile berııber, kerıclioiııde bu sıbnlalıilecektir. 
jaiie ~~ül . k .. ük" .. • • k .... de· !y ~- MsriD8YI uç og ,·ermlfo venr ~ • • . . . 
ı. ukarc1a P~te aörüyomınuz. - Bu resim baD8 ~aıma ıısın mmı· 
~ ve ~ ~- ··jü erkek. ötekiıi kız kinisi hatırlatır, demıt- . DU~ uzı!:l.. tutan kadın. anne Çaykovıık~ aı~l bdı: m hedıye-
fhr: Om · yahut ıimdiki eini büyilk bir takdirle ıakJamq .•• 
perı preud ~~.ı· -- 1 kllAI ul)vaaıiı.~dt'""'· Beyaz Roı et •·: ! . 'ı -Alıtanda mn merkezi Sofyada 
1... B ... _.. .... ,. k-- Sofya (H-8 muhabirimizden) 
!AfiR•ltf8 .,., ... var -Beyaı RueJşnlı• Rue hududlan ha 
1 tnelC ..... . ricindeki tetkiP.~ reisi .aen.eral Mil 
v~ •• ~) - ~umb~~ ler Paıist~ 1'Jaybolıı•UfUı. B~un yeri 

~ki aıJedlll '°ııra toıyabıt pamu ne tayin olunan pneral A&ranof Sof 
ınu. td~~ 11111*1 .-ittir. BUnW' ken yadadu:. Şiınclin kadar Pariate olan 
~ sJ,..t ;...,teri )latıonda bir muh Beyaz Ruı ~ilitmm !"ork~nin 
~ra'Y...-zt1or411'· . ,1.._ Paf~slen So~ nakledilmetme ka 

· •• .u1ı _1.-.ıt .aaJıapada ıntuw :ı_:.~. leflll\ .,.- -..7---. . . .ı.. rar ven~·"'-· eaıokd': ,-ı>Jtnne ... ,.turt. is etihbarat ~- tefi general Kor rtta d - isıtababatıft tecdinl " t. 1 üd" •• •• "* ~ .... . dele heaki ile .hu1U1& ~•em m uru ırene 
latan~ltt· ~dn _::::.et ral Kusoutki-dilmiılerclir. . ,elerd .. ur>ll ._,,,,.- Pariate iıinJ<ılacak olan ıulıenin 
~· biri> malse riyue ... .mira1 Kedrof kala~, u 
IM't• ....... ~i iii muıni~:lfner.ı.Abramof~ıw 
~ ..,.nw--:,C ~ oldukWI rette Sofyada buban•caktın . 

bt~.;--,,..~ 
1

; ,, = 
-.ı ~ "ııtınd• Polonya'jnın meyen mem1rket1erle olın rab~ 
L Har:ci .ı~tet ·~aktye:Ie c!::rc edilen idame etme-~ l!ıım ıel~i töyls: 

!'\l~ya ·~~ batk• birtey diitün J mitlerdir. 
ve intikllll aıs---

Paris 'te Beyaz Rusları kontrol 

Gizil Bir Telef on 
hattı bulundu 

Pariıte, kahramanları Beyaz Rus 
~lan, yeni bir hadi8e cereyan etmİf 
tir. 

1916 senelerinde Moskovacla mu 
vakkat bir hükumetin bat ma geçmİf 
olan Kerenıki, Bolfevikler tarafın 
~n Rusyadan çıkanlmca Pariae gel 
mıı ve orada diğer arkadaşlan ile 
beraber, birlik kunnu§, neşriyata bat 
lamııtır. 

Arkadqlarmdan F ondaminski de 
1906 da Çar tarafından, 1916 da 
Bol,evikler taraf.odan Rusyadan ko 
vulmuı bir siyasidir. 

Bugün meydana çıbnldığına gö 
re Kerenıldnin Pariıteki .. yeni Rua 
ya,. birliğinin telefonu, casuslar tara 
fmdan, hususi tertibatla dinlenilmek 

(Arkası 4 tıcüde) 
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Fransadaki "Sürete,, polis hafilJesi 

Masenin Maceraları 

...... _ .. _ 

.. 

Gaziantepde 
Yazan: Voıtııang Haynrlh Tefrika Numar~•ı:. Fıstık sat şiarı gec;ef1 

Melônkolik devredeki adam!?!seneve g~re daha eY1 

Mase; kapıcı kadından, Bodasıo birkaç hafta için dUkki\nına 
kapandığı cevabını aldı?!? 

Fransadaki "Siirctc,. polis ha· 
fi ycsi te-§ldl atı detckti /terinden 
Masc, Parüin muhtelif semtle
rinde parçalan bulunan cueı 
tahkikaıile m~gul. Pansiyonun 
da "B,, markalı kadın çorapları 
geçirilmi~ bir t;ifı bacak ele ge
çen pansiyoncu kadından, Piyer 
Vuarbo ile Bodas Mim/erini öğ
reniyor. Sonra Bodasın adreıine 
yollanıyor: 

Genç detekliE Mue, pansiyondan 
ayrılınca, doğruca Bodasm adresine 
gitmeği, onu a:-amağı mu\'af ık buldu. 
Çünkü, Vnarho nasıl oba elde birdi .. 
nasıl veyahut .. ne de olsa! Halbuki ö
teki ...••• 

Pansiyonda elegeçen bir çift baca
ğa geçirilmi~ kadın çoraplarının konç 
1 "R'' k . l . 1 arma mnr a mm ı~ c.nmış o ma· 
5mı cliişiinen polis Jıafiye~i, bu harfin 
Botla:; adının ilk harfi olma~mdaki e
hemıniy~t iizerinde duruyor Ye sonra, 
Bodacm 6ıkı. fıkı görü~tiiğii meyhane 
arkada§? Vuarhonun o giinün sabahı 
kendisine söylediği sözleri hatırlıyor
du. Hergün bir niihet daireye gelerek', 
bir ipucu hulunup lmlunmadığıın so
ran im kmdi-inin hiç lıoşuna gitme· 
yen ad:ım , neler demişti?.. Meseli .• 
işte: ''Bana öyle geliyor ki bu suç va· 
kasının içyiizii Jıiç bir nkit anlaşıla
mıyacaktır! Uzun boylu diişündüm 
de, hu cinayetin her lıalde nıhan ]ıas
tan bir adamın e~eri olacağı neticesi
ne nrdnn. Hatta, hence hunun hövle 
olduğu apa~ık ! Bana öyle geliyor; ki 
hu cinayetin faili işte böyle bir adam· 
dır, bir ruh hastasıdır; malumdur, ki 
Pariste böyle nıli liastaH caniler peli 
çok görülmüştür. lıu sefer, bir farkla, 
ki hu hasta görülemiyecek ! Çün1tü ...• 
Km"·etle muhtemel olan şev, k"atilin 
çoktan ela~ tepe aşmıf. meçhul semt· 
Jcre yollanmış olmasıdır! Evet, liaç· 
ınıştır ! Böyle bir cinayet işledikten 
onra, bütün namzetler sef erher edil

dikten sonra, kim Pariste kalmaga ce
~arct f'ılcbilir, ! Bir an evvel kaçacali 
yerdeı hurada kalmanın biç te ak'.ılh-

1 •. 1 ]"" " ı·a lır Hı o ma< ıgı.. ..... v.s. 
Sonra, bu arada bu tahmin'de neye 

i tinat ettiği c-ualine kaf§r da "hiç bir 
"C) e ve her şeye!" gibi manalı bir söz
le mukabele etmi§ti. Bilhassa şimdi 
ınannlanan !? ! 

İşte, BQdasm a·dr~ine, yollanan 
genç polis hafiye"i f at1e, o sabahki hu 
konn~mayı aşağı yukarı zihninden 
geçirerek. ~üplıeleri knn·etlenmi§ bir 
lıalde. ndım atıyordu! 

Bö) le km-..·etlenen şüpheleri etra· 
f ında geni~Jiycn clü§üncelere dalmıı 
hir lınJde yürü) en :Mase, kendini bir 
<lenhire paneİ) oncu kadmm tari( etti 
ği ~oknkta hu1clu n hirkoç adnn ntın· 
ı·n, adresi 'erilen hinanın öniinde dur 
du. 

