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Heyetimiz Cenevreye Gitti 
Bir Haftalık 
Tarih 

Ahmet Emin YALMAN 

1 evfik Rüttü Aras ve ar· 
kadatları yeni bir Ce

aevre seyahatine çıktılar. Bu 
defaki akında acaba İfrit vuru· 
lacak mı? Y ı0kaa Yakın Şarkın 
ve dünyanın huzur ve rahatını 
tehdit etmekte devam edecek 
mi? 

lfrit, Fransanm köhne, ikiyüzlü 

Ayın 21 inde: 

Dün ak~am Cenevreye giden Hariciye Vekilimiz T evlik Rüıtü, 
hareketinden biraz önce Bapekilimizle biraraclc 

tahakküm siyasetidir. Bugün Ha
tayda ve cenup hududunda bizi ra
hatsız ediyor. Fakat dünyanın her 
tarafında, hergün başkalarını da ra
hatsız ediyor. Dünyada istikrar ve 
ahenk kurulmasına başlıca engeldir. 

Türk, Fransız, ingiliz 
Hariciye Nazırları 

bir arava gelecekler 
----------------~~----------------------------~------------------------------~ 

Milletler Cemiyetinin müşahitle

rinde görür göz ve zerre kadar bi
taraflık ve mes'uliyet duygusu var
aa, Fransız idaresinin Suriyede ne
kadar mürteci ve hodbin vasi, Ha
tayda nekadar canavar bir üveyana 
olduğunu bütün aleme tanıtacak yol
da bir rapor hazırlamalan beklenir. 

Hataydaki Müşahitler 
Alevileri dinlediler 

Roma da 
görüşme 
dünde 
yapıldı 

Dünyada delilerin sayısı 
ı · gittikçe çoğalıyormuş 

Böyle yaparlarsa yalnız Hatay 
meselesinin hakkaniyet dairesinde 
halline yol açılmakla kalmaz . Dün
yanın siyasi ufkunda da berraklık 

istidatları husule gelir. 

Aym 21 inde Cenevredeki Milletler Cemiyeti toplantı
sına i§tirak etmek üzere Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Arasın riyaıetindeki heyet, dün gece Sirkeciden 
saat 21 ,45 te kalkan trenle hareket etti. 

Hariciye Vekilimize Riya.seti Cilm· 
hur katibi umumisi Hasan Rıza, Bü. 
yük elçi Numan Rifat Menemencioğ
lu, Refik Amir ve Ankara Polis Mü
dürü Sadri de refakat etmektedir -
ler. 

Uğurlama 

Roma, 16 (TAN) - Sinyor Mus
solini ile Prusya Başvekili General 
Göring dün tcirrar görüştüler. Al • 
man nazırı, bu sabah en modern mi
haniki tesisatın kurulmuş olduğu 
Guindcnia'ya gitmiştir. Bu tayyare 
şehrinde Generale askeri merasim ya 
pıldr ve askeri tayyareler uçuşlar 
,yaptılar. Bu gece generalin şerefine 
operada bir temsil verilecektir. Gö
ring tayyare şehrinde gördilf;rü mü
kemmeliyeti sitayişle mevzuu b:ı,hsct 
miştir. 

Milletler Cemiyetinin bu defaki 
toplantısının geçireceği safhaları ve 
vereceği neticeleri bütün Türk :mil
leti çok tabii bir merakla bekliye
cektir. 

Fırf maclan sonra sükunet 

Heyeti istasyonda, Başveıkil İsmet 
İnönü ve Da.biliye Vekili Şükril Ka
ya ile meb'us Ali Kılıç, Salih Bozok, 
Vali Muhiddin Üstündağ, İtalya se-

Bu Aa.l"ta &-:::-'~~;:.~,;;;;;..~r!Qi~~~~~~~ 
şiddetli bir fırtına geçirdi. 

General Göringin Mussolini ile gö 
.rfillükr mesekeine dair verilecek cc 

-.....-ı.:v- abı gör11fttt~ blJdfl'iıtyor. 

l'akat fırtınadan sonra çoktan beri raimdan uğurlanmıştır • 
görülmemiş bir sükunet ortalığa ya- balya Sefirile Görüştüler 
yıldı. Trenin hareketinden evvel, Baş-

Birkaç gün içinde ne oldu? Alınan vekil tsmet İnönü ile Hariciye ve Da
)'8. Ispanyol Fasını işgal ettiği veya hiliye Vekillerimiz İtalya sefiri Galli 
edeceği hakkında Fransız gazeteleri- ile sa.mimi §ekilde görüşmüşlerdir. 
ııin ve resmi maka.mlannın kopardığı [Arkası 13 üncüde] 

~ransantn Anfakyaclaki mahut 
mümessili Düryö 

yaygara, ne dereceye kadar haklı 
idi? 

Bu cihet h!l! anlaşılamamıştır. 
~ransızlar diyorlar ki: "Bunu yapı
~orlardı fakat bizim bütün donanma 
denize a'çı1mca ve Ingiltere~~ Fas~ 
işgal' tahammül etmiyecegı ve bı-

ıne n· 1 ~iını be aber yUriiyeceği be ı o un-
e r d-1 » ca korktular, geriye dön u er. 

Hitlerin mühim rolü 

A 
tmanlar katiyyen fol ve ~: 
murta oıınadığında ve ışı 

ba§tanba Fransızların uydurdu
funda ıs:r ediyorlar. Hatta. bu Ii
.. tl . Fransızların Ispanyol .aye enn, 
F k ı olan ihtiras ve emelle-

asma arş . "ğini d 
rini örtmek için icat edildi e 

söylüyorlar. 
lş. lı ne olursa olsun, muhak-

ın as Hitl 
ka.k olan cihet gudur ki . . er ~ym 
on birinde ecnebi sefirlennı yenı yıl 
\'esilesile kabul ettiği sırada Fransar 
nm Berlin sefiri ile wnın uzadıya ko-

Al anlarla Fransızların l!ı-
1\uşmuş, m · b" · tI 
panyol Fası hakkında hıç ır nıye e-
ri olmadığı hakkmda karşılıklı ~ 
minat istemiştir. Hitler, Fransa ~le 
dost olmak ve Dr. Şaht vasııa.s:ıe 
Pa.riste iktısacli ın~kere~e: ginş
mek arzusunu da gostennış · 

H 'tl . sözleri Avrupanın siyasi 
ı enn v. t• i t• 

havasını birdenbire degış ınn ş ır. 
Alınan gazetelerinin geçen hafta 

Fra t l rl aleyhine kullan-
nsız gaze e e . 

dıklan ı;ıiddetlf usan ha.fiflemı~r. 
y A di ıomatik ve politik 

an resmı P . ki. 
Korrespodenz ajansı diyor · 
"Fransız gazetelerinin yazııan, ~: 

Al ~ .... ız mUnasebetlennı nrz man-r•- k 
dev·1 büt° Avrupanrn havasını a-

gı ' un b.. 1 yazılar 
!'artıyordu. Bir daha 0 Y.e,, 
):azmamalannı tavsiye edenz. 

.,, Eden memnun 

1 
nglltere Hariciye Nazırı Eden 
Hitlerin sözlerinden çok 

memnundur. Londrada ecne
bi muhabirlerin verdiği bir ziya.fe.~te 
aöylediği nutukta A vnıpanm reJıın 

Arkası 13 üncüde] 

Filistindeki 400 bin 
Yahudinin akıbetin
den endişe ediliyor 

Baş Müftü Dedi ki: 
" TQrk idaresi altında daha CjOk bahti· 

yardık. Türk mandasını, ingiliz 
mandasına tercih ederiz! ,, 

K d.. (D yli Telgraf muhabiri bildiriyor) - Filiı-
u ua, e · B .. ft"" ·· E · Elh .. tin Araplarmm lideri ve Filiatın . aşmu usu mın u· 

aeyni bugün İngiliz tahkik komısyonu karşısında Arap 
davaımı anl~ttı ve Arapların şikaye~!e~i ~azarı ... ~i~ate 
alınmazsa Filistinde karı§ıklıklarm surup gıdecegım söy-

ledi. ........................ 
Hediyeli 

Müsabakamız 
Vereceğimiz 

Hediyeler 
TAN'ın yılbaşındanberi başlıyan 

eğlenceli müsabakası devam edi· 
yor. Her gün hocanın bir fıkrası • 
nı ve bir resmini n8'rediyoruz. 
Okuyucular bunları takip edecek, 
ay sonunda, yani otuzuncu hikaye 
ve resim çıktıktan sonra resimler· 
le fıkraları ayrı ayrı kesecek ve 
her resmin hakiki ftkrasNlı bulup 

bir18'tirecektir. 
[Arkası 3 Un cilde] 

Emlntilhilseynl, beyanatı arasm. 
da, Araplarm, büyük harpten ön
ce Türk idaresinde, bugünkü manda 
de\Tine nisbetle, da.ha çok bahtiyar 
olduklanru izah ettikten sonra "A
rap lstiklô.linl temin için vuku bu. 
lan talebimiz tnııakkuk etmiyecek
se, Türk mandası altmd~ ya.,amak, 
bizlnt içln İngiliz mandası altmda 
yaşanuya müraooaJıtır. Çünkü 
Türkler, bu derece Yahudi nüfuzu 
altında değillerdir.,, demiştir. 

BİR İTHAM 
Eminılllhüseyni daha sonra Yahudi • 
lerin, Müslilmanlara ait mukaddes 
yerleri tehdit ettiklerine ve "Hazreti 
ömer,, caıniinin eııKazı il.zerinde Sü
leyman mabedini kurmak istedikleri
ne dair ves1kalar ibrazına hazır ol -
duğunu söylemiş ve heyet Reisi Lord 
Peel, it;.hamlll çok mühim olduğunu 
ve fsbat edilmesi gerekleştiğini an • 
latmıştll' ı 

[Arkası 13 llncildeJ 

ALMANYADA TEFSİRLER 
~lin, 16 (A.A.) - Göring'in se

yahatini tefsir eden Frankfurter Zei 
tung gazetesi şunları yazıyor: 

"Belki şimdi İngiltere, Fransa, İ
talya ve Almanya arasında İspanyol 
meselesi hakkında konuşmak kabil 
olacaktır. Akdenizde statükonun mu 
hafazasını deruhde eden İngiltere 
ne İspanyada bir Bolşevik hüklımcti 
nin kurulmasına ne Fransnnın Bolş~ 
vikleşmesine ne de Sovyetlerin Ak • 
denizdeki nüfuzlarının büyümesine 
razı olur. İngiltere ile Fransa her za 
man Bertin - Roma mihverine ilti · 
hak edebilirler . ., 

1NG1LTEREl"E GÖRE 
Londra, 16 (A.A.) - Times Daily 

Telegraf ve Morning Post gazeteleri 
Göringin İtalyayı ziyaretinin Berlin 
ile Roma arasındaki teşriki mesaiyi 
bir kat daha tarsin ettiği mütaleasm 
da bulunmaktadırlar. 

FRANSAYA GÖRE 
Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler ek-

[ Arkası 3 üncüde] 

RUSY ADAN F AŞIZME 

Yeni bir nutkunda faıizmi itham 
eden Kolinin Y olcJaı 

(Yazısı lltllncUde) 

2039 Senesi Gelince .. 
Dünya yüzünde bir tek akllh adam 
kalmıyacak, herkes ~ı dıracakmış 

Parisli Jurnal gazetesinin rivayetine bakılırsa 60 sene 
önce Paris nüfusu bugünün yarısı miktarında iken tımar· 
haneler haricinde serbest serbest gezen deliler, umum 
halkın on binde 2 8 i derecesinde imiş. Şimdi büyük şehir 
hayatının tazyiki karşısında deliler günden güne çoğah· 
yormuş. Bugünkü nislıet on binde 3 5 derecesine varmış. 

··r AN" muharririne izahat veren 
Dr. Fahreffin Kerim 

Ncvyork HcraJdm anlattığına gö
re dclilığin çugulması Parise mahsus 
dcbılnıış. Dunyaııın her tarafında de 
lılik o kadar çogaJıyormuş ki, bü • 
tun dclı hastan ·leı·i at;zına kadar do 
lu bulunuyormuş. 
~ON AR'l'lŞ 
Meşhur bır Avustralya mUtehassı 

suım rıvayetine gore dunya yüzünde 
dclılcrm nısbeti son on senede yils· 
de 30 dereccsınde artnuş. Bunun ye 
gane sebebi, btiyilk bir şehrin boğu 
cu ve bunaltıcı hayatı imiş Delilik 
bugünkü nisbette çogalmakta devanı 
ederse 2039 senesınde dünya yü • 
zlinde her erkek, her kadın, her ço
cuk, bugünl<il ölı,;U ile deli olacak • 
mış. 

ZlRDELlLER 
Nevyork Herald diyor ki: "Avus • 

tralyalı mütehassısın haklı olup ol • 
[Arkası 3 i.ineUde] 

Dil Tetkikleri 

Sport - Sportmen 
kelimeleri Türkçedir 

Bolu Saylavı Cevat Abbas Gürer, Güneş klübünde öz 
dil tetkiklerine ait olgun bir konferans vermiştir. Kon
feransçı ( Sport . Sportmen) kelimelerini ele alarak bun· 
ların türkçe olduklarını isbat etmiştir. Bu ilmi ve mü· 
~im konferansın ilk kısmını bugün okuyucularımıza ve
rıyoruz: 

F6niksin 
yaptığı 

ihtilas: 

Müdür 300 
Milyon çalmış 
Viyana, 16 (Tan) - Föniks sigor 

ta şirketi direktörü Berlinger tara -
fından yapılan ıhtilasm zanncfüldi -
ğinden daha fazla ve mühim bir . ~~
klin tuttuğu anlaşılmıştır. Yalnız Vi 
yana merkezindeki suiistimal 300 mil 
yonu bulmaktadır. 

Arkadaşlar; 

Sevgili sporcularımızın şen ve 81• 

cak muhitine girdikten sonra, adımı· 

zı (Spor) ve (Atlet) kelimelerinin 
yerini tutacak Öztürkçe birer kelime 
aramayı kendime iş edindim. 

ÇünkU, ben, hepimiz gibi bu lkl 
kelimeyi yabancı dillerden gelmiş ol• 
duğunu zannediyordum. Elde mev -
cut Tilrkçe lugatleri karıştırdım. Bil 
hassa Dil Cemiyetinin pek kıymeW 
bir eseri olan Dergiye de blUJ vur • 
dum. 

Etimolog olmadığım için pek güç
lUkle irdeleğcbildiğim lügatlerde 
(spor) ve (atlet) kelimelerinin doğ
rudan doğruya mukabilini bulama -
dım. Yalnız karıştırdığım sayfalar 
arasında (l!lpor) ve (atlet) kelimele
rine yakınlık ve akıohbahk gösterdi
ğini tahmin ettiğim bazı kelimeleri 
~.-QrdUkten sonra,(spor) ve(atletı ,•k 
limeleri yavaş yavaş bana munis gel-

[ Arkası 3 UncUde] 
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hakkındaki 
tahkikat 

Sefil f(ıyafetli Herifte Mardin 
Sokaklarındayız! 

Samatyada 52 inci ilkmektep baş. 
muallimi Pertev tarafından dövülmek 
suretile öldürüldüğü iddia edilen Ali 
Çavuşun oğlu Behçet hakkındaki tah 
h;kat evrakı dün öğleden sonra müd 
deiumumiliğe gönderilmiştir. Mor -
gun verdiği rapor da bu evraka ek
lenerek tahkikata başlanmıştır. Mor 
gun verdiği raporda çocuğun kafata
sı çatlamak suretile neziften öldüğü 
söylenmiş ve b-.ı arızanın ya katı bir 
şeyin çocuğun kafasına vurulmasın
dan veyahut çocuğun kendisi kafası· 
nı katı bir şeye vurmasından doğabi 
lcceği mütaJeasmı da vürütmüştür. 

r Şimdiye kadar size cenup hudu
muzda bizim karşımızda bulunan 
başlıca kaçakçı merkezlerinden ba -
zılarının iktısadi, askeri, içtimai va
ziyetlerini uzun boylu anlattım. Bu 
suretle Fransızların bize karşı takip 
ettikleri iktısadi taarruzun esasla -
rını göstermiye çalıştım. Cenup hu
dudundaki Suriye şehirlerinin ve ka
sabalarının hangisine giderseniz gi
din ayni vaziyeti görürsünüz. Bu -
ralarda muhakkak Türkıyeye aleyh
tar bir unsur kalabalığı, mühim mik 
U:.rda kaçakçı mağazası ve organıze 
edilmiş kaçakçılık vardır. 

Şimdi hr..ıdut hakkında umumi bir 
ınalUm.at edinmek için hudut şehir -
!erinin umumi vaziyetine bakalım; 

bunun için de huduttaki Suriye ka -
sabalannın nüfusuna, dükkanlan
na ve buradaki kaçak Ermeni ekse
riyetine dair bir tablo çizelim. · Bu 
tabloda, muhtelif vilayetlerimiz kar
§ısındaki kaçakçı pazarları sırasile 
gösterilmiştir: 

Bizim vilii.yetlerimizden Mardin: 
Cenup pazar- Diıkkan Pazarın Pazar 
lannın adları 
Mardin: 

adedi nufusu Er. mi 

Andiver 44 820 60 
Derik 80 1010 200 
Kamışlı 407 4450 600 
Amude 235 3625 180 

t Der besiye 141 2525 630 

mı, akşam bir kahvede tekrar gör
düm. Birisile tavla oynuyordu. 

Ben bir köşeye oturdum ve cıga-
ranu yakarak bir gazeteyi okumıya 
başladım. Oazetcmın ortasında ufak 
bir delik vardı. Ve bu delikten o se
fil adamın hareketlerıni tetkık edi -
yordum. 

Beni görünce, kahvedeki !küs lam
basının mavi ışığı altında gözleri 
yanmıştı. Hiç şüphesiz iki ay-kadar 
Anadoluda zevksiz ve eğlencesiz do
laşan bir adamı burada adamakıllı 

vurmak kabildi. 
Ben gUndüz tahkikatımı yapmış, 

bu herif hakkında adamakıllı maIU
mat edinmiştim. Zararsız bir adam· 
dı ! Zararsız, kelimesi sözün bir geli 
şidir. Yani hır, bela çıkaran, kavga 
eden ve btçak çeken birisi değildi. 
Maamafih ne olur ne olmaz daima 
tetikte bulunmak lazımdı. Çünkü bu 
cins adamlara nihayet pek fazla i • 
nanrnak doğru değildi! 

Müddeiumumi Hik~et, tahkikatın 
seyrini bizzat takip etmektedir. Müd 
deiumumilik tahkikata esas itibarile 
yarın el koyacak ve hakiki mcs'ullc
ri ortaya çıkaracaktır. 

Meb'us 
Seçimi 
Bugün 
Münhal İstanbul meb'usluğu için 

bugün intihap yapılacaktır. Bu me. 
busluğa, Parti tarafından Ziraat Ve. 
kaleti Müsteşan Atıf Bayındır nam.. 
zet gösterilmiştir. 

Seçim, Üniversitede konferans sa
lonunda saat 9 dan 13 e kadar yapı. 
lacak ve saat 15 de netice anlaşılmr.ş 
olacaktır. 

Mü·toki/ meb'us namzetleri 

Dikkat ettim. Çopur adam, tavla 
oynuyordu amma aklı tavlada değil 
bendeydi. Asıl onun meranu beni 
tavlamaktı ... 

Kahveci geldi ve sordu: 

Istanbul intihabı meb'usan teftiş 
' heyetinden: 

Derhal bir sarhoş taklidi yapa -
rak: 

- Bi bi bir Murra ! .. dedim. 

Mülga Müdev·:enatı Ka11uniye Mii· 
dürü Scrkls I<arakoç, General Sükrü 
Nailiden mtinhal Tstanbul meb'uslu
ğuna rntistakillen namzctliğıni koy
muştur. 

kara vapur ·ıe 
ambur a bi he et 

gönderiyoruz 
Heyet yeni gemilerin kızağa 

Konma merasiminde bulunacak 
D enizy~lları İdaresi Direktörü Sadettinle mütehas-

sıs kımselerden mürekkep bir heyetin yakında 
Avrupaya gideceği haber verilmektedir. Heyet bilhassa 
Al~anyaya sipariş edilen vapurlar hakkında K;op f abri
kas.ıle. temaslar yapacak ve gemilerin kızağa konma me
:ası~ınde hazır bulunacaktır. Bu arada diğer denizcilik 
ışlerı hakkında Avrupada tetkikler de yapılacaktır. Bu 
seyahat Ankara vapurile olacak ve İzmirden de ihracat 
mallan yüklenerek Hamburga gidilecektir. 

Müfit Necdet döndü 

İzmir limanında biriken 
ihracat mallarının naklini 
temin için İzmire giden De
niz Ticaret Direktörü Miifit 
Necdet, dün şehrimize dön
müştür. 

Son günlerde ecnebi vapurl:ı.nnm 

lzmirden fa1Ja mal alın.alan temin e
dildiğinden biriken mallar azalmış -

tır. Kalanların da derhal nakli için 
Iazırngelen tedbirler ahnmıştır. Ec • 

nebi vapur acenteleri, Akdenize ge

len bütün vapurlarını biriken ihracat 
mallan bitinciye kadar lzmir lima • 
nına da uğratacaklardır. ~liifit Nec 
det, tetkikatına alt raporu bugünler 
de lktısat Vekaletine görıderecektir. 

Tramvay Ücretlerindeki 
Tenzilat Miktarı 

re 
• 

erı 

1 
a ar 

Evvelki akşam .Maliye VekilleUn -
den Türk borcuna dair lstanbul bor 
sa komiserliğine gelen bir teblığ, dün 
sabah borsa acentelerine bildirilmie
tir. Tebliğin mahiyeti tamam ile an
laşılmadan evvel borsada biraz he -
yecan başgöstermiştir. Bu yüzden 
Türk Borcu 22 lira 45 kuruşa kadar 
düşmüş, sonra tekrar 22.65 liraya 
yükselmiştir. 

Tebllğde Türk Borcu tahvilleri 
hakkında yeni düyunu umumiye an
laşmasının dördiincü maddesinin U • 
çüncü bendindeki hükümlere temas 

Yapılan tahmini hesaplara göre, edilmekte, Türk Borcu tahvillerinin 
tramvay ücretlerindeki tenzilatın mik mevzuatımıza uygun olarak memle
t:ın ~u olacaktır: İkinci mevki ara- kete ithaline müsaade olunacağı bil
balarda birinci kıta için 20 para, ikin dirilmektedir. 
ci kıta için 40 para, birinci mevki a- Borsacılar mnhafilinde bu tebliğin 
rabalarda birinci kıta için 40 para, mahiyeti hakkındaki dUştincelerin 

17 .1. 937 ~ 

Nedime 

Nedime 
· cinayeti 

niçin işledi? 
Bundan iki gün evvel, gece sa.rbı:f 

olarak, beraber yaşadığı lrfan adJll; 
daki adamı öldürmekten suçlu ~ed 
me, Sultanahmet ikinci Sulh cet> 
hakimliğince tevkif edilmiştir. ~e • 
dime, bütün inkarlarının fayda .,·et ' 
miyeceğini anlayınca, işlediği cinare' 
tin bütün safahatını anlatmıştır. 

Morg, irfanın ölümü hakkınd3~ 
h .. • • A .. ı:s• raporunu cnuz vermemıştir. ~ 

cesedi muayene eden tabibi adli11~ 
kanaatine göre, lrfanın göğsünde11 
santimetre geni§liğinde bir yara sl' 
dığı ve şiryanı kesildiği için lil' 
düğü anlaşılmıştır. Katil esnasftlıl' 
irfanın sarhoş .olup olmadığı ınot • 

:Urfa: 
Resillayn 55 2200 
Tclebya.z 68 2800 
Arap pınar 57 1500 

1300 
600 
990 

Sonra dilimi damağıma yapışbra
rak ilave ettim : 

- Bir bardak ta su .. Amma şey .. 
Soğuk olacak ... 

Gözlerimi süzmliş, kaydınnıstrm. 
Sonra yavaş yavaş gözlerimi ka -

padım. Elimden gazete düı,tü ve ka
fam da bu gazetenin üzerine, masa
ya düştü ... 

Yalova Kaplıcalarında 
Yeni ve Modern Bir 
}~avuz İnşa Ediliyor 

hnl!u: gı:ı ımdıır· .J:1g,,jn±"n moTnL>l:-1'-ti· 

mize ithal edilecek titrler ancak ha- "-~edimeni~ - ~en~~~~~ -dük]{~ 
nçtc parası olanlar tarafından ithal ~ 
edilebilecektir. Hariçteki UniTilrkle- komşusu olan bir kahveci bu k 

Carabulus 57 3700 800 
:Antep: 

Meydaruek. 73 2120 520 
bez 
Azaz 103 59928 1550 
Carabulus 49500 4000 
Bu kazalardaki niifus miktarı dük 

kan adedi ile mukayese edilirse, ka
çakçılığın buralarda nekadar \-Üs'at 
aldığı gayet bariz bir surette görül
müş olur. 

Antep hududu karşısında bu u-

Kahveci acı murrayı getirdiği za
man bile g1lya farkında değildim. O 

dürttü de anladım. Ve sonra tekrar 

masanın üzerine yaslandım ... 
Plfınon iyi bir tesir yapmıştı. Bi

raz sonra bir elin omuzumu dürttü
ğünü farkettim: 

1 
Y alova kaplıcaları gelecek sene çok asrilcşmiş ve güzelleşmiş ola

rak açılacaktır. Büyük Otelin inşaatı tamamlanmış ve dahili 
mefruşatının yerleştirilmesine başlanmıştır. Yeni otel direktörü ve mü
tehassısı Dr. Nihat Reşat otelin banyolar kısmına ait modern \'e sıhhi 
alat tesisatlarını temin etmek Uzere Fransaya gitmiştir. 

rin de fiyat uygun olursa memlekete hakkında şunları söylemektedir: 
gl'lmesine yardım edecektir. Fakat 
bugünkü hesapı.ı· a göre Paris fiyat 
lan buradan daha yükcıcltt;r. Nite -
kim cuma akşamı 327 fran:kla kapa
nan Parla borsası dün sa hah 340 
frankla açılmış ve ~e11e 340 frankta 
kapanmıştır. Anadolu obligusvonları 
35.90, Mümessil 39. Aslan ÇimPnto 
13,70 liradan muamele gör.ııüştür. 

Oç sevgili orasmcJa •• 
"- Nedime, bundan 7 ay evvel t' 

raber yaşadığı genci bıraktı ve !\~ 
duracı lrfanı kendisine metres ıut ' 
tu. ilk zamanlarda irfana çok dar 
k.. l k d h ·· 'kı' el~ un o an a ın, ona ergun ı " 

mumi tabloda saydığım pazarlardan Bir gözümü açıp bir gözümü kapı- --------------- Fransadaki maru.f "Plombierd'
0 

Et, Odun 
ve Kömür 
Fiyatları 

kaplıcalarından getirtilen mütehassıs 

Peşazonun nezaretile kaplıca mem -

balarında yeniden mühim tesisat ya 

prlmıştır. Su membaları kapalı su

rette muhafaza altına alınını-, ve 
kaplıca suyu eskisine nazaran ehem 

miyetli surette fazlalaştırılm.'.jtır. Su 

!ardaki sıhhi gazlerin kaçmaması ve 

suyun hiç bozulmadan banyl•lara ka

dar sevki de tcmiıı tdilmıştır. ~uyuI' 

fazlalaşması yüzünden sıcaklığı azalt 

mak için evvelki tesisatın kiıfı gele· 

miyeccği anlaşıldığından yeni ve mo 

dem bir soğutma havuzu inşa edıle

cektir. Havalar müsait gittiği tak -

Sırıortalz 
Bir binadan 
Y an!(ın çıktı 

rakı içiriyordu. Fakat biraz so11r" 
bir başkası Nedimenin gözlerine t~ 
tuldu ve onun için her fedakAt~ 
yapmıya başladı. Nedime, bu Y r) 
ahbabından hergün sermaye ya.pB-of 
ğı bahanesile bir iki lira koparı) , 

başka 31 köyde 91 mağaza ve dük- yarak baktım: 
kin mevcuttıur. Bunların da işleri 

güçleri kaçakçılıktır. Adananın kar 

flISlllda lskenderunda da Suriyeliler 
ve Fransızlar tarafından yabancı un 
surlar vasıtasile organize edilmiş bir 
kaçakçı! ık şebekesi vardır. 

Şimdi daha umumi bir hesap ya -
pa.rsak yani Payastan ta Cizrcye ka 
dar uznnan bütün hududu nazarı iti
bara alırsak, buralarda 44 pazar ve 
1765 dükkiı.n ve mağaza olduğunu 

görürüz. Hudut boyunda iskan edi -
Jen kaçak Ermenilerin yekfuıu ise 
16.260 tır. 

lşte bütün bu pazarlar cenup hu
dumuzda bize karşı yapılan iktısadi 
fakat gizli bir taarruzun esas karar
gll.h merkezleridir. 

Bizimle daima dost olduğunu söy

liyen, dost geçinmek istiycn Fransa

nın cenup hududunda bize karşı 

takındığı vaziyeti, bu rakamlar bü
yük bir belB.gatle ifade edebilir sa -
nınm. Hem daha hududun öbür ta
raf mda yapılan siyasi faaliyetlere, 
yüz elliliklerin çalışmalarına, Antep 
hududu karşısındaki silihlı müritle
re, Hoybonculara el atmadım. Bun
lan da sırası gelince biltün çıplaklığı 
ile izah ettiğim zaman dostumuz 
Fransanm bize nekadar dostluk gös 
terdiğinl ve cenubumuzda nası} bir 
eski Makedonya vaziyetini hazırla -
dığmı görmüş olursunuz. 

Uçüncü.Fasıl 
Bana, Mardindeki otelde kadın 

tellAllığı yapmak istiyen sefil ada -

Çopur adam! •• 

Tamam ... 

- Uykun gedi galiba! dedi ve 
yannna o'lurdu. 

Ben hemen bağırdım: 
- Kahveci.. Bu zata da bir mur

ra! .. 

O fırsatı ganimet bilmiş ve he -
men ilave etmişti: 

- Uykun geldise kalk seni götü

reyim. Gayet rahat bir yatakta ya
tarsın bu gece! .. 

