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Bu kuponlan toplayınız. 1 O kupo 
n~ _k~rtı Yeni Çocuk Anaiklop.
d111nı 7 * k\lrUf& alahilirainiz. 

Antakya Davamız 

Bas ve kil ve Har· ciye 
Vekili Partide 

izahat Verdiler 
~ . ~ 

·~"""""',_,,,...., 

Rüştü Aras Dedi ki 

Nasıl bir anlaşma 
yapacağımız henüz 

tahmin edilemez 
'.Ankara, 9 (A.A.) - C. H. Partiai grubu, Başveki

l" daveti üzerine bugün saat 11,30 da Dr. Cemal Tun-
1? başkanlığında toplanmıştır. Müzakere, Hariciye 
y~ Dr. Ara•m.ıözü ile a~ılmı§tır. ~ariciye Vekili,. •.i· 

... aziyeti Partıye ve efkarı umumıyeye arzetmek ıçın 
yası v . .. . . b"ld" . . 
toplantı talep ettıgını ı ınnı§tır. 

Bir Haftalık 
Tarih 

Alımef Emin YALMAN 

Bundan sonra Freınsıı Hariciye 

müsteıarı Vienot ile Büyük Elc;i Su

at Davaı arasındaki mülakatı tafsil 

etmiı ve bununla, Fransa Baıvekili
nin meseleye bir çıkar yol bulnıak 
için müdahale kararının Fransa 

haricinyesinden teyit olunduğu-
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r 
ı 
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Hariciye Vekili Tevfik 

Rüıtü Aras 

~ ,..,....,-..,,~ ,.., "" ,.., """"~ 

Atatürk Şehrimizde 
J\nkara, 9 ( A.A.) Rei•icümlıur Atatürk bu 

akfam l•tanbula hareket buyurmuflarclır. Me
ra•im yapılmama•ı mukarr~r olmeutna rağmen, 
i•ttayoncla vekillerden, mebu•larJan ve halk
tan mürekkep büyük bir kalabalık kendilerini 

teıyi etmiıtir. Ba,.,eltil lmıel lnönü ile Dahi
liye ve Hariciye Velıilleri, Büyült Erkanilaar • 
biye Rei•i Marqal Çakmak, ayni trenle Gazi 
Üta•yonuna kadar Büyük OnJeri ufurlamıı • 
lardır. 

Almanya, lspanyol Fasını 
işgale başladı 

Fransa nota verdi, lngiltere 
hariciyesi teşebbüslere başladı 

Bir Alman 
filosu da Fas 
Sularında 
İspanya dahili harbi, bey • 

nelmilel politika ve rejim mü- _,....,,,..__. 
cadelesinin en hararetli, hat -
ta tehlikeli safhasına intikal &;~~~~~~ 
etmif bulunuyor. Çünkü son 
gelen haberlerden anlıyoruz 
ki, Almanya, İspanyol F uını 
istila hareketine baflamıttır. 
MeJilla ve Kuetta'dan lapan - ~~=~

0

0? 

l:j atay meselesi bu haf· nu ve Büyük Elçf Ponıot'nun bir 

!ft _ _ .:._~ ıçı~~nyanm teklif getirmemeıi, v•ktin darlıqın • 1------- ----:---....-
_... ~ -mtaeu:;ı.~" -.1"111S1-' -mlrulJlJTWn nM1111ıonr -vmül'brg-r El k k 

yol Fasına asker dökmüflÜr. 
Bu vaziyet, Franıa ba,ta ol • 
mak üzere bütün Avrupayı en· 
Aiae ile -..r,14cak. i.tic:hıttadıt• ll•iiiıiİilıiiiıl~liılm•llııİ~ıi.llllllilİl.~------iiiiııM• 
Gelen haberJeri buraya ııra -

na karıştz. Franşnlar bir ta- suretinde izah olunduğunu ve iki hü e trı• 
raftan bizi avutmağa çalı· kumetin Cemiyeti Akvam meclisi -

ıırken, bir taraftan da. dün- nin topl~nmasını üç gün tehirde mu- ucuzladı 
yanm her tarafına zehir aaç- tabık oldukl.rını ve hükumetimiz 

mağa, gayelerimiz hakkın· namına Paris konferansında serdo • 

da ıüpheler uyandınnağa lunın teklifin, vaki talep üzerine 

uğraıtılar. daha etraflı bir proje halinde bu • 
Bu manevralar kaf1rsında elbette günlerde Paris hükumetine gönde

•eyircl kalamazdık. BUyUk Şefimiz, I 
hUklımetimiz ve bütün Türk mille _ ri eceğini bildirmiıtir. 
ti bu nokta hakkındaki büyük has· Davamıza Karşı Dostlarrmı-
euiyetimizİ her vakitJci gibi açılk, sa- zın Alakaları 
rih bir tarzda ortaya koydular. Dr. Aras, yeni vaziyette dosttan • 

~ Hareket var, laAaf lnrzdan Balkanların, Sovyet Rusya • 

Kilovat fiyatı 

90 para iniyor 
İsviçre frangınnı devaloasyon ne -

ticesi düşmesi üzerine İstanbul elek
trik fiyatının da kilovat başına 90 pa 
r~ u~u~la.ması lazımgeldiği hesap e
dılmiştır. Bu hususta ikinci sayfa -
mızda tafsilat vardır. 

F 
ran8& ile mualllkta duran mU [Arkası 3 üncüde J 

zakere vaziyetinde eon gün- ====~=====~============== 

~Fr:h~;~::;~~ Antakyada Tu·· rkler 
dık işlerin untltll bır yola gırdığinı 

~:;~;:~::.~~~~:~ müttehit bir grev 
Fra Hariciye mUste,arı M. VI· 

enot, :-~irimizle göı:tıştüğil eırada hareketı• başardılar c!a lan söylemiştir: Başvekil M. 
fUD • d J w 

Blum istirahat balın e 0 ma~una rag 
inen Sancak meeelesile meşgul ol -

1111.1't T vfik RU.til Arasa vldet
llğt ;~l, :i%zat bir teklif hazrrhya. 
caktı B teıClif müzakereye zemin 
dl rk. bulu edebileceğimiz bir tekli! 

ye a ki" 
Olacaktır. Ancalc bunu yapma _çın 

blztm kon!ederasyondan ne. m~na 
&nladığımız ve sancağm yenı reJıml 
111 1 d"•UndUğUmUz hakkında 

nası ...,. ed" 
izahata ihtiyaç gö~ekt ~r:

HUkfunetimi% parıa ıefırımlz va-
ırtuue bu maiilmatı aımca derh~I 
ot '-t ilen izahatı en açık bır 

urm\1', Jıl en d" 1 
•ekilde burrlaın1'tır· Fran~~ ıp o
muiırinln AbdWbamit devrının Ba : 
bıllüıinl ha.tırlatan avutnıa usullen 
ka'""' d TU k Hariciyesinin uya-· yıaın a r .. . 
nıklığı vazlf eelni anl surette gormesı 
çok dikkate değer bir manzara teş
kil eder. 

Dün de ılSyledfğtmlı gibi M. ~10• • 
nıun hUımUniyeti hakkında cid~ı ~Ur 
met beslemekle beraber Fransa a ~
ridyeye hi.klm olan dar zUmrenın 
tesirinden tamamile kurtulabilece
fini ümit edemiyonız. Franınz hari
ci propag.andumm devam edip ~ -
den faaliyeti buna bir delildir. Diger 
Mr delil de Sa.nıcalrtald zuıu.m ve taz. 
1*m Milletler Cemiyeti mUşahitle • ı 

(Arkdl H Uncüde) 

Paris gazeteleri soruyor: 
"Türkiye kuvvete mi başvuracak? " ve 
ilave ediyorlar: " Türkiye, Hatayı Suri· 
yeye bırakamaz. Türklerle dostluğu· 

muzu bozmamah.vız .. 

Hafayc/a Fransıı iJaresinin faıyik nümunelerinc/en: SoAaHarc/a 
balkı tecJlıiı için tanHar clo/aııyor 

(TafsUltı 1 lb!dl sayfada bulacabnuz.) 

lıyoruz. !u lıaritacJa lspanyol Fasile, Alman asA:erlerinin ilıros ecJildiğl 
İLK lHRAÇ Kuefta ve Mel/ifa limonları görülüyor 

Rıı.bat, 9 (A.A. ) - Son günler flspanlada dahili harp t-.n ~lddetll gilnlerlnl yqryor. Bu hmastald 
zarfında 200-300 Alman askerinin en l!IOn haberler S üncü sa) fanuzdadır.) 
İspanyol Fasının muhtelif limanla - - ---
nndıı. karaya çıkarıldığı emin bir --------------- - ----

rnenbadan öğrenilmektedir. '' ru·. r ki k d Diğer cihetten Melilla civarında - er a a r 
ki Zeghangha.n demir madeninin 1 

Almanlar tarafından faaliyetle işle- ı• n g• ı ı ı• ze ben zı•yen 
tilmekte olduğu haberi de teeyyüt 
etmektedir. 

YERLEŞMİŞLER b • • • d • 
Kazablanka, 9 (A.A.) - Bu son ecne 1 gorme ım 

on gUn zarfında muhtelif sınıflara '' 
mensup üniformalı Alman kıtalan -
nm Melillada karaya c:ıkarak yer -
lcştikleri bildiri'lmektedir. Sir Aleksandr Gıbb'in 

intibaı böyledir 
Uç Alman torplto muhribile birkaç 

denizaltı gemisi, Melilla limanında 

demir atmı,tır. 
Birçok Almıtn mUhcndil!!lerl ve 

[ Arka.ııı 3 üncUde] ingiliz Grubu ist•nbul Limanı"'" 
n ... A •••• =·o ............ Genişlemesi hakkında Proje Hazn.ıyor 
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. İngiltere iktıaadi hayatının tanınmış bir ıimaıı olan 
~~r .Alekaandr Gibb · ile arkadaılarının Ankaraya l'eldi• 
~ını İngiltere Sefiri taraf mdan Vekillerimize tanıtıldı
gını ve Sefirle it Bankası Genel Direktörü tarafından zi· 
ya~etler verildiğini Ankara muhabirimiz haber vermitti• 

.._ • .._~___..... .. .-.~ ~ır Alek.sandr Gibb, diln arkad<lf. 
l~yle beraber İsta.nbula gelmiştir. 

Romanya 
Takımına 
Yenildik 
Şelırimiıe gelen Roman

yanın F. C. R. lufbol takı
mı dün ilk maçını Galatasa
ray • BeıiHaı mulıteliti ile 
yaptı. Çok çamurlu salıacla 
cıvık cmk oynanan clünkü 
maçta Galatasaray • Beıik
taı mulıfeliti 1 gole Aorıı 
4 golle yeni/eli. Maçın, ar
kaclaıımıı Eırel Şelik faro
lınclan yaıılan falsi/6fı spor 
A:ısmımııclaclır. 

Bır miıhani.rinıiz kendisiyle görüş • 
mUştUr _ 

İngiliz misafirimiz §U sözleri söy
lemiştir : 

- Türiciyeye ilk defa olarak gelL 
yorum. On senede yaptığınız işleri 
ancak mucize kelimesiyle tavsif ede
bilirim. Ankarada pek çok temaslar. 
da bulundum. HUkUmetinizin bUtUn 
riikünlerini memleketin inkişafı hu-
81.lSunda çok yüksek ve ileri fiicirler 
ve tasavvurlarla m~bu buldum. 

Kendilerine her sorduğum wale a 
çık, kat'i cevaplar aldım. 
Hayatım dünyanın muhtelit kö • 

eelerinde g~miştir. Tanmıadığmı 
memleket yoktur. Fakat bugüne ka
da hiçbir yerde seciye ve ahllık ba. 
knnından İngilizlere bu kadar ben • 
Jıer insanlar görmedim. Burada ken_ Sir Alelsanclr Gi66 
dimi hiç yabancı bulmıyonım. Kar .j duyuyorum. 
ttmdakile-re ecnebi diyemiyorum. Sir Alebandr Gibb dUıı oehmnf 
Tllrk misafirperverliğinden ve neza.. zi dolu --+- •-1-1 --... • . ..,,.___._. ~ ... ...-. au'at e. 
ketinden dolavı da cok minnettarlık. CArkaaı 14 Uııctıde) 
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~~: C.f:. N u P Vapur buhranı 
·~~ff!_Efl.t!J~· karşısında 

ELEKTRiK 
FiATLARI 
90 PARA 

UCUZLADI 

Motör sahipler 
serbest çahş
mak istiyorlar No. 9 • •Yazan: MO~TAZ FAiK tedbir ahnıyor 

Nuseybının karşısın- Deniz tic_•ret di~ktörii. lz'."fr li-
1
---..-__ _ 

d K 1 k 
~~mda.J? ıhrac:ı-t ışler_ını t~tkı~ ı_çın Elektrik tarife komisyonu, elektrik Uc~etle -

a a mlş. 1 asabası dun Izmır vapurıle lzmıre gıtmıştir. 1 rinde mühim tenzil!t yapmıftır. Ko.mısyon, 
. Mü~it_ Ne:~et, lzmirde Av:upaya 1 lsviçre frangının sukutunu gözönüne alarak ~le~
ıhraç ıçın bırıkcn, fakat ecnebı kum- trik fiyatlarının kilovat başına doksan para ındı

•• etanbul limanında. işliyep deniz tenezzüh mo-
törleri sahipleri son zamanlarda muhtelif 

makamlara bazı şikayetlerde bulunmuşlardır. Mo • 
törcüler, sandalcılar gibi limana gelen vapurlardan 
yolcu na.kledebilmelerine müsaade edilmesi isteğin· 
dedirler. Bundan başka sandalcılar cemiyetinden Kamışlıda nüfusun 

Kamışlıda askerf 
taksimi 

Cenup hududumuzda müstemleke
ci Fransa zihniyeti Tütkiyeye karşı 
büyük bir iktisadi taarruza geçmiş
tir, demiştim. İşte Fransızlar bu 
maksatla Nuseybinin tam karşısın

da T{amrşh kasabasını kurmuşlar -
dır. Hatta dönen rivayetlere bakı -
lrrsa burası, yakında bir vilayet mer 
kezi bile olacaktır. 

Hududa yaya 10 daknrn kadar me 
eafede bir vilayet merkezinin ne lü
zumu var? .. 

Ben o kadar idari teşkilattan an
lar bir adam değilim. Fakat zanne • 
dersem böyle hudut mıntakasında 
hudut taşının gölgesinde bir vilayet 
kurulmaz. Bu hem tehlikeli, hem lü· 
zumsuzdur. Tehlikelidir. Çünkü ne 
olur, ne olmaz huduttur. 

Lüzumsuzdur çünkü böyle bir vi· 
layet merkezi vaziyette değildir. 

Halbuki vilayetlerin etrafını daima 
diğer kazalarm çevirmiş olması ge
rektir. Bundan başka Kamışlmrn bu 
lunduğu yer, burada bir vilayet kur
mrya müsait olamaz. Çünkü arkası 
bastan başa çöldür. 

O halde? .. 
O halde Fransrzlann bur:ıda ~·eni 

bir şehir kurmak için düşünceleri ne 
olabilir? Şu olabilir ki, onlar evvela 
burada herhangi bir hudut taarru -
zuna uğramryaeaklarmı bilmekte • 
dirler. Sonra da buradan Türkiye · 
ye iktisadi bir taarruz planı tatbik 
edebileceklerdir. 

Burası bir Suriye şehridir değil 
ıni? O halde Ar~plann ekseriyette 
()\ması lazımdır. Hayn-, Araplar bu
rada bilakL~ akalliyettedir. Kamışlıda 
150 hane Islam Kürt, 100 hane ya. 
hudi 160 hane Ermeni, 85 hane Çer
kes, 150 hane yerli İslam Kürt var· 
dır. Buna mukabil Araplar ancak 100 
haneden ibarettir. 

l\Tüfus miktarına gelince bu da şu 
'ekilde taksim edilmiştir: 

800 t~lam Kürt 
500 Yahudi 
650 Süryani 
6fl() Ermeni 
400 Çerke!'\ 
150 Yerli İslam Kürt 

Bütün bu kala.balığa mukabil A · 
rapların 4450 nüfusu içindeki mevki· 
Jeri ancak 500 dür. İşte müstakil Su
riye Cümhuriyetinin hudut boyun
da bir vilayet olmak istidadını gös
teren yeni kasabasının manzarası! .. 

Bu manzara, oraya Fransızlarca 
Türk düşmanı sanılan unsurların hu
susi maksatla iskan edildiklerini gös 
termiye kifayet etmez mi? 
Hayır etmez! 
O halde müstemlekeci Fransa hak

kında size şu tafsilatı vereyim: 
Burada 80 adet manifaturacı ma • 

ğazası 22 tuhafiye dükkanı 200 d~k· 
kan ipek ve pamuk mensucat maga· 
zası vardrr. Bütün bunlar 800 islam 
kürdün. 650 Süryaninin ve sairenin 
ipekli gömleklerini, ipekli çorapları~ 
nı temin etmek için mi açılmıştır· 
Yüz binlerce lira l!lermaye bunun i · 
çin mi bıırava yatırılmıştır? Ha~. 
o halde bUtün bu mağazaları, Tür· 
kiyeye karşı yapılan ikti!'ladi taamı· 
zun cephane ve mermi denolarıdır. 

Bundan ba~ka ~ehirde 25 lokanta 
ve kebapçı, 10 otel ve hn.n vardır. 
4450 nüfusluk bir yerde 25 lokanta 
ve kebapçı dUkkanm 10 otel ve ~a
nm ne lüzumu vardır? Demeyin ÇÜI1· 

kU burası madem ki, kaçakçı mer
kezidir. Bunlan yedirip içirtmek ve 
yatırmak lazımdır. Yoksa Kamışlı 
abUhavasile meşhur bir eayfiye şeh
ri değildir. On oteli besliyecek ve 25 
lokantada. beslenecek kadar türist 
celbetmez. Onun için bütUn bunlar 
hep kaçakçı şebekesinin teşkilatına 
dahildir. 

Bütün bu tafsilAt ta burada müs-
temlekeci Fransız siyasetinin TUr • 
kiyeye doğru iktisadi bir taarruza 
geçtiğini göstermiye ki!ayet etmez 

mi? .• 
_ HayYr f>Un~. Bir ş~hirde bu ka 

aar otel. lokan~ bulı.µıa.bilir. Bunu 

hemen bu şekilde tefsir etmek doğru 
değildir diyenler bulunabilir. 

O halde bu sütunlarda Kamışhyı 
gezdiğimiz zaman, bu zevatı da be
raber alır, kendilerini muhtelif eş • 
hasla temas ettiririm. Onlarla konu
şurlar. kaçakçı mağazalarını kaçak
çı depolarını gezerler. Kaçakçılrklı:ı. 

uğraşanların aralarına girerler vazi
yeti gözlcrile görürler. 

Fakat şimdilik size şurada sırası 

gelmişken hududumuza yaya on da
kika mesafede bulunan bu yeni şe

hir hakkında bnzt ufak tefek malfı -
mat daha vereyim : 

Burada bir Fransız istihbarat za
biti vardır. Bütün emir, kumanda ve 
idare ondadır. Fransız zabiti ne der
se o olur. Bu is!.ihbarat zabitinin 
emrinde iki sivil polis amiri mevcut. 
tuf. Bunlar Siiryanidirler. Fransız 

zabitinin verdiği direktif dahilinde 
ve ica betti~i şekilde çalışırlar. 

Bu Fra'1sız zabitinin ismine istih
barat zabiti denmekte ne gibi bir se· 
hep vardır? İstihbaratın mamısını 

burada entelicens-Scnis manasında 
mı almak lazımdır? Fransa niçin bu
raya resmi bir istihbarat ;ı:abiti koy· 
muştur? .. Bu zabit mesel~ bir vali 
bir mü!)a vir olamaz mıydı?. 

Ne ise geçelim ... 
Kamrşhda ayrıca 6 tane emniyet 

polis memuru çahşır. Asken teşkila
ta ~elince: va o:iyet şudur: 

Burada bir tabur piyade askeri, 
bir bölük jandarma silYarisi. 2 top 
16 ağrr makineli tüfek. 2 tank, bir 
böltik sade Çerkes vardır. 
Yukarıda Fransızların hudutta ik· 

tisadi bir taarruza geçtiklerini söy
lemiştim. O znma.n hata etmişim. 

Kusurumu affedin. Bu rakamlara ba 
kmea, insan Fransanın hudutta hiç 
bir askeri hazırlık, bir ta~idat yap
madığına pek inanamıyor. 

Bütün bu makineli tüfeklerin bu 
taburların, bu tankların hududun 10 
dakika mesafede bir yerde bulundu
ğunu nazarıitihare alalım!... Suriye 
kime karşı hazırlanryor?. Niçin ha -
zırlanıyor? . 

İçinizde belki, bu rııkamlarr nasıl 
bulduğuma hayret edenler bulunabi
lir. Şimdi size gayet açık ve gayet 
samimi bir itirafta bulunacağım. Bu 
taraflarda bir dolaşsanız Fransızla -
rm neler yaptrklannı herhangi bir 
kimseye sorsanız size etraflı surette 
malumat verebilir. Bunun için gaze
tecilik yapmıya hacet yoktur. Ve bu 
rakamları almak için sarfettiğim me 
sai benim ga.zetecilik hatıralarım i
çinde en yavanı en kolayı olmuştur. 

Çünkü müstemlekeci Fransızlar bu 
rada tıpkı avcıdan saklanmak için 
burnunu toprağa sokan tarlaku~la· 
rma benzerler. Kuyrukları daima 
mevdandadrr. 

I~te bunun için Fra.ns1zlarm giriş
tikleri iktısadi taarruzla yaptıkları 
bu hazırlrklara bakıp göziimüzü dört 
açmalıyız. ÇünkU mesele sade Ş-amrş 
lıda değildir. Umurada da, Derbcsi
yede de Zahoda da. Cerabluusta da, 
Aze1,de de, Re~Ulayinde de ve bUtün 
hudut boyunda da Yaziyet böyledir. 

Bunların da srrası gelince uzun 
boylu tafsilatile anlatmıya çalışaca-

ğım. 

Ermeni Patriği Döndü 
. Bundan bir müddet evvel Kudüse 
gideın sabık Ermeni patriği Aslanyan 
şehrimize avdet etmiştir. Aslanya.n, 
bu seyahatinin 81rf din1 bir ziyaret
ten ibaret olduğunu söylemiştir. 

iplik ihtiyacı 
Yedikule fabrikası, 12 numara~I 

pamuk ipliği imalini kesmiştir. 14 
numaraya getirilmesi icap eden pa -
muk iplikleri de henüz sipariş olun
mamıştır. 14 Numaradan yukarı ip
liklerin de ithali için emir verilme -
miştir. Bu yüzden pamuk ipliği 
buhranı devam etmektedir. 

panyaJarmın fazla vapur işletmeme- 1 rilmesini kararlaştırmıştır. Buna göre evvelce 
leri yüzünden nakledilemiyen ibra - i 14 kuruş on para olan elektrik kilovatı şimdi 12 
cat eşyaları işini tetkik edecek ve ve , kuruşa düşürülmüştür. Resimlerde ilave edildik -
kalete raporla bildirecektir. Malla - ten sonra halktan alınacak para kilovat başına 16 

ayrı bir cemiyet kurmak arzusunu ileri silnnüşler· 

dir. Bir motör sahibi kendisile görüşen bir muharri· 

rimize funlan anlatmıştır:. rm derhal nakli için fazla vapur iş- kuruş yerine 14 kuru' olacaktır. Komisyo_n yeni 
!etmeleri yolunda şimdiden ecnebi tarifeyi tasdik için derhal Nafıa Vekaletine gön-

vapur kumpanyalarile temaslara gi - dermiştir. 
"-Bizim elimizdeki vaeıtalar motörlil olduğu gi· 

bi içinde de üç dört kişi çalışır. Nasıl olur da kol 

kuvvetile çalışan sandalcdarla ayni teşekkülde bu • 

lunabiliriz. Bizim ihtiyaçlanmız başka, onlarınki 

başkadır. Bu ytizden •imdiye kadar bütün dertleri • 
m.iz için cemiyetten ayn olarak alakadarlara başvur· 
mak mecburiyetinde kalıyoruz. Bugün sandallar 11· 
manın her yerindeki iskelelere ya.naş.mıya ve her ge
miden yolcu nakletmiye mezun oldukları halde bi

zim asri vasrtalarımızm çalışması acaba neden k& • 
yıt altına alınıyor? Gemilerden çıkacak ve gemilen 
gidecek yolcuları niçin biz de taşımryalım ! 

rişilmiştir. Bu işin bir an evvel hal- Yeni fiyatlar 1 Şubattan itibaren tatbik edilıni-
li için çaJışılmaktadır. Bunun için Ak ye başlanacaktır. 
deniz limanlannda olan büti.in ecnebi Elektrik fiyatlarının ucuzlaması tramvay ücret-
vapurlarının . Ir.mire de uğramaları (erinde de mühim tanzifat yapılmasını icap ettire-
temin olıunacaktır. cektir. Nafıa komiserliği Şubat başında toplana -

-- ---- cak olan tarife komisyonu çalışmaları için şimdi-
r k • T İ b den hazırlıklara başlamıştır. Yapılan tahnıini he-r a l r ı a ıe eye saplara göre tramvay ücretleri şimdiye kadar gö-

G 
V d l rülmemi? derecede ucuzlıyacaktır. Bu tenezzülün 

enı ş ı ar ım i 1 ve 2 kıt'alarda ıotuz para, bundan fazla kıt'alar

Hazırtıkları 
Dün Halk Partisinde Valinin baş

kanlığında mühim bir içtima yapıl
mıştır. Bu toplantıya Parti kaza re
isleri, Halkevleri reisleri, şehrimiz -
de mevcut hayır cemiyetleri mümes -
silleri, maarif müdürü, daimi encü -
men azaları iştirak etmişlerdir. 

da da elli para kadar olacağı anlaşılıyor. 