Pan~iyoncu ka<lmdan. Boda:-m alt 
kaıta otımlu~unu öğrenmişti. Fakat, 
doğrıırl:m <loğruya oradaki dairenin 
knpr-ım nırınnktansa. ılaha iince ka· 
pıcı knılrnr ;.{· ·me~i tercilı elti. 

- Bonjur, ~ladam ! 
- flonjur. 1\löo:yö ! 
- Burada badana yapan. du\'arla· 

ra kii~ıt kaplayan lıir adam oturuyor 
mu~. Bn hadan acı 'e tap~tçi.. 

- Boda"'! Bodaeı i~tiyor unuz, de· 
ğil mi? 

- Tamam! Onu giirn'ıek istiyo· 
mm. Kendi ine Jıa, a?e edecek bazı İ§ 
leri>ı1 nır ıla ! 

Pırn ironcu kadın, gülümsedi, 
omıız ıs ilkC'rck: 

- Onn havale edeceğiniz i~leri yap 
tırmnk şiiyle <lıtr un, dedi. kemli ini 
g(irıncniz bil~ lıir nıt'nıf'ı.le<lir ~imdi! 

- Neden? Hr.sta mı? 
- }:fa-ta? Hem CYet, hem hayır! 

n aeatp hi" adamdır: bazı 11azı .. "Me
lankolik elene., geçirir. V c §İmdi de 
tam höyJ,. hir de' re daha ı;eçirmckte ! 
Onun i~in ken<li ini giirnu•niı, kendi 

sile konuşmanız, kendi ine i~ yaptır 
manız imkansız ~ibi lıir şeydir. Hiç 
değilse pek müşkiil ! 

-Acaip! 
- E,·et, o hakikaten araip hir 

adamdır! Kim bilir, hdki rfe onun hu 
haline hastalık demek doğnıdur. An· 
cak, hiz ah§tık da "melankolik denc
cledir !., <liyip geçiveriyoruz! 

- Yoksa, arada bir ,una buna ee,·
dalanryor da, siz .. 

Kadın, keskin bir liahk'aha atarali, 
göğsünü sarsan bir giilüşle. memeleri· 
ni oynattt: 

-Ne? decli. Se\'da mı? ha, Jia .. lia, 
lla! O mu eevdalanarak? Senlalanın· 
ca para harcamak Jizm1 gelir! Halbu 
ki o ihtiyar cimri herif. eantim lıarca 
mağa yanaımaz r o, biriktirdi~i para· 
ı-ına ee\'dalanmı§hr ! O kadar! Ra§ka 
hir ,ey ı;<izii giirmez ! TJaa. bir de i~ 
kiyi 6e\'er, ama parasından fazla de
ğil ! İçkiyi, ancak parasını ha~ka biri 
ödemek şartile içer. Ve yahut da Yere
siy~ içip de parasını ödememek üze 
re! Bununla beraber. başka birisi, 
horı;ln bırakmayacak kadar, kendisini 
sever! 

- Başk'a birisi mi?. Kim? 
- Onun 11aminıi hir me,·hane ark·a 

da~ı vardır! Terzi Piyer ' ' uarho ! 
- Evet?!? 
- İtte, o! Faliat, Rodas melinlio-

liye daldı. hu <lcncyc girdi mi, onun· 
la teması Jtesilir ! 

-Yaa? 
-Evet; b'u devre de artık hiç kim-

seyi yanma kabul etmez. hiç kimseye 
yilzünü göstermez! Dükkinma kapa· 
nır. lıaftala».a'dfiaft1a çrkmn ! 

- E .. Yiyip içmez mi? Ar, fıusuz 
nasıl ya§ar? 

- Biz, e\•elden tenbihfo·izdir. 
Her sahalı kalıvealtıyı kapısını~ önü· 
ne koyanzı o hir aralık elini uzatır, 
tepsiyi içeriye çeker! Kahvealtı dedi· 
niz de nedir ki? Bir parçacık ekmekle 
bir parçacık l!U? 

- Demek haftalarca ba§ka hir ,ey 
yiyip içmez? 1 

Kapıçı kadın, ellerini yelpaze gizi 
açarak, ka~larını oynattı: 

Kurt Rantlol/le 8evi.Jmeferi kar
§llıklı itirafla aralarında açığa 

vurduktan sonra, Lizbet Rayme. 
rin ruhunu tatlı bir sihirle Mra>ı 
romantik bir hciZet,, kendini te.riri 
altma almıştı: 

Bununla beraber, Lizbet bütün bu şey
lerle mücadele ediyor, gene vazıh ve 
ve makul düşünmeğe ıa>Tet celi -
diyor ve kendi kendisine " Bu, neti
ceye varmıyacak Be\'gi de neye yarar 
sanki?,, diyordu. 

Kurlun sözlerinden, evlenmeleri yo. 
lunda bertaraf edilmiyecek bazı en. 
gellerin bulunduğu manasını çıkar _ 
mak, yerinde olduğu kanaatini benim. 
semişti. Lizbet, ne herhangi bir erke
ğe yük olmağı btiyordu, ne de aile 
hayatında maişetini temin eden taraf 
olmağı ! Kendisi hem mağrurdu, hem 
de temkinli ... Fakat biltUn bu müla. 
bazalar, Kurtu l'Cniden görür görmez, 
rüzgarda saman çöpleri gibi uçllfup 
dağılıveriyordu. Onu görilr görmez, i. 
çinde yalnız bir ,ey ... lflklı akıi kar. 
şısında, dUfUndUren idrakin bütün a. 
!aycı hayaletleri biribirt arkası ııra 

sönüp giden bir eey,. .. büyük, büyük 
sevgisi anlamyor, yqıyordu ! 

Liz:bet, meelek icabı bir aralık 

Boı.enden uzakta oyalandı. Tekrar o. 
raya dönUnce, Kurtun bir mektup bı
raktığını öğrendi. Delikanlı bu mek. 
tubunda kendüıine bahsettiği projenin 
şimdi tahakkuk ettiği mUjdeaini vere.. 
rek, vakit geçirmeden eve dönmeai ll
zımgeldlffnl bildiriyor ve bu arada 
şunlan yazıyordu: ''En içten leVgili ! 
Ne kadar mesut ve aevinçli oldufumu 
sana llyıklyle anlatamam; Jı:alblerf. 

miadeki arzulann haldkatlepıeei za. 

- Mutlaka da öyle denilemez, 
değil mi mö~yö? Kim bilir, helki de 
ılükkanm da çile doldurmağa kapan· 
madan, kangal kangal sucuk, ~işe şi~e 
:;arap tedarik ecliyorılnr ! Başka hir 
kimsenin ikram etmediği bir kadeh 
şarap. hir parça ımcuk yediği g(irül
meınİfltir de. bi'vle lıir c:ev npmı" ola-

~ ~ ~ .. .... ): 

hilc<'eği akla gelmirnr, ama ilıtinıal 
melankolik denede. kendifline kar~ı 
cömert dananır! Gizliden gizliye yer, 
içer! 

- Demindenheri hep dükkanın· 
dan hah11ediyoraunuz; eYi .. 

- Evile dükkanı bir aradadır, ca· 
mm! An layrverin, itte! Hiç öyle lıa
sifl adam, ayn avrı bir dtikkin. hir de 
ev tutar mı? Bu binanın fU zemin 
katında kepenkleri kapalı bir clUkkin 
göriiyorsumız, ya? İ~te orası! Zaten 
fütüncle de yazılı, ya! Bu dükkanın 
dip kmnmr yatak odası haline getir 
mi~tir. Odanın bir penceresi ''ardır ki 
yan @okağa bakar! 

Kapıcı kaclm. içini çekti: • 
-Ah, ah! dedi, zengindir bu möA

yö Bodas ! Bir: insan, hem zengin ol· 
sun, hem de hiç kimseye bu ser\'etin 
den istif a<1e ettirmesin! Ne yazık, 
değil mi? ? 

Kapıcı kadın, sünueli gözlerini 6Ü· 
zerek, kırıttı: 

- Bn ya§a )[adar hiç evlenmemiş 
Daha doğrusu, parasile evlenmiş, ka· 
dmsız yaşıyor! Şöyle yaıına uygun 
oJmalda beraber yüzüne bakılır bir 
kadın alsa da, onunla biraz göynü a· 
çılsa, aalıa iyi olmaz mı? Bir karısı 
oba, ~ ....... .da.? Eli, jhffyar 
ama ... .M.clem ~ p11n ulıiln ! G6niin 
birinde gözlerini yumdu mu, parası 
kendisine kalacak, diye mu§nmla su· 
ratma bakacak ka<\ıar bulunur, lıerhal 
ele~ Ama gel de anlat! O insan tlü~ma 
nr herif. bf>yle mahnnniyetlf!r içeriein 
de çile doldurur, hele zaman uman 
ela hir ne,·i cinnet nöbetine uğradı, 
mr .. Artdc .. 