O beni avlıyor, ben onu avlıyor -
dum: 

- Peki amma, gayet rahat olsun. 
- Ondan yana hiç merak etmiyc-

. ' sın ... 
- GilZ<'l kadmlnnn var mı? .. 
- Ne demezsin? .. 
- Pek ala ... 
Ben ne olur ne olmaz ~iye glin -

düzden cebimdeki bütün paralarımı 
bir ahbaba teslim etmiş ve bu sefil 
adamla bu kahvede buluşacağimızı 
da haber vermiştim. Ahbabrm kar
şıda bizi gözlüyor ve aramızdaki mu 
haverenin ne şekilde olduğıunu tah
min ediyordu ... 

- Haydi, öyleyse gidelim. 
Çopur adam önde, ben arkada ser 

knğa çıktık ... 
Sokak karanlık. Katran kazam 

kadar karanlıktı. Taşlar üzerinden 
sekerek ve sendeliyerek ilerliyorduk. 

Arkamdan hafif ayak sesleri ge -
liyordu. Ahbabrm bizi takip ediyor
du. Bütün plan, bütün tertibat mü
kemmel surette işlemiye başlamıştı. 

Son günlerde et fiyatları mütema. 
diyen yükselmiye başlamıştır. Ala
kadarlar bu ytiksclişin havaların fe
na gitmesinden ileri geldiğini iddia 
etmektedirler. 

Et fiyattan kanunuevvelin yirmi
sinde yükselmiye başlamıştır. Bugün 
bir ay evvelki fiyatlara göre muhte. 
lif cinsler arasında 5 ile 15 kuruş ka
dar bir fazlalık vardır. Belediye İk
tısat Müdürlüğü vaziyeti tetkike baş.. 
lam ıştır. 

Odun ve kömür fiyatlarının hava. 
!ar soğumıya başlar başlamaz arttı
rıldığı hakkında belediyeye birçok şi-

1 kayetler yapılmıştır. Belediye lktı. 
sat Mürlürlliğü dünden itibaren ma. 
hallelerdeki perakende satışı kontrol 
ettirmiye başlamıştır. İhtikara te
şebbüs edenler varsa cezalandırıl~ 
caklardır. 

Ölümün Hastalık Neticesi 
Olduğu Anlaşıldı 

Heybeliadada Ses sokağında 18 
numarada oturan Sotiri oğlu Nikoli 
kiinunuevvelin dördüncü günü tram
vaydan atlarken düşmüş, ve kalçası 
kırıldığı için Yedikule Rum hastane
sine yatırılmıştı. Nikoli evvelisi gün 
ölrpUştür. Müddeiumumilik bu ölU. 
mü şüpheli görmüş ve cesedi morga 
kaldırtmıştı. 

Morg, dUn mliddeiumumiliğe rapo
runu vermiştir. Nikolinin ölümü kan. 
serden olduğu anla.şılmştır. 

Dün Kuledibinde Hendek cadde . 

sınde 41 numaralı Nazıf Bey apart-

manından yangın çıkmıştır. Ral;ielin 
oturduğu dairede soba bacasının bu
lunduğu yerden sıçnyan kıvılcımlar 

gazete kağıtlarını tutuşturmuş, ateş 

bazı eşyaya da sirayet etmiş ve ye
tişen itfaiye tarafından söndürül -
müştür. Yapılan tahkikatta Raşelin 
eşyasının iki bin liraya sigortalı ol
duğu anlaşılmıştır. Tahkikat df'.rin
leştiriliyor. 

ve lrfana yediriyordu. lrfan şırll::IJ 
rarak Nedimeyi ihmal edince kil~ 
bu sefer eski kocasına döndü. 01l 1 
la barıştı ve lrfan, eski kocası ır~'J. 
n\ dostu arasında bocaladı, dll " . ~,, 
Uç erkeği biribirine tercih edertl1~er 
Nedime, hemen hergün içiyordu. tı 
gün şişeler deviren kadın, nih8~:if 
son glinlerde ne yaptığım bilmct 
halP. geldi ve bir çılgına döndil.'' 

dırde havuzun inşasına bir iki ayn Tıp Encümeninde Seçim 
kadar başlanacak ve banyo mevsi · Türkiye tıp encümeni idare heyeti 
mine yetiştirilecektir. Kaplıcnlar • intihabı yapılmıştır. Birinci reisliğe 

dan önümüzdeki sene halkın ıstifade 

si için Iazımgelcn bütün tedbirler R· 

lrnacaktır. Bunun için de yeni inşa 

edilen Buytik Otelin fiyatları gayet 

umız tesbit edileceği gibi, eski otelle· 

rin ücretlerile, yemek ve banyo fiyat 
larmda da ehemmiyetli tenzilatlar 
yapılacaktır. 

Ticaret Mektebinin Y ılaönü
münde 

lktısat ve Ticaret Mektebinin 54 

Uncü yıldönUmü dün Pera palasta 
parlak bir surette tes'it edilmıştir. 
Mektebin bütün müdür ve talebelen 
Cc. eski mczunla.n bu k-ıutlulıuna me
ra~dminde bulunmuşhs.r "·e geç vaki
te kadar büyük t;~r neş'e içinde eğ -
lcnmie;lerdir. 

Profesör Neşet On.er, :kinci reisliğe 

1
17 lklncikfuıun 

Pazar Bugün Hava: FIRTINALI 

-· Meteoroloji ıstasıyonlarının ver -
diği ma!Umata göre, hava, sureti 
umumiyede kapalı, Orta Anadoluda 
ve Karadeniz sahil mıntakasında ya
~ışJı geçe et· Ktır. Rfü•gar, şımru isti· 
kametinden şiddetli esecektir 

1 . . Gun·· ·. 17 K ın· 71 
ıncı ay ası · 

1355 Hıcrt 1352 ııtJ111 
Zülkade: 4 • lkincikanıı~ 
[kindi: 14.53 - Akşam: ı1.04 GUneş: 7,23 - Oğle: 12·;~ 

• Yatsı: 18,40 - lmsak: 5, 
Dünkü Hava ' rllct1' 

Dün, hava tazyiki 770 milimetre, 
1 
gar şimalden saatte 25 ıcH0 ıs 

en çok sıcaklık 3, en az sıcaklık - 3 hızla esmiştir. Hava kapalı ı:ccfl> 
santigrat olarak kaydedilmiştir. Rüz tır. 
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Uyku Uykunun Mayasıdır. 

Ispanya Boğuşması 
Spor - Sportmen 

kelimeleri Türkçedir 
(Başı 1 incide) Diğer bir konuşmada da (atlet) ve 

Medeni memleketlerde insanın ma. 
ima, canına, namu una ,.e lstiraha • 
tine ili~ilnırz. İlisenlcr ceza ~iirür. 
l\lahnıı dokmınnn lursız, canına do
kıınıına im.fil, nnmn una dokunnnıı 

~erir ve istimhatlııı• lli:;oe.ıılt're edep
siz tlcnir • Fransa meclisinin müttefikan 

verdiği karar tefsirrere yol açtl 
Rusya ve 
Faşizm 

meğe başladr. 
Mesela; Osman!I lehçesinde (sipa

hi), Çağatay lehçesinde (sipahi) ke· 
limesinin medlülil (süvari askeri) ol· 
duğunu. Ye hele Altay, Teleüt, Şor, 
Sagay, Koybal Türk lehçelerinde kul 
lanılan ve kovmtllk, kovalamak, avla
mak karşılığı olan (sıbırmak) keli -
mcsini gördükten sonra, (spor) k~ 
limesinin mutlaka diğer Türk leh -
çelerinden daha bir kaçında buluna
bileceğini düştinerek ufak tefek söy
levlcrimde (spor) ve (atlet) kelime-

Kalinin yoldaş Almanyaya terini Türkçe kabul etmiş ve. kullan-

ve Faşizme Hücum Etti mıştım. 

atletizm kelimelerini anlatacağım. 
(Spo:t) kelimesinin J<":rnnsızca'da 

mana ve menşesini nrayahm. "Nou
vcau Petit Larousse lllustre,, Iüğati 
(sport) kelimesini milna itibarile 
şöyle tarif ediyor: (Sporl) lngilizce 
bir kelime~ manası: yalnız insan vü
cudünün mükemmeliyeti değil, ayni 
zamanda ruhun terbiyesi rnaksadile 
de o18ll metodik bir surette bedeni 

Hunun l!;lntlir 'ki iter l erde bu cli
rümlere knrsı kanunlar ''arllır. Ilb,<lo 
do • doğru unu sö) Iİ.l elim • en elce 
ihmnl e<Uhnlş olan ıımmeııhı istim • 
hnfüıi bozmalı ctinnünc on eneler. 
de hir ed çekmek için ni7.amfar ~ n • 
J>11dı 'e tedbirler alımlı • 

~z:yapma. 
(0. Blrn::h et w. Wartburgun: Dic- Gt•lgelclim, her ff'dhire, herkt>S ey-

tionnaire Etymologique de ıa ı .. angue rnllah ı1ı>mi~or. Mntlnka Jle~lntlen 
França ise) Ilığa tinde, ( J oumal de~ kO\"Ul:.ı~ ıp lııı ~·:ı. ... :ığı tlinl mi~ enlerin 
Harns) nm izahatına. göre (ı:ıport) n.ğzınııı 1:u1ını \erınf k lfızıııı. 

İ ngilizler Memnun 

Asiler birkaç şehir 
zaptettiler 

Londra, 16 (TAN).- Fransada Parlamentonun dün, 
~spanyaya gönüllü gitmemesi için ittifak ile karar ver· 
mesi bugünkü Fransız gazetelerinin en bellibaşlı mev
zuu~_ur. Baş~e~il _Bl~, ~ün, Fransa milletinin ittihadı
nı gos~e:m:k ~çın, ıttlfak. ıle rey istemiş ve bu dileği yeri· 
ne getırılmıştı. 509 mebus muvafık rey vermişlerdir. 

1Ioskova, 16 (Radyo _ TA.ı."i) _ O zaman kıymetli 5J>Or yazıcıla • 
rrmızdan bazılnnna bu kelimeler hak 

Sovyetler Birliği esas teşkilat kanu-
mı Jayihasmı müzakere etmek üzere kındaki ~öri.iş ve duygumu açmış ve 

onların hafif tebessiimlc>rile karşı -

kelimesi 1828 yılında kullanılmrRtTr. U.en ~whrln gf'rt;i çok harelı.Ptll hlr 
Lfığntin kendi ifadesine nnznraıı bu !ö>4•mtiııdc ofıırıı~·onma. Sarho ... u. den
k~limenin muadili Fransızcada. mev- sizi. edep-;iıi rol;:. F•ıkal hunlara sar
cut <!eğildir. hoştur. edeı.sizdir, tfpnsi:ıdir de);p 

fevkaliı.de olarak toplanan kongrede laşınıştını. 
merkezi icrn komitesi reisi Kalirun Davamı isbat edecek ne kabiliyet 
Yoldaş demiştir ki: . ,.ene de ,,aziyet bugüne kadar hfısıl 

. . . . . . 

;.Siyaset · alemı 
,,, 

1 
Fransız gazeteıeri Fransız ınille • 

t1:11in ittihadını göe:.~ren bu vaziyete 
hır hayli ehernmivet verdiği halde 
Berlin ga2eteleri ~hadiseyi ayni tarz.-
da telakki etmemektedir • 

"- Memleketimizde husule gelen ola.mndı. Yalnız bu kelimelerin pe • 
içtimai ve iktisadi değişiklikler bize şine düşmüş bultmuyordum. 
fevkalade demokratik esaslar üze • En nihayet, 'Nirk dililc uğraşan 
rine yeni bir dc,•let idaresi şekli kur muhterem Cemiyetimizin kuU;al kay
mak irnkii.nlnrını vermektedir. nağı dibinde bulunmak ,.e her za -

Memleketimizi Sanııyileştirtlik ve man onlarla birliktr feyz almnk şe
sosyalist prensipler mucibince ziraa refiyle mUbahi olduğum ve Güneş -
ti teşkilatlandırdLk. Sanayide, ziraat- Dil teorisini coşkun dehasından yara 
teve ticarette knpitalistliği tasfiye tan sevgili güneşimiz, AtntUrkten bu 
ettik ve SovyeUer Birliğinde iktı~adi iki kelimenin GUneş • Dil teorisi yo· 
ve siyasi ya1;ıay1şa sosyalizmi esas tu ile avdmln.tılmnsı lstirhammda bu 
tutmak suretile bir insanın diğer bir ıundum. 

Filistinde Uyanıklık 

·f ilistinde çıkan ve bir aralık 
tehlikeli bir mahiyet alan kar. 

gaşalıkların sebeplerini tahkike me
mur edilen lngiliz komisyonu, Fi • 
listine nıüvasalatı ferdasında Arap 
tarın boykotajı ile karşılanmıştı. se. 
t>ebi, lngilizlerln tahkikat yaptıkla
rı müddetçe Yahudi mühaceretini 
'durdurmak istememeleri idi. Araplar 
bu hareketten münfail oldukları i • 
çin, tahkik heyetine karşı boyk.otaj 
tatbikine karar vermişlerdi. Fakat, 
Filistin Araplarını, şikAyetlerini tah 
kik heyetine anlatmak üzere müca • 
rleleyi bırakmıya teşvik eden Arap 
hükümdarları, bir kere daha tavas
sut ederek Filistin Arap komitesini 
1.A.-IK IK. .Jn::.Jıo-1.I ıh;ı L\oıtaı......,,.,. • .1-.....,,..f._ 

rını anlatmıya da teşvik ettiler ve F i· 

listin Arapları bu nasihat dahilinde 
harekete karar verdiler. 

Filistini temsil eden Arap heyeti. 
Filistinin .milli lideri sayılan baş müf 
tü Eminülhilseyninin riyaset i a l -
tındadır. ErninÜlhliseyni, heyet karşı 
sında nıLihim beyanatta bulunmuş. 
ve Filistinin istikl!line kavuşmak is· 
tediğini anlatmıştır. Bu Arap lideri. 

Filistinin bugünkü h~li. ile ?smanlı 
idaresi arasındaki halını mükayese 
etrrıiş ve neticede Türk idaresi dev • 
tirıde Filistlnin daha çok ra~at. ve 
daha k bahtiyar olduğunu ızah et-

ço "d . b•th 
h1l b 1 or. Arap lı erı ı assa 

ş u unuy .1 d . 
bir ınokta {;zerinde ısrar ı e eınış -
ti ki· .. 1 t d·ğinıiz istiklu.I tahakkuk r • s e ı • b. 
etmiyecek ve bir mandaya .ta 1 ya-
$amakta devanı edeceksek, Tü~k ma~ 
d 1 

.
1
. 01andasına tercıh edı· asını, ngı ız 

yoruz!" 
S 

anlarda Arapları ve Arap 
on zam .. t k 

lığı, Tilrk düşnıarıı gibi gos ernı,e 
1 . b' t k müstemleke memur a-
çın ıra ım 
rının harıl har ı l uğraştıklarını, he -
pimiz de biliyoruz. Fil.i.stinin Arap 
lideri tam bu sırada Turk mand.~sı-
,, .. tak"I yac:arnakla tevem gos • 

ı, mus ı • ..,. d k" 
termesi Türkiin Arap nazarın ~ 1 

h k
. • k'" . en canlı kuvvetıle 

a ıkı nıev ıını 

tebarüz ettirmektedir. 

Fransa. gazeteleri verilen kararın 
sulhü müdafaayı 'istihdaf ettiğini 
?n!atıyor. (Maten) e göre. meclisin 
ıttıfokr, ve milli ittihadı arzetmesi 
Fransa düşınanlan tarafmdan mana
sı anlaştlamıyacak bir harokettir. 

Popüler gazetesine göre, bu hare. 
ket. Alman propagandasına karsı ve 
rilmiş bir cevaptır. Bütün gazeteler 
içinde ya:lruz Eko dö Pari bu ittifam 
bir mana ifade etmediğini, ,.e bir işe 
yaramıyacağını söylüyor . 

insan tarafından istismarını orta.dan Bir gün büyük katlarında bulun-
kaldırdık. duihım sırada bu iki kelimenin gün 

Almnnyadaki .Faşist idareciler iş kadar aydın Türkçe birer kelime ol • 
başına gelirlerken kapitalist.liği bo- du~ınu not cttinnck liıtfunda bulun 
ğacaklarmı w• oıılan de,•letin menfa. dular. • 
nti olduğu ltadar mü::>tasillerin men Bü~riik Tiirk spor tarihine ebc>di 
faatini de 'korumrya mecbur kılacak- bir yndigar kalacak olan bu llıtufla
larım vndetmişler<li. Halbıılti bugün nndıın dolaTI duydus;um derin mln
bütün dünya bu \•aitleri nıt.Sll tutmuş net ve Rllkrnnlnnrnı birinci is olnrak 

İngiliz mahafill !transa mcdL-.i- olduklarım görüyor. Almanyooa bu- ııonsuz tıızimlcrimle yilksek katları
nin hareketini memnuniyetle karşıla- ~n de e.skiRi gibi yine emlak ı>ahlp • Ol\ sunıırım. 
m.ıştır • lerinin spekülasynt.örlerin ve borsa - Arkadaşlar: 

lNG1LTERE, 1TALYA 

Bazı ltalyan gazeteleri L<>e bu ka - crlann t.ahakkiimU altmda bulunu • Bu knnuı;mada (snoT') ve sport -
.. ..-. :J<'.. ....... adnn fc:pRnya\NL göniillii yor :ve }:>ul).lann monn!iini de himayE;, men kel»ıır..l+"rlnin A.sıl 'T'iirk,..P- l>irer 
8eVk'ine engcu oıamıyat:ag-ım ya:nyor ooen faşizm idarcSfdU-. ., ltelime oldukinrmı tavzih cdeces:?im. 

la.r .. 
HARP VAzlYETİ 

Londra, 16 (TAN) - İspanyada 
muharebe :Malaga etrafında devam 
ediyor • 

İspanya §.sileri Akdeniz kıyısında 
müstahkem Rehir olan E<;teponayı 

za pettikten sonra ileri ha.:reiretlerine 

devaın etmek istemişler, ve Malaga 
ile Estepona ara.cımda Ma'bclye şehri
ne doğru ilerlemiye başlamıslardu. 

lfÜKÜMET TAl'YARELERl 

Asiler Alkantra kasabasmı zapt -
ettiklerini bildiriyorlar. 

Cebe!üttanktan verilen rnaifunatn 
göre hükumet asilerin bu hareketine 

karşı bugün Alcezirası tayyare ile 
bombardıman etmiştir. Bombalar, İn 
giliı konı:ıolosluğu civanna dü.'jlTIÜŞ 
ve şehirde bir panik yapIDJştır. Bun

dan ba.,ka hükmet tayyareleri, Es

leponayı da oombardnnan etll1iş bu
lunuyor. 

Mala ... ::ı.da.ki Am"rika konsotoslu -
ğu kihnilen harap olmuı.>1.ur. Fakat 
konsolosluk lxıştu. 

SON BOMBARDIMAN 

ESNASINDA 

Madrit cephesinde de nıiliSler üni
versite mahallesinde ta.a.rnıza geç • 

Kış fırtınası 
bir vapur batlrdı 

Karak ış, memleketin birc;o k yerlerinde coşkun bir şiddetle deva rn 
karakı§ hakkın-etmekted ir. Dün de sabaha kadar birçok yerlerden 

da hoberler aldık. Şurada sıra ile hulasa ediyoruz: 

Karndeniz sahil mmtaka:nndan son ~~~~~----~---~~~ 
a.Jınan haberler, fırtınanın eski §İd -

detiııi kaybettiği ve havanın kısmen 
yatıştığı merkezindedir. Dün sabah, 
Boğazda bekliyen ondan fazla vapur 
Karadenize çıkmı~tır. Geçen perşem
be giinli kalkarak fırtına yilziinden 
Boğazdan cıkamıyan Cümhuriyet 
vapuııu da dün sabah hareket etmi§· 
Ur. Bartında tiç gündenberi bekliyen 
Çanakkale vapuru, dün limanımıza 
gclıniştir. Bandırmadan kalJ.-an Sa-
adet vapuru, 6 saat gecikmeyle yolu 
nu tamamlamıştır. 

Bi/ecikfe 

Bilecik, (Tan) - Soğuk ~iizUnd1>n 1 
grip, şiddetli bir vaziyet 1>.lmıştır. 

Kasabada mevcut iki doktor da gri- 1 
be tutulmuştur. 

Bofuc/a 

Hediyeli 
Müsabakamız 

(Başı 1 incide) 

Her resmin ve fı kranın yanında 
birer numara vardır. Bunları biri
birine uyan resim vo fıkra numa · 
ralarını yanyana koymak suretile 
bir liste halinde doldurup bize gön 
derecekt ir. 

Müsabaka bittiği zaman, oku -
yuculara kolaylık olmak üzere nu. 
maraların d::ıldurulacağı listede 
neşredilecektir. 

Okuyucuları hayli eğlendiriF 
g{Jldli recek olan bu eğlenceli mii· 
sabakanın sonunda ayrıca 750 li -
ralık ikramiye vardır. 

Tarihi on beşinci nsıra dayanan tn u ıı,\ onız. ('linkli ~iiphe ~ok ki hun 
gilizce (aport) kelimesi, nsıi mana- lnn ı>oli ~örünee ~eviri~ or, su hını-
smı ancak on altıncı asırda aldı. )Or ''" icabmcln cn.alnndm~or. 

İngilizceden istiare edilmiş olan l.fı.Jdıı ~riiltlıl u ~ npan mı1ı1tn1.Jlm 
(sport) kelimesi hakkında mezkftr ınüessesclcre mensup nnwle olun.a. 
lüğatin devam eden iznhatmı takip ne '\ upnlrm. 
edelim. Gııc;Pnlcrcle bir f!:l"<'C "'flb,ıluı knı1nr 

(Sport) kelimesi. eğlcn<'e. oydn hi:r.im c tl<lenln k11ldınmhn tnmir e. 
mana..<ıına olan ( disport) kelimesinin dildi., 0 ~l'CC hizcle Jl(' m kıt, lif> du. 
evvelinde mevcut olan berenin hn7. - rald \r.rıhn hu nmell'll'ri rnlıı;;1ırnn -
file meydana gelmiş cılmahdır. Bıı • lar. kuldım11 fn.,lı1 rmı toknuı.kla • 
gün artık C!\kimişlir deniyor. Ve de- mnnın """ r•lmrdıı!"tnı lıilmi) orlıır 
\'am ederek C disport) kelimesi de, ını '? Hu ı,aldının l nınirinin J'rnm\'n~· 
eğlence, oyun, ve saire mftnıısına o- ""lrlH•tinl' mi. ltf'J('clİ\ M tı mi nlt nlıln
lan (dcportl olduğunu ve bunun da ğmm lıllnıiyornııı. C~t>r hirhwt ino 
eski bir fiil olan ve eğlenmek mana- nlt ı ..... :r.:ılut ın•n t mm ıll'rh'll nırn _ 
sına gelen (se dcporte) den gelme efnıeme-;i ... cht>I ini bir tiirlii kan~ • 
isim olarak gösteriyor ve (deporterl ~amaclım. ı f•lt•diH''e ait e 0 bü-.hii
ye mi.iracaatı tavsiye ediyor. tiın nea\ in olnr clh f' hu ihtimali ele 

Kökü (deporler) ye vasıl olan bu ' hl~ dU~iinııwk i t<•ıııe<linı. 
k.elimc?in mana ve mcnşeini ve Dic- 8. FELEK 
tıoıınaırc Etymologique de la langue 
Françaisc'in bu son kelime hakkın
daki iznhmı da görelim. 

(Dcporter): eski Fransızcn; eğlen 
dirmck, zihni bir meşguliyetten k\lr 
tarmak, hüı:ınU ldnre etmek, desh'k 
olmak mô.nalarını ihth•a eden bu ke-
limeden de eğlenmek m5nnsma ohn 
(se deporter) kelimesi gPlmektedir. 
deniyor. (bu lügote göre CDcpor -
ter) kelimesi, Romanın ''Basse E-
poque., devrinin bir kısmında ( des· 
tek olmak, <'ğlendirmek) mnnnsma 
gelen latınc (d portare) kelimesin 
den gelmektedir Bu m nnyı ltn.lyan 
en ( diportars<.'), tspon~ olca ( depor -

De/ileı in Sayısı 

Ço;alıyor 
(Başı 1 incide)' 

madığmı bilmiyorm:. Fakat diinya iş 
lerinin gıdişi ancuk zııdclilerin ya
pabikccğı RC'kıldc olduğuna göre pek 
te haksız olıll'ısa gerektir. 

Biıtü'1 rnütehassı l r ı;;u noktada 
biri,. l\·Lırlnr ki. in~nnlar ın nsabi sis 
tc-ınl. h mlz bU.} iik ş hir hayatmm 
t.a?.yikkıınc> uynmıımıştrr. Belki )a• 

''n~ ~av ış U\ ncaktır. Fnkat herhal
de uy mı) anlar 'ı.: d lirenler ÇOha • 
!araktır. 

tarsi), eski prov nsal dılind ( dcpor
tn.r) ke.limcleri de teyit cclerler. 

Halbukl, "A. Erno~ıt et J.. Meıllet.. IJe\anın çor<'•İ. chlrdC'n uzakla" ... 
nin dictionnaire }ı~tymologique de l ı mnktır. Bunu dC'vamlı surette ya -
Langue latinc l(ığatinde (deporture) paınıyanlar mutlaka ara sıra bU
kelimesi hakkında bir şeye tesadüfe- yi..ık bir ya avışmn fasıla vemıell 
dilmlyor. ve kırlarda sinirlerini dınlendirmeli -

Y:ılnız (poıt.ıre) kelimesi yerine dirlc>r., , 
{portus) kelimPsini buluyoruz. BtZl 1 StNtR MÜTEHASS!SI..ARI-

(Portus) hakkında veıilen izaha .. NA GÖRE .. 
gore latince (porta) kelimesi ile mU- Yukarıya aldığımız nesrlyat hak• 
nasebcttnr o nn (portnre) kelimesi 
bu gurubun mi.imessillerindendir. Fa kında sinir doktorlnrmıızm düşünce 
kat bunların diğl'r dillerde benzerle- lerini öğrenmek istiyerek profesör 
rl olmadığım söyliyor. F'ahrettin Kerim ile gôritştiik. Pro-
Şimdi (portns) kelimesinin de mil· fesor. son lıiı l<aç srne içinde akıl 

hastnlarının fnzlalasmasınn. rağmen 
na ve mcnşcini ayni lfıgatte arnya- ., hm: F ransız gazetesinin ~ n:r.ısını m libala· 

(Portus) un ilk manası (geçit ve gah hulmaktn.dır. Kendisi diyor ki: 
knpı) dır. .._ Elimde mevcut istati"liklere 

(norta) ve (Portus) kelime>leri n- gl>rc ll'ransada nlnl hastalarının nılk 
rasındn m5.nnların taksimi nokta.sın- tarı Fransız ntifusunun dort yUzde 
dan <nortus) kclimC'si Clima'1ın met- biri nisbetindedir. Fakat St:'n vilıiye -
hali) liman manasını almrntır. tinde, yani Pııris 'e civannda bu 

CPorhısl kelimesinin muhtelif 1i _ miktar daha fazlnln maktadır. Bü • 
snnlarda (tam) mukabillcrini ara • tün diinyn Uz nnde bUyUk harpten 
yalım:. • sonra sinirlilik artmı tır. Akıl hasta 

Ç
" kil T"" k hiçbir vakit Arabı un , ur , 1 . 

~sir etmemiş, Araba esir nıuame esı 
T 

.. k Arabı kardeş tanı· 
yapmam•!1· ur kardeşlik haklarının 

mi.slerdir. Ha vanm çok fena olma. -

sına rağmen iki ta.raf ara.sında vu -
kubulmuştrur . 

Bolu, 16 (A.A.) - Uç gündür de

vam eden kar Boluda bir metre otuz 

beŞ santimetre ve Bolu dağında iki 

metreyi bulnnı§tur. 

Birinciye 200 
ikinciye 100 
09lincüye 50 lira nakden 

rilecektir. 

. Avesta lisanında (geçit, nehrin g; 1 hklanncı gelince. hnrp rsna mda mik 
ve- çıt mah.alli) manasına grlen (pere- t..:r~ nz~lnu tı. Bunun sebebi bUtün 

tus) kelımcsi me\'cuttur. Bu İran di- sınırlenn bır gaye etrafında toplan • 

linde umumi bir kelimedir. Yine bu masıydı. hı•? ve onu . F 'I' ı· 

h 
. d .. tefit etrniştır. ı ıs ın 

epsın en mus ı d' 
A l

'd . d "Tiirk mandası.,, ı-
rap ı erı e, . . d 

ki 
bu hakikat• ıfa e et-

Ye çırpınma a 
nıek istemiş bulunuyor. 

Fakat Filistin Araplarının en kuv-1 H .. 
\'etli fırkasını temsil eden ceına u 

t d d
.. b•c:ka bir nokta 

seyn e un, ....,. 
Uzerinde durmuş ve Türkler 

1 
tec:rii ha-

:zamanmda Arap arın r 

yata iştirak ettiklerini ve teşrii mü-

esseselerde layikile temsil 0.lund~k
Jarını, yani bütUn nıemleketın mü • 

~ h"b" olduk· kadderatı üzerinde soı sa 1 1 

1 
etle Filistin 

arını anlatmış ve bu sur 
Arap liderinin beyanatını ikmal et • 

rniştir. 
Blrtrı.kım mUstemtekecl 91kiyanın 

telkinlerine uyar gibi görUnen ba~ı 
Suriye Arapları, k uvvet le umarız kı. 
Fillstindeki ka.rdetlerinin bu vıulye· 
tlnden ders alır ve gözleri hakikate 

biraz daha açılır. 
Ömer Rıza DOGRUl 

En son haberlere göre 8.<ıiler Üni-
versite şehrinde muka:bil taarn.ıza 
geçmiş bulunuyorlar. Taarruzun bü. 
tün cephelere sirayet edeceği zanno -
lwımakta.drr • 

Londra, 16 <TAN) - tspanyol Fa
snu ziyaret etmek üzere vukubulan 
davete karşı Melilayi ziyaret eden 
bir Fransız muhribinin lm.ımanda.nı 
hiçbir yerde Alınan askeri gömıedi
ğini bildirnıiştir • 

Atatürk ve 
lbnissuud 

Anhra , l b (A.A.) - Suudi A

rabista n Kra l ının t ahta eü lüsunun 

yıl dönümü münasebetile Atat ürkle 

Kral Abdülaıiı arasında t ebrik ve 

te§ekkür telgrafları teati olunmuı-

tur. 

