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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kuponları toplet.y.nuz. 10 kupo 
na k l'4t Yeni Çocuk A:tısiklo.pe· 
di&ini 7 ~ kuru a alabi1tt&iniz. 

eshu 
----------------------- - ------ ------ -- . -· ... 

Bitaraf 
Facia 

Hariciye 
vekili 
Ankaraya· 
Gidiyor 

Müsahitler Bir 
' 

T esbit Ettiler 
Hapis suçsuz 

Tük er gizlice 
çır 1 yor ard 

Cümlıurreisi Atatürk dün 1 k 1 d 1 
ak~am üzeri Perapalasa gi- Müşahit er ·ya a a 1 ar . 1 
derek bir mücldef istirahat .-~------------·~ 
etmi~lerdir. Afafürke, Ha- Adana, 2 (Hususi) - Dörtyol Hatay C::emiyeti aza· 
riciye Vekili Tevİik RüştU ıından Memduhun eşi bugün Antakyadan Dör,tyola gel· 
Aras mülaki ofmu~fur. Tev· miş ve lstanbula müteveccihen buradan ayrılmıştır. Ba· 
lik Rü~fü Aras, bugün An- yan Memduh, trende bana şunları anlattı: 

ilk Avrupa frenim izin T rak 
ya güzergahında jstikbalinden 
intibalar: Osffe haf boyunca 
kurbanlar kesiliyor, altta ilk 
süslü frenimiz (tafsilat üçiincu 

\- ----

i
l AKDENiZ ANLAŞMASI ka~aya lıarekef edecektir. "-Müşahitler, dün öğle· ...--------------

( den sonra Antakyayı gezdi· ,-------mlllll!"--' 
1 

ıer. Halk, kendilerini büyük 

H ft 1 k ve içten gelen tezahüratla Bir a a 'l karşıladı. Haksız yere te~· 

sayfada) 

------ i i ·•e • 
ın 

kif edilen Türklerden hır i Tarih kısmı evvelce bırakılmt" . ~~- : 
kat yarısından fazlası henuz ı 
tahliye edilmemişti. Bunlar, i 
dün hapishaneden dışarıya; 
çıkarılarak serbest bırakılır·; 
larken müşahitler ani bir l 
ri;rttıii mP ut vantılar ve 

Ahmet Emin YALMAN 

B u geçen hafta içinde 
yeqi bir yıl başladı. 

~u vılı memleketimiz büyük 
tta ili Dll c ACU ı auı. ,.. "" 

ni senede ilk y ptığımız ha· 
rcket de bu nikbinliği teyit 
edecek ve gönüllere ferah 
verecek mahiyettedir: Yeni 
yıl günü ilk Türk treni Av
rupaya kalkmıştır ... 

oırakuan -u op :;ıya· ı --ııu~• 
rak isticvap ettiler, notlar ~~~il 
aldılar. 
Hataylılar, müşahitlerle temastan 

menedilme~ istendi; fakat mütecasir
ler bunda muvaffak: olamadılar. 

İskenderunda 
Şark Demiryolunun Devlet Demir. MuŞahitler bugün Iskendenıne git-

yollarımıza karışması mUhim bir ik- tiler. Heyet işe resmen pazartesi gü
tısadi hadisedir. Ji'akat ilk Türk j nU başlıyacaktır. 
treninin A~paya kalkmasında si- Sancaktaki asayiş değişmiştir. 
yasi ve içtimai manalar da eksik de- Fransızlarla Araplar köylerde dola -
ğildir. lnsana öyle geliyor ki bizimle şarak hayvanatı tesbit ediyorlar,. 
garp alemi arasındaki son bir engel lskenderun, Antakya maliye reisi 
kalkmış, garpla vasıtasızca buluşmak Ha.san Sancaktan Istanbula gidiyor. 
ve anlaşmak için yol nihayet tama- Sancakta, hakkında bü>iik dedikodu 
mile açılmış ~e Tilrk tekniği dünya vardır. 
tekniği ile dogrudan doğruya elcle 
\•ermiştir. 

Muallakta fek lıesap 

B undan sonra bizimle harict 
§.lem arasında görUlecek bir 

tek hesap ka.lmiı.ıtır. . ~ da Hatay 
işinde 1921 muahedesının tam şümu. 
uıe tatbik edilmesinden ibarettir. Bu 
hususta Fransa ı,ıimdiye kadar feha 
bir imtihan geçirmiştir. Fakat 
'Fransa propagandası hakikati neka. 
dar tahrif ederse etsin, dünyanın gö
Eii her halde açılacak ve Fransa na. 
mma yaplln.n çirkinlikleri farkede

cektir. 
Şimdi Milletler Cemiyeti imtihan- 1 

tar geçiriyor. Sancağa giden ınüınes
Biller arasın.da davacı OlJtn biziın bir 
tek mümessilimiz bulunmasına razı 
olmaması ve Fransız tesirine taına. 
mile kapılması ilk imtihan için Ce
miyet aleyhine bir nottur. Bizi Mil
letler Cemiyetinden beklenebilecek 
doğruluk hakkında bedbinliğe sev
keylemiştir. 