- Yani melankolik devreye girin
ce! .. 

"(A r1iası ı•ar) 

Edebi Roman: •• ---

S :S: V G i j 
Uyanınca· .. 

Yazan: Maka El 

manı, artık elle tutulur ~recede ya
kınlntıyor. Gerçi seni hareketimden 
önce bir kere daha göremediğime mu. 
teeesirim, ama aynh~ızın peıi sı
ra, pek :takmda tekrar buluşmanın ay
dınlık \'erici ümidi geliyor. Kış geçer 
geçmez, dilnya ilkbaharın 11Baaü • ba. 
del • mevt., ini tes'it edarken, Linden. 
hof çiftliği, gene: sa.hibe8ini ve Hanı
mını şenlikle kabul etmek için düğün 
sUsleriyle beunecek. Göynünü ferah 
tut, benim saadetim! Seni, sevgime ım
dık olarak, öperim ...... 

Lizbet, canlı bir t.ar.ı..da güven ve 
en içten duygular ifadelendiren bu 
satırları tekrar tekrar okudu ve sıt
ma. nöbeti geçirmesine sabırsızlıkla 
knTanarak, nİf&llhsmdan gelecek baş 
ka haberleri bekledi. 

Kurt. daha Merandayken kız kar. 
deşine .. Ben salı gUnil akşamı Lin
denhofta bulunacağım; liltfen çargam. 
ba. fÜllÜ saba.hı Vaytenekten oraya 
gel; fa.kat Ha.na Georga, benim döndü 
gUmll söyleme. Daha evvel seninle yal 
ruzca göril'1Jlek arzusund&~ .• diye 
yazml§tı. 

Gitta, istenilen günün sa.babı Lin
denhof a gitti. !ki kardet. kucaklqtı. 
lar. Gitta, her ,eyden evvel sordu: 

- Annem nasıl'! 
Kurt: 
- Çok §Ukilr, eskisine ni&betle çok 

Gaz:a11toptcıı bir görünü.ş .• 

Gaziantep (Hususi) - Şehrimi f bin liralığı yabancı menıtelcel 
zin 936 yılı ithalat ve ihracatını gös gelmiıtir. 

terir bir cetvele göre geçen senenin ih Fısbk aatqları 
racatı ithalatmdan 7 58 bin lira fazla A f w b ku~Jt! 
siyle 6513 ton ağırlığında dört mil ~te~ ıst~.gı ~ 8~l~w•pdeP 'JI 
yon 3 20 bin lira, 7 44 l ton ağırlığın ~evsımın musaaB esız ıgı nin rd 
da üç milyon 562 bin liralık efyadan 6

1\Yoapmadmıttır. u sene 
'b tt'r ton ur. ı.ııO 
ı are ı . 11 Ol., 

ıh 11 ba 1 l 1 Geçen seneden stok 350 to .. L;.O 
racat ma arımızın ş ıca an 1 . 'd' M d JlluP""J. 

milyon 71 O bin lira kıymetinde ~~ ar ıyı ;r. evl~f~d,.Jd.i ~ 
Antep dokuması ve kilimleri, 71 1 kısmdr )sat~ ı:nı1ttuf: lut .ı ... yuıcie1"Jı 
bin liralık iç ve kavlak Antep fıstığı, fasl lokayısıdy e Gıyat ar04 neııİ11 ~J 
137 b' r Ik A k · 2"'7 aza ı var ır. eçen se ., 
b' }' 

1~ kı~a .. ı k ltep pe ml.zı, ?QO fiyatı iç fıstığın ki!osu 133. ~I~ 
b~n l~ralık Ayun, ı vbe mam7u9 abt_ı . .. 1. li dokuz kuruş idi. Bu sene JÇ~.t 
ın ıra ı ntep sa unu, ın ıra 160 k ) k 60 70 kurtJf1'"'' 

Jık deli tütün, 23~ bin liralık ispirto ' ava - rnsı 
lu içkiler, 64 bin lira deri ve mamula G~çen sen~ye kada~ ya ~ 
tı, 194 bin lira kıymetinde canlı hay transıt yolu ıJe Amerıka}'S do 
van (bunun 154 bin liralığı transit tıklanmrz bu sene takas 
tir) 585 bin liralık muhtelif yerli Hindistan, Seylan, Kıbrıs "'~ 
mallar 180 bin liralık ecnebiden ge da gitmektedir. Bu sene eP 
lip Tü;kiye dahiline ihraç olunan me rika ve Hindistana ihracat 
vaddan ibarettir. tır. 

Bir senelik. ecnebiye ihracatımız Üzüm ve pekmez 
14'32 ton ağırlığında 3 milyon 397 Bu sene üzümlerimiz iyi . 
bin lira kıymetiode emteadan ibaret hr. Rekolte geçen senenin · 
tir-. kadardır. Geçen senenin üı~ 

lth•li~ mallan fU suretle inlmama •i .Ü~ ~üz elli tondu. KurU 
uğramaktadır: 1 milyon 600 bin lira piyasaya gelmi§ ve satış ~ 
lık mensucat iplik, ipek ve emsali Kara üzi.im 7 - 9 kuru' a 
200 bin liralık makine, otomobil ve tılmaktadır. ~ 
lastik, 13 bin liralık gaz ve benzin, Antep pekmezi henüz pi~ 
128 b~n l!rabk kah"~: .. çay, şeker, memi~tir. ~ 
928 bın lı~alı~ tuz, tutun, .canlı hay Geçen sene sekiz yüz ton~ 
van _195 bı~ lıralık muhtelıf mallar yaş üzüm ihracatı ela bu sene e ~ 
dan ıbarettır. tür. Ya§ üzümlerimiz Adana~ 

ithalatımızın 6053 ton ağırlığında ne gönderilmektedir. 
2 milyon 415 bin liralığı Türkiyeden, -·----------

1344 ton ağırlığında 1 milyon 147 Çagırşeghi ,,ı 

higesinde 
Atatürk hegfl 

daha iyi; dedi, eğer, olacağından kor
kulmayan bir &k&Wimel vaki olmaz 
sa, ilkbaharadeğin tekrar tunamiyle 
jyileşmiı bulunacak. Annem sana öpU. 
cüklcr gönderdi. Senin de vaziyetinin 
iyi gittiğini umuyor! 

Gitta. gülümsedi: 
- Benim iyi yUrckli anneciğim! 
Kurt, sözlerine devam etti: 
- Fakat, sen, vaziyetinin bilhassa 

iyi gittiğine delalet edecek gibi g~ 
rllnmUyorsun ! DUğiln gününden beri 
en kemirici üzüntülerle kıvranıp du. 
ruyorum. GörünU§iine bakılırsa , sen 
Harus Georgla hiç de anlaşamıyorsun. 
Mektuplarından hiç birinde c•:-dan 
behsetmcdin, ve o da hiç bir şey yaz. 
madı .... Yani, bana mektup yazmadı 
değil; yazdı, fak at sadece işe müteal
lik şeylerden bahsetmek üzere! 

- Biz, biribirlerine tamamiyle ya. 
b1nc.ı iki insan gibi, yan yana y1t,.1ıya. 
ruz! Biribirimizi hemen yalnız yemek
ten yemeğe görüyoruz! 

Bu mukabelede bulunan Gitta, içi. 
ni çekti. 

- Zavallı Gitta! Demek Hana 
Georg, senin temayülünü kazanmak 
için hiç de uğr~mıyor? Seni böyle ih. 
mal edeceğini, ondan beklemezdim' 
doğrusu! 

- Onu bundan dolayı muahaıe et
memelisin, Kurt! Kabahatli benim! 

- Sen mi, Gitt:ı. ? .. Ne gibi'! 
- Tasavvur et bir kere, Kurt, ne 

esef edilecek bir teY oldu! Kiliaede 
niki.hımız kıyılırken ve sonra da ye. 
mek yeniliT'ken, ne buz gibi bir hava. 
nın hilki\m ıilrdüğünU hatrrlıyonun, 
değil mi'! 