Resmi ve 
Hususi 
Binalar 

Masrafımız fazla.dır. Ustelik bizim 
• 

çe.lışma.mız bütün sene içinde yalnız 
yaz mevsiminin üç dört ayına inhisar 
ediyor. Sekiz dokuz ay motörlerimiZ 
çalışmaz bir vaziyette duruyor. Ta
bii içinde çalışan ve aile geçindiren 
birçok kimseler de işsiz kalıyor. Li· 
manda.ki motör adedi de bu y\lzden 
azalıyor. Böyle devam ederse mo • Toplantıda ilk ve ortamckteplerle 

liselerdeki fakir talebeye ne suretle 
yardım edileceği görüşülmüş ve ne -
ticede muhtelif teşekküller tarafın -
dan yapılan yardımların bir elde top 
!anması ve yardımın daha şümullü 

bir tarzda yapılması esas itibarile 
kE rarlaştırılnuştır. Hatta şimdiye k.a 
dar yalnız ilkmektep talebesine mun 
hasır kalan muavenetin liselilere va
rrncıya kadar bütün mekteplere teş
mili de muvafık görülmüştür. 

Sokakta 
bir ceset 
bulundu Belediye imar müdUrlUğU Ista.nbu· törctilük sönecektir. 

Yardım şeklini tesbit etmek üzere 
bir komisyon seçilmiştir. Komisyon, 
işini bitirince tekrar heyeti umumiye 
toplanarak kat'i kararlar vere<:ektir. --
Soğuk 
damga 
kullanılıyor 
Posta, Telgraf Umum Müdürlüğü, 

Avrupadan bir Francotyp damga ma 
kinesi getirtmiştir. Kırmızı renkli, 
seri halinde damga basan bu maki
ne, bir tecrübe devresi geçirmek ü
zere Galata postanesine konulmuş -
tur. Makine şimdilik kartpostallara 
yapıştırılacak pul yerine damga bas
mak için kullanılmaktadır. Bu dam· 
galar, pul şeklinde, ay yıldızlı ve 
(Türk Postaları) başlıklı örneklerdir. 
Damganın tam ortasında kaç kuruş
luk damga olduğuna ait bir rakam 
vardır. Makinenin numaratörile her 
gün kaç kuruşluk ve ne miktar kart 
postal damgalandığı kolayca anlaşıl
maktadır. Makine, pul damgasından 
başka aynca mahreç damgası da ba.· 
sıyor. Bu mahreç daıngalarile kart· 
postalın hangi postaneden verildiği 
belli olacaktır. Franootyple damgala
ma tecrü~leri müspet neticeler ve -
rirse, posta, telgraf umum müdürlü· 
ğü en büyük merkezler i<~in, bunlar • 
dan kafi miktarda getirtecek ve 
tevz.i ettirecektir. 

Talebe 
Birlikleri 
Yerine Geçecek 
Tek Teşekkül 

Talebe Birliği ile talebe cemiyet -
!erinin lağvından sonra talebeye ait 
işlerle uğraşmak üzere kurulması ta· 
karrür eden talebe konfederasyonu • 
nun merkezi Halk Partisi vilayet 
merkez binasında olacaktır. Burada 
bir büro kurulacaktır. 

Her fakülte ve her ytiksek mektep 
talebesi bu konfederasyona. beşer 
mümessil seçip göndereoekler ve bu 
mümessiller arasından birisi reis 
seçilecektir. Mefsuh cemiyetlerin he
sa plan tasfiye edilmektedir. Ekserisi 
alacaklarını ve kasa mevcutlarını ko 
opera tiflere devretmişlerdir. 

Dün şilpheli bir ölüm vak'ası ol -
muştur. Tahtaka.le caddesinden ge • 
çenler, sapa bir sokağın içinde boy • 
luboy•unca yatan bir cesetle ·_, ,ılaş
mışlar ve polisi haberdar etmişler • 
dir. 

lun üç yakasım deniz kısmJ, orta kı- Buna meydan vermemek için mo .. 
sım ve iç kısım diye üçe ayırmıştır. törlerin de sandallar gibi liman için• 
Uç yakanın her kısmında mevcut ide işlemesini serbest bırakmalıdır. Bil 
resmi, hususi ve bütün binaların ir- bassa vapurlara yolcu götürüp re .. 
tifalarile ka.t &detleri mahallen ve bi- tirmek işine müsaade istiyoruz. Bu 
rer birer tesbit edilecektir. suretle hiç olmazsa kış mevsimlerin 

Yüzünün ve vücut derisinin rengi
nin gayritabii olması ilk nazarda dik 
kati çekmiştir. 

Cesedi muayene eden polis ve ad
liye doktorları ölümü şüpheli gör -
dükleri için morga kaldırılarak otop
si yapılmasını lüzumlu görmüşlerdir. 

JJıger taranan pv.u.::ı, u1UilUJ.J. uu • ,. 

yetini tahkika girişmiş ve bunun 
Kutucularda Büyük Kutucu hanında 
oturan Şarköylli Ali olduğu anlaşıl -
mıştır. Morg, raporunu yarın vere -
cektir. 

Boğaziç 'nde 
Bir Tersane 
KuracaU.ız 

• ktısa.t Vekaleti Başmüşaviri 
1 Fonder Porten'in reisliği al -

tındaki heyet, Istinye Dok Şirketinin 
vsziyetini tetkik etmiş ve dün işini 
bitirmiştir. Tesisat ve malzemeye 
kıymet takdir edilmiştir. Heyetin ve
receği raporun t:etkikinden sonra sa
tı~ müzakerelerine başlanacaktır. 

Şirketin murahhas a7.ası Roben 
Paristen şehrimize gelmiştir. Sa.tış 
miizakerelerine Roben'den başka. U
mum Müdür Charle Cbaudvar ve U· 

rrı.umt katip Vahap iştirak edecekler· 

dir. 
Havuzlar satınalmdıktan sonra 

rslah edile<'ek, esaslı bir tersane şek
line sokulacaktrr. Burada yerli gemi 
{r.şası hakkında kuvvetli bir cereyan 
vardrr. 

BiRKAÇ 
SAT1Rl4 

G öztepe • Kayı:şdağı _ Kadıköy 
iltl.8aık yolunun yeniden iJıŞa.. 

81 ka.raria§tınlmıştır • . 
• 

A vrupaya gldec.ek yf'(}i talebe-
nin sıhhi muayenf'lerl ncmaJ 

Yapılacak cetveller şehircilik mü -
tehassısı Prosta verilecek ve şehrin 
denizden güzel görünmesini temin i
çin Istanbul binalarının sahillerden 
içeriye doğru bir amfiteatr şeklini al 
ması icap ettiğinden bu cetveller ü
zerinde tetkikat yapılacak ve alçaltıl 
mıılıı..n veva uzatılmaJır:ı, za.rurl: olan 
bjnala.ra işaret edilecektir. :;ehır pla 
nı tatbik edilmiye başlanınca bu cet 
vellere göre bina. eahiplerine tebligat 
yapılacak ve verilen kararlar tatbik 
ettirilec.ektir. 

Esnafın 
Kayıtları. 
Yeni!eniyor 
Istanbul ticaret odUI mmtakasm

da bulunan bütün esnafla küçük ta· 
cirlerin odaya kaY,It ve tescil işine 

başlanacaktır. Bir cemiyete bağlı o
lan esnaf, cemiyetleri vasıta.sile; he· 
nüz cemiyet kurmamış olanlar da 
doğrudan doğruya odaya milracu.t 
edeceklerdir. Tescil muamelesi mart 
sonuna kadar bitirilnıil olacak, ka • 
yrt ve tetı1cili yaptırmıYanlarda.n da 
naktt ceza alınacaktır· 

Denizyolları Karda mı? 
Denizyollan idaresi 1936 senesine 

ait bi.linçosunu hazırla.mıya başla • 
rnıştır. Navlun kA.rının yüzde altmış 
kadar arttığı zanne_diliyor. Fakat, 
birçok gemilerin yeni denecek tekil
de tamir edilmiş olmaları, idarenin 
karını bir miktar indirmiştir. Ali. • 
kadarlar, Avnıpaya uımarla.nnııı o
lan gemilerin gelmesine kadar ida • 
renin esaslı bir klr temin edemiye • 
ceği kanaatindedirler. 

edilmiştir. 15 lklncikii.nunda imtihan. - -

de de birçok aileler işsizlikten kurta• 
rılmış olacaklardır. Bizim istediği • 
miz yalnız diğer deniz vasıtaları ile 
müsavi olarak çalışma hakkmm ve .. 
rilmesidir. Bunun için de alakadar~ 
!ara müracaat ettik bu müracaatımı 
zm yerine getirileceğini limit ediyo
,.,," · k k "Lfntn~Uler, vapurlardan çı aca 
ve vapurlara gidecek yolcuları .nakle 
debilmeleri için eınnıyet dtrektar11l .. 
ğUnden de Galatadaki yoku salonu 
önüne yan~maları için miiAaade is• 
temişlerdir. 

Tuhaf Bir 
ihtilaf Çıktı 
Bundan bir müddet evvel ı:>eım,ol 

lan Tahlisiye Müdürlüğü, deniz ti 4 

caret direktörlüğü, Aka.y, fenerler ve 
ha ruzla.r idaresi gibi deniz müef58e9&' 
leri hususi otoma.tik telefonla biribir 
lerine bağlanmışlardır. Bu vaziyeti 
öğrenen telefon direktörlüğü bu mü • 
esseselere müracaat ederek kendisin4 

den milsa.adesiz olarak yapılan btı 
tesisatın kaldırılmasını istemiştir. 
Çünkü bu vaziyette bu müesseseleı: 

şehir telefonla.'.rile görüşmemektedir 4 

ler. Bu daireler, polis, jandarma ve 
vilayette de hususi santrallar bulun .. 
duğunu ileri Biirerek itiraz etmielet"' 
dir. Meeelenin Nafıa ve Iktısat Ve
klletleri tarafından halledilmesi muh 
temeldir. 

Edebiyat F akülteıinde Me 
zuniyet İmtihanları 

Üniversite edebiyat fakülteeind• 
eski darülfünundan somestrlertıı! 
nakletmiş olan talebelerin imtihanllll" 
n şubatın ilk haftasında başlıyacak-
tır. Rektörlüğiln emrine göre, bu ~ 
tihanlar bir haftayı geçmiyeeektir. 

1anna ba.şlanaca.ktır • ı-İo bdnclki.nun 
e Pazar 

Bugünkü hava: Y AGIŞLI 

• sta.nbul Yüksek Muallim me.'k-1 t.ebile. Ankara Gazi Terbiye Bugünkü hava, ıureti umumiyede 
En"titüsU teşkili.tının t.evsllne karar kapalı olacaktır. Rüzglr, ~deniz aa. 
verllınişir. hil mmtakumda garp ~ıkametin • 

den esecektir. Kara.denizde hava, • 
K 

ara.bük demir ve çelik fahri - fırtmalı ve ya.ğıtlı geçecekti.:'. 
kalan inşaatında çatuımak Dünlü lto'IO 

Uzere İngiliz nühendls ve ustala.~- DUn, hava tazyiki 755 milimetre, 
dan mürekkep 50 kişllik bir heyetin en az ısıcaklrk 4, en fula l!ltca.khık 9 
yakında geleceği haber alınmıştır. santigrat olarak kaydedilmiş, rüzgar 

- - -- - - -- · rt~ cenup istika.metinden saatte 10 kilo. -.-uvuıwuvz.a z - -

1 inci ay Gün: 10 Ka.snn: 64 
1355 Hicri 1352 Ruıııi 
Şevval: 27 28 BirincikAnuJl 
Güneı: 7,26 - Oğle: 12.21 
ikindi: 14:,46 - Akşam: 16,58 
Yatsı: 18,35 - imsak: 5,39 

metre sür'atle esmiştir. Hav& umu" 
miyetle kapalı ve kısmen yağışlı g~ 
mittir 
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Kadıköyünde Konser 
Kadıköy Halkevinden: .1"· ft~(i ;)< '~ m e 1 erde 

Hem suçlu, hem Posta 
davacı mahkemede paketinden 
ağlamağa başladı~ar 
"Bay Hakim, Bari Müsadere 

Ed.len 227,5 kuruşumu veriniz!,, 
M eşhut suçlara bakan Sultanahmet Sulh Birinci Ce-

za mahkemesi, dün akşam geç vakit bir yankesi
cilik davasına başladı. Davacı Selim isminde fakir bir kol 
tukçu idi. Büyük bir teessürle ağlıyarak davasını an
lattı: 

- Ben çoluk çocuk sahibi fakir bir adamım. Dün çarşıda ekMek para
ı;mm peşinde idim. Bir aralık elimi cebime soktum. İçinde 205 kuruş bu
lunan çantam çalınmıştı. Bu çocuklaıımm ekmek parası idi. Ben döğün
miye, yolunmıya başladım. Çünkü akşam çocuklanrn aç kalacaklardı. 
Renim feryadımı ve srkmtımı işiten gene .s<·yyar koltukçulardan Bayan 
Refet bana kösede kaçan köylü cıgarası satan, ~imdi huzurunuzda bulu
nan Şevketi göstereli. Ben Şevkete doğru ilerledim. Yanına yaklaşırken o 
kaçmıya başladı. Ben paramın Şevket ta.rafın:ian çalındığı kanaatinde -
yun. Çalnıasaydı, benden kaçmazdı. 

ŞeYkef ele elerff.. ~ 
Şevket te mahkemede suc.:;lu olarak s h t k A 1 k 

bulunuyordu. Zabıt vara.kasma göre a e G r 1 
polis Şevketi yakala.mı§ ve üstünde • • • 

bırçok kaçak cıgara buimu.stur. Bu IŞlnde bır 
suretle Şevketin sugu katmerleşmiş· 

~r ... Polis ayni zamanda Şevketin tevkif daha 
üstunde 227,5 kuııı.s ta bulmuş ve 1 
musa.dere ebniştir. Bu para da mah Başkalarına ait gayrimenkulleri 
kemeye getirilnıişti. Hakim Reşit Beşinci ve Yedinci Icrn men1urlarmm 
15uçlu Şevkete: mühürlerini ve lnızalarıru taklit ede-

- Bak, sen bu zavallı adamm pa- rek satmıya çalışan şebekeden Agop 
rnsmı çalmışsın, dedi. Şevket bu id- il<> Ka.lonun ewclsi gün ikinci sorgu 
dinyı şiddetle reddetti ve: hiı.kimi Mahir tarafından tevkif edil 

- Bay hakim, dedi. Ben onun pa- diklerini yazmıştık. Sorgu hakimi 

uçan 
bin lira 

DUn ağır ~ mahkemesinde bir 
ihtilb davasına b~landı. Davanın 
mevkuf suçlusu Şile Sandıkeminı 
}.fchmet 'I'ilfokçi idi. Reis evvela sor 
gu haki.minin iddianamesini okuttu. 

1 
Mehmet Tüfekçinin tevkifini icap 
ettiren iddia şuydu: 

Mehmet Tüf ekçi geçenlerde mühür 
lil bir bez torba içinde Uskildar Pa -
ket Postanesi vasıtasile lstanbul Mu 

hasebe MüdUrlilğüne U<; bin lira gön 

dc-rmiştir. Bu, muhtelif vergilerden 
toplanan paradır. Para Istanbul Pa
ket Postanesine gelmi§, buradan da 

Vilayet Muhasebeciliği Mutemedi 

Kadri almış. Torba Istanbul muha -

scbesi veznesinde Muhasebe Müdü -

ril Vahit, muhasebe mümeyyizi Tah

sin ve mutemedi Kadri bulunduğu 

halde açılmı§ ve içindeki inıaliye il

miihaberl tetkik edilince bu irsali~

YP göre 16 ta.ne elli liralık ve 20 ta. 

ne de on liralık noksan çıkmıştır. Bu 

pnralann yerine de bir tutam çizgili 

yazı kağıdı konmuştur. Torbayı a -

çan heyet, derhal bir zabıt vara.kut 
~ 

ile noksanı tesbit etmiştir. Bundan 

Fatih Noterinin 1 Vasfi Rızanın 
Davasında Yeni Açtığı Dava 

Diln sabah Asliye lkincl Ceza Mah 

S S f h kemesinde Şehir Tiyatrosu artistle -ve on a a rinden Vasfi Rıza tarafından Mersin 

Diln ağır cezada ihtilas yaptıklan de çıkan CYeııi Mersin) gazetesi aley 
için tevkif edilen Fatih Noteri Şükıil hine açılan hakaret davasının Mer -
ile başkatibi Fevzi ve daktilosu Mü- sın mahkemesi tarafından gönderilen 
nevverin muhakemelerine devam e _ istinabe kiğıtlarma göre bazı p.hit
dildl. Vukuf heyetinin defterler üze- lerin ifadesi alındı. Şahitler ar&8lllda 
rinde yaptığı 58 liralık tekrar kul _ aı tist Behzat Haki de ardı. Dedi ki: 
!anılmış mlista.mel pul raporu okun- - Bu yaz turneye çıkmış, Mersi
du. Bu raporda müstamel pulların ne gibniştik. Orada tiyatro küçük 
birçoklarmm Uzerinde Noter Şükrü _ olduğu için gazetecilere yer verilme-

mesini kararlaştırdık. Yeni Mersin ntin, bir kısmının üzerinde de baş -
gazetesinden tiyatro mil<lürü Rifata 

katip Fevzinin imzuı bulunduğu ve müracaat edilmiş. yer istenmiş. O da 
bu pullar beyaz deftere yapıştırıldığı \Crilemiyeceğini söylemiş. Bunun ü _ 
halde kaldırıhnca altlarında kırım- zerine aleyhinde yazı yazmış. 
zt çizgili kAğıtlardan çıkarıldığını Bundan sonra Mersin mahkeme -
gösteren izler bulunduğu bildiriliyor sinden gelen evrak okundu. Bunda 
du. Noter Şükrü rapora itiraz etti ı·eni Mersin gazetesinde (Ne umduk, 

va uzun izahat verdi ve nihayet de- ne bulduk. Darülbedayi şöhret saç -
di ki: mıştı.) baRhklı bir yazı bulunduğu 

anlaşılıyordu. 

"- Bay reiıı, eğer bu pullann ~s- Şehir Tiyatrosundan Sadi. Sami de 
tünde benim im:ı:am varsa. bütün su

çu üstüme almıya razt),m. imzam 
yc,ktur.'' 

şahit olarak dinlendiler. Mahkeme. 
şehııdet kağı lannın Mersin mahke -
mesine gönderilmesine karar verdi. 

Kadıköy Halkevi Sosyal Y 

Şubesi menfaatine her sene 

gibi birçok fakir yurttaşlara 

maksadile Süreyya sinemasında 

simin en büyük konseri olmak · 

Milnür Nurettin ve arkadaşları 

fından 12 lkinclkanun 937 sah 

şamı bir konser verilecektir. 

--------
YENi NEŞRIY A 

AL TIN YAPRAK - Bafra Hal 
vi tarafından çıkarılan bu aylık 
tur dergisinin 20 inci sayısı inti 
etmiştir. 

YENi ADAM - 158 inci sa) 
dolgun mUnderecatla çıkmıştır. 

Kaplıca Bilgileri - Dcıktor 
Rıza R. Reman tara.f ından bu · 
altında Buı'Sa.da sıhhi ve kıymetli 
kitap bastmlmıştır. 

Ço<'nk - Çocuk Esirgeme Ku 
mu Genel Mer~ı:ezince crkarılan 

mecmuanm 15 inci sayısı intişar 
miştir. 

A\·cılık \e Atıcrhk, Bahkçddt 

Kanunusani tarihli 9 uncu s:ı 

çıkmıştır. 
Bundan sonra mahkeme Noter Şük 

riinün huzurile vukuf heyeti tarafın 
dan ikinci bir tetkik yapılması için 
muhakemeyi talik etti. 

Evlenme 
Merhum Bav Sadullah kızı MU • JlaV&('rlık n Spnr - 182 inci .ea 

rüvvet Gürgiı.~ ile inhisarlar tütün" sı intişar eylemiştir. 

~F.HIR nv "TRrn\• 
ORAM KJ=-'M 

Bugün 20.30 ds 
Ve 

15 :lO da 
SÜRTÜK 

11.c.U:J UI\ ı.A R 

Oıwret !( ıı-m 

Bu ak~am 
20.30 da 

\ t· 

15.30 da 
LUKt'S HAl'AT 

enstitüsü şefi lng. Ağr. Zeki Akko - Deniz - Türk Ticaret ıkaptan 
yunlunun evlenme meral"irni. dlin Makinistler Cemiyeti tarafmd 
Caddebostanmdaki evlerinde yapıl - n~redilen bu mecmuanın 19 uncu 
mışbr. yısı da çıkmıştır. 

BugUn 2 büyük film birden görmek için 

S D M E R SıNEMASINA 
'};idiniz. FRA.1'\"ZİSKA GAAL'in bu senenin yegane 

Altın KelebEI< 
Filmi ile H o R T L A K dehşet ve esrar tnmi 
görülmemiş gösterilmektedir. 

- Bugün saat 11 de matine. Umumi dühuliye 35 kuruş nunnı çalmadım. Çoluk çocuk sahi- tahkikntma devam etmiş \"e dün dt! 
biyim. Ben de ondan zengin bir a - gene başka bir icra meselesinden 
dıım değilim. Benim de ~ocuklarım m<>Vkuf bulunan eski icra memurlann 
bu akşam aç kalacaklar. Çünkü pa- dan Kadriyi ic:ticvap etmiştir. Kad
ramı elimden aldılar. Ben Selimi gö- nnin de bu iste ala'kası bulundurnı 
riinoe kaçmadan. Köylü CJgarası 83 anlaşılmış ve dün hakkında tevkif 
tıyordum. Uza.klan bir polis gör - karan verilmi tir. 

sonra paket muhteviyatı ile beraber 

Darphaneye gönderilerek haSl!as te

razide tartılmıştır. Be.'} yüz on gram 

lık paket buradaki terazide 517 gram j 
gelmiştir. Paket Usküdar Postane - ~--•••••••••••••- Bugün 10RIC Sınamasında 

düm, onun için kaçtım. Sonra ya.ka-
ladıJar. Şimdi bir de kaçakçılık ma h 
kemesine gideceğim. Benim hiç su
!$ınn yok... Allah aşkına şu benden 
alman paramı veriniz. Yoksa çocuk
larım açlıktan ölecek. 

Dayacı ela suçlu ela ağlıyorlar 
Bunda.o sonra şahitler dinlendi. 

Haklnı vicdani kanaati temin edecek 
liÜbut delilleri bulamadığı için Şev -
ketin beraatine karar verdi. 

Bundan sonra davacı da. suçlu da 
ma~emede ağlamıya başladılar. Da 
vacı: 

- Ah bay hakim. bugün çocukla
nm aç kalacak. Paramı bu adam 
çalmıştı, beraat etti, diyor ve göğ -
gfine vunıyordu. Beraat eden suçlu 
da şöyle yalvarıyordu: 

- !E;te bay haklın, bMlim SUÇ-C'l'JZ 

clduğumu gördünüz. beraat kararı 

\'erdiniz. Şu benden musadere edi -
len 227,5 kuııışumu da veriniz. Ak
si takdirde ne eve gidecek tramvay 
param. ne de çocuklarıma ekmek a
lacak param var. 

J{nnuna göre tem);z müddetinden 
evvel paranın sahibine iwesine im -
kan görülemiyordu. 

Fakat Şevketin ağlaması ve ısrarı 
üzerine hfıkim bir hesap yaptı. Ça -
lmdığı iddia edilen para 205 kunış.
tu. Halbuki Şevketin üstünden 227,5 
kuruş çıkmıştı. 205 krunışunu ala -
koydu. 22,5 kuruşunu Şevkete iade 
etti. Şe-vket bu suretle ekmek para
sı aldığından memnundu. Fakat da· 
vacı merdivenleri inerken bile kafa· 
sını yumrukluyor ve çocukJarma mı· 
sıl ekmek ll•min edeceğini kendi ken 
dine soruyordu. 

"BugUn geleceğini bılmiyorduk ta, bir şey haıırlı
yamadık !" dedi. 

Muazzez: "Buna da lüzum yoktu, her şeyi bili. 
yor!'' demek istiyerek tekrar annesine baktı. 
Ymıuf gözlerini öniinc dikmişti. Bir kaşık pilav alı

yor, sonra dakikalarca elindeki kaşığı süzüyordu. 

ı:ıinde tetkik edildiği gibi I~tanbul 

Paket Postane~inden alınırken de 

tetkikten ge~. torbanın dikisinde 

ve miihUründe hiçbir gayritabillik 
goruı ıı ıenıı~u r. 

iddianame .->kunduktan sonra suç -

luya ı:ıöz verildi. O, paketin içine Uç 

bin lira koyduğunu ve btt paranın 

yolda veyahut muhasebede mutemet

ler tarafından açılarak alındığını ve 

muhasebe müdürlüğünün odasında 

a.c:ılması 18.zımgelen torbanın vezne 
odasında açıldığını, açılırken de mu

hasebeci Vahldin bulunmadığım 6'5y 
liyerek iddiayı reddetti. 