Bolu dağmdan geçen §ose üzerin

deki kar, milt.ernadi amele postalari

le temizlenmekte ve postn.lann işle

me.si temin olunmakta idi. Bu defa 

Düzce ile Hendek arasındaki Nuhve

ren boğazının kapanması yiizünden 

Boluda.n giden lstanbul postası Dliz

cedc "e lstanbuldan gelen posta oto

mobili de Nuhveren boğazında bek • 

ıe.mektcdir. 

Yunonisfonc/a 
Atinıı, 16 (Hussui) Şimali Yıınanls 

t.anda §idde>Ui kar tipilcri biribirini 
takip ct.ıııt .. ktcilir. Soğuklar artmış • 

tır. 
Yunan denizinde §fddetli bir fırtı. 

na. çıkmrı;,, iki Yunan vapuru kara.
ya oturmuştur. Istanbuldan kalka • 
ra..k Hamburga giderken kara.ya o • 
turan Volga gemisi de batmıstır. , 

Bundan mftdıı 100 kişiye 400 li
ralık muhtelif eşya hediye edile
cektir. Bu eşyalardan bir kısmını 
gösteren listeyi buglln neşrediyo

ruz: 
6 kişilik sofra !hak takımı 
(51 parça) 
6 kişilik bardak takımı (32 parça) 
6 Kişilik çay takımı (9 parça) 
Mutfak tak ımı (15 parça) 
Kilbik dıvar saatleri 
Amerikan elektrik ekmek kızart · 

ma nıakınesi 
Elektrik Utilsü 
Bir kostihnliik kumaş 
lı>ek gömleklik kumaş 
Rols traş bıçağı ve bileği 
Likör takımlar, 
M aşııı. saatleri 

Müsabakl'lmızı takip ediniz ve 
sayfanın sftğındakl kuponları ke
sip toplayın ız. Eksik nUshalarınm 
ldarehanenıizden tenıiıı edebilir • 
siniz. 

dilde (piil) "kfiprli,. kelimesi, eski 
yüksek Almancada (fürtl "nehrin 
gw,:it mahalli,, kPlimesi. Got lisnnın
cla (ritil) vı~ Breton dilinde (rit) 
''nehrin geçit rnıı halli,, kelimelerini 
buluyoruz. 

İtalyan, Kelt. Cermen ve tran dil
leri araı:;ındaki mukayese göseriyor 
ki, bir "prtU .. esas kelimesi eskidir. 

(portue) kellm,.si, "bir taraftan di 
ğer tarafa geçmek., niılamma gelen 
bir (per) köküne aittir. Sankrilce de 
tpipnrti) gelimesi (geçiyor, kur -
tarıyor), ( paraynU) kelimesi "bir 
taraftan diğer: tarafa geçiriyor., , 
Yunanca (pcra) kelimesi "bir taraf
tan dieer ta.rufa geçiyorum., mana-
sına gelir. 

İşte etimoloji lQgntlndeki izahat 
burada bitiyor. 

• 
[Konferansın ikinci kısmını da ya-

rın yine bu slitunlarda vercceğız.J 

Roma 
Görüşmeleri 

C Başı l incide) ' 

seriyetlc, Göringin bılhassa İspanya. 
mesele!<lf hakkındn gorüı:ımek Uıere 
Romaya gittığıni yazıyorlar. 

fa.tenin Roma muhabirı diyor ki: 

"ltalya. bazı de,·l tlerin !spnm•e •a 
adeıııi müdahale ı ind<.' daha ;;uia.. 
yiman~ bir tan:ı hnrckct ittihaz et • 
nıeleri t.arartnndır. 

Bu devletler eğc>r bu ş ldldo hnrc
ket etmezlnrs" Mnssolini yakın za • 
manda gönUIJiiler mese1e~i hekkmd:ı. 
ıı:ansa ve İngiltere tarafından ve • 
rılnıiş olan notalara verdıği m•ıvafn 
kat cevabmı hUlcümsUz addetmiye 
karar "ermek mecburlyet.ınde kala • 
caktır. 
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Kanşık bir 
rüşvet davası 

neticelendi 
E vv~l~ _gUn ~eç .~akit meşhut suçlar müdd:iumu

milıgıne bır ruşvet alma ve verme hadisesi 
gelmiştl Hadisenin suçluları Yedikule karakolu müret
tebatından polis 1330 numaralı Vasfi ile 184 numaralı 
Salih idi. Davacılar da Yedikule hava.gazi şirketinde 

çalışan Bekir ile kardeşi Şeyho idi. Dün sabah bunlar 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi önüne çıkarıldılar. 

Divrikll Bekir davasını şöyle izah etti: 

- Ben knrdeşime nikiihlamak üzere evime Nadire is
minde bir kız aldım. lki aydanberi bizde idi. Nikah ka
ğıtlarını da hazırlıyorduk. Geçen çarşamba günü eve 
döndüğüm zaman karım: "Gelin kaçtı.,, dedi. 

tokat Yumruk, 
faslından sonra 
BARIŞTILAR 

Evvelki gün Hocapaşa helalarında etrafına bü
yük bir kalabalık toplıyan bir kavga olmuştur. Dün 

polis bu kavganın ücs sucslusunu Müddeiumumiliğe 
vermiştir. Bunların ÜCJÜ bir tarafı, onu diğer tarafı teı 
kil ediyorlar. Sucslulardan ayni zamanda davacı va

ziyetinde bulunan Hüseyin, Hocapaşa helasının ta
mirini aeruhte etmiştir. Burada Hüseyinin akrabası 
Adille kendi adamlarından Yaşar da csalışıyorlarmış. 
lsmail, lbrahim, Abdullah, Ramazan, Sefer, Abdür
rahman, Derviş, Osman, Osman lbrahim, Mustafa da 

işçi olarak bu tamirde kullanılıyorlarmış. Dün, öğle
den sonra Hüseyinle Adil bir kahvehanede oturu
yorlarmış. • 
, 

Bir memur 
Muhakeme 
Edıliyor 

1 Amele Yaşar vasıtasile Hüseyin
! le Adili kahvehaneden çağırtmış

ar. Hüseyin gelince Topal Musta
·a hemen keseri kendisine fırlatmış, 
akat keser bir tahtaya rastlamış, 
'radan da Adilin başına sıçrıyarak 
'cendisini ·yaralamıştır. işte bu ke-

