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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu .kuponları toplaymız. 1 O k.tıJ>o 
na kartı Yeni Çocuk Amiklope
diıini 7 * kuru•• alabilirtiniz. 

Haberler: 

iki. Mühi.m Toplantı Yapıldı 
Londranın en yeni Haberi: ~ROÇKI 

iki tarafın anlasmasıı 
bir saat meselesidir 
t" "".1 .1 1'1'-"" ~ ~ 
~Başvekilin ~ 

~ Evindeki ~ 
~ Mühim i~lima ~ 
~ Ankara, 23 (TAN muha-
~ birinden sabaha karıı t~le- ~ 

fonla) - Bütün Yekı//er ' 
bu akiam Baivekil fnönünün -
evinde loplanclılar. Gece ~ 
yarısından sonraya lr.aclar 

t Vekiller Baivekilimiıin ya-

i 
nıncla *.aldılar. Bu fop/ant:- 1 
da çok mühim meselelerın -
görüıme mevıuu olduğu 1 
kuvvetle #ahmin ediliyor. -

~~"""""""""'"" ' 
Alman 
Kleringi 

.. . . 
felilonloJ 

• • • 1 

Berline göre: Suriye istik
lali suya düşüyormuş 

Eden Anlaşma Hususunda 
Çok Çahşıyor 

Londra, 23 (Radyo, gece yarısı) - Bugün Cenevrede Milletler 
Mecliıi mahafilinde, .murahhaslar arasında huıuıi ıurette ko
nufulan mevzuların en mühimmi, Antakya ve hkenderun meıe-

leıi olmuflur. • . . · • • 

HAREKETi 1 Elektrik ucuzluğu 
yılbaşından 

tatbik edilecek 
•s anbua t:.lektrik şirketinin igü· 
zünü, sermaye hesaplarındaki ra· 

kam kokkc. bazhklarını yarınki 
"TAn" da okuyacaksınız. 
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1 
Nevres, Dün Gömüldü 1 

No. 18 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Mücevher 
Hırsızllğı 
Yapan 

Hizmetçi 

istinye 
yolunda 
devrilen 
otomobil Cenuptaki köylü 

kadınları arasında 

Şişlıde oturan banka şeflerinden 
Azizin hizmetçisi Ayşe, evin bayanı
na ait yüzük, küpe, bilezik ve bir ta
ne beşi bir yerde ile 200 lira parayı 
evde kimse olmadığı bir esnada aşır
mıştır. Biraz sonra bunların Uzerinde 
bulunacağından ve ceza göreceğin . 
den korkan Ayşe, mücevheratı ayak 
yoluna atmış, paralarla beşi bir yerde 
y.i de kocası Mchmedc vermiştir. Mch 
met, beşi bir yerdeyi çarşıda bir ku
yumcuya bozdurmak isterken yaka· 
lanmıştır. Zabıta, bu hırsızlığı yapa
nın Ayşe olduğunu tesbit etmiştir. 
200 lira parll henü'z meydanda vok • 
tur. 

. ;. K a::ımpaşada şoför Enri" 
idaresindeki 4881 11""'1' 

r~lı taksi, T?%simden aldık!/~ 
tınyc Dok şırketi amclelerııJ,,,,ı 
Ahmet, Cemal, ismet ve Efl 
lstinyeye götürürken Enıir,.ıı: 
yokuşunda devrilmiş ve patf' 
lanmıştır. Ahmet başından, ~~ 
mal ayağından, ismet eliflP 
yarcilanmıştır. Şoför yakala(lllllf 
tır • . , 

Bir Kadının Yaşını Başındaki 
Hotozundan Anlamak Kabil 

Mardindcn Nuseybine gidiyoruz. 
Vakıa oraya doğru tren var amma 1 

trenle gidersem Nuseybinde bir gece 
kalmak Hızım. Orada otel olup olma
dığını bilmiyorum. Sonra da sıtma • 
dan ve daha müthişi tropikadan kor 
kuyorum. 

Onun için sabahleyin erkenden bir 
otomobıle atladım ve Nuseybinin yo
lunu tuttum. 

Otomobil Mardinden ayrılıyor ... Mü 
temadıyen aşağı iniyoruz. Baş dön
dürilcü bir şekilde ovaya doğru akı· 
yoruz. Biz indikçe Mardin daha ziya 
de semaya yaklaşıyor. Daha ziyade 
bir şahika oluyor ..• 

Yollar çok dönemeçli. Bir taraf • 
tan kesme kayalar kınalı suratlarile, 
yükselirken öbür taraftan uçurum • 
lar ovayı deliyor ... 

Dönüyor dönüyor ve sonra ovayı 

bol yemeni vardır. Bunu 0 kadın na
sıl taşıyabilir? 

- Taşır, çünkU yaşlandıkça hara
rete karşı mukavemeti azalır .. 

- Ve yüke karşı mukavemeti faz
lalaşır ... 
Gülüştük ... Ve yolumuza devam et 

tik. 
. Bir köyde biraz mola veriyoruz. 

Bır sade kaynamış kahve, yani Mur
ra içiyoruz. 

Burada da yaşlarmı başlanna al • 
mış bir sUrU kadınlar gördüm .. Fa
kat bunlann hotozları altında iki ör 
ğU saç sallanıyordu. 

Yol ıtrkadaşıma sordum: 
- Bunlar nidn saçlarını açıkta br 

rakırlar? ).feselfı. burada setri avret 
vesaire vesaire yok mudur? 

- Hayır, dedi. Bu şehirliye mah-
!ustur. 

Memlekette 
3 Türlü işçi 
Kursu Açılacak 

Bu Kuralarda Çırak, ltçi ve 
Ustalar Yetİftİrilecektir 

Cenaze, Slfkecide moföre nakledildikten sonra. c errahpa~a hastane.~inde öldüğünü teessi.lrle biidirdiğimiz san'at· 
~ k.ar udı Nevres, dun ebedi lstirahatkarına tevdi edilmiştir. Cenaze 
:ıabahleyın saat 9 da Cerrahpaşa hastanesinden kaldırılmıştır. Büyük san
a~k.fl~ın cenaze merasiminde maalesef konservatuar muallimleri ile ken
dısını yakından tanıyan birkaç meslektaşından başka ~ımse uulunıııa-
mıştır. Tabut, Sir.~~~i~en bir motörle Kadıköyü,e geçirilm:ş ve ora _ 
dan Yakacığa goturulerek gözyaşları arasında ebedi metfenine bıra -
kılmıştır. Bu büyük kayıptan dolayı merhumun ailesine taziyetleri • 

nıizi tekrarlarız. 

• • 
'Dün gece lstanbul radyosunda merhumun eserlerinden bazıları ça _ 

lınınış, Nevresin hayatı ve hatıraları anlatılmıştır. 

Gümrükte 
Yavılan 
Değişmeler 

Gümrükler baş müdUrlüğü G 
daki yeni binasına taşındıktan sOJl 
ra idnre şubelerinde de bazı~ d 
likler y1pılması lüzumlu görülıııut 

buluyoruz. 
Ova ... 
Gözün alabildiğine uzanıyor. 

- Peki bu kadınlar şehlre gelirler 

o 15e? .. 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden)
- Memleketimizde işçi kursları açıl

ması ve Tilrk sanayiinin en mühim 

organları olan bu geniş zümrenin, 
teknik tedrisatla teçhiz edilerek tez. 
gahmın başına gönderilmesi için bir 

1 kanun layihası hazırlanmıştır. lktı

sat Vekaleti tarafından umumi pren
sipl.erin tcs?it edilerek Başvekalete 

Keçi eti sarfiyah 
gene sebepsiz yere 
artmağa başlamış! 

tür. Bu yoldan olarak Hayd~ .. -_.. 
gUmrüğü başmüdilrlüğü müdill1":'! 
haline konularak İstanbul başın11 
lüğüne bağlanmıştır. Evvelce 
darpaşa başmüdUrlüğüne bağlı 
Marmara gümrük idareleri yine _.ı 
darpaşa müdürlüğüne bağlı ıtalP"'" 
tır. Yeni müdürlüğe de yine esıd 1111 
müdlir Niyazi terfian tayin , 

tir . 

Mardınden bakınca denizi andıran ve 
ufukta buhar haline gelip gökle bir
leşen ovanın içindeyiz şimdi... 

Toprak bir yoldan süratle ilerli • 
yoruz. Mardin arkamızda küçülüyor 
küçülüyor ... Ve koca şehrin einesine 
işlendiği dağ, gözUmUzün önüne ade 
ta bir külçe koz helvası manzarasını 
alıyor ... 

Bir köy geçiyoruz. Bir köy daha 
geçiyoruz... Yolda köylülere rasgcli 
yoruz. Selamlaşıyoruz. Develeri ür
klitüyoruz. ürken develere yolun iki 
tarafındaki hendekleri atlatıyoruz, 

ve ilerliyoruz ... 
Sıcak bir gün .. 
Ova sanki güneşin tazyiki altında 

dövüle dövüle bir bakır tepsi gibi 
düzelmiş... Fakat her tarafı işlen • 
miş, her tarafı eğilmiş ve her tarafı 
biçilmiş bir ova ... Anadolu dağlarını 
cenubun çöllerine bağlıyan bu ova 
dünyanın herhalde en mahsuldar 
yerlerinden biridir. Cenubun zahire 
anbarıdır. Ve hatta Halebi ve şimal 
Suriye kasabalarını bile beslemekte-

dir. 
Toprak yollardnn saatte 75-80 kilo 

metro süratle koşuyoruz. Her taraf· 
ta bir çalışma görülüyor.. Kadınlı, 
erkekli bUtUn köylüler tarlada ... 

Cenubun köylü kadı.nları ve köylü 
kızlan ne de güzel şeyler!! .. 

Aşağı yukarı hepsi uzun boylu, 
)'ıPpsi levent ve hepsi muntazam vü
rntlu.. Yalnız oldukca garip bir şe -
l:llde giyiniyorlar... Başlarında oya
lı yemeniden hotozlar var ... Uzun bü 
yUk üstüvane biçiminde hotozlar ... 
Yanımdaki .yol arkadaşıma sor • 

dum: 
- Niçin bu kadınlar böyle hotoz 

giyorlar? 
O izah etti: 
- Bir defa. burası çok sıcaktır. 

başt adamakıllı günes vurmasına kar ,1 muhafaza etmek lazımdır. Bu ka· 
dmlann hotozları içinde kalın bir a-

ba vardır ... 
- DC'sC'ne ki buz kalıbını çuvala 

sarar ~ibi başla.nnı sarıyorlar. 
- Evet. Sonra bıı abanın Uıerine 

boyuna ipek mendil dolarlar. Bu da 
hararetin nüfuzuna mani olur. 

Daha sonra her hotozun Uzerhıden 
bir kadının yasmı anlamak kabildir. 

- O da ne? .. • 
- Evet, burada kııdmlar yaşlannı 

hotozlarile ifşa ederler ... 
- Halbuki tstanbulda ~apkalarlle 

ağarmı~ ıa.çlannı !aklarlar ..• 
Arkadaşım gUldU ve izahatına de· 

vam etti: 
- Her kadm bir yıl yaf'landıke<a 

hotozunun Uzerlne bir mendil daha 
earar. Bu ıur('tle ... 

SözUnU kestim: 
- Bu suretle bir kadının y~mı 

anlamak için hotozunun Uzerindeki 
mendilleri bir grıtfik halinde saymak 
lAzımdrr değil mi? .• 

-Evet ... 

- Gelmezler ... 
- Ya gelirlerse? .. 
- Gelirlerse o zaman yine böyle verılen proJede kursların açılması H" ı I e' ,· sat ş . . . . k . . 

gezerler ve yahut akıl ederlerse ör • lüzumu mufassal bir şekilde izah e- • 1 1 n on u n e g e ç m e 1 ç 1 n 
tünürler... dilmektedir. Kanunun esaslı unsuru k " k · 

Hakikaten buradaki kadınlar ...-re Türk işçisidir. Türk işçisi zeki v; Q y U n ı S 1 g 1 r Ve e Ç 1 Sa tan d Ü k kan-
Manifesto, kontenjan ve mu~ 

ler servisleri de yeni binaya taŞJPI"""~: 

tır. Istanbuldaki eski başmüd~ 
binası tamamen boşalmış bulu~ 
tadır. Liman idaresi yakında bııt""~ 
nı antrepo şekline koymıya ~ 

kadar erkekten kaçmıyorlar, bilakis kabiliyet bakımından büyük sanayi 1 arı ayırmaktan başka çare yok mu 
erkeklere sorduğum suallere kadın • memleketleri işçilerinden geri kat-
lar cevap veriyorlardı. Hepsinin iki mamaktadır. Bu, bütün ecnebi müte- Al,. k d hassıs ve müdekkikler tarafınAnn ka- . . a a ar.lar tarafından yapılan resmi tetkikler, geçen ay içe-

bul edilmiş bir hakikattir. Fakat sa- rısm e et ıyat arının evvelki aydaki fiyatlara nazaran kilo başı-örğü !açlan meydanda omuzlarını dö uc:ı. d f 1 caktır. 

ğüyordu. Fakat bu eaçların ucunda · · ·· d nayiimizi·n· he.nü.z. pe. k genç ve yeni n~ c.ınsıne g.o. re .ö.rt ile 12 ku. ruş arasında yükseldig~ ini göster-

iki tane de burun gibi bir şey sallanı lm Türk .B k el yordu. o_ ası ı§~ısım kendisini yetiş- mıştır. u yu s ışın sebeplerınden biri de havamn bozuk gitmesi 
tınrtek nıeemırıyetln'Oe btraJ\.mlŞ ve ..... ~ ... -4...~- .._., -•!-:.O..r.1 ....... .o-ı .,,.~1 .... _ 1 ........... : .. 1:-

Yine cenup havalisi hususunda lvi • 

Yolaıın~ı Dıl 
Mektebinde bir eksper olan yol arkada§ıma so~- onu nazap ve ameli bir teknik ı.dri- Diğer taraftan, bu tetkikler keçi eti sarfiyatının her ay, bir ay 

dum: sat ha~d~in.den geçlnned~ ~ş başı- ~vvelkinden yarım misli fazla istihlak edildiğini de tesbit etmiş-
- Bunlar da nedir? na getirmıştır. Askeri ve sıvıl san • tir. Bunun sebebi ve manası da şudur: 

at mekteplerimizde yetişen işçilerin . , 
1 - Süs! .. Gümüşten yapılmıştır. Bi adedi mahduttur. Mütekasif sanayi Beledıye tarafından konuıan ------------

imtihanlar 
rer boru şeklindedir. Kadınlar, saç - h. ı · ·· M b h d k · y • T •• ı mu .. ıt erindeki araştırmalar, büyük nızama gore, ez a a a eçı, enı u ne 
tarını ördükten sonra uçlarına bu bo- muesseselerde bu mekteplerden çı • dana ve manda etlerine kırmızı, 
rulan geçirirler, sonra dibine bir dü-ğüm yaparlar ... Bu suretle şıklaşır- k~n ~şçilerin ~kaz olduğunu göster- diğerlerine yani muhtelif cins han 1 d 
lar ... Dah .. ı var: Demindenberi bu mıştır. San~yıleşme hareketile be - koyunlarla sığır etlerine mor ya- ne en 
kadınların yüzlerinde bir takım döğ· raber sanayıın .m.uhta? ol~uğu ele- zilı damga vurulmaktadır. • k • ? 
meler olduğunu görmüyor musun? manların yetiştırılmesı bır devlet H lb k. b k l gecı ıyor meselesi haline gelmiştir. Yeni ka • d at u ıb, alzı asd aparın lperkaken - • 

- Görüyorum. Fakat aıra henüz . .. . e sa ışa aş ama an evve ırmızı 
oraya gelmemişti de.. nun layihası memleketın buyük sana- a ıla .. . . h h . b. d _ . .. . . y z rın uzerını er angı ır ma • 

Filhakika b U t ü n "'ördüguv··m yı muesseselennı kendi işçilerini ye- de ile k ttıkl t b k 11!1 • • k ·r .
1 

ap:ı an veya o a a ayı 
kadınların ve hatta küçücük kızların tıştı~e vazı esı e mükellef kılıyor. kesip atıkları anl8.9ılmıştır. Bu ı;uret· 
bile yüzleri baştan aşağı döğmeli idi. Lô.Y_Jh~n.ın esaslı hükümlerini ay • le birçok kimseler, mezbahada keçi 
Kimisi şakağında üç tane nokta yap nen .. bıldırıyorum: damgası vurulmuş etleri koyun zan· 
mış. Kimisi yüzünü şahrem şah • Buroda çalışan memurlar hariç ol- nederek satm almakta diğer bir kı • 
rem uzun uzun çizgilerle süslemiş, ma.k üzere bir senede kullandığı işçi- sım halk ta keçi ile koyun arasında· 
kimisi alnının orta!ında iki kaşını lcrın, fen memurlarının ve ustabaşı- ki farkı anlıyamadıkları için Uzerin· 
döğmeden yapılmış bir lale ile çat- ların gündelik vasatisi 100 ve daha de kırmızı damcra olmasına rağmen 
mıştı. • fazla olan sınai müesseseler, işçi, çı- fiyatının ucuzluğuna kapılarak bun· 

Bazısının dudakları ise mosmor rak ve ıustalarının, mesleki bilgileri- lara rağbet göstermektedirler. 
döğme ile baştan 8.9ağı boyanmıştı. ni arttırmak üzere kurslar açacak· Kasap dükkanlarının her birinde 
Şehirli kadınların dudaklarına vur • lardır. birer memur bulundurmak imkansız 
duklan boya gibi bu da buranın bir Yekdiğerine en fazla bir kilometre olduğu için bu şekildeki hilenin önü· 
süsü idi. mesafede bulunan müesseseler müş • ne geçmek şimdiye kadar kabil ola· 

Yol arkadaşım sözlerine devam et terek kurslar açabilirler. mamıştır. 
ti: Bütün sene devamlı surette faali- Ancak, Ankara belediyesinin yap· 

- Bu döğmeler kadınların sade yette bulunmayıp 6 aydan az çalışan tığı gibi keçi, sığır ve koyun eti s~ -
yüzlerinde değildir. Vücutları da baş ve mevsime bağlı mahsul işliyeu tan dükkanları tamamile biribirlerın· 
tan aşağı böyledir. Mesel& göğüsleri , fabrikaların ve bunların ambalajla- den ayırmak meselesi vardır. B~ tak 
karınları ve bacaklan hep döğmeli· nnı hazırhyan müesseseler bu ka • dirde hem hilenin önUne geçilrnış ola 
dir. Bir kadında nekadar çok döğrne nun hükmüne tabi dcbıildirler. cak, hem kontrol kolaylaşacak •.. hem 
olursa o kadın o kadar güzel, o ka· Bunlardan senelik işçilerinin gün • de kışa ehemmiyet vermeyip munha 
dar kibar demektir. delik tutan 100 olduğu takdirde bu sıran ucuz et almak istiyen hal~ln 

kanuna tabidir. Bu kanunun şümurü p.arası pahalı da olsa iyi et ye~ck ıs-
--.......,-...... _..._....__..._.. dairesine giren müesseseler, kanunun tıyenler, aldıkları maldan e~ın ola-

BIRKA
,. neşri senesine takaddüm eden sene rak alış veriş yapbileceklerdır. ~ · · tkt· • t ·· dü 1 .. ~ ·· b hususta tet-ıçındeki vaziycUerine göre tayin e- . ısa mu r ugu u .. 

SATIRLA dilirler. işçiler adedi itibarile kanu- kıkler yapmaktadır. Bu us~lun şe~ • 

M 
aarif Vekilotl milat-" Rid- nunun tatbikinden ııonra kanunun tü rimlzde de tatbik kablliyetı oldugu 

•·an Nafiz, dün h•·~ mulü haricinde kalan müeoseseierln görUlüM!e yeni bir taliınatnome hazır 

Tünel idaresinin Galatadaki arsa • 
da yaptıracağı bina için hazırlanan 

proje ve planlar Nafıa Vekaleti ta • 

rafından tasdik edildiği halde henüz 
inşaata başlanmamıştır. Şirket Nafıa 

Vekaletinin kat'i tebligatına rağmen 
belediye ile aralarında bazı ihtilaflar 
ç~ktığını ileri sürerek inşaatı gecik • 
tırmektcdir. Nafıa binanın bir an ev
vel inşası için belediye ile olan ih • 

lilafı halledecektir. 

Tarife 
Komisyonu 
Toolanıyor 

Deniz müesseseleri tarifelerini tes
bit edecek olan komisyon, yann de
niz ticaret mildürliiğündc toplanacak 
tır. Şirketi Hayriye, Akay ve Haliç 

işletme idarelerine ait masraf ve ha· 
sılat listeleri alınmıştır. 

Üniversite yabancı diller me 
de yaz sömestri başında her 
olduğu gibi, bu sene de kur itn 
tarı yapılacaktır. Bu imtihanda 
vaffak olanlar ikinci sömestrde 
lunduğu kura devamdan muaf i 
lacaklardır. C kurunda olanla! 41' 
zun addedilcceklerdir. Bu iıntib 
talebe için ihtiyaridir. 

Yine yabancı diller mcktebinlO 
diği bir karara göre, her sene 
da yapılması mutat olan yabaJlel 
lerden muafiyet imtihanları 
sömestri başında tekrar edil 

Mekteplerde 
Okutulacak 
Kitap!ar 

Müfredat programlarını e]el!l
1 

misyonu faaliyetine devam et!XJ 
dir. Bu komisyon gelecek tedfl' 
hndan itibaren orta mekteple'!: 
tulacak kitapları tetkik ve te8 
mektcdir. 

Bilhassa orta mckteplerdeıd 
h:rda esaslı tadilat olacaktır. 

Diğer taraftan ilk mekteple~ 
biat kitaplıyı da gelecek tedri' 
lmdan itibaren tek kitap halill' 
kulacaktır. 

Lı--ı De Muaııı- • vazly ti b h li ta.h dd.. tt•W• !anacaktır. 
l1'at ıuu Mektebinl teftiş e • u a n a. us e ıgı ee. etmııtir • n~den sonra gelecek ilk tefhim !&- Mezbahac/a kesilen hayvanlar 

• nesi nihayetindeki i§Çi adedine göre Geçen ay mezbahada 28840 Kara-

24 lkincikanun 

PAZAR Bugünkü Hava: 

B 
eledlyeye olan bir vergi bor- tayin olunur. man, 6684 Dağlıç, 5122 J{ıvırcık, ~097 

cundan dolayı belediye Fe • Kurtlar çırak, ioçl ve usta olmak Kuzu, 1587 Keçi, 1492 ökUz, 195 ınek 
ra.h Tiyatroslyle yanındaki kahve _ Uzere 3 kıaımdır. 250 manda, 252 dana, 354 malak ve 
haneyi ta.tıhğa çıkarmıştır Bu bina. · 14 boğa olmak üzere 45887 hayvan 

BugUn hava, kapalı ve yağışlıdır. 
Karadeniz ve garbi Anadoluda fırtı
na olacaktır. Karın fasılalarla deva
mı muhtemeldir. Rüzgar sür'atinı 
arttıracaktır. Karadeniz sahil mın -ya müştemtıatiyle beraber belediyece Bir Kamarot Yaralandı kesilmiştir. 

S2 bin Ura kıymet konulmuştur • DUn 1027 numaralı vatmanın idare 
• sindeki Ortaköy • AkBaray tramvay 

Kumkapı Kızılay Kongresi takasında tipi görülmesi de ihtimal 

Kızılay. Cemiyeti J{uınkapı nahiye dahilindedir. B eledi~·e memurla.n için Y~· arabaaınm Beşiktaştan hareketi sıra şubesi 937 kongresini 28-1-937 tarihL Dünkü hava 
ne raAtlıyan pereenıbe gUnU saat 20 Dün, barometre 772 milimetre, ha 

1 inci ay Gün: 37 
1355 Hıcr. 
Zülkade: 11 11 !kinci 
Güneş: 7,22 - Oğle: 

ikindi: 14,59 - Akşam: 
Yatsı: 18.49 - imsak: 

- Oyle ise çok yaşıyan kadmlarm 
Jca!asmda maazallah bir hokkabaz 
kutU!mnun lcindeki mendiller kadar. 

tah~ll d"recesf ve alle'1 vazl. smda Akay kamarotlanndan Orhan 
yetlerl balmnmdan bir istatistik ya. tramvaydan atlamak istemi,, düşe • 
pılmaktadır. rek muhtelif ,:yerlerinden varalanmış 
~...___..,..... ... ._. hl'. ~ 

de Kumkapı cumhuriyet Halk Parti raret en çok l, en az - 7 derece o
nııhiv,. hinumna va:oa.caihııı bildirir. \arak kaydedilmiştir. Kar yağışı de-

varn etmigtir. RUzgir eioıal 
metinden saatte 30 kilorrıett' 
ile esmiştir. 
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ispanvada, Malaga önünde 
çok şiddetli bir harp var 

Hükiimet kuvvetleri de 
Ispanyol Fasını 

bombardıman ediyor 

.<UÇUK HARiCi 
HABERLER 

F ransız ordusuna hizmet 
etmiş Cezayirli asker vt. 

ve zabitlere sıyasi hak veren 
bir lflyiha hazırlanmıttır. 

• • 

1 ISTANBULDA l~PANYOL GEMiLERi 1 

Rusyaya g itmek üzere lstanbul limanında demirliyen iU lspanyol gemi
sinden birisini bu resimde görüyorsun\n. Hava fırtınalı olduğu için 
Karadtnize ıçılımıdılır. Bu gemiler Ma drit hükümetinin emrindedir. 

Zavallı Kopek! 
Dün Çekmf'ttlllln gözünü t.emblL 

1 
~ onlum. J~Jnde bir Urü ka,..Jrt, ona 
saııkl dolu hnls gibi bir gurur Vf'rl

) ordu. Da) ananuubm: unu bir bo • 
salt.ayım da ~orsUn, dNlim '" başla. 
dım a}'lldamıya... man ftf'! lüzum • 

uz şeyt..r \"Bmlll yarabbi! •e mü • 
nast'IH-t iz M') lerle dolu imi ! aş • 
tım ! Bunlan bura\ a hangi selıM"l'ft 

koymu , dl"<IJm. ' e attım MJ>eff', at. 
hm sepete... ('..ek .. 1ecerni bo..alttım. 

Bundan o da memnun gihl ~orünü • 
)or \e esklslndrn daha rahat ~ılıp 
'kBJ'BDI) onlu. 

İn8all mMM1Dın go7.ilnU bö:\ ~ te
mb:Jedlğl gibi ara ıra dhnl'nl de te • 
mlzleml) e !kalksa, alh •l \ e\ .. bir ),1 
fl\'\el anki bir mefhummu gibi ak.. 

2 İspanyol gemisi Rusyay~ 
gitmek üzere buraya ge 'dı 

R omanyanın silAhlanma. 
sı yolunda Romanya il 

;ekoslovak hUkOmetleri ara 
sında bir anlqmıya varıl 

=================='========== boa ko\duğu bir Urü efsaneJI ~ca.. 

ınıştır. 
heyeti 

• • 
• Londra 23 (TAN) - Bugün asiler Madridi, müthit bir ,:d-
detle to;a tuttular. Alman malUınata göre 9ehirde harap ol
lnadık veya ıarıı)madık yer kal~amı9t~r. Cen~pta Malaıaya 
kartı da hareket d<."'am etmektedır. Aaıler, 9ehn daha kolaylık· 
la ele · k için yeni b:r kuvveti harekete geçiriyorlar. Bu 

B udap~tede mavi haç a· 
dında bir te19kkü l ku 

rulmuştur. Tetıkkül bolte 
viklik, Yahudilik ve libenll 
lik aleyhindedir. 

Hol8nda 
hükUmet merkezi

• 
mıze 

• • 
ıeçırme .k. 1 1 M 1 kuVVet Granada tarafından dai lar tan ıy e i erliyecek ve a a· Y eni Yunan maliye Veki 

li Kral huzurunda ye 

hayra n kaldı 
En güzel şehir : Ankara 

&ayı baıacaktır. 