Bundan s0nra, posta teslim memu 
ra Nesip, vilayet muhasebe mümey
}izi Tahsin, muhasebe mildürii Vahit 
dinlendiler. Şahitler, hadiseyi oldu
ğu gibi anlattılar. Duruşma diğer 

şahitlerin çağınlması için başka güne 
bırakıldı. 

YILMAYAN ADAM 
(Fransızca} PAUL MUNI - BETTE OAVIS Aşk, ihtiras, Dehşet 
"Ben bir Pranga kaçağıyım .. .filuıi nil .... - •• :~~ ...ı .. ç .. ..:ı .. a. .. ~·-• - ~r·. · •• 
••• • • • • • • • • ~ • • .<!u.:,. ,.,,.IR. yapmamıştır • Hiçbır 
erkek, ihtırası için bu derece şiddetle hareket etmemiştir. Erkek ı.·c ita 
dın mücadelesinin, aşkın en canlı bir nümunesi - Her kadın onun için 
çıldırırken diğer bir kadın ondan kurtulmak için ölilyor. Bu kadar 
dehşetli ve meraklı film görülmemiştir. llaveten: Ekler dünya haberleri 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine • 

Gözlerin bugüne kadar görmediği, kulakların hiç duymadığı bir Sanat - Güzellik ve Deha abidesi 

Fi/mini MEL·EK ve 
sinemalarında görenler hayran kalıyorlar ve böyle bir filmin naıııl yapıldığını biribirine soruyorlar. 

DİKKAT: Filmin fevkalade uzunluğu dolayısile bu programa hiç bir ili.ve yoktur. := 
Seanslar MELEK: 2. 4.15 - 6.30 - ve 9 da SAKARYA: 2,15 - 4,30 - 6,45 ve 9 da 

••••••••••••••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine•••••••••••••., 

günler gormiış olan anasının şinıcti hiç sebepsiz bu 
Kadar ma.arunuyete katlanması onu biraz kızdıra
bilirdi. 

Sofranın yanına, alçak bir iskemlenin üzerine ko
nan lamba Muazzezin ince ellerini sapsarı gösteri
yordu. Yusufun gözleri bunlara ilişince, içini bir kor
ku kapladı. Yavaşça başını kaldırarak Muazzeze 
baktı. 

MEMLEKE'J l-<UMANJ -58- SABAHA fTIJ\t ALI 

Sonra dertlerine anasınm ortak olmayışında da 
bütün kabahat onda :tnJydı? Onu adam yerine koyup 
bir derdini söylemiş nuydi? Hele Yusuf o soğuıt 
ve çatık kaşlı tavrıyla bu evde sanki bir de Şahinde 
yaşadığını bilmemezlikten geliyor, kat'i bir lüzuın 

olmadıj(ça ona bir kelime ile olsun hitap etmiyordu. 
Halbukı bu kadın ne de olsa büyükleri ve anaları ~eli. 
Anlarındaki buzun çozUlmesl için ilk adımı çocuk· 
larm atm~ı lazımdı. Bakışları karşıl;Jştı. Muazzezin yUzünU tatlı, fakat 

yoi-gun bir gülümseme kapladı, Yusuf kaşığını önli
ne bırakarak: 

''Yarabbi şükür!" dedi. 
Karşısındakilerin her ikisi de azaplannın sona er

mesi için bu işareti bekliyorlarmış gibi sUr'atle kaşık
lan ellerinden atarak : 

"Yarabbi şükür!'' dediler. 

-ıo-

Zeytin mevsimine daha epeyce vakit vardı. Yusuf 
mahsulünü şimdiden satmak için kime başvurduy5a, 
red cevabı aldı. Hiç kimse ağaçlan ve Uzcrlndeki 
mahsulü yakından görmeden bir alış verişe girmek 
istemiyordu. 

Muazzezin ve Yusufun satacak başka. mallan 
da yoktu. Babasınm bir zamanlar aldığı birkaç mU. 
cevher Şahindenin çekmecesinde kapalı duruyor ve 
ne Yusuf, ne de Muazzez bunu lstemiye cesaret ede.. 
miyordu. Vaziyetleri ne kadar sıkışırsa; sıkışsm, Şa.
hinde ile llent bir mUnakaşaya meydan verecek bay. 
le bir talep ikiainin de elinden gelmiyecekti. 

Yusuf bir arkadaşından bulduğu iki mecidlyeyf 
Muazzeze bırakarak tekrar köylere çıkmı, ve on gün. 
denberl gelmemi~. Bu kırk kuruştan bir 'ey kal
madığı için Muazzez, YuS\ıfun d6nmesini UztlntU 

içinde bekliyor, fakat o geldikten sonra da vaziyetin 
dilzclmiyeceğini dtişUnerek bu bekleyişine acı acı 
güIUyordu. 
Şahinde ise eve akşamdan akşama uğruyor ve za

manını daha ziyade komşularda ve a.hbaplannda ge. 
çiriyordu. 

Kızıyla hemen hemen hiç konuşmuyor, onun sUz
gUn ve altları çiiriımüş gözlerle evin içinde bir ba· 
yalet gibi dol~maamı ç.ok bilmif bakışlarla takip 
ediyordu. Şahindenin hali bir şey bekliyormuş hlısıri
rıi veriyordu. Hakikaten üşenmeden ve sabırla beklL 
yor ve hiç acele etmiyordu. 

Elbet kızı inadını kıracak ve anuma gelip yalva
ra~ktı. Şahinde.nin de ~tediği buydu. Bu evde ken .. 
disine sorulma.dan yapılan iflerin neticesi olan bu 
sıkıntılardan dolayı kendini ula mes'ul tutmuyor ve 
mes'ul olanların ona gelip yalvaracaklan günü bek. 
liyordu. 

Yusufu aklma getirdiği bile yoktu. Fakat kızmı 
bu hayattan kurtarmak i.stiyeceği tabii idi. Na.sıl? 

Bunu hiç düşünmemişti, takat herhalde bir kolayını 
bulacaktı. 

Bu evde ikinci pl!nda kalmaktan biklIUf, çocukla. 
rmm kend.iaine hiç ehemmiyet vermiyeıı ta.vırı..rtn
dan &nirlenir olmuttu: Bu 11kmtW ve feci bllerln. 
de bile onlann kendialne selip da.rutmayt, hiç olmu-
8& onunla bera.ber bir çare dU,Unmeyi &lal edemeylf. 
lerlne btlsbUtUn kmyordu. 

Kendisi bu 1'in eonunun buraya va.racafmr ~ktan 
Böylemlştl. Daha YuBut bu eve get.f.rlldfği gftn onun-

la birlikte bir f ela.ketin de geleceğini sezmişti. Oğ • 
lan evveli. velinimetinin kızma göz koymaktan işe 
başlamış, rahmetli de bunlara hep göz yummuş, 
hep müsaade etmişti. Ah, kabahatin çoğu da onda -
idi ya!. .. 

"Nur içinde yatsın, kendini bu Yusufa pek kaptır
mıştı!.,, diye söyleniyor ve kendisinden çok Yusufa 
bağlanan kocasına adam akıllı kızıyordu. 

Yuaufun gittiğinin onuncu günü akşamı idi. Şa. 
binde l.fağıda oturup bir entar:iainin sökülen eteğini 
yamıyor, Mua.z.ıez yukarda yavaş se.sle şarkılar mı

rıldanarak mindere uzannu.ş yatıyordu. 
Kulaktan kaç gtindenberi sokaktaydı. Ywıu! hiç 

bu kadar uzun müddet ondan ayrılmış değildi. Onu 
müthiş göreceği geldiğini hissediyordu. 

Fakat akşam olduğu, yemek hazırlamak icap etti
ği aklına gelince yüzil buruştu. Boş sofranın başına, 
kendisine nisbet verir gibi alaycı gözlerle bakan an
nesinin karşısına tekrar oturmak ona pek acı geldi. 
Bu kadına karşı son günlerde adeta kine benziyen 
hisler duymıya başlamıştı. Artık ölse ona açılamaz, 
ona dert yanamaz sanıyordu. 

Ayni evde, yanya.na ve biribirl.ne tamamen yaban_ 
cı olarak ~amak feci bir fe:ydi. Halbuki bu ya.han
cı onun anaseydr. 

Bir an.Irk dllşllnceleri lstlkamet!n! defift!rdl Ana.. 
sına bu kadar hUcum etmekte, onu bu kadar haksız 
görmekte bfru Uerl gitmiş olmaktan korktu. Öyle
ya, kendfsl Yu~ıufu ıseviyor ve onun için her ınkmbj'1l 
tahammtll ediyordu, fakat hayatmda oldukça tyt 

Yusuf gelince bunu söylemiye karar verdi Bu evin 
içindeki maddi ve manevi sıkıntıyı böltişecek bir in
sana muhtaçtı ve bu günlerce süren mutlak yalnızlık 
onu nerdeyse boğacaktı. 

Bu sırada merdivenlerde bir ayak 15esi duydu. El· 
biselerı hışırdıya.rak annesi geliyordu. YUreği hopla
dı. Manasını anlamadığı bir heyecan duydu. 
Şahinde odaya girince Mua.uez hemen doğruldu. 

Kadın: 
"Yat kızım, rahatına bak?,, diyerek onun yanın• 

oturuverdi. 
Bir müddet konuşmadan bekleştiler. Sonra şıv 

hinde sükutu bozarak: 
"Kocan kaç gündür .nerde kaldı ki?,, dedi. 
"Vallahi bilmem annecigim! Ben de merak etmiY• 

başladım!,, 
"Yok ... Merak edecek bir şey değil. Onların işleri 

böyledir. Yalnız bu sefer biraz fazla uzadı!., 
Muazzez cevap vermedi. Uzun bir sükuttan sonr

Şahlnde tekrar: 
"O ka.dar söylUyorum, benimle bir komşuya. bil• 

gitmiyor, evde kapanıyorsun! Bu hep böyle devaJO 
ederse senin halin ne olur? Allmalla.h perlll ol ut• 
BUn!,, 

"Ne yapayım anne!,, 
(A~asr var) 
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Memlel<ette moAineli ıiroofe doğru ill oôımlor 
Meeeli Et kombinuı (Mezbaha. 
Derihane, Bağırsakhane, soğuk ha 
va depolan, Tabakhane ve Et ma
mul&b daireleri bir arada) Keres
te kombinası, Dokuma kombinuı 
vesaire gibi. Ka:vseri dokuma f ab
ri kamız bir kombinadrr ve burada 
pamukipliği ve pamuk dokumacı
;ıtfı itleri 'f>ftttln tefeı"riiatile mU11-
taktl bir kuvvet muh&rrike mer • 
1l&ı t:ı.racmua tnıteyc.Jlllmt.tt:ır. 

D evletlmlztn ikinci ~ yıllık 

anayi plinma gil'@n Anka· 
ra un fabrikuı btr kombinadır. 

ÇUnkU bu fabrikada: 

l - Eleuat&r . -
' 2 - Un labri#ıaft -

3 - Elrm~lı labrilıan • • 
4 - Yem labri,_.. 

gibi Jnmnlar bugtlnldl pllna göre 
bir kuvvet muharrlke merkezi et
rafında ve tek bir atatem halinde 
birletmektedir. 

' _ Kombinanm bir de daha ge. 
nlt mlnam vardır. Bir bOyUk elek· 

Z irat art.eller. hububat. neba
tatı smaiye, mey.vacılık, 

sebzecilik, 1&.11ayil ıiraiye vesaire
de lhtiaula.,mak veya bunlardan 
bin;oklannı bir arada toplamak 
ıuretlle heaap1ız ,ekiller arzeder
ler. Zirai IJUlleıde mal il.bibi köy 
ltldUr ve çal19ma "mUfterek ça!1'
ma,, eeuma IBtlnad ettirllmiftir. 
Bunlann bir de devlete alt olan 
,eklllerl vardır. 

Makina ve Traktör iataayonlan
na kooperatif mahiyetinde olmak 
Uzere ve kUc:Uk mlkyuta Çekoelo
vakvada. daha genlt mikyasta A -
merikada ve Kanadada raatlanll'. 
Fakat bunların uıl btlytlk ve ka • 

rekterlatlk olanlan Sovyetler bir-
,rnciedfr. Orada 1nmlann •ym 

ıeoen yıl P1'""'* "84,000" k:U. 
Bu tatuyonlarda her nm sfra. 

at ma alan ve traktlSrJer top • 
lanllllfbr ve bunlar mukaveleler • 
le civar köylerin ve draat bölge • 

lerlnhıln bUti1n ekim, biçim ve ha· 
sat işlerini yaparlar. TUrklye lçln 
bunlar ideal tetekküllerdlr. 

Saym Bqbakanmusm nutukla
rma mevzu olan kombinalar zirat 
komblnalardır. Gelecek yazıda bll
huaa bu mevzu Usttınde durae&-
p. 

J.noJoluJo ıiro1 voltplor: Anotloludo ıiroo# yop1lon yerler, ha Mırifotlo göriildüfü gihi wılıolor lıoUnde 
ılojılm11t11. lu ıinı1 wıltolonlon ber'1iri, mliıfoüel A:omhinolonlon birinin s•vruini t.pil edecelctiı. 

FIKRA: 

5 

Bugiin de 

İpizler Azalıyc 
Cenevrede, HIUetl 

ldanllll altmda it gorea 
mDel it blıosu vardır • 
Anadohı AJaam ba 

aybk istatistik aetlcee 
gün t.elgnl havadisi 
ettL 

Ben böyle pylerl pek 
fakM butabpma 
jmun lçbacle, yahuzb 
için elime aldığnn 
derken, •M'ka bu 
de duruverdlm •. 

lt böıoeu, Pl"ll 
nunaevvel arumda, bir 
ketlenle .,,...r uyı 
Uin ediyor • 

TUrlcçe bir atalar 
köyün kılavm hf.f! 
Me, daacla olan hakikat 
tlklere Oıdyaft yoktur. 
~ tı.Rlzllğta .... 
etmek ba itibarla tuhaf 

Amma, ba, deme de 
nelmUt!I ., btiroı.nnnn 
uıllnldır ......... nad 
~~tır.F 
kabrM. kendilerlae .. 
dua ötllrtl defli, •vallı 
llapll' döldUm6' olduk 
yı ohla terektfr. 

t bll""'nntm tasrih 
tain clhf't bodur. 
Ba~u 

mn Naurnr hatutadnn: 
Rom, merlrflblnl açh 

SAt.eımltJ. l'IMUml• h .. ~m 
k._, k-. nlhavet bllsbU 
Denen, bir ,..,,.h ba 
havvan, alurmda. nallan 
mlf, t'lllD!lllZ 018.l"llk yahy 

- Vah, vah! dtıml$. 
kep t.m a.:hb aJqıyord 
fa tıtmedl.. ö!dU !. 

Dtbt\-a yUztrnd'"1d ... 
ılbl 1'1'.m ~.-hn llhllll'lll~ 
lerf w•fa .+nedi .. 

t htt~n hu frkran 
ma, ne denlnlz•. 

E. Elrem 

Budaoeşte 
Radqosun 
Türk musi 
Bundan bır müddet e 

ketJmlzin muhtelif oehır 
lumı ziyaret et.mit o 
Macar kompodtöril M. 
Türk halk musıkiaıni in 
tetkik etmiı ve biuat 
dolan nağmeleri garp 
zile kompoze etmiye mu 
muttur. Bela Bartok 
pett.eye avdet etıntı bulun 

KomposltörUn eaerleri 
bir yerde p.lmm~. 

Mualkltinu, aym 11 n 
akf&IDI ilk defa Buda 
da besteleri ve umumiye 
halk havalan hakkında 
rana verecek ve konfe 
lif Anadolu halk havalan 
lan takip edecektir. 

Şarkılar Mihaly Szeket 
dan eöytenip kendisine k 
yano ile "'efakat edilecekti 
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Dün Romen takımına 
4 - 1 maQIQp olduk 

+-i i kAY-E 
· -YA -:rA'!'tJ 
V7ıfVGit7~ 

Maçın Hüi<isası : 

Çamurlu sahada 
cıvık bfr oyun 

oynadık 
(YAZAN: EŞREF ŞEFiK] 

Dün Taksim sahasında Romen C. F. R. 
takımına karşı berbat bir oyun çıkaran 
~a!atasaray · Beşiktaş muhteliti ı - 4 ye· 

ıııldı. Bu gol farkı dünkü oyunun iki dev· 
res~nde ka~ş~lıklı rakipler tarafından gös
tenlen kabılıyet ve kıymetin hakiki bir 
ifadesini teşkl eder. , 

Tabii her oyundan sonraki bir şöyle 
olsaydı, böyle olurdu, gibi ihtimalleri na· 
zarı itibara alacak değiliz. Dün iki tarafın 
k'!lçırdığı fırsatları sayacak olursak, Ro
men takımile bizimkilerinki müsavi çı
kar. 

• \fi.AL 

O nlann kavgaları bu sefer de 
sofrada başladı. Kadın otuz 

beş yaşlarında vardı. Kumral saç. 
lan duru beyaz yüzünün etrafında 
kiiçilk krvrmılarla toplanmıştı. E. 
la gözleri herhalde güldüğü za
man pek daha güzel olmalıydı. Fa
kat şimdi onları hırsla açtığı için 
hiç te o kadar sevimli değildi. Ko.. 
cası esmer, orta yaşlı keskin bakış
lı bir adamdı. Hele şimdi bu gözler 
şimşekler çakıyor, karısının yüzü. 
ne dövmek istiyen bir mana ile ba
kıyordu. Ortadaki yemeğe el bile 
sürmeyip biribirlerine en ağır keli. 
meleri sarfederek kavga ettikten 
sonra erkek gürültü ile iskemlesi
ni çekip havlusunu yere fırlatarak 
hızla dışarı çıktı. Ve sofra başında 
yalnız kalan karısı onun hiddetle 
söylendiğini duydu. "Allahım bu 
kadının çenesinden nerelere kaçıp 
ta kurtulayım ... , diyordu. Kadın 
"ahlaksız,, diye, mırıldandı ve sof
radan kalkarak pencerenin önüne 
doğru yürüdü. Ba.şmı cama dayı
yarak eşyalarını toplayıp annesi. 
nin evine gidip gitmemeyi düşiln
dü. 

E vlendikleri zamandan beri 
böyle sık kavga ederlerdi. 

Bu kavgalar bazan pek gürültülü 
olur, on, on beş gün dargınlrğı de. 
vam edecek kadar uzun sürerdi. 
Kadın muhakkak annesine ~tmek 
o dakiliada "nefret ediyorum., di-
ye, ağhyarak söylendiği kocasın. 

dan kaçmak isterdi. Erkek te ço -
cuğu yüzünden onun kahrını çek. 
mekte olduğunu söylemekten çe
kinmezdi, zaten ikisi de ayni fikir .. 
de idiler. Eğer çocuklan olmasa .. 

On dört yaşında bir oğullan var 
dı. Bir lisede leyli okuyan bu se. 
vimli çocuğun haftadan haftaya 
eve çıktığı günler karı koca far. 
kmda olmadan barışırlardı. İkisi de 
onu öyle seviyorlardı ki! .. 

Bugünkü kavgalarına bu sefer 
çocuklarını vesile yapmışlardı. Ka. 
dın çocuğun leyli mektebe verilme
sinden şikayetçi idi. Geri alınması. 
nı istiyordu. Erkek te leyli mek
tepte çocuğun daha iyi çalışacağı. 
nı söylüyor, buna itiraz ediyordu. 
Kavga böyle başlamış, her vakit 
kızdıkları zaman yaptıklan gibi bi
ribirlerine hticum etmiye başla -
mışlar, kadm yine kocasına kendi
sini ihmal ettiğini, çok huysuz bir 
ada.m olduğunu siiylemiş. erkek o. 
nun gürültücü. geçimsiz bir kadın 
olduğ'unu, hayatı kendisine ZPhir 
ettiğini yüzüne karşı bağırmıştı ve 
yine darılmışlardı. 

B u dargınlık bir kaç gün de
vam etti. Erkek pek asabi 

görünilyor, kadın onunla hiç ko. 
· fıuşmuyordu. Bir gece biri elindeki 

kitaba, öbürü elişine dalmış kar
şılıklı otururlarken deminden beri 
elindeki kitabı hiç konuşmadan a. 
sabiyetle çeviren kocası telişh bir 
hareketle yeı;nde doğruldu. Sesin
de sakhvamadığı bir heyecanla: 
"Ben gidiyorum. dedi... Kadının 
hafif bir şaşkmlrkla yüzüne baktı. 
ğını göri.ince ilave etti: "Üç sene 
gelmiyeceğim. Gideceğim yer A
nadolunun en Ucra bir kasabası. 

dır. Fakat aldığım iş ve umduğum 
p:tra az zamanda bizi zengin ede
bilir . ., 
Kadın kırgın tavnnı bırakmış, 

gözlerindeki hayret büyüyerek 
dalgın kocasına bakıyordu. Erkek 
dudaklannda acı bir tebessümle 
kitabı yeniden eline aldı. okur 
gibi yaparak ondan gözlerini ka.çtr 
mıya çalıştı. Fakat kadın onun ne 
demek istediğini bu manidar tebes 
silmden antamıı:ıtı. O yalnız gide
cekti. Bir kaç yıldır: "Ah bir kur. 
tulsam .. ,, diye, kavga ettikleri za-

man söylediği sözU yerine getiri. 
yor, kaçıyordu. Bu sureti hal kadı
nı derinden derine incitti. Garip 
bir sıkıntı duyarak ayağa kalktı. 
Odasına giderken düşünüyordu. O 
gittikten sonra üç sene kavgasız, 

gürültüsüz bir hayat .. Oğlu yam 
basında.. Tam istedikleri gibi .. O. 
ğullarmı öne si.irerek yapmadıkla
n şey kendiliğinden oluyor. Mu
vakkat bir zaman için de olsa av
nlryorlar. Sevinmesi lazım geldi
ğini düsünerek güldü. Fakat bu 
tebessüm dudaklarında acı bir ta
kallüs oldu. Kalbi sanki sert bir a .. 
vuçta sıkılıyordu. Yattı ve o gece 
uyuvamadı. 

Ertesi günler erkeğin yol hazır
lığı ile geçti. Evin içiı;ıde göze çar
pan bir telas vardı. Onlar ikisi ar
tık dargın rleö-ildiler. Fakat pek az 
konuşuyorlardı. 

N ihayet bütUn h a z ı r l 1 k
lar bitti . Y a t a ik o

dasında b a v u l l a r üstüste 
yığılmış duruyordu ve genç kadın 
o bavullardan birinin Ustüne otur
muş yüzünde hafif bir sarılık, göz 
leri dalgm bekliyordu. Oğlu bir 
gün evvel gelmiş, babaın ile veda-

laşarak imtihanlar başİadığı için 
hemen mektebe koşmuştu. Şimdi 
biletini alıp kocası gelecekti ve ba
vullar bir otomobil~ konacak yol
cu gidecekti. Arkasından biraz su 

. dö ... eceklerdi. Sonra o ayda bir ke
re kuru mektuplar yollıyacaktı. O 
rada yapyalnız kimbilir ne sıkıla
cak, fakat kendisinden kurtulduğu 
için muhakkak mes'ut olacaktı. 
Artık hiç kavga gürUltü etmiye
cekler, üç yıl sükiin içinde geçe
cekti. 

Şakaklarmı sıkarak kalktı. O sı
rada kapı açildı içeri kocası girdi. 
Dudaklarında kuru bir tebessüm, 
hareketlerinde lUzumsuz bir teliş 
ve asabiyet tavn vardı. Göz göze 
geldiler. Genç kadın gülümsemi
ye çalıştı. Kocası: "Bileti aldım, 

dedi. İki saat sonra tren kalkı
yor .. ., 

Kadm ona cevap vermek, bir 
ı,eyl~r E1öylemek lüzumunu kuv
''et.le his.CJediyordu. Fakat söyliye
cek bir şey bulamıyordu. Gözleri
nin öniind!" ı;ı:ıuip hir !'!İS bı::>lirmiş

ti. Birdl."!n bire iki omuzundan biri
sinin tuttuğunu farketi. Kocası 

yüzüne doğru eğilmiş: "Ağlıyor-
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sun, öyle mi! diyordu. Yani bengi
diyorum diye ha! .. ,. genç kadının 
bir şey söylemek için dudaklan a• 
ralandı. Fakat hıçkırıklar sesini gi. 
derdi. Kapının vurulduğunu duya
rak bu müşkül vaziyetten kurtu• 
lup biribirlerinden uzaklaştıkları 
zaman içeri valizleri almak için 
hizmetçi girdi. "Otomobil çağıra
yım mı?,, diye, sordu. Kadın yaşlı 
gözlerini göstermemek için arkası
nı dönmüştü. Bavulların dışan ta
şındığını ve kocasının hizmetçiye: 
"Çağırsan fena olmaz vaKtinde 
gitmeliyim .... diye, cevap verdiğini 
işitti. içinde bir yerinin tırmalandı
ğını, kopar gibi olduğunu hissedi· 
ydrdu. Kapı kapanıp yine kocası 
ile yalnız kalınca döndü, kocasına 
doğru yürüyerek: "Sana bir şey 
söylemek istiyorum. dedi. Sesi tit
riyordu. Erkek gülilmsedi. Gözle
rinde müşfik bir ifade ile: "Söyle .. ,, 
dedi. Kadın ona biraz daha yakla.. 
şıp yaşlı gözlerini yüzüne doğru 

· kaldırarak: "Seninle gelmek isti
yorum, dedi eğer kabul edersen ... ,, 
Adamın yüzünde birdenbire de

rin bir saadet ışığı dalgalandı. t. 
çinden kansını kucaklamak. kolla
rında sıkmak arzusu geliyordu. 