Yine Tazyik! 
Halep, 2 (Hususi) - MüşahitlE'rin 

Sancağa gelmeleri mUnascbetile Fran 
[Arkası 3 üncüde] 

İspanyol 
Sularında 
Yeni hadiseler 

Şimdi Cemiyetin bitaraf müşahit
leri aynca imtihan olacaklardır. Aca
ba bir tarafın tesirine mi kapılacak
lar? Yoksa Hatay Türklerini tama
ınile anlıyacaklar, dinllyecekler ı\ıi? 
Fransa namına yapılan zulUmlerin 
farkına varacak kadar gözlerini açık 
tutacaklar mı? Yur,ı.an işgali zama
nında lzmire Amiral Bristol'ün işti
rakile giden tahkik heyeti, mUtareke 
~manındaki menfi nıha rağmen tam 
bir dUriistlükle vazife görebilmişti. .,.. 

,, Bakalım Milletler Cemiyeti heyeti 
lamdaD aşağı mı kalacak? 

[Arkası 3 üncüde] 

'I. • 

. µ~cirit. bombarJımanının 
· ~elSketıeCJj1~ri 
[Talsi~~.>' üncü sayfada] 

Bu garista 
·tilBftan o 

memnun görün·· 

• 

Sof ya gazete~eri Ea'kan sulh ünün 
kuvvet bu'acağını yazıyor'ar 

Londra, 3 (TAN) - Yugoslavya ile Bulgaristanın 
ademi tecavüz ve daimi dostluk misakı imzalamak üzere 
bulunmaları, yeni senenin en hayırlı başlangıçları arasın· 
da sayılmaktadır. 

İki memleket rasmda bu yakınlaşma üç sene evve! ha· 
zırlanmış, o zaman müteveffa Kral Aleksandr ile Kral 
Boris görüşerek bu anlaşmanın temelini atmışlardı. 
Atinadnn gelen malüınata gitre - --------.- - -

y<>.ni aıııu.~ma, Balkanlarda istatiiko kü hudutları dahilinde kalmak şar • 
yu muhafn7.a esasına dayanan \'e bu tiy)c istatiikoyu muhafaza etmek U
esns dairp,sinde sulhü k~nn·an naı . zc.re imzalayacakları pakttan, ilk 
kn.n A t · sayfasında bahseden Fransızca P.aris n aııtı pn:l..iııın da uy~un<lur. 

B Soir gazetesi, bu paktın esas mad • 
ulgar Baıvekili anla1madan delerinden birinin Balkan milletleri 

bahsetti arasındaki beraberlik organizasyo • 
Sofya, 2 (A.A.) - Başbakan ve nuna ait olduğunu işaret ediyor. Ve 

Dışi§leri Bakanı J{öse 1vanof dün, Türkiye, Romanya, Yunanistan ta
Sofya radyosunda Bulgar milletini rafından da tasvip edilmiş bulunan 
tebrik ederek, Bulgar hükumetinin ! Arkası 3 üncüde l 
iç nizamı kuvvetlendirmek ve Bul - -==========::::;===== 

ist 
········-······--·-· gar anın kornşulnn il~iyi milna. • + + 

scbette bulunmak, büyük devletlerin : TAN İ 
itimadını kazanmak hususunda sar- 1 ı 
fcttiği mesaiden bahsetmiş ve bu B (6JJ ~ O N ~ 
mesainin mUsbct semereler verdiğini ~ 
kaydetmiştir . 16 $ 
Başbakan bundan sonra Bulgaris- ı : 

tanla dost Yugoslavya ara~mda ~« SA y IF' A • 
yakında bir dostluk paktı imza cdi • İ 
lcceğini haber vermiştir • J /ç saylolartmııcla: J 

Hayult i§ • 5 - Nasıl İJ buluyorlar? l 
Sofya. 2 (A.A.) .- Yugoslavya ile 6 _Spor, hikôye 

bir dostluk paktı nktine dair olan ha. 7 _ Kumanclanlartn lıafıro-
bE:r, biitün Bulgar mahafilinde ye · # 

ni senenin başlangıcında Balkanlar fart. t 
banı:;ı idn bir falihayır olarak kar- 8 - Sinema dünyası ~ 
şılanmaktadır . 