Siyaset alemi 
Mısır Gazeteleri ve 

Hatay Meselesi 

min ederek vazifesine başla 

ı Bugün Malaga tekrar bombardı. mı,tır. M safirlerim z Ankara RadyoSUl'd ıt 
man edilmiştir. Asiler, diğer taraf -1 • • 
tan --"'ı"l boyunca da '•alagaya doğ· . 1 kendi memleketler uıe tı tı ı ıat 1 ıwuı - A tina üniversıtes ne ye ~ 
ru ilerledıklerini haber venyorlar. niden 40 profesör alınr göriiştü er, "o u,tu ar 

Madrit mUdafaa heyeti hükumet caktır. · d ) B' h f d b · h · 
tayyarelerinin Getafedeki ui tayya- • • A nkara, 23 (TA N muhabirın en - ır a ta an erı şe n-
.... kara....N'hına bombardıman etti • mizde bulunan Holanda heyeti Ankara muhitinde, lktısat Vcka· 
.... '6.... • talyada bulunan Ro 
ğini bildirmiştir. Valensiya hUkuıne· 1 manya velıahti Prem leti murahhasları içinde kendilerine bir sempati havası yarattm-
ti bahriye ve hava bakanlığı resmi '-1ışele şiddetli bır apıuıdısı1 ya muvaffak oldular. Sıcakkanlı, güleryüzlü ve iyi h:slerile Ho-

M ısır cazetelerini çok yakından bir teblig· neşrederek bır asi deniz · d A k k' d ld ,;f, m krizi neticesınde ameliyat ya- landah dostlarımız boş vakitlenn e n aranın es ı ve ar so· 
tanıyan bir yazıcı ~ u.u tayyaresinin Roketutaki hUkümet 

lçın, Mısır ıazetelerınden bır kısmı· mevkilerini bombardıman ettikten oılmıştır. Vazıyeti iyıdlr. kaklarmdan giriyor ve mahalle mahalle gezmedik yerini bırak· 
nın Hatay meselesınde bizim dava· sonra Almanlann Graf Fon Spee zırh mıyorlar. 
nıızdan fazla. muarız tarafın dL lısınm tayyare güvertesine alındığı- 'Mesai saatlennde Tilrirl}e ile Ho. 
~asına muzaheret ıöstermesıne, hat· nı bildirmif ve AJmanJann asılere 8 • ı la.."lda arasında iki taraf içın de ha -

ta iÜrültü plltırdı kıoparmuın&/ zer- paçık yardım ettiklennı anlatmı tır. Son Akde n ·ı z yırlı \'e faydalı n tıceler verecek an-
re kadar şaşmadım. lSPANYOL FASINDA YE!·t laşmalarm esaKlannı hazırlamakla 

ilk ıazetecllık stajımı Mısırda yap· mctguldilrler. Fakat bunwı dı md 
ft'lıf olmak, bana bu llemin içyüzU • ö L'OLER 1 • • • • d . 10 ki ılık grupu, bir çatı altınd 
nt.i tanıma~ fırs!l~ını .!~r~:~i~. °:,nç lspanf- Fasında Ceu~an~ h~kü • an a C m as 1 on u n e bulmarun ınık8.nı yoktur 
bWWIMerl bir lllt..,.. .,.,., '•fttm. clnnun yüstinden 38 Wı,i öbniif ve 12 "T Ankaraya öyle hayı·an kalnıı lar 

BugUn aradan ~' "'' bef seneye kifıi yaralan~~r. Tancadan ~eri~en Almanya ne dı·yor? iri, içlerinde bUtUn dünyayı karış k. 
yakın bir zaman P9"'1f bulunuyor. mal\unata gore., mukab Jemılm s.ıı nş gean1' olanlar da dahil oldu 

0 zaman Mıstr sazetecilıflne musal· olmak üzere siyasi mahk6mlann bır halde Ankara için (dünyanın en gU • 
lat olan yabancı kuvvetlerin bugün kac:r kortuna dizilmiııtir. zeJ tehirlennd n biridır.) hUkmünil 
d ..ıtanatını icraya denm ettıji· S.Jamankadan verılen mal6mata G •• • ı· f ı d ı k vermekte mUttc ık n: ıiSrUyorum. O zamaın. Mı•rı" öı göre CUmhurlyetçiler ile i.siler Gra: or ng a ya a son 0 ara Bugün yani 
milliyetperverleri ılı mUcadele eden nada. cephesinde döviişmilşler ve bı M 

1 
leti mUsteşan F ık K 

ve bu ınUcadeleyi, nıustemlekecı dev lere göre cilmhuriyetçiler 86 maktul usso ini ile bunu görüctü ğu halde yin Ankar nm m m 
letlerin tesıri ve parası ıle yapan bır ve 26 esir vererek gerilemışlerdır. Y seeelenni ziyaret ettıl r. "Ulus .. a d 
takım gazeteler vardı. Ben de bu ıa- İngiltere hUk6meti Malaga.dakı Londra, 23 (TAN) - General Göring bugün Romadan ayrı· uğradılar. Partiye gıttll r 'e Gen 1 
2etelerın neşrıyatı ile mUcadele eden konsoloeluğu kapamış 'e konsol~s • tarak Berline hareket etti. Göring hareketı'nden evvel Sinyör Sekreter ŞWtrll Kn}a tarafından ka-

nr atar da ba8I haflflt-r ve akhl!lf'll • 
mln ktpırdama41ma mP)dBll kalır. 'tı 

iMe bunu horada kNellm de gelelim 
blzhn çf'ıkm~nin gözüm• ... 
KAğıtlan &),klar Vt'I Sf'JM'te ata.r • 

ken .-ilme bir arkadaşın pe'< hegmlp 
bana gt"tfrdlil bir tngfll ce Ur Kt!!C• 
ti. ~n lnıtllfztt\1 bir Urtn lm'mf' • 
tini tadamk kadar bibnem. Fakat 
ti tunde bir df' gtlzel 'köpek l?!'ml ~ 
lM hu lirin nf' dHIM'k 1 tf'dl{:lnl o-.. 
men arkatl~ ımm hik l f!!lllndf'n, kl1'. 
mf'n dl' lhatt\ okm arak hatırladım. 

Bir ., kopt> n,. Uhıtf t"dllm s olıtn 
\ e hnlbnt .. n: "Za\allı kol"' ! •e 
aptal M') sin! Hf'tn in anlan hlzmf't 
l"<if!r, hf'm dt- onlanı " d 1cat 'e te • 
buhu g tPrfrslı1 ! eli~ f' liri hatır
la\'l11C-A köoelc'ftff' a<'ımı) a haşladnn. 

7..aullr kollf'klrr ! rn ~l<lPr ,a\ ta
nır. '\ akalaclu mı hn~kalanna , .. rtr. 
K"ndh.tne ya1n'tınınk ''" ,a1,armak 
dilser. Gt'tt. snhahl\ 1<adar u~,ımH \"8 

ln~nlan lmhil\\k t'dllm~fn dlve 
ha\ lar. fada ha\18"8 c\a) ak ) er ,.._ 
hut ku'iıt,esine kaımnır . 

okakta basıbM gez«-r, zehlrl«-rlf'1'. 
E\ IPre kapılanır, ka<;ma'4m dh e boy. 
nuna tasma, bumuna aıl ta'tarlar. 

Snhihinln ~rslne ranmı \erir ve 
hUtiın bf-klediı'.;oi bir ol\ anmadan lha
rttt lr 

Z nanı k111'C'k! ana hıralctı mıı 
yf'jrAn.- mf'zh f't "rt k knllanma-tım -
mız u "''" """ .. t<11ttlr. 1 lnf' vıu•• 
11a tf!JM' f PJlf" ,gtllf! Rtiff' tcnHım f 

Bulear 
Yu~oslav 
P"ktı 

R. F?,Yr.K 

l d 'dm Aaradan bu kadar luk heyetini Cebelilttanka cekmış • bu ledıldiler. 
ı:ma;;s;eç~i~t~n ·sonra Mısırda yine Ur. Konsolosluk ışimdiye kadar ~ir • Muısolini ve Kont Ciano ile iki saat ka dar ,görüştu. Saat 18 den ıtibaren H land Bugun Bel ratt 
Cazetelerden bir kısmının hlll eski- kaç defa bombardıman edilmişti. Buraya gelen malflmata göre &- far thaneslnde tertıp edilen toplantı· imza ediliyor 
•i ııb·ı a nl mUstemlekecl kaynak· GöNüLLU MESELESfNDE AL - radaki görtııpneler bilhassa ikı nokta Umumılt da bulundular. Belgrat, 23 (TAN) Gazeteıen 

Y tt ki tıurınde vuku bulmuatur. lara hizmet etmekte devam ~ 1 .e· MANYA VE lTALYANIN ALIN· 'Y ANKARADAN HOLANDAYA gore Yug 1 • Bulg r d tluk p k· 
rıni görUyorum. oun. Mısırın.öz mı l- MIYAN CEVAPLARI Birincisi: İngiltere. İtalya arasın. M ··ı ti . ! . Filıpe radyo şırk t nin tertip etti- tı )arın (bugün) burada ımzalana-
liyetperverlerll• didışen, bucünf per- Londra, 23 (TAN) _ l!panyaya da imzalanan Akdenız anlaşmumm U 8 iŞ erın gı bır pro..._- de Holandalıl ktır. Paktı Bulga Tıstan n mma la 

ıı yara-le ınat ö u Almanya • İtalya mUnnaebetlen Uıe- R eo.• ...... J k ı Bul n.... kil ,.. de arkasından fırsat ko 1 Uk k g n llU göndermemek kın vuku bu· J oradakı kanlany görU t\jler. Evle- za ıy ca 0 n gar &.><Wlve 1 
-. 

elverdikçe evveli Mısırın en y ;· lan teşebbUse karşı Alman ve ltal - nnde tesiri, apor arı rinden çocuklarına ait havadisler a). Kö ıvanof Sofyadan Belcn'ArlA ha-
hıenfeatlerin• saldıran bu pzete ~r, yan cevabının Pazartesi verile<-eğı Jldncısl: Almanya ne ttatyanm ts. drlar ve gUn!erd nben bınken m m. r k t tm tir . 
meğer bu dıfa da Hatay dav~sın a tahmin olunuyor. Romadan g len panya meselesine karşı alacaktan va M"' 1 leket hasretlennı dındirdil r. Saat -----
bizim aleyhimizde cephe almıt ar. haberlere göre İtalya. ademi mUda· zıyet. uıtacel olan madde er tam l ,10 da "radyoda Amstf'Td m 1 - ~•r can av"' sevcli§I 

Ben kendi hesabıma f&fmadım. ~a halenın kat'ile,tırilmesını ıstiyecek, Berlm mahnfilmın verdiği mal6 • tatbik ediliyor tasyonu bulundu. Orada bUyUk bır f k iZi kesti 
kat Mısır namına derin bir t"'sür gönüllü gondermemekten ba.şka mu mata gore ıkı taraf, her meeeJede mu Ankara, 23 (TAN) _Umumi mil- kalabalık toplan , • . Sofya, 

23 
<TAN) Elli mda 

duydum barlp lkl taraf lehinde prooagat'da tabrk kalmışlar ve aralarmda tema • fettitlerhı nft. ---w rl Spiker (0 ı -. ki u k Y 

M 
• k ..... ııe fstikllllni ta· yapılmaamm da menine taraftar oldu sın ıdameelne karar vermişlerdır A.H19vekllete vıı:ı-u e ra. k : n an: · ve e arsı Ahmet o lu Şaban adında bırl Ar • 

ısır var UV• • • bi ğ porun bazı lcil maddelerinin ta&tbi • rşıyayız. Vatandaşlanmız heye- d n kaz"•ınd n Sv tulka k yünde ı• 
ha.L.k k k uzer• yOrüyen r unu anlatacaktır. hpanya meselesine ait cevabll'I "° " 

111 u ettırm• umiye _ iki I kine geçllmiftir. İlk hamlede ilrtıaadf canla bi&l dınlıyorlar. Bu saatte bın • .> , rmda Habibe R ep n mmda 
ft'lemlekettır. Fakat efklrlU:.mleket Sp anyo• gemfSi pazartesiye venleceği temin olunmak ve slyaaf vazıyetJeıi itibariyle mU - terce kilometrebk yol ortad n kalk • bh•• ı ı 8 vm v bundan '<l nmelc 
••nin ıdare. ve ı11ad,:n~attl bazan lstanbulda tadır. hım gorUlen ve şarkta ,oeyal ve kUI mı tır. Do tlanmızla ne khnu!llq)ım) için Y z bul m vmca kı ı b t De 
hıenfaatlerıne yaJ>anC 1 a. kısmen ROMADA RESMI TEBLIG t~rel kalkınmayı temin etmek Ur.ere dıvınce, oradaki kalabalık hep bir &• kesmı tır . 
du,man birta4cım u~sur ~ıt. dıma • Son gtlnlerde ispanya bUkflmetmln Roma, 23 (A.A.) - Muuolinl . Gö- bı.rçok na.biyeler kaa haline sokulL ğızdan Türkay, TUrk y diy bağırdı -----mi"!!'--~---~ 
dU.i bırakan mıllt bır "' ret• mah- bandırum1 taşıya. bazı vapurlar ring mOllkatı hakkmda qafrdakl ca.lctır. UmumJ 'mntettitlifin aahaJa. Spiker ilave eW: 
tı.,.. irade ve secıyesınl esa Boğazlardan trarurit olarak Karade- resmi tebliğ ne,redilmiştir: n dahihnde teşkilit değitikliği ıu <Bu Be8ler. radyonuz \ıt ıt lyle " 
k()~ etmış olur. ıu ziyaret nize geçmektedirler. fki Qç gün ewel DUçe, bu sabah, Kont Ctano'nun fekildedır: ve 19 metre Ue fimdı bUtUn dUnvay 

Bırkaç yıl önce lstanbU örOt lSpanyadan gelerek Boğazlardan doğ hUSUJ'U ıle General Göring'i kabul et- Trakya Umumt MUfettleliği mm. ya~ıyor. Bu dakikada dünya, Tllrk. 
ede ıı M 1 --ucilerle 1 - ru ~yaya gıd bi ı yol yenın lsmıni duymaktadır ) 

rı gz ısır ı "---- · da ıemu en r span va - mit ve iki eaat rörUemüttUr. Bu mU· takaamda 4, Birinci Umum! MUfet • PiYANGO a .. •Tt 
tutum zaman bu noktaY• 1 bu purundan sonra dUn de limanmuza da. evvelki ti llk o;>AA 

•tnıı, ve Mısır gaztteellifını~nden AkdPnizden iti İapanyol vapuru gel- llkat esnaem konuşm.ala. f mıntakaamda 8, Uçtlnctı Umu Sonra da ıu haberi verdi : 
müstemleke aleti unsurl•;kık et • ml§tir • nn esumı teşkil eden mevzu tekrar mi .müfettiflik ır:mıtakumda 7, Dör. "- Şimdi Holandanm en bUyilk 
rıe derece kurtulduğunu cM bu· Cuidat de Kadiz ve Andutzmendi i gözden geçırtlmiştir. dilncU Urnwnl mtıfettifllkte 3 olmak pıya.npu r. kiliyor, numaralan oku. 
nıı,tını. Bu tahkikat neticesin anla stmlennde ,biri ıUep, ve biri de yolcu Uu.ere ceman 22 kaza INrulmaaı ve yorum ,, dedi. 
Ctinün dünden farklı oımadığın~ıtfnl vapurunu andıran bu iki gemi tama- k s muhtefıl mmtaka.larda 60 a yakm Sonra Prenses JUlyananm dUğU • 
makla esasın pek te d~etecl- men boştur. Ve ispanyadan ~leme T eşvi i an ayi nahiye tefklll fçm DahWye VrıWetJ nünde gönderilen hediyelen saynuya 
görmüştüm. Fakat Mısırh.1 PMısır • dognı Rus limanlarına geçmektedır. bir kamın liyihaaı buırlamıp. bqladı. Hatırımda kalan ısu: Hın • 
ler kapıtülbyonların Jl~tl. Ü del• • Buna gore, R y dan hamule ala • Muafı·yetı• dU1tandan gondenl n bır blleza n u_ 
da vazıyetın deiıfeceıtını m J c klan tahmın edılıyor Gemiler Bo- Orl 1 ıerind tam 1700 parça elmas \ar · d amektep'er n "1rşlerdı. il 

11 
ğaz.dan tranaıt ol ra k ec-ek oMıık. m~. ·• 

Mısırda kapitulbyonların kt!.r. lan halde Karadenizin fırt.malı olma Kaldırılmıyacak fen ve r yazlye Numan.Jar okunurken. Holandalı· 
devri günden ı0ne yaklat"'a ade ve 11 yllzllnden dün Kab&tq açıklarmda kitapları tar ver1f'rfnde dur11~JVOrl11mı F.l ,. ca n sordu 
Onun için Mısmn dlmatı"'· lr 191<ecl demirlem~erdtr . Ankara. 23 (,\.A.) _ Tepild Sa • rinde blletler var. Blr aralık içlerin· Madamlann 
leclyesinl yabancı ve rn~ pk· nayi kanunu ile mnal mU-.emelere Ankara, 23 <TAN muhablrlnclen)- den biri, her piyangoda olduğu gibi 
Unsurlardan kurtarecalt '°" ıst rfı. D. n~ ~ g m. sele 1 bahfedflen millaade ve muafiyetlerin IOrta !Mktep ve Jileler ı.bltye. tlstk, yerinden sıpl&4ı. lıf~ kendi numa-
la,mı, oldufunu Umlt etm~ __ ,: •· ~vre, 23 (Bunal) _ Dançl bldmlacalm& dair pzetelerde çıkan = yapmak ve mllfredat prosram 1'811 OkunmUf 'V8 bllyUk bir ikramiye 

M ırda bu1Un Hatay da.-.... • I JY&pmak ve mtlfredat J>l'O"'ln. kuan1lllf, Salon halla bu bahtiyan 
l•yhlnde yazı yazan ~in· ya mMelelerlni takibe memur Uçler Jıo. haberler mt!nı.rıetiyle aJAlreb dalıe, larlle mUtenutp oJaraJı: ba mektep Ubib koftu. Fakat yan volda vet"i 
''" Mısı da ha at haktannı kaybe • mitesl raporunu hazırlamıya ~'a - bunlann uılm oldutunu beyUı et • lerln ldtaplannı huıi'lamak bere dllndQ. Çllnıldl bir yanlııtJık olmuş 
tleceklerrnı hl.!crerek bir parça mU- mıttJr. Dançig fevkallde komieerll mektedlr. Zaten bugUnJdl kanun, ta- hmtr, lstanbuı ve Ankara muallim. Bundan IOlll'a teeelliler baeladı 
tasını ofuyorwn. ğindire k• uı tayin edil bellı 'de • nmm11 olan muatlyetJerbı 1942 ye Ferinden tetkU olunan komhtyon ~L SPlKERtN !ıWJDESt • 

dar de ammı lmır bulumrıak dır b aJvmı bltirm M t k 

thıoe, 
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nın kendisine 
o madığını 
en bir davacı 

Arzıhalde komşumu dava eltiü_i
mi yazacakken yanlışlık olmuş 

Dün meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkeme
~in~e tuh~f bir davaya başlandı. Davacı Ramide oturan İbrahim 
ısmınde hır rençberdi. Reis Fazıl, İbrahimin arzuhalini okuttu. 

İbrahim, Rami karakoluna getir.ilerek karakol kumandam ola~ 
Onbaşı Mehmet tarafından ellerine kelepçe vurularak işkence 
edildiğini iddia ediyordu. 

Bir lastik 
ve bir 
lamba 
davası 

Sulta.nahmet sulh ikind cem ha • 
ki}ll.i diln HUseyin isminde bir genci 
iki ay hapse mahkum etmiştir. Hilse

yinin davac.ısı Küçük Ayasofyada o. 
turan Rahime isminde bir kadındır. 
Davası şudur: 

Reis davacıya sordu: 
- Böyle mi oldu? 
Davacı İbrahim 

içinde cevap verdi: 
şaşkınlık 

- Ben böyle bir istida vermedim. 
Suçlusu ve davacısı mahkemey~ 

kadar gelen bir davada davacının bu 
cevabı çok tuhaf değil mi? 

Hakim, tekrar sordu : 
- Bu arzihalin altındaki mfihUr 

ki . ? 
mın. 

- Benitn efendim .. 
- Buraya kim bastı'! 
- Ben bastım. 
- Pek iyi canrm, sen basarsın da 

nasıl istida senin olmaz? . 
- Ben arzihali Yenicamf önünde 

bir arzihalciye yar.dırdım. Ben kom
şulanmızdan Basanı dava ediyor. 
dum. O baJjka §eyler yazmış 

- Na.srl olur?. 
Davacı susuyordu. 
Halbuki davacının arzıhali Uzerfne 

Fatih jandarma kumandanlığı tahki
kat yapmış. İki tarafı dlnlemLs, orta
ya bir tomar dosya çıkmıştı . 

Reis suçluya söz verdi. O: 
- Benim hiçbir şeyden haberim 

yoktur, dedi. 

TAN ---====================-======== 24.1.937 ~ ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMI 
Bu alaja.nı 

20,30 da 
ve 15,30 da 

l11ı;ırı~~i]lll ~· 
Ulllllll YABAN ÖRDEôl 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruş 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

f;'' 11111l:j/jllll!!!'~ ~~.:o~e: 

ııııı~ıtüı~ ı! !il y~~~~~~~~ 
Beste: M. Sabahatti.'l 

Günün program özü 
$4-ntontk konserler: 

18 Roma: Fer:nando Previtali'nin 
idaresinde; 23.15 Mil!no ve saire: 
Bilyllk konser. 

bı.fd konserler: 

Bu 
gün iPEK ve MELE 

Senenin en güzel filmi 

1 iLAN 

Sinema· 
ların~a 

(SAN FRANSlSKO) 
Fransızca sözlü Metro • Goldwyn • Mayer şaheseri 

Bq rollerde: 

Klark Gable • Jeane te Macdonald 
. • . . .. ve binlerce figüran 

----~~-------~ Bılaıstısna bugune kadar yapılan bütün filmlerin en munzzanıı • eıı 
.. . . güzeli ve en mUthişi. , 

SPORCULAR: Dunya havadıslen arasm~a meşhur Owens'in bir AT ile yarışması... Hangisi kazanJYOr 

~--•••••!111••••- Bugun saat 11 de tenzilatlı matine •••••••••••-~ 

Müzı·k l • • seven erin ve güzel hia liler:n alkıtladığı müstesna film 

TURK SinemasındaB::~0=:·in 9 NCU SENFONİ 
Berlin Operasının 250 kişilik flarmonik orkestrasilc bu kndar bliyük bir mUzik ve his filmi yapılmaınıştıl'· 