-~ 

Bunu pek çocukça bularak kendüıl 
topladı: "Sen istedikten sonra, de
di.,, fakat birdenbire aklına gele
rek hemen ilave etti: "Peki çocu· 
ğumuz ... ,, kadın hafü bir tereddüt 
geçirdikten sonra cevap verdi: 

- Haftada bir anne annesine 
çıkar, tatillerde de yanımıza gelir .• 

Erkek derin bir hayretle kadına 
bakıyor, bir zamanlar ayrılmak is
tiyerek çocuğu bedbaht etmemek 
için bunu yapmadıidannı dilşünil• 

yordu. Demeık bu ikisinin de bilmi 
yerek uydurduğu bir bahane imiş. 
İşte kansı onunla beraber olmak. 
için çocuğundan ayrılmıya razı o
luyor. kendisi de onun bu hareke
tinden müthiş bir sevinç ve saadet 
duvuyordu. 

İkisi de karşılıklı durmuşlar bl
ribirlerine gülilmsiyerek bakıyor • 

tar ve ikisi de ayni ~eyi dilşünU~ror
lardı: BUtUn bu kavgalara, güriil• 
tü1ere rağmen ayrılmak imkansız
dı. Bu ilk tecrübede meydana çrk· 
mış, nefret ettiklerini sanırken bf• 
ribirlerini hertürlti huysuzlukJ&l°S 
gPdmıııizltkler(' rağmen ne kııd!tt" 

derlndı>n sevdiklerini ~ok iyi anla· 
mışlardı. 
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ORGENERAL 

Yaan: 

alihaffin Güngör 

Jerint rica ettJm. Dura, Yemende 
yetifen bir aeblttır. Yemenliler, 
bu nebatm lllpllrp tanelerlnl ... 
mm ~en bir nevi un 
dEanr w iN UllÜD PPJhma ek • 
meti yerler • 

I
• mam Yalıya, Japtılmı te. 

fllbt&e .Ukln muvafakat 
cevabı verdi. Mat benim Llhlç, 
Ada ...... hareket edecejtmt 
~ ....,. vermekten vu-
PÇtl .. 

Kolordu kuiDandam Tevf.k Pa
ta da Yemen tmamı De ayni 'fltdr. 
deydi. Eldeki kuvveti meçhul bir 
lkibet atruna drüklemell dolnı 
bulmuyordu • 

Tevfik pqaıım taııaatfne göre, 
(Aclen) e doinı yapılacak ileri ha· 

•raket, mutlaka ~ neticele
necekti. Böyle bir bozgun ile, 
fırbami t•amlJll .-.ı demek. 
ti. Ht"uJd bin böJJe ..... mf\101'" 
duao. 

Harp Din ... .. ....... 
aradan tq ........ Pnbm ef. 
radılui " stpa -~u kaz# pımk ~,._iiıMll..., 

nmdu • mfr~ tlNl1ii 

'··-· 

. 
•ndo 61r lo6rilrtıtlo ""- ı. 

lın iKll•rl eri .. .,,,_, He 61r ... 
lo gö11iyon1111111. ApfHlo: ,,, -
'"'°'",,,,,,.,'"'• .,,,.. .... 
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Barrimor 
karısından 
boşanıyor 
Meşhur sinema yıldızı Con Bani

mor elli dört yaşında olduğu halde 
iki ay önce henüz yirmi yaşında o • 
lan Mis Barrie ile evlenmişti. İki ay 
geçmeden kan kocanın kavga ettik· 
leri ve aralannm açıldığı bildirili· 
yor. 

John Barrlmor şimdiye kadar dört 
defa evlenmiştir. Dördüncü kansı 
birkaç gtin evvel gazetecilere koca· 
aının kendisinden kaçıp evine ka • 
pandığını ve bir kimseyi kabul etme 
diğini anlattı ve ili.ve etti: 

- Ayrılmadık. Fakat aramızda lh 
tillf var. Anlaşamamazlık var. Ko • 
ca.m, gerçi evine kapanmıştır ve bir 
kimseyi kabul etmemektedir. Fakat 
herhalde benimle barışmak için ça· 
re arıyacaktır. 

Sinema dünyasından 
yeni gelen haberler 

Gazeteciler, anlaşamamazlığm ne 
l'!en ileri geldiğini sormUJl&r ve fU • 
cevabı almışlardır: ve yeni Yıldızlar .. 

- Ben Hollyvoodun bir gece klU • 
bilne ait sahnede çalışacaktım. Ko • 
cam, bu oyuna iştirakim! hıtemedi. 
ÇUnkU yalnız kendi8inin de iftirak 
edeceği eserlerde çalışmama taraf • 
tardır. Yani kocam, kıskançtır. 

Hem de ıon derece. Meeele Uze • 
rinde evveli. konuştuk. Sonra milna 
kaşa ettik. MUnak•'8 k~mca ko· 
cam kalkıp gitti. Ve bir daha gö • 
rünmedJ. 

Bunları anlattıktan llODnl. bir Ilh
D duraltladu !O?lr& devam etti: 

- Çok iyi geçiniyorduk. Kocamı 
bahtiyar edeceğime kaniim. Eşsiz 
bir çift olduğumuzu ıöyliyebilirim. 

- Peki, bu anlaşama.ma.zlık yüzün 
den ayrılacak mnmuz ! 

- Asla, ben nikblnim. Kocamm 
geri döneceğine inanıyorum. Henüz 
ilk kavgamız olduğu iQin anl&Jabl • 
Jeceğimizi zannetmekteyim • 

John Barrymor 1910 da ~ 
Harla ile evlenm1' 1917 de ayrıl· 
mı11, daha ıonra 1920 de Blanche To
ma.s ile evlenerek 1928 de ayrılmı,. 
tr. UçüncU kanat Doleres Kutello 
idi. Ondan da 1935 te ayrıldıktan 

IOnra iki ay evvel lıfis Elen Barrle 
le evlendi. 

.-
Katerin Gut isminde on yedi yaıında sarııın bir kız, bu9üne kadar 

sinema ile ve tiyatro ile hiç alakası olmadığı halde Holivut kumpan· 
yalerındın biri terıfındın, sesi çok güzel olduğu için angaje edilmiıtir. 

• • 
Eski yıldırlardan Lilyan Gi§'i herhalde tınıyıcıksınız. Hep se~cla 

filmlerinde oynıyın, fakat ııkının sonu mıhrumiyetle biten bu yıldız 
bugün kırk yııındı bulunuyor. Çoktınberi sinema hıyıtındın ıyrıl
mııtı. Son umınlarda bir in giliz kumpanyası kendisini angıje etmiıtir. 

• • 
Meıhur komiklerden Lui bu sene içinde Çin hayatının gülünç taraf

larını ait bir film çevirecektir. Bunun için Lui yakındı Çine kadar bir 
seyahat yepacaktı~. Fakat oradaki dahili kargaıalık meıhur komiği 
korkutuyormuı. 

• • 
Kahkahalar kralı Şarlonun eski karısından çocukları vardır. Anneleri 

bu çocukları sinema yıldızı yapmak istemiıtir. Fakat Şırlo buna muva· 
fakat etmemiı, eski karısile aralarındı yeniden ihtilaf çıkmııtır. Bu ih· 
tilafı dı mahkeme halledecektir. Şulo bununla on y\dinci defa hi· 
kim huıurunı çıkmıı olacaktır. -

• • 
Muthı .E9gert, güzel sesli olmakla Avrupadı büyük bir ıöhret sahi· 

bidir. Güzel sesli film dilberi sesini bizim pıra ile altmıı beı bin liraya 
sigorta !!!irmtıtir, 

J A '" 

Mdtlen Ditrih yolmı 
sinema yllrJm rJeğif. 
clir. Yaım güıelrJir. 
Eclebiyo,a meralı.it • 

dtr. Ho'16 ıiirleri 
bile vorrltr. /ngiliı-

. ceyi rJe anadili o/on 
o/manca korlar iyi 
bilir. 

Yeni filmler 
çevriliyor 
Ameriltaıla, /f16İltereae, 

Almanya ve F raıuu •tütl· 
yolanntla yeni filmler 
çevrilmektedir. Kumpan· 
yaların 937 pravamıan 
çok dol11un oltluğu •öyle· 
niyor. F altat bu •enenin 
pro11ramıntlalıi filmleri çe 
vireceh olan yıldulartlan 
bir çoğu yenitlir. Billtaaaa 
Amerilea lıumpanyaları 
bir çoh yeni yıltlızlar an-
11aje etmiflertlir. Bunlantt 
i.imleri hiç if fa etlilmi· 
yor. Herhaltle birtlenbire 
me,,Jana çılıanp .ürpm 
yapacalJar. 

Bu Hne en çalı tari~i 
filmler çevrilecektir. T 111!· 
hi filmlere ltarıı .~te'!· 
len rafbet dünya11ın bi~ 
çolt yerlerintle Jevam etlı 
yor. Aynca E11aotilt ıu,,_.. 
lere de ehemmiyet ueril
meltteJir. 

Diler taralttın bapn 
•önmiif bulanan •lıİ )'il· 
dızlann tla ba Nn• içinde 
telırar beyaz perJJe •ö
rülecelıleri temin etlilmelt 
tetlir • .. 
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Greta Garbo 
Ayrzllyor mu? 

Sinema dünyasından 
\ 

vazgeçecek deniyor 
Holivut (Hususi) - Meşhur sinema yıldızı Grete 

Garba üç ay zarfında sinemacılıktan ayrılacak ve bir da· 
ha bu işle meşgul olmıyacaktır. Mis Garba, önümüzdeki 
aylar içinde Metro Goldvin Mayer hesabına bir film daha 
çevirecek daha sonra Holivuda ebediyyen veda edecektir. 

. Greta Garbo on yıldan beri her se / 
ne 100,000 İngiliz lirası kazanan bir •• 

yıldızdı. Sin~ma yıl~~zlan içinde o • uç kere 
nun derecesınde şohret kazananı 

yok gibidir. Anlaşılan Greta Garbo, E 1 • 
sinema ilemi ile alakasını kestikten v en 1 p 
sonra İl!lveçe dönecek ve hayatını 
~uzur içinde geçirecektir. Yıldız, ha- Boşandı 
lihazırda otuz yaşındadır. 

Greta Garbonun en son filmi, Na
polyon devrine aittir. Ve Madam 
Valevska adını taşımaktadır. 

Greta GarbO', sinema dünyasmdan 
niçin çekilmek istediğini soranlara 
fU cevabı vermiştir: 

- lyi değilim. lyi olamryacağımı 
da anlıyorum. Huzur ve sükuna ihti 
yacım var! 

Greta Garbonun sıhhati son beş 
altı ay zarfında düzelememif, dok · 
torlar tarafından tavııiye olunan bü
tün gıdaları kuilandığt halde müte
madiyen kilo kaybetmiştir. Fakat 

. Greta Garbonun asıl maksadı artık 
Hollyvooddan uzakla§maktır. 

Geçenlerde dostlarından birine şu 
sözleri söylemişti: 

- insan ancak birkaç dostu ile be 
raber y~amakla hayattan zevk alı
yor. Yabancılar beni korkutuyor. Ya 
hancılar karşısında içime çekiliyor 
ve kapanıyorum. Maksadım, bu çe
fİt dostlarla beraber yaşamak ve 
tam huzura kavuşmaktır. Sinema • 
cılık, maddJ bakımdan özlediğim, di
lediiim hereevi vermtı, bulunuvor, 
fazlasını ısu~nliyorum. 

Bundan böyle sırf ruhumu· besli -
yecek, dimağımı aydınlatacak zevk
lere ehemmiyet vereceğim. lsveçte 
bir kimsenin beni taciz etmediğini 
gördUm. Hiçbir kimse, beni kendi • 
sinden a.yn bir mahhlk sayarak göz 
lerini Uzerlme dikmiyordu. Ara ııra 
etrafta toplananlarla tath tatlı ko
nu,uyor ve çekiliyordum. Ben haki 
ki bir insan olarak yaşamak, merak 
edilen tuhaf bir mahlfık olmaktan 
çıkmak istiyorum.,, 

Halihazırde Greta Garbo Holly • 
vooddaki evini ıatmı' ve bir apar • 
tımanda bir da,ire kiralamıştır. 

En son filmini bu ayın 15 inde çe 
virnıiye b&Jhyacak, ilkbaharın sonla 
rma doğru bu işi bitirdikten sonra 
memleketine dönecek, fÖhretini dün 
yanın her tarafına yayan Hollyvoo • 
da bir daha gelmiyecektir. 

Meşhur sinema yıldızlarından 1d 
Harlov ve Villiam Powel Arizonadald 
Yumaya tayyare ile giderek orada 
ni\c8.hlarını kıydırnıak istemişler, fi 
kat evlenmeden geri dönmüş bulu • 
nuyorlar. İkisi de kendilerini karfl • 
hyan dostlara: Vu geçtik! Dernekli 
iktifa etmişlerdir. 

Jan Harlov yirmi~ yqmdadJI'• 
Şimdiye kadar üç kere evlenip 00..
mı§tır Powel ise ılurk dört yqındlı' 
dır. 

Eski Yıldızın 
Başına 
Gelenler 

Eski yıldızlardan, hattl en 
yıldızlardan Pola Negriyi tamyorw • 
nuz. Gençler bu dilber yıldızı, ya.bed 
herdemt.aze J!ldrzı belki beyaz 
~" anrmPml!fle!'QlT . .r'U&~ nRlll 

ğabeylerinden iiftmlt olacalda.nbr. 
lşte bu yaşlı yıldız, buglln elli Y"' 

şına. va.mut olmasına rağmen gönlil 

çok tazedir. Birkaç kocadan arta )E8I 
maltla beraber ,ilk gençliğini ve ~ 
dUğUnUnU b}ç unutmaz. . 

Pola Negri geçenlerde Pariae ıftııo 
miştir. Orada bir ay kadar çok z_. 

gin bir gece bayatı Y$dıktan, bir • 
kaç yüz bar dolaştıktan sonra niba • 

yet günün birinde oturduğu oteU9 
garsonlradaıı birisine ltık olm\6 

gönill kaptırml§tır. Nekadat meehuf 

olursa olsun genç garson bu atk 
mukabele etmemi§, hattl bir 

Pola Negrinin ıararma kal'fI iti bW'ı 
karete kadar vardınnııtır. 

Bunun üzerine Pola Negri yalılJI 
teli değietinnekle kalml.Dlll, P 
de erteli gün terketmi§tir. 

Anita Peyç 
J SeMiz film za.manmda vUcut ~ 

Yalında "Solan uluUora cloğru,, f;t .. 
miNle göreceğimiı marul Fransıı 

Jon 'ıomiyeJİ 

liğile ıöhret k.azanmıt olan 

Peyç tekrar beyaz perde:~.~~! 
üzeredir. Holivut lrumpanyaıa.n .. u~-

1 biri bu eski güzele iki film çe~ 
Uzere .zengince bir teklif yapl!Uftlt· 

Sinema ve 
Eğlence yerler 

Bugünkii Pro&'J'am 
SAKARYA: (Zigfelt rövU) 
iPEK: (Çocuk hırsızlan) tJ).. 
FERAH: (Çölde bir Türk pıt 
AZAK: (Aşk güneşi) ve (Yıl~ 

Kaptan 
SOMER: (Hortlak) ve (Altın 

le bek) 
MELEK: (Zigfelt rövU) 
ALEMDAR: (Y99U pomtno) 

(Bitmiyen ıztırap) 
TAN: (Uçuruma. doğru) ve 

Yavrucak 
SARAY: (Saadetim senıin!) 
YILDIZ: (Kadınlar klUbil) 
TORK: (Yılmıyan adam) 
MiLLi: (Roz Marl) ve (Ka1l_. 

8UZ DUnya) 
KADIKÖY SOREYYA: 

ta-kip edelim) 
OSKODAR HAL!: (Qdl!D 

im) ve (ÖUlm Peri91} 
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Yılanın Bacağı 

Yalanın ayağı yok sanılır. Ha)
buki onun ayağı yoksa bile 

bacağı vardır. Bua, karayılan gibi 
büyük yılanlar üzerinde tetkikler 
yapan alimler onların pek iptidai bir 
~ckilde bacaklan olduğunu görmüş
lerdir. Bu bacaklan yılan canlı iken 
ı:;-öQTiek mümkün değildir. Çünkü ta
mamile derile knplıdrr. Bazı alimler 
bütün yılanların vaktile bacak ve 
pençeleri olduğunu, fakat karmlan 
üzerinde yüriidükleıi için kullanmı
ya kullanmıya bu uzuvlann bugünkü 
hale geldiklerini itldia etmektedirler. 

Köpek Balıkları ve Dalgıç 
Bir rıhtım, bir köprU yapılacağı 

zaman d enize dalgıç indirilir. Bizim 
ki gibi içinde korkunç hayvanlar bu
l unmıyan denizlerde bu pek zor bir 
iş değildir amma köpek balıklannm 
yru;adığı denizlerd~ dalgıcm işi ta • 
hamınül edilemiyecek kadar güçle -
şir. Zavallı, koca denizin isinde bir 
yandan işini görmiye bir yandan da 
düşmanını gözetlemiye mecburdur. 

Köpek balığının müUıiş dişlerine 
mukabil dalgıcın tek silfıhı elindeki 
uzun saplı kamadır. Balığın kendi
ne doğru geldiğini göriince teliş et
meden bekler. Tam balık kamanın 
yetişebileceği kadar· yaklaşıp ağzını 
açınca dalgıç silfı.hını onun beyaz 
karnına saplar. Fakat bu dakikayı 
iyice gözetlemek, kaçırmamak la • 
zım. Yoksa zavallının hali yaman • 
dır. 

Kendine yaklaşan o müUıiş düş -
manı görUp te daha ziyade yakla.ş
masnu beklemek için nekadar so • 
ğukkanlı olmak lazımgeldiğini düşü 
nün bir kere ... 
l }"'akat ne yaJl6Dl zavallı dalgıç ll -

8UADAM 

8EYAl ~A~LI 
.... Ol ARA~ .oo(; 

1'1UŞTU~ . 

62 YAŞINDA 
~A(LARı 

~İAOENB/R 
SİYAMLA~M--,., iSTiR • 

"'"H ·• I\" v\"I 
vw ,._..,. ı ... al.,, . 

.~ • 111ıı y ,. , ....... ı. 

Gtlll<; f.>ıQ 
ll ı.vu'loTVA. 

'/A\ ı ÇıNl (;.ıO• ..__ 
l(AMA · 

yOQ DIJ - " ı 

~ 

~ 

'*"tt 
~ 

QA":ııNOA uvuou . u.'1"-fll~ıc..ı 
I vv". ll OVr'IOvl n .. t . At'IP.1'1 ~.· .,._ - , G,VM~'>LE-

'oı.AN ,Sl'l~L.C.c:tl .NI ld.NDI .. c. . e ?Jı (JÜel.Tll~-,..ü~ 
NO•Nl pr.ıV~\LMI~ ~\.l'-Du TEAl)YILl>lll 

P.>U KIV~t.uc.~ıı.. Ol'I"·' t'ı~ . ' &Ölı'.. TE ~IC. 
'>VQOVb ~ A . B~ıt Alf:T.E 

LUlUf1 KAl. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

İstanbul Ticaret Mektebi 1106 
Mehmet Celal Bilgin, Kadıköy Acı
badem B. Nahal, üniversite edebiyat 
fakültesinde Mithat Cemal, İstanbul 
6 mcı ilk okul 20 Saim, Beşiktaş 38 
inci ilkokul 301 Kemal. Kazanan ükuyuculanmız Hediyelerini 

Pazartesi, Perşembe Günleri Oğleden 

Sonra Idarehanemizden Alabilirler. 
Taşra 0.kuyucularımızın Hediye!eri 

Birer A'lbüm kazananları 
Elaziz ortaokulunda 324 M. Ö. 

zenç, Mardin ortaokulunda 68 Nec
det Ayaz, E!aziz 3 üncü okul 3 ün. 
cü sınıfta 431 Suzan, EJaziz piyadt. 
yüzbaşısı İbrahim Hakkı oğlu Mü-

A dres 1 erine Gönderilecektir nir, Cebelibereket müddeiumumisi 
oğlu Revnak Oğuz, Giresun Osma. 

(13) Numaralı Bilmecemi-1 Birer albüm kazananlar: /niye mahaUesi karşı sokak 3 numa-
zi Doğru Halledenler 1 . Zile orta mah~Je 1 numarada Sc- rada Alfıettin Güneysu, Elaziz hüku 

13 numaralı ve 26 Kanunuevvel 
936 tarihli çocuk mecmuamızdaki 
,,hem eğlence hem bilmece,, de en 
çok puvan kazanıp hediye alanların 
listesi: 

\'un, Nuruosmanıyede 82 numarada met caddesi 21 numaralı kahvehane. 
A. G. Tekvar, Nuruosmaniye Şeref de mütekait _kondüktör Abdullah 
sokak 3 numarada Halide, Afyon ta Avni, Çatalca Ferhat Paşa caddesi 
pu direktörii oğlu Necdet, Düzce 15 numarada Hatice. 
Çilimli inhisarlar eksperi Güney, Birer küçük dolma kurşun kalem 
Kurkut, Krrklareli sağlık direktörü_ kazananlar: 

Birer m \Ürekkepli kalem kazanan., nün kızı Vedia Kubat, Niğde Sakar-
lar: ya ilk okulunda 154 Ha!Uk Berksan, Galatasaray Kamerhatun mahalle 

si güzel apartımanda Sacit, Tarlaba. 
şmda 114 numarada Şerif Cahit, Üs
küdar 45 inci ilkokul 15 A \Tam Ha_ 

Nuruosmaniyc Mengene sokak 6 
numarada Munise Dede, Kabataş li
sesi 6 ıncı sınıf Ahmet Germcç, Çar 
şıkapı miına.r Hayret.Un mahallesi 16 
numarada Ali, Süleyınaniye Yoğurt. 
çu oğlu sokak 21 numarada S. Arı
duru, İstanbul kız lisesinde 256 Han 
dan. 

Birer büyük dolma kurşun kalem 
kazananlar: 

Nuruosmaniye Şeref sokak 32 .nu. 
marada Orhan Dede Şişli Ahmet Bey 

sokağında 47 numarada Yüksel, 
Nuruosmaniye Mengene sokak 15 
numarada lsmet, 1.stanbul erkek li
sesi 1397 Cahit Kıral, Şişli Etem Pa. 
şa apartnnanında GönUlsevil. 

zaktnn ona bir şey yapamaz. Faila 
yakmla.cprsa o zaman da felakettir. 
Ustüba.şı paramparça alelacele suyun 
dışına çekilerek ölümden güçbela 
kurtulan bir dalgıcın geçirdiği he • 
yecnnı gözünüzün önüne getirin ço
cuklar. Zavallı insanlar yaşamak i
çin nelere katlanıyor. 

Zile Beti sekreteri kızı Nevim Soy. 
dan. 

Birer küçük dolma ku~un kalem 
kazananlar: 
Kabataş lisesinde 196 Turhan Tan 

suk, Üsküdar 45 inci okul 317 Kemal 
Elita.ş.. Galatnsary lisesinde Aydın 
Baysal, Tokat eczahnnesi sahibi Is -
mail Hakkı oğm Bülent Altay. 

Hatalı Resim Bilmecemizi 
Kazananlar 

13 numaralı ve 26 Kanunuevvel 
936 tarihli çocuk mecmuamızdaki 
hatalı resimde en çok yani~ buluı> 
hediye kazananların listesi: 

san, 44 üncü ilkmektepte 154 Remzi, 
İstanbul kız lisesi 375 Nezihe Bu· 
lancr. 

Birer bUyük oyuncak kazananlan 
' Malatya varidat. direktörü oğlu 

Rüknettin Tözüm, Ankara KızıleL 

ma mahallesi 61 - 63 numara,la 
Ömer Ergün, Ankara Akalar m~hal
lesi Bulduk sqkak 2 numarada Hüse. 
yin, Konya .sağlık direktörü kızı Ne 
zahet Akın, İstanbul Göztepc istas
yon caddesi 64 numarada Behiye 
ZümrUt. 