ser atma işi iki tarafı biribirine ka-

HERKESiN BEbENECE(;I 
SEVECEbl FiLiM Bugün MELEK Sıner:nasınd 

Meşhur musiki 

Macar 
Musiki - Aşk - Güzellik 
ve müessir bir mevzu 

üstadı FRANZ LIST'in 

Raosodisi 
PAUL , H0RB1G~ 
SYBİLLE SCHMt'ff 

'•••••••••••••~ Bugun saat 11 ae tenzlllith matine • 
~~~~~~~~~~~--~--.---.-~~~~~--.-~--.---::::::4. 

Yarın akşam---.~ 
Pangaltı T A l"t sinemasında 

YALNIZ 3 CECE 

Zati Sungur 
temsilleri 

Dikkat: HER GECE YEN! 
PROGRAM Sinemada: 

Matinelerde: SiYAH CÖZLER 

•YILDIZ• 
Sineması 

Benjamino Gigli ve 
Kate De Nagy'nin 
en güzel eserleri 

AVE MARiA 

Bugün: S U M E R Sinemasında 
Berlin ve Dresd operası meşhur muganniyesi 

MARIA CEBOTARl'yi IVAN PETROVITCH ve CEORC ALEX 
DER ile temsil ettiği 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBi 
(Maedchen in Weiss) 

şarkılı ve musikili filminde dinliyecek ve candan alkışlıyacak 
FO~ JURNAL'de: Holanda Prensinin izdivacı ve İtalya • tngiliJ 
denız anlaşma5ı imza merasimi vesaire. 

Bugiln saat 11 de matine. Umumi dühuliye 35 kuruş 

, Bütün lstanbul halkı _______ .., 

BEŞiZLER'I 
Fransız.ca sözıu DOK TORUN 

Derhal odasına baktmı. Şeyhonun J 
s~~dığından bir saa_tlc . teyzezadem 
dıger Şeyhonun clbısesı ve 15 lira
lık bir saat yoktu. Polise müracaat 
ettim. Bir hafta sonr.r Nadire bulun
du. Karakol tahkikaı ı npıyordu. Sa
ati çoban Raşitten al; ıştım. Onu da 
f&hit olarak karako~ 11.ğırdıln.r. Tnh 
kiD.t esnasında ben«. ın polis Salih 
Ye Vasfi 15 lira istediler, aksi tak
dirde senin işini yapmayız. Dediler. 
Benim pa.r.am yoktu. Gazhanede Hü
seyinden beş lira borç aldım. Bunun 
llç linuıw Salihe verdim. Fakat o ha 
IA ısrar ediyordu. Nihayet Fatih 
merkez ıııemuruna şikayet ettim. O 
bana shU1 memurlar verdi. lki de ka
ğıt Iiraı.m numarasını aldıktan son
ra ban& verdiler. Ben bunu Salibe 
verecekfdm. Memurlar bir yerde giz. 
lendiler. Ben karakola geldim. Salih: 

Meşhut suçlara bakan aslıye dör
düncü ceza mahkemesi, dün vazife
sini ihmal ettiği iddia edilen bir me. 

rıştırmış. Yaralanan Adil de Musta- büyük muvaffakıyetle devam 
fanın saçlarından tutarak yere ya- ediyor 

filmini görmek için SAK ARYA sinemasma koş 
Uğ~~ getiren beş kUçUk kızcağızın tebessümü, sizi de saadete 
rebılır. Ebeveyni, doğduklan memleket halkı, bunlarm, uğur murun muhakemesine başladı. Suç. 

lu Fener, Bina ve Arazi memuru Sup

hiydi. Suphinin birçok evrakı bırak . 

tırmış. Onlar da mukabele edince c ••••••••••-' 

"Ben kD.ğıt para almam. Git çil gü
müı, ıxıra getir.,, dedi. Ben gizlenen 
memu:·lara başvurdum. Onlar iki gü 

mUş paranın üstüne çizgi ile işaret 
ederek bana verdiler. Ben karakola 
geldiğimde komiser Şevki de oraya 
gelm~.. yanında veremedim. Biraz 
Bonra Salih te parayı almadı, ve be
ni yere yatırarak dövmiye başladı. 
Her tarafım yara bere içinde kaldı. 
Bana ıilşvet veriyordu da cürmü
meşhut yaptırdım. Dedi ve beni bu
raya k adar getirdiler . ., 

tığı ve bunların muamelesini yapma. 
dığı şikayet üzerine tetkik edilmiş ve 

hakikaten birçok işlere ait dosyalan 
aylnr<:a olduğu gibi bıraktığı görill. 

müştür. Vilayet idare heyeti Suphi 
hakkında lüzumu muhakeme kararı 
vermiştir. 

Dün, Suphi müdafaasını yaptı. 

Memur kadrosunun azlığını ve bir a
damın bu kadar işleri yapamıyacnğı 
için dosyaların biriktiğini söyledi. 

Müddeiumumi Hilonet. ihmalde de 

cürmükasti araıımaşı Iii.zmı geldiği 

için Suphinin beractini istedi. Fakat, 
Suphi, müdafaa şahitleri göstermiş
ti. Muhakeme, bu şahitlerin çağırıl. 
mnsı için tehir edildi. 

kavga kızışmış, yumruk, tokat, tek -
me faslı epeyce devam etmiş. Polis 
yetişmiş, hepsini yakalamıştır. 

Müddeiumumi Hikmet Sonel, 

bunları sorguya csekecekti. Hepsi 

içeriye girdiler. Barıştıklarını söy

lediler. Müddeiumumi de davaları
nın düşmesine karar yerdi. Kapının 
önünde kucaklaştılar ve hepsi bir 
arada kahve icsmiye gittiler. 

Akademide 
dünkü 
toplantı 

Güzel San'atler Akademisinde dün 
Sıra suçlulara gelmişti. Polis Vas

fi hiçb r şeyden haberi olmadığım =============== saat 16 da bir toplan:.ı yapılmış, a -

lmg iki konferans vermışlerdir. 

söyledi Salih te kendisini para ve- ŞEHiR TiYATROSU DRAM KIS~U kademinin yeni profcsöl'lcrinden res. 
rirken cürmümeşhut halinde bizzat Bu1:,'1İn 20,30 da sam Leopod Levi ile heykeltraş Bel· 

k l ı - 1''".· 1'11111111 1 • ya a aı ıgmı ve rüşvet almadığını ile Ve ·. 

ri sUrdU. Şahitler dinlendi. Müddei- 15.30 da 'l ''IJ Jl/ il 11 
umumt cürüm, sabit olamadığı Jçin sVRTOK j ı'l I) ... " lı 
Suçlule.rm beraetini istedi. Mahke- Son hafta 1 111111111

1
111 

me, müzakereye çekildikten sonra 11UL7'UKLAJC: 6CJ 
11uçlular hakkında. beraet karan ver
di. ŞEHiR T•v4 TROSU Operet kısmı 

Akademi direktörü Burhan Toprak 

tarafından hazır bulunanlara takdım 
edilen profesörlerden Leopold Levi -

nin resim hakkındaki muvaffakıyetli 

konferansını heykcltrnş profesfü-ün 

heykeltraşhkta tatbik edilmesi dil -

şünülen tedrisat usullerine dair olan 
almanca konferansı taıdp etmiştir. 

Kadıköy Süreyya Tiyab'Osunda 
HALK OPERET! 
Yarın Akşam 

ESKİ JIA!IAl\I, ESKi '.l'AS 
Operet 3 Perde 

' Tıpkı o an gibi hem kuvvetli, hem zayıftı. 
'Tıpla onun gibi etrafını insafsız kimseler sarmıştı. 
Zehirini akıtmasına imkan vermeden onu kıskıvrak 
yakalıyorlar ve müdafaa vasıtalarını elinden alı -
yorlardı. 

Önüne bir lokma ekmek tutuluyor ve bunun ge
ri alınması tehdidiyle en olmıyacak şeyler yapılıyor
du. İstihdaf ettiği, kendisinden zayıf bulduğu mah
lükların .nıahldımu olmnk cok harap edici bir şey
di. 

-14-

• MalmUdilrU, Yusufun hesaplannı tetkik ettikten 
sonra onwı birkaç gün şehirde kalmMına müsaade 
etmişti. Kış kıyamet~ at üstünde dolaşmak kolay 
değildi ve arada bir sıcak evde istirahat lazımdı. 

Fakat Yusufun Edremlde gelişinin haftasında 

kaymakam, malmUdilrilne, bu tahsildarın ne diye 
böyle boş gezdiğini sordu. Kırk senelik memur olan 
müdür derhal önünü ilikliyerek: 

"Biraz yorulmuştu da, beyefendi, iki, üç gün kal
mak için rica etti, bendeniz de ses çıkarmadım! Ma
amafih, bugün yola çıkmasını tebliğ edeceğim!,, 

1 Kaymakam dudaklarını bilktU: 

' 

"Ehemmiyeti yok canını, sordum yalnız!" dedi. 
Fakat Yusuf derhal o gün köylere gitmek emrini 

aldı. Malmlidüı1i onu yanma çağırıp: 
''Evladım, bir haftadır buradasın!" dedL "Galiba 

kaymakam bey seni görmUş, ne diye uzun zaman 
kalıyor, diye sordu. Sen bugün yollan. İnşallah şu 
zeytin mevsimi geçsin, ben sana bir ay izin alırım. 
Beş, on gUn sonra yine gelir, birkaç gün kalırsın ... " 

Yusuf, başUstüne ! diyip, çıktI. Defterleri, koçan. 
lan yüklenip eve geldi Bunlan heybesine yerleşti11-
dfkten sonra atını hazırladı. Bu esnada Muazzez, 

Buı..rtln 

20.30 da 
Ve 

15,30 da 
AŞK 

Konferanslardan sonra davetliler 

hazırlanan büfede izaz edılmişlerdir. 

MEMLEKET ROMANI 
sessiz bakışlarla kocasının hareketlerini takip ediyor
du. Yusuf hayvanı bahçe kapısından dışan çıkanp 
oradaki halkaya bağladıktan sonra tekrar içeri gir
di. Çizmelerini giydi. Gocuğunu sırtına aldı, ve bah
çeye çıktı. Sonra karısına dönerek 

"Annen evde yok mu?'' dedi. 
"Yok, Yusuf!" 
Biraz sonra ilave etti: 
"Galiba komşuya gitti. Bilmem. Giderken bana 

söylemedi!" 
Yusuf, bir müddet durdu. Sonra kansına gözleri-

ni dikerek: 
"Bana Allaha ısmarladık, Muazzez!,, dedi. 
Muazzez; önüne bakarak mırıldandr 
"Ne zaman gelirsin, Yusuf?" 
"Belli olmaz; belki haftaya gelirim!" 
Bir türlU gidemiyordu. Dudaklarını ısırarak k8.h 

önüne, kfilı Muazzeze bakıyor, sağ ayağının burniy
le bahçenin toprağını eşiyordu. 

Sükutu ilk bozan Muazzez oldu: 
"Hep böyle gidip, duracak mısın, Yusuf?" 
Kocası "ne demek istedin ?" der gibi ona baktı. 

Muazzez şaşırarak: 
"Ne bileyim Yusuf! Sensiz canım sıkılıyor ... Bazan 

on bet gün gelmediğin oluyor. Seni çok arıyorum, 
çok göreceğim geliyor!" 

"Bu kadar mı, Muazzez?" 
Yusuf, bu sözUn nasıl ağzından çıktığına şaşt.t. 

dikleri kanaatindedirler. 
1laveten: M1CKEY'in KIR HAYATI, Paramount Jurnal'de ltal1' 
İngiliz Akdeniz anlaşması imza merasimi vesaıre' 

' Bugün saat 11 de tenzilatlı matin~ .. __ ...... 
Bugünkü program TÜRK inkıla.A bı En bilyük .. zaferimi~i bu~~un ~ 

lstanbul : rının Turk neslıne gost~ 
Öğle neşriyatı: - Saat 12,30 •••n•d•a•t•e•rak•k•i•h•a•m•le•l•en•·•-•••••İİİimiiiiilillJİIİİfiİİİlmliiii.••-~ 

plakla Türk mus:r.dsi. 12.50 Ha\'adis. 

13.05 Pl&.ltla hafif miizik. 13.25 - ~-· Bu hafta s A R A y Sinemasında 
14 .nuhtelü plak neşriyatı. 

Akşa.m neşriyatı: - Saat 18.30 
Varyete muziki: Ambasadörden 
naldetı. 19,30 Konferans: seırm ::sır • 
n Tercan Ordu Saylavı. 20 Müzey
yen ve arkadaşlan tarafından TUrk 
musikisi ve halk şarkılan, 20.30 Bay 
Ömer Riza tarafmdan Arapça hava • 
dis, 20,45 Belmn ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkı -
lan, 21,15 Saat ayan. or.kestra, 22 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
.günün programı. 22,30 Pla~a solo -

WOLF ALBACH RETTY - MAGDA SCHNElDEP 
i k I'A.t.71.1 noru:sıu~ w 1.:jı:ı11111.ue temsu eauen 

Bebekler Perisi 
( Puppenfee) 

Viyana operetini gidip görünüz. VALS... ŞARKI... VE 
BALETLER ve V1Y ANANlN BÜTÜN NEŞE VE ÇILGINLIK 

MİDİR. İlaveten: FOX JURNAL: son DUnya havadisleri 
lar, 23 Son. BugUn saat 11 de tenzilatlı matine 

Gi"ınitn pro~ram özii 
enfoni Kon'lPıieri: 

18 Milfı.no: Florans: Georgesco i. 
dnrcsinde. 22.05 Stokholm: lvar Hel
mruıs'ın idaresinde. 

Viyana: Eğlenceli musiki. 19 Bel· 
grat: Leh şarkıları. 20,05 Prag: 

--•2'' 
Meistersaenger,, Operası. 21 ~ 
zig: ''Um Liebe und Gdd,, of"Y 
21 Belgrat: Operasından nakil 

hı.ftf konserler: 

12,50 Bükreş: Romıın MI& hava • 
lan, 1545 Varşova: KöylU musiki -
si, 16 Prag: Hafif musiki. 16.50 Bu. 
dapeşte: Radyo Sn!on orkestrası, 18 
Varşova: Küçük orkestra. 18.30 Bu
dapeşte: Eski Çigan. üstadlan, 18.55 

Marş, vals ve popuriler, 20.20 VaVr· 
şova: Karnaval musikisi. (Plik). 
20,30 Stokholm: Radyo orkestrası, 

21 Kolonya: Eğlenceli orkestra kon. 
seri. 22 Lemberg, Varşova: Şen neş
riyat, 22.30 Roma: Bando muzika, 
23.40 Budapeşte: Askeri bando. 

Operetler: ' 
21,40 Mili.ne: Al CavalllJIO ,,.İ 

anco,, Operası, 22.55 Bükres: J 
Strauss !l"'estivali. 
lhı na musikisi : 

19.10 Bu.~. 23 Buda.peşte• 
şova, 23,30 liyipzig, Kolonya Operalar : 

17,30 Roma: 

64 - SABAHATTIN ALI 

Bununla ne kastettiğini pek vazıh olarak bilmiyor
du. Yalnız Muazzezin çehresi birdenbire değişmiş
ti. Evvela bir korku, sonra müthiş bir acı onun ço
cuk yüzünü kapladı. Nefes alır gibi hafif bir ses· 
le: 

"Bu kadar değil, Yusuf!" dedi ve hıckırmıva baş
ladı. 

Yusuf onun kolunu tuttu: 
"Ne var öyleyse Muazzez?" dedi. "Daha başka ne

ler var?" 
Genç kadın büsbütün boşanan bir gözyaşı tufanı 

ile cevap verdi. Yusufun gözleri kararıyordlL Ka
nsını kucaklayıp okşamak ve teselli vererek onu sus
turmak, birçok şeyler bildiğini, fakat onu mahküm 
etmediğini söyliyerek aralanndaki buzdan duvarı 
çözmek istiyordu. Lakin bir el onu olduğu yerde 
dimdik tutuyor, parıltısız gözlerle karısına bakıyor
du. Yavaş bir sesle, sadece: 

"Sus, Muazzez, çabuk dönerim! ... " dedi. 
Gitmek için bir hareket yaptıktan sonra tekrar ba

şnıı kansına çevirdi, bir sır tevdi ediyormuş gibi iliı.
ve etti: 

"Belki her şeyi düzeltiriz!" 
Bu sôz üzerine Muazzezin vtlcudundan bir urper

me geçti Yaşların altında. parlıyan ve birdenbire bü
yüyen gözlerle: 

"Yusuf ... Ah, Yusuf ... Her şev düzelir mi!" 

Wagner'in "Die re. 

"Bilmem ... Belki ..• Sen, kendini kaybetme ve ~ 
bekle ... " 

Bu seter Muazzez onun koluna yapıştı. 
"Buralardan gidelim Yusuf!" dedi. 
'Gidelim!" 
"Sen gelir gelmez, gidelim, olmaz mı?" 
"Öyle birdenbire nasıl olur? Hele ben döne~iııl -

_beraber oturup düşünürilz!" 
Genç kadın tekrar eski haline döndü. Gözleri dil" 

rak: 
"Bilmem ... Çabuk gelirim dedin, değil mi? Jld 

seni bekliyeceğim ... " 
Yusuf, elini karısının omuzuna koydu: 
"Üzülme .. Kendini topla ... Çocukluk etme! .. .'' 61' 

di ve bahçe kapısından çıkıp, atına atladL ; 
Bunu takip eden günleri Yusuf, ömrUnUn &011 ; 

kadar unutamadı ve her hatırlayışında içini kill -rJ' 
ha_, <!tsiz bir kin ve hiddet, kah günlerce süreP 
teessür ve hüzün kapladı. ~.w 

Evden ayrıldığı zaman hava açık ve soğuktu.~ 
rin dışında büsbütün kendini belli eden bir ~_r.;, 
ovayı kıvrıla kıvrıla dolaşyor ve kavaktan ~"""" 
çalarak biribirleriyle kucaklaşmıya mecbur edi>'~ 

du. "' Beyaz at. kulaklarını bazan ileri, bazan ge~ 
tarak ilerliyor ve uzun kuyruğu rüzgarda sol 
doğru bir bayrak gibi uçuyordu. __ 11, 

Yusufun göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. ~ 
lan yolun ı~lak çakıl taşlarına çevrilmişti. Kaf 9'_ 
i~inde onu sersem edecek kadar çok sır vardı· -,,,, 
!ar, yerine göre, onun yüzüne bir kırmmlık, bir 
lık ve gözlerine tUrlU tilrlü parlavı,tar verlyordU. t' 

Yuaufu en çok ben. kendi kendine IOrdıJjll 
w~: ,, 

.,~-
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CBündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

A.hmet Emin YALMAN 

TAN'm hedefi: Haberde, h
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

1 Günün Meseleleri ı· 
Cenevreyc doğru 

Türkiye ile Yra.ııs:ınm t-.ieği iize
rine, :Milletler Cemiyeti konsey top. 
lantısı iklncl kinwıun 21 ine bırakıl
mıştır. Bundan maksat, uzlat,;.ına 

lmkanfa.n ara.-;tınnak iizere do.ha fü .. 
gün \'akit k~nmaktır • 

Kamutay Parti Gnıpu toplanh 
sın& aJt tebll~leorden ö~rendiitimiz 
lizere, son günlerde Fransa. Dıı; Ba • 
kanhğı Baş,·ekil llösyö Loon 
Blum~ bi:ıza.t bir ıınlaşnuı zemini ~ 
nuno.k hususunda.ki ,·a.tlini tokrar et. 
rn1ş ve tekliflerimir.i tt>.slıit ederek, 
paiJi.-;e yoJ.ltı,nıa.'klığınu'zı bizden is • 

teml5tir. 
Konsey t.opla.nhsmıı Ud gUn kala 

Fransız ,·e Türk del~eleıi CenP.VTe -
de raportörle birleşeceklerdir. E~er 
Ed taraf arasında. bir a.nlac;.ma olmus 

15a, raportör ,bwm kaydetleeek, eier 
o1nıaımışsa, tezJert ~·a.k.Ja.-.brm.ak ü. 
zere son bir teşebbüste hulunac:ıkhr. 
Kon...eye miirac.aa.tmuz paktm 11 inci 
nıaddesine istinat etmekte oldu~ • 
dan, bir karara 'ıı.nlmak için, Fran
sa Ue Türkiye dahi lşt ira.k etmek 
ı;artı De konsey n.zası reylerinin itti
f ııkı esastrr. Bu o ~emektir ki, kon • 

8 eyde, iki taraftan birinin reddede • 
ceği herhangi bir kanu- verilemez. 
Olsa. ol a. raportörün ta'-siyelerin • 
den istifade ederek, konsey ,yeni bir 
anlaşma mülıleti bırakmak arzusun
da bulunabilir. Formaliteler bunlar

dır • 
Fakat, hakı"ltat odur ki bu mese • 

le a.ym 21 hıde halledilmemiş olmak 
demek, ~illetler Cemiyeti imkan • 
lan l~de halledilmek talii ınas et
mek derneımr • 

llilli bir hak \'e şeref da,·:ısında 

doğrudan doğnıys. \'e derinden deri· 
ne bu davaya alaka ba~lamış ollan • 
lann sabn ise uZJıl.n süremez. 

Sanc.ak anla...~azlığmm Dd ~a
kik t1 üzerinde ısrar edelim: Bıri, 

a 1 in flilritncemiye talıammülU 
mese en ru· klü 
olmamak: tıdndsl. Sanr.Lk .r -
ğiine tam bir ha~-at emnly~ti ,.,.r • 

b llınınn.d11<ça.. lkmcl de -
mek et";ası l1 "' • 
l'eCe t4J.\izlerln hiçbir deJ!;en olma. • 

maık ! "d k dar tatbik olunan ı a-
l 936 ya : sancak smrrJanndnn 

l'ellin nettces '-"'o. sola se'\·ahııt edil -
biıe doğru. 88E-.. • •• ··ı·· "O' 

. b"tiln faciası ile goru ur: n.er 
dikçe • u __ 1. ,.,öçmenJerine rn. .. i .ge-
t.a.rafta San~ ,. w b" 

. • metinin faJiİ ne ugra.-.a ı. 
lh"'.'ömız. M 1 Tiirkive r.ıe.rkez-
leoek müne\.-ver er. . 

w __ ,r zorunda kalmı~lar • 
lerlne sıgınfWW" 

dır. 
0

ldvl .:ıı .ım.. dahnf b r ap ma . 
DJş&nya uOf''° - w 

da.fn'd bir ezilme! Sancagı 
ve içeride ~ T" ksU 

-•· l(in evvela ur z-
8nrlyeJeştlnnen. ' . 

JA-dr Btıı;in dalu San • 
!eştirmek a1.ou•• • • 

bn.kkmda1d telkmlere 
eak nöfn~U l . ]" 

. • • Bu telkin er şımc ı 
dikkat e(iİlllZ • • • 

da, eğt>.r verlı ida.renın 
ya.nıı, ol~ • b .. h 

de\1JlJI etseydi , Ug1.lll a.-
tasa.'\'V11Ml b' .. 

_ --"' -1. Hatta.. ır gun, kikat oııı,can.>a.-uı· w 

eliniz. Sancn.J..'1 dolaşı • 
"- Lutfen g 1. 1 .. 

.. kOD\l"iS.D bir kı... gore -
nrz, Türkç,e ~ t" in ,rapılahile.·e 

r-o daVf' lD , • bilir mlslnu. 1 " .. • •• • 

ld etmeJ{ da.hı münıkiln ili şartlan e e 

olurdu. k TUrktiil:riinün ha • 
işte bl_z s~~rol an<:a altma alabl • 

yat emnıyet.uu n p rf . 
• • bahsetnırıkle a sın 
l1l' bir esa-.tan "mür~ecller • 

1 olnla..ctın. so 
haberi o !llUD t hu mes'um 

1 Tl' ıı;eımes n, 
den gel" n ve. 

1 1 t-"'a.mlamal i!lt -
.. __ . ra ~er n -·· . 
YW.tm.l"'ll • .....; bir "*'kli an-
'"d-.a. oo'k herh&Jl""• 
.,. MU vere bur olduğumuzu 
cak .,.OOdetıneğe mec 
ula.tmak tsttyortlZ. 

Falih Rıllı ATAY 

c:::: Kasa pi;-C~t~ Seçimi 
Nizamt mUddct ibıtınış olan ~a : 

1 snafı cemıyetı 
aplar ve sakatçı ar e 
evvelki gün umumi bir toplantı. ya -

tinl seçmışler-
parak yeni idare heye 

· hirden Meh • 
dir. Yeni heyete Yenı~e iktaştan 
rnet, Kalyoncudan Halıt. ~~ 
~·--u lh Arapca.mısın1en A-
a.~u ve san, 1. 
it, Usktldarlı Hasan. Eth .. m. T~ ıır, 
Rıdvan Sorak, Ahmet Balcı. Sule~ -
men ve Kumkapıdan Mehmet seçi. • 

Ziraf Kombina Nedir? 1 Bugün de bu 
·---....: 

ı _ Eskiden çorak step orta~ında val
n u bu çiftlik harabesi vudı. 2 - Bu ha· 
rabenin yerınde bu manzara yaratıldı. 
3 - Çorak step ormanlaştı. 4 - Bakımsız 
ılırüntin yerini cins koyunlar aldı S -
J<arasapan yerini makineye ~)lraktL . 6 -
Zıraat san'atleri doğdu (Bıra fab!1~ası) . 
7 - Ataturk bir yıldonumunde esf"•nı tet
k•k ediyor. 

z 

Nedime 
\ 

Bir :t.abıta vnJ .. 'usı, aJPIUde bir el .. 
nayel .. 0 lhti3 a.r olsu.nı du göuhiııı t.a.. 
ZN!ir! •• ,, ~arı .. ı ... ııun nrndliılıinc t<•\ rild 
hatl"kt>t Ptmlş bir halu111111, jiJ~olo -
sunu bı~aklııma.'iı .. ndaının hatıra.. .. mw 

I da meğer neler cıuuaııdırınnı!:- :' !. 
1 Fikir, ha.fıra, . mır •. nıllbarekh•r hli -
j yor mu, i')liyor! K:ımııaund, ı:ifl si _ 
lindir, niwl motorii •. ~ınt ::t..f•nbere-

1 ği .. Goıı \hnıet Bı•) in dl'\ ri<lnim mu~ 
J .. iııesi .. diııınğııı içni irıe ... ııw.tırılmış 

1 o hiir.rPdklerin ) anında nnki Lıirer 

1 

sıılapur) tıdır • 
Hnhmetli Ahııwf 1\lit hat EfNuli 

iisfadımı:r.ın. ~) ı .. 01.dnn t ... tarıbnl.l 
Sırmakf"S suru tnsı) ıuı nı:n ımJan 

ytıtlen ın~lıur hir rouıorkiirü \'ardı, 

1"t•rcdeıı ıwre.\ ı•:' ıll'lnıı) hı. O ronıor
kiir, ..,ıı.halı l'IJ\llİ) lı• lwrabt•r ı•frnıli • 
nin ) 'lth-.111111 iiııiııuh•İı ı,oımr , p<"~irııle 
bir Rl:t.r nwrnl.ibi lı:\hri,\ e, 'at .. ı oJ,u
nurlu•n Yeıııis i!otkelPSinı• ) ıuıusmlı. 

Rc•n o \'ıtl.it 1•111·ııkt um. Kaz:tnl, ro
nıorkiir hi:r.im C'\"İrı itiz. sınıl:ın ~ı~r
ken, ııa.:r..ıırlnrıına ilisecr~. olsa, yntsı. 
ya kadnr o J,!iin lwndf'n ha3,r ~·okf lL 

l\hıhnn·llonı, o dn tıpkı hir su ka),ğl 
~ihi lnı maJ.inC'li kn nhıınh:ı~nın n r
dmn takılır, Jlmana 1 l:ır sUriiklenir· 
di • . 

O 1..ııman hu 7..amıındır, sımrum 

rta Yaylada Modern 
höyle .. crserili~e nhstı: lıazı hadisa • 
tın nrkaı.;nıdnn tnkıhr, ıriderim. \Tnr. 
'lıj!'m \'f'T ılı-. ,fah11rı ..._ı.ı hntırnlıırın 

f'!tı~nicJir. fiu Sf'ff'r tle böyle Oldu, 
lşf P. 

Fikretin \"nlrtivle 1 .. tıınhu!a ~"& 

gördü~ hir tnhlrlf' "fcrtııt\i mil.sah. 

hır,. olan bir kndın <,>lf'f'~ hnrnunrla 

dostunu ölclUriiyor. Kııtilenin adı: 

H ükumetimizin kö, 
iktısadiyatımız i· 

çin hazırlamakta olduğu 
inkılabın esasını: 

1 - Toprak reformu 
2 - Ziraat kombinala· 

rı 

teşkil etmektedir. 

bir Kon bina 
•• • umu esı 

peynircilik, yağcılık vesaire maki
nelerini kira ile buradan alırlar. 

Bu itibarla bu istasyonların iş. 

leri zirai artellcrin i<jleriyle kom

bine edilmiştir ve binaenaleyh bir 

'bakıma bunlar yardımcı teşkilat
lardır. 

Hakikatte ise makine kimin e. 
linde ise söz onundur. Binaenaleyh 

bu istasyonlar da 

Xedimel 

Nedime! Yani llıızaıte ve edehtrat

taJd mana iyle eş, ıniisah:p. en ya • 

kın. has ve samimi arkadaş. 

l:N'aİ7.ndı nin: 

Bugün % 50. 
si topraksız bu • 
lunaıı Türk ciy • 
lüsünün kfi.milen 
toprak sahibi kı· 

nkara orma • f t ı • V • devlet malı oldu-c 1 1 g 1 ğu !~n, yüksek 
' teknıgı d e v • 

1 e t elile oirden 

Bt•nlm ne<liınei nıhum tefekktlnı .. 

tmıdır •• 

~lısraında kn.qtetti~I mana De.. 

Şair (Nt>ıelim) in, kemll kendisini 

hilkatt>n cana ynkın hir ada.m telii.k • 
ımmnsr on i>ın Yildn.nbcri .mille.. 
timizin öz ve asil sanatı olan top
rak işlennde çalışan köylülerimi· 
zin tok, şen ve varhklı bir köy or 
dusu halinde milli bütünJüğümüzil 
tamamlaması bu reformun esas 
mcvzuudur. Bu çetin ve fakat VÜ· 

ce \'C şerefli i,<Jin esasları hakkın. 
da ileride yazacağız. 

Bundan evvekli yazımızda (1) 

Başvekilimizin son nutku ile artık 
dilimize giren "kombina" kelime
sinin bugünkil kuruluş ve i~şa i!" 
lerinde nerelerde kullanıldıgmı 1• 

zaha çalıştık. Bugiin de ziraat 
kombinaları üzerinde duralım: 

Ziraat kombinaları: 

Ziraat tekniği ve zirai teşkilatı 
ileri memleketlerde bu sahada baş
lıca 3 şekil göze çarpmaktadır: 

1 - Zirai devlet işletmeleri, 

2 - Zirai a.rtcller, 
3 - Makine ve traktör istasyon· 

lan. 
1 - Zirai devlet i&Jetmelerinde 

hazan toprak işleri, bazan hayvan· 
cılık hakinı olmakla beraber, ge
rek toprak işleri, gerek hayvancı
lık bunlarda daima az ve çok bir· 
leştirilmiş bir halde bulunur. Za· 
ten bu iki iş şubesinin tamamiyl.e 
biribirinden ayrılması imkansız gı
bidır. 

Zirai devlet işletmelerinde top
rak, istihsal alet ve vasıtaları ve 
her nevi tesisat devlete aittir. 
Binaenaleyh istihsal olunan emtia 
da knmilen devletin nrnlıdır. Burıı.· 
da çn hşan teknisy0 n ve işçiler 
hizmetlerine mukabil devletten 
maa.ş ve ücretlerini alırlar. 

B unlara büyük arazi ve zen
gin vesait tahsis edilir ve 

bu işletmeler, ziraatin parçalan • 
ması muvafık görülmiyen yerler • 
de ihdas olunur. Mesela Anado • 
lunun orta yaylasında, ihracat i -
şine elverişli, mütecanis, yüksek 
kaliteli ve çok miktarda buğday 
veya arpa yetiştirmek sahasında 
zira1 üevlet işletmeleri çok elve
rişlidir. Hatta bu işletmelere ba. 
zan buğday fabrikaları, damızlık 
hayvan fabrika.lan gibi isimler bi. 

le verilir. 
ÇünkU bu işletmelerde ptanlt, 

mütecanis, yilksek kaliteli ve kit
le halinde istihsal kabildir. 

Bu vasıflar ise bu tcşkil5.tların, 

Yazan: 
'" e s Ü r ' a t 1 c k ö Y e s o k- ki ederek srıçtiği mah1a gibi.. 

mak surctilc köy iktısadiyatmın Delikn.nhlık '"' ŞIJ>SC\ ı1iltk rağmı • 
biinyesindc bunlar en inkılapçı de-
ğişıkliklere \'iicut verirler ve kö- <la.. Kuşdili \C 3nlıııt ki Fenerbah~ 
yUn manzarası sür'Rtle <leJ?işir. gf•zintJlerindc ra."ilhtdığım nun·i yel • 

ŞEVKET SOREYY A A YDEMlR 

bizim eski beylik çiftliklerden ne 
kadar farklı olduğunu göstermek
tooir. Çünkü bu beylik çiftlikler-
de i~tihsal, bu işletmelerin aksine 
olarak, plansız, gayri mütecanis, 
aşağı kaliteli ve az miktarda idi. 

A nknrn Orman Çiftliği bu tip 
kombinaya bir bakımdan 

modern bir misal sayılabilir. Or. 
man Çiftliğinde her nevi zirai is. 
tihsal işleri, hayvancılık, zıı11. 
san'atJer (Sütçülük, biracılık v. s. l 
en güzel bir şekilde birleştirilmiş, 
yani kombina edilmiştir. 

2 - Zirai artellcr: 

. Bunlarda toprak, serma~.: ve te
msat hep köylüye aittir. Yalnız iş 

müşterek çalışma esası vani müş
terek bir iş plti.nı üzerinde tanzim 
olunmuştur. 

Artele lazım olan ve tek bir ar. 
tel tarafından tedariki güç olan 
büyük makineleri (traktör, kom. 
bayn v s.) ise bu arteller civarda· 
ki makine ve traktör istasyonların 
dan kiralıyarak kullanır. 

Bu artellerde esas olan müşte
rek iş planıdır. Bu iş plnnı ctra.. 
fında. köyün yalnız umumi, daha 
doğrusu piyasa için istihsale mü
teveccih büyük istihsal işleri bir. 
leştirilir. Mütebaki faaliyctk·rl 
serbest knlır. 

Zirai arteller, köylünün mülki

yeU tamamiyle mahfuz kalmak 
tizere sayi, toprağı ve istihsal va
sıtalarını bir iş planına göre mUş. 
terek çalıştırma şeklinden (müş
terek çalışma esası) bütün bunla. 
n köyün müşterek malı olacak su
rette toplamak <mUşterck mülki
yet) şekline kanar ~k cok çeşit-
ler arzede!'. 

B izim zirai inkılabımızda 

köylüniin toprağından mah 
rum edilmesi değil, bilakis her 

köylünUn toprak sahibi kılınması. 

nrn en ulvi bir esas olduğu evvelce 
de işaret olunmuştu. Binaenaleyh 
bizde müşterek çalışma esası; el· 
bete ki, işin plinlaştırılması ve 

.. köye yüksek ziraat aletlerinin ve 

usullerınin girmesi şeklinde 
caktır. 

3- Makine ve traktör 

istosron/am 

olrı-

Bunlar sosyal bakımdan temel 

ve teknik bakımdan yardımcı tcş. 

kilatlardu·. Makine ,·e traktör ıs
tasyonlarında her şey devlete aiL 
tir. Bunlar memleketin en elve
rışli yerlerinde kurulur ve her 
makine ve traktör istasyonu için 
etraf köylere nazaran merkezi bir 
yer seçilir. Burnya her nevi ma
kineler, ıslah maddeleri. traktör. 
ler verilir. Civar köyler - da.ha 
doğrusu tek başına çalışan köylü
ler büvük makineler tedarik ede. 
miyec~klcri için - civar kombina
lıır bu istasyon ı arla nnık~n·eJe nk
tederek tarlaJarmı bir çırpıda bu 
istasyonlar vasıtasiyle slirdiirür. 