Fransı~ca - WlLLt ~lRGEL • LlL DAGOVER • MARlA V. TASNADY 
••••-• İlaveten: Ekler dünya havadisleri - Bugün 11 de tenzilatlı matine 
~~~~----~~~--~~~~~~~~~~---::_/ 

12.45 Bükreş: Hafif musiki ve Bugün M iLLi' ve AZA~ Sinemalarında büyük muvaffa. 
Romen havalan; 16 Prag ve saire: ,_mmlı'I l'\.. kıyetlerle devam eden --~1 
Hnfif musiki; 16 Münib: Eğlenceli CHARLIE CHAPL/N'in en güzel filmlerinden 2 büyük film birden 

radyo orkestrası; 1650 Budapeşte: Ş At( L Q ES K - ZAM A N LA R DA 
ifte piyano cazı; 17.30 Uypzig: Ka. ' .. .. .. • J · 
rışık hafta sonu eğlenceleri; 18 Var Butun dunyada hasılat rekoru kıran fevkalade komik bir film. Bir buçuk saat arası kesilmez kahkalı81~ 
şova: Halk konseri; 18.05 Budapeşte Ayrıca: A Z A K' ta § Ayrıca: M 1LL1 ' da 
Radyo orkestrası; 18.35 Viyana: M O "··T E ~ ~ L R O Ci ECELER i , Ş E Y T A rf • ve Ci E n ç L i f( 
Holzer idaresinde orkestra; 19.15 Nis .. .. Mumessı!es.ı: LILYA!' HARVEY '-' Mümessili: ADOLF WOHLBRUK 
Kod • DazUr: BilyUk orkestra; 20 Butun servet .ve ihtişamına ragmen hayatının esiri '~ Hayatın perde üzerinde görillecek nefis bir aksi, ıdil 
Uypzig: Orkestra, sopran. bariton; genç hır kızın heyecanlı aşk macerası tJ ma mevzularına misal teşkil edecek bedii bir (ıJ:ll 
20.30 Roma: Karışık musiki; 21.40 
Roma: Varyete; 21 LAypzig: BilyUk 
eğlenceli orkestra; 21.20 Budapeşte: 
Orkestra konseri; 22 Stokholm: As
keri bando; 22.20 Roma: Bando mı
zıka; 23 Varşova: Fuçik, Zierer, Kal 
man ve saire; 23.20 Budapeşte: Çi
gan mtı5ikisi; 23.20 Roma: Koro 
konseri. 

Operalar : 

21 Kolonya: Lort.7.ing'in (Der Wild 
schüt.z) ü. 

Oda mu ikisi: 

Müthiş alkış 
Dün Gece 

Dansör ve şarkıcılarile çok 
fazla alkışlanan 

T Ti K 
Bugün saat 1 7 de 

Garde 'de 

Bugün 
Tatlı ve muhr·k 
se:li muganni 

SARAY Sinemasında 
AL JOLSON'u E~~ı 

UÇÜK ŞARK CI 
filminde teganni ettiği gilzel şark ılan dinleyiniz. Gerek musikisi, ıe' 
rekse şarkıları herkesin ağzında dolaşmaktadır. 

llaveten: FOX JURNAL ve gahnede 

Profesör ZATi SUNGUR 

- Hüseyin kapının önil.'lden "eski. 
ler alayım,, diye bağırarak geçi • 

yordu. Ben kendisini çağırdım. İh • 
tfyacrm vardı. Eski bir lambayı 35 

inıruşa sattnn. Başka birşey göster • 
mek için yukarı çıkmıştım. Aşağıya 

indiğim zaman çocuğun lastiklerini 
yerinde bulamadım. Hüseyin bunları 
da torbasına koymuş ve kaçmı5tır. 
Arkasından koştum. Kendisini polise 

yakalattım. Cezasmı veriniz. 

Muhakeme, şahitlerin 
na. talik edildi 

15.30 Varşova: Steran RachOn 
kenteti; 19.45 Kolonya: Oda kenteti: 
21.45 Budapeşte: Leh kuarteti. 

çağırrlması ıc::::============:m Her iki tarafın programile 
birlikte zen2in bir 

En son Manyetizma • İpnotizma, lspirtizma, fakirizmıı t 
numaralarında halkı heyecana garkediyor. Fiatlarda zamırıf>" 
voktur Zıtti ,S:.nnvnr.; .21k. 4 M>., El V., matin1>lerile suvar.,.1erindedi1i 

8ugun saat .a.I de ~atf ~lmı;ur-nı.")."\!m:.'Uao1 .u1fü .. uı.:-. ~ M A T ,i NE 
Suçlu Hüseyin kendisini "ben 35 

kuruşa lamba. ile beraber lastikleri 
de aldım., ,şeklinde müdafaa etti. Fa

kat hiı.kim Selahaddin Demirelli bu 
müdafaayı kabul etmediği için ken

disini mahkCı.m etti • 

Palto 
Hırsızları 
Mahkemede 

Anneler btrligı 
Bir müsamere 
Hazırlıqor 

verecektir. İstanbul Basın Kurumundan: 

Himayei Etfal anneler birliği, 3 
mart akşamı Saray sinemasında bU
yük bir müsamere tertip etmiştir. 

Bu geceden itibaren 
Her akşam saat 22 de 

Istanbul Basın Kurumu umumi he 
yeti, basın birliği teşkili ve haysiyet 

Me.şhut suçlara bakan Sultanah _ 
met Sulh üçüncü ceza bakimi İhsan, 
diln Mahmut Şevket ve İlyas adlı iki 
kafadan tevkif etti. Bunlar mııhte • 
lif zamanlardan Taşhandan, bazı ban 
kalardan ve Üniversiteden tam 21 
palto ve pardesü çalmışlardır • 

M K divanı seçimi işleri hakkında karar ~ / 
·-------~1 

Bir Hırsızlık Muhakemesi 

Bu müsamerede klasik bedii dans· 
lar oynanacak, müsamere, madam 
Maryam Ktirerle A vrupada tanın -
mış diğer bir ean'atkann idaresinde 
olacaktır. 

iRTiHAL 

V('rmek üzere 23/ 1/1937 cumartesi yP. 
~ 

Yeni Türk - Eminönü Jialıte'1 
rafından her ay çıkarııma}ttt' 
(Yeni Tilrk) Un (49) uncu saY1'1 Dün asliye üçüncü ceza mahkeme. 

ııinde hırsızln.'lrtan suçlu Yuhana is • 

minde bir Muse"inin muhakemesine 
başlanacaktı. Yuhana serbestti. Ken. 

disine celpname gönderilmişti. Gelen 
celbna.menin arkasında polisin tah • 

kikatma göre Yuhananm bir sene 

vvel İspanya sef arethanesine teslim 

edilerek İspanyaya gönderildiği bildi
riliyordu. Mahkeme muvakkaten ta. 
tll ettL 

Bunlardan 1Iyas eroinmandrr. İkisi 
de dün suçlarını itiraf ettiler. İsmail 
adlı bir arkadaşlan olduğunu ve bu -
nun da yine böyle bir hırsızlık yüzün 
den tzmirde mevkuf bulunduğunu 
söylediler . 

Bu müsamereye Bayan Voskov da 
piyano ile iştirak edecektir. 

Fatma Atıf, Madam Villi Spergo 
Mahfuza Bringen ve Celile Flkretten 
müteşekkil olan tertip heyeti, müsa
mere programı üzerinde çahşmakta -
dır. Biletler Çocuk Esirgeme Kuru -
mu merkezinde, Beyoğlunda Ha,ef 
kütüpanesile Tokatliyanda, Foto 
Ka.nzlerde satılmaktadır. 

Meclisi MaarJi Kebir reisi 
Bay Hacı Rakım vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün Gedikpaşada 

Mimar Hayrettin mahallesinin 
Camiişerif caddesinde 1 O numa
ralı evinden saat 11,30 da kaldı
rılarak namazı Beyazıt camiinde 
krhndtktan sonra Edirnekapı 

Şehitliğine defnedilecektir. 

günil fevkaliıde olarak toplanmış ise 

de P.kseriyet olmadığından müzakere 

de bulunulamamıg ve kongre 27 / 1/ 

1937 çarşamba günil saat 14 e bıra· 
kılmL5tır. Bu toplantıda mevcutla ik 

tifa edileceğinden sayın üyelerin her 

halde gelmeleri rica olunur. 

mıştır. 

Halk Bilgisi Haberleri - '.Stil~ 
Halkevi Dil, Tarih ve Edebi~~~ 
si tarafından her ay çıknrıl..Ill eri) 
lan (Halk Bilgisi Hnberl ~> 

· · . . Hnlk Opereti 63 Uncii sayısı çıkmı§tır. BU 
Pazartesı Kadıkuy Sureyyada birçok tanınmış imzaların Y. Hfukrn ,tevkif karamu verdikten 

sonra ikisini de tahkikatın derinleş. 
tirllmesi için mliddeiumumillğe iade 
etti. 

BEYOGLU ÇlÇEGl vardır. Halk Bilgisi Hnberletl 

Neredeydim ben. Kimin eviydi burası. Ne zaman. 
danberi yatıyorum. Çenem, b:ışım sargı içinde. Ne 
olmuştum ben. 

Tekrar yanıma gelen ihtiyar kadına sordum: 
- Teyzeciğim, neredeyim ben? 
Fakat çenemin ağrısından bunu o kadar güçlUkle 

söyledim ki, kadıncağız, galiba anlıyaınadı. Başını ikJ 
eliyle beraber yukan kaldırdı: 

- Şükilr tanrıya evliidım. Geçmiş olsun. 
Diye yeni bir duaya başladı. 
Gözlerimi etrafıma çeviriyorum. 
Perdeleri kapalı, aydınlık bir oda. Tam ıcarşnndak1 

duvarda bUyük çerçeveli, yağlıboya bir portre. Blr 
genç zabit portresL Sağ duvarda üzerinde işlemeli 
örtü görünen uzun bir levha daha .. Kalm bir talik 
yazı ile şu iki satın okudum: 

Geçme namerd köprüsünden ko, apa.rtsın su seni .. 
Ve onun yanında bir levha daha.: 
Men sabere, zafere.. ....., ...... .,..*• 
Çenemin acısı, başımın ağrısı arasında kulaklarım· 

dan gitmiyen o ecnebi marşın zırıltısı birdenbire ara
ya birçok hücreler girmiş gibi kesildi. Levhada oku. 
duğum bu üç kelime bana kuvvet vermişti. 
Yanımda, elinde tesbihi, dilinde duası ile mırıl • 

danan bu mübarek kadın kimdi? 
Ona tekrar nerede olduğumu sormak için hazırla

nıyordum ki kapı hızla açıldı ve içeriye, resmini du
varda. gördüğüm, orta yaşlr zabit girdi. 

Bu çehre, bana, pek yabancı gelmiyordu. 
Elimi tuttu. Mavi gBzleri o kadar ışefkat doluydu 1d 

Ozerlndekl he~bete rağmen tatlı bir usle ve teklif • 
sizce hatırımı sordu: t 

- Nasıl oldun, bakalım evl!t. Rahat nusm ! 
Ya.taktan doğnılmrya çalışarak teşekkUr -ettim. 

Fakat müsaade etmedi: 
- Kımıldama.. İstirahate lhtlyacm wr. YalnD'! ~ 

Sah akşamı A.zakta. lekctimizde çıkan yegane ve 
HALiME kıymetli folklor mecmua.sıdl~ 

--= 

[HAKtKI İNKILAP ROl\iANIJ 
eseri naıır11yan: - 3 - Mahmud Atillô AYKUT 

na evinin adresini ver oe, naber gönderelim. Burada kafasında ne fırtınalar gürlüyor. Biliyorum. Mem-
olduğunu söyliyelim. Merak etmesinler. Sen de ra.- leketin uğradığı bu akibet, herkesten fazla onu ve 
batına bak. Bir Türk zabitinin evindesin. Birkaç gün onun gibileri sarsıyor. 1.şte şu tanımadı!I,'lm, faknt 
ortaya çıkman doğru değil Şimdi dinlP.n balcahm. evimde imişim gibi şefkat gördUğünı bu çatı altında 
Ben çıkıyorum. Görüşürüz yine! da bir Türk zabitinin ailesi barınıyor. Bu yuvalaı 
Verdiğim adresi defterine yazdı. Türk vatanının desteği, temel taşı ... Ve dUşmanm bil· 
Sonra lhtlyar kadına döndU: tün hmcı da bunlar üstüne, Çanakkalede yenemedi-
- Ben gidiyorum anne. Ferihayı g~ndereceğim. ği Türk ordusunun yuvalarını dağıtmak istiyor. 

Yaralan bir pansıman daha yapsın. Beni anyan olur Ne olacak! 
sa dışarı çıktı, nereye gittiğini bilmiyoruz, deyin! Türkün bu can evine yayılan baskının sonu ne 

Ve çevik adımlarla yürüdü. Çıktı. olacak! 
RUya mı görüyorum. Nerdeyim, bu iyi kalpli insan Bunu düşünmek bile insanı kudurtuyor. Çünkü 

Iar kimler .. Buraya geleli ne kadar oldu? TUrkiln mağrur, her ı:am~n ~ağrur başını eğdirmek 
Başım o kadar ağrıyor ki! için en mayası bozuk sefillerı vasıta yapan dUşmau. 
Bizimkiler, kimbilir ne merak içindedirler, zavallı lar gittikçe azıyorlar. . 

ağabeyim, zaten kendi derdile uğraşıyor. Nedir' bu Ben ki mücadele hayatına gınneıniş, Hukuk FakUl-
çcktiğimlz yarabbi ... Bu kadar hakarete uğramak için tesinin son sınıf imtihanlarını verıniye hazırlanan 
ne günah işledik. bir mektep talebesiyim. On dokuz yıllık ömrümde 

Makineli tU!ek grup kumandanı iken ukerln ter. gururumun şuurumu yok edecek bir isyanla şablan-
hlslnden eonra Harbiye Nezareti emrinde açıkta ka.- dığmr görmemiştim. 
lan ağabeyim, İlıt&nbulun tşgall günUndenberi kabına Fakat bldiseler, Umin masurn naıarlyelerini o ka-
ısığamıyor. Cephelerde gağıUnU gere gere karşıla"' dar gUIUnc; hale getirlyor ki! 
tJğJ dUşma.nlan memleketin sokakla.mıda görmiye Birkaç gün sonra <Hukuku dUvel) imtiha.nmı vere 
tahammül edemiyor. GUnlerdenberi o kadar peri'4ll cektim. Fakat !!abım 0 kadar bozuktu ki, Hukuku 
ki.. Geno bir kam?, topuz gibi bir de oğlu var. Yen. dUvel ulema.sının. 5ayfalar dolduran bUtUn o ağır na 
gem çocuğu ve kocam için çıldıran bir kadm. Bayle zariyelerl, metodla.n kaf a.ına. girmiyordu. 
:aevgilllerin havat mesullvetinl tqlyan a2'abeytmln Gözleriınin nnUııde övle vak'alar oluvot'du ki, be. 

nim (Hukuku düvel) ciltleri UstUnde sallanan ks!"~ 
bir bostan korkuluğu gibi gtilUnç görünüyordıI- lıl' 
gillilnç olmak değil, gururuna toz kondunnak~et' 
le Urken TUrk ruhu bu çirkin ve bayağı hak~ olf 
karşı nasıl susabilirdi? Ben bile kendime bAkııtl tsJ1 
madan neler yapmıştım. DüşUnUyorum da, vıı -1~ 
şeref, namus ve istiklal davalarını Uzerleri~e t11 
ordu zabitlerinin yeisli düşüncelerine hak verıY0 

~ Gözlerim kapalı, dalmak Uzerevim. 
Hafif bir ayak sesi. 
Güzel bir leylak kokusu. 
Göz kapaklarım kalh.1:1. 
Bir genç kız .• 
Mavi gözleri gUneşli bir denlz gibi 
- Geçmiş olsun, efendim. ~D' 
Çenemin acısından ağzımı açmadan güc:lliltle 

nuşuyorum: 

- TeşekkUr ederim, efendim. . . ı.ıı 
Yanımdan ayrılmıyan ihtiyar teyze, gözleritl 

tlllerek bana döndü: 
- Torunum Feriha! dedL cıJı 
Biraz evvel görüştliğiim binbaşının kızı 0111

,; 

Lüle lUle san saçlnnnm çerçevelediği masum yıl 
de ne sıcak bir şefkat var. Yanıma yaklaştı. ·oı· 

- Müsaade ederseniz, sargıları değiştire~,, tJf 
- Teşekkürler ederim. Zahmet olacak Feril1ıı. 

) 
nım. ı;O' 

Bir basta.bakıcı meharetile sargılan ac;tJ. . ~ 
annesinin de yardımı ile yaralarımı temizledLdot01 
ve Alkol kokulan odayı bir hastane hava.sile 
du. 

BüyUk hanrm ~ok 9efke.tu bir kadın. ~ ~ 
- EvlAdım, adını l'JOylediler amma. unuttu 

idi bakaynn. 
- Seyfi. 
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( SPOR 

B ne bekliyordum 
fakat onlar 

n ler yazdllar ? 
[YAZAN: BURHAN FELEK] 

Bir ufak tarihçe yapmak mecburiyetindeyiz. Miktarı seksen 
bin lirayı geçen Olimpiyat masraflarını çok gördüğümüz için 
Top mecmua.sile birlikte çok tenkit etmiştik. "Cumhuriyet,, te 
o zaman bizimle beraber olmuştu. Sonradan birdenbire bu fik
rinden caydı ve bizimle yanyana iken karşımıza eecti. Bize - ak
ama değil - ağzına geleni söyledi. • ...... 

) 
Bugünkü lig 

maçları 
tehir edildi 
T. S. K. İstanbul Böl

gesı Futbol Ajanlığın

dan: 
Havanın karlı ve saha· 

lann çok çamurlu olma· 
sından dolayı 24/1/937 
pazar günü yapılacak 

olan bütün lig maçları 

geri bırakılmıştır. 

Ha.ttA imza a.tmıya cesaret edeme..----------- ---·-. --_ - - - - ---- ___ -----

Çocuk a bu! Vilyam lokomotif 
olmuştu. Makinenin düdük ipini 
çekti. Göğüs boğa ve ~ır yoliyla 
düdük uzun uzun öttü. Vilyam he 
men makineyi işletecek olan mani 
vel:iyı kn vradı. Bir düdük daha çal 
dı. Lokomotife yol verdi. Makine 
öfkeli bir iki homurdanışla küfür 
eder gi'oi oldu. Sonra oflıya puflı. 
ya hızlandı, hızlandıkça da oflayıp 
puflamaları. basamak basamak sık 
!aştı. Ve artık tam yolla uçan bir 
ekspres oldu. lşte bu Elm sokağı 
ekspresi idi. Nevyorktan kalktık
tan tam altı snat sonra solu
ğu San Fransiskoda almış bulunu
yordu. 

"Uv! Uv! Uv! diye Elm ekspresi 
alabildiğine uçuyordu. Pistonlar 
"Çık, Çık! Çık ede ede başdöndü
rücil bir hızla fınldayıp dönüyor
lardı başta lokomotif olarnk Vil-

yip adli mes'uliyetini (Hikmet Mü • 
nif) in suçsuz omuzlarına yüklediği 
bir yazıda "Bunların bütün bu bağı· 
np çağınna.larm sebebi spor teşkiliı.· 
tının kasasıdır. Çenelerim ancak o 
kasa kapıyabilir." diye bir de şantaJ 
isnat etti. Ben kendi hesabıma bir 
gazeteciye öteki gazetecinin böyle ka 
ba isnatlarda bulunmasından mille • 
essir oldum. Fakat işi sükO.tla ge • 
çiştirmiye imkan olmadığından vak· 
tıle bana Balkan oyunları ic;in ne -
kadar tazminat istediğim soruldu • 
ğunu, fakat bu teklifi reddettiğimi 
yazarak iddia edildiği gibi para için 
yazı yazacak adam olmadığımı an • 

' yam vardı. Ardında ise yalnız biri-

latmak istedim. 
"Cumhuriyet" hemen sabık reis 

Bay (Aziz Akyürek) e yüklendi: 
"Vay! Siz amatörlere para mı tek· 

lif ediyorsunuz?" diye sordu. Bay A
ı:iz Akyürek bu açık suale bir husu-

mektupla cevap vermiş, "Cumhu
rıyet" te bu cevabı "lş Anlaşıldı" 
11 rlevhası altında gene imzasız ola -

Fransa - Avusturya maçını ifalyanca anlafmak üıere Parise gönclerile
ceği söylenen ifa/yanların meıhur futbol anlatıcısı mikrofon baıında 

biı maçı takip ediyor 

' cil{ bir vagon vardı. Oda eski pati. 
naj patenlerin uydurma ve kırnam
la çekilir bir vogondu. Tam sokak 
köşesinde turfanda makinist Vil
yam, hayatının ilk tren kazasına 
çattı. l{atar, köşeyi dönmekte olan 
ihtiyar general Connor'un tam go
beğine tosladı, ve ihtiyarı kaldı
nmlarm üzerine kıçüstü oturttu. 

rak neşrediyor. 
Uzunca. olan bu mektubunda BPy 

.Aziz .Akytlrek hulasate.n "Burhan Fe 
lek Balkaıı oyunlarını tertip ederken 
hergiln Usküdardan Istanbula in
mekte ve bu yüzden cebinden birçok 
masraflar ihtiyar etmekte olduğunu 
bana anlatmıştı. Bu masrafları ken· 
dtsine ödemiye teşebbüs ettim. Ka • 
bul etmedi." diyor. Lehimdeki bu 
~.hadetinden dolayı eski reisime tc· 

Fra sız - Avusturya 
maçı bugün yapıhyor 
İtalyanlar bu maçı. büyük bir 

ehemmiyetle takibe karar verdi 
eekkürler ederim. 

Hani fil kasamndan para çekmek 
için uğraştığım iddia edilen teşk.ila. -
tm eski reisi bu mektubile benim 
teşkilMtan açıktan para almak şöy
le dursun• cebimden te~kilat uğruna 
harcadığım paralan bile kabul et -
meyip hibe ettiğimi meydana koyu -
yor. Bilmem ki bu davaCla. benim le
hime bundan da.ha kmrveUi delıl o -

Bugün Pariste oynanacak Frans·a - Avusturya maçına İtalyada 
da büyük ehemmiyet verilmektedir. Bu ehemmiyet, İtalyan milli 
takımının en tehlikeli rakibi olan Avusturyanm, Fransa gibi 

yeni yetişen bir takımla çarpışmasındandır. 

labilir mi? 
Spordan maksat hergUn falanca 

) erde hakem şöyle bir hakşinaslık 

elmiş, filô.n yerde bir sporcu arka

daşına karşı şöyle alicenabane hare

kette bulunmuş diye tUylerimiz ür -

pererek dinlediğimiz fazilet tavırla -
nnı huy edinmektir. Spor muharrir

ltği yapanların da her şeyden evvel 
e;porcula.ra faziletli adamlar oldukla.· 

rmı göstermelen gerektir. 
Gönill isterdi ki Bay Aziz Akyü· 

Hamurkar 
fakat 

futbo!cü 
Avusturya milli takonmm can 

daman addolunan ve Avrupanm 
en iyi merkez muavini olarak 

şöhret kazanmış olan meşhur 
Pecharek'in nasıl yetiştiği hak
kındaki malUmatı Hiden ver-
miştir. 

Avusturya takımının sabık 

kalecisi Fransız milli taknnma 
karşı merkez muavin oynıyacak 

reğin mektubu çıktıktan sonra Pecharek'in eskiden Viyanadaki 
••Cumhuriyet" gazetesi gene "lş An- pastacı ve ekmeltçi dükkanında 
l:ışıldı" serlevhası altında "Felek çıraklık ve hamurkarlık ettiğini 
Burhanla olimpiyat tenkitlerinden anlatmıştı"'. Bir yandan ekmekçi 
dolayı aramızda çıknn münakaşa do- çıraklığı yaparken diğer taraf
layısile eski teşkilıit reisi Aziz Ak- tan futbol hakkında o zaman ik
yürekten aldığımız bu mektup sabık bati pek yüksek olan Hiden'den 
federasyo~ reis~nin değil _para iste- nasihatler alırmış. 
mek, batta cebınden yaptıgı masraf- . . . . • . . . 
lan bile almıyacak kadar müstaE;'lıi Bınktırdıgı para ılc hır ~utbol 
bir adam olduğunu gösterdı. ?.1:..ıarı· ~~ahucu. satın alan ekmekçı . çıra· 
zrmızın böyle bir adam oJ.duğumı öğ- gına Hıden Fransaya geçtıkten 
rerunekle büyük bir vicdan hazzı duy sonra ilk defa Fransada rastla
duk." şeklinde bir yazı yazarak mu- mıştır. 
harrirlerin de sırasına göre muanz· Fransanın cenubuna gelen bir 
lannn karşı hakşinas dnvranacak ka Avusturya takımını seyre gitti
dar faziletli olduğunu göstersin. ğim zaman bizim eski çırağa o-

"Cumhuriyet" bunu yapacağına 
benim verilmış bir parayı alma- rada rastlamıştım. Kendisine 
makla ovUndUği.\mü yazarak beni hayretle neden geldiğini sormuş· 
tekrar kötUlemiye kalktı. Cumhurl • tum. 
yet muharrirleri kendilerinden bek - Eski patronuna hürmetle eği
lemekten usanmadığım hakşinaslık len bizim küçük çırak, bana A· 
a.ziletiııi bu sefer de gösteremediler vusturya takonının merkez mu

M - bu acmacak bir şey 0153 da - ka- avini olarak geldigini haber vcr
ba hat ~nde midir .. 

Zaten yarın bunla.rm bu vazmn ve mişti. i~te Fransava karşı oy • 
nile ittihaz edip bana gene avurt do- nıyacak en meşhur merkez mua· 
ıusu kUfUr etmiycceklerini do k m vininin romanı böyle başlamış· 
t emin eder~. •ır 

İkinci nokta da, Fransada ya
pılacak dünya kupası maçlarına 
giren İtalyanların çarpışacak

lan iki kuvvetli takım hakkmda 

daha canlı malUmat edinmeleri 

içindir. 
Fransız milli takımı, Orta Av

rupaya ve italyaya nazaran he· 

nüz genctir. Fakat onun bu 
gençliğidir ki, Avrupa spor mu
hitinin bütün nazan dikkatini 
üzerine çekiyor. İtalya sporu, 
şimdi Fransa ile de çok meşgul

dür. 

Voleybol Maçları 

T. S. K. Voleybol Ajanlığın

dan: 

193 7 yılı Voleybol ve Basket
bol birincilekleri fikstürlerini 
hazırlamak üzere kır'a çekilece

ğinden bu sene maçlara iştirak 

edecek olan kliiplerimizin 29/1] 
1937 Cuma günü saat 17,30 da 

salahiyetli birer delegelerini 
Bölge merkezinin bulunduğu B e-

yoğlu Halkevine göndermeleri 

rica. olunur. Tayin olunan gün 

ve saatte murahhas göndenni 

yen klüpler bu seneki maçlara 

iştirak etmiyecek addolunarak 

fikstür ona göre tanzim edile • 
cektir. 

Trabzonda Spor Kongresi 
Trabı.on, (TAN) - Şehrimiz spor 

klilpleri murahhaslarının iştirakiyle 

C. H. Partisi salontında spor kongre
si toplarunış. başkanlığa Tahir Bay • 

kal, katip!i\dere Ramiz; ve Haydar se
çilmişlerdir . 

Kongrede, Trabzon spor iş~erine 
daha fazla hız verilme.si ve stadyom 
in."ası mc-selelcri konuşulmuştur. 

General hiç te hoşa gitmiyen bir 
sesle "ulan budala aklını mı ka
çrrdın yoksa! .. diye bağırdı. Yu
murcak neye gelip te ekspresin Ö· 

nUnc gedin? Köşeyi dönerken dil 
dUk çalıp işaret vereydin ya!., "İş. 
te bUtUn katar tepe takla oldu.,, 
dedi. 

Ytlrt:s•• ._ı.---..S-.1-1. '---'a.r1n 

tık katar denecek hali kalmıyan o 
berbat haline uzun bir bakış saldı. 
Patenlerin birisinin tekerleği fırla
mış ötekisinin iğreti çivileri sö -
külmUştü. Bunlann tamiri çok za
man sürecekti. Vagonu fabrikaya 
götilrüp onartmak lazım geliyor-
du. 

Bu esnada Vilyam boş duracak 
değildi ya! Zaten bir kaç günden 
beri mahallenin çocuklarını çalıp 
çabp bir eşkıya çetesi türemişti. 

Bnştaharri memuru Vilyam ytizü. 
nü gizlemek için şapkasını kulak
larından aşağıya çekti. Gözlerini 
l:>ir sağa bir sola döndürüyor, ba-, 
kışlarile herkesin üstbaşını, yüzü 
ve gozünü yokluyordu. lşte şu be.. 

lediye parkmın çimenlerini kırpan 
kara kruıh kara bıyıklı, asık surat
lı heıif yok mu? O şüpheli bir şa· 
hıs değilse kim şüpheli olacaktı ya? 

Baştaharri memuru tahtadan yon
tulma koskocaman otomatik ta· 
bancasmı çekti. Usullacık köşeye 

sindi. Herif i)·ilıni.ş art tarafını ta
harriye dünmiiştü. Vilyam tetiği 
çekmekle tabanca çak etti. ~işa.n
cılık boyle olurdu işte, turna gö
zünden vurulmuştu. Tam bu sıra· 
da sokak koşcsinden, kolunda s~
petler bakkal çırağı sökün etti. 
Çalınan çocuklar mutlak bu sepet· 
lerin içine istif edilmiş olacaklar
dı. lşte baştaharri Vilyam, tek ba
şına gidip bu çocuk hırsızını ense