( Ark48ı var) 

~1tatürk'ün hey'kfıı 

Yozgat (Hususi) - ~~ 
danberi Yozgat vilayetinde~~ 
bir faaliyet göze çarpn\~ ~ 
nücü Cumhuriyet ba~ 
le de, Atasının heykelin• 
için büyük helecan göıt, 
liler bayramda bu mutlu 
mutlardır. 

Açılma töreni çok 111 

mU§ park ve meyclanc:la 

tibat almmlf, aktam da ~ 
tarafından bütün davetlil 
verilmittir. 



s 
-

iP --

•. 1 f 0 olarak Giineş 
şiltle topu iiçiiııcu < \ı . ·eti garanti 
kale~ine sokarak ga 

1

1 
ıı) ıır<'tlc 3-1 

. .. l ka ela lll 6 cttı 'e mu~n ıa . .1 8,,·ete erdi. 
B 'k l be ılc nı ı ı cşı ta§ID ga e .

1 
.. ti )ıak eden 

Siyah heyazh}ar gahdıı)Jer· 1\1.-lımct .. ı f • rıkar 1 n • 1 guze ur oyun ")> • • her iki~i ya-
Aı . k • . ··.lafılerın ı ço ıyı, ınu" ·r ·0 ; ,,•aptı lıii· . l l ,.azı esı ; 
\'aş, rnmınn ıat 1 I . )ıayli durgun 
cum hattında Hakkı ur ıız Şeref ile 

rf ku-urs • 
O)'nad r l\T uza er 

' ·d'I r FJS:rcf f e' kalfidc ı 1 e • ,,nffnk olanlar 
G.. ı·ı derıeuırıu. .., 1 . ,,un~ ı er · 1· Diırrr crı 

]lııa ı< 1• " 
Cihad, Rcşnd, 'e .:ı 1· 110 1 ar. 
va nt hir O\'Ull o)'ll · · .• ·di • • . · idarcsı n 1 1 

• 
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Beykoza ycııileıılstanbıılspor .• 

hususunda yanlış vaziyetten fırsat 
bulup soli!;lcri Haııulinin iyi bir fÜ" 

tile oyunu 2· l JıaJinc gr.tirdiler. 
Bundan sonrn O) tında çok lıakiııı 

}lir vaziyet alnn ~arı kınnızılılnr 
Ha~imin :l iin<'ii, Siilc~ ıııuııın 1 iinı·ii 
tıayılarile ilJ.· ılcneyi ·1-J gnlip olnrnk 
bitirdiler. ' 

1kinri de,•rede: Ga lata!'ara\'lılar 
dalın ibtiin hir o,·un ovııavnrak Siile\' "' . . " 
maniye tnkıııımı çeınher içine nldr 
)ar, hu sırada ~olaçık Danyal giizel 
hir plase ile he~inci, 26 mf'ı dakikada 
Haşim yirmi metreden çok sıkı hir 
\itle altıncı Galata aray gollerini de 

attılar. 
Gol attık~a coşan sarı k'ırnıızıh mıı-

haciınler 28 inci dakikada Süleyrnu
nm ayagile yedinci 43 iincii dakika
da yine Siileyınnn \'asıtasile sek izinr.i 
gollerini alarak Süleyınaniycyi 8-1 
gibi lıiiyii~ hir ayı ftırkile mağlup 
ettiler .. 

Siilcyınnniyelilerclen orta ınua\'İn 
Orlıan, lıiir.uın Jınttmcla da iki açıklar 
Rauf 'e Hnmdi nazarı <likkuti cclh-

eıtilcr. 
Galnta~arav ınıılıaciınleri ,·nzifcle· 

rini taınnınile yaptt. Sarı kırmızı 
miidafoası ileri luıttı kadar nımnffak 
ola111ndr. 

Beykoz - l. spor , 
~ercf tn<lmnı ikinci mii-alrnka"'ı 

Be~·koz iln f Ftanlnı l!öpor arn. ıncln idi. 
Hnkcın Cnfı>rin idnreJnd<> ovnn· 

nan hu maça 1 tnnhuhpor: • 

Fihct • Samilı, il asan - Orlıan, 
Tin ·ri, Enver· ismet, llicri, ~cy/i, 
Fahri, Ad11ıın. 

Beykoz ıla: Srıf a • Bnlıadır, llalicl • 
Sadettin. 1\cmal, /Hl'lım<!t • T11rlımı, 
BilriT. Şalwp. Farııl; ,.,. Kô:.ım ~eklin· 
de ı:ıknn~larılı. 

\lii :ıhaka 1 tnnhııl•ponın hnzı hıı
zı n1;ık \'e nra :'ıra ıhı hafif iiQtiiııliiğii 
altrncla <'ereyan ı·tıni" olnıa~ınn rağ
men Bcykoznn 2·0 ~~klıe ilı• nf'tİcr.· 
len<l i. 

11k devrenin 20 inri d:ıkikuc:ınıln 
Rrykoz alı•ylıinc olan hir korner de· 
f<:tnnlml porıın 011 0,·ıınru-ııııun ıl.ı 
ra1'ip !'alın\11 girnıdcri yiizi.inclcıı Bey 
koz ıniidnfan mılnn m:ıın lıir ,·uıu..Iıı 
lıi.icıırn hnttına ı:;cı;f'n top Bt) koz akın 
C'rlıırıııın kaı 1lnrıııdn kiın-e lnıhııınıa 
mn~ındnn i tifnılı! ı•dı rck r:ılı·ıtt:ı ilk 

miikeııııııcl !;llh~l)·ordn. Eyüplilcrin 
hu gayreti yirminci dnkikaya kadar 
Eiinlii. 20 inci dakikada yornlmni;a 
ha~layan EyiipHilcr rnkipleriııi tuta
maz hir lınlc gelcliler. llunclnn istifade 
Vefnlılar da 25 inri dakikada iikrii
niin ayağile ilk snyılarmı kny<lettilcr. 
Bu golle mnneviyntlnrı diizelcıı ye~il 
lıernzlılar hir dııkikn onrn felııneclin 
plfl e hir \'\ıru~ile ikinci gollerini <le 

knznnchlnr. 
(;ittikçe açılan Vefnh)nr knrfı;;ın-

da Eyi.ipliler sıkı hir miidnfan oyu
mı tathik edcrı>k gol ndf'ilini ) iik elt
me~e çalı tılnr ve lnında mm nff nk 
oldular. • 

l tk kırk heş dokiknnm eonlnrındn 
niizgiin hir akın cln yapım Eyiipliler. 
eoli!:lerinin sıkı hir şiitile hir snyı ka
~nmlı 1 ar ,.f' lıirinri <foHe 2· 1 ueticc-

lencli. 
1kinci kıcmn Ycfa luhte>cmi en~ 

açı!;n Hii.eyini de a~iı;c alarak ha,
ladt. Bu df'~i.,.iklik lıücnm hattının 
dalın ivi çalı\ınasınn clıep olmll':tu. 
Biitiin hu kı~ıın Vefanın açık ii tiiıı
lii:;u·· altıncln rcre\'an etti ,·e 10 uncu ,., . 
tlRkikadn f\folıt<' cm ıutnhnnz bir ciil-
le i\riinriit 20 inri nakikarla rakip 
miidafil<'rİ ntlntarnk kalcri il" knr~1 
kar ı ·a knlan Şiikrii diirclfüıcii , iki 
ılakika r;oıml Siikrii Muhtf'Şt>nı<len 
alılı~r hir p:ı ln he ttl1~i. mrı<'m l>itınr
sine on dnkik:ı k:ıla yine Şiikrii altın· 
cı ~cıllcri ynp:ırnk Eyiihi.i 6-1 ı;ilıi lıii
viik hir ayı fnrkilc yt~nıneğc lllU\ nr-

fok olılulnr. 
fiLalrnkn mnnmiyet itiharilc r.ii· 

zel ge~ti. Hakem ~iluıt maçı çok İ) i 
iılarr f'tti. 

Fener - 1 opkapı 
Kıuhkiiy tndıntln. ilk kar ılnı.ma 

Fcnerhalıçc ile Topkııpı nra ımln J,.
rnıılıııl por futbolcularrnclmı Saıniniıi' 
Jı:ıkeuıli~i ile ynpıltlr. 