Birer mürekepli kalem kazanan-
lar: Birer küçük oyuncak kazananlar: 
Kumkapı ortaokulunda 161 Nezih, Nazilli noterinin oğlu Nimet Us • 

Aksaray Kırma tulumba sokak 2 berk, Adana ortaokul 1ngilizce şube
nwnarada Reyyan Gökner, Beşik- sinde 500 Suat Köni, Yalvaç Görgü 
tru; 19 uncu ilkmcktep Günseli, ıs- Bayram mahallesi Çeşme sokak 6 nu 
tanbul 17 inci mektep 256 Alaettin marada Mustafa 11han Dilmaç, Eli\. 
Tunca, lstanbul erkek lisesi 154 Ay- ziz Atatürk ilkokulunda Salahattin 
han. Kaleli, Fatih Sangüzcl caddesi 20 

Birer büyük dolma kur~un kalem numarada Bedia.. Eyüpte Gümüşsu-
kazananlar: yu mahalelsinde 3 num&rada Vedia. 
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Cici Yavrularım; 

Masal ~ıüsabaKamız No.5 

Ümid~n k d[I. 
l\ü~Uk bir olnıyucum bir mektup y ıbaşı gecesiydi. Yeni yıl baş- zık ki birdenbire aya kaçan c.lana 

~öndennlş. "Ara.sıra da güzel ~iirlor lıy~r diye daha akşamdan, gene kapının önünde göründü. 
Jwyıımu.z ımsıruz!.,, di.)·e soruyor~ •.. büyük, küçük herkes eğlendi, güldü, "Mu! .• " diye bağırdı. Işık Baba kii
Uu yav.nırıun arzusunu süratle yeri- söyledi. ümidin de küçük arkadaş- çüouk cebinden altın bir saat çıka
nc gotirmiş bulunuyorum. Bu sayfa- Iarı gelmişti. Biı'likte ne oyunlnr oy- np baktı. 
11111 titdd köşesinde gördüğünüz şiir, nadılnr, neler, neler ... O gece anne.si "Va.kit tamam, yavrular, hay-
~ok twıııı01Jş bir şairimizin kuJemin. ' her zamandan daha geç yatmasına di! .. " 

deın ı:ıkmıştır. Ve küçük okuyucu~.~ ; izin verdi. Fakat gece yansı onu Dedi. Bütün bebekler bir sıraya 
istt>ği üzerine ynzdınhnıştır. ~urı ki.içlik karyolasına götürüp üstünü dizildiler. 

l~ğeııeceğinizi şimdiden ~öyliyeJ)ili - güzelce örtt.ü. Uyuyuncıy~ . kadar l(üçük Ümit onların gitmek iste

rım. korkma.sın dıye her gece gıl;>ı yanı- diklerini anladı. "Biraz daha kaim, 
Hundan sonra mecınuanızdn ı,,riizel i na ufak. kandilini koydu. . ne olur. Ben şimdi ve kadar hiç bu 

ttiirlerin de yer bulacağlw tahmin e- Annesi kapıyı kapayınca küçük kadar eğlenmemiştim." diye yalva -
dobilirsiniz, değil mi? • Omit gözlerini kapatıp .uyumıya hn- mcaktı. Işık Baba bunu hemen 

• • zırlandı. Fakat sobad~ki ~.~"~.ar • Omidin gözlerinden anladı. "Küçiik 
dan biri kaydı, ufak bır gurültu 01• Omit dedi sabaha kadar .seni eğ -

Uir ba.,1\:a. okuyucum, clerslcrine 1 du. Ümit gö7:~~ri.ni açıp güriil~iinü? ıendi~ek isteriz. Ama biz da?a bir 
ait bir mesele hakkımla bana uwn . nereden geldıgını anlama~ ıstcdı. çok işler göreceğiz. Bak senın an
bir mokbıp göndermiş. Yazdıklarım 1 Tam o zaman çok tuhaf hır şe~: ~l- nen, baban, oyuncakların var. Şimdi 
okmlwn. nazı dertleri ve §ildiyetleri du. Kandilin yan. tarafın.el_~"_. kuçuk neredeyse annen uyuyup uyumadığl 
\'ar. bir kapı açıldı. İçındcn k~çu~, çok nı görmiye g<'lir. Seni örter, okşar. 

. . _ . .. • d kendisi küçük bir cüoe fırladı. Ye~ıl .bır. p~- Halbuki nekadar küçük çocuklar var 
Anlattıf,'1 şeyler uzenn e. - to gı'yinınişti. Başında sıpsıvn bır k" 1 . ··rt k bir anneleri ne 

ek ist rdlın - b" . ı on an o ece ne , 
he uzun uzun cevap vernı · • :.e külah vardı. Saçı, ~k~h, ?ıyıgı 111• de okşıyac:ık başka kimseleri var. 
anının., buna ne yerimiz müsait, ne de birine karışmış, tii. dizle~~e ka~a.r Oynamak için bebekleri bile yok. Sı
\•aktiıniz var •. Kısaca yapacağını tav- uzamıştı. Yüzü buruşuk ıçınde ıdı. ra şimdi biraz da onların. lyi bir 
&iye şudur: Yalnız gözleri çok canlı ve parl.~ktı. çocuk olursan bu yıl her gece seni 

• . J Omı'tle konuşurken bu parlak gozl_er bö' .1 -ı d' . . " k"tl · • t en ve eg en ınnz. Oyun ve ders va 1 
· f'rını ~ tatlı tatlı kırpışıyordu. · .. . .. _ 

ayırmalıdır. Derslerini 7..8.m3.nmtla K"' "k Ümit korka korka: ~ Bu sözler uzerıne but~n bebekler 
ha.7.ırla.dıktnn sonra kimse onun oyu- uçu. . ' ., d" b'ldi birer röverans yapıp Umıde veda et-

. . . - Kımsın sen. ıye ı . . . . .. .. . _ 
nuna kanşamaz. Eğlenmek lıepınızm C"oe ben "Işık babayım. Bütün tilet. Kandılın küçuk kapısından ıçe 

u • k d "I k Baba" haldmlır. Anuııa elverir ki, den;leri • geoe karanlıkta kandilleri ben aydm ri girdiler. Etı ar ~ a . şı .. 
llizi tam yaptığınıza. evvel& km - tatıyorum. Kilçük çocuklar korkma- kalmıştı. O da Umıde bır roverans 
d• • · ı--··dınn sın diye. Bu gccıe yılbaşı. Aşağıda yaptı. Fakat bunu yaparken Ümidin uuu &WUl • • ~ • Se . d 

Amca annen büyüklerle eglenıyor. nın e özlerine biber gibi bir tuz sertpti. 

• • 
ıçıçe geçen 
Halkalar 

A if ::::ı 
..._/-_:_:::--_-8_~-~-~:~~ 

o 

(D) işaretli hal.kalan görüp te 
bunların içiçe nasıl geçirildiğine şaş 
ınıuıuı.k mümkün mü? Halbuki bu 
pek kolaydır. Size öğreteyim de be
nim sizi şaşırttığım gibi siz de arka
da.şlamuzı şaşırtınız. Bir kağıt par
çasından dar bir ~rit kesini%. İki 
uçlamıı yapıştırarak bir halka ya -
pıruz. Bu halkayı u.zunluğuna doğru 
tam ortasından uzunluğuna doğnı 

dikkatle ikiye bölünüz. liri ayn ayn 
halka olur diyeceksiniz değil mi ? 
Evet ama şeridi daha yapıştırma -
dan evvel (A) işaretli şekildeki gibi 
bükerseniz orta yerinden ikiye ayı
nnca ayn ayn halknlnr olmaz. (C) 

deki gibi biribirine geçmiş iki halka 
olur. Bunları biribirinden ayırmak 
\st<!y\-nce de orta.da lD) deki g\bi i~

.""'~ Va.,,,_-m.\~ \'&.\. \\a.\~a ~~\\.T. 

odada yalnız başına canın. s~kıın:ı~~n ~ kü iik kapıdan içeri dalıp sı-
diye sana ışık memleketının butun .. nra ç 
çocuklarını getirdim. Onlarla eğlen" kıca kapadı. . . .. 
dedi. Ne tuhaf biberdi bu! Ümıdın goz-

Ümit korkuyu unutmuştu. Cüceye' terini h~1 acıtmıyordu. Yalnız tath 
bir şeyler soracaktı. Fakat birden bir uyku veriyordu. Ve çok geçme -

kandilin yanında açılan. küçük l_r:a~ı- den küçük Omit mışıl mışıl uyudu. 
uan masanın üstüne bırçok küç~~ Sabahleyin annesi onu uyandırdı-
bebekler fırladı. Bunların bepsını üstünde mavi 

. 1 · ğı zaman masasının 
Omit tanıyordu .Anııesı gece en ° - . b ld "Bu da 
nu uyutmıya çalışırken ona bu h~- bir kurdela parça.'3ı u u. K'" .. k 

_ .. 1 · .,., diye sordu. uçu beklerden bahsetmişti. İşte kuçuk nereden ge mU} · 
Çl)han. Fakat kuzusu nerede? !şte Omit: 
;lımnadan bonı öttüren ma\ili ço - "Mavili bebeğin olacak. Bu gece 

d · An si· "Ne cuk. İşte korkak Ülkü_. Nekıı ar gelince veriripı." 1.1~. n~ · 
da çok. Bir düzüneden fazla . Oh... tuhnf çocuksun Omıt, dedi .. Bazan 
işte aya kaçan dana bile. lşte ~ba- öyle tuhaf şeyler söyle~in ~.1· Han
nın küçük lcuzusu. Onu çaldı diye taş '[;İ mavi bebek! Mavili bebeğın do
kesilen küçük kız. Fakat hi~ te bş lapta duruyor .. Kurdelist burada ne 
gibi değil. Kurunun _ fanndp_ sıçra- gerer?" . .. 
yıp duruyor. Küçük dana da ~yle Omit cev-.ap vermedi. Gece gar -
pek annesinin anl&ttığı gıbi fena o!· düklerini anlat.ıl"'l'!a "J...oqk Baba" .belki 
masa gerek. Onlarla b.,.raber gelı- danlır da, bir daha gelmez, d ı Y e 
yor işte. Fakn.t h11yrr ... Bo~ı.tn~ her- korkmuştu. Yalnız gülümsedi . ve 
kesin önUne sıçrıyor, herkesı kor- annesinin boynuna sarılarak: .. Bu 
kutuyor. Küçük Ümit te korkacaktı yıl ben çok iyi bir çocuk ola.cağım 
neredeyse Bereket araya "Jı:ııt: Ba· · -· " dedı' · ~ . annecıgım. . 
ba" girdi. Danayı boynuzundan tutup . -------T 
kandilin içine soktu da ortalık ra - •• ._ __ _ 
hatl:unverdi. Bebeklerden biri bir ta Masal MusabaK.Clllll"' 
bakta tatlılar, çikotatalar getirmişti. ( ) 
Küçük Ümide vermek istedi. Fa~at . • 
Ümit: ''Teşekkür ederim, ben bu ak- ltım. ·• . . • • ' ' ' ı 

k d. " d" e Acırcs• şam ·bunlardan cok ço ye ı~. _ıy • • • • • • • • • • 
almadı. Mavili ~ocuk bonısıle guzcl 

. . . . ' ı ,. :ı ' 

bir hava çaldı. Öbürleri kandilin et
rafında elele dans ediyorlardı . .. Tşık 
Baba. da el «;lrp1yordu'. Ümit ne'ka -
&l.ı: e\r_\eu\-yQ\:Ü\\.. N.e~acla:t ço'k. Ya -

..... l! -

Ba kupona saklayma:. Ot1 tane o
lana beiendiiüıU masalların nama· 
ralarmı yazarak cöndcrec~k!ini:!'. 

Dün, Bugün 
-1-

Dün gördüm bir eski resim 
Vermedim buna isiın: 
Siyah bezlere bürülü, 
Gece yürüyen bir ölü! 
Umacı mı bu? insan mı? 
insan kılıklı şeytan mı? •• 

Sorduın ben anneme saf saf, 
Şu cevabı verdi: Çarşaf! 

- 2 
Dün görcltim bir eski defter, 
Bilmeceden daha beter! 
Anlatamam size şiındi, 

Ne yazıydı, ne resimdi! 
Çizgi değil, çiçek değil, 
Sinek Beğil, böcek değil! 

Siyah çengeller, kancalar, 
lğri büğrü karıncalar! 

Merak ettim enik.onu, 
Sordum ben babama onu. 