liyecekti. Ve hırsızı yakalıyana ve
rilecek olan doksan bin doları ce • 
bine atacak; o parayla koca . bir 
vapur satın alacak, Peruya gıde
cek. orada altın kazanacaktı. 

Hemen baştaharri Vilyaın taban 
casını cebine tıktı. Şapkasının te. 
t>esini kube gibi tümsekledi. Ve:_ a .. 
çık deni1.lerin anadan dogma 
bir kaptanı oldu. Gemisini kuman 
dası allına aldı. Fakat ufukta kara 
kara şeyler belirdi. tşte b~n.lar 
koTSa.n kalyonlan idi. •'l:{S.J"P ıçın., 
"Güverteyi temizleyiniz. Herkes 
top ba'}ma!,, oiye dik sesle kolca bir 
kaptana yn.kışır emirler V"e~ · Fa
kat her nasılsa gemi birden lımanil 
girivermiş bulundu. . Kaptan da 
"funda demir!,, diye bır k~manda 
gürletti. Heniiz demir denıze düş. 
memişti ki limım duman ola:ak or 
tadnn silindi. Yine n.çık dcnızde i-
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lerileniyordu. Raptan ''ben aşağı. 
ya kendi kabineme gideceğim. Pe
ru kıyılan görününce bana haber 
salınız. Biz oraya altın için, ve bir 
şişe rom için gidiyoruz. Hey hey 
geventlcr!,, diye bağırdı. 

Vilyam bu sefer gemi olarak ge
mi gibi gürUldemeğe koyuldu. Fa. 
kat bildiği sözleri ve hecelerin hiç 
biri gemi patırdısını andırdığı pok 
tu. lşin asıl fenası ömründe ne ge 
mi, ne deniz görmüş ve nede gUrül 
tülerini işitmişti. On un için gemi 
olmaktan, kaptan olmaktan, hatta 
deniz olmaktan bile vazgeçti. lşin 
kestirmesi, uzun yoldan Pcruya 
varmak değil, hemencecik kısa 

yoldan Peruyu oracığa getirivennek 
ti. lşte korunun arkasındaki göl 
kümesinde, Penınun bütün altın 
madenleri hazır bekleyip duruyor
dular a. Altın kazıcısı şapkamnı 
fırlatınca başına bir mendil doladı. 
Evdeki ocak küreğini yakalayınca 
canla başla işe dadandı. 

"Vilyam ! Vilyam !,. 
Cağıran, annesi idi. Amma tam 

aıdn"ı~a.• ~ ~r ....... •y ~ -

tU bırakılır da eve gidilir mi hiç? 
Büvük insanlarm hiç akılları baş. 
la~nda olmaz ki zaten. lşte göl 
kümesinin içinden renkli renkli kı
rık şişe parçalan çıkmıya başla· 
mıstı. lşte şu patlak şişe kıçı yok 
mu. tn:n on dokuz ayannda ha.s al 
tmdl. 1{1\'meti de ::tal"timi santimi. 
ne fü; milyar yirmi dokuz dolardı. 
Elı> btı ~<>nnr para geçer de duru
lur mu hiç? 

Vilyam hemen bir koca tayyare 
sat.Jn aldı. "Vızz! Vızz! Vızz!,. hey 
babam hey! Tayyarenin bir u~uşu 
nu görmeli idi. Pervane vmg vmg 
diye vıngıldadıkça eşek ansmın en 
zınltılısına taş çıkarıyordu. 

Annesi "Vilyam! Vilmay! Çabuk 
gel diyorum sana! "O kirli mendil
li çabuk şimdi başından at baka -
yım! Git hemen yıkan. seni bakka· 
la yolhyacağım., diye bağırdı. 

İyi amma tayyarenin konacağı 
yer yoktu. Dama mı yoksa soka
ğa nu konsam diye düşünlilüp du. 
rulurkcn, annenin sesi yine öttü. 
"Heıneıı şimdicik gelmezsen alim
allah payını ha.bana verdiririm, a
yol o halin ne? ... diyordu. 

Kapağı eve attı. "Anne çağırdı
ğınızı şimdiye kadar puymamış
lıın., dedi. 

Annesi pis mendili başından !rnv
rayınca yere .çarptı: 
"- Sen General Connora ne 

Yaptın? Onu söyle bir bakayım !., 

Vilyam· hli.dise~i ·ırnlattı, Annesi 
sordu: 
"- Cebindeki o kabaran şey 

:ne? .. 
Annesi, Vilyamm cebine elini 

gömdii. BaştahnıTU memurunun 
son sistem ahşap otomatiği mey -
dana çıktı. Annesi: 
"- Gördün mü hele? O koca o

dun pnrçasmı zorla c~bine tıkayım 
derken ceıbini patlatmışsın! De
f et o pis tahta parçasını baka
yım!., ticdi. 

Annesi çocuğun eline bir şişe 
Vf"rdi. Öteki eline de parayı koydu: 
"- Şişeyi dUşUrıne, dedi. para

~· diişürme. bakkal Şmite git. sU
tü al, gelirken dikkat et. slltü dök· 
me. ufaklığı da kayb<'tme ... 

Sokağı bulur bulm~ Vllyam 
karda kayan bir kızak arabası o. 
luvermişti. Havaya bir kamçı çat-

lattı. Kızağı çeken iki karn yağıl 
hayvanı dörtnala kaldırdı. "Hey! 
Yürü! Şak! Şuk!,, diye kızak ara
bası bakkal Şimitin yolunu tuttu. 
Fakat \~ilyam süte değil. çocukları 
öldürüp atan salgın hastalığın• 
karşı ilaç diye kullanılacak olaJJ 
serumu, ti uzaktaki şehir eczane
sinden alıp gele::ektl de, birçok ço 
cuğun canını kurtaracaktı. Kızn1' 
knrlar üzerinde kayarken, dondu• 
rucu rüzgarın kulaklarını, burnu· 
nu ısırdığını duyuyordu. Nihayet 
Vilyam, kanter içinde bakkal 
"Şmit,. in karşısına çıkabildL şi
şeyi bakkala uzattı. Soluk soluğıı: 

"- Aman Mister Şmit. ÇabtılC 
ol, bu şişeye A dereceli çocuk S8"' 

rumu koyunuz! Of.. Aman.. se
rum değil, süt koyunuz.,, diyebil
di. 

Bakkal sütü doldurunca: 
"- Al oğlum!,, dedi. Şişeyi oğ .. 

lana uzattı. Ve kalkık knşlarla, P~ 
ranın tezgaha sayılmasını bekledi-

"- Sana teşekkürler Mister 
~mit. cocuklar ölmeden evvel serıJt! 
ifl'J .)'~9&.11 lllÇUJ &4U·• ..,..._., ••-

ladık !,. 
"- Fakat Vilyam on Uç seııt 

vermen lazım.,, 
"-Ne?,, 
"-Annen para vermedi ıni '!,, 
."- Ha parayı!,, 
"-Evet?,, 
Vilynm durduğu yerde bir l<BO 

defa yutkundu. Para demincek sı
kı fıkı yumduğu avucunun içindey
di. Fakat şimdi avucunda bir şe1J' 
cikler yoktu. 

"- Anladım oğlum, sen on U' 
senti başka bir sefer geldiğin za .. 
man getirirsin. Annen nasıl?,, 
Vilyamın aklı annesinde değil• 

elinden düşürdüğü paradaydı. aa1' 
kala: 

"- Galiba onu sokakta düşi.11"' 
düm., diye cevap verdi. Süt şişesilli 
kapar kapmaz, sokağa fırladı. ys• 
vaş ya\•aş yürüyor, arnsıra eğile
rek parayı arıyordu. Asıl parıı.~ 
düşilrdüğüne şüphelendiği yere "' 
nnca, daha ve biraz daha yavn.r 
ladr. Artık yürümüyordu. Durııttl~ 
bakıyordu. Yorgundu. Yaya ı.aıdı
nmınn oturdu. Akşam oırnuştl1· 
Güneş kaybolmak üzere idi. SoJtıılC 
ta çıt yoktu. Her taraftan el aY8ıc 
çekilmiş, sular da adamakıllı ksrn" 
mışt.ı. Kovnna dönmekte geciı;eı> 
bir an tenbel tenbel vızıldıynrıı1' 

• d . T. uıııl<· çocugun yanın an geçti. a 
.~-ıki bir sokakta bir arabanın teı-et 
leği gıcır<ladı. Yanıbaşındaki bir ıı· 
ğaç anlamadığı bir lisandan Illırıl; 
dandı. Hava ağırdı. Soludukça ' : 
yamın ciğerleri sızlıyordu. ŞişcÔ~. 
ki süt buz gibi idi. Onun soğUklılıJ 
ğu avucunu donduruyor, ]\oltıll 
donduruyordu, yüreğini bile act ~ 
cı burkuyordu. Artık gün durt11~4" 
Bitmiş! Gece yeryüziinü büriiJJ1{~· 
tü. Çocuk bütün yüreğile kaybet 

ği parayı istiyordu. tf 
Vilyamm birdenbire yUreği .~11• 

etti. Kendi gönlünde duyduğu ~· 
yayla, burndıı bulduğu dlln~<a 
smda dUnyalarca fark vardı. ft': 

Gnrip bir geçici. oracıktall ~ ,. 

çerken kaldırım nzerlne kıv:'111 
f, 

u"1ı,-an bir ~cuğa rastgelcli
ği!di. baktı. Uyuyan çocuğun ~ıv 
terinden yanağına bir gözyaŞl 
yıyordu. 
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1-tATIR AG'AR,I~ 
GENERAL GALiP 

ANLAT/YOR: 

Harp içinde 
Şerif Hüseyinin 
lngiltere ile gizli 

muhabereleri 
yazan: Salahaddin Günıö 

3 31 senesi sonlanna doğru, Şerif HUseyinln po
litika faalıyeti arttı. Bahriye N~ın ve dordün 

eti ordu kumandanı Cemal Paşanın, Sunyedeki bazı 
icraatı, Şerit HUseyınln hayli işme yaradı. Cemal Pa
ta. bu mUnuebetle gazetelerle yaptığı ne,nyat ara. 
81nda fQyle bir cümle de kulanDlJ.ftı: 

.. Yüksek makamatı i9gal eden bazı hainler dah.a 
"ardır ki, harbin hltaromda onlann da beaaplanm go
receğiz' 

Şerif. Hüseyin, bu imalı sözlerden fena halde kwşku-
lannu b ... ı tL Henüz kendilerine yaklaatırama -

ya ~&mlf göstererek · 
tt • .;.. hlere bu illnlan · 
-et' teri! ve eeY aJunda bıze kar9ı da - ı,ıe diyordu, Türkler, Y 
harekete ~eçecekler! Bugün Suriyede yaptıklarını, ya-
rın Hicazda da tatbika baflıyacaklar! •• , ... ____ _ 

Hicazdaki Arap reıslerinin bu Kral Feysol, Suutlt Arobis-
tevehhUmUnden lngillzlerin .istifa-
de etmeleri tabii idi. #on H üluimtlo11 lhnissuut hir 

ıiyalel esno11ntlo yanyono HUkQmet, Necid vali ve kumaıı
danlığmı (tlmiauud) a .tevcih ~t. 
mlşti. Fakat İngiltere, bızden ati~ reddıt vazıyetinden iatifade ederek, 
davranarak, bu kuvvetli Arap emı bazı huaual pjrilfllıelerim araaın-
rini, da.ha evvel ittifak maskesi ıle da: 
kendi himayesi altına alDlJ.f bulu. _Harpten IODJ'&, devlet Arabis 
nuyordu. tanda bUyUk ıelahat yapacaktır. 
Şimdi lngilizlerle ittifak kur· Bu arada Hicaza da, hakiki bır di. 

mak llJl'UI, lbııiuuud ile aralann. 111 m~~ ~kJi verilmesi ka-
da fiddetli bir . .l~lm•izlik olan=--~...ı • - • TY•--- n. 

-=:>-·.~ ---- mani...~·~ Jj~ 1 11enesi Şumt .,...sa; ırrn da bir n8;itaWdA1e kaV\lflllllf 

zı me-e'eler4e, müfariiniley/a. 
le görüferelı, tevhitli ellıôr ue 
J' al etmelılifimiz •elômeti 
ucıtan için lmmtlır. Bu nıretle 
harelıet olunJafu talıdirde, 
beyneliJ8m ian tlölıülmesine 
lüzum lıalma ue bu nıretle e
maret memuriyetin• de laü•nü 
muamele etrniye mecburiyet 
uartlır. Dirayeti miaellemeniz, 
fC1 nazilı r.amanda zeuati mez.. 
lraretlen laü•nÜ iatilaıleyi temin 
.J~n• ümituonm. Serilin 
Ialeo e ııgJ JbUU tuld nıı.aıne 
tarilıql lı rlftmı r6nil.nlet:M 

Giiniin hirintle TiirA yurdunu ıerel/e mütloloa etlecel mo#ör/ü 6irlillerimiı 

Avrupa 
YAZAN: 

RENE MAİNE 
"Meıltur AsAerf Uultoffir'' 

Nereye 
Gidiyor? 

KuçükkeD mUzelerı ıaer• .ey- M oto•. rıu·. etıneliyb. Bu bUluntlmllzU rua ve • 
rettiğimls miğferli, zırhlı elbJaell uiti nakliye halk komiaeri Kaaono-
eski zaman ukerlerl karfmmda Ut· vitch'in nmıl beyanatlarma l8tina • 
rediğimlzi, hem de ıtlldUitlJDld ha· den veriyonaa. Veealtl nakltyd ko • 
tırlanlllll elbet... d ı miaerl 1935 eeneei martmm 19 uncu 

BugilnJdl ukerlUc bir nevi •ki 0 r U ar gUnU verdiği beyanatında bu hwsuau 
zamanın ,dri getirllmiı teldldlr. Na· adetlerle töyle aydmlatmqtır: 
11ı ki 0 zamanki ıillblara kal'll de- ı • -Ruayadaki ıimendif er kuaı. • 
mirden ve nrbtan istifade ediliyor- nası 1 ş nna karp llk&yt kalıyoruz. Halbuki 
aa, bugUnkU urt ılllhlar& k&J'll dl. pendifer kualan bizde nıUtlıit bir 
insanlar korunmak Uzere çelık ve ? afettir. 
demirden medet umuyarlar. go·. re cek . Size bu fellketi adetlerle b lcllre • 

yeni askeri miğferler ve makine- yim: 
leşmiı ordularm açacaklan çelik 1934 senesi içinde Ruayada 6.200 
yağmurlarma karp yapılan tanklar jektörleri birinci amıf olan bir or • tren çarpıınıası olm111tur. Bu kaza· 
ve sair teçhizat eski tarihlerdeki dunun, 0 vesaitin uıl hedefi olan lar neticesinde 4.500 vagon harap 
noktai nazarın modern bir eekllde sür'atle sevkı ka.bil olmadıit takdtr· olmue, 60 000 vagon huara uğra • 
tezahUrlldUr. de, taamız ve müdafaa kabiliyeti mıı ve 7.000 lokomotif kıullaııılamı· 

Garip lcl, e1kl imanlar kendilerine teçhizatının derec:Nıle ölçWeme&. yaeak hale gelmiıtir. 
aldıran vahlf hayvanlara, en tehll- Seferberliğin ve orckılann daman Rusyarun timend fer vazlyethıl 
keli düşmanlarına kartı koyabilmek meea.belinde olan yollardan evveli. Nlahiyetle bildiren bu aözlere llyık 
üzere mağaralar, kazmayı dllftlnmU, demiryollanru tetkik etmek ve toplu olduğu ehemmiyeti vererek tekrar 
tttler. Şimdiki ukerler de en kat't bır fikir vermek üzere mUaelllh mil- Almanyaya geçıyorum. 
dütmanlan önünde topraklara gö • ıetıerin malik oldukları dPmlryolla • • 
mWerek müdafaa tertibatı alıyor- nnı kilometre ile gosterehm: Almanlann ıimendifer huausunda 

W'. DemJryolu birincı amıf demiryollarma malik 
Millet Kllometrevle olcluJdanıu aöyJemlttJm Kot&UI Hüseyin lnıilizlerle bir muahede 

akdetti. 'Şerif, ba mu&lıede ile, lti
lif devletlerinln yardmılarmı te. 
mln ederek meramına nail olacaı-

Şu clrlslihJa busOntll ulrerlJlla Almanya 19 000 dularm can dama;ı'lan olaıa ot~• caktır! Bqkumandan vekffl Jdhıılyetinl Qllm1I oluyoıum. llmdi Fransa 44.000 lar taratmdan ı., A1manJar A'f'l'll • 
Kabilinden bazı IÖS!erl, almm· 'tNVER teknik Jmımlara clrellm. Ingiltere 34 ooo panm en kuvv tli mil ti v yetine 

ilr.,, 

ğmı waVJWdu. 

B u esnada idi ti, lbnf.uudun 
(Salih Pa.şa) adında blr a. 

damı Mekkeye geldi. Ve ilk adım
da "Mü..+erek hedef,, olan ~kiye 

.,.. a .... ..fll ile birle,-
aleyhinde Mekke ..,-- lngtllz 
ti. Yine bugünlerde, balı k dar 
JllurahhulannID )ı(ekkeye a 
celerek Şerif HU9efi? ile puce 
IÖl1lftUklerinl öfre.:ı: petinde 

Şerif au.eyin. baflll• geçtiği ta 
kotan unıurlarID aaUYeUne devam 
rihten itibaren. f 915 den 
etın kte uı TeJlllllUI 

e JA4&o 916 ya (332) 
(331), KAnun1Jl&IÜ )IJll!' fevltallde 
kadar lngilterenin )ı(akmalı&n ne 
konıfaer1 Sir Banrl cereyan etti. 
&ralarmda muha~'·""'• uyuttu. 
Nihayet bUtUn noınaı-~e lngll
lar. Bu uY11fma netlcel En1irl an.
tere hUk<mıeti ile Hle~ iınsa
lmda bir ittifaJt JDU 
landı. 

Muahedenhı şarkt& ~~ 
l'ranaız itbirlJiln• dokun IOJll'& da 
10ktu. lngütere. harptenıarak ~ 
~ müttefiki 

0 etmlftL :aıu
~ bilha_. t..nıı ,uıs vaatle. 
~ bu kayıt. in tl]d1JD8ÜS p.. 
Ziııhı harpten aonra b 

lacatına ifarettl. erfnl boy& -
llekke Şerifinin g6l1 tertibat aım-

ln&k için l1zım ~~-..tAl'lll• bol 
Jnıt, Emire ve tal'M"':;.::l, lly&D 
Pt.raıar dağıtdmittı· 9--İtter 18-
'baYl'lğmı açtıktan 90nra. mrl al-
tenıes, lngUiz zü~ ber& -
tında bulunacaktL sun yMJDı'n 
ber Şerif Hllııeyin belki de Dıtl· 
llerıemı, olmamndall- blrd eden 
)'atlı hareket edfyordU. ~be .. 
kuvvetlerden hangtatntn ~ icll. 
deceğinı pek teatırenıelll ettf#l 
Osmanlı hUk6metfnia i1t1bak ~ 
ll'upun faik vulyette ı6 ııdke 
de Şerlfl dtlftlnd11rUyor4U lJd 
Enıirl bu sebepler dolayıalYle ça· 
t&ratı da idare edip oyalalld16 
htıy bekllyor4lL 

_.ıblt 

Ben, Şerif HU~..___....._.. 
ruhi hal lçlndt Jlllll1DIU""!:

•u bildttim lçln, onun bu mtıte-

elan kaçınnakta idL Aarl ukerlifin ruh ve ..uını lilr· ltalya ooo gelmieJerdir. Vakıi (taJyanJar oU. 
Yine fııwat buldukça, Almanlar- Bu emtr, fU aebepten Deri gel. at tetkil ediyor. Seferberlıtull ça • Polonya ooo trad hUIUIUllda çok r.eııgın f"hckele-

daıı fiklyette bulunur, nihai ıater mitti B a ı k u m • n • buk yapumyan, acemi etradmı harp Rusya 89 ooo re maliktirler. Fakat Alruanlarm 
den aoııra. Alnıanlan memlekettell d a n vektU dofnıdan dof • •buma 10kabllecek kıvama çabuk 1 Demiryollannm uzunlufu u p . yaptıklan yollarm kametleri Ye 
çıkarmak için utrafmak mecburi- NY& I • r f f H fl • e Y f n De ptlremiyen, Jat'ılanm Mri eevkede· tereıı bu rakamları o menılPtı.etlertn tah&NUt merke&lerind n olan a .. ılıt • 
yetinde kalacağımm 16zde mahre- muhabere ederek Hicaz halkından miyen milletlerin mtıdafauı zayıf • cotraft vaziyetlerine ve meA&hat at lan pek lyi dütUnUlmU tür. 
mane kaydiyle tekrar edefdim. bin bet yUs kltUfk bir mUcahlt tır. hıyeainin genişliğine göre nu•n ltı· Almanlar her teYden evvel ask rl 

Bu 8U'&larda, Cemal Pap. tid· kuvvetinin oepheye ıönderilmalni MotGrtze ordularda teçbisatın mU· bt.ra almayı bilmeli'~ ız. UrUncU bir olduğu iatikametlerınden bellı olan 
detU icraata ba.şlanuttL lltem1'tL Şerif bu teklifi kabul kemmeWjt mühimdir. Fakat bır mu n&ta da, t emmuı nnl ya n bır yollarım güya turizme hızmflt 1tlD 

Burda, teeuUfle karşılıyacatmı etti ve kuvvetin tefkil edilebilmesi Jıarebeyl aletlerın keneli bsllanna milletin, dlltman iıtl!<amet ne naza- yapmaktadırlar. Eauen AJmanya • 
bir feY da.ha vardı: Beni Şerifi lda lcln tabıdut ve ılllh iatecll! banmalanna imkln yoktur. Onlan nn olan vaziyetini de g ıunl.lnde bu- nm askeri huırlıklannda bu turizm 
re için, Hicaza gönderdikleri hal- Muhabere villyete de intikal et- k11llanacak ve aevkedecek gene canlı lundurmahyız. denilen müeuıetenın gayreti pek k&-
de, başkumandan veklll Enver Pa tikten sonra, Vehtp ~elde ettfll mahfüklardır. • va gözüküyor. Aaker 1 rınden faz. 
P.. Şerif HUaeyini ikide bir tekdir velikalara istinat ederek, Emire i- Bu h&kikati ıdrak eden milletler, Demiryolu 

18 
ferinin url \'e lalan, gizlenmek iatenilenl ri h p o. 

ediyor, ve hazan buna da 'kannu- tımat caiz olmadı&...ı, onun ... u... çoculdaruıa ukerf terbiye k b 
yara1c bir takım tehdit mektuplan sw ...... 3 ıpor ve ço mUkenımel olmasına .il filp e • nun aııtına vurulmaktadır. 
gönderiyordu. le yerine hemen blr bqkumm vererek llerdeki ordularmJD aalcer!e- 111% ehemmiyet vermeliyiz. Bu itibar· • 

Biriblrini tutmıyan bu muamele gönderilme.ini, fayet bir vak'a çı- rini minimini iken ruhan ve bedenen la Almanyaıwı dem1ryollan birinci Dönemeç noktalan yilbeltlttnfı Tt 
ve hareketlere daır, ıbe bir kaç pcak olursa, bUtUn mee'uUyeti u. bazırhyorl&r. ltalyada ,miJıbnilli U· muftır. Franunın da eon aeneler motörize ordularm bUtUn ltlr'atlerl • 
fifre göıterebilirlm: .rıne alacağma dair bir ılfft yaz.. kerlerin ldlçUkken uken elverifh yaptıjı tac:Ulltla çok yUtuelmiftir. le ilerlemeleri en ktlçtlk teferruatına 
20 Atua1ıoa 330 tarlhlle Vehlp le- dl. bir bale getirilmeleri için bllytlk tel· Şimdi demiryol ile askeri eevlcly&t • kadar dütUnWmU, olan Almıuı ot09-

Y• yazılan fifre ıuretl Ben aradaki bu muhaberelere de ldllt vardır. Orada Mal " öd ha- ta en korkulan 19ylerln önüne ıe- trad'lannm qafıdald iatikametlm • 
"Alauali llaırcı, Şeri/ il• J.a. vt.kıf olduktan 10nra, itimin ne ka ml&DDUf olan kilçUkler ukerllk )'81 çilmiftir, diyeblllrla. Garlarda tren· ne dikkat edince, Alman askeri al • 

nii münaebette 6alıqunay1 dar güç oldulunu bir kere daha larmda talim ve terbl,eyl ukeriye- lerin bofu1muı ve aevklyatta Arap yaeetlnln müdafaadan ziyade taama 
İl:ap ettiriyor. Binaena/qla, ba dtlfUndUm! yi daha kolayca baprar&k battı aaçı clbi kantıklık olma.aıaaı tecrU· u ıstinat ettlflııl ve hangi memle • 
_..;,..,=~~:::,:,:;~~~====:=:=======::::::m====- harbe çabuk sUınek 1mkAnlanJla ma belerle temin edilmiıtir. ketleri hedef lttlbu ettlfln.l anJam11 

lik olarak Yetlftirllmektedir· DeıniryoJu buauaunda coğrafi va- ohınwıus. Reı"m: u 

Fılaa: 24 
Hocoyo aotmq/or: 
- Yliı yoaındoii otlomın ~ocui• oluı mu2 
- Ejeı yiımi Mı, o#uı yaflonHo lomıulon wıno oloıl tlemlf. 

• ziyetl ve l&l"ktakl ile prptald ordu- Alman oıo.trad lıarltumda bit' 
Yetiemit aakerlvin çabuk hareket lan arumda 10 000 kilometre ctb bUyUlr ana yolun Brlme lle Lubecla 

edebıimeleri bır barbiD talil UatUnde mühim bir aynlık olan Ruayanm de- araamda /. uzamrken Hambursdu 
en bUyijk rolü oynayan meMle oldu- receei dl1ftlktUr. ~fi gorllUlyor. 
ğUDa )"Ukarda bıru ip.ret etm•ttfm. Gazetelerde ve beyanatlarda met Berllnden Polonya bududwıa ete+ 
Orduların ailr'atli ve Mlerberliiin hını ltittillmi& ur! teçhiat bala ru uzanan diler ana hattı da bitmek 

çabuk yapılnıuı nelere mUtevakluf- mmdan da Rual&nn taarrua w mU· Uaeredir. U~dl ana yol, B...taa 
tır? dafaa kablllyetlerl ku.llınaceklan a- iatlkametinde, dlfer bir ana hat ta: 

Bu itlerde Uk babra pltn feY ta ı~tıer dereceainde detlldlr. l'l'&ncfort, Dannatadt, Munlch 1ro1 • 
biaWe yoldur •. J'akat. yolun cinıU ÇUnkU, motörize ordulannm ~ lanna ayrıldıktan aonra hepel birden 
Df' olmalıdJl'f celi yollar töyle bbyledir. S ferber· Avuaturva hududuna d~ tevecetıb 

Denıieyolu, bir memlebtln mtld&- lifin damarlan o1&ıı demlryollan lae, ediyor. Ve nlha,.t BerllndM Ha -
faa imk•nlarmı qatJ yuk&n blldi • mtulıal uthiye1lnln bllyUklUfll ve novre'a dofru usanan IGD btr b0y01r 
ren, ordularm tecemmu ve taamaa lkt 1mma aynlan lrun•Uer arum • hat ta Dortmund Dumeldorf ve 
kabiliyetlertnı IÖltenn. eeterberli- da açıklık ytldnden tlft llDcinllk Q>lon,e 19blrllrl tatfkamettnde hı • 
iln ltlr'atini mukayeae ettirebilen ve usunlukta detildlr. ktpl edecektir 
bq e1emaııJardan biridir. Hltelclm bunu anlıyan Rua!&r 1800 Bu battm da ikmaline b r ~~Y kal 

Fakat buıUnkf1 mot6rt91 ordular leDeeinde ancalr '4 000 ldlometN ~ mıt"'_,,. 
için demiryollle beraber otoetrad lan demlryollanm, 1980 _........ ..----------
decllflmtz modern yollara lhtlyac; n.OM Jdlometreye kadar oakaraul. M Üsabaka 
vardır. ludır. 

Bir motGriae ordunun teobl•t 1ay- Bugthı l8e Rua demJryölJannm k Up0DU 
metl Qtoltnd'Jannm mO)femmellye - 89.000 kllometre19 bd&r ,wmeıuı -
tt ve adedile pelıı: ,_nıdan aı&kadar dlfi aııJqdıyor. N O• 

2 4 olarak alçalıp )'f,lbellr. F&bt le)'l'Ülllfel' noktai D'Ual'lll • 

• dan Rua h&tlarmda pyam memnu-
Kaıdııelerl. mot6rHl toplan, pro - nırt bir tarükl olmadJlmı t&bul 
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Jean Kravlordun iki aksi 

Beş kere gizli aşk çektiği 
ifşa edildi 

Sinema seyircileri Isveçli yıldız 
Crcta Garbonun, 8.§ksız ve hissiz bir 
hayat yaşadıklarına kanaat getirmiş 
gibidirler. Hele bazı seyirciler 
Garbonun h a y a t t a hiç flört 
bile yapmadığını sarurlar. Halbuki 
tıu saf düşüncelerin asılsız olduğu 

meydana çıkmaktadır. 

Greta Garbo bugüne kadar, ilk 
gençliğinden itibaren beş kere sev -
miş, aşık olmuştur. Greta Garbo
nun ilk aşkı Isveçtedir. O zaman 
henüz on beş yaşında idi. Isveç gi
b! soğuk bir iklimde on beş yaşında 
ıevda çekmenin mümkün olamıyaca
ğını zannederiz. Fakat küçük Garbo 
o zaman genç bir mektep talebesini 
'1ldıraı!ıya sevmişti. Bu aşk iki sene 
en saf şekilde devam etti. Fakat her 
ilk aşk gibi iyi tasarlanmış gerçek 
bir esasa dayanmadığı için günün bi 
rır..de unutuldu. Garboyu Garbo ya
pan hiç şliphe yok ki bu ilk aşktır. 

Garbo, susamış gönlüne su serpen 
bu aşkı andıkça Garbo olmuş, beyaz 
perdedeki füsunkar gözlerine, tok 
\'e berrak sesine lazım olan enerjiyi 
bu aşktan almıştır. 

Garboyu bir zaman için ilk aşkını 
tamamen unı.hmuş görürüz. Onun i
kinci olarak genç bir Amerikalı ile 
daha doğrusu Amerikada yerleşmiş 
bir Alman ailesinin genç oğlu ile se
viştiği rivayet edilir. Bu aşk onu per 
deden silecek kadar kuvvetli bir hal 
de sürüp giderken, bu gencin ölümü 