Topkupı ~cçen lınftıı G:ılnt:ıı-ara)n 
karı;ı kaılrosilc, Ft•nerlilcr de nı;cli· 
<li ten malımın olarak: Nccd<'I • Se
da'[, /.,cbil' • Ur~ml. IJiii<'rıd. Esad· 

'iwı:i. 'rıci, Ş"barı, Fi/;rct, Orlımı 
fcklindc idiler. 

"' gollerini ntınnlnrmn ehep olılıı. 
fkinci kı ırnıla ıla ortnılan nıiinferit 

hir hücum yapan llı·ykoz !'alıahın to
pu iyi knllnnınn ı ve- rnkif~ mi.iılafile
ci en) ıyı da knzanınnlarıııf intaç etti. 

Fenerlilerin nkın larilc haı;la) an 
miiı:ahnknnın dörcliiııcii da1'ikcı ındn 
Fikrctin Topkapı knlc i ynnımı di.i-:"n 
hir 'uru:;\ın11 hakem ı;ol a) dı 'e 
hııııun nkahinne ri ·az inin of;;nHI 'o· 
ziyrtiıule attığı ikinci golii tlc kaimi 

etti. 
Dokuımnm clakikaıln ) ine ~iynzi 

giizcl hir §İitle ıakmımm iiçiincii sn) ı 
smı da kıı) tlt>ttİ. 

<le fil kadro ile eııhııya ç~ktılnr: 
Ilı:ır • lliiserirı. Salım - Mustafa, 

E§ııal.·, Suaı•i. J\'ccdct, Siilcyman, Bii.· 
lemi. J/<l§İm, [)arıya!. . . 

Siileyınanİ) e de nutıı \'C Sa hı ıdcn 
mnlırnnuhı. • 

Nuri - Burlıan. I>nrrİŞ • R<l§id. Or 
Tıan /bralıim ·Rauf. Mu.:.a//cr, ibra-

~ . 
lıim, Siircyycr, l/amdı. 

Hakem Be ikuı h Bn ri jdi. 
foç kar~ılıklı lıiicıunlarla \'e miite 

\"nzin bir cekilde ba~tnclı. tık anlarda 
sıkı akınlar yııpnn ~iyah. hey~zhlnnn 
hir §eyler yapmak ı tcdıl len ıınlaşr 
lıyordu. 

Galntaı;nrny 15 ind ıl~kik.ad~ıı so~
Ta kendini top1oclı ,.e yırmıncı dakr 
knda Siilcyınnnın pasile H~şim maçın 
ilk golünii Galata nray lehme ka ·det
ti. Ihı J;olden onra lıızlanan Galata· 
nraylılar birkaç dnkika onra ela Bü· 
Jenıl ,.8sııaJlc ikinci ayıları~ı kayd-

ettiler. 
Ü\'lın hundan sonra ınüdnf nn için 

çalıalnyan Siilc)'lllaniyc yarı snlın ınıı 
indi ,·e oracln epey nıiiddet knlılr. Bi· 
raz açılan Süle) mııni) eliler kaleci 

Uu aratla lıir fle Jll'nalııyı kaçıran 
f tanhul porhıların ı;ok fUm: ız bir 
giincle olmaları, miil emmel hir oyun 
çıkaran mun' in hatları (iniinılc hil· 
ha~sa sağnçıklannııı bozuk o unile 
hir ı;ey yanamnnıı olmaları ü~tiin O)

nadiklnrı hu marı mnğlfıhiyctlc lıitir 
mclcrinc ııehep olein. 

Eyüp- v~ıa· 

Şcr~f staclmdnki ilk oyun Vef n ile 
Eyiip ara ın<la idi. Ru mnça tııkmılnr 
~u kadrolarile çıktılar: 

Vcf a: Miiralılıid • Saim, Siilcy· 
man • Mu ta/a. IJiit/i. Abdrt~ • Mch 
m<'t. Şiil:rii. Tliıi/. Mulıte§Cm, lliisc-

yin. 
Eyüp: lfali<l • 'M<'hnır.d, Aliie<lclin • 

llilmıct, 'uri. Mclrm<'d • Farııl.·, Nc
Şf!t.. Adnan. Rı::a, Fcr<li. 

Her iki takım (la mii nlınku,·a ii
ratli olnrak hn.Jndılnr. Kun•tli hir 
hiicmn hau111n malik olan V('falıları 
<lurdurmnk için EyUp ınUdafansı çok 

T<ıpkııpılılnr on ılnkika için ele iiç 
gol ) cnıif olııııılarııın raj;ıncn - hun
ılnn oııra enerjik hir Qy•m çıknnn:ı~cı 
lın>lııdılar. Sarı liiı•İ\"crtlilcr de a\ ı 
nclcdini kfıfi gömıcmi hir lınlde oy;ı
nn ılcrnın ediyorlar. Topknpı miiclafn
a ınm bozuk oynama ınn ımıkahil 
Fı>ncriıı iiç orta~ı dn gol knı:ımıncfo 

hirhirlerile adeta yan ıyorlnrclr. 
Hu <le' renin hillın n on clnkikala· 

rı lıcr iki takımm ,ln karnın karı ık 
oynnmalnrilc gC'<;ti. ~ 

f kiııci kı ınn Ff'nerlınlıçc tnl nm u 
dP~İ~ikliği ·aıHlrnk ~ıkım~lı: ~ 

fnn.'inler: Şahan. H::ad. R<'§"d. 
Mulrncımler de: i\'<ıci, ı\'i)·a:i, TJiilcntl. 
Fil:r<'l, Orlıcm. 

Diinkii oyuncln tnkımlnrmm en faal 
llZ\U olan 1 iynziııin ~aH<'tilc Fc· 
n.crliler hu kı ıında dıı T~ııknpı knlc
ı~e yiiklrnclilcr. 4 iinrii dakikndn 
l • c1· ~ ıyazı .~r~~c ~nrparnk içeri ı;frlcn 

tonla kinim he ahına ıliirdüııcii ı:oHi 
ntmıc; oldu. Bu Aoldcn orıra Yine T 
1 1 

" • Of) 
,npı ıııı•ııınltırı rriiriilclii Zn)• ıf ı~ • " 'ellCl' 

( Ar1M8'ı 4 ;üncüde) 
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Mülayim -Hintli 
mtlsabakası döviişle 

neticelendi 
TOrk Hava ICunımu tarafından ter ( 

tip edilen Milliyim· !Hindli mihaba 
kuı dün yapıldL Hakiki bir intilwn 
maçı olan bu müpbakadan bir haf· 
ta ~-vel Arap l11mil ile berabere 
kaim Ey:llplU ıfehmetle Buraab Meh 
met gtire§tiler. 

EyUp1ü Mehmet ilk anaa lıakimiye 
ti ele aldı. Bur alı l\Ichmecli eziyor. 
Kafakol kapıp sırtını yere getirmek 
istiyor. Bfr ara Bur.sah ~f elınıcdin sol 
bacağını kaplı. lüliiyimin ilk ı;üı c~te 
Hindliye tathik ettiği ayak oyununu 
npmaK istedi. Mütlıi§ tazyika rağmen 
~yunda muvaffak olamaclı. Sol dizi 
kanayan Rursah :Melım~t. h~yük ~ir 
gayretle giire:.ti. On sekızın~J oakı~a 
da Eyüplü 'Mehmet tuşla galıp geJdı. 

KARACABEYIJ ISMAID-HURŞID 

İkinci güreş Dinarlmm karde~i İs
mail ile Jlurı:.id giire~tiler. Ağabeysi 
nin ortada olmamasına rağmen çağnl 
<lığı zaman her gürese gelen Karaca 
hr.yli İsmail @on zamanlardaki güre~ 
Jeri ile cicltlcn teknik bir pe1ı1ivan ol 
·au. Nitekim ringe çılimca derllal has 
mına atılıp nltına aldr. Hn11idi helin 
den tutup çe\'irdi. S.trtmı yere getir 
'di. 

l\IÜLAYIM- HiNDLi 

Üçiit\CÜ gUre§ Milliyim ile llindli 
arasında jdi. İkinci müsabaka biter 
bitmez orta ]ıakemi Cemal tn"bün tara 
f rna dönerek Hindli ile Müliyimi ça 
gırdr. Herkeste bir heyecan ı•ar. Acaba 
netice ne olacak? 