~~
~~~ 

Acı acı güldü ağzı, 
Dedi: Bizim eski yazı! 

-3-
Dün bir albüm verdi bal.':ıam , 

içinde var birçok adam: 
Kırkar, ellişer yaşında., 

Kızıl külahlar başında! 
Sordum: Bunlar nedir baba? 
Birer· saksı mı acaba?_ 

· Bu .sorguma güldü herkes, 
Şu cevabı verdiler: Fes! 

-4-
Dugün yüzlerde peçe yok, 
Gözlere inen .gece yok! 
Biriz ... Yoktur paşa., ağa. 
Yazıyoruz soldan sağa! 
Pencereden kalktı kafes, 
Evler artık değil kümes! 
Yolumuz güneşli, dümdüz. 
Dün geceydi, bugün gündüz! .. , 

Ywıuf ZIYA 

Köy Ordusu 
Afrikadaki Umit burnundan 3.000 

kilometre uzakta bulunan Trıstan 

adasına müUı~ bir fare hücumu ol
muştur. Bu muzır hayvanlarla mü .. 
cadelc için bir vapur. adaya hususi 
surette yetiştirilmiş semiz kediler • 
den bir ordu çıkarmıştır. · 
Bakalım kavgayı han~ taraf ka

~a.ua.ca.k?. 

T ANın Çocuk flaveııi 

- -- -- ---- --- --- ~ cft,, - - - ,ft, ,,.,, 

Hem Eğlence 
Hem Bilmece - ..... ...,......... 

No: 1 

4 4 o 2 

10 6 8 10 

6 5 5 10 

o 2 8 10 

Bu dürt köşeyi dôrt düz çizgile 

üç parçaya ayırınız. Her parçada ka 

lan numaraların yckünu ( 30) olsun. 

Puvan: 3 

!& 
Ucuz ve Kolay Oyuncak 

B u güzel oyuncağı evde kendin iz yapabilirsiniz. Çok k.olaydır. Bit • 
tikten sonra da isterseniz oyuncak gibi oynar, isterseniz ders ça -

!ışırken dağılmasın diye kağıtlarınızın üzerine koyarsınız. Yuvarlak bir 
tahta ile ince, yassı bir tahta, biraz da boya lazım. Bundan ucuz oyuncak 
olmaz. Yuvarlak tahtayı çarşıdan al rnanıza bile ıüzum yok. Eski bir san-
dalye ayağı bu işi mükemmel görür. , 

3 

Dünyada 
Neler Oluyor 
~~......., 

Kim Daha Çok Zarar 
Veriyor 

Anıerikada yangının bir ooneda 
verdiği zarar (5) milyar frangı bul· 
maktadır. 

Bu sene soğuk (40) milyar zarar 
yapmıştır. Şaşıyorsunuz değil mi? 
Fakat sabırlı olunuz. Bu yekunu ge
çen de var. Bütün Jlakil vasıtalan 

kazalarının bir yıldaki zarar,ı tam 
(60) m ilyar frangı bulmaktadır. YaJ 
nız otomobil kazalarının .zararı (32) 
milyarı bulmaktadır. . 

N . 2 Bu atın bir ölçtisii yoktur. Biitün iş ayak, baş ve gövdeyi biribirine 
0

• uygun biiyiiklüklerde yapmaktan ibarettir. Bu parçalardan - s9nuncudan 

Demek insanın insana yaptığı fe
nalık tabiatin zararlarını çoktan 
geçmiş bulunuyor. 

Ben sizin vUcudünüzdeyim. Başı- maada - hepsini yassı tahtadan yaparsınız. Ve bunları sandalye ayağın -
nıa. bir harf takarsanız çağırırım. dan yapacağınız gövdede açacağınız oyuklara yerleştiriniL Hepsi bitin. 
İki harf daha takarsanız ma ni olu - "e evvela bütün atı beyaza boyarsınız. Sonra üzerine gri :tekeler koyar
rum, bırakmam. Bir harf daha ko- sınız. Kuyruğunu, ayaklarİnı, eğer ve yelesini - belli olsun diye - siyaha 
yarsanız bir alet olur asılırım. Bilin boyarsınız. Tabii başka renklerde de yapılabilir. 

Sakal, Bıyığın Rolü 
Bazı meınleketler~e, bazı meslek

ler için sakal bıyık bırakmak mec • 
buridir. Mesela: ılngiliz muhafız a • 
!ayındakiler 35 senedenber,i sakal bı
rakmıya mecbur tutulmuşlardı. An • 
cak son zamanlarda bunlardan bir • 
çoğu sakalın kendilerini ihtiyar gös
terdiğinden şikayet ederek kral Vll 
Edvarda istirhamda bulunmuşlar, 

onun müsaadesile sakal derdinden 
kurtulmuşlardır. 

bakayım, ben neyim ? 

Puvan: l 

c; 

1 

' 

.. 
Bu dört köşelere öyle birer rakam 

koyunuz ki, yukandan aşağıya, sol

dan sağa ve çaprast olarak <:em edil 

dikleri zaman herbir sıranın yekünu 
('15) olsun. 

• 
Dikkat: (1) den (9) a kadar olan 

rakamlardan hiçbiri ayni sıraya iki 

kere konulmıyacaktır. 

Puvan: 3 

( 13) üncü Sayıdaki Bilme-
celerin Halli t 

1 - nk bilmecenin hal şekli şöy· ı 
ledir: 

2 - Çaprast kelimelerin halli 9u • 
dur:. 

- - -- -- - --. ----

Camdan Ev 
Yapıyorlar 
E v yapmak için yeni bir 

madde icat olunmuştur: 
Cam kiremit. Bu kiremit İşığın 
yiizde aekaenini geçirmekte, sı 
caktan ve soğuktan tamamile 
korumaktadır. Böyle bir kire
midin pek dayanmıyacağı sa
nıhr. Hal.buki tamamile aksi -
ne bu kiremit o kadar daya -
nıklıdır ki, dıvarlann bütün ka 
lmlığı bir kiremitten ibaret ya 
pılmaktadır. Köşe /ilan yap -
mıya da lüzum yok. Çünkü bı.ı 
yeni kiremit istenilen ,ekli al. 
maktadır. 

. . lskandinavyada fİmdiden 
baştan başa cam kiremitten 
evler· yapılmıftır. Yalmz evin 
içi görünme.in cliye bu kiremi
di buzlu cam gibi boyamak la 
r.ımgelmekteJir. 

ç. A N 

A N A 
y f L 

T A B A " N A c . 
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il 
ç u L 

N A z . 
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1 Gö.lge Oyunu 

B ugün öğreteceğim oyun gölge 
oyunlarının en kolayıdır. U

fak bir mendil, bir portakal veya 
mandalina kabuğu, üç tane kibrit la 
zan. 

Fransada birinci Napolyon bütün 
muallimlerin bıyık bırakmalarını em. 
retmişti. 

Buna mukabil mesela harp gemi -
!erinde herkesin tamamen trnşlı ol
ması mecburidir. lngiliz bahriyesin
de bu yolda garip bir usul vardır. 

Mürettebatın sakal bırakıp bırakmı· 
yacağını her geminin kaptanı kendi
si tayin eder. 

Aslanların Bozgunu 
Cenubi Afrikada büyük bir orman 

yangını çıkmıştır. Bütün hayvanlar 
korkudan kaçışmıya başlamışlardır. 

Ormanların kralı sayılan aslanlar 
da müthiş bir korkuya kapılıp boz .. 
guna uğramışlardır. Yangından ka
çıp önlerıne gelen köylere saldırmış 

Sağ elinizin ikinci parmağını öne tardır. Zavallı zenciler bir yandan 
u?..atıp öteki parmaklarınızı kapayı - yangının, bir yandan vahşi hayvanla 
nız. Elinizin üstüne bir parça porta- rın saldırışı önünde biribirlerini çiğ 
kal kabuğu koyunuz. Bu kabuğa üç neyip ezerek güçbela kaçıp kurtul -
tane kibrit sokulmuş olsun. Kibrit - muşlardır. Aralarında birçokları ya 
terden biri düz, birisi yukanya, öte- ralanmıştır, ölenler de vardır. 
ki aşağıya doğru kıvrılmış olacak - -·- -~.- ~~-
tır. Hepsinin üzerinden ufak bir ,,.........____...,, ... ___.... ~_,.._,_, '· , ' 

mendil sanp uçlanru bileğinize bağ
layınız. 

t5te size masallardaki cadr kan . 
Gfü'j kör olmasın diye başparma

ğınızla ikinci pann.ab'lllızm arasında 

ufak bir aralık bırakmayı unutma -
yınaz. 

ft( f 1 J L JI lışlar şunlardır: 
ı - Kadının elbisesinin kolları, 

2 - "parka gider,, levhası bir evin 
kapısına konulmuş. 3 - Çiçekçinin 

3 - Üçüncn bilmecenin halli: arabasında çiçek yerine meyva dizi-
"sarnıa.şık,, li 4 - Çiçekçi gişenin önünde duru-
• 4• - Dördüncü bilmecenin hal şek yor. 5 - Kadının ayakkabıları tek l.~~ 

lı: 'Karyola,, tek. 6 - Levhanın ayak kısmı, 7 - _ Ağlama çocuğum, oğlomal .. 
8 im a ••• b k' . Adamlar yanlış yerden çıkıyorlar. • • . • • • 

1
• 

u aca ı."!usa a arnız· 8 Ara.b · 1 bi t k 1 ~· CıA.on clııımn yerme yenm ge "• . 1 l - anın ya nız r e er cgı · 
daki Yan ış ar var. 9 _ Kadının sağ eli. Aıaba dı- - Amma ben yeni clişimi amca-

Bulmaca. müsa.QalJ.a.mu.d.ulü ~.a.u._ - VarL.ll ic;.\ne ç,\7.\.U:n~ " mınlü 9jbi sıltındc;ın. isteri~ 
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1 Dövüş sahnesi 

Şu aali1aaa ikisi de lesUn gaga Ye pençelerif e biribirlerini 
lıayli yaralamıJ olocoklor 

1 

Horoz dövüşünün 
tarihini bilir misiniz? 

Eski zaman 
ilaclarz 

' 
rağbette 

• yzne 
Karında, midede fazla su toplamak istidadında olan· 

1arı tedavi için yeni bir şarap tecrübe edilmiş ve tecrübe
de iyi neticeler elde edilmiştr. 

Sovanlı şarap, beyaz şarabın içine parça parça kesilmiş 
adi sovan atıldıktan sonra tehammürü tamamlanınca 
hastalığın derecesine göre hergün bir miktar içilerek te
davi yapılmaktadır. 
Angiııe de Poitrine hastalanna ------------

tuz lnjectionu tatbik edilinee yata -1 
lak bır hastanın Meta yürüyecek 
hale geldiği son zamanlarda dikkati 

1 
celbetmiştir. 

Ôlüm hasfalığı can kurfanyor 

BR 1 Ç 
MESELESi 

Ambolie denilen; bir kan pıhbsı •--------____ _... 
ile damarın tıkanmasile meydana ge • A. V. t 

len bu müthiş haslahkla en ağır "e : \7
• S. 6 

remlcrin tedavisi tecrUbelerine bir 1-
ta.lyan profesörü tarafından başlan • 
mış ve fevkn.liıdc neticeler alınmıştır. 
Caspare Triolo ismindeki İtn.lyan 
profesörüniin tedavi tnrzı f)fiyledir: 

• + A 

• R. ., .ıO. 7. ;. • R.8 o •9.6 
+ R. S 6 W E + 9 

Gelatine'le yara olan ci~ etrn- ı 
fmda birçok sUn'i amboli'eler yapa
rak yaranın kapanması temin edili
yor. 

~ o s +4 
• LJ, 1 

• A. 9 
Ekseriya ölUmle neticelenen böyle 

müthiş bir hastalıkla vereın gibi bir 
diğer hastalığın şu tarzd:ı. tedavisi 
hakkında kat'i bir hüküm verilecek 
kadar tecrlibcler yapılmamış olmak 
la bernbc-r bu keşfin ehemmiyetin • 
den fenni mN'mualnr uzun uzadıya 
bahsetmektedirler. 

Şaıılacak bir ilôç 

• \•. 10. 3 
.+ 

' 
Koz pik. (S) ojııar \'C bütün leve-

leri yapar. 

• Bu meselenin hnJJi gelecek per
şembe sayımızda çıkacaktır. 

7 Sonkiinun Per,r.;ernbe sayumzda 
rrkruı meselenin haJli : 

Koz pik. (S) kUçUk §lem taahhüt 
ebn~tir. (W) karo (3) Jüsil ile bıı§
lar. (S) nasıl oynamalı? 

1lk ba:kr.şta. (W) ye squce7.e yap • 
mak - S!kı§'tırmak - hatıra gelebilir. 
Fakat (W) derho.l kör (R) sini ata
rak cendereye girmekten kurtulur . 

.. squeeze ancak L°E) ye kar§ı nıüın
kündUr; zira hem tre.fl, hem kör mu 
hnfaza edemez. Bu taktlkin muvaffak 
olması: için kozun (2) lisini elde tut
mak ve nihayet onwıla (W) ye el 
vermek lazımdır. 

1 - (S) karoyu kozun (6) lısı ile 
keser. 

2 - (S) kör oynayıp yerden em
pas yapar, 

3 - Yerden karo oynayıp kozun 
('l) Jlsi ile keser. 

4 - (S) kör oynayıp yerden alır. 
5 - Yerden kör oynayıp elden 

(l0) ile keser. 6, 7, 8 ve 9. Elinde lm 
lan dört kozu (A) dan başlayıp sıra 
ile oynar, Dokuzuncu levede el ko~ 
ile (\V) de kalır; zira koz (2) li.sini 
almak mecburiyetindedir. Bu. ııokta-
da Vaziyet §Öyledir: -

+ 5 

i 

Çocuğun dili raya yapıııverdi 

' 
Amerikan garipliğ~n

den nümuneler 
Evlenmek için yer bu lamayıp 

denizin dibine inm işler 
Siz Amerikada tuhaflık, gariplik mi arıyorsunuz? Tü· 

n1en tümcndir. İşte size, hayretten ağzınızı açık bıraka
cak birkaç Amerikan tuhaflığı : 

/. v d 
Dem1re yapııan dil çocugun ilım kurtarmıya imkan ha.-

Missonide 11 Yll.5JJ1da bir cocuk o- ml olmu~ur • 
lan Valter Doirdson bir giln oyun Deniz olf1nda izdivaç 
oynarken demiryolu üzerine dilini Amerikada geçen yıl vukubulıın 
koymuş ,ve ortalığın buz tuttuğu sı. hadiselerin en tuhaf1armdru1 biri, de
m.da dilinin derhal demire yapıştıi,;'1· nizaltı izdivaçtır. 73 yaşında bir ka.p
ru görmüştU • tan olan Mister Th.'onson, Mia Eli • 

Çocuk bu t"crübesini derhal ar- zabet Perdu ile deniz dibinde e\'lcn.. 
kadw)anna anlatmış, ve arkadaşla- miye kurar vermıştı • 
riyle bahse girişmL-,ti • Buna gör hazırlıklar yapıldı. Ka .. 

Çocuklnr, tecrUbeyi SC)retmek is. rıkoca birl'r dalgıç kısvesiyle Stalle 
kıyı mda deniz dıbın inerken eıicek 

tenıişler.Valter deminn Uzenne dilini hır ynnhşlık .}ilziindcn boğulma teh· 
koymu ' dili yaprr-mlL~lı. Çocuklnr Iikes:ı g ırnu , daha sonra nfkllu 
arkadaşl m dilıni kurtarmaga kıyacak olan papaz:L aıt elbısenin a
uğraşıyomcn bır t.J'('n göründü ''e zar aznr su aldığı \e onun boğulma. 
çocuj;'UJl dili ile beraber hayatı da sına ı anıak icaldığı nnlw ıldı • 
tehlikeye düştil • Papazın ımdadına 1.0r yetişilmiş, 

Fnkat çocukların kopardrklan çığ. nihayet bu iş de dUu-ltildikten sonra 
lıklnn sayesinde tren durmuş ve nikah yine deni7.ın dibinde kıyılmış

trendcn getirilen sıcak su sayesinde tr • 

Deniz a/f1ndo niUılılar1n1n kıyılmas1nı sabırsıılıkla bek/iyen çil#. 
Papoı ela yukar1cJan iniyor 

• D. 10 
• 9 

"J"o· · --.v 
( Oyun ve Eglenc~ 

·--R.D.V .--.--.. --
• A. 8. 'T. 3 

10 - Bu levede (W) karodan ba.'] 
ka bir renk oynıyamaz ve (N) in 
çatalına dll§er. 

11 - Yerden karo oynanır. 
Bu pereeede (E ) hem kör (V} Bf. 

ni, hem iki tre!U muha!a.za edemez. 
12 ve 13 - (S • N) tarafı ya bir 

kör ve bir trefl vcvalwt iki tren va-
par. 

Eğlenceli 
Bilmecenin 
Hal Sekli 

Geçen hafta yine btl'say!ada koy· 
duğumuz eğlenceli bilmecenin hal 
fekli işte budur. Şekildeki boşluklara 
(1) den (12) ye kadar rakamlar o 
şekilde konulmuştur ki, her müsta • 
kim hat üzerine gelen dört rakamın 
yekfuıu 26 ediyor. Köşcl~ckf bo, • 
luklara isabet eden ra.knmlann ye • 
künu da 52 cdi;or 
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Aydında 
deve 
•• • 

gureşı 

yapıldı 
Aydın, (Ta.n) - Cümhuriyct ilk 

okulu himaye heyeti tarafından ter· 
tjp edilen deve güreşleri hararetli ol
lllU§tur. Etraftan gelen binlerce ki
tiinin seyrettiği bu güreşlerde, ağız 

iıakemlcrinin ihmali yüzünden bir de 
\•enin ağzı iyi bağlanmamış ve bu 
hayvan, herkes ta.rafından çok beğe
n ilen rakibinin kulağım ısınp kopar
mıştır. 

Her deve güreşinde meydan al.an 

ihtilA!la.r bu defa da görülmüşse de 
hak~m heyetinin kararile halledil • 
miştir. 

Deve güreşlerinde dalma görUlen 
fuzuli müdahalelerle haksız tarafgir
liklere meydan vennemek için mil -
nasip bir usul ittihazı yerinde bir 
:hareket olacaktır. 

Bıçak 
kar ı 
deşti 

Zönguldak - Hırsızlığın muhtelif 
ubeleıinde sabıkalı Topal Nuri, a. -

eırdığt bir paradan arkadaşı köfteci 
Faika 150 kuruş ayırmış, ~F'aik bunu 
az görmü13tür. 

Nuri, Faik ve arkad3l]ları bir gece 
körkUtUk Mrhoş olmuşlar ve hepsi 
pn.rayı Nurinin vermesini istemiştir. 
Nuri buna yanaşmıya.rak meyhane • 
den çrkmış, fakat Faik peşini bıra.k
ına.mıştir. 

Buna kızan Nuri bıçakla. karnını 

deşerek Faiki öldürmüş ve kaçmıştır. 
Zabıta, katili aramaktadır. 

Bigada Bir Kaza Kurbanı 
Biga, (TAN) - Eski jandarma 

karakol kumandanı ölü Ahmet Ça. 
vuşun kansı Raziye. buradaki met
ruk kili.!lenin yanından geçerken mü 
vazenettini kaybederek düşmliş ve 
başı kilise kapısındaki taşa çarparak 
vefat etmiştir. 

T A N :-::::""::======================= 10. 1. 937 ~ 

Mani:a merkeı foıası füfüncüleri inhisar idaresi önünde 

Manisa bu yll 
Tütünden 8,5 
milyon lira kazandı 
Manisa. (TAN) - Tütün satışları bitmek üzeredir. 

Bugünlerde yalnız elde kalmış olan aşağı mallar üzerinde 
tektük muamele yapılmaktadır. 

Yürütülen hesaplara göre, şimdiye kadar 11,5 milyon kilo tütün satıl · 
mış ve bu suretle ilimize 8,5 milyon liradan fazla para girmiştir. 

Balı kesirde 
Yoksulları 
Gözetme 

Balıkesir - Yoksulları g6zetme 
birliği kongresi toplanmış, reisliğe 

mektupçu Hilmi Türkeri, ikinci reis
liğe Hilmi Şeremetli, katipliklere Ek 
rem Çavuldur ve belediye başkatibi 

Nuri seçilmişlerdir. 
Kongrede bütçenin tevsiine karar 

verilmiş, yeni idare heyetine şunlar 
intihap olunmuştur: 

Rüknettin Sö?.er, Matbaa müdlirU 
Hasan Mehmet CumalT, Noter Ba.,ka 
tibl Mustafa Apak, Halil İbrahim 
~ladenli. , 

Apti Ağabey oğlu, Hilmi Şeremet 
li. Muallim Halit Ozan da mürakıp 
seçilmişlerdir. 

- - ----. 
Bursada Meşhut Suçlar 

Bursa. - M~hut suçlar kanunu· 
nun tatbik edildiği ilk ay 139 cürllm 
işlenmesine mukabil ikinci a.y 72 suç 
işlenmiştir. Kanunuevvel ayı içinde 
meşhut euçlar 61 e düş.mUştür. 

1 

Bu i); neticenin alınmasında, Ma· 
nisa inhisarlar idaresi yüksek bir rol 
oynamış, gayri milli bazı ellerin piya 
sa ile istedikleri gibi oynamalarına 
meydan vermemiştii-. Bu da hem köy 
ltimilzün yUzilnU gtildUrmUş, hem 
:nemleket iktisadiyatmı korumuştur. 

!nhisarlar idaresi, yalnız merkez 
kazası köylülerinden doğrudan doğ -
ruya 2,5 m i 1 y o n kilo tütün 
almrş, 2773 mlistahsile ait transver 
muamelesini ikmal etmiştir. Geriy~ 

yalnız 1070 tütüncünün işi kalmıştır 

ki onun da bitirilmesine süratle ça
hı:nlmaktadır. 

tnhisa.rlar direktörü Mustafa Dil • 
m.-r. müstahsile ait muamelPlP.rlri ko 
lavltkla bfü.-H..,,esi için büyük gayret 
!'larfetmektedir. 

.......... ... - - = «cuıır:w .... = = 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

• Tirede önümüzdeki den yılı ba.
§mda bir orta.mektep açılaca.k _ 

trr. 
• Bursa.da. Pmarbaşmda bir kaza ol

muş, ,oför Ahmedln ida.resin· 
deki kamyon, Hasan kansı 60 
~"'mda Aknıanı duvara sıkış· 
ttrara.k öldttnnü.,tttr. 

• Bunıa belediyeef, Bursada bulu • 
nan ~•YD'&kamlar şerefhıe Çe· 

likpalMta 21 1dşlll.k bir z.lyd<'t 

BiR· KÖPEK 
7 KiŞiYi 
ISIRDI 

M Kemalpafa. (TAN) 
•. - Bir kuduz köpek. 

çoğu küçük çocuk olan 7 
ki,iyi 11.ırmııtır. . . . . 

Bu felakete uğrıyanlar, 
Selimiye mahalle.inden 
Süleyman kızı Hayriye, S~ 
raç Hasan kızı Fevziye, 
Muharrem oğlu Mu.atala, 
Muharrem oğlu Beyti, Ha 

•midiye mahallesinden Meı 
met oğlu l•mail, ve Ara -
ca mahalluinden Ahmet 
oğlu Mehmet, Şeyh Mül· 
tü malaalle.inden l•mail 
hemftreri F ahriyedir ve 
hep•i uray taralırulan, 
Bursa kuduz. ha.tanesine 
gönd erilmiflerdir. . . 

Köpek, belediye baytar 
lığı müfahedehanesind e 
bulundurulduğu •ırada öi 
müştür, muayene edilmek 
üzere bQfı Bursaya gönde 
.. ilmi~tir. . ... 

Zilede ve Sıvas a 
soğuktan dona 

ölenler var 
BAZI YOLLAR KAPANDI 

MÜNAKALAT YAPILAMIYOR 
Zile (~~) - Uç gün süren kar ve fırtına. durmuştur. Kasabamı

zın ıçınde yarım, köylerde bir metre kadar kar vardır. 
Havanın güneşli gitmesine rağmen görülmemiş soğuklar devsJXl 

ediyor. 
Sıvaa treni dört gün gelmemiş, Samsun treni ise Zile istasyonuna ka -

dar gelip geıi dönmüştür. 
Köylerden buraya gelmek çok gilçleşmiştir. Gelmek istiyenlerden bi

ri donmuş, üçünün hayatı müşkülatla kurtanlabllmi~tir. 
Bu feci hadiseler şöyle geçmiştir: 

iki fec( lıôdise 
Zileden 10 kilometre ötedeki Belkaya köyünden Köse oğullarmdtı11 

Mehmet oğlu Emin ve arkada.şiarı, odun kesmek üzere Ilyas deresi civa• 
nna gitmişler, fntrna bunları şaşırtmış ve dağılmışlardır. Yalnız kala.D 
Emin büsbütün korkmuş, büyük bir taşı yastık gibi kullanarak ve ceke. 
tini başına çekerek yatmıştır. Emin sonradan bu vaziyette ölU olnra1' 
bulunmuştur. 

1 Madenin izi Büyük köyünden O' 
1 kişi, zahirelerini Zilede sattıktJJ.Il 
sonra köylerine dönerlerken, BeJk&' 

1 
ya köyüne üç kilometre mesaf ed' 
bulunan ltyelmcz mevkiinde soğu!'' 
tan ve fırtınadan bunalmışlar, bağıt 
mıya başlamışlardır. 

Belkayn köy katibi Muammer Cell 
giz bu sesleri duymuş, kendi atını el& 
vererek, köy delikanlılarını sesin gel 
eliği tanila doğru göndermiştir. DoD 
nıak üzere bulunan üç zavallı köY' 
getirielbilm.iı;ı, soğuk su ile ban)'° 
yaptırılmak ve 4 - 5 saat uğra.Şıl· 
ma.k suretile hayatları kurtarılınlŞ • 
tır. 

Sıvasta ~ii:ldefli soğuHar 
Sıvas, ('r A...~) - Kar ve f~J 

durmuştur. Buna rağmen, çok şıd
Jetli bir soğuk etrafı kasıp kavurıl' 

I yor. 

Bir yılcla çok canlı imar lıarekeflerine kavuıan Sıvasm 
güıel bir 'manzarası 

3.5 metre irtifaında. yığılan katlııl 
dan kapanan Çamlıbel yolu ile 'J{.aY' 
&eri yolu üzerindeki Gemerek ch'9' 

rında bulunan yarmalar açılmış ~ 
Samsun ile Ankara trenleri tabii şe
kilde seyirlerine devama başlanııŞ ' 
lardır. 

Sıvas be~ediyesi bir 
yllda ne iş!er yaptl? 
Sıvas, (TAN) - Belediyemiz, geçen 1936 yılı içinde mühim işler ba.. 

şarmıştır. Bunları hulasa ederek bildiriyorum. 

Karlar altında kalıp donarak olell 
ler olduğu söylenilmektedir. soğıl' 
ğun şiddetinden bazı dükkanlar ı;s
pahdır. 

MENGENDE YENi BiR 
KALKINMA HAREKETi 

1 ' ,·erıniştlı-. 
, • Snıı.-. baytar dlrektörU, ~rbon 

1 

hMtabğile uğra.,mak bere 
Kangala baytar böndennlştlr. 

•' 
• Tokat memleket hastanMi ront -

gen müteha.coo;1111hğma Diyarbe

5546 lira sarf ile yeniden l 0989 metre murabbaı yol yapılmrş, 997 lira 
harcanarak 120 metre u;ı;unluğunda kaldn-ım inşa olunmuştur. Aynca, 
General lsmet yolu için 1134 lira masraf edilmiştir. 

8455 lira. ile 2029 metre uzunluğunda lağım yapılmış, 200 liralık ta 
tamirat icra olunmuştur. 

Su yollan ve çeımeler 1 
· ı ıM . d 

Tavra deresi donduğu için bul"3 ' 
elan 1.stihsal edilen kudret azaıntı1 
ve bir kaç gün şehirdeki elektt~! 
tenviratı bozuk gitmiştir. Dereıtı; 
buzlan kırılarak açıldıktan sotıt' 
tenvirat işi eski şeklini almıştır. 

T robıonda görülmemi} soğuk/afeti 
Trabzon (TAN) - 10 gündenb 

çok şiddetli soğuklar devam ediyof• 
İhtiyarlar, şimdiye kadar bu dereci 
soğuk görmediklerini söylemeh-tedi' 

Mengen nahiyesinin umumi görünüıü 

Mengen (TAN) - 135 yıldır nnhl 
ye merkezi olan kasabamızda ancak 
üç senedenberl kalkınma hareketleri 
görülmiye başlanılırııştır. 

Merkezdeki yatı okulu in,aatı bl
tlrilmlJ vo bu sene okula, masrafları 
köy sandıklarından ödenerek 38 ço· 
cuk ıönderilmiştir. 

Okul himaye heyeti iyi çalışmak
tadır. 25 fakir yavruya sıcak öğle 
yemeği temin etmiştir. Himaye he -
yeti, son zamanlarda yakı"lnu seksen 
lira kadar tutan aynt ve nakdi yar
"m görmüştür. 

Bütün köyler ü9 santral ile tele. 
fonla merkeze bağlanmıştır. Bu &&· 

yede, fena havalarda ve kardan bir 
tarafa git.'llek mümkün olmadığı za 
manlarda bile İfltr görülmekte, bu 
da köylüyü memnun etmektedir. 

KlSylerde kalkınma için be9 yıllık 

program hazırlanmıf ve bu proıram 
dahllindo Ka.munbay S. Karaman ta 
rl!.f ındıı.n verilen direktifler mucl • 
bince yeni yıl bütçeleri yapıtmıya 
başlanılmıttır. En evvel .ı para ile 
ve bedenen çalışılarak başarılacak 
lfler yapılacaktır. 

ldr nümune hastan~l röntgen 
mUt.eh&A~rsr Şdlk Akttt.-. tayin 
edilmiş ve yeni \."azifesine b~
Jamıştu. 

Muhtelif semtlerde yeniden 11 çeş ıne, 3i yangın ve sulama. musluğu ya ersın e 
pılmış. çeşmeler ve kanallar tamir e- E km ek 
dilıniş, bunlar için de 5573 lira.dan 
fazla para aarfedilmiştir. Bu arada, • • Ad.ı~·a.rna.n ma.lmiidürU Tah"'lln 

Hoterin n.zilesine nihayet ye. 
rDmtştlr. 

barbi umumiden evvel Sıvas için ge- Derd 1 tirtilip Samsunda kalmış olan borula 
rm 115 inden de istifade olunarak, 
1120 metre su borusu daha döşen • 
ıniştir. Su L~lerile ve diğer işlerle uğ. 
~maaı için bir mühendis alınmış. 

• Gelf'Ct'ık sene lzmir ve havallslne 
20 hin muhacir yerleştirilecek· 
tir. 

• Jzmtr taclrlerlndf"n Ali.iyeli o~lu 
Cevdet, Gtııdlz ilk okulun11n 28 
fakir talebesine elbise ve a • 
yakkabr vermiştir. 

• Bor~0\'8.fa ıu, münasebetne dağ 
1arda.n inen birçok köpekler 
belediyece uhirlen~t.ir • 

• Bornovaya 70 bin 1.1.ra sa.rfile 111 

getirllmesl lçln yap~lmakta o· 
lan plan hlttrilmek liurNlir. 

• Tarsu"'lta Köşkerler cadd~inde 
füfekçf Zlhldln dükklnmda.n 
yangm çıkml'} ise de itfaiye 
tarafından hemen IÖndürill • 

tır. 

Belediyeye ait 25 dükkan ve iki 
tınn tamir edilmiştir. 

Fennt mezbaha. inşaatına. ba,ıanıl. 