ler, ekinlerini birden biçtirirler, 
harmanlarını birden savururlar, 
mevsiminde lazım olan sütçülük, 

Y üksck tcknıği bu suretli' bir
den ve d e v l e t elile 

köye s o k m a n ı n vereceği neti
celer ilstündc akla birçok şeyler 

gelebilir. Çünkü bizim kendi mem 
leketimiz, esasen bır kilçilk zira-. 
at memleketi olduğu gibi, bizim 
ktiltiirel münasebetkrde bulundu
ğumuz ve daima misaJ aldığımız 
Avrupa memleketleri de keza kü. 
çUk ziraat ülkeleridir. Binaena • 
leyh bı ·m ôlçillcrimiz hnddi zatın
da bu kuçUk ziraatc göre taayyün 
etmiştir. 

Fakat küçUk ziraat \ilkelerinde 
küçük ziraatin inkişaf temposile, 
büyük ve pliinh ziraat işlctmel\!ti
nin inkişaf tempolarım rakanılıır· 

la knrşılııştırırsak birçok endışeler 
kendiliğinden zail olur. 

Gelı>cck yazımızda bı• kar~ılaş. 

tırınnlarr yapacağız 

(1) Tan 10 1/ 1937 Pazar. , 

l•lM'lil'IM83W4!!1•H 
Hukümetten ış tstıyen 

bir vatandaş 
Matbaamıza gelen Maraşlı Halil oovabı veıildiğini. halbuki her hangı 

oğlu Ali Gilrz Dağlamaz ismindekı bir iş yapabilecek kabihyctt~ olduğu. 
kariimiz, 931 senesi tcşrinisanisinden nu da ilave et.mektedır. 
beri hükumet kapısında bır iş aradığı Düşkün bir vatandaşı ıst·raptan 
halde bulamadığını söylemiştir. kurtarmak ıçin naz.an dikkati celbey-

.. Maraş Fransız işgali altında iken, leriz. 
10 bin halkın iştirakile Evliya oğl'u 
1'Jvliya ıle beraber, Ulucamiden TUrk 
bayrağını alarak Kaledeki Fransız 

bayrnğJru kaldırıp yerine dikmek ve 
bUtiin milli mUcadclc devamınca sa~ 

O sküdar Vapur ve T ram· 
vay Ücretleri indirilmeli 
Çamlıca karilerimizden Bay Hik· 

met, bize gönderdiği yenı bir mek
tupta, imar faaliyctınin ve projeleri
nin hep lstanbul ya.kasına hasrcJ llip 
Hsküdar ve Çamhcanın un·ıtclmakta 
olduğuna na.zan dikkati celbediyor. 
Kariimiz, "şimdilik Usktldarm kar. 
makanşık yollıı.n ile simsiyah evle
nnden" bahsetmiyeceğinı söyledik • 
ten sonra, dünyanın en hafif ve en 

vaşa iştirak eylemek gibi vat.Rni hız. 
metleri de bulur.r..n kariimız. 935 se· 
nesi nihayetinde Ankaradı:ı bazı ma. 
kanılara müracaatla iş istediğıni. 

bu istidalannın Jstanbul vilayetine 
ve inhisarlar idar~ine havale olun. 
duğıunu, fakat Istanbulda mükerrer 
mi.iracaatıanna karşı "münhal yok" 

dirmelil e de ben: 

"Netli el ömrüm tıfendinı ! ,, 

Diye ba..~lıynıı giilün~ nii.meler ya. 

?:ar, yollardım • 

Nedime.. P.Iİ ilfıhh, g(izü kanb .. 

nosıl olur?. 

Benim hatırıı.m<lıı su dııklka can .. 

1anan riiz tnnc Nedim n Nooime 

\ 'ar. Hiç birine hu hali, .hu \ıı.ziyeti, 

bu rlnııycti ~ a kı-;1 ı nuıuyorum. 

Şuurum isliyor .• 
Nedime! .. nu hir ad ı..;, ram 11'9" 

m.n.k için drğil. rnnı armnl< iı;in ya
nıhlınıs insanlara ynra.-.ır •• 
Şuurum iı:liyor.. \'C hafızanun Ü()o 

nı hir kö'jesinde bunun 17.alunı c:ar • 

çahuk lı11lu~·on1111.. hir tek mı!ira: 
NieA" nü.ım.kin adı (Tahir) olur!.. 
Şimdi anladım .. lrnrhıldum. Ooh!. 

. f. firem • TALU 

tatil sularını veren, havas: ve ylik • 
şek ınanznrıısıyle meşhu r olan Çaın • 
ııc>.nnm bugün bakımsız helmelen şi • 
k:,yet eyliyor ve: 

"Mimarlar, miiteha.sı:ııslor biraz da 
Klıçük ve Blıyuk Çanılwalara gelse • 
lcr: 180 odalı Tunuslunun koşkü. 

ytizlercc dönümlük eşcarı müsmıresi, 
bağı ve civarındaki Nsıfiz, l"\amık, 

Ahmet paşa kôşklen bugUn ne halde
dir, görseler ... Bunların yerinde ya. 
~ani ağa<;lar, otlaı vıı r" divor. 

Kariimiz, Çamlıcanın bır harabe
zara dönmüş olduğunu ur.un uzadıya 
anlattıktan sonra. Çamlıcayı gi.izeL 
lcştinn (•emıyetının birkaç .ğaç dik
nıekle, net11·e:;1z karnı ' hayalleri& 
nı•}Şgul bulunduğunu yazıyor ve ni. 
hayet diyor kı: 

"lstanbulun bu kııımı i<:iıı yeni plan 
yeni proje lazım değil. On•ın eski 
tarhı, eski planı kafi ... Bu tarafm i· 
mnn, tezyın! ve buraya rağhet celbi 
ıçın şimdilik yalnız ve va tnız ~irketi 
Hayriye ile halk trAm"a)IRn °tdar~. 
ım'!ln himmeti 11\ıım Bunlar ücretleri 
yt rı yarıya indımıP.'idfrkr Bu tak. 
d!ıde belki muva tkat blr kazançsız. 
lığa uğrarlar, l!ıcm bu ııUrmez. N~ 
tıt<'de hem onlar k~zantrlar, hem d• 
tabtnten ceruwt i?lbl yaratılmı" olan 
burası imar edilir, rağbet göri.lr 
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( SPOR ) 

Milli küme ve Milll 

• • 
ızmır mıntakası 

Kümeye 

Namzet 

3 klüp küme 
• • 

namzettir ıçın 

Futbol Federasyonunun son zamanlar
da büyük hatvelerle geriliyen futbolümü
zü kurtarmak gayesile ortaya attığı milli 
küme maçları bütün mıntakalarda hara
retle devam etmektedir. 
Şimdilik yalnız Ankara, İstanbul ve lzmir mmtaka

larma inhisar eden bu karşılaşmalar ilerde faydası ta
hakkuk edecek olursa bUtün Türkiye mrntakalarma tcş 
mil edilecektir. 

Bu maçlar için karşılaşan Anknra ve lstnnbul klüp
lerl milli kümeye tefrik edilecek takımlarını.aşağı yu -
kan tesbit ettiler. 

Altay takımı gençleri biraracla 

Bu takmılarm bir devrelik lig maç 
larmda bazı mUsabakalan tehire uğ
radı ise de şimdiye kadar yaptıkları 
karşılaşmalarda kazandıkları pu\lfin 
\"aziyeUeri milli kiline grubunda de
ğişiklik ihtimallerini kaldırmıştır. 

Yani İstanbul ve Ankaranın milli 
kümeye girecek küpleri taayyUn et-
miştir. Ve bunun değişmesine bun • ı 
dan sonraki maçlar tesir edemez. 

/sfanbulclan ve lımirclen namıefler l 
Milli kUmeye lstanbuldan Fener -ı 

balıçe, Galatasaray, Beşiktaş, Gü -
neş Ankaradan Gençlerbirliği ve An
karagUcü takımları iştirak edecek • 
tir. 

1 KASIMPASA 
' 

GÜREŞÇiLERi 1 

Diğer taraftan milli kümeye takım 
verecek mmtakalardan !zmirde liğ 
maçları en hararetli bir safhada bu
lunmaktadır. İstanbul ve Ankaranm 
milli kUme takımları meydana çık -
tığı halde bu mmtakamız bu netice
ye varmaktan henüz uzaktır. İzmir 
de lig şampiyonası 9 kltip arasında 

yapılmaktadır. Bu klUpler şunlar -
dır. 

(AJtınordu. Altay, Göztepe. lzmir 
!por, K. S. K. Demirspor, Burnova, 
Buca, Eğespor) 

Bunların ilk beşi ile son dördU ara 
ımda kuvvet itibarile büyük fark ol
duğu için her sene bu sonda gelen 
takımlar ilk beş klübc daimi surette 
yenilirler. İzmir muhteliti oyuncula
rı da bu ilerde giden beş takını içine 
taksim edilmiş gibidir. 

Kasımpaşa klübün
de feyizli bir çahşmaı 

hareketi var 

lşte takımlar arasındaki pek bariz 
kuvvet farklnn l.zm.iri İstanbul ve 
belki de Ankara.ya karşı zayif düşü
ren sebeplerden biri ve en mühim • 
midir. Futbol sezonu başında yapıl
mak istenilen birleşmeler tahakkuk 
etmiş olsa idi .lzmir futbolü milli 
küme karşdaşmalarmda eski kudre
tini muhafaza. ettiğini herhalde isbat 
edecekti. 

Çef in yanıma 

Milll kUmeye girmek meselesi iler 
de giden bu b~ takım arasında çok 
çetin bir yarışma yaratmıştır. Yalnız 
"on hafta maçında K: S. K. m l.zmır 
ıporu 4 • 3 mağlüp etmesi bu iki ta-
kımın milli kümeye giremiyeceh-ini 
ıureti knti'yycde tahakkuk ettir -
mıştir. Şimdi mılli küme ıçin Altınor 
du, Altay ve Goztepe klüpleri kal · 
mıştır. Fakat bugün l<;ln girecekleri 
gostermek imkansızdır. Bu müphe -
nnyet İzmir lıglennde belki üç dört 
hafta daha devam edecektir. 

DECtşnrLlK 

Muhakkak olan bir şey varsa. nrtlli 
kümenin Ankara ve tstanbuldan zi -
yade !zmirdc büyUk bir değişiklik 
y pmasıdrr. Geçen seneki liglerde fo. 

a vaziyette olan klüpler bu sene a -
damakıllı çnlı arak eski kudretlenni 
gostermıye ugraşmışlardır. 

Bu değişiklık bu sene ve gelecek 
aene olmasa bile üçüncü sene muhak 
kak lzmır futbolünün kuvvet seviye 
mi takım itıba.nle de yükseltecek • 

~ır 

Puvanlar 
' lzmir lıglerınd+> tnknnla.rm puvan 
vaziyeti şudur : 

. ~ugiin (yani 17 İkincikanun) Kasım paşa Halk Parti
sı bınasında, Kasımpaşa klübü tarafından serbest duhuli· 
yeli güreş müsabakaları tertip edilmiştir. 

Gündüz saat 11 den itibaren başlı-r----- -------- -
yacak olan müsabakalara Kn ... un 

paşa kJilbUnün bütUn güreşçileri 7 
kategori olarak iştirak edecek ve bu 
yedi siklette birinci, ikinci ve üçün
cü olanlnra klilp madalyalar vere • 
cektir. 

Birkaç senelik faaliyeti esnasında 
çok şayanı dikkat neticeler almış o -
lan Kasımpa.şa klübünün bundan ev 
vel de milli takıma dahil olmuş bazı 
güreşçilere meydan okuduğu ve bu 
na muka.bil resmi müsabakalara in
tizar etmesi cevabını aldığı hatırlar 
dadır. O zaMandan şimdiye kadar 
yani beş aydnnberi ne birincilik ne 
de bir teşvik müsabakası yapılmn -
dığı için çalışmnlannm semerelerini 
gösteremiyen klüp nihayet bunu ken 
di muhitinde olsun göstermek üzere 
boyle serbest dühuliyeli bir müsaba 
ka tertip .etmiştir. Bu müsbet ve kıy 
metli hareketinden dolayı Kasımpa
şa kJilbünü takdir ederiz. 

Bu münasebetle şurasını da yaza
lım ki; bundan evvel olimpiyat ve 
Rusya seyahatlerinde kendilerinden 
kımsenin denenmemiş olduğundan 

şiki.yet eden Kasımpaşalılardan bu 
eeforki Finlandiya hazırlığı için de 
hiçbır güreşci davet edilmemiş ve 
bu klübün müteaddit ynzrlı müraca -
atlarına rağmen oraya antrenör gön 
dcrılmemiştir. 

Yüzlerce lira venlip ta Finlandiya 
dan getinlen Antrenöri.ın yalnız bir 
klUpta çalışması ne dereceve kadar 
doğrudur. Bunun takdirini efkanumu 
miyeye bırakır. güreş federasyonu er 
kanının bövle çalışkan gençlere hi
maye ve lltifatlnnnı derlğ etmenıele 
rlııi rica edenz. 

Alm'ln 
Boksöıüne 
Bol} kot 
Alman boksorU Şimeling'le dünya 

boks şampiyonu Anıerikalı Brodok. 
kun cihan şampiyonluğu için bu sene 
çaı1ıışmnlo.nna Nevyork boks komi3-
yonunca karar verilmişti. 

Bu karar üzerine Alman hazırlan. 
mağa başlamıştı. Pakat Amerikada 
bulunan museviler Almanların Mu. 
se\•ilere ynptıklan muamelelere bir 
mukabele olmak Uzere maçı boykut 
etmcğe karar vermişlerdir. 

Amerikan mu evilerinin teşkil et
mış clduklar. " Nazi nleyhdan" !iğin 
lüyük bır toplantısında o liğe men. 
sup 240.000 musevinln, Maç yapıldı. 

ğI takdirde ke.t'i boykot ilan edecek

leri ilim olunmuştur. Museviler Alma 
nın maç hasılatını Almanyaya götür. 
mesile Almanyadaki Museviler aley. 
hine devam edilen faaliyete dolayısl
le yardım olacağını ileri sürmektedir. 
ler. 

Amerikada bilyük tesirleri olan 
Musevilerin; beraber hareketleri kar. 
şısında maçı tertip edecek olanlar 
çekinmeğe başlamışlar ve A1man ye
rine zinci Coe Luviz'in dUnya şampi. 
yonu ile dövüşmesini ileri sUnnüş. 
!erdir. 

Gôztepe 12, Altay 8, Demirspor 8, Zenci Oweus' den Her Yerde 
K. S. K. 7, Altınordu 6, lzmirspor 5, l 

Şu haberlere bakıltrsa, Alman bok
sörünün bütün müşkilatı yenerek 
imzalamağa muvaffak olduğu dünya 
şampiyonluğu kontratının suya dilş. 
me ihtimali coğalmıştır. 

Eğespor 5, Buca 5, Bumova 5, atifade Ediliyor bu sefer mUhim bir boks maçından 
Bunlardan Göztepe. Deınirspor, K. Profesyonel olan zenci koşucu O- .evvel iki boksörün ortasında halk 

S. K., Buca dörder maç yapmışlar, wenıdn bUyUk şöhretinden Amerika,,. takdim edilerek müsabakanın reklfl.
Altay. !zmirspor, Eğeepor. Burnova nm her yerinde istifade olunmakta- mı arttırılmıştır. 

içer maç oynamr lar Altmordu da dır. Ge<:.en ay bir koştt beygiri ile ya Resimde iki boksartın ortasında ko 
lkı mtı baka~ t"r. n~ ederek galip gelen Zt.'nci koşucu sucu zenci görülüyor. 

M acern bir yarı deliler diyann
da geçil. Babası kral ağır 

hastalanmadan önce bile, genç ve
liahtın kendi keyfine göre hareket 
leri müstakbel tebaasından "ağır

başlı., takımının kaşlarını çattırı -
yordu. Bir kere tahta geçince, na -
zırlarile papas güruhu karşısına 
dikildiler. 

Kırkını aşmıyan yeni kral be • 
kardı. Tebaasına örnek olacak ra
hat bir hayat geçirmek niyetinde 
olduğu için derhal sevimli, uysal 
bir kadın arnmıya koyuldu. KarISI
nın bilhassa uysal olmasını isti -
yordu: Çünkü sinirleri pek has -
sastı; nazırlarile konuştukları ise 
sinirlerini yatıştıracak şeyler de • 
ğildi. 

Tam da biitUn kurduğu \'asıfları 
haiz bir kadın tanıyordu. Hatırım 
da kaldığına göre, Daisy Beli idi 
bu kadının adı. Amerikalıydı ve 
daha evvel iki kere kocaya varmış
tı. Kendisi hiç dünya evine girme
miş olan kral için bundan müna -
sibi de bulunamazdı. 

Buraya kadar. macrrada bir fev
k." liidelilt, gaytııntllnllt yJ::1h. Fahnt 

sözii geçen yan • deliler ülke _ 

sinde herhangi bir iş gürültiisiiz, 
patırdısız olur, biter sanmnk deli
lik olur. 

Sözgelimi, hükumet mi.itcaddit 
ayal etlerin hara biye uğramasına 

S"'yirci kalabilir, gelgeleliın yaban
cı bir memleket diktatöriiniin 
"Douvrcs,. yolu iyi yapılmış değil
dir .• , demcsilc nyni hi.ikumet kı -
va.metin koptuğuna zahip olurdu. 

tşte günlerden bir perşembe gü
nü öğleye doğru, Başpiskoposla 

Bnı;;vekilin çıkagcldikleri ve derhal 
huzura çıkmak icin a \•ak diredik -
!eri ha.her verilin<:e kral hiç te şaş 
madı. 

S ab::ı.ht Madıım BC'll ile geçir· 
di'n için krnhn k<'yfi yerin

de idi. 1ki kafadarı derhal kabul 
etti, onlara kokteyller, pürolar ik
ram etti. Fakat berikiler cigarayı 
da lçikiyi de agızlarma koymomak 
la. kalmadılar. öyle ti..c;;ikar akılbo
zukluğu alaimi gösterdiler ki . bu 
telaşın bu heyecanın ~Pbebini . he -
men hemen endişe ile, sormıya 
mecbur oldu. 
- Sormıya ne hacet var, haşmet 

maa.p? Dedi Başvekil, gazeteler hep 
bununla dolu. Fotoğraflar mı ba
sılmadı. Bayanın köpeğinin resmi 
ne varmcıya ıkadar. Zatı Haşmet

penahileri ne yapmak fikrindeler? 
Kral: 

- En tabii olan şey. diye ce\'"nP 
verdi. Mayısta taç giyeceğim ya, 
Hazıranda da Daisyyi alacağım. 

Başvekil bağırdı: 

- İmkanı yok, delilik! 
Sesi vaaz san'atınm eıı mükem • 

mel ifadesi olan başpiskopos hük
metti: 

- Asla mevzuu bahsolacak şey 
değil. Bu kadınla evlenemezsiniz. 

- ''Bu kadın,. a Madam Bell de
seniz daha iyi olur, dedi kral, Daisy 
diyin. isterseniz. 
Başpiskopos cevabını buldu: 
- DilğUnUnüzü takdis etmem ih 

timali olsaydı nasıl olsa ''bu ka • 
dm,. demiyecek mi idim. Allahm 
evinde kabul edilen blr ifade bura
da neye makbul olmasm 7 Kaldı 
ki bu izdivacı takdis etmeyi kat'iy
yen reddedcrlm. 

BaŞ\•ekiJ lnfa karıştı. 

- Ve ben istifamı veririm. 
Kral kızdı: 
- Bundan ne çıkar yerinize ge 

çecek mi yok? 
Mesela Sandy Mac ~e haf

tasında bir kral partisi teş. 

kil ediverdi. Zaten, taç giy -
mek t.öreninden çok evvel 
istifaya mecbur olmanız da muh
temel. 
Başpiskopos laı}ı gediğine koy • 

du: 
- Bu tehdit benJm için varit de 

ğil. Gayri meşruti bir izdivacr ki
lise asla tasvip etmez. 

• şte bu beni Arap saçma dö
l nen bir müşkülattan kur -

tarn11ş 0lur. Filvaki, din mesele -

• ••• 

- Sizin alacağınız kadını ~ • 
mek bana düşmez ki! 

- O halde bu işte bana öğüt v.
remezsiniz. 

- Ne istediğimi pekfila biliyor• 
sunuz ... Kral kanından birini atına· 
nız matlup; Amerikalı bir kadın d• 
ğil. 

Kral ta.en gediğine koydu: 
- Sarih bir söz söyliyebildinfS 

hele şükür. İmparatorluğumun şarl 
taki güvenine dostluğu o kadar ltl
zumlu olan bir milleti imparator • 
luk Başvekili tahkir ediyor. Ote • 
den, bütün siyasi dostlarım bir İll 
giliz kralının Amerika)ı bir kadın• 
la e~lenmesinl muazzam bir dip-, 
lomasi zaferi telakki ediyorlar. 

leri benim başımda "Fatih Gi - B • aşvekilin etekleri tutuştu: 
yom., için olduğundan çok büyük - O değildi demek isted1-
bir dert. Hiç olmazsa onun etra - ğim, dilim sürçtü. 
fındakiler, hepsi ayni soydan hris· Kral göz yumdu: 
tiyan, bir avuç serseriden ibaret - _Pekala, bunu siz söylemerolff 
ti . Oysa ki ben; 495 milyon • 500 ben de duymamış olalım. Şinıdi 
milyon diyelim • tebaanın imanını. kral kanuıdan bir bayan anyalı:ın. 
fikrini hesaba katmak mecburiye - Hala mı hfilô. on yedinci asırda ya-
tindeyim. Bunların ancak yüzde on şıyorsunuz siz, ben yirminci ası ... 
biri hristiyandır. Ve bu azlık ta da yaşıyorum. Yalnız değerleri sa)'9 
savısız mezheplere, tarikatlere ay- sinde terfi eden askerlerin veya fal 
nlnuş bulunuyor. Öylesine ki. di- rikatör oğullarının sürdükleri 
ne dair ne söylesem tebaamdan bi Cümhuriyetçi bir dünyada yaşı .. 
rinin hissiyatına dokunmak tehli- yorum ben. Onlardan birinin mi ki 
keı:ıine düşmüş oluyorum. zım alayım.? Siz kendiniz seçin 

Üstünde çanı olan bir kilL-,ede kaynatamı: Acem şahı var, Sinyor 
e\'lensem Puritainleri tahkir etmiş bombaroone var, Herr Battler var. 
olurum. Anglikan kHisesinin 39 Rusyada çelik kralı \'ar. Güuuıı 
maddesini baştncı etsem tebaam • kral stoku bunlar L,te. 

dan yüz milyonlarcası beni tanrı- Başvekil: 
- Delirdiniz mi? dedi. 

lannın düşmanı sayarlar. 
Bl tun ou- om ışrennı xon:neıeş-~--.Iiskooos .ara va 2irdi: 

- Bir "feragat,, imkanını mtına 
miş bulmakla beraber taç giymek kaşa etsek daha iyi olacak gibi g9 
merasimini değiştirmek elimden liyor bana. 

gelmez tabü. Orası sizin işiniz. Fa- Başvekil gökte aradığını yerdi 
kat hiç kimseyi tahkir etmeden. bulmuştu: 

kimseyi kırmadan evlenebilirim. - Evet, evet! Zatı Haşmetpena-
Mcdeni nikahla iktifa ederim. Bir hileri taç ve tahttan feragat etnı• 
diye<:e~'"iniz kalmaz n? . lidirler. Böylece mesele kökündeD 
BaşpiRkoposun buna aklı yattı: halledilmiş olur, biz de bir siltil 

miişkülıittan kurtulmuş oluruz. 
- Duyulmuş, işitilmiş şey de -

Kral itiraz etti: 
ğil. Hezalct, amma ben işin icindcn 

1 - Bir sebep yokken yerimi bıra 
sıyrı mış olurum, bir diycecğim 
yok. kıp gidemem. Bu kaçaklık olur. 

Başvekil atıldı: Piskopos yetiştirdi: 
- Aman Hazret, davamı böyle - Tahtınız tii. temelinden sar • 

yüzüstü mü bırakacaksın? . sılacak. 
Piskopos yan çizdi: - Orası bana ait, çünkü üstilıl 
- İtiraf ederim ki, Haşmetma - de oturan benim. Fakat kilise be" 

aba verecek bir cevap bulamadım ni istemediğim bir kadınla evlen· 
birdenbire. Siz kendilerile meşru- miye ve sevdiğim kadınla zina h~ 
ti cihetleri münakaşa ede durunuz yatı yaşamıya mecbur ederse ki • 
da o aralık ben cevabımı hazır -
lnyım. lisenin temeli sarsılmnz mı? 

Piskopos yelkenleri suya indir " 

B aşvekil derlendi. toplandı: 
- Zatı haşmetpenahileri 

nin Kanunu Esasiye meydan oku 
malarına imkan yok. Parlamento 
çok kuvvetlidir. 

Kral karşılık veroi: 
- Adı öyle çıkmış, bir şey yap 

mndıkça bir şeyler yap.ııbileceği sa 
nılıyor. Bununla beraber ben de 
sizin kadar anayasaya bağlıyım. 
Ve bu mesele hakkında milletime 
danışmak için umumi nitihabı iste 
miye beni mecbur ederseniz bunu 
yapmıya hazırım. Millet benimle
dir. 

Apışan Başvekil söze atıldı: 
- Umumi intihap mevzuubahis 

değil ay efendim. Nazırlarınızın 
reylerine davranmıya ha.zır mısı
nız, değil misiniz? Aramızda konu 
lan tek met'cle bu. 

Kral sordu: 
- Peki! Sizin reyiniz ne? Kimi 

almamı istiyorsunuz? Ben seçece
ğimi seçtim. Şimdi sıra sizde. Ev
lenmekten bövle miicerret, müp -
hem bir şekilde konuşulmaz. Gök 
lerde dolaşmayın, yere inin. Seçti
ğiniz bayanın adını söyleyin. 

Başvekil durakladı: 
- La.kin kabine orasmı düşün~ 

medi. tst karıştırıyorsunuz, ha.ı; • 
metnıaap. 

- Işı karma kan şık eden sizst • 
niz. 

di: 
- Kalkıp gitsek daha i)i ola • 

cak sanırım, nazır efendi. Bütiill 
bu eddeleyi haşmetmaabın aklın~ 
getiren iblisin t!ı kendisidir. Gibi 
geliyor bana ... 

O avetsiz misafirlerile berabe.t 
ayağa kalkan kral: 

- üstelik, kardeşim yerime g~ 
mek istemez de belki.. Dedi. 

Başvekil sözü neticelendirdi: 
- Bize gitmek dilşüyor başınef 

maap. 
- Öğle yemeğine kalsanıza, iki• 

niz de. Yemeği Daissy ile yiyece • 
ğiz. Bu daveti size emir şeklinde • 
mi s8ylemeıi ? 

Piskopos kamının pek açıktJğJ· 
nı birdenbire hatırladı: Yemek o• 
dasına inerken kral Başvekilin kd 
lağına fısıldadı: 

- Aklm,ızda olsun, azizim Gold«Yl 
sizin seçtiğiniz bayanın adını bit 
söyliyecek olursanız, onun fotoğ " 
rafı yarın bütUn gazetelerde Dais1 
nin ve köpeğinin fotoğraflarile yaO 
yana çıkacaktır. 

Başvekil hazin hazin başını ssl· 
!adı. Yemekleri ağzına sürmedi gi• 
bi bir şey. 

Piskopoea gelince, tabnğınd"' 
lokma değil, kırmtı bırakmadı. tı• 
ka, basa yedi lçtt. 
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Hasan Izzet Paşanın böyle bir 
yol tutmasında, Alman er

kanıharbi Guze beyin de çok tesiri 
olmuştu. Guzenin maksadı, düş
manı Kafkas cephesinde mümkün 
olabildiği kadar oyalamak ve ken. 
disini fazla kuvvet bulundurmıya 
mecbur etmekti. Böylelikle, Al -
manlann şark cephesindeki yükü 
bir derece hafiflemiş olacaktı. AL 
manın fikrine göre, Ruslar, Erzu
rum mUstahkem mevkiinl zorla • 
mak için bUyük kuvvetler sevkine 
mecbur olacaklardı. Amma, bu 
arada, Türk arazisinden geniş bir 
saha, çiğnenecek, binlerce Türk 
vatandaşı, yersiz, yurtsuz kalacak 
}armış. Alman erkamharbinin bu 
da pek umurunda değildi. 

Hasan 1zzet paşaya ricalarımı 
tekrar ettim. Ve şayet bu ricala
rım kabul olunmazsa, istifa edece
ğimi bildirdim. Ordu kumandanı; 
kat'f isranm karşısında, nokta! na. 
za.nma lştlrak etti. Ruslara karşı 
yeniden taarruza başladık. (9) un. 
cu kolorduyu da yanaştırarak hep 
birden dUşman üzerine y'ilklendik. 
Köprüköy meydan muharebesi iki 
gün bUtiln şiddetiyle devam ettik
ten sonra lehimize neticelendi. 

Şimdi sıra, dUşmanm takibine 
gelmişti. 

Ruslar, KöprUköy harbini kay • 

<1001Jlrti~~ı~Pf2BM; &I}de, ~ -
mevzilerine sığındılar. 

İki kolordu, ve bir nizamiye fır
kaslyle, yaptığımız taarruzlarda 
dUşmanı bu mevzilerinden de tnr
letmiye muvaffak olduk. 

Her iki meydan harbinin kaza • 
nılmasını evvela Mehmetçiklerin 

yüksek ta~rruz kabiliyetlerine, son 
ıra da kumanda mevkiindeki arka. 
da.şlarımın. fedakarlığına borçlu-

wuz. 

R 
~tara., bUyUk bir darbe ~ 
dirmiştik· Fakat ordumuz 

f~e ve giyim bakımm~an hiç te 
ju; 1 , tte değildi. Bırçok nefer. 
.,.vaz)e l d- i' 

ier, elbiseleri parÇa an. ıgı ~ın, 
1• tl entari ve mıntan ilze-111.apu arını, 

. gi ..ı ıa.rdı Bu kadar acık-nne yıyor · .. 
lı şartlar altında, ancak Türk har-
~ebilir. Mehmetçikler, bu ~ey. 
d ··"'A~belerinde tahaJDmul ve an muıuu~ 

1 
.. 

t tin yilkSek örnek ennı, 
eraga: en 

gösterdiler. 
ı KöprUköy harbinde, 28 inci fır-
kan 83 Uncil alayı, sahra tah-
3_. mt'· 1 takviye edilmiş olan 
~ıma ıy e cd ,. d 
1(1905) rakımlı ''Çoband e a-
ğmdald Rus mevzilerine yaptık • 
is.n hücumlar. h&rP tarihimize ge -
~ecek hama.set tablolariyle dolu • 

~~ lf 
1 Bundan başka. 34 ve 1~ ine 11"-

·'-al yni aekilde milstahkem a arımız, a .,. .. 1 olan Hombeki tepelerine, oy e 
kahramanca saldınnışla:dı k!, Rus 

1 ğradıkla.rını bilemıyerek ar neye u ld 1 
mevzilerini terke mecbur 0 u ar. 

1 Azap meydan muharebesinde de, 

34 Uncil, 17 nci ve 18 inci .fır~aı.a.. 
nn. taarruzun bilhassa fkıncı gil. 

llu ' .. terdikleri kahramanlık, 
' gos . . ift'h 

fl'Urk askeri içln, ebedı bır 1 ar 
:vesilesidir. 

1 Bura.da da ara.zi, son derece sarp 
• 1 · mUkcmmel tr, di.ışman me\'Zl erı, 

aurette tahkim edilmişti. 
Fı k l UtJıla telef a.t veriyor, 

r a ar m .,. d"klilil 
.Mehmetçikler, sapır sapır 0 

bo -
yor saflar arasında korkunç ş_:
Jukİar hasıl oluyordu. Fakat sag 
kalan Mehmetçik kılı bile kıpırda. · ·r1 ma.dan şehit arkadaşlnnnın ° u e.. 
rlne ba rak dUşmnn Uzerine atıl-
maktaydı. 

1 Şark cephesindeki muharebe~e
rfn birinci devresi, bu suretle bıt. 
mi.ş oldu. Andan henüz birkaç 
gUn geçmişti. Ordu ırumandanlı· 
iı. eshu ve JXI 8 1 uınıa l)J'\ltJdJ\J 

Büyük Harpte mühim bir 

sava1 merkezi olan Türk Er

zurum. (Resim, tahliye es· 
nasında olınmı~tır.) Altta: 
Kafkarların karlı yamaçları 

yüzündC'n, yine mUd faaya g<'çmek 
karn.rını veı di. Fırtınalı bır gece
de, ani bir , lıruyli le cephe) i 10 -
15 kilom tre geri) e aldırdı. 

Bu ihtiyari rıc'at, ordu için bil
yük bir felaket olmuştu. iklimin 
sertliği ve mevsimin zalim te!:ir. 
leri altında. birçok askerlerimiz ve 
:zabitlerimiz donma netice i yollar
da şehit dtiştUler. Bir çokları dn, 
soğuktan hastalandılar. Bir ay kn
dar, cephelerde sükunet devam et
ti 

N lhayet gUnUn birinde baş. 
kumandan 'ekili gm er pa

şa, Köprüköyüne geldi. M 'um 
Sankamış hareketi, bu seyahat 
esnasında hazırlandığı için Enver 
paşanın Köprilköyhne gelı i tize. 
rinde biraz durmak icap edıyor. 

Genç başkumandan vekilinin ilk 
işi, orduyu teftiş <'tmck olmuştu. 
Alman Bronzar paşa da yanında 
idi. 

Teftişten sonra, Sarıkamış isti
kametinde yapılacak ılcri hareke. 
tin plii.nını hnzırladrln.r. Enver pa.. 
şa bu plfını, ordu kumandanına 
izah ederk<'n ben de yn'lrnda idim . 
G<>lişigUzcl benım de fıkı ımı sor-
du. 

Büyük iddi:ıl rla g ni mikyas
ta bir sefer ıcr ınn knrar veren 
bir başkum ndana uluorta bir şey 
söylrmemek i ın kendimi tutmıya 
çalıştım. F kat Uz ıind harekat 
yapılaack s hanın harıl ı, gö. 
zUmUn önUne gelıncc, dayanama
dım: 

- Pn~mm, d dim, yol yok. Kar, 
f zla .. lklim ·rızalı. Muh ıbere va
srt ından m hrumuz A k rin i-
11JU".s:i vnlund d " 1. 11 le ı:him 

• 
YAZAN. 

Salahattin 
Gün{!o·r 

i) or! Du art. 
1 ır altında ynı ıl C' k bır taarruz.. 
d:ın, şimdılık bir fayda b klene
rnez. Harekatın yaza tehıri fıkrım 
cc ınuna ıp oluıdu." 

ED\ er pa a, bcnım bu miıtnle. 

amd n mem ıun k lmnuı ve hem~n 
yuzunli ckşılerek Bronznr paşaya 
dondti. 

Bcllı ki ba kumaııd n vekilinin 
canını sıkmıştım. 

Bir di.izcltınc - GC'nC'rnl 

Şimdiye kadar 
Ona yakın 
Palto çalmış 1 

Ş hird grn 

Fıkra: 17 

Faciantn şohiflNinclen 

Mi A/is 

Terkos için 
•• 
Odenen para 