Cemalin davetine icabet eden yok! 
Yoksa Hindli gelmedi mi, acaba ibti 
laf mı çıktı. Herkes böyle dütünceler 
ta~ırken bir ]ıayli ıahıta memuru salta 
ya çıkıp ringin .Vmda yer alddar. 
Zabıta böyle für tedbir_.lmakta haklı 
idi. 

Çünlitl bir Jiafta evvelki müeabaıiada 
l\Iülayim ile halcem Sami Karayelin 
araamda geç.en hadise üzerine Mülayi 
min taraf tarlan Sami Karayelin üzeri 
ne atılmışlardı. 

Bir hadise çıkmaması, o sırada zahı 
tanın aldıgr i abetli tedbirler yüzün 
dendi. Bu itibarla dünkü tedbirde de 
cidden isabet vardı. 

On dakika süren bir intizardan 
sonra Hindli pehlfran yine yeşil şalı 
na bürünmÜ§ olarak Hhaya çıktı. Rin 
ı;in kenanna gelince ayakkabılarını 
çıkardL Ring üzerine çıkıp dola§llla 
ya ba~ladı. 

Birkaç dakik'a sonra da Mülayim 
ringe ç.ıktı. Orta hakemi güreşin bir 
saat müddetle olacağını söyledi: Dü 
<liik' çalar çalmaz Hindli bıyıklarını 
<lüzeltti. Miooer üzerine güzel bir 
ümkürdüktcn sonra güreşe başladı. 

1kisi de çok kızgm ''e asabi.. Birbirle 
rinin kafalarına vumyorlar.. Hindli 
(le ilk günkü ~ekingenlik yok. Bilakis 
;\Jüliyimin beynine yumruk yap~tJn 

yor. İkinci dakikada Mülayim Hin<lli 
yi yere clüşürdü İ!lie de yetişip_ üstüne 
çullanamftdı. Giireş ayakta devam edi 
yor. 

Be~incl dakikada iki gürefçi arasın 
ela yumnlkla~ma yüzünden yioe b'" 
ga çıkıyordu. Bn sırada hakemin mü 
clahalesioe fiilayim kızdı: 

- Bıralt ne yaparsa yapsın, dedi. 
Arada bir llindlinin ayağına tiddetle 
nıru\'or. Orta hakemi mütemadiyen 
<lildiik. çılnıasma ra~cn i'ılüla) imin 
hırnkmamasma kızdı. Mülii) im <l<' 
scrtle~incc Cemal tlüdiiğii ıni.Wr \ize 
rine atıp ri~en in<li. Ortada kalaıı 
~lire.çiler h.ıkem iz olarak tutu .. ~tular. 
Bn sırada 1\liilavim Hindli} i tekrar al 
tına aldı. \yağma ) npı!ıitı. ~'nk:ıt Ce 
mal tekrar ringe çıktı. 

Güre!çileri ayırıp n.~ a~;.ı kahlırd1. 
Bir clalcika oııra Hindli :\liili,imiu 
.ğzını tıkayınca hakem Cfmal ~lüli!>i 
rnin lehi~ <liicliik çaldı. 1\liil.ii} im ~ 
•.dar bmu, 1d her nf! baJıa.-. n.ı olur 
sa oIBnn fiiıdliclen &) rılm.aı::mn taraf 
tar dr:Uf. Bir yandan siiyleniyor. 

- Bn:akm yahu! Müddeti bir saat 

la)•İn ettiniz. Böyle giderse y~.nilec.(' 
ğinı, diyor .. 

Gilrq baJlayak yar1111 :saat oldu. 
İki pehlivan ayakta itiıiyorlar •. Cema 
Jin düdiijü pehliunlar:ı yine .ayırdL 
.Mülayime Hindlinin gırtlağımı &Jkma 
maımı ihtar ediyor. Miliyim i.&e eöyle 
cevap ı·eriyor: 

- Elimi viicuclunc1a gezı1irecek 
de~ilim ya! .• 

f ti~meden ihnrct olan ı;iire~e halk 
sinir1eniyor: 

- Haydi hakalnn Mülayim cliyc 
hnğırıyor. Kırk heşinci dakikada Mii 
Jayiın Hindliyi mineler dı~ma attı.Ye 
re yuvarlanan Hin<lli hızını alamaya 
rak yirmi' :ıclnn kadar koştu. Ringe 
ağır ağır döniiyor . • lülnyim ise eli ile 
Hindi iyi ~abuk hu raya! diye çagırr 
yor. 

BirlCaç da1Ci1'a sonra Hindli hir fır 
satını hulnp ~fülayimi ringten dı§an 
attı. Miilayiın siiratle çiktt. Hindli bir 
daha savurdu. Kendinden ge~en Mü 
Hiyim ringe çıkmra Hjndlinin gırtla 
ğma sarıldı. Hindli nefesinin kesi1<ti 

~ini gösteren bir yiiz hareketi yaptık· 
tan t1onra MUliyime bir yumruk sa'\"llr 
du. f ~kavgaya biniyordu yine .. 

Haliemin liuvyetine istinat eden 
müdahalesi kavgacıları ayırdı. Fakat 
gözü kızan Mülayim hakeıni ele savur 
du. Hindlinin üzerine atıldr. Bu sıra 
ela zabıta ıncmu~arr ringe yakln~tılar. 
Hakem ka,•ga eden giirC§çileri ayırma 
ya muvaffak oldu. 

Hava k"ararıyordu. Giire~in bitme 
sine -0n dakika kala Mülayim ~el bir 
sa!dırışla Hindliyi yere düşürdü. Ba 
ca~ınt kaptı. Şimdi Hindli altta Müli 
yim iistte güre~iyorlar. 

l\liiliyim Hindlinin ayağını .bQme 
·c !;ah~ırken Fazzal yerde süriinerek 

minder kenarına kadar gitti. Orada 
ayağa kalktı. Mülayim de üzerine ııal 
dırdı. Hindli yine yere düştü. Bu gidiş 

le nerede ise gür~e yerde devam ede
cekler .. 

Ringe çıkan pehlivanlar amit i§i 
döğüfe d<iktüler. Etraftaki bağırmalar 
cl:ın vaktin azaldığını iiğrenen Mülii 
yim gayrişuuri saldınyor, Hindli kar 
~ısmcfa ~a:km ne yapae.ağmı bilmiyor. 
Arada bir giiziiniin kana(hğmı, 'boğa 
zınm sıkılılığını, gi.i~teriyor. Falcatı1\fü 

liiyiınin hiçbir ~ey dinlediği yok! 

Yan hakenılerinclen Cemal diğer ha
kemlerle gUrüştükten sonra müsabaka 
nın tatilini hildinli. l\liilfiyim buna 
çok kızdr. Yeni5inccye kadar güre~ece 
ğini söyliycrek Hindlinin ü~erine yi 
ne atıJdr. Hindli çarnaçar güreşi 
kabul edip tutuşuyor. 

Hakem Cemal bir yandan yan hake 
mi Cemalle kon~uyor, bir yandan tu 
tuşan pehli\'anlan ayırmaya ko~yM. 
Giire~in müddeti de dolmak üzere 
iken yan hake.mi Cemal zabıta amirini 
çağırdı. Giireşin talil edildiğini bildir 
eli. Müsabakaya biran içlıı fasıla 
veren Miilfiyim hu söıü i§itinee Hind 
)iye bir daJuualdı.rdr. Ringten dıtarı 
ottı. On on beş adını ileriye fırlayan 
Hindlinin peşinden kendisi de yere 
atladı. Hinclli ile orada güreşr.r::ekler 
di. Aralıırmda bir itİ§llle .Wu. Hindli 
uzaklara doğru yollandı. Milliyim de. 
arkasından yet.İ§ti. Fauala bir iki 
yumruk yapıftırdı. Gırtlıığma sarıldı. 
Hindli mukabeleye lunırlandığı bir 
sırada znhıto memurları süratle yeti~ 
tiler. liilU,imi koUarılklan kıskıvrak 
tutup ayırdılar. Salından çıkardılar. 
Halkın kimi i M iilil.yiınin lehinclc. Li-r 
çoğu rla nle~ hinde tezahüratta bulun~ 
clular. 1\Jüliivim bir yandan gidiyor. 
bir yandan da ileri ı.v.ri aijzler sarfedi 
yordu. Hinclli de hiru soura zabıta 
mrmurlım taraf mdan ıahadan çıkarıl 
dı. Diinkü ~üre§ de hu suretle ı~ihaye 
l<- ndi. 