Garboyu kurtarmnı ve onu Greta 
Garbo olarak bUt.1.ln dünyaya iade 
.tıni~ir 

Fakat bu Isveçli şaheser kadın, 
bildığimiz sihirli hüviyetini de bu 
ölUmle kazandı. Hayat onun ıçın 

bir yalan halini aldı. Ve Garbo için
deki aşk ihtiraslarının bir yılan gibi 
kış uykusuna yatt1ğını hissetti. Gar
bo için bundan sonra rivayet edilen 
diğer üç a.şk, öyle tahmin ediyoruz 
ki, bilhassa bu ikinci felaketin avun 
maSI iç.in icat edilmiş, Garbo için 
icat edilmiş yalancı sevgilerdir. 

Sahnedeki sevişmelerinde gördü -
ğümüz mustarip eda, acıklı ifade du
yulma.dan yapılacak hareketler değil 
dir. Oyun arkadaşının gözbebekle -
rine bakarak Urkek bir ceylan gibi 
masum hareketler yapan artist ka -
dm bunu yalnız artistliği sayesinde 
yapmıyor. Oynarken içini kavuran 
bir acının hatıra.sile oynuyor. Onu 
seviyordum diyerek, onu kokluyorum 
diyerek benliğinden taştığı içindir ki 
herkesi hayran bırakan kadın herke
si bir aşk tahassürü içinde kıvran
dıran üstat kadın oluyor. 

Gülenler Ağlıyanlaİ 
Eski yıldızlardan Glorya Svanson .. 

Hani bir znmanlar, yani sessiz film 
zamanında beyaz perdede çılgınca al-
kışladığımız şu şehvet gözlü Glorya 
Sva.nson ... İşte bu eski yıldız, yahul 
esJd meşhur yıldız bugUn villasını, 
otomobilini satacak ve hizmetçisini 
savacak derece fakirlemiştir. Geçen
lerde Holivut civarındaki villasını 
müzayedeye çıkarmıştır. Hususi oto
mobillerinden UçünU de satmıştır. 

Bes tane hususi otomobili. üc tane 

Sinemalarda 
Bu Haftanın 
Filmleri 
Saray : Küçük Şarkıcı (Zafi 

Sungur müsameresi) 
Türk : 9 uncu Senfoni 
Melek : Yıklfan Belde 
Şark : Silôh baıma, Vene-

dik Şarkm 
Sakarya: Frederik Morı 
I pek : SanfransiJ/co 
Sümer : Denizler Perisi 
Asri : 7 3 numaraft Casus, 

Günahım Aşkflf 
Hilô/ : Kaptan Fi/of, Hay

dut Şorkm . 
Şık : Volga Mahkum/art 
Tan : Samson, Haımefli 

Vals 
Üsküdar Hale: Asri Zaman· 

lor: Şarlo. 

de şoförü vardı. Halis kan İngiliz ol
mak üzere sekiz tane yarış atma sa
hipti. Bunlardan da beşini satmış -
tn:. Bankada br~ parası yoktur. 

Belki bir sene sonra ekmek para
sı kazanmak için hizmetçiliğe müh
taç olacaktır. 

Zavallı sinema ... Evet. yeni vı1<lr,;

lar gillUyor, eskileri de hıçkıra hıçla
ra ağlıyorlar . 

Kültür Bakımından 
Sinema ne demektir? 

1 Geiniciler 
Düğünü 
Ingiliz kumpanyalanndan biri 

(Gemiciler Düğünü) adile yeni bir 
a§k filmi çevirmektedir. Filmin mev 
zuu maruf Ingiliz lortianndan biri
nin iki sene evvel yazmış olduğu çok 
acıklı bir sevda hikayesinden alın -
mıştır. 

(Gemiciler Düğünü} on sekiz ya
şında bir gemicinin, çıldırasıya sev

diği güzel bir kızla evlenmesini tas

vir etmektedir. Fakat bu, bir ev

lenme değil, ağlatıcı bir kalp mace

rasıdır. Uç kere düğüne teşebbüs e
diliyor, üçünde de kör şeytanın bir

çok aksiliklerile kar§ılaşıbyor. Ni
hayet dördüncü düğün teşebbüsü ya

pılırken genç kız bir otomobil kaza
sı neticesinde ölilyor. Bu facianın 
vuku bulduğu günün gecesinde· de 
delikanlı meçhul bir sebeple oluyor. 

Saba Kraliçesi 
Holtvutta (Saba Kraliçesi} tek -

rar filme alınmaktadır. Betti Blayt 
vaktile büyük şöhretini bu mevzuun 
sessiz filmile ka.zanınıştı. ~uyün de 
Rimney But ismile stUdyo!a _Yeni gi
ren on sekiz yaşında ye~ı ~ır Yildız 
Saba kraliçesinin sesli fılmıle sön _ 
mez bir şöhret ka.r.anınIYa çalı§tyor. 
Filim Uc ava kadar bitecekmis. 

Sa~a Gifri ve 
Serj Grav "Ba 

bam çok haklt-
chr,, filminde 

Elcanor Vifney ile 
Rey Millontn ~uda 

akisler 

Göz yolile dimağa giren her iıl~ 
baın, kendine has bir ebediyeti \ 
&~ , 

Akostik intibalar çok defa 0P '1 
intibaların yerini doldur~ın~ol
Çok defa değil, hatta ekserı.ya ııısJI' 
duramazlar. Görmcdığimiz bif b 
zarayı bize kulak tarikile anlatnl1 • 
hangi bir eserle, o manzarayı ~e ~ 
perdesi üstünde bize olduğu gıblfsJ" 
ren bir eser arasındaki kıyınet ~ 
kı, çok aşikar olarak göze ça b 
Herhangi bir hareket, herha.Dgı 
hadise de öyledir. • 

Kültür filmleri yapmak he~ ~~ 
den evvel bir sinema endüstrıs~ 
servet ve sermaye meselesidir. edit 
ihmali de tehlike olan bir mesel cıJi' 

Kültür filmleri denince, akla, gı.O 
lıbudaklı bir mevzu gelir. propağılP 
d~ filmleri, ders filmleri, kaY~_..ı,r 
içtimai bünyeden alan edebi fllJ."' , 
va saire gibi birçok teferruat Jllef 
dana çıkar. . 

Bunları bir kül halinde, biribi~ 
k~rıştırarak toptan etüt etm_e~ ~y· 
kansı~dır. Bu sebeple herbirısill1 il" 
n bir mevzu halinde gözden geÇ 
nıek yolunu tutacağız. 

I. 
PROPAGANDA f' 

Propaganda filmleri, hedef 
gayeleri, bazan sarahatle anlaşıl~ 
bazan da zeka yolile akla giren f~ 
!erdir. Propaganda filmini ilk ~ 
memleket sevgisi ve vatan ınefb 
içinde görmiye çalışacağız. ' 

Mussolini faşizmi kurduktan ~ 
ra eski ltalyan içtimai bilnYeS ıı,I 
kalıp değiştirmesi lüzumunu del" dl 
hissetmiş, birçok çareler arssI11 v 
sinema makinesine de baŞVUı111 
zaruretinde kalmıştı. :j• 

Milanoda oturan bir Italyanı1l·. , 
cilyayı görmesine imkan yoktU· ~ıs) 
beş milyona, memleketini tanrtıı1 tı' 
ve sevdirmek için seyahatler ıe;ıe1 
bi de maddeten imkansızdı. ~ 

~Wttn ~W.1tdayuR.illiiıW---\,~1$~'rd" 
Fakat bütün ltalyayı sınema pe ~ 
si üzerind .. seyahate çıkartmııle 
bir şeydi. 

1 
!>f' 

Bir topoğraf heyeti bir ıneıJl e o1' 
tın umumi haritasını pafta paf~ j)I' 
!II yaparsa, Mussolininin sine1Jl3 (ıl' 
yetleri de memleketi pafta paf~ • 
mc. çekti. Milanoda oturan ıtalS-ô" 
nm da, Sicilyadaki vatandaşın ı-' 

hatta kolonilerde daüssılaya tııt~ • 
larm da ayağına kadar bütün 1 
yan ülkesini taşıdı. ti 

Könyada oturan, Vanda oturan ı,i1 
Türk vatandaşının ayağına kııdflr tı' 
tün Türk ülkesini taşımak. ~ıı JI' 
Usküdardan öteye geçemeıniŞ bit 
tanbullu vatandaşa: )., 

Devler 
Adası 

- Yurdun budur işte! deı:nele•ıı-' 

ı 
pılmış olan ve yapılacak olan 111 ıcıl 
zam iyiliklerin arasında gerÇe 
şerefli bir yer tutar. n') 

Devler adası nerededir? Oradaki 
bir dudağı yerde süpürge süpüren, 

bir dudağı gök kubbesinde dolaşan 
devleri gördünüz mü? 

Bir Amerikan kumpanyası (Devler 

Adası} adile hazırlamakta olduğu 

Yeni bir filmde bize efsanevi devleri 

stüdyo hilesilc göstere$ekmiş. Temin 

ediliyor ki bu film senenin sonlarına 

doğru beyaz perdelere aksedecek ve 

vaktile gördüğümüz King Kong fil

minden daha çok hayret edecek.mi -
şiz. 

(Devler Adası) filmi, fennin, si • 
nemaya tatbikatının müthiş bir ha
rikası olacakmış. ~Ieşhur dev ar
tist Valla.s Beri bu filmde devler kra
lı rolünü oynıyacakmış. 

Küçük Prensesin Güzel 
Sesi 

İngilterede de tarihi bir film çev -

Fakat, bizdeki sinema Sfl re'lf 
verdiği birkaç eserle devleti bfl g6S ' 
te geçirecek bir muvaffakıyet IJ 
termekten (maalesef ve bira.ı 
haklı olarak) uzakta kaldı.. . ti 

Ses, resim, operatörleri~__1~1~ gtf 
jisörlerimizin sinema teknıguıı 

0 
çekten anlar iş adamlarımızın ç s• 
ması için, gene gençliğe da~rnn:i'~ 
tan .ve onlardan bu hevesi iste r 
ten başka yapacak işimiz yoıct:.ı · 

IKTISDI PROPAGA~:eıı ~ 
En mühim noktayı teşkıl e ~ 

bahisten sonra iktısadi proP~iı? 
bakımından filmi kıymetleJl 

icaTüp .. edke~. .. .. Tü" k . "ri 'fi}f Jtl' 
r uzumu, r ıncı • b1rv 

taze meyvalan nihayet dün)1l o"ıl 
ciliğini muhafaza eden mcselfı ~ 
bekir buğdayını, Türk yuırıurt1l ~ 
balrklarını ve saireyi Avrupa}'fl {I 
nen tanıtmak için de filnı en 
vasıtadır. rıJ 

ikinci yazımızda bu bahse }-c 

a vdet edeceğiz. 

rilmiye ~lan~tır: "Küçük Pren. Küçük Gönül ,.,. 
sesin Güzel Sesi.,. Bunu sekiz yaşın- Jti}~.4 
da bir yıldız çevirecektir. Sinema Tuhflf şey ... Gönlün de ı.ı 
stüdyosundan içeriye yeni ayak ba • büyüğü olur mu? Demek ~ine;; ~ 
san bu yıldrzm ismi Eddi Bennettir. Y.~~~~ b.~ ~.~~e-~i. varlığl~şJef 
Bir çorap mağazası sahibi•in yegane çugunu, buyugunu ıcat etırı ıZ 
kızıdrr. Beyaz perdede büyük bir mu. zel yıldız Eleonor VitneY bU ,.lf 
va!fakıyet kazana.cağı §imdiden te- yani (Küçük C'~nül l atlile 
min ediliyor. cevirmektedir. 
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Bilmecemizi 
'Halledenler 

Kazanan Okuyucularımız Hedıyelerani 

Pazartesi, Perşembe Günleri Öğleden 

Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 
~aşra Okuyuculanmızın Hediyeleri 

Adreslerine Gönderilecektir 
(15) Numaralı Bilmecemizi lu Galip, Denizli Sarayköy .kaymaka-
• Halledenler mı oğlu Ersen. 

J5 ral 10 K • . 937 BiRER KÜÇÜK DOLMA KURŞUN numa ı ve · anunusa.nı 
tarihli mecmuamızın (Hem eğlence, KALEM KAZANANLAR 
hem bilmece) sinde en çok puvan ka ~ğ~i.çi lisesinde 3,15. Oğuz Gür, 
zarup hediye alanların listesi: 64 uncu ılk okul 762 N evın; Is tan bul 

Kız lisesinde 529 Necla, Nişantaşı kız 
BiRER MÜREKKEPLi KALEM orta okulunda 419 Müzeyyen Yük • 

KAZANANLAR: l H d ı· · d 714 
N . • .. ., T .k. 5 .. -··u·· kak se en, ay arpaşa ısesın e . §e· 

ışanw...ıı cşvı ıyc ogu u so rd 
67 numarada Nedret Akdemir, Is • ref E en. 
tanbul Erkek Lisesinde 1123 Sabih BiRER BÜYÜK OYUNCAK 
Orkan, 44 üncü ilk okulda 154 Rem- KAZANANLAR 
si: 11 inci ilk okulda 35 Iamet; 45 in Elaziz hükumet caddesi 21 numa-
ci ilk okulda 107 Nihat. rada mütekait Kom Doktor Abdullah 
BiRER KÜÇÜK DOLMA KURŞUN torunu Avni, Ankara imaret mahal 

KALEM KAZANANLAR lesi Aynalıçeşme sokağı 19 numa -
64 üncü ilk okulda 649 Erdoğan, tada Ayhan Tekin; Kadıköy 7 inci 

Kabataş lisesi altıncı sınıfta Ahmet ilk okulda Süha Altay, Gaziantep 
Germ~, Istanbul Ticaret Mektebi Karagöz caddesi 26 numarada tamir 
ilk kısım talebesinden Haluk, Islan- ci Mehmet vasıtasile M. Kemal; Is
bul ka lisesinde Veca.het Güray, tanbul Göztepe istasiyon caddesi 61 
Kumkapı orta okul 204 Şevket. numarada Behiye Zümrüt. 

BiRER ALBÜM KAZANANLAR BiRER KÜÇÜK OYUNCAK 
Balıkesir Ziraat Bankası muhase- KAZANANLAR 

t»eci muavini kızı Münevver Baydur, 
lzmir Karşıyaka Cümhuriy~t oku -
kında 80 Nuran Tirul, lzmit demir
,olunda 223 numarada Bülent Oğuz, 

, !'eşilköy gramofon şirketinde ibra -
bim, Afyonkarahisar cümhuriyet ilk 
okulunda 288 Demir, Elaziz Atatürk 
ilk okulunda 248 &bahattin Alpan. 

, Ankara Adliye Vekaleti merkez bü
rosu memurlarından HıfZ{ Metin oğ-

İstanbul erkek lisesinde 1184 Ni
hat Divitçi, Isparta göz doktoru 
Şevket kızı Ayten Tanguç, Istanbul 
Nuruosmaniye 82 numarada A. G. 
Tekvar, Istanbııl 6 mcı ilk okulda 20 
Saim, Istanbul Kız Lisesinde 1540 
Fahriye Dincol. 

BiRER KART AZANANLAR 

Kwnkapı orta okulunda 60 Cahit, 

Gölge Oyunu 

\~.İ~ 
'.~ ~ l-, 

..... ...... {' ·' 

İki kahve kaşığı. Bir fırça. Biraz 
kordon. Ufak bir patates. Lazım o-

lan bütün malzeme bundan ibarettir 

Meydana gelecek şekil "at,, tır. 

-Ankara A~y maha.nesinde Ulucak 
caddesinde 780 numarada Nazmiy 

Tongaç, Konya kız öğretmen oku 
caddesi akşam kız san'at okulu ka 
şısında 2 numarada Süheyla; Kony 

Çiftemerdivenler eski polis mekte 

sokağında 8 numarada Tank Sabu 
cu; Bursa Yeşil otobüs durak yerin 

de 66 numarada Celisin; Elaziz 
üncü okulda 641 Nevzat, Kumka 
orta okulunda 161 Nezihe, lstanb 
erkek lisesinde 154 Adnan, 44 üne 

ilk okulda 318 Nizametin; Elaz 
hükumet caddesi 40 numarada Ta 
\at Fikret, lstanbul kız lisesinde 2 

Handan; Isparta müddeiumumisi 

rıtan oğlu A. F. Arıtan, lstanbul 

kek lisesi 587 Burhan Uğur, Usk 

dar Divitçiler 12 numarada Nurul 

Şengül, lst.anbul 17 inci okul 

Alaeddin, lstanbul Cağaloğlu Ya 

Saraylar sokağı Adviye Divitçi, 

tanbul Ticaret mektebi talebesin 
1106 Mehmet Celal Bilgiıı. 
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15 inci Sayımızdaki Bilme-
celerin Halli 
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1 - Dört köşeyi şu şekilde dör1 

parçaya bölerseniz her parçada ka · 
lan numaraların ye.kfınu (30} dur: 
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i 3 - UçüncU bilmecenin 1 

i 

l Dokuz Yıl 
' Sonra 1 

1928 yılında bir güverc 
alıvermişti. Uzaklara 

çup yine güvercinliğe döneı 
: kat günler geçti, güvercin 
· Sahibi beklemekten bıktı ve 
) Bir gün de evini değişti~i. 

- lşte bu güvercin geçenleı 
·- ni tam dokuz yıl sonra - E 

_ müş, güvercinliği aram1ş, b 
h ca komşunun bahçesine inn 

6 
ı-e sahibi güvercini boynur 
levhadan bntmts ve !'ahibi 

k 
rn\iştiir. Kimbilir niçin il 

- "Ün volıınu kavbt-den kusı 
:n -ınnra vfnp vuvnmnıı ,.~.,,,., 

ıip şey, deı;iı mi çocuklar? 
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Masal Müsabakaımız f'Jo. 

KURŞUN AS 1K 
B lr zamanlar yirmi beş tane 

kurşun asker vardı. Hepsi 
kardeşti. Çünkü hepsi de ayni fahri. 
kada eritilmiş, eski kurşun kaşıklar
dan yapılmışlardı. Üstlerinde kırmı
zılı mavi!J üniformaları, omuzlarında 
silahlan vardı. Gözlerini karşıya 

dikmiş ' dimdik duruyorlardı. Pünya
da ilk duydukları şey: "Kurşun as. 
kerler!" sözleri olmuştu. Bunu, ku
tularının kap3ğını açan bir çocuk 
söylemiş ve sevincinden ellerini çırp
mıştı. 

Bütiln askerler biribiri gibiydi. Yal 

sahibi kurşun askerleri birer birer 
topladı. lfotularına yerleştirdi. .Fa. 
kut onu bulamadı. Gece yansı 

birdenbire önündeki enfiye kutusu 
açıldı. İçinden eııfiye yerine siyah 
bir .sihirbaz fırladı. Çünkü bu b1r 
en(iye kutusu değil, bir oyuncak ka
bı idi. Sihirbaz kurşun. askere baktı. 
baktı. "Kurşun asker, dedi, senin 
olmıyan şeyi isteyip durma." Kurşun 
asker hiç duymamL5 gibi yaptı. Sihir
baz: "Pek ala .• yarın görürsün." de. 
di ve kutusuna girdi. 

l<~rtesi gün küçük çocukla kardeş-
nız bir tanesinin tek ayağı vardı. O. lep odaya geldiler. Kurşun askeri 
yapılmada en sona kalmıştı. Eritil- yakalayıp açık pencernin önüne koy
ıniş kurşun bittiği için onu fabrikada dular. O sırada. odanın kapısı açıldı. 

" tek ayağı üstünde durduruvermişler. Açılan kapıdan ufliyen rüzgar mı, 
di. yoksa, hain sihirbaz mı kimbilir han-

Kurşun Mkerlerin dizildiği masa _ gisi kurşun askeri itip sokağa düşür. 

'1a daha bir çok oyuncaklar vardı. 1 dil . Zavallı küçük asker, az kalsın 
Bunların en güzeli mukavvadan ya- param parça olacaktı. Hizmetçi kız
pılmı ~ir köşktü. Fakat hepsin - la küçük çocuk hemen koştular. ara.

den daha güzel şatonun önün- dılar, taradılar. Hatta bir defasında 

de duran kızdı. O da mukavva • az kaldı onu çiğniyecekle.rdi . .Kurşun 

elan ya,pılmıştı. üstünde açık renk ş.sker bir bağırsa sesini işittirebile
cekti amma, bunu gururuna yedire. ınuslinden bir elbisesi, bovnunda in-

• · medi. 
ce bir kurdell parçMmdan atkısı var 

' dı. Göğsünde hemen hemen yüzü 
kadar büyük bir glil duruyordu. Bu 
gül parlak dursun diye puldan yapıl
ımştı. Küçük kız bir dansözdü. 

Kızı dn)ıa iye görebilmek için ö

llünde d.uran bir enfiye kutusunun 
arkasına boylu boyunca uzandı. Ge
ceyi bekledi. • 
Akşam üstü oyuncaklann küçük 

Hizmetçi ile çocuk onu bulamadan 

eve döndüler. 

Seller arasmcla .• 
Müthiş bir y~ömur başlamıştı. Yo

lun kenarından akan sular küçük as
.keri kapıp sürüklediler. Nereye gitti
ğini bilmiyordu. Amma, korktuğunu 
belli etmek te istemiyordu. Yağmur 
dinince onu suların içinde iki çocuk 

gördü. Kağıttan bir ka~'lk yapıp i. 
çine koydular, yiizdürdüler. Fakat 
kağıt kayık bir su yolunun deliğine 
gırdi. 

Silahına eskisinden daha sıkı sıkı 
sanldı. Kayıkla beraber suya yuvar. 
landı. Yine dimdik duruyordu. Fa
kat sular kağıt kayığı parçalayınca 
küçük asker koca suyun içine gömül
dü. Ve birdenbire kendini kapkaran
lık bir yerde buldu. Onu bir bnlık 
yutmuştu. Fakat çok sürmedi. yine 
birdenbire ışığa kavuştu. Balığı tu. 
tup bir aşçıya satmışlar, aşçı da onun 
karnını yar.ıp kurşun askeri bulmuş
tu. Ev halkı merak edip kurşun as-: 
kcri içt>riye aldılar. · 

Dünyada neler olmaz. Bu ev, kur

şun askerin pencereden diiştüğü ev 
değil mi imiş. Ayni çocuklar, .ayni 

oda .. ve ayni güzel köşkün önünde 

duran güzel kız, hala bir bacağının 1 

üstünde duruyordu. · 
Kurşun asker "demek o da benim 

gib metin!,, diye düşündü. Onu ne 
kadar özlemişti. Fakat hain sihirbaz 
durur mu hiç? Bu sefer oyuncakla. 
rın küçük sahibi kurşun askeri evirip i 
çevirdi. Sonra tutup yanan sobaya 1 

attı. Alevler etrafını sarınca kurşun : 
asker üniformasının parlak renkleri- : 
nin solmuş olduğunu gördü. 

Birden bilinmez nasıl oldu, oda 

kapısı açılıverdi. İçeriye giren rüz
gar kağıt bebeği yakalayınca sobanın 
içine attı. Orada yav~ yavaş eriyen 
kurşun askerin yanında o d~ hir yı
ğın alev gibi yanıp bittL 

-B1TT1-

K\B\Rlı HOROZ 
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(l) - Bir gün üç tavuk yerde bir 
küçük fare ölüsü buldular. Bunun ne 
olduğunu anlıyamadılar. Neye ben
Eeteceklcrini bir ttirlü kestiremiyor. 
lardı. 

(2J - Horozu çağırmıya karar 
verdiler ve bağırışmıya başladılar. 

Tnvul·dann sesini duyan horoz me
raka düştü. Alabildiğine koşarak yan 
lann·a geldi. 

(4) - Fakat bunu tavuklara söy-\ (5) - Ve hemen küçücük fareyi 
i:!meyi kibrine yakıştıramadı. "Bu yuttu. Yuttu amma bu koca lokma 
mu, dedi, bu, mükemmel bir yiyecek. bo~azmd~n bir .türlü ge~medi. Göz
K.nı.\\t>..Ta \\.':f\~ b\r "]emeK. On.mı \~\n \ennden n.de\.a -yaş\ar gehyordu. 

~\':.'t',. -..~uu:.'\\.'/uu..,. 

Jı:t" -t# 

(3) - "Ne oluyor, ne var?,, diye 
sordu. Fareyi görünce o da şaşınp 
kaldı. Çünkü daha çok gençti .öm
ründe hiç fare görmemişti. 

~-~ 
'1 '"1 

(6) - Ki'birli horoz çırpındı, uğ
rn.ştı. Nihayet fareyi yutabil.di. Fakat 
bu defa dn midesinde ne müthiş bir 
ağuhk başlamıştı. 'Başbaşa veri\l 
~cnuUı.\'j\c a\a'i eô.en \.u.ı.ıu\Ua-rU.an ~a-
~'1- ~ ......... "~"'-$~ 

TANın Çocuk ltavesi 

Sıze eüzel 
Bir oyuncak 
&----~" 

ı 

(JKtflAk 

•• ste<liğiniz büyüklükte ve iste. 
diğini.z kumaştan yapabilir-

siniz. Kalın, tü)tlü bir parçadan yapı
lırsa tabii daha iyi olur. 

llkin bir numaralı modeli kesersi

niz. Sonra başka bir parçadan (2) 

numaralı modeli kesersiniz. İki par. 

çanın her tarafı biribiri gibidir. Yal

nız bacakların duruşu biraz değişik

tir. Eşeğe yürüyor his3ini vermek i· 

çin ... Bu iki parçayı biribir.ine diker, 

yahut diktirirsiniz. Kulaklarını ikin. 

ci resmin altındaki şekil gibi ke&!r

s •niz. Ayaklarına ince birer tahta 

~ ııhut demir tel koyarsın:z. İçini ta.

l11ş ve pamukla doldurursunuz. Göz

}' erlerine birer boncuk yapıştırırsınız. 

Ağzını, gözlerinin etrafını, kaşlarını 

ya kalemle boyarsınız, yahut ta renk

li bir iplikle bir sıra dikiş geçirirsi. 

niz. l\uyruğu için birkaç süpürge te

li olabilir amma, çabuk kırılır. Daha 

iyi bir tüyünüz varsa onu yapıştırır

sınız. Süslü olsun diye boynuna ya 
bir sıra boncuk, yahut ta ince bir kur 
dclfl takarsınız. lşte size sevimli bir 
eşek . Tek bir kusuru var. Anırmıyor. 

O da sizi rahatsız etmemek için. 
CModeldekinin ölçüsü: 24 san tin 

yükseklik, 30 santim uzunluk). 

Masal Müsabakamız 
( ) 

isim: 1 .• • • ı t ' , 

Aorc:s: • 1 • • ' : " ı 

\ 

• • 1 1 • • 1 ' • 

Bu kuponu sa\daytnız. On tane O · 

uncıı ·~~cnd\V,,\ni.:r. ma!.a\\ı..rm numn 
lı. "\\\7'.t\t\\ ...,t\T.'llT't\ ... ~()"'\,\•..-- "·· ' -';, .• 

a'-~· 

TANın Çocul< fJôveııi .......... -.q~ı 
Hem E~Jence I 

Hem Bi.lme<e 
--·~ 

No: 1 

Bu yıldızı on parçaya ayırınız. Bu 
on parçayı birleştirince tanı bir dört 
köşe olsun. 

Bu bulmaca zordur. Fakat imkan
sız değil. Biraz fazla uğraşmak ister. 

Puvan: 5 
No: 2 

nk üç .harfimle vücudunuza gire
rim. (4,5) inci harfleri katarsanız 

vücudunuzdan dışarı çıkanm. (2, 3, 
4) üncü harflerimle sevdiğinizim 

Buna (5) inciyi de takarsanız hatır. 
larım. Yalnız ( 4, 5) incilerle en güzel 
bir i~ olurum. Sondan iki harfimi 
hepiniz her saat tekrarlarsınız. 

Biitün harflerimle bir kuş olur, gü
zel güzel öterim. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ô 

Puvan: 2 
No: 3 

12 ;~ '5 678 

Soldan sağa - (1) Üstümüze giy
diğimiz bir şey. (2) Hayvanlara mah
sustur. (3) Vapurlarda bulunur. (4) 

Demirden yapılır. (5) Mutfak eşya. 
larından biri. (6) Söz dinlemiycn. 
(7) lşaret - Öksürüğe benzer. (8) 

Sahid .. 
Yukarıdan aşağıya - (1) Dost. 

(2) Onsuz yaşanılmaz. (3) Çalışma 

- iki kere tekrarlonıncn gülme tak· 
lidi olur. (4) Kardeş. (5) Gecele
yin gelir. (6) lnsnnlar - bir edat, 
(7) Zarif. (8) Akar su - edat. 

Puvan: 3 

Yeni bi 
Şehir 

indistanm gnrbmda Amerika-
h seyyahlar tarafından beş 

bin senelik bir şehir meydana çıkanı-

Bu gördiiğünüz fil yavrusu daha pek küçük, ancak on yaşındadır. 
Londra hayvanat bahçesinde yaşamaktadır. 

Zavallı, öksüzdür. Annesi babasiyle . birlikte Doğu Afriknsınm Mimo. 
uı ormanlarında mes'ut yaşıyor ,timsahlar, su aygırları ile beraber büyük 
nehirle.rde yıkanıyordu. Bir gün memleketlerine bir yığın Avrupalı avcı 

ile onlara hizmet eden yerliler geldi. Hepsi silahlıydılar. Pil, geyik, ya
ban eşeği, gu,al ve zürafa avımı çıkmışlardı. Bu zavallı yavrunun an
nesiyle babası avcıların kurşunları altında ayni günde can verdi. Onları 
vuranlar dişlerini de söküp aldılar. Yavru bacağından vurulmuştu. Fa
kat yarası hafifti. Avcılar ona acıdılar. Bakıp .iyi ettiler. J....ondraya ge. 
tirip, hayvanat bahçesine verdiler. Zavallının yarası kapanmıştı. Fakat 
kurşunun kmlığı kemiğin şişliği geçmiyor, hayvan hep topallıyordu. Bu
nun için hayvanat bahçesinin baytarı her gün onun bacağına, resimde 
c-ördiiğüniiz gibi masaj yapılmasını e·mretti. Buna birkaç hafta devam 
edildi. Şişlik tam:ımile r:ecmedi amma, yavru fil topallamaktan kur