n 

1 

Tara 'tç.dard Mntyo hanında 
Rfu,ıtU ve S un kn.rd lere l s -

1 vıçre bank un.rmdan 
ıu·kcn p o t a d n n 

Ziyn Mollanın Cenazesi Dün 

Knldırıldı 
ki Lri -

tı un umıyci 
at Zıya Mol 
t 11.30 da 

Amerika Polisi Küçük Mattsonu 
Kaçıranı Henüz Yakalayamadı 

' Kaçırıldıktan sonra karlar içine öldürülmüş olarak bı
rakılmış küçük Mattson 'un katillerini aranıa~a <;Il an 
Ci ·men fedai teşkilatına ve polis kuvvetlerine mensup 
müfrezeler bütün gece civar ormanları araştirdıkları hal
de bir netice elde edememişlerdir. 

Katilin ayak izlerinden de bir şey 
anlamak kabil olamamıştır. ÇUnku 
bu haydudun da, tayyarecı Lindber · 
gin Çol'ugunu kaçıran gıbı, ayakka
bısı üstüne kalın çorap gıymck sure
tile ayak izlerini tanınmaz bir hali.! 
•ctirdıh., anlaşrlmı tır. 

Doktorun oglunu k çıran hn~dut 
h kkında daha doğru malumat al 
mak üzere küçük Mattosn'un knçı 
rıldıgı gece onunla b rabcr ayni od 
da oynıyan Uç çocuğun korkunç hi
kayeleri dinlenmiştir. Çocukw vak· 
.ıyı şoyle anlatmışlardır: 

Çocuklar oynarken 
KliçUk Mattsoıı'uıı biri 14 diğeri 

16 yaşındaki kardcşlcrile komşunun 
küçük kızı hep beraber Noel ağacı 
etrafında oynuyorduk. Bir arnhk 
Charles ınutfaktnn bir şey almak ü 
zere ynnımızdun ayrıldı Odaya dön
düği.i zaman korkmuş bir halde idi 
Bize, mutfağm c:ımındaı. bir hey 
betli adamın içeri b.lktığmı soylt dı 

Banyosunda öldü iılcn 'g,-nç ~on'al 
kör Modam Maıi Kopsa 

Onun hikayesine güldük. Bclkı 
perileri gördUn. Diye nlny ettik. Biı 
dakika geçmemişti ki bizim oynn • 
dığımız odanın balkona çıkan camlı 
kapısı önUnde siyah bir hayalet pey· 
ela oldu. Kapıya dayandı. Bir rovel 
verin kabzasile camı kırdıktan son- A m ~ r k a 
ra. ve talfLffuzundan ecnebi olduğu ~ L 
belli olan korkunç bir sesle, kı • c; n a , 
pırdanmamızı ve kapıyı açmnmızı 11 
emretti. 

Çarlinln 16 yaşındaki kardeşi ka- 1 ek ra r 
pıyı nçmıya gıderken kUçuk Çnrlinin 

oyuncak tufcgiııi hn)duda ateş et - Baş la d 1 mek üz re nrn tıı 1) ordu. 

Haydut ı ı H rrılt 

nlin alt kısmı ad ımıl 
mcndıl ile sarmı tı. Sım sııu gore • mindc 
mlyorduk. lnn 2G ) 

Üstlerimizi araştırdı. Küçiık Çnrli yosunda 
paramız olmndıgmı. biriktirdlgımız 1 muştur. 

• 
erı 

bir iJ 

parııları bankada sakladığımız.· soy- 1 J<ndının ne sebeplt'n oldilrUldUğU 
lecli. Haydut: henüz malum degıldıı. 1''nkat mücev 
Garip JCY hcrat \'e lkı para ç ınt mm ortadan 

yok olu u hırsızlık yuzund n o feci 
- Tuhaf ve gnrip şey, dedi Biraz 

diışündü. Ku uk Çarlıyı bclınden Knl 
dırarnk tek kolıle kucakladı. Elin • 
deki rövrlv rı UsttimUze çc\ ırcrek 
hareket etm mizi cmrcttı. Bız don
muş kardeşimizin götUrüldugunu 
scyred rken haydudun Çurliye: 

cınayrtın işlt.:ııını oldu u ~tıphesi • 
ııi uynndırmı tır. 

ni ev !I do tlnrı - Sizde para yok amma sen pa-

l 
rasın ? Dediğini işittik. 

Ba ma bu ş )le vurul rnk oldU • 
nildilğtl kafat ında.kı y r dal' ;>el • 
h olun k dının c, n \ r ıı k n kilıtlen· 
miş parmakları aı ınd bır tutam 
saç bulunmu tur. O .,nçl rle cani
nin bulunacagı Unut edılın<'ktedır. 

Cinayetin olduğu sab. h g<'nç kadı· 
nm koc sı o ;le hzcrı C\ c donmiye • 
ccgini soyli) r k çıkmı tır. Oğlrdcn 
sonra a' d t cdccehinı karı ıııa tele
fonla söylemek ı ll dı i znmnn ce • 
vao alnmn~'ınca merak edip eve av
det etmiş \ e kan. mm b nyo ıçındeld 
feci vaziyetini gormU~Ur. 

Haydut kardeşimiz kolundn. elin · 
, bütün suçu- deki tabanca Ustümllzc çevrilmiş rır 

kn nrknyn giderek gcldığl yerden 
çıktı. 

KUçUk Çarliyi koluna almak Uzc· 

re eğildiği vakit yUzUndekl mendıli 
bir saniye dilşmUştU. O zaman heri
fin sakallı olduğunu \'C gaga bir bur
nu olduğunu gordük. 

ikisi karnnlıktn knybolduklnrı va· 
kıt bir motör sesi işittik ... 

AmC'riknn polisi çocuklann bu hi
kfıycsi liz<'riııl"' araştırmaların de • 
vıı.m etmektedir. 

iki tevkif 

!{anada polisleri h11r111du glzli~e 

gC'çmek istiycn iki şUr.tıcll şahsı tev 

kif <'lmlşlerdir. Şüphclı adamın Us
llinde epey miktar para ve birkaç ta 

banca. çıkmıştır. Tevkif olunanlar 

n-ralnrı ner den. bulduklarını söylC'· 
ırı "li lcrdir. Bu iki adamın kll~Uk 
Çnrlinin kaçırılmasında mctlınldar 

olduktan zannC'dllmC'klr~ir. 

Bundan bh kaç ay vvcl ayni şekil· 
de, başına bir d mırle vurularak ban. 
yoyn atılan romancı Naney Tittcrta
nın akıbetin<" ~cnzıy il bu ~an'atkAl' 
kadının öhimU Ameı '< da he) ecan 
uyandınnı tır . 

I<;pcy mUddettcnbcrl bU 'iik cinıı.
yctlcr lşliyrmivt:n Gangsterlerin mu 
harrır ve san 'atkCırlaı dan ve çocuk
lnrdan b::ı. lıyan mllthlş bir cinnyet 
prorrramı, ılr ha rrketc geçtiklcrin • 
den korkulmnkt dır. 

Akhisarda Yeni işler 
Akhı ar (TANI Burada ynpıla 

<'nk yC>nı ve bıly\i'. elC'ktrtı· santralı 

isiyle dığcr muhim me leler hakkın 
d alıiknıbrlA .. J konıı ·• ~ 

Urb:ıyımır. Nülht't l k yakında An· 
knravn ı;ıdr 

Nasrettin Hocadan komşular ip isfcmiş 
Hoca içeri girip t kror çıkmr: 

Karamanda Çocuklara 
Yardım 

Karaman (TAN) - Tdmanvı.ırdu 
mUsrunere kolu tarafından yılbaşı gcı 
<'<'Sİ Himayei Etfal Cemiyeti menfa. 
abne vcrllmie olan mllsamerer.in 230 
lira hasıl!t temin ettiği anlnşılmıştır. 
Bu para ile yetmiş kim!'iesiz çocuğı, 
cltıse ve ycmc-k \'Crllccrklır. 

1 
- ip mcJgul. Bizimki un scrmıı. 
Cevabmı vermiş. 

Komşu gülerek: 
- Cantm fendi/ Hiç ipr.ı un serilir mi? d yincc Hoca cevap vormİF 
- Vermiye gönıil olmaymca ipe un serilir 
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Milyonerlerden çok 
milyon kazanan 

ylldızları • 
sınema 

Amerikada her sene 15,000 dolardan fazla kazananla
nn isimleri resmi bir liste ile ilan edilerek Amerika hüku· 
metine o sene fazla vergi vermiş olan vatandaşların hü· 
viyetleri bildirilir. Amerikalılar bu listeyi bir ıftıhar nı· 
ıanesi gibi telakki ederler. Ve o listede birinciliği almış 
olan şerefli bir insan addolunur. 

Geçen gün 1935 ve 936 senelerin. tor, trene Dune, Pol Muni, Jamcs 
de en fazla kazanç temin edenlerin Kagney, Karol Lombard, Charles Bo. 
isimleri ilan edilmiştir. Şayanı hay - yer, Fred Aster, Cinger Rogers, Klo
ret olan nokta şudur ki; gazetecilik 
kralı lakabile anılan meşhur Villiam det Kolbert, Varen Vilyams, Maryon 
H"earst'e kazanç itibariyle en yaklaş- Dıt.vis, Kay Francis, Jean Kicpura. 
mıf olan bahtiyar mahluk bir sine - Dikkat edilecek noktalar: 

ma yıldızıdır. Listede kazanç sıralarile isimlen 
Villiam Hearst sahibi olduğu 23 yazılmış olan sinema artistlerinin ka 

gazete sayesinde 500,000 dolar ka -
sanmış ve birinciliği ihraz etmiştir. 
Gazetecilik kralından sonra, sinema 
yıldızlarından May Vest 483,833 do
lar senevi kazançla ikinciliği kazan· 
mıştır. 

Amerikanın en büyük mUteşebbi.s· 
terinden ve iş adamlarından .addolu· 
nan gazetecilik kralı zengin bir fa -
mllyanın çocuğu olarak dünyaya gel 
mlş ve Amerikada en karlı işlerden 
olan gazetecilikle hayatını kazan -
mıştır. 

Halbuki ona yakın senevi kazanç 
temin eden sinema artisti May Vestin 
babası bir boksör ve annesi bir oda 
hizmetçisi idi. Gençliğinde müşkülat 
la hayata atılmıştır. 

zançlan nisbetinde şöhretlerini de 
ölçmek kabildir. Bizim burada daha 
büyük şöhrete malik olduklannı 

zannettiğimiz bazı artistlerin Amerl. 

kadaki derecelerinin hiç te öyle olma 
dığmı görüyoruz. 

Meseli. Charles Boyerin Clodet Co1· 
bertten daha az kazandığını, Cinger 

Rogersin de dans arkadaşı Fred As
taireden daha düşük derecede olduğu 

nu ayni listeden öğrenmiş oluyoruz. 

ispanya Harbi ve Sinema 
y ıldızliırı 

ispanyada kanlı bir boğuşma var. 

İki' taraf boğazla.şıp duruyorlar. Fa

J: A ai /r ______________________________________ l ..... 7.1.937 

Holivucla gifmecliği için henüı /isfe
ye aclı girmiyen, lakat h'llli çoA: la· 

ıanan Fransız yılclıılannclon 

DANYEL DARYÔ 

Bu güıel Holivu( 
yılclmm yakmcla 
beyaı perdede ye. 

r _,..
' 

.. 

1 

_J 
.,. 

Kadın giyiminde yar1 çıplaklığı her
le.esten önce sinema yıldızlar1 

orfaya afmı~tı 

Eski 
Vıldızlar 

Ne 
Yapıyorlar 1 

Nasrettin Hocanın fıkrası meşhur-
dur. Hocaya sormuşlar: 

- Eski ayları ne yaparlar? diye . 
Hoca cevap vermiş: 
- Kırpar kırpar yıldız yaparlar. 
Biz de burada eski aylar yer ine, 

sine:rnanın eski yıldızlarından bahse
deceğiz. 

Sinemanın tarihi pek eski olma -

makla beraber yeni de değildır. Ara

mızda altmış yaşında olanlar, sine -
ınanm Avrupadaki ilk icat günlerini 
hatırlıyacaklardır. Kırk ya§lanndaki 
ağa.beylerimiz ise (sinenıatoğraf) nı 

Tilrkiy~ye geliş günleri!li iyice bile
ceklerdir. 

lşte o günden bu gUne kadar yUz

lerce ve yüzlerce yıldız gördük. Bun 

lardan bazılannm ömürleri pek kısa 

sUnnü~, bazıları da çok yaşamıştır. 

Fakat, ölüm, yani beyaz perde üze • 

ruıde ô:iim he~sıne mukadd~rdir. 
Eski yıldızlardan Norma Talmac;:

tan geçende bahsetmiştik. Bunun 

kardeşi Doroti Talmaç gençliğinde 

kazandığı paralann son artıklarını 

yemekle meşguldür. 
'f·rançiska Bert ·t.ıi ölUm derecesin

de hastadır. Karaciğer iltihabı onu 
şu günlerde g:ıtıoa ölümün kucağına 
at;..caktır. 

a 

D NEMA 

ni çevirc:liği bir 
l if mele hüngür hün
gür ağlarlcen gö-

receğiz. 

An na 
MayVong 
Holivuttan 
Usanmış 

Meşhur Çinli yıldız Anna 
Vong, hatıralarınız arasında Sik 
gülümsemiş olacaktır .. Çin w·· ~.

ni yüzünün bütün hatlarında vil 
dunun bütün ıkıvnmlannda 'tecd 
süın ettiren bu san tenli yıldız 
ler var ki Holivuttan dünyanın 
köşesine şöhret saçıyordu. F 
son zamanlarda sinema kabesin 
bıkmış olan bu Çinli güre! artık 
yurduna dönm.iye karar ve,....,iafjll'ii 
Anna May Vong bir Amerika 
tecisine şunlan söylemiştir : 

"- Yıllardanberi ana yurd 
karşı hasret çekiyorum. Artık p 
dan da şöhretten dıe bıktım. Yur 
duma ka vu.şmak, millettaşlarmım 
rasmda yaşamak istiyorum. Ame 
kadan usandon. Eğer fırsat bulur 
sam Çinde film çevireceğim. F 
bir daha Amerikaya dönm.iyecejim..I 

..Genç Lzlar arasında" lilminl çeviren Simone Simok 

Büyük bir filmin 
dedikodusu 

"Hayat ve Saatler.,, Bu Yılın 
En Büyük Filmi Olacakmış 
Sinema münekkitleri şimdiden lddia ediyorlar ki "Ha• 

yat ve saatler,, filmi 937 senesinin en büyük filmlerinden 
biri olacaktır. Holivut yıldızlan tarafından çevrilecek 
olan bu film için büyük hazırlıklara başlanmıştır. 

Filin bu yılm sonlarına doğnı ik. çdmıışlar, nihayet kumpan 
mal edilebileceğine göre biz bunu biri daha fazla para vermek ~ 
ancak gelecea sene bugünlerde göre- senaryolan satın almıştır. ~ 
rebileceğiz demektir. "Hayat ve Sa. bunlardan biri, stüdyoya verilmek O. 

Ramon Novarro çiftçilik yapmak atler,, in senaryosunu yirmi Uç ya • zere sec;;ilmif bulunuyor. Fakat~ 
arzusunda bulunuyor. Bu maksatla şmda bir İngiliz genci hazırlamıştır bu film için yıldız seçmek ıazmı ,. 
Meksikada bir çiftlik satınalmıştır. Henüz ünivenıitenin son sınıfında liyor ve bu iş hayli mrluklara-"" 

Anita Peyç, henüz otuz yaşında - bulunan bu delikanlı ayni mevzu için olacak gibi görülüyor. Kumpanya 111' 
dır, güzeldir. Fakat kocasından hiç ayn ayn Uç senaryo hazırlamıe, bun- rektörleri, bu filmle yepyeni bir tfl" 
memnun değildir. lan önce 1ngiliz kwnpanyalarma ver dız ortaya atma.ık arzuaunda ~· 

Vilma Banki: Bu gtızel kızı bir miştir • maktadırlar • 
zamanlar beyaz perdede çıldınrca - Amerik __ ..... , rl b eni -•Al"' Fakat her nedense t--niz lrumpan- a 15..._,~e • u Y y...-..a. Sinema yıldızlarının kazançlarına 

göre aldıktan dereceler şöyledir: Bi
rinci May Vest 10.000.000 frank, ı. 
kinci Marlen Ditrih 8,000.000 frank, 
V'çU~U Gary Cooper 6,000,000 frank. 
dördüncü Vamer Bakster 5,000.000 
frank, beşinci Pol Vhiteman 4,800, 

kat harbedenlerin unutmadıklan ye- - - ----- ------

gine şey sinema yıldızlandır. Bil. Romeo ve 
sma alkışlamıştık. Hele (Beyaz Ra- .Llll5" zm mutlaka yüz.de yUz AmeriklJI fir' 

hibe) yi yaratt1ğ1 zaman hepimiz o- yalan bu seııalyolarm Uçilnü de mu. ması tezini ileri ailrilyorlar. KUJll~ 
na meftun olmuştuk. Bu Ma<.ar yıl- vafık bnJmunıPa.rdır. Vilyam Hlp - ya direktörlerinden bazdan ise, °!!" 

bin frank. · 
Dördüncüden eonra sıra ile ve da

tma 1.000.000 dan fazla senevi ka. 
ançlarla Şll isimler geliyor. 

ioe Brovn. Stan Lorel, Eddi Can-

hassa topçular. ve tankçılar sevdik -

leri sinema yıldızlarmm resimlerini 
yanlarJJJdAn aynmryorlar. 

Hemen hem.en bütün topların kal. 
kanlarında ve tahtı.um içlerinde bir 

veya birkaç sinema yrldızmm re -
slm1eri asılıdır .. 

jülget dızı bugün Amerık~nın kUçük bir şayr adını-taşıyan bu genç, lııgi1iz ruf Fransız phne artiatlerindeD .,. 
kasabasındaki küçük bir tiyatroda kumpanyalarmdan muvafık cevap a- ıine bu filmin bq rolünü veraı-• 

Meşhur ~criliz edibi Şeksplrin mtıtevazı hir sahne yıldızrdrr, yahut lamaymca senaryolarını Amerikaya. - H l' t k yalarma gö d . teğindedirler. _.,.. 
Romeo Jülyet eseri filine alınmıştır. yıldız eskisidir ve çok mUtevazı oir ; :vu umpan n erDllf- Filmin mevzuuna gelince; flllll7~ 
~ilmde Jülyet rolünü güzel yıldız. hayat yaşamaktadır. Kocası Rod tariht4'n a1ımp modern bayata• 
lardan Norma Şerer ve Romeo rölü. Larok ise gece gündüz içen, sarhoş Gariptir ki Hollvut kumpanyalan edilmiftir. lçinde q.k, efuDe, 
nü de Lesli Hovard oynamışlardır. ı:ezen bir bunak vaziyetindedir. bu tv-.narvolal'll kanısırcuına aahip ve 1)81'& ihtiram vanhr, 
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Masal Müsaibakamız N'o. 6 
MEVSiMLER imparatorun 

yerii elbisesi 
İlkbahar Güz 

Bir zamanlar giyinip kuşan -hele örülüşü .. ,, dedi. İmparatora ay
maktan başka düşüncesi, is - ı ni şeyl~ri söyledi. 

tcği ve işi olmıyan bir imparator var Birkaç gün daha geçti. Hükümdar 
dı. Büiiin işi gücü süslenmekti. Ne ı bu defa ikinci vezirini yolladı. Tabii 
rucml.tin işlerine bakar, ne okur, 1 o da bir şey göremedi. Çünkü görüle 

Bir senede dört mevsim var, 
Bıribirini kovalar.: 

Bir bulut ağlayıp geçer, 
Toprak, bu yaşları içer .• ne de lf6.lışırdı. Günün her saatinde 

yeni ı.J" elbise değiştirir, onu her a
rıyan, mutlaka elbise prova etmekle 
'"meşgul bulurdu. En büyük zevki her 
defa yeni. bir şey giyinip halkın önün 
den geçmekti. 

Bir gün bu memlekete iki yabancı 
geldi. Örücü olduklarını söylediler. 
Dünyada hiç görülmemiş güzel bir 
kumaş dokumak istiyorlardı. İmpa
ratora haber verildi. ~~lbise budalası 
hiikUmdar hemen örücüleri huzuru
na çağırdı. Dokuyacakları kumaşın 

dünyada hiç eşi olup olmadığını öğ
renmek istedi. İki yabancı "bunun 
eşine diinyada rastlanamaz. Hem 
rengi, örüliişü bulunmaz bir güzellik
te olacak. Hem de bu kumaşta şim -
diye kadar işitilmemiş sihirli bir 
kuvvet bulunacak. Onu budalalarla, 
gördükle.ri işe layik olmıyanlar göre
miyecekler.,, dediler. 

Bu haber hlikümdann pek hoşuna 
gitti. "Hemen, dedi örülsün bu ku
maştan bir elbise diktireceğim. Onu 

tistümde kim göremezse işinden çı

karacağım. Çünkü: Ya budaladır, ya 
butta gqrdüğü işe layik değildir. 

Tezgahlar kuruldu. Sırma, gümüş. 

altından yapılmış iplikler yığıldı. lki 

örücü işe koyuldu. Gündüz çalıştı -
lar, gece çalıştılar. Haftalar geçti. 

Altın, gümüş iplikl~r bitti. Hüküm • 

dar yeniden yığın yığın iplik yolladı. 

lş çabuk bitsin diye bahşişler verdi. 

Nihayet bir. gün bu eşsiz kuma.cıı ö
Jiilürken görmek merakına düştü. 

gidip göreyim dedi. Fakat cesaret e-

cek bir şey yoktu. İki hilekar örücü 
blikümdann yolladığı altın, gümüş 

iplikleri bir torbaya tıkmış, paraları 
keselerine atmış. Boş tezgahların ba 
şında ışık yakıp oturuyorlardı. Da -
ha bir iplik örmemişlerdi. Örmemiş 
!erdi amma bunu söylemiye kim ce 
saret edebilir? Sonra ya budaladır. 
yahut ta işini beceremiyor diye göz
den düşmez .-mi? 

Çaresiz ikinci vezir de görmediği 
kumaşı öydü durdu "imparatorlara 
liiyik bir kumaş hükümdarım. Dille 
anlatılamaz ki.,, 

Kral pek merak etti. İçinden ''ben 
hem akıllıyım. Hem de yerimin ada
mıyım neden korkuyorum.,,, diye 
kendi kendine cesaret verdi. Yanına 
bütUn maiyetini alıp hala örülmekte 
olan kuma.~ı görmiye ı?itti. Sihirli ku 
maş ona da görünmedi Nasıl görün 
siin? Tezgflhlarda görülecek bir şey 
voktu ki. 

Fakat bunu söylerse imparatorlu
ğu elinden gider diye korktu. Bu kor 
ku koca imparatora koca bir yalan 

söyletti: "Ben ömrümde bu kadar 

güzel bir kumaşa rastlamadım. Bu 
nl.' renk, ne örgü, ne güzellik'!" 

Bütün maiyeti de tekrarladılar: 

"Bu ne renk. ne örgü, ne güzel -
lik!., Fakat hiçbiri bir şey göreme • 
mişti. Olmıyan şey görülür mü? 

Bir gün nihayet örgünün bittiği 

haber verildi. İmparator kendine a
cele bir elbise yapılmasını emretti. 
Herkes onu kumaşı görüp beğenmiş 
sansın diye. 

ilkbahar. yaz, sonbahar, kış: 
Çiçekli, karlı, bir akış! 

ilkbaharda süslenir yer: 
Dağiar yeşil e::vap giyer! 

Süslü bir etektir yamaç, 
Doner geline her ağaç! 

Dere akar çağıl çağıl, 
Kuzularla dolar ağıl! 

Yaz 

Artar günden güne sıcak, 

Yanar bütün kö~e bucak. 

Bakır bir mangaldır güneş:· 

içi tepeleme ateş! 

Tarlalar altın rengidir, 

Dnllar meyva hevengidir! 

Toplanır köyün erleri, 

Şenlenir harman yerleri •• 

Kızlar, türküler çağırır, 

Çocuklar koşar, bağırır. 

r .. 1evsiın ümitsiz. hastadır, 
Bütün tabiat yastadır. 

Son çiçekler gözü nemli 
Bakar e!emli e:emli! 

Rüzgar büker ağaçları, 
Yere döküllir saçları .• 

Şimşek sallar kılıcını, 
Gösterir l.Jüti.in hıncını! 

Bir kanlı yaş güz gurubu, 
Kolay değil: Ayrılık bu!.. 

Kış 

Fırtına bir hallaç"gibl 
Cökte bulutları atar .• 
Gittikçe bastırır tipi, 
Dünya, kar içine batar! 

Uz1Jk bir hayal olur yaz, 

Rijzgar acı acı eser .. 
Bir ustura gibi ayaz 
Dokunduğu yeri keser! 

Bahçeler bir kar kuyusu, 
Ağaçlar bir gümüş şamdan! 
Dere akmaz: Buz tutar su, 
Sesler kesilir akşamdan! 

Tüter bacalar evlerde, 
Oönül ilkbaharı özler. 

demedi. Ya kumaş ona .g~rünmezse.'I Işık 'Üstüne ışık yaktılar. Ve giiya 
Tacı tahtı elinden mi gıtsın. Kendı d d d"k" diktil A . k 

urma an ı ış er. . çı pen-yerine en büyük vezirini yolladı. Ve-
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k 
cerelerden herkes on arın ma ası -~- __ _ =-= 

Örücüler o gece hiç uyumadılar. K.onser verir bazı bazı: 

Böceklerin incesazı! 

Riiya görür alevlerde 
Sobalara dalan gözler! 

YUSUF ZIYA 

bırakıp iğneye, iğneyi bırakıp ma - Gfı elbisenin l5içimini pek beğe - lip dikilmiş. Nckadar da yaraşmış.,, 
kasa sarıldıklarını gördü amma ha- . Y'lrd Diye bağırışıyordu. 

zir hem akıllıydı. Hem de vezirliğe 

pek uygundu . .Muhakkak onu görüp 
bir haber getirebilecekti . . Fakat im -
parator tahmininde yanılmıştı. Bü • I kikatte ne makaslannın arasında bir 

kumaş vardı. Ne de iğnelerinde ti • 

nıyo u. . . . Yalnız pencerelerden birindeki kü-
Nihayet ala~ saa~ı g:l~. ~alk, 1~ çük bir çocuk imparatora dikkatli 

paratorun yem elbısesını gormek ı- dikkatli baktı. yük vezir tezgahların üstünde bir 
çeycik göremedi. Gözlerini faltaşı gi 
bi açtı. Gözlüklerini taktı. Tezgahla 
rm ta yanına sokuldu. Yine bir şey 
göremedi, amma ne desin. "Görmü
yorum.,, dese imparator duyacak, i
,şinden çıkaracaktı. Örücüler boyuna 
kumaşı nasıl bulduğunu sorup du -
r-uyorlardı. "Pek gü:r.el. Hele . ren~ 

Ma&at Müsabakamız 
' 

( ) 
isim: 1 1 1 • ı ' ' ' Aaresı 1 • 1 1 • ı .. ı 

• • 1 1 • • • • . 

re. 
Ertesi gün örücüler imparatorun 

huzunına çıktılar. Ellerini havaya, 

çin sokaklara, pencerelere birikmiş- - A.. Hükümdarın elbisesi yok. 
ti. Onde bir muzika geçti. Onun arka Diye güldü. Yanındakiler bunu duy
smJan hükümdarla maiyeti. Birkaç du. Çocuktan cesaret alıp "hµkiimda 

yana uzatıp gfıya elbisenin enini bo uşı:ı.k sanki gÖrünmiyen bir eteği tu- rm elbisesi yok.,, diye fısıldaşmıya 
yonu biçimini gösterdiler. Giydir • tuyormuş gibi ellerini öne doğru u- başladılar. · ~ 1 
mek için imparatordan müsaade is- zalmışlar imparatoru takip ediyorlar Fısıltı bliyüdü. büyüdü ta impara 
tediler. "Bu elbise bir örümcek ağı dı. Her1ces imparatorun yeni elbise tora kadar aksetti. Nihayet büküm

kadar hafiftir. Haşmetpenah hiç a- sindeki kuvveti duymuştu. Kim göre dar işin aslını anladı. Fakat alay baş 
ğırlık •luymıyacaklar. En büyük gü- nıezse onun ya budalalığına, yahut lamış hatt.A yarılanmıştı. Yandan 
zelliği de budur ... diyerek ona dikil- ta_ eğer bir işi varsa· bu işi becere- dönmek büsbütün fena olacaktı. ö • 
memiş biçilmemiş, örülmemiş elbise mediğine hükmedilecekti. nunçün duymamazlıktan geldi. Ve 

nin pantaloounu, yeleğini, caketini Binlerce insan arasında imparato görünmiyen elbisenin gururu içinde 
giydirdiler. Onlar "Aman yarabbi n~ ' nın yeni elbisesini gören olmadı ta- yürUmiye devam etti. O yüriiyünce 
kadar yaraştı, nekadar yakıştı.,, de- bü Çil kü im . aratorun üstünde el- uşaklan da bu görünmiyen elbisenin 

.Ba lı:uı><>nu .aa'klaymız. On tane o 1 dikçe bütiin etrafındakiler de "aman . · n p . . d k nl k .. .. 
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eteğini tutup arkasın. 
hınca beiendiiiniz maaal\anu numa . , ara1'bi nekadar araştl diye söyle buse yoktu. Fakat :ışın en çı a ma gorunm yen , , 
ra\armı yazarak tıönd~e-e .. kc;ni- Y. \ rd K 1 y .,, .. Ü d. korkusile herkes bir .. ;r.. • ..ı .. - "'ne gü dan gittiler. Onların arkasından '-

nıyor a ı. :ra aynasınm on n e ·"'f>.-......U · 

--------·----- \ ~ 'Le"A u:u:~-. ~üut. ~\\.. vı 'Lwnıt.ıt. 'bu.. Nelıaöaı: ~ 'oM:.\. - bü.\ün mal~°'9 "~ \\allL-
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T ANrn Çocuk ltav~l'i 

~=---IQı 

Hem Eğlence 1 

Hem B.ilmec·e 
No: i 

co 

4. u 

o 

Bu dört köşelerin tçlerine sonu 
(4) olan bire..· sayı koyacaksınız. Şu 
.§artla: 

Ayni sıra üzerinde bulunan köşe • 
ler sağdan sola, yukarıdan aşağıya 

ne taraftan toplnnrrsa toplansın mec 
muları (76) olacak. 

Ortada kalın çizgilerler gösterilen 
dört köşenin içinde bulJnan ( 4) kü
çük köşedeki sayılurm mecmuu da 
(76l olacak. 

a b c d dört •köşesinin her hangi 

bir tarafında ort...daki murabba gibi 
bir dört köşe ayırırsanız içindeki sa

yılann mecmuu yine { 76) olacak. 

Pu\'an : 3 

No: 2 

Yüzüm beyazdır, ellerim siyah. ca. 

nım yok, kanını yok amma ... Gece 

gi!:ıdüz bilmem çalışırım. Ağzım yok, 

dilim yok, dudağım yok amma ... Size 

durmadan bir ŞE'Jler söylerim. 

Eğer söyleyemezsem halim ~·aman 

dır beııim. Hiç insaf etmez kulağımı 

Şu küçük yavrunun bu acayip atın üstünde rahat rahat oturuşuna şaş
mıyor musunuz, çocuklar? Tıpkı bıldiğimiz atlar gibi mania atlaınıya 

hazırlanan bu atın ne tuhaf bir biçimi var. Sırtında deve hörglicii gibi 
bir çıkıntı. Başı at başından çok birgergedan başına ,bo'lziyor. Bu aca -
yip ata binnıek cesaretıni hanginiz gösterebilirsiniz? Galiba hiçbiriniz. 

Halbuki ben hepinizin ona korkmadan - binebileceğinizi iddia ederim. 
Çünkü bu atın canı yoktur. Kırlarınortasında devrilmiş bir ağaç yağ -
murdan riizgardan oyulup bu garip şekli almıştır. Bu acayip şey canlı ol
sa hiç üstüne kim!:eyi bindirir mi idi. Bindirse bile böyle 1<üçücük bir 
çocuk o cesareti gösterebilir miydi? 

_.._......As • ....,..,.... -~ 

Dünyada 1 iki Başlı 
Ne~er Oluyor?' Karabatak 

.. -~--....._.,, 
Sür'atli Gemi 

Denize düşen tayyarele.ri kurtar ~ 
mak için tayyarenin düştüğü yere. . 
daima bir kurtarma gemisi yollanır. 
Tabii ~u vapurun süratie gitmesi, dal 
gadan fazla sarsılmaması lazımdır. 

Son zamanlarda böyle bir gemi ya
pılmıştır. Otuz beş dalgayi arka arka 
ya atlıyan bu gemide yolcular pek 
az sarsıntı duymuşlardır. Altı düz ol 
duğu için dalgaların üstünden kaya
rak geçmekte ve süratini azaltmıya 
lüzum da kalmamaktadır. 

Çocukları 

Çok seven 
Büyük adam 

.... 
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Pastör Muallim mekfcb'l~c:le 
talebe iken 

İnsanları kudurmak gibi korkung 
bir hastalık ve ölümden kurtaran a
damın kim olduğunu bilir misiniz. ço 
cuklar? 

Pastör. Öleli yüz seneyi geçti. Jt,a· 
kat adı hiç unutulmıyacak çünkü in 
sanlığı en müthiş bir beladan, kudus 
dan kurtardı. 

Pastör çocuktan çok, pek çok se
verdi. Kuduz aşısını bulduğu zaman 
ona ilk müracaat eden (9) yaşında 
bir küçük çocuktu. Kuduz bir köpek 
bacağını, ellerini kollarını on iki ye 
rinden ısırmıştı. Pastör aşısını hay• 
vanlarda denemişti daha insanlarda 
tecrübe etmediği için çok dUşUndü. 

Hem karşısındaki küçücük bir çocuk 
- ' tu. Fakat o zamanlar her kuduz kö 

peğin ısırdığı insan ölmiye malı • 
kfımdti. Bununçün Pastör aşı yapını· 

bükersiniz. 
Bu geminin uzunluğu (23) metro

No: 3 dur. (500) beygir kuvvetinde üç mo 
Bir me«tebte kızların sayısı erkek törü vardır. · Mürettebatı sekiz kişi-

... , ya karar verdi. Çocuğu on beş gün 
~~ tedavi etti. l!"'akat ona bakarken ken 
-,-~~ disi de üzüntüden bitti. Bereket ço 
~'.'"'::· cuk iyileşti. Ölümden kurtuldu. 

Sazana doğuşta çok . gariplik • Tesadüf... Pastörün ikinci hasta .. 
ler. göriilür. Mesela: Bu hayvan sı da küçük bir çobandı. O da teda.
bir vücutta iki başla doğmuştur. visile .iyi olı.lu. Ve bundan sonra aşı 
Vücudunun ber tarafı t~ hayvan L dünyanın her tarafına yayıldı. lerin tam iki misli. dir. Kazaya uğrıyan tayyare ra-