:ınış ve bunun için şimdiye ka.clar 
8.389 lira u.rtedilmiştir. Yazın in9aat 
bitecektir. 

Park ve spor sahası 

Belediyenin k&.l'flsmdaki anm, 800 
lira &arfile park haline getirilmiştir. 
Orta.tına havuz yapılması da düşü. 
nülmektedir. 

mU.,tttr. Bezirci tarlası denilen yer, spor 
• Se~·han ıııpor klübünU'n Adana sa.ha.sı haline getirilmek için 1000 lira 

Halke\'lnde verdiği balo çok ya istimlak edilmiştir. 
partak olmuştur. İtfaiye lçin 7300 lira.ya bir arazöz, 

• Adanada Sucuzade mahail.ıacle 250 Ur..ya bir canavar dUdüğU alın. 
oturan Embı Jaiı 17 yqmda UUfbr. 
MUJPnm kolunda.ki bUeıi#lnl Atatürk namına bir a.nıt dikllmesJ 
meçhul bir adam zorla çıka.np için müsabaka a.çılmtftır. Gelecek 
abmt n kac:mıJtır. 1e11eye kadar bu 1t halledilmiş bulu. 

~....., na=rat işleri içln 6 araba daha 

Mersin - Şehrimizde ekmek der
di, buhran şckllnde gene başlamış • 
tır, Aym 4 üncU pazartesi günü, halk 

ekmek almak için biribirini kırmış, 

fırınların önü mahşer ve mUcadele 
yeri halini a.Imıştır. 

Fırıncılar, Adanada ekmek 10 ku -

~a satıldığı halde bura.da 9 kurtı§ 
10 paraya 1!18.tılmasmı a.z bul.mu§lar 

ve istida ile belediyeye müracaat 

etnıişlerdir. Bunlar, "Mesele eneli • 

mene havale edildi. Çıktığı zaman 

size ha.ber veririz." diye savuldukla
rını söylüyorlar. 

Mersinin ekmek derdini bir an ev-

veı halletmek için alakadarların hare 
kete geçmesi IA.zımdır. 

almnu,Ur. 
Sıhh1 ;1/e1 

936 da Sivast.a. 117 n.ik!h m.ua.me-
le21i ya.pılmu;, belediye heldml 5:51 
hastayı muayene etmi,, 45:51 çocuğa 
çiçek aşısı yapılmıştır 

Yine 936 da Srvasta 214 kişi 61. 
mUş, 1017 köpek ı'HdürtilmUştUr. 

ler. :ı. 
Bütün ağaçların, telefon ve tı: 6 

graf direklerile tellerin üzerine 5 • 
santim Kalınlığında buz bağlaı111~ 
her taraf kardan ve buzdan beıtıbe' 
yaz kesilmiştir. ·r 

Trabzon ve civan sis içinde&~ 
Hararet derecesi sıfırın altında µ) 
ze düşmüştür. 

Bortmdo grip ve tifo gtlf 
Bartın, lTAN) - Burada. ,!' 

salgını hafiflemiş, hasta adedi s.ıt,i!a 
mıştır. Buna mukabil maalesef ııY 
hastalığı başlamıştır. Tüodan Fell6~ 
Dervişin oğlu 24 yaşnıda Fehmi 
mU~ü~ ~ 

Ha.stahğın çıktığı Kırtepe ınab 9 
lesinde aşı tatbik olunmaktadır. f c' 
ederse herkes aşılanacaktır. 

Sıf ucJan oıağı on ,., 
Çankırı, (TAN) - Haftatard r 

beri şiddetli bir kuru ayaz devaf11 , 
eliyor, kar yağmıyor. Hararet d~. 
cesi, sıfırdan aşağı onu gfü r !~of 

Odun ve kömür oldukça p.Jınl1 
nırştır. ~ 

Belediye. odun yüklU merkeple il 
kasaba. i~inde dolaşmasını yasa.l< 1r 
miştir. Bu karar, köylUyfi şaş~~ 
tır. Şimdi köylUler. odun sııtJ ~ 
pazara nereden gideceklerini bflc 
yorlar. 
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KIŞLA DUVARLARI 
Arkasında 

BÜYÜK RÖPORTAJ 
No. 10 

Emevilerin Haşimilere Karşı Besledikleri Reka
bet Sönmek Bilmiyen Bir Ateş Halıne G rmişti 

(AbdUldarm biraderzadeleri), bu/ ler; u~da ~er tU~lil fedakarlığı l- (Muhammed) in bu muvaffakıye 
•uretle nefislerinden ziyade halkı faya soz vermışlerdi. ti, büyük bir tesir huaı.ıle getirmiş-
., E vU M ed) in bu su ti ..• Arada ge<;en harplerde de, (Ebu d.. · k deruhte ettikleri vazifele. me. er, ( uhamm • . -
.u?unere ken. (AbdüldArm retle hıcretini bir zafer telakkı et - Cehil) ve saire gibi birtakım fesat 

rı ıfaya çalışırlar ' . m.lşler; artık Haşimilerin • yeni din başılar katledilmişlerdi. Ebu Süfyan 
hafıtleri) de günden güne servetlen. ile beraber _ söneceğini zanneyle • ile taraftarları da artrk (Muham -
ni tezyit etmektelerdi ... Bunlann ~n mi§lerdi. Halbuki bu zanlarmda ha- med) in nüfuz ve kudretile başa çı
ıonu olan <Ummiye) • bütün Arabıs- ta ettiklerini gÖrmüşlerdi. ÇilnkU kamıya.caklarmı a.nla.mışlar; müca • 
tan muhitinde, malik olduğu servet. (Muhammet), Medinede yerleşir yer deleden çekilmişlerdi... Bunun için, 
le temayüz eylemişti le~e~, oradaki mUslümanlara ~~ ortalığa bir sükunet gelmişti. Ve bu 

Fakat (Ümmiye), yalnız bu ser • ve mtizam vermiş.. Yalnız muslu - sükO.net, (Muhammed) in vefatma 
'V tl iktifa etmıyordu. Gerek (Hi- ma.nlan değil; orada kesretle bulu - kadar devam etmişti. 
,~; in, ve gerek (Abdülmutta : nan Musevileri bile memnun ede~k Fakat (Muhammed) in vefatı; n • 
lip) in kazanmış oldukları. ~reflı derecede Adilane düsturlacla, kendi - zerini kUl kaplıyan ateşin tekrar par 
mevkii çekemiyor; Mekkenın ~aki • sine kuvvetli bir istinatgi.h temin ey lamasına sebebiyet vermişti. Emevi • 

· tin' bizzat eline alarak nıusta - lemişU Ierin eski (aile rekabeti), yavaş ya-
~~Y~ir ;saltanat) kurmak .. ve (Ha - (Em~vt rekabeti) nl tahrik edenle- va.ş hedefini değiştirmiş .. Islim ca • 
~im ailesi) ni de ortadan kaldırmak rin en başında bulunan (Ebu Süf - miasınm b"111& geçerek riyaseti el • 
istiyordu. lşte; islim unsu~~ yan), Mekkelilerin Emevilere taraf de etmek istiyen bir kuvvet şekline 
larca felaketten felikete 

8 
. . ~h tar ola.nla.nndan topladığı kuvvetli girmll}ti. (Ummiye) nin torunlarlle 

0 büyilk nifak ve şikalan ikıncı 1 
• bir ordu ne Medineye hücum ederek taraf tarlan, adeta ( siyast bir fırka) 

tiras ve rekaıbet safhası... • Mulıa.nunedi mağhlp, e.sir ve katlet - mahivetini iktisap eylemişlerdi. 
Ümmiye entrik~ peıı_n~e"':. ler mek istemişti. (Ebu Bekir) in dirayet ve kiya • 

Haris (ümmiye) nın ~Haşımı) . Fakat, Medinelilerden mürekkep seti, (Omer) tn adalet ve şiddeti; 
aleyhinde çevirdiği entrikalar, te.;r- bir ordu ile (Ubut Dağı) nm etekle- (Emevt fırkası) nın ihtirasla:t1a or. 
siz kalıyordu. Çünkü, baş~_ ( b~· rinde Mekke ordusunu karşılıya.n taya atılmalarına meydan verınemiş
reyş kabilesi) olmak Uzer:, dıgl'\~ ır Muhammet; harbi kaybetmekle be - ti. Bu iki halife zamanında, • ba.zr 
çok kabileler; (Haşi~ ~~ulJ~~rm~~ raber, Mekkelilere büyük zayiat ver- ufaktefek hldiseler müstesna olmak 
karşı kalplerinde d:~ım~ttalip) in dirrni§ .. Ebu SUfya.nm tertip ettiği 1izere • (Emevn lerle (Haşimi) ler 
besliyorlar ... ve (A ~ .. a.yrı Q[du, Medineye hücumdan feragatle arasında mühim bir vak'a zuhura gel 
dirayet ve kiy:ı:8et~~~ri ~fs1~ fazi- Mekkeye avdet etmişti. memişti. Hatti, Emevilerin en te -
birer eserini gordU I I ma.:vüz etmiş olan ,ahsiyetlerinden t' ediyorlardı... Bu - Kanlı mücac/e e er - M 
Jetlerine pres ış ) . b"'tün Göriilüyor ı.: a-·k ooi!Jl!li rekabet, (Ebu Süfyan) m oglu ( uaviye), . . . k. (Ümmiye nın u ıw ıw e- d hd d k b" 
nun ıçındır ı, - (Abdülmutta. kanlı mücadele şekline girmişti. Ve Suriye valiliğini enı e e ere ır 
entrikalarına ragmen, M kked ic bu ilk silahlı cidal, (Mekke) ile hayli muvaffakıyetler gösterdiği gi-
lip) tam elli dokuz sene ~ .. e . - bf, (Asm o~lu Aımr) da kırk bin ki-

t '" Şehn muhım (Medine) halkını biribirine düşman e 

H er bölükte erlerin okuyup 
yazına vaziyetlerini göet.&

ren mukayeseli levhalara rastlıyo
rum. Klşlalarda, erlerimizin bilgi 
vaziyetlerinin tesbiti, belli ki, bi
rinci plinda bir lt olarak ele alm
mış. Erlerin çoğu, yandan her 
halde fazl~ı. kara.cahil olarak kıe
laya geliyorlar. Köy me!t:teplerinde 
çatpat harfleri öğrenen ve bunlan 
biribirine ça.tmıya becerebilenler 
pek az •• Mevcudun yüzde (15 • 20) 
sini geçmiyorlar. au neticeye gö
re, Tllrk köylüsü, en bUyUk irfan 
feyzini, k13lalardan alıyor, demek
tir. 

Ben, ic:imden bunlan geçirirken, 
kapının önUnde bir er, başını ileri 
uza.tmış, bölUk komutanından emir 
bekler vaziyette duruyordu. 

K omutan Yüzbafı Sezal Atti
lA, onu, bana parmağile 

göstereme : 
- Dur, dedi, 

seni bir Mehmetle 
tanıştırayım. .. 

Ve seslendi: 
- Mehmet oğlu 

Mehmet, buraya 
gel! 

Orta boylu. eti
ne dolgun, kalm 
ve kıaa boY11.Inlu, 
hareketleri ça • 
buk bir delikanlı 

derhal vaziyet a -
lara.k ka.rşmuza 

diıkildi. 

YUzbaşı ile, er, 
taıtlı tatlı konuş -
mıya başladılar. 

Tltllrk 
Köylüsü 

Feyiz 
Ve 

fi r ffa no 
Kışfadan 

aBoyoır 

rayi hükumet e m..,... ' ıı:ıilik bir ordu ile Mısıra giderek üç · den kurtarmak su ederek, biribirini mütea:km kanlı ~ 
harp felaketlerın H. . .)- ·r hafta zarfında bu koca ktt'ayı istila retfyle de halkın kalbinde .. ( aşı~ harplerin wkuuna sebebiyet vermiş-

Onlar konuştukça, Erler talimde c/Dğımi. niıam halinc/e •• 

lere karşı olan minnet ve şukran hıs. tl ... Nihayet; günden gUne kuvvetle- etmişti. 
lerini köklendirmiştl. nen (Muhammet), cebren (Mekke) • Emevilerin #erti1t ettWtri J>/Af'·· 

Halk, (H~) lere ~ bu his- ye girmif • muhalefet unsurJarmm en Emeviler, mahirane terli edilmf s 
( TY--r"'"; J ~-le.rle mDtebl'•i• ohırkp; -- •o.p 

:Muhammet) dllnyaya gelmişti.. tlrerek lkl belde atUmdaki itiübde- mektelerdi. 9iı prop&mııı ı&ur da. 
(Muhaınmet) in pederi; (AbdUlmut. leyi sUkUnetle netieelendirmiştl. §UJldan lbarettı: (Annım var) 
t$lip) in en kUçUk oğlu, (Abdullah) 
idi. 

(Muhammet), daha küçük ya,m • 
da bir takım mümtaziyet göstermiş; 
gençliğinde ibraz ettiği fazile~erle, 
kendisini tanıyanlar arasında yliksek 
'hir mevki ihraz eylemişti. 

Bunun üzerine, (Ümmiye) nin O

ğullan arasında derhal. bir haset ve 
istirkap başgöstennişti. Fakat, bu 
gayz ve husumeti izhar edecek bir 
sebep ve ha.ha.ne o~ğI için ~a.r, 
ortaya do1tülenıemı§; kalplerde gız • 
lenmi ti. LA.kin (Hazreti Muhaın. 
m"'t) § rsıa.m dini) ni neşre başlar 

r ' 
1 

• Oğulları) l:ıaşlama.z. ruınmıye nnı 

ll rl 'k bii .•• n.ı.. bir fırsat geçmiş: e e ne ço ;y~ 

_ Haşiınfierden 018:11 (Muh~-
t) . dinimizi tahklr ediyor.. Bızı, me , _ tJ 

eba ve ecda.dIJnIZD1 taptJgı pu ardan 
ayırmak istiyor. ' 

D . bl fE:rya.t yilkselmiştt. 
ıye, r h tU ıu 

Fakat; (islA.ıniYet), er r mu-
halefet ve itirazlara .. rafm~n, çarça -
buk intişar etmiş; kokleşmı, .. Bu ~a, 
(Muhammed) in mensup oldugu 

(H ·mı aile.si) nln kıymet ve §ere. 
aşı . ti 

fini bir kat daha yilkseltnu~ · 
Bu vaziyet, (Emevf:Ier> ın (Haşl-
") 1 ka.rşI besledi.klerl rekabet 
~ 1 ~~ rtık sönmek bilmiyen bir 
ıs ennıhali: getirmişti. Mücadele, bile 

ateş e . 
bütün başka bir şek}~ gırmişti. (E -

rı:ıevl ailesi) nin milhım erklnmdaıı 
1 (Affanm oğlıu Osman), (Ebu 

~;yanın oğlu Muaviye) gibi mlih.im 

t . lA-iyeti kabul ile (Muha.m • ~eva , ıs ıı..ıu • 
med) in esha.bı nıeya.nmıa gırmekle 
beraber· (Haşimi) hanedanına karş.ı 
kalplerde yaşıyaıı gayz, bir türlü tea 
kin edilememi§ti. 

B ··ı .. leclai.Srlığa lıaımı u un izh 
Bu gayz ve husumeti alenen . ar 

eoen (Ebu Süfyan)' Kutiıt!Y§ ka:bıle -
. . 1 . . (Muhammet) aley -

sının reıs ennı, 

hine tahrlk etmiş.. Bir gece, (Mu -
hammed) in evi bMılarak katline ka
rar verllın~ti. Muhammet. amcası 
• ve, hlnıisl • (Ebu Talib) in oğlu 
(Ali) yi kendi yatağına yatırdıktan 
eonra, eaha.bmm en kiymetli ve fe. 
dakArlarmdan ola.n. (Ebu Bekir) 1 
ynnma alarak (Medine) tehrlne hic
ret etmfştl 

(Medine) halla Cen&bıhakkm re • 
IUlUne büyük bir hürmet göstermi§ -

Büyük akar suların kenarıtıd& 
yahut onlara yakın kurulmUf olan 
mutlu phirler yağmur suyund~ 
büsbütün vaz ıeçebilirler, Nehır
lerden alarak temizledikten sonra 
tehirlerinln her tarafına ıö~ürdiik 
leri o sularla bütün ihtiyaçlarını te
min ettikleri gibi sokaklarını bil• 
Yi.ne 0 temiz sularla bol bol yıkata 
bilirler. Öyf• f8hirler için yajmur 
tadece bir 11kınt1 tlfkil eder. 

Halbuki lstanbul ıibi, deniz or• 
tasında ılbl kurulmut olduğu hal 
de, akar tatlı sulara uzak bulunatı 
bir fehir için yağmur en büyUk nl· 
mettir. Ooirudan doğruya yağ 
mur suyundan b&fka bir J•Y olmı· 
yan Kırkçefl11e. Taksim ve Elmalı 
suları bulunmasaydı asırlardan be 
rı lstanbulun hali ne olurdu? Bu 
zamanda da terkot suyu yalnız ba· 
tına lstanbulu idare edebilecek de 
receden henüz pek uzaktadır. Ter 
kos suyu lıtanbula yeni ptJrlldij'i 
vakit, yUksek apartımanlar timdi· 
ki cibl 9otalmamıt olduju ıibi, • 
lcadar çok lıraf ecl•n battyolar da 
lstanbulda pek tanınmamıt oldu
tundan terkos suyu h'9 olmana 
,.hir sokaklarını ıulamıya yarar· 
dı. Şimdi terkos ıuyunun ıördUjU 
bqka vazifelerden, sokakları bile 
onunla sulamıya lmk&n kalmıyor. 

Bundan dolayı, memba ıularil.e. 
terkos 9UYU ile lçeceilmizi tamın 
etsek bile, f8hrln temlzlenebilm.esi 
için yatmur yatmasını beklemıye 
mecbur oluyoruz. 

Memba ıularile yahut terkos su· 
yu ile lc;ecellmlzl tamln edebilmek 
te ancak f8hlr '91nde kabil oluyor. 
Şehrin kenarlar"1daki köylerde, he 
le adaJarda yatmur au)'U toplıyan 
sarnıçlar olmuaydı, oralarda otar 
ran lstanbullular aU9uıluktan ya· 
narlardı. 

Bereket versin ki yqmur suyu 

LOKMAN HEKiM 

ıerek içmek, gerek ev ihtiyaçların 
da kullanmak için hiç te fena bir 
su değildir. Bir kere, sabunu erit
mek, -yani temizlik- ve yemek 
pişirmek için yağmur suyu başka 
hertürlü sudan üstündür. 

iyi memba suları eibi lezzetll ve 
onlar kadar kolay hazmedilecek 
halde bulunmamakla beraber, 
memba sularının ne tUrlU toplanıl
dıkları ve ne türlü ıetirildikleri 
bilinmediğinden temiz bir sarnıç· 
tan alınan bir yağmur ıuyu içmek 
hususunda da bir çok memba sula
rından daha temiz sayılır. 
Vakıa Yatmur suyu, tozlarla 

kapanmı, damlardan toplanıldığı 
için bu cihet düfünülilnce insanın 
zihni biraz karı,ır. Fakat bunun 
da damdan ilk yağmur sularını 
sarnıca bırakmıyaraık ayrı oir ka
ba alınmak suretile, önüne geçildl
lini bilirsiniz. Bundan bqka ıar 
nıcın içinde filtre tertibatı yaptı· 
rılarak, su tulumbayla da çıkarı· 
f 11\0& yağmur suyundan fÜphe et
mlye yer kalmaz. 

lstanbul bUyi.Jk akar eulara uzak 
olmakla beraber, yatmurları az 
değildir. BUtUn tehir asırlardan 
beri yağmur suyu ile idare edildi· 
il ıibf, her evin damından 199en 
yqmur suyunun bir damlasını 

kaybetmeden saklamıya çalıtmak, 
bence, lstanbulda her ev sahibinin 
borcu olmalıdır. 

Kendim apartıman yaptırabfl
ıeydim, ilk dU•Uncem binanın al· 
tına büyük ve -asri- bir earn19 
yaptırarak, dama Yatacak ıuları 
oraya toplamak, aonra oracWn ılek 
trfkll tuluml>ayla en yukarda bir 
depoya ıöndererek bUtUn daire!• 
re tlqıtmak olurdu. Her apartı· 
man .. hlbl bl5yle dUtOnMydl Yat· 
mur suları leraf edlhnn, t•hrln au 
ihtiyacı da biraz olsun eksilirdi. 

ben de bir kenara çekilmiş not edi. mez ki ... 
yorum: 

- Mehmet! 
- Buyur gomutarum ?-
- 6en-1!ongtJtdaım,dm "8'ftliba .• 
- Zonhuldaklıym gomutanım .. 
- Kaç ay oldu askere yuılah ... 
- Dohuzuncu aya basduk efen-

dim. 
- Bizim en büyüğümüz kimdir, 

sen bilirsin! 
- Bilirin efendim .. AtJ\tUrkt'lir. 
- Sen AtatUrkil gördün mü? •. 
- Görllleıdin emme bilirin efen-

dim! 
- Nereden bilirsin? .. 
- lresimini gördün, hani sen 

görsetmiştin !. . Ondaıı bilirin ! 
_ o, resim değil, heykel oğlum. 
_ Ireeim ne, hiykel ne.. Hepsi 

bir ellalem ... 
- Atatürkün heykelini nerede 

gördün bakayım •• 
iraz düşündü, bulamadı. Yüzba-

§1 hatırlattı: 
_ Hani, arkadaşlannla birlikte 

sizi bir giln parka götürmüştüm. 
Orada Atatürkün heykelini gör • 
mll§tUnUz. 

- Hinci hatmma geldi efendim .. 
Öylece bi güzelcene, iresmini çı -
hartmışlardı efendim... Elli.lem 
heykel, o demek! 

K omutan sualini değiştirdi: 
_ Vatan. tehlikede ka1m<'.& 

ne yapa!'81D bakaynn ..• Uğrunda 
ölt1r mu.tın .. 

- ölmen mi efendiın, tabit ölü-
riln ... 

_ Dtllman. bizim yurdumuzu 

almak için u.ıtımU. ıııaldJru, ND 

de bunu köyUnde haber a.laan, na.-
8Jl hareket edenin? -

- Hinci mi? 
- Şimdi, ya.hut batta bir za • 

man. •. 
- Emme, ben başıbozuk deği

lim ki .. Sizin emrinizdeyim. Sizin 
eınrinizden dışarı çıhmam gomuta-
nım ... 

- K<Syllndealn, diyorum 118Jl&... 

Ba.ştbozukauıı elbette. •• Ne ya.par
am? 

- Hemence, ukerllk fUbeahıe 
ıote.mıf-

- a.tıran otmuea. ren• gtder 
mi8hı? 

- Git.men mi efendim, tabft gt. 
derin! .. <Eeker) e pi, demek Wte-

- Aferin Mehmet! Şimdi sa.na 
bir şey daha soracağım.. Diyelim 
ki, siperdesin. Düşman, ansızm ü
zerine çulliuıdi, tüleğin biraz iler
de, yanında yalııD, bir küçük kü
rekle kalmışsm. Ne yaparsın? .• 

Mehmet oğlu Mehmet, gözleriııi 
küçülterek, sordu: 

- Büreğin ild tarafı da keskin-
cemi gomutanmı?. 

- Keskince ..• 
- öyleyse, hiç durmam, küre-

ği başından aşağı bi verlrim ! 
- Bakalım bir wrutta ifini bi

tirebilir misin? .. 
tf ehmedin gözlerinde bir atef 

parlayıp söndü: 
- Atik davrantrNJJI, bir kürek

le, on adamı hakların efendim! .. 

B ölük komutam. Mehmet 
Zonguldağm, biraz da oku

ma yazma vaziyetine temu etti ve 
kulağnna eğilerek: 

- BölüğtımUzde, okuma bilmi • 
yen tek nefer, itte budurl 

Dedi. 
Biraz evvel, verdiff yerinde ce • 

vaplan dU§{lnerek MehınedJn oku· 
ma.mıı bir er ola bilecefinl aklmıa. 

~tlnnemU,tim. Bötuk komutam, 
beni ikaz edince Mehmede 110rdum: 

- Sen okuma yazma öğreneme
din mi! .. 

- Öfrenemedln efendim! 
- Niçin acaba?.. At.et gibi a-

da.nısm. Meram etlen, harflerl gll
zelce bellerdtn. 

Yutkundu, bir ttırUl cevap v~ 
mi yordu. 

Bölük komutam IOl"du: 
- Alfa.be ftrdiler ml? 
- Sen verdin efendim ... 
- ~ kalem verdiler mi? 
- Sen verdin efendim. •• 
- Pek lll.. Mademki, alfaben 

var, klğıdm kalemin var. Neden 
Uatune dUtnıedin? •• 

Sıkılarak itiraf etti: 
- DUımesine dUştUk emme, be

ceremedtık efendim! 
Ytbbafqı, Mehmedl daha ıazJa 

sorl&madı: 

- Haydi, .. sttt .. 

M ehmedfn ,..mi, bir dakika 
sonra, M,.Jatya.lı Sanoflu 

Oaıan lıpl etti. Ytlz:bqmı, onun 

için de gene kulagmıa eğilerek fil 
IÖZleri fısıldadı: 

- Bölüğün en zeki, en çalıpan 
eridir! 
Aklım snıı, eqırtmak isUyerek 

kendimce karışık bulduğum birçok 
aualler, sordum. 

Malatyalı Sanoğlu Osnıan, hiçbi
rinJ cevapsız bırakmadığı gibi, be
nim o dakikada, düşünmeden ka.r
ııhk veremiyeceğim birçok suallere 
de en kestirme şekilde cevaplar ye
tiştirdi. 

EUne bir gazete tutuşturduk, 
Kırk yıl, bir masada dirsek çürüt

mlil mümeyyizler bile eski harfler 

ile ya.zılmrı bir tezkereyi bu kadar 
çabuk okuyamazlardı. 

Sanoflu Osman, köyünde okuma. 

yazma bilmek şöyle dursun, harf
leri bile tanımıyormuş. Şaşılacak 

değil . ., 
feY mı ..• 

Yüzıb8'J, eeerf. 
nin beğenildiğini 
gören bir mUel· 
lifin haklı guru • 
riyle: 

- Kendisini, 
dedi, terhis edil • 
dikten sonra, kö. 
yüne muallim o
larak gönderece. 
ğiz!. Kışla.da • 
.cı kabiliyetinin 
.daha fazlumı, 
köyünde fÖ8te 
lreceğine eminh. 

Ancak, şunu 
da söyliyeyim : 
Demin bölUğO • 
mün okuma yu.. 
ma bilmiyen 

biricik n e f e r i diye ta.nrttı • 
ğırn Mehmet oğlu Mehmetle de ben 
bu Sanoğlu Osman kadar iftihar 
ederim. Osmanın okuma yazmada 
gösterdiği varlJb, Mehmet t.e bil· 
tün erler gibi vazifeye bağlılığı ile 
gösterir. 

- Mehmet, kaldır kendini •tefe 
at! desem, hiç düşünmeden kaldl
np atar ... " 

Sal6hac/c/in GONGOR 

1 Anadoıu 
7 ahvitlerinde 
Temevvüç/er 
Anaİolu tahvilleri ma.hsüs bir de

recede düşüyor. Tahvillerin ancak 

Yi1zde yirmi beşi hariçte olduğu hal 
ele, bu dil§üklUğün sebebi, faizlerinin 

henüz ödenmemif olmasm& &tfedil • 

mektedlr. öğrendiğim.ize göre, tah· 
villerin en bUyUk akafyonerl hll.kt • 
met.lınir.dir ve bunun yüzde 50 il 
hUktlmetin, yirmi 25 fi yurttqlarm 

elindedir. Tahvillerde tahavvUller 

devam ettiği takdirde Tllrk lıAmllleo 

rinin zarar görmeleri, ihtimallerinden 

baheediliyor. Borsa !centelerl mllf • 
tenlerinin hukukunu korumak için 

Anadolu Demiryollarr Şirketine mil· 
raca.at etnıi§)erdlr. Muhtemel zarar. 
lan önlemek için, eauiı tedbirler a • 

lmmuı ltlzum.lu görUlnıektedir. 

Dün öfleye kadar obltguyon 38,45 

liradan 37, 70 liraya dillmill ve 38 
Unda kap&nmJIUJ°. Diler es.ha.mm 
vufyetidne blr deltt11dik yoktur. 

Deniı Bon~osı hisse senetleri 
Cilmhuriyet Merkez BankasıDJJI 

hJaııe eeneUeri üzerinde hararetli a • 

hcdan art.ımttır. Merkez Bankam • 
nm hlue aenetleri 94 liraya satıl • 

maktadır. Bu sıcaklığın sebebi ban

ka ht.aedarlar mecllainln yakl&l&D 

umum! içtlmaıdır. Bu tubatm dör • 
dUncll sUntı topJ•n&(!l.k olan mecllllia 

kararlan ffmdlden tahmtrı edtlmekt.t 

4tr. Bu ytlzden t~ gUnUne kadar 
hlee eenetlerinln yU.ı Jlrayı bulaca .. 
imı dtlfUneııler b~ vardır. HattA u 
bcı uaJmq ve alıcı artmaktadır. 
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Bir Haftalık 
Tarih 

r (Başı 1 incide) 
nnin gozu onünde devam etmesi . 
dır 

Mi/lefler Cemiyetine oyun 

Türkler kadar 
İng ilize benzi
yen ecnebi 
görmedim 

(Başı 1 incide) F ransa bu son mesefede kendi 
kendini teşhir etmeyi k8.fı 

gormi) ert k zavallı Milletler Cemiye serlerme ha.)Tan kalmL5t1r. Eski ca-
tmde nüfuz ve itibar namına ne nulerden bazılannı san'a.t dehasının 
kalmışsa onunla oynamaktadır. mUmtaz eserleri diye ta'\-sif ediyor. 
'I'ıırklenn açtığı bır dava Uzerine Sır AJeksandr Gibb lngilterenin en 
ta.hkık ıçm Sanrağa gönderilen mü- tanın~ bir müşavır mühendislik 
ahitlenn Doryonun evınde misafir grupunun reısidir. 

edilmcsı ne demektir? Suiistimali ha.. Grup lnciliz bankasının ve ecnebi 
her veni en bır defterdar hakkında kredi müesseselerinin fen müşaviri
tahkikata gôndenlen bir maliye mU- dır. lngiltcrcd" bu nevi fenni grup. 
f<'ttl,ı o defterdarın evinde misafır Jarm, mühendisliğe ve iktınada taalluk 
olursa, mesele)i yalnız onun ağzın- eden bir proje hakkındaki rolleri, bir 
dan dinlerse, onun cürüm ortakla - avukatla hu~mki bir mesele hakkında 
rmdan başka kimseye kulak V<>r - müşaverede bulunmıya benzer. 
mezse boylc bir mUfettisin raporu - !ngıltere müşavir mühendislik 
na kim ne kıymet verebilir? grupları, bizzat müteahhitlik yap _ 

TAN 

Çinde dahili 
H arp 
Şiddet /eniyor 
Pekin, 9 (A.A.) - Şensi havalisin 

de dahili bir ha.rp çıkmasından korku 
luyor. Ecnebiler, şehri terke hazırla
nıyorlar. Şensi ve Kansu valiliklerini 
eline alan Yanghurşen ve Yunsch • 
Çung, Nankin htik~metinin emirlerine 
itaat etmiyorlar. 

Çang Su Liang'm mayet.indeki za • 
bitler, General Çang Kai Çek'in tahli 
yesini müteakip verilen sözün tutul
mamasından korkmaktadırlar. 

Şimal Garbi Çinde bulunan 9 general 
Nankin hUkiımetinin emrine itaatten 
imtina etmişlerdir. Bu generaller Tun 
guva.nda. .. Tankin hükumetine ait 9 
fırkanın bulunmru;mı protesto etmek 
tedirler. Iki kuvvet arasında müsade 
melerin b~a.dığı bildiriliyor. 

Fransada 
Deniz 
Manevraları 
Paris 9, (A.A.) - Bahriye Neza.. 

reti tebliğ ediror: 
Akdeniz ve ..ı\.tıantik filolan kanu· 

nusaninin ortalarına doğru mutat kış 