tuldu. Eski çevikliğine döndii. 

Tuhaf bir 
Bisil<let 

Telefon ve 
1 Telsiz 

A merika ile deniz aşırı memle
ketler arasındaki konuşma 

işleri telleri denizin dibinden geçen 
bir telefonla yapılır sanmayınız. Bu 
iş için telefon yerine telsiz kullanıl. 
maktadır. Uzaklardan telsizle alınan 
haberler memleketin ic .kısımlarına 

telefonla verilir. 

3 

'

...........-... - - - - - . ---- ... 
Dünya,da 
Neler Oluy,or? 

.................. ......-ır~ 
iŞSiZ ADAM 

F ransada parasız ve .işsiz bir a· 
dam bir gün parkta gezinir. 

kcn sahibini kay'betmiş bir kö.pck gö
rür. Zincirinden yakalar. Köpeği ar1-
yan bayanı bulur, teslim eder. Kö
pek sahibi bundan memnun kalır. E. 
IO.S~n köpeğin de her gün gezdirilmi
ye ihtiyacı varmış. İşsiz adama o gün 
den sonra her gün bu köpeği iki saat 
gezdirmeyi teklif eder. Bunun kar· 
şıhğı olarak ta adamın akşam sabah 
karnını doyurur. lki saatlik ge?.in• 
tiden sonra bütün giin boş kalan a. 
dam bu boş vakitlerde bnşka bir if 
görebileceğini düşünür. Köpek sa.
hiplerine müracaat eder. Para mu• 
kabilinde köpeklerini her gUn iki sa.
at gezdirmeyi teklif eder. Bir çoklaı1 
bundan pek memnun kalır. Kabul e. 
derler. Bir zaman gelir ki işsiz ada.
mm bir dakikası bo~ geçme?.. Günün 
her saatinde birkaç köpekle gezinU. 
ye çıkar. Aldığı parıılan biriktirir. 

Köpekler için bir gUzcllik müess&

sesi açar. Kazancı gtinden güne ar'. 

tar. Bugün bu adam büyük denecell 

bir .zenginliğin sahibi bulunuyor. 

BÜYÜK BiR KÖPRÜ 

S ibiryada Augara - lrkutsk a.
rasında eski bir köprü vardi. 

Baha doğrusu uydurma bir köprU. 
Bunun yerine şimdi bir yenisi yapıl• 
mıştır. Yeni köprü betondandır. Ve 
dünyanın en güzel köprülerinden bi· 
ridi,r. Uzunluğu (1300) metreyi bul,. 
maktadır. Iki tramvay hattı ile, her 
iki yanda arabaların, otomobillerin 
geçmesine mahsus geniş bir saha vo 
geniş yaya kaldırım.lan sığacak g• 
nişliktedir. 

__. 

. BULMACA MÜSABAKAMIZ l 

R esiınde gördiiği.iniiz bisildet ln
gilteredc icat olunmuştur. l>i

reksiyonu tıpkı otomobillerinldne 
bcnzemuktedir. Oturulacak yeri de 
bildiğimiz bisikletlerden daha rahat
tır. nu yeni bisiklete Londrn sokak

larında sık Sd{ rastlıuımaktadır. l.'an 
otomobil, yarı bisiklete hen7Jycn tu. 
h:ıf biçimi halkı ı~ eğlendirmekte-



Tecrübe 
ettiniz mi? 
Kadınlar ağladıkları 

Alkopane in 
luSykovski 

dehşet 

v -
a tı 

Zablfa foplachğı resimleri halka gösfe:iyordu 

zaman mutlaka mideleri 
boz.ulur. Ağlamanın ka
dınlar üzerindeki tesiri 
budur. 

• 
Demirli BU elclc ve vü

cuttaki derin lekeleri çı· 
karmak hususunda fayda
lıdır. Fakat demir, sert, 
çelik olmamalulır. 

Macar Polisi Bu Azılı Haydudn 
Hudut Har:ci Ediyor 

Sinema işe yarar? * 
Rüyamız.ela uzun ıeya · 

Birkaç gündenberi Peşte polisleri ve polis hafıyeleri Sykovski
nin peşindedir. Amerikayı allak bullak eden meşhur gankster 
Alkopane'nin sağ kolu gibi senelerce çalışmış olan Polonyalı 
haydut Sykovski Peştenin büyük otellerinden birine inmiştir. 

• 
[ iliz polisi 

i haydudu 
il 1....,.le buldu 

lngUte.renin meşhur Skotland Yard'ı, birkaç gUn 
6nce, nıUhim bir muvaffakıyet daha kazanarak fen 
kaidelerini, zabıta araştırmalnrı~a tatbik etmenin ne 
kadar faydalı olduğunu gösterdı. 

liadise geçen Ağustosun ortalarında vuku bul • 
:muştu. ~ndranm fakirce bir malıallesindc Madam 
Fortesko namında pansiyoncu bir kadın vardı. Derli 
toplu ve temiz bir kadın olnn madamın kiralık oda • 
lan hiç te boş kalmıyordu. Geçen Ağustosun başla· 
Mnda orta yru lı bir adam ile genç blr kız ~adamdan 
bir oda istemişler, madam Fortcsko da o gün boşalan 
bir odayı bunlara kiralamıştı. Birkaç gUn geçmeden 
bu orta yaşlı adam ile genç kadın arkadaşı ortadan 
kaybolmuşlnr ve ayni giln pansiyoncu madam !<Ol'
tesko da odasında olU bulunmuştu. Madam, bogula· 
rak ölmüş, para çantasındaki paralar alınmış, eşyası 

da tarürnar edilmişti. 
Ortadan ansızın kaybolan çiftin bu cinayetle ali\ • 

kalan apaçıktı. Fakat bunlann kim olduklannı, hat· 
ta adlarının ne olduğunu bilen yoktu. Odalarında 
kendilerine ait bir şey bırakmamışlardı. Zabıta bir 
ha •li u • r nlann parm k izi rini ı:ı i e • 
mlş, Skotland Yard'ın dosyalnnndaki bUtUn parmak 
1zlerile karşılaştırmış, fakat bu da lerin resimleri teshil olunmuştu: _F~-
bir fayda vermemişti. kat adlan, sanlan malOm degıldı. 

GöREN VAR AMMA.. Bunları Londra gibi 7 milyon nil -
Ko ulardnn bunlan görenler fusluk kalabalık bir muh~t içinde a-

yol. d~ldi, fakat biri de ikisini, ya· ramak ve bulmak icap edıyordu. 
lıut ikisinden birini Iayikile ve işe ya. FOTOCRAF'LAR 
nyacn.k bir surette ta.rlf edemiyor • Zabıta fenni \•csaitten ikinci defa 
du. mUhim bir şekilde istifade etti. Ev-

Hülasa canileri takip etmek için 
bir tek ipucu bulunamamış, bu yol~a 
Barf olunnn biltiln emekler boşa gıt· 
inişti. 

B . t kal"Rısmda yapılncak iş u vazıye •y u 
Ya hüdiseyi takipten vazgeçerek m •• 
Sait bir fu"Satı beklemek, y~ut. bır 
1ı . kti Fen zabıtası ışte bu 

ıcat etme · . •af 
dakikada kendini gösterınıye mu\ • 

fak oldu. 
IBMA!''IN ROLÜ 

SIN • 
1 

bir adamı soy • 
Londra zabıt.as • akta beis 

inak için vücudUnU kaldır:akknk bir 
gönniyen bu canileri mu rd 0 
t inanıyo u. 
anryan çıkacağına _ 

1 
bul • 

halde bunların fotografla~ 
inak ve teşhir etmek gc~~~e olan 

Bunun için cinayete toğra! çık:ı· 
l'na.halle ile civarında f o ı ve bunlar· 
l'anlann filmleri toplan~ eridi vücu 
dan muazzam bir sıncm ş 
da getirildi. österlle -

Bu sinema şeridi balk~I g kadının 
~ k, ve kaybolan erkek 

1 ~ıyaca. • 
Unlar arasından çıkıp çı 

fına dikkat edilecekti. 

İŞTE BUl\'LAR1 
açıldı ve 

Cok geçmeden sinema bıta şeri • 
hUtUn o civar halkının za b kkında 
dinı görerek kaybolan çlf~ asinema 
lnaltınıat vermeleri isteııdı. fake.t bir 
her gUn dolup başa1IYor· bıta 

u 
Bunları 
Kim biliyor? 
Brezilyada kahveyi buhrandan 

korumak için son on senede imha e
dilen kahvenin miktarı Brezilya top
rağının nğır1ıl;'1lldan daha Ç-Okmu.,. 

• 
Çinde kıtlıktan her sene asgari on 

bin kişi telef olmaktadır, 

• 
Amerlkanm b a z ı yerlerinde 

buğday fiyaUarmı korumak, dUşür • 
memek için her sene yüz binlerce J..ilo 
b'Jğday im.ha edilir. 

• 
Hindista.nda bir kadın dört g!ln ar. 

ka arkaya dört çocuk doğurmuştur. 

Çocuklar sağdır. Fakat kadın bir 
hafta sonra ölmUştür • 

• Fakat za 
DeUce alınamıyordu. Belki de bu 
tinıJdini kesmemekte idi. k kişi bu· 
kaybolanları tanıyan bir tc 
lunurdu. 

.ı.•ihnyet bir ~n. sevirc~ler nrn.:: 
'.Nihayet bir gün, se}i~le~::;kc· 

dan biri bir genç kndm ıle -

Siyamda. seksen ~., 6Clledenberi 

evli olan çok ihtiyar bir kan koca 

vardır. BunJarm bugüne kadar on 

yedi çocuklnn olmuştur. Hepsi er • 
kektlr \'C hnynttadırlnr. 

• 
Harbi Umumide Şimal denizinde 

gin resmini görUr görnıez, ayngtı 

Ya atanan hayauflar 

vela canilerin fotoğrafln.n çoğaltıldı. 
Ve bUtUn uıbıtayn tevzi olundu. Da· 
hn sonrn bu fotoğraflann her yere 
tevziine başlanıldı. Pnnsiyon, otel, 
han, hamam elhasıl, evi barkı ol • 
mıyan kimselerin barınmak için gi
rebilecekleri hE'r yere te\'zi olundu 
ve bunlar hakkında zabıtnya mnJQ • 

haller yaparız. Trenden 
vapura geçeriz. Denizler, 
dağlara arız.. Bunlar bize 
bir sene gibi uzun gelir. 
Fakat bir veyahut iki ıa· 
niyelik bir zamanda bü · 
tün bu şeyler olur, biter. 

mat verilmesi tcnbih olundu. 

FAKAT .. BlR GÜN 
Glinlcr geçiyor, ve bir haber alına 

mıyordu. Fakat gUniin birinde bir 
ekmekçi polis merkezine uğradı \'c 
şu malumatı verdi: 

- Bu adamın adı St.evensondur. 
Dostu ile birlikte bize yakın bir yer· 
de ikamet diyor! 

Za.brtn derhal Stevensonu yakala· 
dı ve onun verdiği mallımat sayesin· 
de dostu Maryayı da ele geçirdi. İ· 
kisi de cUrütnlcrinl itiraf etiller. Pnn 
siyoncu kadını boğmak niyetile de -
ğil, fakat sesini çıkarmasına miıni 
olmak için bağlamışlar \'C ağzını tı

kamışlardı. Kadının kendini kurta • 
racağmn inanıyorlardı. Kadını bağ

ladıktan sonra par:1smı n.şırdılnr ve 
kaçtılar. Daha evvel de buna benzer 
hareketlerde buluhmuşlar. fnkat yal 
a re para dolandırmakla iktifa etmiş
i rdi. 

Amerika polisinin bile cinayetle • 
rini isbnt edebilecek d Uller bula • 
madığından kanunun C<'zasmdan 
yakayı myırmı olnn bu haydudu, 
Peşte polisi de Macnri tanda yaşat
mak istemiyor. Al Kopan nın şerıkine 
Macnr hudutlarını terk tm sı ih as 
edilmiştir. 

Mniy tinde katibı, u akl n ' f v 
k&•'.de glizcl otomobıli ile Avrupa • 
da bir banker gıbi ge:r.C'n bu sabık 
haydut hemen her tnrnftan hudut 
harici edllmiştir. Doğduğu Polonya· 
da bile istcnmiyen • ykovski sırn ile 
Viyanndan, Romanyndan, Çckoslo • 
\•akyadnn harice çıknrıhnıştır. 
Peştcyc gcldli;tiııi hnber alan bi· 

gazeteci hayduttan bir mUlükat al • 
mıştır. Sabık Gangster hayatını şöy 
le nnlatmıştır. 

Ben P.olonyndıı doğdum. On yn • 
şında iken bir şiınendiferin tekerlek
leri arasında parn vermeden Alman. 
yayn kadar gitmiştim. Orııdnn Ame
rikaya hareket eden bir vapurla yi
ne anafor olarak Amorikayn geç • 
tim. 

Orada hayatımı ve buıriin hiçbir 
iş yapnıadıın gUzel bir ömiir sürecek 
parayı kazanmak için çok z.ahınetler 
çektim. Tabancamın namlusundan 
bir hayli kurşun çıktı. Macnristanı 

terketınekli~irn hakkında polis ta • 
rafından bir kfı~ıt nlmndım. Fakat 

İki cani mahkeme''<~ verfldiler. Er keııdi arzu111ln Pnrise oradnn dn Mı
kck evvela idama mahkfim oldu, son sırn gitmek istiyorum. Amerikada 
ra cezası ntUebbct küreğe çevrildi. iken on tnn tıcnret vaourunı ve bir 
Kadın da sekiz ene hapse mnhkfım o kadnr ınalıkdnem vnrdı. 
oldu. Svkovskl Amerik n hnvdutlan • 

Bu suretle 1nı;iltere zabıtası, hiç nın en kurnaz ~ t! t hliknlılcrınd n 
bir iz bırakmıyan <-anilcri de yaka- idi. Cangsterlf k Am rıkada bütün 
lnmanın mUmkUn olduğunu göster- dehqetile lıllkUm ~ii..Oı\ •ti v.nmnnlıır 

di. meşhur Alkopnnc Po1'>nvnh:_: , 1 

-~ 

~BERi_ 
Bun!arı 
Kim biliyor? 
DUnya Uzerlndc ikiden failn ço • 

cuk doğuran kadmlann bugünkü sa
yısı sekiz yüz clli kadardır 

• 
Soğn.nm yom001erde hiç kullanıl • 

mndığı yegfıne memleket ı·anarya 
ndalnrmda kUçUk bir köydUr • 

• 
Yoğurt YRJ>mrumıı dUnyndn ilk icat 

eden mlllct Türklerdir 

• 
Bulgnrlstandn kı§ın, koyunlamı 

gözlerine yeşil camlı gözlilk takar 
!armış. Maksat, kunı otları ye 1 

renkte görmesi içinmiş • 

• 
BelçBmda flttiyar bir general tn -

marn alt.mı§ iki il n.n bilir, iyice ko • 
nuşurmuş • 

• 
Amerümda bir mUlıendis kınlmn 

y:.n bir cam yapmış, bu sayo4.c çok 

para knzanmıya bn.slnmu 

• 
TfitUn, Amerikanın keşfi csnnsm 

kalktı ve cirrdJ • 
- Bunlar! Dedi, beni dolan 

lar! uruJdU 
Sinema ~eridi derhal durd konun 

"e. panslyonr-u madam Fortes il 

bir Alman tahtclbahirl tarafından (1) Bu adn.mm ka.fası mükemmel bir çalgı ftletidlr. Kafamna vurulduk. 
ba.tnılan bir İngiliz vapuru geçende ça ahenkli sesler çıkmakta ve kendisi ağzını a.çıp kapayarak notalann 
su Ust.Unde yUzdürUJmllştür. Ckmlde tam sesini vermektedir. (2) Buzağı kafalı köpel(: Bu köpeğin sahibi 

Te."'ta.s'm Eastland clvarmda y~ıyan Hoyt Da.lrs'tir 

l da bulunmadan çok evvcl Anadolu • 
nun şark tara.flnrmda hnlk tUtDr 
kullanırlardı. Son za.mnnla.rda yapı • 
lan tetkikat bunu meydnna çıka.nnJ8. 
tır 

kom ularmdan biri de bu kad~tle~ 
erkeğe dikkat ettiler. Arana.D ç. enci 
bunlardı. Çok geçmeden bir dil 
de aynı tarzda şehadet etti ve ~~ 
kndnıın elinden birkaç kere sada il 
ldı bnı ~yl di Zabıta bu suretle m 

h · canı· un bir ipu u eld tnıi oldU· 

bulunan~~ yUz b in altm İngiliz lirası (8) Bu sekiz sınıflı mektep. Amerikada Prens Vil~ istasyonundadır. 
olduğu gıbi meydana çıkarılmıştır. Fa.kat mektebe devam eden bUtün talebe Ross Jamleson'un çocukla.n -

• dır. (4) Bu yumurtayı Ameıikada blr tavuk yumurtlamıştır. Tavuk Ame-
Arja.ntinin şark ta.raflarında ufak rlkada Morgnntawndır. (5) Altm dolarlardan yapılmış olan bu kol dUğme. 

bir knmı.bada kadınlar hi tuz kullan- lcrl sahibi tarafından 58 sene kullamlmışt.ır • 
mazıarmı3. Fakat doğrudur. 

• 
Kanadnnm kQçUk bir k&,;11nde do 

matcs y m k bUediy karariyle ya . 
sak edilmiştir. Çünkil domates o köy 
dl! bir mide hıı talığına s bcp olmu 
tur. 

SYKOVSK/ 

mua\'inl gıbi kullnnmı tır. Blnbir 
haydutluğa knn tığı halde po! e 
kanuna karşı bir ip ucu yaknl tmı • 
yan bu haydut Alkopane vurulduk • 
tan sonra Gang stcrliği bırakmış bi· 
riktirdıği müthiş serveti eski hay .. 
dutluk arkadaşlarından kaçırmak ve 
hükümetin ist<'diği 85.000 dolnrlık 
.. ·ergi borcunu vermemek üzere Av· 
rupayn savuşmuştur. 

\ 
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Koz kör. (S) küçUk şlem ynpac:ılt. 
(W) trefl (D) si ılc oyuna ba lar. 

• Bu mesclenın hnlli 28 perşcmbo 
sayımızda çık caktır. 

22 Kanunusani perşembe sayımııda 
~tkt'n meselenin bal/ 

V.632 

+ A.7 

" 9 
+ A 8.3 

10 9.7.S 
{o 

D.4 
~ 85 N ı • D6 • v ~: R.D.7 • • R.D.10 .+ !M-2 

;.. ., 
R.9.4.~ .. 
A 10.8 .J.· 
7.6.S 

Koz kör. (S) oynar ve on levcdcıı 
dokuzunu yapar. 

Levelcr: 
ı - Karo (A) sı: 
2 - (S) karo (8) Jlsinl oynayıp 

yerden (7) li kozla kc er; 
3 - Yerd n pık oynayıp ~iden k 

(3) lilsU ile k r; 
4: - Eld n karo oynayıp y rd n 

koz (A) sı ile k er; 
5 - Y crd n pit oynayıp elden ku.. 

s~; ı 

6 ,.c 7 - Eld koz (R) sini ~ 

( 9) lusunu oynn~'1p bunların Uslüne 
Ytrden iki tren atnr; 

8 - lfozun (D) si ile eı Imıe bu. 
lunnn (E) ancak trcfl oynıyııbUir. 

O ve 10 - (N) tre!l (.A) emı ııl· 
1ıkta.n sonra iki plkinl yapar; zira 
ı W) trefl muhnfnza etmek mecburi· 
vctile piklcrini atmıet.ır. Eğor böyl 
vnpmn.mıs l o h ld (S) y ı de 
1

• n muh r bil r. 



Osmaniyenin kurtu
lus ylldönümü büyük 
heyecanla kutlandı 

Osmaniye, (TAN) - 7 Kanunusani Osmaniyenin 
Kurtuluş bayramı, geçen senelerdekinden büyük bir he· 
yecanla tes'it olunmuştur. 

Kurtuluş Savaşında bizzat çarpışmış olan yüzlerce mü· 
cahit, o tarihi günlerdeki kılık ve silahlarile tezahürata 
iştirak etmişlerdir. 

İzci ve mektepliler ile ka· 
dın • erkek halktan mürek· 
kep büyük kütlenin teşkil 
ettiği alay sokakları gezmiş, 
Belediye önünde, Cümhuri· 
yet meydanında ve 7 Kanu· 
nusani Mektebi caddesinde 
bay ve bayan hatipler· Ha· 
taylı kardeşlerimizin kurtu· 
luş davaları lehinde nutuk· 
lar söylemişlerdir. 

Bundan sonra, kurtuluş şehitlerin· 
den Kahraman Rahime Hatun ile 
Süleymanm mezarlarına çelcnklP.r 
konulmuş ve Ankaraya şUkran tel
grafları çekilmi$ıtir. Geceleyin fener 
alayı yapılmış ve bir ziyafet verilmi~ 
tir. 

Muş'ta istintak ve İcra 
İşleri 

Muş, (TAN) - 936 senesinde 
Muş tahkikat hakimliğine bir sene 
evvelinden devrolunnanlarla beraber 
385 evrak ve dosya gelmiş, bunların 
290 ma ait muamele ikmal olunmuş, 
yalnız 95 ıi yeni seneye devredilmiş
tir . 

Osmaniyenin forfuluı yılclönün. : 

merasiminde •• 

Yine 936 yılında Muş icrasına bir.--------------
yıl evvelden devrolunanlarla beraber 
-570 dosya gelmiş, bunlardan 390 mm 
muamelesi bitirilmiş, 180 i 937 sene
sine devrolunmuştur • 

Kadınlı 
Erkekli 
Bir ~öğüşme 

TA • ..a 22 - 1 - 937 

Gemlik 
köyleri 

on ikiye 
ayrıldı 

Gemlik (TA.ı.'1} - Birlbirlerine ya. 
kın köyleri birleştirip muhtarlıkları 

azaltmak ve bu suretle muhtarların 
daha. istifadeli işler yapmasına yol 
açmak §eklindeki yenl köy idare u. 
sulünUn tatbikatına b~lanılma.k üze. 
redir. 

1 
Gemlik köyleri 12 gruba ayrılınıg • 

tır. Bu taksimden evvel muhtarlar 
toplanarak fikirleri alınmış, köylerin 
coğrafi ve zirai vaziyetleri de nazarı 
dikkate alınmıştır. 

\ Köy gruptan şu şekilde tesbit o
l lunmuştur: 
1 

1 - Annutlu, 2 - Fıstıklı, Meci. 
l diye, 3 - Kapaklr, Hayriye, 4 -
Narlı, Karaca.ali, Selimlye, 5 - Kü
çUkkumla, BUyütdrurnla., Haydariye, 
6 - Cihatlı, Şahinyurdu, 7 - Kuh
şunlu, 8 - EngUrUcük, Kurtul, Genç. 
j ali, 9 - Adliye, Katırlı, Muratoba, 
10 - Hamidiye, Şükrüye, Erioek, 11 
- Umurbey, 12 - Feyzive. Fendi
cak. 

Koçarlıda 
! Ta1Jyare 
' ' lanesi 

Sun'i tohumlama suretile yefiıtirilen bir Merinos foyunu 

Borsada sun'i 
tohum ama i*e 
olan Merinos ar 

Adana da 
tayyare 

istasyonu 
Adana - Ankaradan gelen 

heodis Abdullah, hava istasYo' .... 
ri olarak şehir mütehassısı 1til 
nin bağlar civannda tesbit et 
hayı beğenmemiş, istasyon~~ 
kında yapılacak hipodrom ~~ tlJt' 
kurulmasını münasip görmUŞ , 
Burası Havayollan namına 1>14' 

lak edilerek hemen tesisata 
nılacaktır. 

1.stanbul - Ankara - Adall1 ~ 
seferleri martta ba.şlıyacaktır. 

0 
Tahran tarikile Hindistana ve tJ 
var memleketlere gidecek ya-' 
tayyareler de Adana istasyon 
istifade edeceklerdir. 

• 

Bursa Parti 
Kongresinde#'. 

Bursa, (TAN) - Geçen sene bir deneme mahiyetinde Bursa - C. H. Partisi~ 
olarak "sun'i tohumlama,, ile başlanılan Merinoslaştır· kongresi vali Şefik Soyer ;1' 

dan açılmış, müşahit olarak 
ma işi iyi netice vermiş, doğan kuzuların hem teşekkülle· ~ mebtku Hilmi bulunmuştur. rır. 
ri, hem de tüylerinin nefaseti itibarile yerli kıvırcıklara Köylerden gelen ve J<Otct' 
çok üstün olduğu görülmüştür. görllşlilen dileklerin çoğu ıne~ 

Çevremizde doğan yarım kan Türk Merinos kuzuları çılmnsına ve muallim gönde ~ 
üzerinde her on beş günde bir tetkikat icra edilmektedir. sine dairdir. Bu arada BursB 

Geçen yıl ı g bin kıvırcık na da bir dilekte bulunulrnu:a,
yaşından sonra evlenmiyenle 

koyunu sun'i tohumlama sa m su n 'da ra cezası almarak bunun ço~ 
ile Merinoslaştırılmağa tabi ıu ailelere verilmesi istenilnı "' 

tutulmuştur. Bu yıl 50 • 60 bir yan g 1 n Kongre, bu teklifin nazıı~ f 
Aydm (TAN) - Koçarlı kamunu binr kıvırcığa ayni usulün alınmamasın~ karar vermi.şt.iJ'·~ 

halkı, geçenlerde alıp ordumuza he- tatbik edileceği tahmin 0 . Samsun (TAN) - Saıtbey civarın- Parti yenı idare heyetıne 
diye ettikl?ri tayyareni~ ad konma lunmaktadır. da '\ra~a~ılar geçidinde Serdaroğlu Ge~?ral ~ır, Doktor ~~ .f>t 
mcraslmirtı yaptıHlan gibi şimdi ye. Gelecek senelerde bu iş Balıkesir Muhıadının apartımanından yangın Degırmencı K!zım. Fabrııta~ 
ni bir tayyarelerine da'ba ad koymıya: ve Çanakkale ile Kıvırcık bulunan di- çı~ış, havanın rlizglrlı ~l~~ına Ethem, ~rgan~ Mehmet :N~ 
hazırlanmaıktadırlar • ğer yerlerde teşmil olunacaktır ragmen, Samsunun kuvvetlı ıtfaıye- racabeylı Nun. Avukat Te 

Koçarlılar, yalnız kanunuevvel a B ,. h mJ • • sinin yardımiyle ve etrafa sirayetine atçl Nurettin seçilmişlerdir· .J 
. . d 440 lir k ursa sun ı to u ama laboratu- d .1 d 15 d k'kad .. "' 1""ı y. ıçın e, ası topra malum • akı d 

1 
k . mey an verı mc en a ı a son. Büyük kongrede Bursa..-. MI 

1• t d .. 'd 950 van y n a açı aca , merasımde ~le dU .. 1 .. t·· . ah t ooV-, a ı ve yar ımcı uye van atı ve . •. t' .. f t . i H F h . ru muş ur. Bırecik, Doktor Sem a , 
lirada fıtre parası olarak Hava Ku- rınos ye~ış ırme mu ~ tış · e ~ı Yangının, bacada biriken kurum - mail Mustafa, Avukat Sadık M 

Selçukta Kaplan Avlan 
Selçuk - Muhtar intihap edilen 

Şemseddin Koçak, haftanın iki gilnü 
sürek avlan yapılmasına karar ver
miştir. llk avda büyük bir kaplan 
L.dürülmüştür • 

1. 390 li . 1 dir Ir.ıre taraf:.ıdıın. ate• .uo~laştnma '· l d ktı- 1 1 S l Altı k t ·1 d e,·Jef'P"" rumwıa ra vermış er • . . ar an çı gı an aşı mıştır. ıı m o emsı e ec " 
Ödemiş _ Kiraz nahiyesinin Ka • şınde tak.p edıl~"'''A yollar hak1.tmda 

.mer köyünde bir vak'a olmuştur. Bu hır konfcran'3 vcri1f:!cektir. 

köy halkına ait altı sığır Çömlekçi Adana Umumi 
• 

Trabzonda Erkinler 
Yurdunda 

köyil mmtakasında otlarken köy bek / 
çisi tarafından yakalanmış. bunu gö- M ec is inde Ada pazarında 

Orta mektep 
Yapılıyor 

Trabzon (TAN) - Erkinler Yur
du umumi heyeti seneliık kongresini 
akdetmiştir. Yeni idare heyeti aza • 
bklarına Tevfik Xunus, Nazmi Pa -
mir, Arif Barutçu, Naim Tüzer, 
Ahmet Trakya; murakipliklere de 
Lut.fil Puhthaneli, Hakkı Çaykara 
ıeçilmişlerdir • 

ren KamerköylU çoban Mehmet oğlu 
Halil, Ali kızı Elif, l.sa kızı Fatma, 
Yusuf Isa kansı Em.ine. Y'l.lsuf kızı 

Hatice, lbralıim kansı Fatma, Halil 
karısı Ayşe, Ali kız.ı Hatice, Musa 
kansı Hatice, Veli kızı Ayşe ve tb • 
rahim kansı Ayşe bekçinin Uzerine 
hücum etmişler, hayvanlarını :zorla 
alarak götürmtişlerdir. Bunların cüm 
lesi yakalanffil§tll' • 

ERENKÖYÜNDE Al TIN 
BiR KÜP BULUNDU 

B iga, <TAN) - ÇanaHalenin Karacaören köyünden 
Mehmet Emin oğlu Ali, Çanakkale Erenköy sahillerin· 

de safi altından mamul karıkadim büyücek bir küp bulmu§tur. 
Ali bu küpü, sahilde yalçın ve çok yüksek bir kayanın i<sin· 

den kazma ile ve hayli uğra§arak çıkarmııtır. Kendisine bura· 
da bir altın küp olduğunu kim söylemiş, nasıf haber al!"'ış, orası 
malum değildir. 

Bazıları, küpün bulunduğu kayanın içi boı olduğunu ve kaya· 
ya sopa ile vurulunca ses verdiği İ<Jin Alinin bundan şüphele
nerek orasını kazdığını söylemektedirler. 

Ali küpü c;ıkarırken1 Çanakkale lı Bankası kapıcısı Salihin 
çobanı Biganın Çelti1c köyünden Veysel oğlu Mustafa da civar
da koyunlarını otlatıyormuş. 

Alinin uğraşa uğraşa kayanın içinden bir altın küp çıkardığını 
görünce ortak olmayı teklif etmiş ise de Ali, küpü aldığı gibi 
köyün yolunu tutmuş ve savuşup gitmiştir. 

Çoban Mustafa da hemen Vilayet merkezine gidip hadiseyi 