1<1 aca mütalcaını yauyıın: Dünkw 
~ii rt'~tc müd<letin fıir saat Dl arak 'kon 
ınn ı do~ru &~ildi. Çiinltii iki.nci mü
ı:alıa!.nda müddet tavia e<ülnıediği 
lı:ıldc. üçüncü ve iııtikam maçı olan 
hir miisabakada bir saat müddet kon 

''Çin ordusundan iler' 
de korkulur,, ,~ 

1911 de meydana gelen ihtilal Çinde neler gaP 
edildiği ve tanzim ediJıll~ 
meeelesindeki hakikat ~ 
smdan ziyade dlinya ~ ~ 
bir tesir yapacak ehe ~ ~ 
disedir. Dilnya bu had Ffll:1."..Jlfll 
ği ve Çiniıı ucu bucaiı ~~ 
balarından istifade ed~ ~ 
tanzim ettiği zaman Çin 
nm şimdiye kadar birÇOlr 
dilğü korkunç ordulard&J1 ~ 
kil et.mit bulunacakttr:_~ 
ber bugUnkü muh~
her ne şekilde tecelli ~ 
ca.k Çinin ordu tcşkill~ pM 
sini ve silahlanmasını taeil 

"' caktır. 
Y a.lnız burada 

mecburiyeti vardır: 
Aca.ha uzak Şark lll 

doğrudan d~ya neticeef 
başlamı§ olan dünyanı~ rol 
mesini en 80ll dereoesille 

cak! ~ 
1914: de hakiki ve ffif 

l8Jlllll§ ild Avrupa de'Vle~ ~ 
du: Fraııaa. ile .Almal1Y"' 
!etler Cemiyeti ve KellDI t/J~ 

•ır Cin aa'Tccri 3ilaht1Cı bile1f0r., rağmen -küçük bUyük- 1Jit 
.- nıpa devletleri f evkalidl .f~ 

Japonlarm IstilA.sma karşı Çinin bul Çin ordusunun dünyanın en bUyük bir sil!hla.nmıılardır. Ve bU ~ 
def aki mukavemetinin 1931 ve 1932 ordusu haline geleceğine fimdiden kat an Alry& ve Afrikayı da ~ 
de -0ldufundan daha kuvvetli bulundu .iyetle bakabiliriz. tedir. SHAhlamnanm JıeOÖS ~ 
ğu tıetib:ı mUpbWerin gösUnden kaç ll.ilthif inkipf ihtimalleriyle orta mediği kıt'a yalnız .ArtJ ~ 
ınamaktadır. Banm>la beraber bu mu ya çUmıa.kt& bulunan bil yeni ordu ha müddet evvel bqlamıl 
kavemetin evvelce de amıedildiği de ıı hu1rda toplan ve ukederiyle bir beden ve yeni ordunun 
recede kuvvetli olmachğı da iDkir ecU likte yorgun dilpıilf bir dtinya.ya kar sonra A vrupanm bugiln 
lemez. Çin mukavemetinin ne kadar 11 bir istifham yaratmaktadlr. Bu or rinde mevcut bu harp ~ 
daha devam edebileceğinin tayin edil du, dilnyanm aiyUl ve peiJrOlojik 'DUi hastalığına Çin de tu bit 
meaine iırikln olmadığı halde bile bu vu.eneeinde 1ıangl ıatikamete doiru gün dilnyanm en büyilk 
hldiae artık talıakkut etmit bUlunu fWfyıctte bulanacak! hutalıktan muztariptir. J)I 

yor. Fakat tabUk11k eden., ba bAdJıle Evet.. blliyonnn: Bu orduda an llket de baftaıı ~ ~ 
nin acaba manam nedir. ÇiDbı ağır cak tedaftll mabatlarla bıl*'d'' et lan devletlerin blrib~ .... 
olmakla beraber Rilam bir terakki mektedir Noktal --.n .ak Gup , bil korku dolaymtyle her 
ile Uked bir kuvvet iktisap--ebnekte .ıa.m~ pm vurmap. muktedir rmı a.rttırmiilanffi'i". 
olduğun& del&let etmesidir. ı.tilWe olamadık'ları Japon ceaı~ı dur gittikçe da.ha fazla kan 
ehemmiyetlidir. Çinde daha 19 uncu durarak vak Şark devJeUed arumda lebep olan muJıarebeleriSI 
a.srm llOll1arma doğru keyfiyeti kuv mıın.ıııene tanini e1cle etmektir" c11ye mek olur. _ -~ 
veıtll ve Alhcll eüi bir medeniyet ca ceMlnlg Fakat be)'Delmllel lntiamı Buna liaqr bir ~ 
rt ld1. Pek u aillh& malik bulunuyol' altl8t eden bOtUn ordalar da evvelce mama dilnyumı hali ııe 
du. Bunlara da ancak gilrel sanat ha müdafaa sebebiyle teşekktll etmişler Bamın için de Ç1ıib1t ~ 
rikası oldukları için hayran idiler. di. BUyük Harbi yapan bugün bile na tutulmadan ene! ~ • 
Fakat 19 uncu urm ikinci yansında Framayı korkutan Almazı ordusu Jetin ordusmm tefkil ~ 
Çinin iberine her taraftan dehtet u Prusya ordusunun bUyUmeslnden ileri yaya bir nttnm.ne o1Jn9ll 
çan çiıtin fakat korlnmç .Uihlar ile gelmit değil mldir? .• dir. ~ 

milfWıbez "Garp ~ hücum Prusya orduA ile 1808 de AJmap BeHd de biına. "fakat sil 
etti, Kulıte1if tan1arda g&mle ve al -yı N--ı-nn tazyilderindm kar lsteyoıeanuz,, di0~ 
tın lf]emelf anatklnne Çin •ilaJalan ı- ~,,.- ,, 
bu teYtu iline~ lclz kalmJlh. tarmaJı için tefkil olqpmlJlbı. Napol kat eğer Döyle bir muc!Je 

'10D1Dl ba tuylkleri o bdar flddel1I JAyık bir millet varsa o !ttıSJ -
Çin bidayette bmılarm kuvvetine icli ki kemdi auın TaDeJrwl llile milletldlr. Çlnlller dflrJ1'11"_.; 

boJ'lln ljaL Soma yavq Jaftl baiıla "'Vabptle" tavd edlJmda. BuslD .U bir milletidir. Bugftn ~ ~ 
ra nuıl mllkabele edebiJeceğbıl dBlftn ya kıt'.-u altbt eclm Japon cadwa 1• mi bulunan milletlerln ~ 
dü. Ve nihayet o da Gvbm çirldn fa da önce Garp dmetJeri ı.n.tmaaD ft içinde bulandUklan d~~ 
kat kuVfttU ıdlihlamu JruDanm"m'I ki ohıp fimdl ÇhıDı karbu gtttill te hayret bir medeniyet 1'1!': tJ 
nın-.ı-..;ı;.. ,__ ,L-+.. Fakat bmılann tJlt 
~ı:y-·....,.., a~ cavtbı:leda aymmı& ""*abele için lel dir. Aynı zamanda böyle .. ~, 

::m=: :ni:: ~~ Qn <rUmmn tenad+ !r 1:::; ::ı:J;; 
nolltal ~ bayretbaJat olan eKl 
mec1m1,.et çeıçeueli ldDde kaldıkca 
bu fenleri 6ğ:ıe11ı1tmesdi Bir ihtiW il 
zımd1. Çin bu ihtilali 1911 de yaptı. 
Ve 1911 ihtilalinden sonra Asyada yn 
vaş yavaş yeni bir asker teşekkül et 
meğe başladı. · 

Er veya geç bir istikbalde dün 
yadaki askerl kuvYetlerin ölçü ke 
fesine Çin ordusu da dahil edilecektir. 
Bu o:du bugün değilse bile yarm harf 
kulade bir ordu olabilir. HattJl eğer 
Çin - .Tapon kavgası kat'i nctic~ine 
varmadan çok müddet devam cder!:c 

rnası lıu gibi güreslerdeki usule de 

mugayirdi. BunuDla beraber :Müla 
giireşe başladı. O Hindliyi bir saatte 
yenceeğini hesap ediyordu. Yeneme

yince :ıs:ıhifo~ti. Bir müsabaka ~'~e

lisi tle yenilmiJti. 
Bnnların teeı:;siirü alımda ne ynptı 

ğmı bilmez bir Jıalc geldi. Fakat ne 

de ol a fülayim dünkü lıarekctile 
§İmdiye kadar ecnebikrle yapt.Jğı mü 

sabikalar.la kaeaodliı sempatiyi kayb 
etmi~ oldu. PekalU bir saati kabul et 
me:ı, düriist güreı1r, yener veya ye.ni 

lirdi. Pehlivanlıkta ikisi de unlır. 