Her sabah mektebe gelir gelmez hat rahat taşıyabilecek şekilde yapıl 
kızlar biribirlerini selamlıyorlar, er • mıştır. 

kekler de biribirlerini. Sonra la?Jar 

her erkek talebeyi sela.m:ııyor, erkek 
çocuklar da bu ..e!ama mukabele edi 

yorlar. Kız ve erıkdc bütün talebeler 

müdürü selamlıyorlar müdür de on. 

lan seHi.mlıyor. Böylece her sabah bu 

mektebte 1332 defa selam verilmiş o. 

luyor. Mektebte !uıç kız, kaç erkek ta 

lehe var bulabılir misiniz?. 

Puvan : 2 

No: 4 

Bir şehirden öbfirfuıe, bir memle • 
keUen başka bir memlekete hiç kı -

nuldamadan giden ne va.rdır ?. 
Pu\'an : 1 
No: 5 

Bazan kUçüğüm. bazan çok büyük 
Bazan kaybolunun, ba.za.n bulunu • 
nım. Beni hepiniz pek çok seversiniz 
amma dünyada benim kadar döğdü. 

1 

ğünüz şey yoktur. , 
h~\~. 

Elektrik Motörü 
Moskovada yirmi iki yaşında bir 

üniversite talebesi tarafından ya -
pıldı. Ağırlığı bir gramdan daha az 
dır. Sekiz voltluk bir pil işlemesine 
kili gelmektedir. 

- Neden sana .ne ıaman bir i~ 
söylesem hemen bu amiral el.bise
sini giyip geliyorsun? 

- Çünkü amiraller emreder, 
\,- emir. c1mı ... '&oı 

. ~~. ~.,:"'..-........ ........... . 

çin mükemmel bir halı.ledir. 1.Jtl başı Pastör çocukları o kadar severdi 
da ayrı ayrı mükemmel birer baştır. ki, onları tedavi ederken yemişler ve 
Herbiri ayrı bir hayvana yetebilir. rir, okşar. lyi olduktan sonra da kü

Kahkaha Köşesi 
l\IVDAJi'AAl'İ l'APACAK 

çük hastalarını hiç unutmaf· Mektup 
lar yazar, onlara iyi ve çalışkan ol· 
mayı öi:'Tetirdi. 

Bu büvük adam bir Fransızdır. Fa 
Bir avukat tren beklerken hırsızın k t h ~b .. ··k d "b" b""t·· d"" . . . . . . ,. a er . uyu a anı gı ı u un un 

hırı valızını çalmak ıster. Fakat avu- yanın sayılabilir. İnsanlığa yaptığı 
kata yakalanır. . büyük iyilik için onu bütün dünya 

Avukat - lşte aptal a.dam. Senı sever. Siz de onu tanıyıp seviniz, yav 
kabahat.. işlerken yakaladım. Pnlise rulanm. 
teslim edeceğım. Altı ay hapis yata-1 c::::============:::::::ıı9 
caksm. Bakalım avukat çantasını çal
mak kolay mı? 

Hırsız - Siz avukat mısınız? 
Avukat - Evet... Fena yakalan

dın değil mi ? 
Hırsız - Ne münasebet ... Madem 

ki avukatsınız. O halde müdafaamı 

da siz yaparsınız. 

KUSURU VAR 
- Eviniz hoşuma gitti, tutacağnn 

ama., bu bodrum su dolu. 
- Pek ta.bil, bu fiyata verilen e

vin bodrumu üzüm BUyu dolu olmu ....__, 

... , 

"B\r Seı>et. Na.u\ Oı:\U\is1. 



DQrıyarıırı 

Casus Lavrensin bir 
kitabı tamam 100 

bin liraya! 
Inıiliz Istihbarat Servisinin en mef}ıur adamı lan 

Miralay Livrens bir sene evvel almüştü. Uvrens'iıt 
"Para" isimli kitabının beheri 100,000 liraya satılmak· 
tadır. Bu şayanı hayret fiyatm titabm azlığından ileri 
geldiğini farzetsek bile yüzbin lira yine insanın pşacağı 
bir miktardır. 

Onbinlerce 
Sene evoellci 
insan 

LlYNDllbı beheri 100.000 Uraya ... 
tııaıı "Para" adlı eeerı yalım on lki 
tane tabednmı,ur. Bir daba da CJ. 
~. Cıkan1an OD iki 
nttahedın bua'l1n bir tane baJm,at b. 
bil dejlldir. Bu eller Ameribd& ... 
..ımıp. 

Llmı1111 ~en l&:M _.tnc1e 
de ,..._ oa tane butırdılı bir fll§r 
yullllftL o tdtaplarm belleri .. ooo 
lngiHZ Jlruma eatmyarda. O ewerdeD 
de çıkar ~lkmaa bir tane kal•••lf" 
tı. 

Garip bir 
talak 

Garı ee 
1 

' Büyük NJoltkenin tarihi 
zafer kılıcı defnedildi 

1870 deki Ahnan • Fraıısm harbinde Alman ordulan
mn zaferini temin eden büyük Moltkenin Pariae Alman 
~rdularile beraber airdiii zaman taktığı kılıcı geçendo 
olen General Fon Seecht'e verilmişti. General Fon Seecht 
V ersay ıulhünden sonra AJmanyada yapılan gizli askeri 
teşkilitın müessisidir. 

Bu lfbı bqmda pcell gtlııdn.10 p;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
çahfarak bugt1ııkt1 Alman oıdUIUDU 

kurmut bir ukerdL Geçende ölen B R j ç 
General bJrakbiı .... ~ 

::en:..:.:.:!:~:! M ESELESI 
OMUIUDU kUl'UI bOytlk t.efkUAtçmın .._ ____ • .._ __ ..__. 
arzuau mucibince OeneraUn ceew'lnl 
lıloltkenirı kJllOI De beraber defnet • 
mittir. 

A.R.10.5.3.2 
• D.5.3 

A.R.D 
+• 

7.4 
A.Y1o.8 

~ 

D.V.t 
R.9 
1G.97A 
.o.vıu 

9.8 
10.Ş.f.1 
e.1 
&V.&f.1 

A,_,, "'"' 1ıı 1acı ,.,,.._,, ,.,.,, ..,,.,,,, tqlrw• " ,a.
tlifiniı prip hyieli ,,,.,,.,,. ,.,,,_.,;,. Y efmif 61""- Nıla Aii-
sil toı 6orconmai ıurefi/• .. ,. ... 6ofn meyf/flltfl ,.,,,,"';,. 
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a raç 
• m e ZI 

s 1 it·vor 

936 yılında tzmirin ticari vaziyeti memnuniyetbahş neticeler vermiş_ 
Ur. UzUm, incir, tütüne ait satıl}lnr son seneler nasip olmıyan büyük 
faydalar temin etmiştir. Bilhassa tütün piyasası müstahsilin tamamen 
yüzünü g ü 1 dil r mü ş ve çok iyi fiyatlarla satılmıştn-. B i r ay 
gibi kısa bir zaman içinde 30 - 31 milyon kiloluk rekoltenin hemen 
hepsi elden çıkmıştır, Denilebilir. Eldciyi cinse ait olmak üzere • mil
yon kilo kadar tütün vardır ki, bu da satılmak üzeredir. 

Ozüm 
936 muhammen verimi 70,000 tondur. l\fahsuJUn piyasaya ilk çıkışı 

20-8-936 Perşembe gününe tesadüf etmiştir. Mahsul sene içinde çe.. 
fit ve tiplerine göre 8 - 24 kuruş arasında 378133 çuval, 1884 torba 
satılmıştır. llk ihraç günü olan 21-8--936 dan 19 Birincikanun akşa
mına lt.arltı.r lzMir Unıanmdan yapıJıın Uzüm ihracatı 51299,7 tondur. 

Bir üıüm km 

Türk ş 
• • iZ r 

Şub ·de 
açılı r 

lzmlr, (Hususi Muhabirimiz-
den") - Türk Hava Kurumunun 
Türkkuşu İzmir şubesi Pazartesi gü
nU şehrimizde açılacaktır. Türkkuşu 
~ubesinin açılma töreni için alaka -
darlarea zengin bir programın hazır 
lanmasına başlanmıştır. 

lzmirde Türkkuşuna üye olmak 
Uzere şimdiye kadar dördü bayan ol 
mnk üzere otuz sekiz genç milracaat 
etmiş ve bu gençlerin muameleleri 
ikmal edilerek kayıtlan yapılmıştır. 
Türkkuşunun nazari dersleri Ha

n Kurumu binasında yapılacak ve 
ameli derslere de Halkapınar saha -
11mda başlanacaktır. 

Şehrimizden lnönU kampına işti
rtlk edip te (C) brövesini kazanmış 
olan geçnlerin bröveleri de merkez. 
den şehrimize gönderilmiştir. Bu brö
veler de kendilerine Turkkuşunun a
çılma. gUnU törenle verilecektir. 
Uçuş tallminde kullanılacak olan 

malzeme de yann şehrimize gelecek ı 

incir 
Rekolte 9 bin tonu hurda olmak 

üzere 36 bin ton tahmin tahmin edil_ 
miştfr. İncir piyasaya 19-8-936 
Çarşamba günü gelmiştir. 

Sene içinde çeşidine göre kilosu 
5,5 - 20 kuruş arasında 168422 muh 
telü ve 4918 çuval hurda incir satıl
nu.~tır. 

Zeytinyağı 

936 rekoltesi 18 bin ton olarak he. 
saplanmıştır. Yeni mahsul yemeklik 
yağlar 38 - 50 sıra mallar 35 -
48 sabunluklar 33,5 - 49 kuruş fi
yatlarla 424600 kilo satılmıştır. Yeni 
mahsulden 141033 kilo ihraç edilmiş
tir. 60,000 ton raddesinde tahmin e.. 
dilen palamut mahsulilmüzden sene 
içinde yapılan ihracat 7117 tondur. 

Diğer maddeler 
Arpa mahsulümüzden bir sene için 

de 9,632,521 kilo ihraç edilmiştri. 
Bakla mahsulilmüzün senelik ih

raç miktarı da 7,846,452 kilo olarak 
tesbit edilmiştir. Diğer mahsulle: de 
iyi fiyatlarla satılmıştır. 

Mukayese 
Geçen senelere nisbetle mukayese 

edersek başta ti.ittin olmak üzere di. 
ğer ihraç ürünlerimizin satış ve ih
racatı ve dış piyasalarda muhafaza 
ettiği kıymeti itibarile çok iyi neti. 
celer vermştir. Memleket faydalan -
mıştır. Müstahsil ve tüccar mem
nundur. 

Bu seneki ihraç Urilnlerimizden el 
de hiç stok kalmıyaeağı anlaşılmış· 
br. Belli başlı ihraç iirünlerimiziıı 
rekoltelerinin büyük bir kısmı elden 
çıkmışbr. Geriye kalan miktar da 
satılmak üzeredir. 

Cümhuriyetin yeni eser feri ile gözleri komaıt1tan güzel lımirin umumi manzarası 

C iddi ve gayretli bir bakımla 
günden güne güzelleşen iz. 

mir, ayni zamanda halk hizmetle
rini en iyi yapan şehirlerimizden 
biridir. 

Akdenizin en güzel bir körfezini 
' 25 kilometre bir muhit ile çerçeve_ 

liyen ve 5763 hektarlık geniş bir 
arazi üzerine kurulmuş olan şehir 
84 mahalleye taksim edilmiştir. Be 
lediye bu geniş şehrin ve şehir haL 
kının ihtiyaçlarını karşılamak üze. 
re seneJerdenberi bilgili ve enerjik 

Yeni bir 
Turizm 
merkezi 

hi ve ucuza mal etmektir. .: 
Garaj santral, Basmahane bul. 

varında kurulacaktır. Bu garaj şe.. 
bir dahilinde ve mülhakata işliyen 
bütün motörlü nakil vasıtalarını bir 
araya tophyacak, milteaddit ta.. 
mirhaneleri, benzin satış yerleri, 
hususi otolar için bekleme yerleri. 
otel ve lokanta kısrmlan.nı ihtiva 
edecektir. 

bir mesai sarf et -
mektcdir. 

İddia edilebilir 
ki bugün İzmir, 
hatta Balkanla _ 
nn en temiz şehir 

ın 

B elediyemiz şehir halkmın ik
tısadi ve kültürel ihtiyaçla.. 

n üzerinde de 

Şark ~=::!~:e_ ça. 
• CUmhuriyet hü-

:~:t=::!: 
• le meydana gelen lerinden biridir t E 

Türkiyenin işlek a 
bir ihracat lima-
nı olmasma ve 
bu sebeple çeşit
li nakil vasıta -
larma uğrak teş
kil etmesine' 

em 1 Z 
ve şehir halkının 

iktısadi ve sosyal 
istifadesi baıkı _ 
mmdan kıymetli 

• • 
rağmen şehrin 
sokaı.ltları her e ı: ızmır 

bir eser teşkil e
den Entenıasyo • 
naJ İzmir Fuan 
için ~lediye, hu_ 
susi bir itina ile 

me~sımdc ve her 
saatte daima temiz görülür. 

İzmirin asırlardan beri ihmal cdi 
len lağım ve yolları Belediye büt.. 
çesinin imkanı nisbetinde ve prog 
rnmlı bir şekilde ıslah edilmekte 
veya yeniden yapılmaktadır. tz_ 
mirde artık bir yangın yeri davası 
kalmamıştır. lstiklru mücadelesin
de yanan şehrin ortasındaki 175 
hektarlık arazi parça."ı yeniden a
çılan bulvarlar, kurulan modern 
mahallelerle ve içinde Enternasyo 
nal lzmir Fuarının açıldığı büyük 
Kültür Park ile süslenmiştir. 

S ağlık işleri vilayet, Parti, ha 
yır kurumları ve Belediye 

tarafından azami dikkat ve hassa
siyetle tanzim ve takip edilmekte
dir. Şehir içindeki 8 resmi ve hu 
susi hastane ve bir çok dispanser
ler halkın sağlığı üzerinde ciddi ve 
faydalı bir mesai sarfetmektedir. 
tzmire mülhakattan gelen hastala.
rm da daha geniş bir mikyasta b:ı.
kılabilmesi için bulunduğumuz se
neler içinde hastane ve sağlık ev
lerinin ve bunlardaki yatak adedi
nin arttırılması şehrin yapılacak 
ilk işleri arasmdadır. Bu meyanda 
belediye, vilayetin ve Sıhhat Ba
kanlığının da yardımlarile yeniden 
bir doğum evi ve çocuk hastanesi 
kurmıya teşebbüs etmiştir. Bu has 
tane Kültür Park civahndaki bele· 
diye arsalarında husmıi hir park 

lzmirin -,atııkan Belediye l<eısi 
Behçet Salih Uı 

içine kurulacaktır. 

B elediye, hayat ucuzluğuna yar 
drnı etmek üzere be{} seneden-

beri şehrin muhtelif semtlerinde 
beş pazar yeri yapmıştı. Bu pazar
ların )o 30 nisbetinde bir ucuzluk 
temin ettiği görülmüştür. Şimdi 
de hayat ucuzluğuna daha esaslı 

- yardımı olmak üzere bir bal san
tralı yapılması kararla.şmıştır. 
300.000 liraya çıkacak hal santral 
Gazi heykeli arkasında ve lsmet 

çalışmaktadır. 

Geçen yıl Kültür Parktaki 
daimi yerine kaldırılan Fuann bü
tün yurdda yarattığı alaka ve te _ 
min ettiği istifade ile mütenasip o
larak bu yıl daha geniş br prog. 
ramla hazırlık yapılıyor. 

Fuarı kucaklıyan Kültür Park 
sahasına yeniden yüzlerce ağaç di 
kiliyor, parterler, asfalt yollar ya
pılıyor. Fuann pavfyon taksimatı 
da herkesin alakasını çekecek bir 
şekilde planlşmıştır. 
Başvekilimizin geçen yıl, yoklu. 

ğuna işaret buyurmuş oklukları tu
rizm paviyonu için de hazırlıklar 
yapılmaktadır. İzmir ve Ege böl. 
gesinin eşsiz tarihi kıymetini ve 
tabii gilzeliklerln yurdda.,ıara ve 
dıştan gelecek ziyaretçilere izah et 
rnek üzere bUyük bir turizm pavL 
Yonu yapılması kara.rlaş~tır. 

B ir taraftan vilayetin, hükfı
metlmiz nezdinde tasvip e

dilen teşebüsil ile, İzmirden mm
takamızm bUyUk turizm merkez_ 
lerine giden bütün yollar:ın asfalt
lanması, konak yerlerinde her tilr
lü konforu havi oteller yapılması, 
şifabah§ evsaflariyle me.şhur ci-

var kaplıcalarm ve plajlarm asri 
vesait ve tesisat ile teçhizi için cid. 
di tetkikata girişilmişti. 
Şurası muhakkaktır ki, Osmanlı 

lnıparatorluğu devrindeki lzmire 
nisbeUe bugiln çok daha güzel ve 

17 - .L - ~37 .. 

Egenin 
iktısadi 

vaziyetinde 
açık 

kalkınma 

Veren Açık Rak 

İz.mir, (Tan muhabirinden) - ' 
nada çıkan Eleftros Antrepos ~ 
tesinin lzmir hakkında neşrettiJI 
lan haberler dolayısile şehrim~ 
tısadi ve ticari bünyesinde ha 
mumfden önceki senelerden b~ 
rak son yıllara kadar görülen 
havvUlleri kısaca tesbit etmek 
rinde olacaktır. 

Yalnız şu kadarını ili.ve etın~ 
zımdır ki iktısadi ve ticari incel 
lerin rakamlara istinat etmesi 
ederken, Yunanlı muhabir, 
hğmı lddfa ettği Izmlr'ın lktısadf 
ıiyeti etrafındaki tetkiklerini ti\ 
lann çehrelerinde gördüğü ti> 

takallüslerine istinat ettirmek 
betini ve gafletini göstermiştir· 

lzmlrin iktisadi 2fod(>li~YJ.i 
eden rakamlan vei"yorum: 

Bölgenin umumi harpten 
ki v.asatl ihracat kıymeti 7 ~ 
lira, ithalat kıymeti de 5,~ rn"
altın liradır. BugUnkU ra~ce r 
ihracat 68, ithalat da 53 milyo~ 
demffitir. 1.stirdattan sonra ~ 
senelerde bölgenin dört ti# 
926 - 929 vasatS ihracat kıyıne fi 
milyon, ithalat kıymeti de 35 ınil;,
lirava varmıştır. Umumi buhran ti' 
evvel normal addedilebilecek bU p 
nelere ait rakamlar gösteriyor 1 
bölgenin ihracat kıymeti ~arpteıı i 
velkine göre 18 milvon liralık 
vükselme kavdedilmiştir. afi 

Senelere dikkat edilirse görUl ti 
ki bu fazlalrk istirdattan sonraY' ..ı.. 

' bf P"' sadüf etmektedir. Yunanlı mu~ 
rin ka~dettiği gibi. ticari vaziye 1'i' 
lstirdattan sonra bomılmuş değil• 'il' 
lfı.kis geniş imkanlar icinde art~ 
tır. Fakat elden ne gelir ki, b ~ 
diinvaVT ~aran umumi buhrannı ., 
galan Türorlyeye ka~a: gelm~ 
Egenin iktisadi nhvalını de mil 
sir etmiştir. ~ 

Lakin şUkrana şayan ki, Til~ 
umumi buhrandan en ıu mUt 
olan bir Ulke olarak kalmıştır. ~ 

KanaatkAr olan Tflrk mUstaJı f' 
dünya pivruıalannt ~iddetle 15arsJ' ~ 
mumf hııhram pek az bir zahrtle 

atlatmıştır. ~ 

Buhranı en evvel atlatan ve d:..
eski istikrannı bulan Ulkelerin Jstf 
da Türkiye ve onun Egesi geırııe 

dir. ,, 
Nitekim 935 yılmdıın sonra ;,.. 

936 yılında umumi buhranın tıo" 
sile bera her Egenin ihracat ve .; 
ret vazivetinde bariz bir kalk111 
görülmüştür. 

/ 
medeni bir varlık ifade eden ızı:: 
şehri, önümüzdeki seneler fçtıı )"' 
Cümhuriyet devrinin bütün bU 
ni eserleri ile gözleri bir kat ~ 
kamaştıracaktır. 

•• lımirin mP.ş~ur Saol l:.ulesi ve Hü1r.amet Konaqı 

Paşa bulvan üzerinde tesis edile. 
cektlr. Halin inşaat planlan müsa
bakaya çıkanlmıştır. 16 Mart 1937 
günU nihayetlenecek müsabakada 
en iyi pllinı yapana 1000. ikinci ge.. 
lene 500 lira mükafat verilecektir. 
Hal; sebze et, balık, meyve, süt ve 
yoğurt, tavuk kısımlarından mü -
rekkep olacak, ayrıca soğuk hava 
depolan, lokanta. gazino, berber, 
posta ve telgraf salonları. labora.. 
tuvarlar • bulunacaktır. Halin ga
yelerinden biri de köylü ile şehirli 
mUstehliki en iyi şartlar fc;lnde 
karşı karşıya getirmek ve şu su_ 
reUA havııvicl 7.aruT"\vevl haJtra srl:ı lımirln 9üıel "'anzaralarından tJİll 
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_...... 1 Kışlada Röportaj 

No. 16 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Wuaviye: ''Gelsin, Hiise9in de Bana Biat Etsin.,, 
Diyordu. Fakat Hasan Araya Girince ... 

- (Hasan), aldığı yaranın ıztırabi -ı ğil... (Hüseyin), sana biat etmemek 
le bıliyerok (Medayin) kasabası· içın her şeyi göre almıştır. Eğer da
na girmiş; (beyaz saray) denilen bi ha fazla icbar cdılirse, kanlı bir ar
naya misafir edilmişti. Kendisine bir bede çıkmak ihtimali ,,ardır. Onun 
çok izzet ve ikram göstcrilmışti. biatini almaktan vazgeç • 

Fakat, (Muhammed) in sevgili ha Demişti. 
fjdi, mfuıen ve maddeten mustarip • Çok zeki ve müdebbir olan (Mua-
ti. Kfıfelilerden gördüğü hakaret. viye), Hasanm bu sözlerine hak ver
oyluğuna yediği o derin kılıç darbe. mişti. 
ilinden dahn acı gelmişti. Manalı bir tebessümle gUlümsiyc-

Aradaıı birkaç giln geçmeden. bu rek: 
fki acıya bir üçüncüsü inzimam et - - Pekfı.ln.. (Hüseyin) in vaziyet 
mişti. Mua\iyenin kumandanların • ve mukadderatını da, Mdisata ter
dan (Amir oğlu Abdullah), mühim kedelim. 
bir kuvvetle gelerek Medayin) ka - Demişti. 

sabasınm et.rafını çevirmişti. Muaviyenin Şama giri~İ 
(Ha.san), artık her şeyden ve hat- (Hasan) ile (Hüseyin); Peygam 

ve mahzun (Medine) ye dönerlerken 
(Muaviye) de (saltanat merkezi) ne 
avdet etmiş .. Parlak bir zafer alayı 
ile (Şam) n girmişti. 

(Hasan) m bu şekilde hilafetten 

çekilmesi, Hicaz halkı tizerinde de 

mühim tesirler husule getirmişti .. 

Ekseriyeti (Emevilerlle meskun 0 • 

lan (M e k k e) şehri ile daima 

hakkaniyet ve bitaraflığını muhafa

za etmiş olan (Medine) şehri arasın. 
da yine bir gerginlik husule gelmişti. 

Bu esnadn bu iki belde, birbirine 
uymıyan birer hususiyet göstermek
telerdi. Mekkedeki Emeviler, hemen 
kiı.milen ticaret ve ziraat işlerini ele 
nldıklan için bUyük bir servet ve sc 
fnhct içinde ömilr geçirmektelerdi .. 

(Arkası var) 

f.A., hayatından bile limitsiz ve müte- berin bu iki bedbaht hafiw. (Ehli 
essirdir. Muaviyenin askerlerine. en beyt) leri ile kendilerine sadık ka
kilçük bir mukabelede ve mukave • lan beş on kişiyi toplıyarnk, melül 
mette bulunacak halde değildL Ku- ~=========....:=======-=== 
mandan Abdullah tarafından Mua
viye nii.mma yapılan teklifleri kabul 
etmiş; derhal müzakerata girişmiş
t>• 
l., 'Anlaıma 

Bir Hafta lık 
Tarih 

• 

(Başı 1 lnrlde) 
1 Ve nlhayet, şu şartlar dahilinde,. bakımından iki düşman bloka aynl-

Heyetimiz 
Cenevreye 
Gitti 

Muaviye ile anlaşabilmi§ti: td w ve mak tehlikesinden kurlu ugunu (Başı 1 incide) 
1- (lmnm Hasan), hilaf eti (Mua.. 

. . d havanın açıldığını söylilyor. Hntay davamız hakkında fikirleri. 
viye) ve terkedecek.. Ve kendısı e · F sa 

" . Siyasi havanın düzclmesı ran · ni ögrw enmok istiven bir muharriri • 
bizzat Muaviyeye biat eyliyecektir. gev " 

2 - Hilfıfet, (kaydıhayat) şartile daki dahili gerginliği de epeyce • mize Hariciye Vekili Dolıtor Tevfik 

k 1 caktır şetmiştir. Fas meselesinde gösterdi- Rüştü Aras, şu ceva;bı venniştir: 
Muaviyenin uhdesinde a a · ·ccd 

(H.. ği şiddetten ve aldığı neti en sonra "-Hatay davamız hakkındaki 
!ıluaviyenin vefatından sonra, u • k" k ku 

Blum hUkfimetinin mev 11 ço v- hayırlı haberi Cencvreden bekleyi • 
leyin) halife olacaktır vetlenmiştir. Halk cephesinin nam - . f 

3 - (Hasan)' Medinede ikamet e- zodi olan Heryo hemen hemen ittifn- nız.,. N 1 
decektir ... Muaviye tarafından (Ha- 1-f ariciye azır arı 

ka yakın bir ekseriyetle meclise ye- • a· A ela 
aan) a, her sene (beş bin clirhem) nidcn reis seçilmiştir. ır ra 
(1) tazminat verilecektir. l Cenevre, 16 (TAN) - Milletler 

Uzun müzırkerelerdCR sonra, bu Gönüllü meselesi Cemiyçti konseyi ayın 21 ind Vcl -
tıç maddeye, döroOnctrı:ifr ma:aae l'! ___ , ,,,~~G önUJlülcrin Jspanyaya gibnc-ı lingtonun başkanlığında toplanncak-
ha ilave edilmişti. Emevilerle mes • sini menetmek meselesinde t.ır. Bu toplantıya büyük bir ehem· 
kun olan şehir ve kasabalardaki ca de Bluma altı aylık bir müddet için miyet veriliyor. Bir çok milletler top 
milerde hutbeler esnasında (lma • tam salahiyet verilmiştir. Bu reye lnntıda Hariciye Nazırları tarafın • 
mü Alil ye sövmek . ~e k~rc~ek k Unistlcr de iştirıık etmişlerdir. dn.n temsil olunaca&tır • 
ldct hükmüne ginnışti. DorduncU om .... llü gitmesi~in Rüştü Ara.s, Eden, Dclbos, Litvi -
madde mucibince, artık bu çirkin A- ispanyaya gonu . nof, Bek, bu meyandadır. 
detten de vazgeçilecekti. . men'i meselesinde lngıltcr~e hu.su : MUza.kere mevzuu. İskenderun San 

(H ) bu a.hitnameyi milhUrli- si bir kanun kabul edilmiştır. Şım~ı cagı- meselesidir. Tilrk ve Fran.c;ız de 
asan ' rd'kt 1 Al Jtalvanm takıp . yerek Muaviyeye gönde 1 • !:..~n • ~o~ mese e, mnnra ve .". . • t !egelen her halde toplantıdan evvel 

b- büziln ve melw ıçm e edeceği yoldadır. Her ıkı. hUkümc ı husu.si içtimalar yaparak Türk tekli-
ra, derin ır işti Arkasın ren 
(Kfıfe) ye avdet etm ·· . • gönilllil gitmesini .menetmıyc P • fine karşı Frıı.nsızlar tarafından ile-
dan da muazzam bir aln.y ıle .~ua - sip itibarile razı olmuşlardır. Fa- ri siirüne mukabil teklif üzerinde gö-

. • ahitname mucıbınce.. kat lspanyada bir Sovyet hükümeti rüşeceklcrdir • 
Vfye gelınış, . i . (Hasan)ıı da 
kendisine biat etmesı çın kurulmasına razı olmıyaca.klarını . ' Müşahitler 
haber gönde~~~· kalbi en acı ıztı- açıkça söylüyorlar. Ancak bu neti • Antakya, 16 (Husu.sil _ ~ru • 

(Hasan), ya .. nu 
1 

bu hazin me- ceye diplomasi yollanndan vıırın~ya şahitler, dün sabah Sil,·eyda Alevi 
ra~rla burula b~ru ~hnmmül gös • razı oluyorlar ki şiddet yolu yerıne köylerinde dura..rnN köy ileri gelenle
rasimin icrasına .11

1 
de :Mua,iyeye böylece mUnııkaşa yolunun kab~l rini davet etmi5ler, onlarla görüşe -

te · Küfe canus n ' edilmesi her halde ileriye doğnı bır rek fikirlerini alnu.:ılnrdır . muş. . ti 
r esmen bi~t .e;;~~frl~ri ı;ok mUtees adımdır. Dürziler Arasında Mem· 

Bu hadıse, n t h ul d • • J rUk bir nedame us e Göring Roma a _ nunıyetsız ik 
l!İr etmiş, bil) fr G o"rin"'ın Romada Mussolini ne Trablus.~am, 16 {Hususi) - Cebe-
getirmiştl. KMe eşra · ·rt o • 

ki Muaviye ile harbe gı .ş. mülfıkatmda varılan netice- lüdilrüzda Suriye aleyhine için için 
-. Ke§ ' meydanında ölüp gıt- nin her halde sulh ve süküna doğru devam eden mcmnıuniyetsizlik gittik-:e;:.:··t Hah~ hali gönneseydik. . istidatlar uyandırdığına bükmedi - çe daha alev:li bir hal almaktadır. Bil 

en· ı e, ··zyn.şları dökmlişlerdı... Jebilir. Göringin Adalar denizind.: hassa son zamruılnrda Cc.'oelüdfuüz 
ıye, go otmuş; iş işten geç Oniki adadan birini bir hava Ussu muha.ftzlığma bir Alevinin yerine bir 

LA.kin, artık o;an gösterdiği zaf yfi- diye istediği. fnkat ltalyanm arazi Suriyelinin tayin edilmesi Silveydiye 
mişti. (Hasan ~kumetinln riyaseti, statükosu hakkında Jngiıtere ile ak· de gayet kötU hislerle karşılanmış 
zfinden, lslam h intikal etmişti. 
artık (Muaviye) ye tettiği son nnlaşmn dolnyısile buna tır · 

f ·yor imkan görmedir;; de söylenmiştir. Mahmut E sat Bir Konfe· 
H.. in biaf e mı o· 

. usey iz bir bUkUmdar olan ispanyada btı.rbin ağırlığı mcr.Itezi rans Verecek 
Artık rakip! ferden son de- Mndritten kalkmış, sahillere geçmiş· Ankara. 16 (TAN) - İzmir meb-

Muaviye, bu bUyüı.lc :a akşama ka • tir. Oyle görülüyor ki Jspanyol asi- usu profesör Mnhmut Esat Bozkurt 
rece sevinm4:ti. O ı:;:;~ı ile civardan leri, M.adridin muhasarasında kuv- çnrşambn gilnU Mülkiye mektebi sa-
clar bUtUn Kiıfe b. tlerini ka d '~ad lonunda Hatny davamız hakı.lrmda 

' · lerinin ın vet ,.e zaman kaybedecek yer e •n 
gelen kabile reıs kş8Jll olup ta or- ritin evwlıi sahille tcmaslannı kes- bir r.onfernns verecektir • AnJcara 
bul etımişti. Fakat a Uk kardeşi (Hü meyi, sonra daha 1.ahmctsizce boğ- gençlıği büyUk bir oJft.ka ile hususi 
tada, (Hasnn)ın kilÇ kalbine bir bir değeri olnn bu konferansı bcldc -
Beyin) 1 göremeyince mayı dü§ünilyorlar. mektcdir • 

oUphe ginnlş: riıı) de bana biat Ufukta neler var? 
· - Gelsin, (HUse~ B ugiln ha .. ·nnın açılması fırtI· 

etsin. .. rmiştL naların arkasının kesilmesi 
Dlve haber gond~lifi şiddetle red· demek değildir. lspanya harbi de-

• • • 
Ankara. 16 (A.A.) __. Tilrk • 

Fransız ModllsU ile Klerlng anlnşma
smrn feshi ihbar edilmiştir • 

(Hilseyin), bu tel• vam ettikçe Avnıpada umumi bir 
detmişti. .....,ka.~ :Muavi • harp ve rahatsızlık havası eksik müstemleke hasretini azaltmamıştır. 

_ oı·u·me razıyını· s-<> Yakın istikbalde Avrupanm umu-
olmıyacaktır. 

~ biat trnem mt havası, bir taraftan Almanya ile 
""eye e • ·ştı Almanya şimdılik §iddet yolunu 

Diye cevap verını bu hare'krtlnf bırakmayı, sulh yolıle maksadınıı er- Ingiltere ve F.ransa ara!ındnki te-
H biraderinin t maslann n<>ticcsine, diğer taraftan 

asan, biata icbar e • meyi tercıh etmiştir. Fransa ile be- . 1 w 

tehlikeli görerek onu t Hiiseyin. raber lngı·ltcreve de dof;rrudnn doğ- Ispnnyol vaziyctın n inkişafma bag-
:ı.. • t ; •. H Faka · " knl cnktır mea ıs em.,...... tün tebdıt ve t t F k t Alman it a . 

k fıkı lan bU nıya elini uza mış ır. a a • Bir ~A .. aftan da gerek "•akına11 r-
('ndiı!ıfne v o t iş· cidtıen dd h w.ı ~ ~ 

dde ın • va milstemleke ve ham ma e u- . tik d k 
ricaları şiddetle re rar göster ,, d tm' km huzur ve ıs rarm a ve gere 

P aramparça edilmiş bir hafif 
mııkinelı ttifeği ortalarına 

almışlardı. Tüfek, sankı morg ma
sası üzerine yatırılmış bir ceset ve 
Mehmetler, bu cesedi teşrih için 
ornya toplanmış opcratörlerdi. 

Erbaş, tüfeğin parçalarını gös
tererek, her birinin vazifesi hak
kında erlere izahat veriyordu. 

Komutan bir nralık sordu: 
- Buna niçin hafif makineli tü. 

fek demi9ler? 
İçlerinden biri hemen cevabını 

yetiştirdi: 

- Bir kişi tarafından taşındığı 
için ... 

- Bu hafif makineli tüfekler, 
ne iş görürler? 

- Barut gnzini geri teperler ve 
böylece az zamanda çok mermi 
atarlar, komutanım .. 

- Bir makineli tiifeği. kaç da. 
kikada sökersin? 

- Bir dakikada sökerim, ko • 
mutnnım .. 

- Kaç dakikada yerine takar