hükumete haber vermiştir. Bunun üzerine küp Aliden alınmış 
ve müzeye gönderilmiştir. 

Çoban Mustafaya, yaşı küçük olduğu için, ispatı rüşt ettiği 
zaman nakdj mükafatını alabileceği hükumetçe tebliğ edilmiş
tir. Mustafa 18 yaşını ikmal ettiğini ve binaenaleyh reşit oldu
ğunu iddia eylemektedir. Nakdi mükafatının kendisine gönderil
mesi için Çanakkale llbaylığına bir dilekçe göndermiıtir. 

Adana - Umumi Meclis, vali Tev· 
fik Hadi tarafından açılmış, her salı 
ve cuma günleri toplanılmasına ka. 
rar verilmiştir . 

Maarif ve Nafia encilmenlerine 
Feyzi Oldaş, Şemsa Rıza, Leman Se· Adapazarı (TANJ - Maarif Velca· 
plci, Sabriye ÜlkU, Ahmet Çalık, Jeti, 'Verdiği tahsisatı 25 bin liradan 
Faik, :tsmail Dallı; Bütçe encUmenl • 50 bin liraya çıkararak, ortamektep 
ne, Feyzi Oldaş, Hasan Çanca. Le - binası inşaatına hemen başlanılnıası
man Sepici, Hakkı Gürle Ahmet Top. nı emretmiştir. Bu maksatla. Adapa. 
aakal, Ömer Savat; Dahiliye, Sıhhi- zan halkı da 10 bin lira vermektedir. 
ye ve Ziraat encUmenlerine de Fahri Bina 108 bin tiraya çıkacak olup mü
Uğurlu, Sabri, Süleyman Uğuz, Os _ tebaki parayı vilayet temin edecek
man, Fethiye Nedim, Ali Rıza inil • tir. 
bap olunm~lardır • 

Bi~ada bir 
Adam aklını 
Kay betli 
Biga, (TAN) - Ytllardanberi ka· 

sabarnızda oturan ve çok fakir bir 
aile reisi olan nalmcı Bursalı Kalen. 
der Topal İbrahim birdenbire aklını 
kaybetmiı ve ger.diği yerde tıaçma 
sapap söylenmiye ba,Jamıştrr . 

Belediye, yanma bir zabıta me • 
muru katarak İbrahimi Bakırköy 
Emrazı Akliye Hastanesine sevket
miş ailesine de yardımda bulunmıya 
ba.şla.ml§trr • 

Acay"p Bir Çocuk 
Trnbzon (TAN) - Ofun Hayrat 

kamumınun Kono köyünde Kapan o-

Çocu(u 
Bırakan 
Bir kadın 
1Ztnir, - Belediye reisini görmek 

için dairesinin kapısı önUnde bekle • 
melde olan Emine isminde bir kadına 
tanımadığı bir bayan: 

- Kardeş, şunu biraz tut, işim 
var, şimdi gelirim, diyerek küçticili!{ 
çocuğunu bırakmış, aradan 40 saat 
geçtiği halde görünmemiş. 40. günlük 
oları çocuk, Yuvaya göndenlmiştir. 
Aranılmakta olan meçhul ananın mü 
kerreren Yuvaya mUracaat edip ço . 
cuğunu bırakmak istediği. fakat "yer 
yok., ce\'abiyle karşılaJ?tı~ İ<'İn bu 
tarzda harekete mecbur olduğu zan. 
nedilmal{tedir . 

ğullarından Mehmedin garip teşek- G ·· 
kUllU bir erkek ~ocuğu olmu~ur. Bigada Deve ure~i 

Çocuğun ilst çen~ kemiğiyle burnu B!ga, (TAN) - MU!ii~ Birliği ve 
yoktur. Alnı ile yUzll btr boğumla. Yetimler Yurdu ınenfaatıne bUyijk 
biriblrinden aynlmıştll'. Bir gözU el. bir deve güreşi yapılmış, Çmarhk 
m&etk kemiğinin üzerindedir. Kafa futbol sahasında )'apdlill bu gUreşe 
tası yii7.den ve ~akaktan tklve bötun- binlerce seylrci gelıni~t~. l2 c;lft de. 
m~ bir ~klldedir. Bu acayip mah • ve içir ie Bigalı Dübeş . asanın deve-

• • • 0 AA Jı..,.n ~ı·' · 
H!k 3 2'iln y~::.c!ıktan sonra ölmüş • eı •-:nucı ,.. .. ı-·: · ··· • .,;. '•t ! 
tJlr 1 ohnrcrı rr 

Denizlide dağcı d< 
ve yürüyücülük 
faaliyeti başladı , 
D eniıli, (TAN) - Bursa, sonra tekrar dağa çıkılar:'~ıstll 

lstanbul ve Ankaradan yemeği yenilmiş, dağdakı • 
sonra Türkiyede ac;ılan dağcılık luk ve Kiraıdere suyunda" 'I 
ve yürüyücülük klüplerinin dör- miş, saat birde dağın dar ~ .J. 
düncüsünü teşkil eden Denizli yıcı geçitleri aşılarak ik

1 
.. ~ 

klübü, son günlerde faaliyetini içinde şose kenarındaki s:9ı1 
arttırmıştır. Bu teşekkülün yedi köyüne inilmiıtir. Bu köY ~ 
azası, geçen gün saat ikide De- hanesinde çay içildikten ~~ 
nizliden yaya olarak hareket et- ıarkılar söylenerek, De~;~ 
mişler, 22 kilometre uzakta ve doğusundaki istiklal mah" ~ 
1100 metre irtifaındaki Ortaca gelinmiş ve orada dağcılar• ki 
dağına üc; saatte çıkmı§lar ve kevi bandosu ile spor me~' • .1 • 

k 
.. LI P"' 

geceyi, bazı yerlerinde 60 santi- rı, spor mıntaka ispe tor if" 
metre kar bulunan dağdaki eski tar müdürü Ahmet Rifat .. t-l~f 
meb'uslardan Hüseyin baba Ya- dar, Menderes spor klübU I ,d 
lımın evinde geçirmişlerdir. Er- nı Doktor Şeref karşılamı~ 1 (JI. 
tesi sabah kayak tecrübeleri yap· Denizlinin cenubundakı kıl~ 
mışlar ve Karataş köyüne inmiş- zile dağına da yakında ~dır• 
!erdir. Orada biraz istirahatten ic;in hazırlıklar yapılmakta 
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Bütün Esrarı Söyledi. O da 
Tahrikle işe Başladı. 

Mervan Ensı'aneye 
Hasanın Karısını 

- Cnnım, bilmez misin? .. Hafta
da, on gunde bir, kız alıp boşamak, 
(Hasan) m eski adetidir... Hnttiı, 

kaç kere (Hazreti Ali) bile söyle -
miştir .. ("Ey, halk! ... kızlarınızı be
nim oğlum (Hasan) a tezviç etme
yiniz. Zira, benim oğlum, zevkine ve 
talii.ka düşkündür. Aldığı kızların bir 
kaç gün zevkini çıkarır. Ondan sonra 
da tatı:ık ediverir.) (1) demiş-

"Ktskanmıyan kacltn olur mu?,, 
tir ... Lakin, şunu da söyliyeyim ki; 
bu meselede (Hasan) kabahatli de
ğildir. Onun, böyle bir işi iıdct edin
nıesine, Medinenin kızlan ve kadın
lan sebebiyet vermişlerdir. 

- Niçin? .. 
- Rivayete nazaran, (Resulü Ek-

rem) torunu olan (Hasan)ı, son dc
'l'ececİe sevmiş .. Ve henüz çocuk ik~.n 
kucağına yatırarak, dalma onun go
beğini öpermiş.. Şimdi kadınlar ve 
kızlar da, Hazreti Resulil Ekremin 
dudaklannm dokunduğu yere te
rnas ederek cehennem ateşlerinden 
rnasun knlmak için, (Hasan) ile iz
divaca can atıyorlar. Onunla bir ge
ce olsun evlenmeyi, kendileri için 
ebedi bir saadet .. Ve cehennem aza
bmdnn halas vesilesi sanıyorlar. 

_ Han.an.. Demek ki .. Cude, bu 
vaziyetten hoşlanmıyor. Onun için 
tnüteessir oluyor. 

_ E, tabii değil mi ya? .. Kıskan-
mıynn kndın olur mu?. · 

_ Çok rua. ... şu halde. senin işin 
~ kolayla.~ıyor, Ensvane. 

- Hangi işim? .. 
_ Dur. Şimdi söyliyeceğim... Fa-

kat. o lşf söylemeden evvel şunu ih
tar vim ki: na t min ed ~·m 
8erv ti~ yanında, bf r de şu hançer 
\'ar ... Sövle b~knlım .. O serveti mi 
terrih edersin, yoksa bu hançeri 

tni? .. 
Hançer ve servet 

_ Ensva.ne, Mcrvnnm hançerli E>JL 

n1 itmisti: _ 
_ Hançer, di\şmanlnnmrn bag -

nna girsin. Bu yaştan sonra, bana 

lazım olan servettir. 
_ Şu halde, sann teklif edeceğim 

. kabul et; ister kabul etme .. 
işi. ıster d bir Allah kuluna bah· 
Fakat bun n~ b hançeri kendi 
ısettiğin tnkdırde, u 

ba~n:~l. gösterme:tn J Mervı:n 
budala bır ınsan deği· 

Ben, o kadar k"nmeden söyle 
Um... Söyle. Hiç ~e 1 

Ne teklif edeceksın. d -
f Urne bakıJta .. Ben, og. 

- Kıya c ı·ıvorum. 
ruca Şamdan gc " 

- Ynaa ?.. ifenln emriyle ha· 
- Hem de, Hal 

reltet ediyoıııırn • öyle ise. sen 
Alln.h Allnh··· M - , ırnuşsun. er -

mUhtm bir adam 0 

Van. h 1 edecek olur. 
- Eğer teklifi kn .~i olacaksın ... 

d bcniın gı 
Ban, sen e d snrn saravlan· 
Rimbilir? .. Belki e. :bi bahçelerin · 
nm serin ve cennet gı 
.:!e ya.•uvncaksın. m Mervn.n 

catiryortı ' 
- Meraktan e hizmet b<>k. 

Çabuk söyle. Benden n 

llyorsun ?.. d"jprn hizmet. ga-
- Senden bekle 

1
• kandrracakcım 

Yet kısa... (Cude) yı ortadan kal -
('Hasan) m vücudunu 

dırtacaksın. f hf"kcfi ;1 
Çok güç, çok c ' vucıtdunu 

Ensvane, sarsum;~··ve sabit bir 
biraz geri çcl<erek, ~-zune bakmış· 
nazarla, Mervan'ın yu Uk\lttan son. 
tı. Ve bir knç s:ı.niyc 5 

ra: ., 
- (l"asan) ın mı ... 

- Evet. aslanı ( ın 
- Yani.. Tanrının rnin sevgili 

rıtn oğlu . RcsulU Ekre :., 
torunu (Hn an) ın 9yle rnı · ··· 

- Ev t. rflpmlctl • dn h'l rre • 
Ensvane bıraz arak !Ö· 

Ve bı~mt iki t.,r.,fa sıılllY 
tUne cl"v ..., Ptmlıı:ti · '"ir rina · 

ı Bövlıo 11 • 
Y M rvan.. edebitır? .. 

yeti i<'rava "kim ceS!lret ~veef.' 
- En~ ne 1• (f{asa.n l ın edecek 

Cude. bu işi kohylıkla tc:n,a kallı 
tir. ÇUnkU bu kadın. koC kinlenen 
ktnlE'nmi tir.. Kocn!!ltl8 . Ur 
b r 'k dın i lntıkamtı. haJ"lS · 

- Çok gUç .. Çok mllşkill.. Çok 
tehlikeli bir teşebbüs. 

- Evet, amma ... Bu işin l50nunda 
kazanılacak serveti de düşlln. 

Ensvane gözlerini o sefil kulübe -
nin bir klişesine dikmişti. Uzunca 
sUren bir nefis mücadelesi geçirmif· 
ti. Ve sonra, ba.şını Mervana çevire· 
rek: 

- Pek ala .. Kabul ediyorum. Bu· 
gUnden itibaren işe girişeceğim. 

Demişti. 

Hasantn evincJ'" 
Ensvane doğruca (Hasan l m e

vine gitmişti. (Cude) nln odasına 
girerek: 

- Ya, Cude! .. Şamdan amcamın 
oğlu geldi. Yarın, onunla mühim bir 
işimiz vnr. Onun için hizmetine, bu 
gün geldim. 

Dedi... Ve, Cudcnln verdiği çama 
şırlan yıkamak için işe girişti. 

Ensvane, Cudenln boşua.n gider -
di. Çünkü o; bir taraftan iş görür
ken, diğer taraftan da bir takım tu
haf fıkralar naklederdi .. 1şte şimdi 
de, Cude onun karşısına geçmiş: 

- Hadi bakalım, Ensvane.. Bir 
kaç hikliye s(jyle de. şu mahzun 
gönJUm biraz şenlensin. 

Demişti. 

Ensvanc, etrafma göz gezdirdik -
ten sonra. ciddi bir tavur almış: 

- Ya. Cude! .. Bugfin sana hika· 
yeden değil, hakikatten bahsetmek 
isterim. 

Diye cevan vermistl. 
Gizli bir fonuıma 

Ensvane bu tavur ve bu sö:ı:1P -
ri, Cudeye hayret vermiştj. Karşısı-

na çömelmişti. 
- Hnicikattcn mi? .... 
- Evet. 
- Ne gibi hakikatten!_ 
- Bunu söylemeden ewel, sen • 

den teminat isterim. 
- Ne teminatı! .• 
- Söyliyeceklerlml hiç kımseye 

söylemiycceğine dair. 
- Anamın, babamın .. Ve bütUn 

kabilemin Uzerlne yemin ediyorum. 
- Öyle ise bana, biraz daha yak

laş. İyice dinle... Şamdan gelen 
halamın oğlu, Halife Muaviyenin 
sarayında ıııeyistlr. Halife onu, oğlu 
Yezidin hizmetine vermiştir. Onun 
için halamın oğlu. çok ıamanlannı, 
Yezidin yanmda geçirmektedir •. Bi· 
lir misin Cude; bir giln Yezit, sar. 
hoşluk arasında, yanında bulunan • 
lara ne demiş? .. 

- Mutlaka, zevcim (Hasan) .. ve
yahut, biraderi (Hüseyin) aleyhinde 
">ir şey ıııöylemiştir. 

- Hayır .. Hayır.. .Halamın oğlu
nun rivayetine bakılırsa, dünyanın 
en bUyUk servet ve saltanatı içinde 
yaşıyan Yezit; Medlnenin bir köşe
sine ~kilen .. Ve senin gibi hüsnU 
cemali gözler kamaştıran bir zevcesi 
varken, hergün bir kan tazeliyen 
(Hasan) la kat'iyyen meşgul değil
miş. 

- E .. O halde, Yezit neden bah. 
setmiş? 

- Senden. 
- Benden mi? •. Ne mUnasebet. 

(1) (Ravza) sayfa 21. 
<Arkası varl 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Hormon 
Erkeklerin bir çok işleri gibi 

hormon ihtiyaçları da kadınlarda
kinden daha basittir: Bir tek hor
mon onlarda bütün erkeklik alA • 
metlerini hAsıı•etmiye, hem de aşk 
duygusunu uyandırmıya yetişir. 

Halbuki kadınlarda öyle değildir. 
Kadınlık bir tek hormonla teşel<
kUI ed&mez. Kadın şeklini meyda
na getirmek, sonra kadınlığın bü. 
tün ihtiyaçlarını temin etmek için 
adeta bir hormon çağlıyanı, yani 
birçok sayıda hormon Jruımdır. 

Vakıa, kız çocuk daha genç kız 
olmadan yumurtalıkta hlsıl olarak 
kl\nl\ kl\rışl\n foliklilin adındaki 
hormon -bununla erkeklik hor
monu tmtsındll ynlnız bir şekli far
kı bulundu"Yunu bundan önceki ya.. 
zıda söylemi tim- onda bUtlln ka 
dınlık alA.ınetlerlni hasıl eder. 

Bu hormondan dohlyı kız çocuk 
ilkin erkek çocuktan daha çabuk 
bUyür. fakat .sonra daha kısa boy
lu. erkekten daha nazik kalır. Ke
mikleri ince ktılır, yalnız kalça ~e
ml~inin genişliği daha biiyük olur. 

Kadınların adaleleri erkel<lerde
kinden dalma daha ince olduğunu 
blllrslnlr. Kadınlar en flddetll spor 
yaosnlar bile yine adaleleri erkek 
lerlnkl kadu gelişmez. Yalnız 
- spor yapsalar dfl yaomasftlar da 
ftdalelerlnln llrasınıt VA.~ toplanır. 
Bunların sebebi, bu folikülln hor
monudur. 

Kadın derisinin daha ince ve yu
nıuşak, hem de daha a:ı: tUyHJ ol. 
ması, arasındıtkl yA.ğ guddelerinin 
daha az bulunması, saclarının da
lın uzun ve daha ince olmaluı dai
mi\ bu horııı""""" ile,.i P:elir. Yine 
" hnr.,,,,.,fi.,., rhlıııvı .,.e.,r. kı'!' vrıcu 
l'fu ftV"l v,.~t,. .,., .. , ... ,.,, hlr tfııııııı~"" 

tın•., vf1eurf•ı.,f411" ""t,fl. "'? kalori 
sarferfer, e'!"k" d ha kadın olmB
dan anııe olRc~ı vakit besllyeeeği 
çocu,,.unn ihtiyat sftlrlar ... 

Erkeklerle kadınlar arasmda 
hormon ı.ayısının hırkı da vine ka
dının bu annelik vazifesinden iltri 

LOKMAN HEKiM 

Çağlıganı! 
gelir. Kadının bütün vücudu anne 
olmak için kurulduğu gibi hormon
ları da annelik vazifesinden dolayı 
daha çoktur. Erkeklerdekine ben. 
ziyen o folikülin hormonu kız ço
cuğun bedenindeki kadınlık ali
metlerinl hAsıl etmiye, sonra ona 
aşk duygusuna da vermlyerı yetişir. 

Fakat anne olunca -feni tabir
le yumurtası ilkah edilince- ikin
ci bir hormorı işe karışır. Buna da 
lüetin hormonu derler. Bu hormon 
da, kadın gebe kalınca, bUyUyecek 
olan yumurtaya yuva hazırlar. 
Sonra o yumurtanın bUyUmeslni 
temin eder, onu mutıafaza eder, 
hattl büyüyüp te dünya yüzüne 
çıkacağı vakit için IUzumlu olacak 
sütünün ifrazını daha o vakitten 
hazırlar. 

Temin eder, hazırlar, eder ve. 
yapar dediğimi mübalAğa sanarak 
güleylniL Bu hormonların her biri 
Adeta ,uurlu birer kuvvet gibidir. 
Ondan dolayıdır ki bazıları hor
monları eski zaman perilerine ben 
zetirler-

Kadınlık hormonları yalnız bu 
iki taneden ibaret değildir. Daha 
önceki yazılarımda saydı~ını ka. 
palı kutulardan tiroit ve sürrınal 
guddelerlnln kadın vücudunun te
şekkülünde büyUk tesirleri vardır. 
Fakat lpofiz guddesinin kadın vü
cudu üzerinde daha büyük tesiri 
vardır: FolikUlin ve IUcetin hor • 
monları çıkıncıya kadar kız çocu
ğun vlicudunda kadınlık alAmetle 
rlnln hAsıl olmasını o temin eder. 
o iki hormon meydana çıkınca lpo 
flz durur, ancak yine onlara neza.. 
ret etmek şartile ... 

Kadın vücudunun nlsbetlerini to 
mln etmek, "ıUıellik kanunlarını,. 
tatbik etmek için bile hormonlar 
bulundufu -gayet clddt olarak vı 
hl9 gUlmeden- kabul edilir vı 
bunları da 9ıkaran b&flıca uıuv o
larak kadınların yumurtalıtı 18• 
terilir. , 
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1 KIŞLA DUVARLAR! ARKASINDA 1 

Uçuşlarda Rekor 
Kıran Bir Hayvan 
"Yavuz,, 

her 
uçuşta 

·birinciliği 
a lmıştır! 

M ehmet! Şu haber kutusunu 
getir! 

Mehmet. bir dakika sonra. elin
de bir "kutu,, ile geldi. Fakat, ku· 
tu derken, gözünüz önüne, kutuya 
benziyen bir şey gelmesin. Bil -
mem. 1'ayyare Piyango numarala
rının fişlerini gördün Uz mil? Ha
ber kutusu, uzaktan bu deII)ir fiş
leri andırıyor. Ancak, elinize aldı
ğınız zaman, ne kadar hafif oldu
ğunu farkedebillyorsunuz. Bir sllr
medanlık bile, bundan daha fazla 
yer tutar ve ik. tane kabd< çc.kirde 
ği, bir araya gelse, hiç şUphe yok 
ki, bu kutudan daha ağır çeker. 
Her biri, ancak 6,5 santigram ge
len bu minimini kutulan, gUvercin 
Jerin ayağına geçiriyorlar. Kutu • 
nun içinde haber kfığıdı vardır. GU 
vercini uçuran merkez, sormak is
tediği veya bildirmek lüzumunu 
hissettiği haberleri, bu kiı.ğıda ya
zarak, kutunun içine yerleştirir, u. 
!aştığı merkezde. güvercini tutar
lar, ayağına takılan kutuyu çıka -
nrlar, içindeki haberi okur, ve ce
vabını bir başka haber kağıdına ya 
zamk hayvanı tekrar uçururlar. 

Sahra telefonu lurulclultan sonra •• 

(50) kilometre dahilinde yapıla
cak kısa uçuşlarda, haber kutusu 
yerine haber kesesi kullanılır. An
cak bu kese biraz ağır olduğu için 
gUverclni yorar. uçuş 1!1Ur'atlnl a -
zattır ve neticede hayvanın hedefe 
geç varmasına sebep olur. 

Haber kesesinin faydası bunlar

la daha ınufı.uml mal\ımat verebil
mek imkanı bulunmasındadır. 

Kese, kutu gibı ayağa değil, göğü 

se takılır ve tUyler arasında kay
bedilerek, yab~cı nıızarlardruı ta. 
mamilc e-~lenir. 

G Uvercınlikte. bir nokt& Uz~ 
rinde bilhassa durdum. MU

temadiycn alUannı kirleten bu kuş 
lann bulundukları y&, son derece, 
amma son derecede temizdi. Ka!es 
lerden, hoşa gitmiye<:ck en ufşk 
bir ltoku dahi sızmıyordu. Askeri 
baytarlar, talihli gUvercinlerin sıh
ht vaziyetlerlle devamlı surette ala
kadar oluyorlar. İçlerinden, biri ve 
bir kaçı hastalanırsa, hemen tecrit 
olunuyor. Kafeslerin içi. dışı on 
bet} gUnde bir dezenfekte ediliyor. 

Muhabere gUvercinlerlnin neler 
yediklerini merak edip sordum. Bi
rer birer saydılar: Mercimek, ar
pa, buğday, ekmek içi, Mısır, aala.
ta, keten ve kenevir tohumlan ..• 

Hele kızışma mewlmindc, keten 
tohumu mutlaka llzımmış .. Erkek 
gUverelnler bu tohumu yiylnce, 
mUthiş blr Orıniuo.n kcsillyorlar
larmış. 

YAZAN: 

SALAHATTIN 
GONGOR 

G Uvercinllğin bir köşesinde, 
yUksekçe bir yere asılmış 

bir çanakta, pirinç taneleri gözü
me ilişti: 

- GUverclnler, demek pirinç tc 
yiyorlar? 

Erbaş Tevfik cevap verdi: 

- O gördüğün pirinçleri, mUkl

fata hak kazandıkları zaman veri

riz! .•. ÇUnkU, güvercinler, pirinci 

çok l!leverler. Gözlerini sUze süze, 

bayıla bayıla yerler. 
Biz de bu ziflannı bildiğimiz 

için, pirinci, onlara bir nevi ikra -

miye olarak hizmet karşılığı yedi
ririz. Giıvercind n beklenen hiz
mette maliim Muntazam uçacak, 
hedefine aksam dan, yollarda şu -
raya buraya sarkmadan, en kısa 

yoldan gidecek ve vazifesini yine 
mUmkUn olabilen sUratle bitirerek, 
hareket ettiği noktaya vaktınde 
dönmUş bulunacak! .. 

GUvercinler, vazifelerini iyi yap
tıklan znrnan, pirince kavuşacak
larını bilirler. Birine pirinç ikram 
ettiğimiz zaman, ötekilerin pirinç 
yiyen talihli arkadaşlarına öyle 
gıpta ile dolu bakışları varoır ki .. 

Doya dos a pirinç yiy.ebilmek 
mukabilinde, güvercinler bizden 
hiç bir fedakarlık esirgemezler. Bi 
n. ötekinden görerek, pirince ka
vuşmanın çaresi ne olduğunu he
ınen hepsi de keşf etmlştir' 

Y Uzhaşı Tevfik Ozsll, erlerden 
birine emir verdi: 

"'-' ·rı 1 - .ı avuz., u getı n ... 
Yavuz, gUverclnliğin, muhabere 

uçuşlannda rekor kıran, en çalı., -
kan hayvanıdır. 

Şimdiye kadar, yapılan bUtUn u
çuşlarda çevikliğini ve kabillyetinl 
göstererek, daima birinciliği almış 
tır. 

Şu halde Bay Yavuzu, kursağın
da en çok pirinç tanesi bulunan bir 
gilvercin olarak ta okuyuculara 
takdim edebilirim. 

GUvercinllkte. ne kadar kuş VILl"

sa.. hepsi için ayn ftyn sfcU tutul
mu~tur. BUtUn g{lvercinler numa
ralıdır. Hangi kandan geldikleri: 
hangi cins ı;Uvercinlerin çiftleşme 

Mulıabere voStfafonnclon soltra felelonu için lıa' ~elen 
:&-: U a ltmafri! 

sinden hlisıl oiduklan sicil defter-
lerinden birer birer yazılıdır. 

. Sayın yüzbaşı Tevfik, gelişi gU
zeJ, bir güvercin yaknlıyarak, ya. 
runda duran erbt4J Tcvfiğe uzattı: 

- Doğumuna bak şunun! 
Erbaş yUzbaşının uzattığı gUver

cinln ayağına şöyle bir bakarak 
haber Vl'rdi: 

- 931 doğumlu yüzbaşım!.. 
Erbaş bunu rastgele söylemiyor

du. BUtUn güvercinler gibi, yUzba. 
şınm yakalndıı'n bu minimini ku
şun da ayağındaki alilmlnyom hal 
kada, doğum tarihi yazılı idi! 

İşte muhabere alayı gilverclnH
ğinde geçen bir saatin bende bıra
kabildiği izler ... 

#--------------~ HAS A N 
Acı Badem Kremi 

Aca badem kremi cilde anar 
Cilde hayat, dUzgiinlUk \'e tara 
\'et verir. Cildin klrlerlnl ı.-hlr 
le.rlnl, ff'.na · ya~lannı temııl«"r 
Bunışukhıklannı, lf'..kPlertnı. ell 

lerlnl, ergmHklerlnl oıf\ ilrt>lerfni 
l:r.alt" Mer. Çirkin çehl'i'~1 gfür.I 
leştlrlr ,., lhtlyarhfl gt>nçlf'Sti. 
rlr • 

Fakat acı hndem kremini hPr 
kes yaı>amaz \'fi bu krf'ml mut. 
laka acı bRdem ) ağl) le , apmalı 
lazımdır. Bu hem mU-.kül vr 
kUlft'tll, hf'm pahalı bir lş oldu 
fundan biraz acı badrm ~ 
•ile vaulln ya~nı kan tırarak 
~'llpılan kn-mle.ri kullanan bll· 
.,anlar clldlerfnl hoıu) orlar. 

Halis aC'JI hadrmdrın Pf'k hll 
\'ilk fedakarlıklarla 1 tlhsal edl· 
lrın hakiki acı badeım , .. ~"' 
knım haline getJrmlt olan kn· 
lnnya81) le ve mUstAhıarat h lr 
m~hur tt%8«'1 lln!'Mdır. Itri. 

l"ah nf'fl" H' «-a7.lptlr • 
llll""" aM hıtdf'm "'•ı?t kN'ml 

il'., Haun "'ı?ııt11 kar krPmlnl 
"" Ha."'8.11 \'1lnm \ a~lı ger.P krP 
mini ha3 anlnr "f'',. !U'\'t' kırıtım 

makta , ... rn.aeı ifa nm U-hrfk 
etmrk1edlrlt'r • 

Sabun, knlon~"a, los\on fihıtn 

ta. lırh·antln, !118( ~ulnn llrnw 
rnutra hnı~ hı~ı!ı 111 rırt•nt11rı 
ıflııı ~lllRn. ıtı~ mnrun in n ,,,. tı" 

t1tr1H rtrh·nt Vf' mlt"'t~h11•ratt11 
mutlaka Huan mftrka~ını lort .. 

rtntz \"e ara~ıımz. Ruan t't~"'u· 
Ankara. 1 tanhuJ. St-:\ o~hı Re 
elkta,, 1"..skt!Jf'hlr • · 

·-------~ 
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( ~ K o N o M a l Ce evre en ahnan 
---.-. y-IU-. -t-ü-tU-. n-U-. -,y-i ~~ en (!~i~ ~~~m~•~cl~~r 

a at 1 oma 1 n dan :~~n~=~t~:n_üz miisl.et bir neti- FRA~~~lı~!~ ::a?E MI 

0 DüN YAPILAN İKİ MÜHll.1 Cenvre, 23 (A.A.) - Alman istih 
TOPLAl\"TI barat bürosunun muhabiri bildiri • 

O m e n Un Cenevre, 23 (TAN muhabiri tele • yor: 
fonla bildiriyor): - Bu sabah öğle- Fransız ve İngiliz mahafillnde sa. 
den evvel konseyin Hatay meselesi nıldığına göre, Fransa, şimdi, Suıi • u sene Ege mıntakasında tütün satışları çok hararetli olmuştur. 

Satılan tütün miktarı 32,5 milyon kiloyu bulmuştur. Vasati sa
tış fiyatı 65 - 70 kuruştur. 

Tütünlerin iyi fiyatla satılması köylüyU çok sevindirmiştir. Eğe mın. 
takasına ti.itün satışından yirmi milyon lira eirmiştir. Satılan tlitünle • 
rin teslim işi bu ayrn on beşinde bitirilecektir. Snmsun ve Safrada da 
t~ttln satışları devam etmektedir. Bu sene Trabzonda da 21,145,830 
kılo mahsul alınmıştır. Taş ovadaki mahsul miktarı 5.290.625 kilodur. 
Marnıara havzasının mahsuırı "'"' '·in kilo olmuştur. lnhic:Ar irfarod uq 

tüccar buralarda köylüye avans dağ maktadırlar. 

Merkez 
Bankası 
Hisseleri 

Cilmhuriyet Meri<ez Bankasının 
hisseleri gün geçtikçe kıymeti art • 