manevralanna ba.şhyacaklardır. 

Manevralar Akdeniz ve Garbi A!ri 
ka sahillerinin açıklarında yapılacak
tır. 

Nüfus Memurlarına İkrami
ye Verilecek 

Bitaraf mtişahitlerin de bir tahkik maktan, inşaat şirketleriyle birleş - c:::========---==
vazıf csinın en işikar icaplarına kar· mekten ve bu gı"bi şirketlerle fa.'bri _ 

Ankara, 9 (Tıuı muhabirinden) -
Gi7Ji vak'alan haber almak, bunlar 
hakkrnda takibata girişmek, nilfus 
mem.urlarnun asli vazifelerinden sa. 
yıldığı için gizli doğum. ölüm ve ev
lenme vak'alanndıın alınacak CE'za -

lann yansı nüfus tnemurlanna mü -
kii..f at olarak verileceği \ilayetıere 
bildirilmiştir • 

1 ---f$I lbu kadar gaflet göstermelerine kacılardan komisyon almııh-tan ka -
cıdden hayrotteyiz • nunrn menedilmiştir . 

Mılletler Cemiyeti bugün çok çe- Kendilerine tevdi edilen bir proje-
tin bir vaziyettedir. Cemiyetin yük- yi,. ya.Jnız i.'}in icabını, ucuzluğunu. 
rek ide.allerine inananlara düşen iyiliğini gözönünde tutara.k vücude 
vnzüe, bu 'azıyetf elbirliğile iyileş · getirirler. .Mühendislik tekniği ile 
tırmıye ~alışmaktır. Müşahitlerin ~r iktısat meseleleri ihtisas sa
Sancnktn zulmü devam ettirenlere halarma dahildir. 
karşı gosterdikleri zat. Milletler Ce· Halbuki bir müteahhidin hazırlı _ 
mıyeti hesabına bedbinlik uyandıra- yacağı projenin komisyon veya kar 
cak mahiyettedir. Bu intibalara nl • fazla olsıın diye masraflı tutulma.si, 
danmış olmayı çok temenni ederiz. dost firmalara ait makine ve malze. 

/falya ile münasebetlerimiz menin sipariş edilmesi. işin tam 

•• ngiltere ile İtalya arasında maksada uymn.ması gibi endişeler 
Akdeniz işleri haJckmda vr.ı.. vnrdrr • 

.nlan anla.'}ma, Şarki Akdenizde bir Hükumetimiz bu cihetleri düşüne
lhuzur ve istikrar havası yaratması- rek İstanbul limanının tevsii için !n. 
dır. giliz grupuna bir proje hazırlatmak-

Bizirn !talyn ile olan münasebetle- tadır • 
nrniz hiçbir zamap dostluk haricin- Proje şu üç esası temin edecektir: 
de bir şekil göstermemiştir. Bunun
la beraber bir aralık her ih; tarafta 
iyice çekingenlik Ye tereddüt bulun 
duğunu gizlemek mümkün değildir. 
İtalyanın Montrödcn hariç kalması, 
iki tarafın milnasebetlerine bir nevi 
gayritabiilik havası veriyordu. 

l - Rıhhmlarm temdidi (bu sa -
yede bütün vapurlar nhtnna :rana~a 
mk, aktarma ve talıliye tİcuzbyaca.k
tır.) 

1'em<fülin bir !kısmı Toph:me tara
fımla. diğf'ri İstauhulda Sirkeci ile 
Sarnyhurııu arasmcln olat'akhr. 

2 - Aııtrf'poinr \iicmle ~etmesi, 
mnllnrm vapurdan antrepoya sevki. -
ni tenün edecek t rtibat~ 

3 - Vapurlara kömiir \·ereook ff'T. 

tlhat (Pire limanında hö~·ıe tertibat 

Bütün kremler'in içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek büyük 

bir itina ile ihzarmdan ba.5ka 
bir şey değildir. Krem Pertevin 
tertibine ( gayrisaf) hiçbir 
madde giremez. 

Kömür Sergisi 
Ankara, 9 (TAN) - Macar hükfı. 

meti, martta Ankarad.a açıJacak o -
lan beynelmilel kömUr sergisine işti. 
rak edeceğini bildirmiştir . 

1-Ialde Yeni pavyonlar 
Muvakkat hal binasına ilave edile

cek olan kavun karpuz pavyonunun 
inşasına şubatta başlanacak ve 20 

1 

bin lira s:ırfedilecektir. Diğer seksen 
bin liralık pavyonun inşası belediye

' nin yeni bUtçesine bırnkılmıştrr. 

HAJAN Kımıl YA4ıı~ KAR 

• • • 

• Arı 6ADll'I 

• • 
• • AOI 6AOlH 

• • • Gur 

. 
' H,./AN (U'POJtl .. 

ltalyaıun harici meselelerde en sa
lahiyetli bir gazetesi a:ddedilen Gior
nale d'ltalia gazetesinde .Montrö ve 
Türk münasebetleri hakkında çıkan 
yazı, memle~timizde çok alaka u -
yandırmıştır. Akdenizde doğan hu -
v;ur ve istikrar hava.sının Türk - ltal 
ynn milnasebetıerinde tabii ve sa.mi
mi bir çığır açacağına şüphe etmiyo

olduğu cihetle Pirede Tiirk kömürü •--------------------- - - --·, \•aptır nmhar t~limi lsian - 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
buldan ucum ma.1 olma'ki:ndır,) 1.-----------------------••ıl 

ruz. 
Bugünlerde bazı hükumetler Adi

sababa. sefaretlerini konsolosluğa 

çeviriyorlar ve böylece !talyaya kar 
m bir nevi dostluk ve yakınlık gös
teriyorlar. Hükfımetimiz bu hususta 
herkesten e\•vcl teşebbüse geçmiş ve 
çok samimi bir harekette bulun -
muştur. 

Biz Adisababa sefaretimizi 
lağvettik. Lağvettikten sonra hu
nun yerine bir konsolosluk ta 

Hükümetimiz fenni bir projeyi 
bu yolda bitaraf bir fen heyetine 
yaptırmakla yeni bir çığrr açmıştır. 
Bundaııba~ka İngiltere sermaye file
mi, ecneıbi memlekeilerdC'ld ~lere 

ancak bu gibi mtişavir heyetlerinin 
tavsiyesi üzerine sermaye yatırdığı 
için yeni grupun faaliyete geçmesi, 
memleketimizle İngiliz sermaye ale 
mi nrasmda kurulmuş bulunan ye. 
ni münasebetleri bir kat daha kuv -
vetlendirmeğe hizmet edebilecektir. 

kurmıya lüzum görmedik. Eski =====-==:::z:=--=-===
Habeşistandaki tabaamızm hi- hükUmetinin bulunmasına razı ola -
mayesini doğrudan doğruya ma- mıyorlnr. Sollar da İspanyanın fa. 
halli İtalyan idaresine bıraktık. şist idaresine geçmesi ihtimalini mü-

Türkiyenin açık harict siyaseti, naknşa bile etmek istemiyorlar. Böy 
bUtiln komşularilc karşılıklı emniye- le mı:ayıp giden ihtilafların bir uzlaş 
te dayanır dostluk münasebetleri ma ile neticelenmesi beklenir. Fa • 
kurmak yolundadır. İtalya, Adalar kat uzlaşma esası nerede? 
denizinde yakın komşumuzdur. Bu İtalyanın İngiltere ile anlaşmadan 
aniyede Fransa harıç olmak Uzerc, sonra İspanyadan elini çekeceği. böy 

bUtUn komşularımızla me\·cut çok lece bir çıkar yol bulunacaıh ilmi • 
açık ve sa.mimi münasebet tarzının di tahakkuk etmemiştir. 1talyanrn 
memleketimizle İtalya arasında da tefsirine göre. anlaşma arazi statü -
kurulmasını elbette memnuniyetle kosuna taalluk eder. rejim alakala. · 
karşılarız. rrna ve bundan doğan cereyanlara 

ispanyada çıl:maı yol taalluk etmez. . -
F ransanın havsalaya S1gmaz Fasta Almanlar 

Senelik muham· ilk teminatı 
men kirası 

Floryada Kalitarya mahallesinin Florya soka-
ğında 8 No.lı dükkan (teslim tarihinden itiba
ren 937 Birincikanun sonuna kadar) 
Bcşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Köprübaşı 
sokağında 23/27 No.lı iki kat dört odalı kagir 
ev (teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 -

80 lira 6 lira 

939 seneleri Mayıs sonuna kadar) 84 " 6,30 ,. 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile kira müddetleri yazılı 

olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27 /1 /937 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) ( 145} 

1 stanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Muhammen Bedeli 

Lira 
Galatada Kapı içi mevkiinde eski Sultan Beyazıt 
yeni Hacı Mimi mahallesinin eski Topçular yeni 
Necatibey caddesinde 281 No.lı kapı içi karakol 
binası: 2685 

~ 

1 
Aksarayda eski Katip Kasım yeni Yalı mahallesi
nin Katip çeşmesi sokağında eski ve yeni 7 kapı 
No.h yarım kagir bahçeli evin tamamı: 2025[ 

10 -1 - 937 

Türkiye için yegane mümessili: BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
IST ANBUL, ANKARA, JZMIR 

Türkiye Ziraat Bankasından 
Bankamız için altı tip üzerine cem'an yedi yüz elli adet 

kalamoza kabı satın alınacaktır. Nümuneyi görmek ve 
şeraiti anlamak üzere lkincikanunun on birinci Pazartesi 
akşamına kadar her gün öğleden sonra 1stanbulda Yeni 
Postane arkasında Türkiye hanının alt katında Ziraat 
Bankası Levazım Dairesine müracaatları. ( 43) 

istanbul Liman 
idaresinden : 

işJetme 

İdaremiz için lazım olan (500) adet ahşap ızgaranın 
açık pazarlığı 1511/1937 Cuma günü ı;a;ıt 10 n;ı Sefler 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bunun teminatı (500) liradır . 
Fazla tafsilat ve şartname için Galatada Haydar Ha· 

nında Fen servisi şefliğine müracaat olunması. ( 138) 

Kapalı zarf Usuliyle Eksiltme 1Ianı. 

Nafıa V ekaletind 
1 -Eksiltmeye konulan iş Ankara Yu k Ziraat 

Enstitüsünde' ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı 
binasıdır. Vahidi fiat esesiyle yapılacak olan inşaatın talr' 
min olunan bedeli 30000 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi şartname ve tarifname 
E - Keşif ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
F- Projeler 
G - Elektrik, Sıhhi tesisat, Kalörif er ve sair işleri 

hakkında izahat ve şartnameler. 
İstiyenler bu evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde Yapf 

İşleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/1/937 tarihinde Cuma günü saat 

15 de Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme KomisyO" 
nu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istenilen 2250 lir8 

muvakkat teminat vermesi, Nafıa Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası ibraz etmesi ve kendisi rrıi· 
mar veya mühendis olmadığı takdirde işin fenni mes'uli .. 
Yetini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetirı· 
ce istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması laznndıt· 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar eksiltme Komisyon&J 
Reisliğine rnakbuz mukabilinde verilecektir.Posta ile göt1 
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa· 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu iJe 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecil>' 

hataları yüzünden çıkan San
cak ihtilafı bir tarafa bırakılırsa 
Şarki Akdeniz dünyanın en sakin 
jerl manzarasını hasıl ediyor. 

B una mukabil Akdenizde ara· 
ziye taalluk eder yeni bir 

hareket görlilmliştür: Alma.nyanm 
İspanyol Fasını işgal etmesi. .• 

Zeyrekte eski Hızırbey yeni Hacı kadın mahalle
sinin Hacı kadın caddesinde eski 44 yeni 48 No.h 
ahşap kahvehanenin yan payı: 

: meler kabul edilmez. (2303) (97) 

. 12sJ-----------------------------------------Garbi Akdeniz bunun tamamile 
aksidir. İspanya dahili harbi bütün 
fiddetile devam ediyor. İspanyada 
iki karşılıklı cephede iki ifrat bloku 
nun fiilen harbe tutuşmuş olması, 

Avnıpaya rahat vermiyor. Yangının 
her an büyümesinden haklı olarak 

orkuluyor. 
Bu tehlikenin ~nUne geçmek için 

l..ondra ademi müdahnle komitesinin 
çalışmaları kafi görülmemiştir. Çün 
ku komıtede hudutsuz kırtasiyecilik 
vardır. İngiltere ve Fransa doğru • 
da.n doğruya alfıkadar devletlere mu 
!'acaat etmişlerdir. Alman cevaplara 
biç diyecek yoktur. GönUllU gönder
nıemiye herkes hazırdır .. Fakat öyle 
kayrtlar ve şartlar var ki, derhal çare 

aini bulmak imkanı yok .•• 
1 in halttkati ~ura.da kt, s taraf 

1 lr>n l p nv da bır mu t o 

Birkaç gün evvel söylediğimiz gi
bi Almanya yolağzmda duruyordu. 
Ya anlaşma yoluna girecek veya bir 
tarafta harekete geçecekti. 

Görülüvor ki, Almanya hareket 
karan vermiş ve Fası işgale hazırlan 
mıştır. Fransa pek tabii bir telaş için 
dedir. Alman teşebbüsüne mani ol
mak için son hadde kadar gitmiye 
hazırlanıyor. 

Garbi A vnıpanm vaziyeti son de
rec de ciddidir. Fransız diplomasisi, 
tercddiit. kararsızlık, hakikatlere 
göz ~'Ummak gibi menfi usulleri iıe
ticesin0e ektiklerini biçmek vaziyeti
ne düşmüştür. 

Harp kopacak mı? Koparsa hangi 
!!a.hada kala<'ak? Bu suallerin ceva
bını yakın bir istikbal bize verecek
tir. 

Ahmc, Emin Y ALMAM 

Aksarayda eski Katip Kasım yeni Yalı mahallesi
nin eski Yalı bostan derunu yeni Kumsal soka· 
ğında eski 99 yeni 215 kapı, 840 ada ve 70 parsel 
N o.lı arsanın tamamı: ı 8 O 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen emlak açık art
tırma usulile hizalarındaki bedeller üzerinden ayrı ayn 
satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek isti
yenlerin 25/1/937 Pazartesi saat on dörtte % 7,5 pey 
akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyo· 
na gelmeleri. M. ( 103) 

Sipahi Ocağı idare 
Heyetinden : 
Ocağın yıllık kongresi 30/1/937 cumartesi günü saat 

16 da Harbiyede Ocak merkezinde toplanacağından sa
yın üyelerin toplantıda bulunmaları rica olunur .. 

Nafİa Vekaletinden: 
26 İkincikanun 937 Sah günü saat 15 de Ankaradll 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Saf
ran bolun un Kuzdağı Abaza Devlet Ormanlarından veY8 

Hususi mukaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üze· 
rinde her hangi bir istasyonda teslifn edilmek üzere 
23200 lira muhammen bedelli 16000 adet normal kayıtı 
traversin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak A fi' 
karada Vekalet Malzeme Dairesinderı alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 
İsteklilerin teklif n1ektuplannı Nafıa Vekaletinden '~ 

lmmış 193 7 senesi müteahhitlik vesikası ile birlikte '1. 
İkincikanun 93 7 Salı günü saat 14 e kadar Ankarada ..;e 
kalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(98) (2302) 

• 
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TAN'~ Anaiklopedik Netriyab 

YEN i 

Cocuk Ansiklopedi 
ÇIKARANLAR 

Salih Murat - Faik Sabri - M. Zekeriya 
Çocuklar, anneler baba· 

lar, öjretmenler, hepi· 
niz Çocuk Anaiklopecli· 

aini almm. Çocuk An
ıildOpedİıi, herkesin 
a•••lmeai için yok 

•er-ilmek-

TAN GUeteti Yeni Çoa1k J.a. Mektep kooperatifleri, mele • 
ıildopecliıini nefN ........ tir. tep talebe Ye ltntmenleri TAN 
Birinci cüa aybqmda çdamfbr. Ansiklopedik Defriyat büroauna 

ikinci cüaü ;rarm çılaJor. müracaat edenle bu fU'l)an 61· 
Yeni Çocuk Anaildopediai, ,..J renebilirler. 

mz çocuklann dejil, ııntmen • Yeni Çocuk Anaiklopediai 10 
lerin n herkeıin iatifade ile oka· aünde ltir 48 büyük arfalık CÜ· 
yup kütliphaneainde buluaclura· züler halinde netndilmekteclir. 
bileceii bir eeerdir. Bütün eaer 30 cim ft iki cilt o-

TAN bu eaeri herltetin alabll· laceldlr. 
meli için, keneli ~ Talebe Ye ıtretmenlere abo-
topladddan on kupona ..ırabil ne ücretlerimb ~ ucudur. 
7Vı karafa Yermelcteclir. Buıün derhal TAN Amildo • 

ötretmen ve talebe için &Jl'I peclik Defl'lyat h8roauna mira • 
"huaual tartlanmm yanbr. Mak caat ederek f&l'llanmm ölteni
udmm bu eseri bütün mektep niz. 
talebe n öfreb9enlerinin elde Coculclan Ue lrimnek itti19n, 
edebilmesini temindir. Bu mak· J'&vrulanm saiarlı Ye mlnauz 
•tla onlara ıerek fiyatta, ıerek kitaolardan lımrtarmalc i~yenler 
aclemede aynca kola1lıklar P mutlaka onlara Yeni Coc:uk An-
terilmekted · r. aiklopeclilini alınalıdalar. 

ikinci Cüz Yarın Çıkıyor 

• 

Cocuiun Sordufu 
Sualler 

Kola P'Dl'flrl .. wt • 
lettfrir? • 
Ytlrilrlma kollanmm nicin 
eallamı! 
S&naer kltıdı nlPa mi • 
reldceltl emer? 
tas Jnmu n~ eritir! 
RanlaJ dilimi•i niçin ,. • 
kar? 
Balık baz "1bnaf MYmda 
nud ,.._7 
ffaya açr4mca aia nereye si• 
der? 
Datlarnı ,Ukıeldiiini nuıl 
alçeria? 
Otomatik telefon naad lt
ltr? 
Gün nereden bqlar? 
V • • eaaare... ••a re. •• 

Çocuk nde, mektepte 
... aGn J.:'lllara ~ 
yislerce aual aorar. Cocuk 
Amildopecliıi onun Mitin 

1'u auallerine ceyap Terir. 

50 Sah·fe 
7,5 kuruşa 

Ulktldar icra Memurlufunda.n: , ................ . 

&ml&k Noı CiMi ve hi ..... 

-
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Tamamına yemln1i tlç ehi vukuf ta 
ratmdan C500 lira llymet takdir edilen 

Zülırnt Ye cild hutalıklan 
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o 
Tıraı bıçakları 

SERT SAKALLAR! 
YUMUŞA TIR 

R 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Sergilerde eser teşhir 
eden Ressamlara 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
!kincikanun yirmi ikisinde Atinada Yunan hüJrfuneti 

bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergi
si açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamların 
jüriye arzedi1mek üzere beğendikleri eserlerinden üçer 
tanesini en geç 12 İkincikanun sabahına kadar Güzel 

ı San'atlar Akademisi Müdür Muavinliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri. "83" 

TAN 10. ı. 937 

.. _,.. Vitaıriin - Gıda - Kalori - Sıhliat -
Pirinç · Yulaf - Mercimek · Buğday • İrmik · Patate a · Mısır · Arpa · Bezelya · Çavdar • Türlü • Badem ... .. 

unlar·ıe zu 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyüfünüz. 
Hasan özlü unları nefaıetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 

Çocuklarınıza yediriniz. latediklerini ve sevdiklerini bıkhrmıyarak değİftİre değiştire yediriniz. Vitamini ve kaloriıi 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız nefeli ııhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal olmazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlı· 
ların ve pürelerin ve yernekler:n lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Da· 
ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba,ka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. 
H A S A N M A R K A S 1 N A D l K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 
-~ HASAN DEPOSU: İstanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ~ 

,. Katip Aranıyor•'-
Dikkatli, intizamlı lisan ve 

hesap bilen bir katibe ihtiyaç 
vardır. Eski yazıları bilmelidir. 
Daktilo ile süratli yazı yazma
lıdır. Maaşı 50 liradır istiyen -

ler yazı nümunclcri, tercümei 

halleri fotoğrafları ile posta ku 
tusu 406 müracaat etmelidirler. 

UskUdar Icra Me~urluğundan: 1 
Tamamına 450 lıra kiymet takdi.r 

edilen Pendikte Kartal caddesinde es 
ki 107 ve yeni 241/ 33 No. lu bir evin 
tamamı. Satış peşindir. Müşteriler 

kıymeti muhamminenin yüzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçeleri veya 
milli bir bankanın teminatlı mektu -
bunun verilmesi icap eder. Rüsumu 
tellalile müştcriy~ aittir. Arttırma 

••••••••••••• ,. şartnamesi 1/ 2 937 tarihine musadif 
günü divanhaneye talik edilecek· 

Istanbul Birinci iflas Memurluğıun tir. Birinci arttırması 16/ 2/ 937 1 
Uırihine musadif salı günü saat 
14 den 16 ya kadar Üsküdar icra da
iresinde yapılacaktIT. Arttırma. be -
deli krymeti muhamminenin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde Us
tünde bırakılır. Aksi takdirde en 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
tizere arttırma on beş gün daha tem

dit edilerek 3/3İ 937 tarihine musa. -

dif çarşamba günü ayni saatte icra 

dan: 
Müflis KunduracI Haçik Ohannes

yanın ikinci alacaklılar toplanması 

28/ V937 perşembe günü saat 14 de 
yapılacağından alacakları Masaca ka 
bul olunan alacaklıların o gün ve sa
atte Yeni Postane binası dahilinde 
Birinci Iflas Dairesinde hazır bulun-
maları ilan olunur. (29172) 

Istanbul !kinci 
luğundan: 

1flas Memur- edilerek en çok arttırana ihale edile

cektir. 2004 No. lu Icra ve Iflas K. 
Müflis Leon S. Boton masasına ge- nu 126 ncı maddesi mucibince ipotek 

alacaklılarla diğer alakadaranm ir • 
tifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul 
üzerindeki ha.klan ve hususu ile faiz 

Kendıne beyhude yere 
eziqet ediyor! 

GRiPiN 
varken ıst rab 

çekilir mi? 

Baş, Diş · 
Ağrılan 

ve ÜfÜtmekten mütevellid 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaya. karfı 

il 

1 
kaşelerini tecrübe ediniz! 

Radyolin Dif Macunu fabrikasının mütehauıı kimyageri 
tarafından yapılan G R 1 P 1 N her eczanede vardır. 

len Hazinenin istediği 363 lira 20 

kuruş evvelce ittihaz olunan tevziat 

karan üzerine vaki tevziattan sonra 

mevcudu vezne olduğu takdirde ve
rilmek Ü7..ere beşinci sıraya kayıt ve 
kabulüne lflas ldaresince karar ve
rilm~ olduğu ilan olunur. (29174/ 

ve masarife dair olan iddialarını ev- • ••••••••••••••••-•••••••• 
rakı müspiteleri ile birlikte nihayet 
yinni gün zarfında. icra dairesine bil 
dirmeleri, aksi takdirde haklan ta.pıu 
sicili ile sabit olmıyan alacaklılar sa
tış bedelinin paylaşmalarından hariç 
k~lırlar. Ali.kadaranm Icra ve Iflli 
K. nun rnevaddı mahsusasma tevfi
kan hareket etmeleri ve daha fazla 

· malfımat almak istiyenlerin 935/ 203 
No. lu dosyaya müracaat etmeleri 
ilan olunur. (29168) 

Usküdar Icra Memurluğundan: 

Tamamına yeminli üç ehli vukuf 

tarafından 1000 lira kıymet takdir 

' edilen Kartalda Deliklikıuyu mevki -

inde eski 12:14 yeni 31: 6: 17 No. Iu 

ve içinde 27 adet zeytin ağacını havi 

kayden on dönüm tarlanın tamamı. 

Satış peşindir. Rü.sumu tella.liye ın.ü< 

teriye aittir. Müşteriden kıymet 

muhanuninenin yüzde -yedi buçul 
nispetinde pey akçeleri veyahut mil
li bir bankanın teminatlı mektubu - ı 
nun getirilmesi icap eder. 2280 No. 
lu kanun mucibince açrk arttırmaya 
konulmuştur. Arttırma şarlnaınesi 
1/ 2/ 937 ta'.~ihin~ musadif günü di • 
vanhaneye talik edilecektir. Birinci 
arttırması 16/ 2/ 937 tarihine musa -
dif salı günü saat 14 den 16 . ya ka.- ı 
dar Üsküdar Icra dairesinde yapı -
lacaktır. Arttırma bedeli krymeti 
ınuhamminenin yüzde yetmiş beşini 

oolduğu takdirde üstünde bırakılır. 
Aksi takdirde en son arttıranın ta • 
ahhüdü baki kalmak üzere 15 gün 
daha temdit edilerek 3/ 3/ 937 tarihi
ne musadif çarşamba günü ayni sa
atte icra edilecektir. ArttTrnuı. bede
li kıymeti muhamminenin ytizde yet
miş beşini bulduğµ takdirde Usküda
nnda bırakılır, aksi takdirde 2280 
No. lu kanun mucibince muamele ifa 
edilecektir. 2004 No. lu Icra ve If · 
las K. nun 126 ıncı maddesi muci -
bince ipotek alacaklıla.rla diğer ala -
kadaranm ve irtifak hakkı sahiple -

Vagonli Türkiye Mümessilliğinde 
Ucuz tarifeli yataklı ve büfe servisleri 

1 - Hergün: HAYDARPAŞA - ANKARAaraaınc:la 6/5 N 
lu katarlarda 

2 - Pazartesi, Cuma günleri ANKARA-SAMSUN araııiıd 
3 - 3/ 1/ 1937 den itibaren 
Pazar • Çar.amba günleri ANKARA-ÇAT ALACZI araamd 
4 - 7/ 1/ 1937 den itibaren 
Perfernbe-Cumarteai ve Salı günleri ANKARA-IZMIR arasın 
5 - Pazartes; - Çar,amba günleri HAYDARPAŞA - DIY A 

' BEKiR arasında 

Yllbaşı Piyangosunda 
Kazanamıyanlara 
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I 

rını ve hususu ile faiz ve masarife 
dair olan iddialarım evrakı müspi -
teleri ile birlikte nihayet 20 gün .zar
fında icra dairesine bildirmeleri, ak
si takdirde hak)an tapu sicili ile sa
bit olmryan alacaklılar satış bedeli -
nin paylaşmalarmdan· hariç · kalırlar 
Alakadaranm. Icra. ve Iflas K. nm 
mevaddı mahsusa.eme. tevfikan ha . 
reket etmeleri ve da.ha fazla ınalfı 
mat almak istiyenlerin 935/ 185 N~. 
lıu dosyaya müracaat etmeleri ilan 
olunur. (29166) 

Satış yeri Piyango bayilerile Yeni Postahane 
sında Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri 
sudur. '107" 