sın? 

- Bir dakikada komutanım .. 
Benim şu gördüğüm tcsrih a.. 

meliycsi, ancak bir dakika siirer. 

Uç kö~e yapmol için lıaıttlanan bir er 

Muhabereci 
Erler Nasıl 
Yetişiyorlar 

miş meğerse ... 
Mehmctlc ma • 
kineliyi, sökiip 
yeniden takını • 
ya o kadar alış • 
mL.,lnr ki, bu iş.ı 

"Uç ayak gerisinde kum torbası üzerinde on 
ğin bnşındaki Mehmetçik, hedefin 
yanındaki arkadaşına: 

handiyse, göz • 
teri, kap..'llı ol • 
duğıu halde ya. 
pacaklnr! .. 
Tüfek ba.'}lldakı 

Mehmetleri om. 
da blr ·arak, 
yeniden dcrsane
leri dolaş'.luya 

başhyonız. 

metreden üç köşe yapmağa geldim, Komufamm!, 
- indir kepçeyi! .. 

- I<aldır kepçeyi .. 

- Yaıın tut kepçeyi! .. 

Diyerek, tnliınat venyor. BüUln 
temeı kUz kabiliyetini gözlerinde 
toplamıya çnhşan Mehmetçiğin 

mnksndı. kepçenin tam ortasında
ki noktaya nişan amaktır. Meh. 
mc lin nişan adığı bu nokta, hedef 
t.e kurşun knlem\le işarcl edıliyor • 
Ye mtitenkıp nıran atıııalarda da 
kalem, sığı sola du Uı illcrek nok. 
talnnıyor. Bu noktular arasındaki 
mesnfe, ne kadar kısa ise, erin ni
. ancılık kabıli~ eti d o derece yUk. 
sel, olduğu nnlaşıhyor. 

B enim hedef kağıdında gör
diiğUm Uç ko eler içinde, 

n ral rıııda \'MHl hııtları. biribirh~ 
ı )ne p k yakın olanları vardı. 

Ml•hnı tciklC'rden biri tam hede. 
fı buluıır.n. hemen bağınyor: 

- Noktnln! .. 
F.ı lı>riıı içındc tiç noktayı Ust!J• 
hı li renf('r, nı nncılıktn en yük 

St.:k dereceyi almış sayılıyorlar. 

Asteğmen~. 

malin verdiği i
zahntten erler • 
le yaptığım te -
mMla:rd<ı.n anlı -
yorum ki. muha
bere alayı d<'r • 
sanelermde Meh
m('tçikler. orta 
tahsil gönnUı~ 

bir tal<>bc kndar 
umumi °bilgi a • 
bibi oluyorlar. 
MeslC'ki bil 'Jpr -
de, bilhn~:ı ekk Ni an fa'ıfosı ö, iındc Mehm tçikl r için bu Uç köşe 

y pma işi. o kndar eğlenceli bir 
ş y ki: 

trikçilikte i"c, lıscr geııı.I ı 1 
ccsine çıkıyorlar. 

"Muhabere" deyip ~C' rniy il: 
lyi bir muhabcıeci y ti .~bılı ı ı, ı

çın "elektrik" in blıtıin Jıa nlnrı 
nı ve sannyıd tatbikatını ~on dr 
rece ıyi kavramak tellı 'C' t l ız ıu 
haberc:>nin biıtün rlarına ya ın • 
dan vakıf olmak lazım ... 

Bunla rtam mnnasiyle b('ll n
medcn, yalnız ameli kabiliyeti rlc, 
bir erın "muhabereci" adım alabil. 
mc>sine imkfın yok. 

Mehmetçikler, muha.hcre b:ilUk 
dersanelerinde, bir tnknn fenni 
maliimat ile kafnlarını doldurur • 
ken, taıımi de lbmn.1 etmiyorlar. 
Sabah akşam kırda v<>yn kış~nda, 
mutlaka muayyen siiel egz ı'8 ~le -
rlni yapıyor lnr. 

Bazan da kışladan çok uznk me
safelere nc;ılarak, devnmlı tatbi. 
knttn bul un ııyorlar. 

Askcrhk J izmetı; tefrik kabul 
etmez bir bUli.ın ... 

"Ben muhnbcreclytm.. Yalnız 
muhabere üzeıinde çalışırım!" 

Böyle şey yok. Her er, evveliı tn. 
limini ynp:ır, sonra da keneli mes
lek snhnsında dersini görüyor. 
Bir muhabereci, sırnsında p!yn
d nin, sırnııındn mitralyözcünün i. 
şine de kcndıni hazır bulundurmı. 
yn mecburdur. 

M eseUi, bu arada girdiğimiz 
bir dcrsanede erleri kum 

torbası Uzennde tüfeklerıne ıstikn
met verirken görüyorum. 

Ateş gibi bir Mehmetçik, ayak
lnnnı rapp diye biribirine \'Urnrak 
kc.ndini takdim etti: 

- ... taburu ... bölUk erlerin. 
den Snit oğlu Snit Zonguldak! 

:Komutan sordu: 
- Buraya ne yapmı)'R geldin? 
- Üç ayak gerisinde kum tor. 

bası Uzerinde, on metreden Uç k~ 
şe yapmıya geldim, komutanım! 

r;:- Yazan : 
1 .:>. Güngör 
şnret c<lılcn bir nohta) :ı. Mehmet. 
<:ik. kum torb3 ı iistUndc tiifeğine 
nı an ıstıkam('ti veriyor. ile.def 
m:ı =ısınıı yanında duran bir er. 
elinde kc )C bC'nziyen bir alet
le, tüfeğin aldığı istikameti tesbit 
etıniye çalışıyor. Bu arada, tüfe. 

Filisf nde 400 
bin Yahudi 

(Başı 1 incide) 

Arap lideri, Arnplnnn şikfıyetleıi • 

nJ anlatırken bunların kendi yurtla • 

rında mya.si hn.klanndan mahrum 

yaşntıldıklnnnı 11..n.h etm~ ve da.ha 

sonra Yahudi milli yurdu siyasetinin 

muSUTane tatbikinden bahsederek 
meı eleyt hal için, muvaffa.kıyetsir.li -

ğc uğrnyıı.n Yahudi yurdu te,.~bbU • 

sUnden vnz"'eçmm. derhal Yahudi 

muhncerctini ve Ynhudilere arazi sa

tımını durdurmak, Filistin mandası

na son vererek y('rine İngiltere ile 

lrak n.rruımda.ki muahFe gibi bir mu 
nhc>dc yapmak lazım geldiğini aöyle
m iştir . 

400 BlN YAHUDİ 

l..ord Peel, şu suali sorlll'UŞtur: 

- ~raplara istiklal verildiği talc. 
dircic memleketteki 400.000 Yahudi • 
nin trkiyeti ne olur? 

Arnp lid('ri. f slftm idaresinin dal • 
ma mUsamahakA.r davrandığı ceva -
bını vennlıjtir . 

Emir Abdullah ta Bir 

- Orndn kım var, llç köşe ya-

p:ıcnk ! .. 

Dcrdcmcz, sekizi, onu birden a
tılıyorlar: 

- Efendim. izin \'erirscn, Uç 
kö e yapmıyn geldik! .. 

NOT - Oünı,tı yazı nıda parL 
vn ıu\ keliıne'"İ, mlirettip hatası ola. 
rak knrnvnnn dizllınıştır. özür di
lerim. - S G. 

Hasan Deposu: İstanbul, Anh ra, 

kahramanca bir inat ve u. susunda ne dereceye ka. ar ta ın Avnı da tam bir ahenk kunılma-
edilccek ? .. Almanlar yenı ~ yıllı~ d ~atay meselesinin & bUyilk 

misti. rava. girnliştl. p!Anla.nnda memleket dahilinde sun t ~ a . bulunacaktır 
O zamıı.n (Haı;an ) a ı bı tesıri 

-'derele ham madde istihsaline çok ehemm • r • • 
Bizzat Muaviveye r• 1 (frdse;"lll t, . 1 Ancak tutulan bu yol Alımef Emın YA LMAN 

- Yaa, :Mua.~ye.~ doğrU de - yet verıyor ar. .. 

Üç k~e yapman1n ne demek ol. 
duğunu anlatayım: Hedtfin bulun. 
duğu Uç ayaklı maaanm U.stilnt bir 
kağıt geçiriyorlar. Bu kağıtta t-

Nota Verdi Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 
Pıı.rls, ıe < A.A.) - Havu A jan • ---------=--İllıioıı!-

8mm Amm:mdan bildirdiğine cöre, 
Maverayı Şerla Emiri Abdullah, ha
len Ammanda bulunan tngiliı komitı 

yonuııa bir nota tevdi ederek Yahu
dilerin Filistin Urıerinde hiçbır ta "ıhf 
haklan bulunmadığını bildirm'~t.ir 

W ndan fazla cebretmek 
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E ~ Q ~ T Q ~ ~ • Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep 
.JC ~ ı ~ ..!_ • ..&.. I. e gibi kalabahk yerlerde başkalarmdan 

, GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
D.ünya pamuk Taze meyva pı·yasası ı~-B-~O~R~S~A~ ~ibi~ikroplanağız,veboğaz 

h 
yolıle gıren bulaşıkcı haatalıklaı 

isli salatında bol ve ucuzdur ~;:;;;.; AkapKmamRakı~çDin aOğzınıLzda . 

onuncuyuz! Paralar 

1936 senesi diınya pamuk istihsa
Jatma nazaran on iki milyon dört yüz 
yedi balya. ile Amerika ba§ta gel
mektedir. Sırnsıle Hınd1stıı.n. Çin, 
Rusya, Mısır, Brezilya gelmektedir. 
Türkiye 250 bin balya ile onuncu, 
95 bin balya ile Yunanistan onü -
dincU ve 20 bin balya ile Bulgaris
tan on dördüncü gelmektedir. 

Fakat perakende fiatlarda 
. büyük fark görülüyor 

Taze meyva piyasasında bolluk ve ucuzluk bulunmasına rağmen pe
rakende fiyatlarda büyük farklar görülmektedir. Mayhuş ve Laz elması 
denilen Karadenizin ;'ıopa ve Sürmene elıruıla.n toptan 6 • 9 kuruş ara
sındadır. Manavlar lr.ınlan boylara ayırarak 50 - 60 kiloluk bir sandık
tan 2 - 3 türlü elma yapmaktadırlar. Bu itıbarla bu cins elmalar asgari 
l2 kuruştan 20 kuruşa kadar perakende olarak verilmektedir. Kastamo
nunun tatlı elmasının en iyileri 18 kuruştur. Aı!ıasyanın ekstra klii.h adlı 
seçme elma toptan 40 kuruştur. !kinci ekstralar 25 ve birinci mal 16 
kuruştur. 

A ı ı 5 

-
Sterlin 620.50 
1 Dolar 122.-

20 Fransz fr. 114.-
ıo 1.ırct ızu.-

ll. Belçıb tr. 8l.-
20 Drahmi ıs.-

.ro h,vıçu tr. seı.s.-

20 Le•a zo.-
1 Flonn 63.-

. 
622.-
126.-
ıl7.

l2!>,-
,.S,-

22.
tl.S.-
2,.-
66.
su.-Mnr ilya - Odesa Seferleri zu Çckoslcvak kro. 7.S.-

1 $ılın& zo.-
1 Mark 25.-Fransız .Mcsajeri Maritim vapur 

~3 -
28.-
22.-kumpanyası, yirmi iki senedcnberi 

sef erlerlni tatil etmiş olduğu Marsil- Portakal f iyaflart 

1 Zlou 20.-
pcngo 20.-
20 Ley 11.-
Dınar 48.-

23.-
14.-
52.
\.t-

4030.-
245.-

yn - Odesa hattına yeniden vapur iş- Portakal fiyatları da ucuzdur. Yumurta 
Piyasası 

ta•c<; kUrODb 30.-

Jetmiye karar vermiş ve Providans, 
Teofil Gotye vapurlarını bu hata 
tahsis eylemiştir. 

Dörtyol malı yüzlük sandıklar 155 -
185 kuruş. 80 lik mallar 200 - 250 ye, 
64 lük sandıklar 250 - 300 kuruştur. 

Altm 1028.-
Banknot 243.-

Çekler 

Limon 
ihtikarı başladı 
Limon fiyatlarında ehemmiyetli 

bir yükseliş başlamıştır. Bunun se -
bebi §ehrimizde mevout külliyetli 
miktarda limonlarm üç tüccarın e -
lin.de bulunması ve bu tüccarların da 
daha şimdiden 580 kuruş olan san
dık başına 1 - 2 lira zammetmeleri· 
dir. Bugünlerde lktısat Vekaleti ha 
nçten limon ithaline müsaade etmi
yecek olursa tüccarlar bloku tarafın
dan limon sandığının on liraya çıka
rılacağı piyasada yayılmıştır. Fiyat 
yükselmesinin sebebi de hariçten li
mon ithal edilmiyeceği haberidir. pj 

yasada yerli limonlanmızm ihtiyacı 

karşılamıyacağı da söylenmektedir. 

Yoğurt 
Fiatları 
Koyunların kasaplığa gelecek ka -

dar büyilyen kuzuları sütten kesil
diği için Silivri ve Bandırma yoğurt
hanelerl faaliyete geçmişlerdir. Pi • 
yasaya taze Silivri yoğurdu gelıniye 
başlamıştır. 7 - 7,5 kiloluk tavalarda 
toptan fiyatlar Silivri 165 ve Ban -
dırma 150 kuruştur. 

Bu adamı canın • 
dan Bezdiren şey 

GRiRiN 
1 tecrUbe edinceye 
kadar çekmeğe 

mahkôm olduğu 
ağrı v aızılardır 

GRiPiN 
En §İddetli baş ve di 

ağrılarını k er 

GRiPiN 
Romatizma, sinir, adete, bel 
ağrılarına karşı bilhassa 

müessirdir. 

GRiP.iN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk al· 
gmhklanndan mütevellit 
bütün ağrı, sızı ve sancılan . . 

geçırır. 

Fenike malı kısmen küfelerle gel
mektedir. Her küfede 300 - 350 tane 
bulunur. Fiyatı da 400 - 500 kuruş
tur. Sandık ile gelenlerin 250 lik o
lanları 450 kuruş, 270 lik mallar 400 
ve üç yüzlük sandıklar 350 kuruştur. 
Antalya portakalJan da hemen he -
men ayni fiyatlardadır. Oradan da 
hi küfe ile mal gelmektedir. Bodrum 
roandalinalan 64 lük sandıkta pek 
az gelmektedir. 80 Jik ve 100 Jük 
sandıklarda fiyat 3 - 5 lrurus arasın 
dadır. Küfe ile gelen kanşık küçük 
mandalinnlann 400 lük küfelerdeki 
fiyatı 550 kuruştur. 

Anknramn bUyUk ekstra göksulu 
kL'}lik armutlan 30 - 35 kuruş oldu
ğu halde perakendecilerde 50 - 65 
kurustan asağı alınamamaktadır. 

Manav/ann müracaafi kabul 
edilmedi 

Manav csııafı mcyva halinden al
dıkları meyvalnn boy boy ayırarak 
en iyilerini, ikinci ve UçUncU nevile
rini ayrı ayn fiyaUarla sattıklarını. 

fakat bakkalların bu yolda bir ayır

ma yapmaksızın ayni sandık malıru 

ucuz fiyatlarla verdiklerini ileri SÜ· 

rerek bakkalların yaş meyva satma
larına müsaade edilmemesini istemiş 
ferdir. Fakat. belediye bu müra.caa
ti kabul etmemiştir. 

[ KÜÇOK HABERLER 1 

Fransa Bu•-;.day İthal Edecek . o 

Cenubi Afrikamn 1936 yılı hubu
bat rekol tcsinin bereketsiz olmasın -
dan dolayı Fransaya hariçten sert 
buğday ithal edilmesine mU.cuı.adP c -
dilmiştir. 

• Sovyet Rusya htikfuneti koyun ye-
tiştirilmesine çok ehemmiyet ver-

Piyasada yumurtalarımızın mev -
cudu az olmakla beraber toptan ve 
sundık hç,sabile bUyUklüğüne göre 
100 adedi 125 ile 160 kuruş arasında 
dır. Perakende olarak 220 - 240 ku
ruş arasında satılmaktadır. 

Yunan Üzüm:eri Amerikaya 
Kabul Edilmiyor 

Yunan malı kuru üzümlerin sıhhi 
şeraiti haiz bulunmamasından do -
layı Amerikaya ithali kat'iyyen me
nedilmi!jtir. Yunanlılar kuru üzüm 
ihracındaki müşkülattan dolayı hü -
kfımcte şikayet etmişlerdir. Hükfı -
met tüccarlara. bin kiloda iki bin 
drahmi tazminat vermek suretile tüc 
carları ihracat yapmıya teşvik eyle
mektedir. 

Çek Rejisi Tütün Alacak 
Çekoslovakya rejisi Yunan tütün

lerinin 1936 mahsulünden iki milyon 
kilo satmalmıya karar vermiştir. Bu 
haber Yunanistanda tütün alış veri
şini canlandırmıştır. 

Londra 620.-
Nevyork 0.7920 
Par is 16.9575 
Milin o 15.045 
Brüksel 4.6960 • 
Ati na 88.3875 
Cencvro 3.4487 
Sof ya 64.515 
Amsterdar.ı 1.4464 
Prag 22.7112 
Viyana 4 2338 
Madrit 7.5806 
Beri in 1.9685 
Varşova 4.1935 
Budapcştc 4.395 
Bükrr' 08.065 
Belgrat H355 
Yokohama 2.7766 
Moskova ?'i.(16 
Sokho]Jn 3.1282 

Tahoilôt 

Anadolu I ve il kuoon kcs!k 

Esham 

Merkez Banlı:ast 

istikrazlar 

Türk Borcu 
Ergani A. B. C. 

Srvas - Erzurum I 

621.-
0.7907 

16.93 
15.0210 
4.6864 

88.245 
3.4432 

64.4125 
1.4440 

22.675 
4.2270 
7.5684 
1.9653 
4.1867 
4.3880 

107.89 
34.30 
2.7720 

25.10 

.... 

<11232 

36.20 

97.-

• 
22.80 
97.75 

95.-

Hayvan Sahiplerine 
Süt veren ve besiye konan hayvanlar için mühim bir gıda 

yerini tutan pancar kuru küspesinden elverişli bir fiatla almak 
istiyenler Bahçekapı Ta, han 46 numaraya müracaat etsin . 

miştir. 1936 senesi Rusyada koyun •----------flf~m!lm••-------•••1 
mevcudu altırue dört milyonu bul - 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
m~tur. ı ....................................... m!I! ............ . 

• 
Amerikamn !936 yılı ~eviz rekol-

tesi 845 bin çuvaldır. 

• Bulgarlsta.nda. mısmn yüz kilosu 
140, yulafın 198, arpanın 183 levaya 
çıkmıştır. Bulgar hUkfuneti 2200 
metre murabbaı üzerinde Balkanlar
da. en büyük ve modern bir soğuk 
hava deposu inşa ettirmiştir. Bu de
po 50 bin kilo mal muhafaza edebi
lecektir. 

Keşif bedeli 6242 lira 22 kuruş olan Floryada soyunma gar
droplannın arkasına yapılacak asfalt yol kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 25/1/937 pazartesi günü saat 15 de Da· 
imi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi Leva
znn Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No.lı kanunda ya
zılı olandan maada Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet vesikasile 468 lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarım havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene venneli
dirler. (B.) (93) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lianları 

Semtimeşhur ve mahallesl 
Süleymaniye. 

Aksaray, Babahasanateml. 
Cibali, Seferikoz. 

Cadde veya sokağ[ 
Tiryaki çarşısı. .. 

Vapur iskelesi. 

Nr:sr 
51 

5 

Kıymeti 
muhammen 

Cinsi Lira K. 
Hilalci ham içinde sağda 1 50 
l solda 2 oda ve geniş 

avlu. 
Cami içinde küçük oda. 
Baraka. 

l 25 

,, ,, ., ,, Seferikoz cami avlusu. 
5 
5 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Çarşı'da. Kavaflar'da. Dolap önU. 
Cankurtaran Akbıyık. Cami avlusunda iki oda. 

l 
2 50 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. istekliler sene

lik muhammen kiralarının yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatc akçelerile birlikte 
ihale günü olan 20 K.s<'.11i 937 Çarşamba günü saat 15 e kadar Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar 
Müdurlü~ünde Akarat kaleminee-e1meleri. 

bulundurunuz. Akıidol, ağız ve 
boğazı mikroplardan temizlediği 

gibi boğaz ve bademcik iltihapla
nnı da pek çabuk geçirir. Her ec 
zanede bulunur. 15 tanelik kutusu 
35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur 

Sıhhat ve içtimaı mua
venet vekaletinden: 

826 numara ile müseccel 23 Mart 1936 tarih ve 3111 numaralı 
tababet diploması sahibi Beyoğlunda Misk sokağında 11 nurna· 
rada tababet yapan Rontken mütehassısı 1313 yılında Adapaza· 
nnda doğmuş Hasan oğlu Doktor Kenan kendisine müracaat 
eden bir hastanın akrabasının bilgisizlikten ve görgüsüzlükten 
istifade ederek bunlardan haksız yere para almak ve bunları izrar 
etmek suretiyle meslek haysiyetile telifi kabil olmıyan hareket• 
te bulunduğundan do.layı Ankarada ~ütcşekkil etibba odaları 
yüksek haysiyet divanının tasdikine iktiran eden İstanbul 3 üncü 
mmtaka etibba odası haysiyet divanı kararile üç ay müddetle 
icrayi sanattan menolunmuştur. 

Oluş ilgililerce bilinmek ve mumaileyh bu müddet zarfında 
gizlice icrayi sanat ettiği takdirde hakkında 1219 numaralı kanU· 
nun 26 mcı maddesi mucibince muamele yapılmak için derhal en 
yakın sıhhi makama haber verilmek üzere ilan olunur. (293) 

..................................... , 
TÜRKiYE 

Kızllay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

1 - Cemiyetimizin lstanbulda Y enipostane civarında 
eski Zaptiye caddesinde Kızılay hanındaki deposunda mev
cut 600 kalem tıbbi ecza kapalı zarf usulile satılacaktır. 

2 - Eczaların listesini ve aalıt fartnamesini görmek İsti
yenler tatil günlerinden maada hergün sabah dokuzdan ak
fam on yediye kadar Depo Direktörlüğüne müracaat etme
lidirler. 

Devlet Demlryolları ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 221775,15 lira olan 65000 normal, 
3825 makas. 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet 
meşe makas traversi 28/1/1937 Perşembe günü saat 
15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12338, 76 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete· 
nin 7 / 5/1936 G. 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine verme-
leri lazımdır. 

Şartnameler beheri 1109 kuruşa Ankara, Eskişehir, 
İzmir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (187) 

• • 
Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 

makas, 3500 köprülük kaym travers ile 100 adet meşe makas 
traversi 2/2/937 Sah günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (12338,76) liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 /5/1936 
gün ve 3297 numaralı ~üshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde aluunış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (1109 kuruşa Ankara, Eskişehir. İzmir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.) (291) 

Arpaçay Kaymakamhğından: 
Arpaçay kazasının bekçi elbiseleri Dahiliye Vekaletince kabul 

edilen nümunesine göre on beş gün müddetle eksiltmeye kon· 
nıuştur. 

Talipkrin caket, pantalolty tozluk, kaşket, belkemeri, göğüS 
levhasından ibaret bir takım elbiseyi parası peşin ödenmek ve 
Karsta teslim edilmek şartile kaça verebileceklerinin muayyen 
müddeti içinde kumaş nümunelerile birlikte Kaymakamlığa rnii· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından· 
Fakülte kütüphane ve neşriyat işlerile meşgul olmak 

üzere bir men1ur alınacaktır. Taliplerin asistanlık vasıf 
ve şartlarını haiz olmaları lazımdır. İsteklilerin Dekanlr 
2-a müracaatları. ( 21 7) 
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' ona taze nermin ve genç bir man?..ara veriniz. 

Vtl'ANA ~ıv~RSİTI~İNİN ıuı;şınm ntn TIP PR?li'ESÖRÜ 
Genç hayvanlardan istüude ettiği yeni bır cilt 

ımsuru kesfetmiştir. 
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lf 11 Yalnız 7 kuruş 
l1asrnfla 100 kılometroya 7 
kişiyı rahat r hat "'Oturen ınn 
zotlu MERCEDES - BENZ 
tenezzüh otoınobıllori geldı. 
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Taksim Bnhç i k rşısı No. 25 
İstanbul Telgraf adresi: nı el -
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Plcvmut Krcy ler m rkah bir t k-
c otomobili s tıhktır. Tahpl rin 
~aydarpa adn D vl t Demiryollan 
matbaasında B Y Tuhir milr ca t -

lan. 

ZA )1 - Emniv<'t 6 ncı şubedeIJ 

Cocu -unuz bu'!i..n tam her 
okudurrunu bir sün~er P,ibi e

mip alacak çağJadır. Eline ve
recek kitap bulam..ıdıq.ımz zaman 
ıstırap duyar11nlz. 

Bi2 sizi bu ıstıı aptan knrtarryo
ruz Ve çocuğunuz~ f.{Öğ ünilzü gere 
gere, tereddüt etmeden \P'erebilece

ğiniz bire er hazrrlryoruz: 

Yeni 

ocuk sak opedisi 

Bu eser, yalnız b:7.d~ dc~iJ, bütün 
dünyada büyük bir hadis*! cclakki edil
rr.iştir. Çünkü çocuğun bütün ;htiyaçları 

diisunülerel< hazırlanmış, bir çocuğun a
radığı malumat onun dihyle, onun al"lıya
bilcc-cği şekilde yazılmıştır. Yeni Çocul, 
Ansıklopedisi en son ma umatı .htiva ede
cek •arzda tertip edilmr~tir. 
C. .. cuÇunuzu cınaı romanl;ırdaıı, tehlikeii sine
malaı dan, ınanasız mecmua ve kitaplardan. kur
tarmc- k isti!'f)rsanız ona Yeni Crcuk Ansiklopedi· . . 

sır verını.l. 

Co~u ~unu.7 Yeni Çocuk Ansiklopedisine sahip 
olursı l·em hdşka kitap okumaktan '{urtulur. hem 
sırufmdcJ jcr .. Jerini hazırlamak iı;in kolaylık göri..ır, 
J- em de crl·erclen okuma zevkim kaza.1mış olur. 

'reni Cô Jk Ansiklopedisi 1 O günde oir 48 say
falı ct'zl r linde çıkacaktır. 

TAN Gazetesıne· 
Yenı Çocuk Ansıklopl 

lı ınin bedava bro ü -
ruııdcn bir nüshA goı 
icrmcnızı dılerım. 

İsim .••.•.•• 
............. 

Adres .....•. 
. . . . . . . . . . . . 

Yl'nf çocuk nrmik1opcdlsl her kc nfn nJnbflccC'ğf ucuz 
bir fiyata verlJecektır Çocuğunuz bır ker pnrasıle 
y nl çocuk aıısıklopedısınc ahıp ol b lır. Çocuk ansık· 
1 ooıslnın çocuğunuz tçıı. ne buyılk bır hazıne olduğunu 
nn1 mak ı tiyorsnnız hazırladı ımız 16 sayfalık broşilril 
isteyiniz. Bunu bedava V<'rlyonız. Yukardnki kuponu 
doldurup bir.e gimderiniz. Derhal adresıwzc bedava bro
şUrUmüz gönderilecektir. 

D. No: 

262 

281 
1'153 

1536 
3745 1 

~92~ 

3407 

4727 
4 9 
4923 

5682 

586G 

681~ 

ayrimübadılfer Komis on ndan: 
Scmtı ve ınahnllesi 

Kandilli 

F: 'rikapı A vcıbcy 

f~irn('kapı Hacı 

Muhittin 

Kmnhada. 
Oskudnr İhsaniye 

Tophnnc Sak başı 

TophanC" Ekmekçibaşı 

t~ kUd r S lAmsız 

Boyacı köy 
y ı o> Panniya 

E ikapı Avcıbcy 

Arnavı.ıtköy 

B yo~lu h.amcrhatun 

Sok ah Emlftk No: 

E. Kilise E. 7 

Y. J{andilli ve mezarlık 
Pastırmacı çıkmazı E. ve Y. 14 
Yağha.ııp 15 

Livadya 

Harem iskelesi 

E. Saknbaşı 

Y. Altın bilezik 

E. Ycnfçeşmc 
Y. Tombaz 

Fıçıcı 

Re$1tpaşa ı 

Simitçi 

Türbe 

Balası 

Irmak 

20-22 

24 

©. 6 MU. 

Y. 10/2 
şimdi: 9 

10 adn: 2 

Haritn: 50 

36 
Y. 7 

E. 14 Y. 18 

14 

E. 9 Y. 22 
mnhnllen 36 

E. 101 

Y.125 

Cinsı ve hıssosı Hisseye göre 
muha.ınrnen K. 

---... 
107 metre nrsa 110 Açık art

tırma 

116 metre nrsn 
89,50 metre 

70 

450 

1930 metre arsa 390 

11 ,25 metre arsa 360 

155,50 metre arsa -

nm ı ~ hiş 78C 

38,29 metro arsa 80 

116 metre arsa 100 
172 metre nrsu 11 O 

Bahçeli nh ap hn -
nenin 3 28 his. 50 

34 metre arsanın 

2/3 his. 15 

Bahçeli ahşap hanenin 

3/30 his. 50 

35 metre o.nıa 35 

" 
" 

" ,, 

,, 

• 

.. 
" 

,, 

" 

8n4 OskUdnr E Ycnfma - E. Andonn.kl ve Gemici E. 6-52 Bahçc1i klirgir 1000 Kapalı 

hali Y. S timi Ali Y. Trablus ve Rcisilkütap Y. 6 hanl'nin 2 5 his. zarf 

Yuknn <'Vsnfı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. thaJelcri 20-1-937 tarihine 
dil en Cumu gUnU saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimilbadil bonosiladır. 

\ 

almış olduğum 5292 sicil numaralı 
mavnncılık chliyctnnmeml zayi et - ---
tim. Yeni.sini nlacağım F..skisinln ~i:r.~:'Q:~~~~!.ri~~?.U 
hilkmli voJ·tur. Mehmet oalu Aziz ........................................ 
;-;;.~~~nıt•l t;nıın \ Al.J\IAN -

Umumi Ne ,. yntı idare G',,dco: 
" Al ili 

r.nzl'tec!lık ve N r' at 'rürk Llmitet 
ıldı- y r TA:\ m tb 
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Dahi G. 'MARKONİ 
I' 

Mühendls-Profesorı 

-<~ad~o hususunda dünyanın 

~n yüksek alimi, 

Ver.esiy Sailş: 
ANKARA Vehbi Koç Ticaret evi AFYO~ : lzzet Özkara. 
J)İYARBEKİR 

_. 
: Şcrü Yardnncı. nrRSA : M hnwd Hüzmen. 

K01'~A Ahmet Mucip Dölcn. t~KtŞEllİR : Hn an Alruıyn. 
KONYA EREGL1St : Mustafa Erkek. 1Z!\1tR : Artür Vetter. 
MERSİN : Jori Sntecl J.,ÜLEBURGAZ : llru;an Dalca. 

~ 

'!i)afıiklH·~uuiilıafi~-·-· •) 
_ _ ~ Ra~ .. fÇfn~sö;lenenıiri'-cıe&-TI 

·gördüklerinize, işittiklerinize jnanınız 
~ • -~ ·- - .-. I 

BiZiM NASIHATIMIZ : · 

" RADVOLAR-1 aynf zamandıi;"-aynı 
~ . 
yerde, aynı istasyon üzerinde mukayese 
edersen.iz daima~ 

radvosunu tercih edeceksiniz"· 

8_Lamoall bütün aalgal~ 

'Yüksek müsiki kabiliyetti' 

En güzel gösterişli_ 

En cok satılan 

·NiN SESi ve Acentalannda 
1 - -

ADA1'"A : Ş. Rıza lşçcn, Yeni mağaza. Al~'TALYA : Veli Kardeşler ve Şerikleri. 
1\IUC:LA : A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi. A1'TI~P . Naci ve H. Ahmet Dai kardeşler. . 
SA~ISl N : C. Cclfil Özlü _ S. Kemal Sezen. KAl'SERt . İsmail ve oğullan Cıngıllı. . 
THABZON : Dedooğlu ve Pulathaneli kardeşler. UANDIRMA : Ahmed ve Bahaettin Be.r<.ket kardeşler 
ZONGUI.DAR : İsmet Ağartan - Ahmet Yüksel. AYDIN ı Mehmed Gürer. 

ADEMi il<TiDARA FO TESl iN 
'Erken ihtiyarhyanlan gençleştirir, yorgun vücudlcri dinçleştirir. Belgev§ekliğini geçirir, çelik gibi bir vücud kazandırır. 

~ . 
-KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLER. 

Londra, Par is ve Nev-York Berlın "de güze'lik enstitülerinden tal<dırname ı.e 
taltif edılmiş olup beynelmilel sergilerin a1tm mada!yeler.ni haizdir 

Esmer, sarı'ın kumral, her tip için mmuf ıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Buru'?uklukla rı, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

samin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1 • Krem Balsamin yağsız beyaz gündüz 

iCjin 
2· Krem Balsamin yağh pembe gece iCjin 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

İCjin 

4. Krem Balsamin Acı Badem gece İCjin 
Balsamin kremindeki h.ssa hiçb:r kremde yoktur; Balsa -

min maddesi mesameleri kapatan cildi gençle,tirerek beyaz, 
yumufak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

JNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - 1SANBUL 

Si4etu.ı-
-t.ı L7'.. ../ Lr, 

-f~ L7'. ~ 3 Li°• 