Y.R. Ô. 
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.. fir: oru A1c1&raY. ratlb 1.00 20~ 
·~~""atı Paltıı 3-t BetikW ~ 1.40 21.cxs 
~ 19 ,,\tt•rcün ubah ıo dın Fatih. ıUL şJBBKESI 
'l 19t Ilı ı·,.._ ll1r Kırıkay TUntl ISTANB L t 6 20 23.20 
a,

1 
lı,buı .~• <ııadral batmda No. 32 Topkapl ·Sirk« G.l!O 23 llO ı~ ı ~. ..., . Sirkeci • 'J:Opll•P~.aa 6'.1.. 23°1• 

,, " ' 11 '='1 ~:J Yedikule • strJleçı " · " 
•tt:\f ,; C ünltrt sut 14 dtn . y dlkult 8 45 23.45 lrır11.d:r Sirkccı . e l 610 2310 a7 Edirnekapı-Slrktc . . 

m:•:au nırs Sirkeci·Edirnek•P• b 40 23.40 --

~evduat için el verişli şıittlaf 
k

ara plasmanı için oğüUer 
lrabk Kasalar 

BQtQn gün arasız açıktır 
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Sahibi: ASIM US 
Nc§ı'iyat dir"ktöriC: Refik A. Sevengil 
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IJc?v/el Demırgolları ve Limanları işlrt.'Tte 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri (35000) lira olan 29030 kg. mu' .~-::lif cins çelik ile 
2650kg. muhtelif eb'atta çelik tel ve 1000 adet bandaj çene torna kalemi 23. 12. 937 
pefJembe ıUnU saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
almaı.:alrtır. 

Bu ite cirmek isteyenlerin (2625) ı;ralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği veaikalan ve Nafia mliteahhitlik vesika ve tekliflerini aynı go:.in saat 14.30 
a kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri la zımdır. 

Şartnameler 17 5 kuruJa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satrlmaktadrr. 
(7534). 

Muhammen bedeli 8653 lira 7 5 kuru f olan muhtelif ebatta cem ·an 69230 kilo 
yuvarlak ve lama demiri 18 .. XI. 1937 perşembe günü saat 15 de Haydarpapda 
ıar binuı dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 649 lira 4 kuruşluk muvakkat ve k3nunun tayin 
ettiii vesaikle resmi gazetenin 7. 5. 1936 G. 3297 veya 1. 7.1936 G 3645 No: lu nus 
Jıalannda intiıar etmiıt olan talimatname dahilinde alınmış vesika ile birlikte pa 
nrlık rünü aaatine kadar komisyona müracaattan lizrmdır. 

Bu :ıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtrlmaktadrr. 
(7689) 

20835 
GAZETEMiZE VERECEtilNIZ iLANLAR VE iLAN iŞLERiNiZ 

iÇiN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: 
Adreı: l ıtanbul AnkanCaddeıi 

VAKiT Yurdu albnda 

·----Telefon: 20335 ------------· 

No: 105 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 
liralık lkramtyelerle (20,000 ve t0,000 

liralık iki adet mDkAfat vardır ... 

Şimdiye kadar blnlercr kişiyi zenRtn eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

NDA 
iZ 

/ 

LBVBZlm limiılliJi 1 
ilanları 

Yedek Subay Okulu binumm kalö 
rifer tamiri 17-11-937 çarşamba gü 
nü saat 14.30 da Tophanede latanbul 
Levazım amirliği Satınalma Komi8 
yonunda pazarlıkla ya.ptırıl.a.caktır. 
Keeif bedeli 14. 763 lira ilk teminatı 
1101 lira 23 kuruştur. Şartname ve 
keşf ı Komisyonda görülebilir. tstekli 
lerin bu gibi i§ler Yapacağına dair 
ka.nunl vesikala.riyle birlikte belli sa 
atte Komisyona gelmeleri. 

(253) (7637) 

ıarmı ıo .-n• saranu .,. ··-

Türk Maarif cemiyetialo 

Büyük Eşya 
Piyangosu 

ikramiye 15.400 Ll1'9 
Çeklllt • .. 12 - ••7 Bir bllet bir il,. 

Biletler: Cemiyet Merkez ve §uhelerile Yeni Poetaııan• 

da Erzurum ha.nmda tan İşleri Bnroeunda ve ~yankQ 
sablır. (6553) 

1 - Malatyada §art.name ve projesi mucibince yaptınıacak 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt meye konmU§tur. . tj/J; 

11 - Keşif bedeli 34.040 lira 49 ktı nı3 ve muvakkat ~ 
d~ ~' 

ill - Eksiltme 30-XI-937 tarihi ne rastlayan salı gtınü eaat.~ 
taşda. Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki almı Komisyonunda .~ti 

IV - Şartname ve projeler 170 ku rU§ bedel mukabilinde~ 
MUdürlUğü lıışaat Şubesiyle Ankara ve Malatya BaşmüdUriüklet'JP" 
lir 

• V-Eksitmeye i§tirak edeceklerin Natia Vek&leti ~ 
le diğer f ennf evrak ve vesaiki İnhisar lar İnpa.t Şubesine lraS 
kasaya iştirak için aynca fenn! ehliyet: vesikuı almalan l~ 

VI - Mühürlü tekli! mektubunu kammt vesaiki ve eksiltzPl'r 
sikasiyle % 7,5 güvenme paramıu ihtiva edecek olan kapalı zarfl"'_~ 
nü en geç ııaa.t 14 de kadar yuk&nda adı geçen Komisyonu ~(1'-
bu.z mukabilinde verilmif olmalıdır. (B.) 

I - Şernaipap. Tütün tıleme evi ve apartımaJUDlft harid ~ 
ve ke§ifnameaine göre eksiltmeye konmuıtur. ~ 

II - Keıif bedeli 2248.48 lira ve muvakkat teminatı 168.~1 .. 8 ~ 
III - Eksiltme 22-XI-937 tarihine rastlayan pazartesi~ 

Kabatafda Levazım ve mübayaat Şube ündeki alını KomJsyoa 

tır. IV - Şartnameler 6 kuruı mukabilinde hergün lnbiarlar t~ 
den alınabilir. 

1 
ııı 

V - bteklilerin eksiltme için tayin edilen &'in ve uatte ~ "' 
paralariyle birlikte adı ceçen Komisyona ıetmeleri il!n olunU1". 

Çönkü ... ASPIRIN ·se111 
.denbe~i ... ~e~r türlü ~A 

#- gınhklarına ve a~rıfar• / 
tesiri şaşmaz ,.'bir. ilaç~ old&JO 

fsbaf etmiştir: ,ıl 
A S P-. İ R •ı N in-tesİ ) ..... .. ·~ _.il 

emin""olma:.için:ı'ütfen ~ ~. ........... . 'CD 
,!!_na..._dik~•t .. edi~iz 

Osmanlı Bankasından: 
% 3faizli1911 ihraçlı Mmır Kredi Fonaiye tahviWJnm. ~ 

hinde yapılaca.k itfa keştd'!linde bap bat tediyecd tehli~ 
ay nde ue ketaıetatz olarak atmaktadır. Bankası Galata merkezile Yenicami ve Beyoğlu ~ubeleri ~ 
Anadoluda bulunaıı mUaterilerlmlze ayni oe- larla sigorta edileceği, mezldkr tahvilAt hamillerinin mal6m11 
raıue kabul ediyoruz. olunur. t ~ f 1 

llahmutpqa, KOrkçü Han tçıer1al 

BEYKO Tel:=~ 
.... il 

Meccani muayene 
Per,.aıbe ConJerl IUt 1 den il e Jradu' 

Ortaköy Tqbasamak Palangada 25 
numarada Doktor Mtlmtaz Gtınoy 

! fakirleri paraaız muayene eder. ·ı..: ___________ _ 

KAtlbe aranıv 
Usulü defteri, muhuebe ve daktiloya atm. yum d11JıgUJl 'il 

aramyor. Almanca bilen tercih edilir. 
Ankara caddealnde Vakit yurdu ittisalinde Vakit 