maktadır. Yüz liralık olan bu hisse
lerin yüzde yetmişi verse edilmiş -
tir. Mütebaki yüzde otuzu hissedar • 
lardan toplanmamıştır. Bankanın iş
leri çok iyi gitmekte \•e karı artmafi
tadır. 

Kardan toplanan paranın ihtiyat 
akçesine geçirileceği ve mütebaki yüz 
de otuz toplanmadığı halde vaziyetin 
idare edileceği piyasada duyulmuş • 
tur • 

Bu haber banka hisselerini alanlan 
cesaretlendirmiştir. Hisselerin yüz 
lirayı geçeceği söylenmektedir. Ban
kanın umumi hissedar meclisi şubat 
beşinde toplanacaktır 

Kuru yemis 
• > 

Fiyatları 
Kuru yemiş piyasası canlanmıştır. 

Kestaneler cinsl~rine göre toptan ıo 
ve perakende 15 - 20, yerfıstığı 30 -
35, kabakçekirdeği 20 - 30, kabuk • 
lu fındık 35-40, içbadem 125-140, 
içfrndık 80-90, içceviz 45-50, çam 
fıstığı 80.-::.90, Antep (Şam) fıstığı 
80-90, kuru üzüm 20-30, tatlı bu 
sene eriği siyah 27-35, Üryani eriği 
25-30, ekşi erik, 25--30, çe&irdekli 
kaysı 80-90, çekirdeksiz kaysı 60-
80, kuru incir 15-20, kabuklu diş. 
bademi 70-80, kabuklu ceviz 15 -
25 kuruş arasında ve perakende ola
rak satılmaktadır . 

Yiyecek kuru macJdeler 
Yiyecek kuru maddelerin piyasa. 

daki son durumunun perakende fiyat 
lan ile toptan fiyo.tlan arasında kilo 
başına 5-7 kuruş kadar bir fark gö
rülmektedir . 

Perakende olarak Selanik fasulye
si 20, boros fasulyesi birinci mal 16, 
ikinci mal 13, çalı 16, birinci Bursa 

Zahire piyasam durgunluğunu mu- pirinci 25, Edirne pirinci 25, bom -
hafaza ediyor. Arpalarda biraz gev • bay pirinci 30. ekstra. tosyn pirinci 

klik görülmüştür. DUn zahire bor. 22.5, Rizon pirinci 20, Hind (Endiya) 
f'AlSma 38 vagon buğday, 4 vagon 40, Acem pirinci 25 kuruştur . 
arpa. 3 vagon çavdar gelmiştir. 

Zahire 
Borsasında 

Şehrimizdeld Oryant Ekspor Şir • İtalya lle Holanda Arasın· 
keti kilosu 7,25 kuruştan iki vagon da Ticari Münasebetler 
sert buğday satın almıştır. Ecnebi Hollanda ile ltalya arasındaki te-
şirketlcrln temettülerini harice gön • diye mUnasebatı yeni yılın ilk hafta
derebilmelt için yaptıkları bu müba. - sında tamamiyle durmuş bulunmakta 
yaalar piyasada tesirsiz kalmıştır. dır. Hollanda kliring enstitUsii ltal. 

e ya ile olan tediye muamelelerini, iki 
Zahire borsnsmdan yapılan bir teb memleket arasında yeni esaslar üze

Jiğ tizerine bundan böyle C'Jmartesi rine yapılacak tediye anlaşmasının 
günleri borsa tam saat on Uçte kapa- hitamına kadar, ifa etmemeğe karar 

raportörü olan lsveç Hariciye Nazın yeye Millntler Cemiyetinin kont~lü 
Sandlerin reisliğinde mühim bir içti. altmda mevcuttan az farklı bir muh 
m& yapıldı. Içtimaa Tevfik Rüştü, Nu tatiyet vcrmiye hazır bulunmakta • 
man Hifat, Fransa Hariciye Nazırı dır ki, bu, mandanın idamesi demek 
Delbos, ve müsteşar Viye..,o ile lngi • tir. 
liz Hariciye Nazın Mister Ede... i..~i _ Eden, Sancak meselesi hakkında, 
rak ettiler. şimdiye kadar birkaç teşebbüste bu. 

Müzakere esnasında Türk ve Fran. lunmuştur: Türkler ve Fransızlar, 
sız murahhasları noktai nazarlarını bu meselede tavasut etmeyi kendisin 
bir kere daha açıkça anlatmışlar ve den rica etmişlerdir. 
anlruıma imkanlan aranmıştır. Diğer bir membadan öğrenildiğine 

Gece yemekten sonra bu şekilde bir göre, İngiltere, her şeyden evvel, Su. 
toplantı daha yapıldı, uzun müddet riyenin Fransa tarafından tamamen 
hararetli surette görüşüldü. Fa.kat terkcdilmcsinin önüne geçmek arzu. 
vaziyette tam manaslyle müsbet veya sundadır. Fransız mahnfilindc, adet 
menfi tebcllUr etmiş bir şey yoktur. olduğu veçhilc, lngilterenin Fransız 

HA VA SIN TEYİT EDİLMİYEN' ittifakları sistemine yeni bir yaklaş.. 
BİR HABER! madn bulunduğu tebarüz ettirilmek. 

tcdir. 
Cenevre, 23 (A.A.) - Havas A • 

jansı bildiriyor: 
Eden ve Sandlerin lnızuru ile bu 

sn.hah :F'ransa \'f! Türkiye milmcssil
leri arasında yapılan milzakereler 
esnasında 1skcndr>run Sn..'lcnğı mese
lesine mnndnlar prensipleri dahilin -
de bir hal çaresi bulunmak yolunda 

·; • .;;ı, .,ft.'""'1~,. -ıt>lnııstır . 
Bundan ba§ka, Uçler komitesi içti

maı esnasında da Dantzig mesele~· 

hakkmdmki noktai nazari: rda ma.h • 
s\ıs bir müşahebct mevcut olduğu te~ 
bit edilmiştir. 

İngiliz mahafiline göre, bir pre:ı . 
sip anlaşmacımn Yarıhnışttr. Konse. 
yin pa1.artesi günli, öğleden sonra ya. 
pılacak içtiınaınC.a bu mesele}; tet • 
kik edebileceği Umit olunmaktadır. 

PARlS GAZETELER1I\'1N 
MOTALEALARI 

Pnris, 23 (Hususi) - Bugünkti 
matbuat İngiliz • l''ransız göriiş birli 
ğini saklamıyor. 

Gazetclcı den bir kısmı, Fransız 

teklifinin Ankarada iyi karşılanmadı 
ğından bahsederek umumi politika 
millfıhazalannm Hatay meselesinin 
hallini imkansız bir hale soktuğunu 
yazmaktadırlar. Bu arada, Hüma • 
nite gazetesi, karşılrklr yardım pakti. 
le kiırlı bir ticaret muahedesinin sui 
tefchhümleri izale edeceğini söylü. 
yor. Pöti Pariziycn de en bliyük ko • 
zun Fransızlar için 1ngiltercnin mü • 
zahereti old..ığunu ve bizim inkita is 
tcmediğimizi yazmaktadır. 

FRANSIZ GAZETELER!NtN 
YENİ BİR İDDİALARI Anaclolu Aiansmın nofu: 

Paris, 23 <Hususi} - Eko dö Pa_ 
Anadolu Aiansı bu dakikaya ka-

ri gazetesinin siyasi muharriri Perti-
dar yukandaki Havas haberinin Is- 1 s p f"l . ·kı::.ı· d .. • na es ancagın ı en ıstı w. ın e ısrar 
kcndorun Sancagmo oıf kısmını fe- _ 

·ı cJ ı~ f / f :ettiğin11zı yaz :rnk-l>1nnaza.nyc Jsken-
yı e en ma uma ı a mamt§ ır. . 

Cenevre, 23 (A.A.) _ Havas mu. derun \"e ntakynnm Sunyede ka.lma-
habiri bildiriyor : Sancrlc hakkm. sma razı olacağımızı tahmin ediyor. 
daki müzakerelere bu akşam da de. Övr gazetesi de. İtalyanın bizi 
vam edilmL~tir. Fransız ve .. ürk de. Sancak davasında teşvik ve Alman • 
legeleri, öğleden sonra teati eyledik. yanın da büyUk bir gayret sarf etti • 
!eri sureti. tesviye metinleri ü?.erlncle ğini bildirerek meselenin gittikçe ka
miizakcrclerde bulunmak Uzere ye- nştığını söyliiyor. 
nide.n toplanmışlardır. Prensip itiba. 
riyle kabul etseler da.hl, Türklerin 
daha evvel Ankaradan istimzaçta bup 

Pöti Pnrlzivcn: 11Yakmda, bir itila. 
fa varılacağını tahmin etmiyc hiçbir 
mani yoktur.,, diyor. 

ttlmış bulunacaktır. vermiştir. Ka rad·en ·ızde 
Pamuk ve yapağı 0 

Pamuk ve yapağı piynsalarmda bir ~ B Q R SA ş d d 1 B 
Almanya ile 

Kfering 
Anlaş mas! 

iki gündenberi hararetli iş olmamış- i et . i i r 
tır. Perakende fiyatlar nisbeten 
yüksektir. Kirli yapağı perakende o- 23 liitNCİKA ... ru ~ CU1\IARTF~1 Kar Fırtına s 1 
larak 80, adi mal 70 kuruştur. Tiftik 
ise 160 kuruştur. Pamuk cinslerine P a r a l a r 
göre en iyisi 60, Edirne malı 55 ve 
kabacası 50 kuruştan ·satılmaktadır. 

Stcrlirı 

Alı 8 t • ' -

Bandırmada 
Çalınan 
Mücevher /er 

Suçlu Saip 

izmir, (Hususi muhabirimiz

den) - Burada dün yaman bir 

hırsız yakalanmıştır. Terzi Saip 

ismini taşıyan bu Bandırmalı 

genç Kuyumcular 

dört giin evvel 
çarşısında, 

Bandırmada 

komşusu Ahmedin evine gece 

girerek çaldığı bin küsur liralık 

mücevheratı satarken taharri 

memurlarının şüphesini celbet

miş ve biraz tahkik edilince me

sele meydana çıkmış ve Saip te

reddiitsüz cürmünü itiraf ede-
rek: j 

- Dört gün evvel, Bandırma- j 
da, Aydıncık nahiyesinde çok 
zengin olan komşumuz Ahme
din evine girdim. Gece herkes 
uyuyordu. Konsolun gözünde 
bulduğum altı yüz lira kadar de
ğerde 42 dizilik bir top inci, iki 
elmas taşlı bilezik, altın kordon
lar, yüzükler elmas taşlı küpe
ler çaldım. Ne yapayım onlar 
çok zengin, ben ise çok fakirim 
ihtiyacım vardı, demiştir. Saip 
adliyeye verilmiş ve keyfiyet 
Bandırmaya da bildirilmişt:ı·. 

24 - 1 • 937 --
Zalıarofun 
Mezarını 
Açmak istediler 

Versailles, 23 (A.A.) - MeÇlıııl 
şahıslar Bahaincourt'de müteveffa 
Basil Zaharoff'un bahçesine girerek 

1 mezarını açıp tabutu sökmeğe teşeb • 
; büs etmişlerdir. Fakat herhalde ynıı· 
; lanna lazım olan alat ve edevatı eJ.. 
: madıklan için olacak, işlerini yarıda. 
i bırakmağa mecbur olmuşlardır. ı.fa· 
l dam Za.haroff da kocasının yanında 

'

: gömtilü olduğu için hırsızların milte
. veffanın kıymettar elmaslarını çal· 
1 mak arzusile harekot ettikleri zan.ne-, 
j diJmektedir. 

Kayseride Halk Sineması 
Kayseri, 22 (A.A.) - Halkeviıniı 

şimdiye kadar sinema görmemiş •.:e: 
ı ya sinemaya gitr11t-k için mali gUcil 
; olmıyan kadınlarımıza 15 günde bit 
1 parasız sinnnı:ı göstermiye ba§la.ınJŞ 
tır. 

------..ımm .. • ' 
Deniz Yolları 

lŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy Köprüb~ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
- zade Han. Tel. 22740 •111'1 

• 
1MROZ POSTASI 
24 İkincikanun 937 tari· 

hinden itibaren İmroz pos· 
talanna başlanacaktır. İs· 
tanbul'dan PAZAR günle· 
ri ~aat 9 da kalkacak olan 
bu postalar ayni gün akşa· 
mı TEKiRDAöINA vara· 
cak ve Tekirdağmdan sonra 
GELİBOLU, LAPSEKİ 
ve ÇANAKKALEYE uğrı· 
yarak !MROZA kadar gi· 
decek ve İmrozdan dönüşte 
yine ayni iskelelere ve ayrı· 
ca ŞARKÖYE uğrıyarak 
Salı günü sabahı Tekirda· 
ğına varıp kalkacak ve ayni 
gün akşamı istanbula döne· 
cektir. (404) 

• • 
KARADENiZ POSTASI 

Bugünkü Karadeniz Pos· 
tası yapılınıyacaktır. ( 459) 

Türk Memur Aranıyor 
Şehrimizde mali bir müessese için tercüme ve yazı i,leri~

de kullanılmak üzere bir Türk memura ihtiyaç vardır. Şeraıl 
şunlardır: 
:4skerliğ=ni bititmiş olacak ve 27 ya,mı geçmi' olmıyacak, 

Lıse veya Yüksek Ticaret Mektebi mezunu olacak veya buna 
muadil tahsili bulunduğunu imt'hanla isbnt edecek, Alma~· 
ca ve Türkçeye her iki lisanda mütekabilen tercüme yapabı· 
lecek derecede vakıf olacaktı r. 

Bu evıafı haiz bulunanlardan Fransızcayı da bilenler ter· 
cih olunur. Yukarda yazılı tartları haiz bulunmıyanların mü· 
racaat etmemesi ve müracaat! arın İstanbul posta kutusu 1 ?6 
(B.Ş.) rümuzuna tahriren yapılması ve bir fotoğraf raptedıl· Bol Kuzu Geldi 

H.avalann bozuk gitmesine rağ

men Trakyadan bol kuzu gelmiştir. 

Kuzu eti perakende olarak elli beş 
kuruşa inmiştir. İyi dağlıç 45, SJğır 

ı Dola. 
20 Franız fr. 
20 ı...ıret 

20 Belçika fr. 
~o Drahmi 

618.-
125.
ll4.
l20.-
82.-

622.-
126.-
117.
l2!ı,-

(Başy 1 incide) 
şekilde dUşen hararet derooesi kar 
getirmiştir. Hava birdenbire çok so. 
ğumuştur. Ka.r şiddetle yağıyor. 

Denizde oldukça azgın bir fırtına 
hükUm sürüyor. Vapurlar gelememiş 

(Başı 1 incide) 

mübadele hayatının devamı imkanını 
tahdit et~tir. Yeni anlaşmanın iki 
memleket arasında müesses olan ti 

c~ıi mübadeleyi hiç sarsmıya.cağı 

muhakkak görülmektedir.., 

'-•m•eı·ı· .................... -.11111ı .... m:11ram_, 

!Tenvirat c~i No. 8 
35, iyi dana 45 ku~tur • 

Zeytinyağı ve S bun 
En iyi ekstra zeytinyağları 70 • 72 

kuruş fiyat bulmuştur. Ka.nşıklık de
recesine g6re 58 den 65 kuruşa kadar 
:zeytinyağ saWmaktadır. 

Sabunlar dah1 zeytinyağı nlsbetin
de pahaltlaşmIŞtır. Ömer Muharre • 

18.-
(U &avı1.rc tr, '5tı:ı.-
ZO Le•• 20,-
1 Flonn 63.-
20 Cckoılovak tro. 7S.-

l Sılını 20.-
l Mark 25.-
1 Zlou 20.-

Pcngo 21.-
20 Ley 11.-
0ınar 48.-
IP•e< roııa ııo.-

Altm 1038.-
Banknot 243.-

Ç ekler 

min en iyi beyaz sabunlan perakende Londra 

38 kuruştur. Toptan 35 - 36 kuru• Nevyork 
Parla 

618.-
0.7933 

17.0125 
15.0725 
4.71 

U.6730 
3.465 

64.725 
1.'4486 

§a alınabilir. Yeşil bola.şık sabunlan Milino 
ise toptan 22 ve perakende 25 - 26 Brultscl 

Atina 
kutı18tur • Ccncvr 

Sof ya 

Trnava Krom l\1adenleri Amsterdam 
Prag 

Yugoslavyada Trn.ııva Krom ma- Viyan:ı 

rd Madrit 
denleri işletmesinin mali sebeple en Berlin 

dolayı durdurulduğu bildirilmekte • ~:~~:~tı 
dır. Bükreş 

Belgrat 
Cenubt Afrikada Manganez Yokohama 

• • • • • • Iıtih alitı Moskova 
Stokholm 

Cenubi Afrika manganez madenle Ta h 11 il & t 
ri §irketinln yaptığı tahminlere na- ----

22.735 
4.2410 
7.605 
1.9733 
4.1958 
4.45 

08.415 
34.4660 

2.7680 
24 98 

3.1383 

za.ra.n bu madenlerden senede 336 bin 
ton manganez istihsal edtl"bilecek • 
tir. Geçen sene istihsal c<iılen m.nn· 
ganezler fiziki evsaf itibarile Ingiliz, 
Avrupa ve Amerika pazarlarında çok 

Anadolu I ve II kupon kesik 
Eıharn 

b<>ğ"f'nılmt tır. 

Merker Bankası 
istikrazlar 

Tiirk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas • Erıı:urum I 

85.-
22.-

~}'),-

lS.-
66.-
80.
'3-
28.-
22.-
23.-
14.
.52.
,~ -

.040.-
245-

619.-
0.7920 

16.985 
15.0464 
4.7030 

88.53 
3.4592 

64.62 
l.4462 

22.6975 
4.2342 
7.5925 
1.97 
4.1890 
4.4425 

JOS.2390 
34.41 

2.7634 
25.-
3.1332 

35.40 

97-

%2.175 
97.50 
9'i.-

tir • 
.DEVA.iLi KAR 

İnebolu, 23 (TAN muhabirinden) 

- Denizdeki fırtına çok şiddetlidir. 
Kar tipi halinde devamlı bir surette 

AVUSTURYA İLE TtCARET 

MÜZAKERESİNDE ANLAŞ-

TIK 
yağmaktadır. Kardan Kasta.m<>nu yo Ankara, 23 (TAN) - Avusturya 
lu tamamen kapanınışbr. Nakliyat ile aramızda mevcut ticaret ve kle • ~"Qı\eri ~oh0 i . 
durmuştur. Kasabada odun, kömür ring anlaşmasmda bazı değişikliıkle t.4~ @ ~~ 
futikarma karşı tedbirler alınmıştır. yapmak üzere cereyan eden ınüza • 

1~1Jv;r~1\o 'J.O~ 

Osra111 [f!JJ ampullerini il dİ' 
binde aydınlık lruvveti JJe' 

kalunıen ile ve elehtrik sof' 
TRABZONDA kereler itila.na neticelenmiştir • 

Trab1.0n, 23 (TAN muhabirin - Bu itilaf projesinin yakında tasdik 
den) - Birkaç gUndenberi denizde. 
ki fırtına yüzilnden posta seferleri 
yapılamamakta.dır. Yoldaki vapur -
larm mahfuz limanlara sığmdıklan 

haber veriliyor. Yağmurdan sonra 
kar ba.slamı.ştır • 

MEMLEKET HAR!ClNDE 
Atina, 23 (Hususi) - Üç giinden • 

beri düzelmiye yUztutan hava, dlln 
ak..,am tekrar bozulmuş .devamlı kar 
yağmıya baslamıştır. Biltün Yuna • 
nistana çok miktarda kar yağmt!ibr. 
Bazı yerlerde müthiş tipiler görül

edileceği haber veıiliyor • 

Bir Zava ll ı 
Sevinçten 
Ansızın öldü 

milştür. 

Belgrat, 23 (TAN) - Yugoslavya. 

da Plevle kasabasında. tbrıı.Jıim Tur
sumoviç namında bir Tilrk, kira ile 

• tuttuğu bir fırının ba.§kaSJ tarafnı 
Pra.ğ. 23 (Husust) -1. Tuna neh • dan alınması yUzUnden karım ve Uç 

rinde birkaç gtindenberi büyük buz çocuğile beraber aç kalmış, fak at bu. 
kUtleleri gör.tllUvor. Kü~Uk tirer a. nu gören yeni kiracı, ncıyn.rak fırnu 
dacık şeklinde yilzen bu buzlar seyr(l tekrar lbrahime Sade etmiş. Fakat 
sefere :rni\.ni olmaktadırlar. Bu yll7 
den gemi faalfyett mnrt başlangrcms İbrahim açlıktan kurtulduğunun se-
kndar tntil edilmi5Ur • .. \'inci ıle ansızın ölmUştUr 

fiyatı T1at ile gösterilmi§tif· 

Bu suretle her li:ullana'flO 

ucuza 11ıalolan bir aydınfıl• 
tenıinatı veribniş olu)'0': 

Dih·iş diherhen 100(DL111) it 
. ..," 

bir a11ıp11l laulla111brsa go;; 

ler nıuhafaza edilnıiş ofııf· 

oaRA -~ 
aİtıpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 · 

ı·e 150 Dekalunıeırlikıir. ~ 
................................... § .......... 
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•-~Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 

Pirinç • Yulaf· Mercimek • Buğday · irmik · Patate a • Mııır - Arpa - Bezelya - Çavdar • Türlü - Badem 

HASA •• 
OZ 

Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz . 
. 

Haıan özlü unlan nefaıetleri ve tazeliklerini on aene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deiittire deiittire yediriniz. Vitamini ve kalori•• 
çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neteli ııhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal olmazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlı 
ların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN OZLO UNLARI nefaıetini on ıene muhafaza eder. D•· 
ima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. s .. ka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. 
H A S A N M A R K A S 1 N A D 1 K K A T • Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur· 
~ HASAN DEPOSU: lıtanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eıkitehir 

~ ..................................................... ~~ Fevkallde fırsat 
ARSA MOZAYEDESI KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 

Nişantaşında Rumeli caddesinde 
2 ili 16 sayılı elyevın Tenis mahal
linin Beyoğlu Sulh Hakimliğince şu
yuun izalesi zunnmda açık arttırma
ya konulmuş olduğundan 25/ 1/ 937 
tarihine mUsadif pazartesi günü sa
at 14 - 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
Mahkemesi Başkatipliği marifetile 
satılacaıktır. lşbu fırsııttan istifade 
etmek veya fazla malumat almak 
istiyenler Beyoğlunda Tokatliyan ar
kasında Topçular sokağında Sulh 
Mahkemeleri Baş Katipliğine mUra
caa.t eylemeleri ilan olunur. 

En basit, fakat en mühim iedb Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de güze lik enstitülerinden takdırname He 
taltif edılmiş olup beynelmilel sergilerin altm madalyeler:ni haizdir 

Esmer, sarı~ın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Buru,uklukları, çil ve le91eri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıklan Bal-

aamin kremlerinin 4 n ev, i vard 1 r. 
1 ·Krem Balsamin yağsız beyazgii:ıdliz 

hjin 
2· Krem Balsam-;n yığ~ı pembe gece iCjin 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

İCjin 
4 • Krem Ba2samin Acı Baz.lem gete için 

· Balıamin kremindeki haaıuı hiçb;r kremde yoktur; Balıa . 
min maddeıi meaameleri kapatan cildi gençletlirerek bevaz, 
yumufak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

1NG1L1Z KANZU K ECZANESİ 
BEYOCLU - İSTANBUL 
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UskUdar lcra Memurluğundan: 
lsmail kızı Hafizeye borçlu Kadı

köyünde Moda caddesi Nusrat Bey 
apartmanı 2 No. da Ayşe Hadiye ve 
Ayşe Samahatin Usküdarda Bulgur
luda Aşır sokağında tapunun l(r. ev
vel/ 927 T. ve 1993 sayısında kayıt
lı eski 20, yeni 30 - 30 No. lu sağ 

Soğuğa kartı birçok )üz 

ve lüzumıuz tedbirler al 
halde bunlann en baıit, 

kat en mühimmini • 

Kend·sini üşüttü 
yanında bir ka 

bulundurmamamn cezaıını çekerek hastalandı. 

••••••••••-•-•••••••-••••••••••••••• • tarafı Suat köşk ve bahçesi ,sol tara icabında ~ünde 3 kaşe alınabil 

"AsiDin Kenan 
soğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat 

ağrılilrmdan koruyacak en iyi ilaç budur 
iımine dikkat buY\ll'Ulmaaı 

fı Ferit Beyin arazisi, arka tarafı 

Fuat Beyin arazisi, cephesi Aşır so
kağile mahdut ahşap köşk ve bahçe- •••••••••llİI••••••••-----~ 

.. sinin heyeti umumiyesine (2800) li-

ra kıymet takdir edilen işbu gayri - ----------------------
menkulün açık arttırma ile satılma-

sıııa karar verilmiştir. p Q K E R 
1 - lpotek sahibi alacaklılarla 

diğer al&kadarlarm irtifa hakkı sa- Tıraş bıçağı 
hiplerinin işbu gayrimenkul üzerin • rine başka 
deki haklarını hususile faiz ve ma-
sarife dair ola niddialanm evrakı bıçak verirlers 
mUspitelerile (20) gUn içinde icra da aldanm~yınız. 
h-esine bildirmeleri, aksi halde hak-
lan tapu siciliyle sabit olmadıkça sa- ısrarıa p O K E 
~ı!ıı~::.linin paylaşmalarından hariç PLA y Tıraş bıçakları 

2 - Arttırma şartnamesi icra me ı~==:::::::::: •• ~is:t~e~y~i~n~İZ~.--İll•-•""' 
murluğu odasında işbu ilan tarihin-

den itibaren herkesin görebilmesi i- ------------------------

çin açıktır. ••••••••--------------... 3 - ihale 4/ Mart/ 937 tarihine 4 

müsadif perşembe günU saat 16 da 
UskUdar icra memurluğu odasında 

icra kılınacaktır. Şu kadar ki tayin 
edilen işbu zamanda arttırma bedeli 
gayrimenkulün muhammen kıymeti· 
nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranm ta.a.hhüdil 
baki kalmak Uz.ere arttırma 15 gi1ıı 
daha temdit edilerek 19 / Martf937 
tarihine mUsadif cuma gUnU saat 18 
da UskUdar icra memurluğu odaaın· 
da en çok arttırana ihalesi icra ıaıı
nacaktır. 

Kızılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

1 - Ayın 22 ıinde kapalı zarf uıulile satılacağı evvelce i 
edilen cem=yetimize aid 600 kaleme yakın tıbbi ecza, · • 
Jİrıni•be,ine tesadüf eden Pazarteıi günü saat 15 de açık 
tınnaya konulacaktır. • 
2- Eczlann liıteıini ve satıt prtnameıini görmek iıtiY 

ler tatil günlerinden maada heraün sabah dokuzdan ak 
on yediye kadar Depo Direktörlüiüne müracaat etmelidirl .................................... ...-; 

4 - Arttırmaya iştirak için gayri 
menkulün muhammen kıymetinin yiU 
de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bankanın teminat ınektubu 
tevdii etmeleri lizmıdır. Alıcı art · ----------------------~ 
turna bedeli haricinde olarak ihale 
karar pullarmı telli.liye resnıinl. tapu 
ferağ harcını vermiye mecbUrdur. 
Fazla malfımat almak istiyenler 
(937 / 2141) dosya No sile ınemuri • 
yetimi7.e müracaat edebilirler. Arzu 
edenlerin tayin olunan zanıaııda P1"t 
nameyi okuyarak hazır bulunmaları 
veya mUmeuil göndermeleri ~ ~ös
terilen p.rtlara riayet et;ıııelen ilAn 
olunur. 

Kaçır1lmaz fırsat 
Blok ve kriple maden kömür 
Müesseselere, fabrikalara ve kaloriferlere çok elverişli 

kalori ve külü az olan Blok ve Kriple maden kömürü behet' 
nu şehir dahilinde istenilen yerlere teslim 14 on dört liradıt· 
CaPlotıu Aemıusluk aumara S vetkd&m Yurdunda llelımet 

IDtirata&t edlmesi.. 

~---~~ •-APE:MD ülKTülDIAR 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk 
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: l 
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