1

$ 9 ve 10 - Cocuk mecmuası İ 
Balkan milletleri arasında 11 - Dünya garibeleri· İ 

beraberlik 12 - K.erbelô lociast ~ 
Yugoslavlarla. Bulgarların bugUn- •••••••• •••••••• ••••••••İ 

a ınd 
• z 

·arı\sa ile 

anlaşma 

lta'yanın da böy e b:r 
yapacak arı söy eniyor 

Lo dra, 2 (TAN) - İngiltere ile 1 talyn arasında Ak· 
denizqe karşılıklı teminat beyannamesi bu sabah Roma· 
da, H riciye Nezaretinde İngiltere Büyük Elçisi Sir Erik 
Drümmond ile İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano tar • 
fmdan imza olundu. 

Beyannamenin metni pa
zartesi günü neşrolunacak· 
tır. Bu müddet zarfında be· 
yanname Fransaya da teb· 
liğ edilecektir. Beyanname 
neşrolunmamakla beraber 
hudut ve mahiyetini anla· 
mak mümkün olmuştur. 

M ıifekabil teminat 
Bnyruıname Habcşistanın İtalya ta 

rafından ilhakını, ~ ahut ispanyadaki 
vaziyeti me\·zuu bahsetmemekte yal 
nız Sta tükoya ait mütekabil teminatı 
ihtiva ve Akdenizde transit ve tica • 
r et hatlarının serbe::>tisini derpiş et
mektedır. Bu ililftfrn herahngi bir 
devlet aleyhinde hükümler ihtiva et
mediği ayrıca tasrih olwıuyot. 

Su/he ara bulmak 

lngilterenin Roma Sefiri 

Sir Drümmonc/ 
Bu suretle anlaşmanın ancak psi· Italya anlaşmasının metnını vererek 

kolojik mahiyette olduğu ve iki ta • bu metnin Pazartesi gilnü hangi şart 
rafın Akdenize alt noktai nazarların lnrla neşredılece<'Pini bildirmıstır. 
da n.yrılık bulunmadığını tcsbit ettiği Dcyli Herald ~azetcsine gôre Fran 
tem.ın olunuyor. sa ile 1tal"-a arasında da buna mil • 

Sır E 'k D .. ..t... d . . oJ • • . n ruııımo~ 1m~a merası· mnsil bir anlaşmanın imzası ıçın 
mınden sonra bu vesıkayı ımzalamak Fransa hUkumcti tarafından derhal 
la sulhe ara bulmıya hizmet et.miş ol teşebbüsler vukuu tahmin olunmak
duk.larmı,. t.n~iltcre ile İtalyanın Ak· ta.dır. 
denızde bırıbırine muhalif noktai na 
zar beslemediklerini söylemiştir. 

Menafi fesanüc/ü 
Sinyör Gayda "menafi tcsanU • 

dil,, serlevhasile yazdığı bir makale
de mütekabil teminat beyannamesi 
İngiltere ile İtalyanın biribirile el sık 
ınası olduğunu söyledikten sonra ka 
sırgalı bir maziye ait ihtiliı.flann ar
tık bertaraf edilmiş sayılacağını söy 
!emektedir. Sinyor Gayda daha sonra 
teminat beyannamesinin ittifak ol · 
madığını ve herhangi bir devlet aley 
hinde sayılacak mahiyeti haiz bulun 
madığını ilave etmiştir. 

Fronsoya tebliğ 

Hariciye Nezareti daimi müsteşar 
muavinlerinden M. Sargent bu sabah 
Fransa maslahatgüzarına İngiltere -

Umumi 
Müfettişlik 
Kadrolarında 
Anknra, (Tan) - Umumi mü!et • 

tışliklerimizin kuvvetlı bir kadro ile 
teçhiz edilmesi maksadile yüksek 
mektep mezunlarından bırçok maiyet 
memurlannın umumi müfettişlikler 
emrine gönderilmesi için alınan ka • 
rar tatbika konulmuştur. Ankara, Is 
tanblu ve lzmir maiyet memurların 

dan 20 ye yakm genç, uıp.umi mUfct
ti6}iklere naklen ve yeniden tayin o • 
lunmur;tur. 
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No. 3 Yazan: MOMTAZ FAiK 

Kaçakçllar yollarda 
teşkilatla ilerlerler 
Dilenci, yolcu kıya/ elindeki 
Adamların vazifeleri nedir? 

'Göz~eri far eler tarafından 1 

oyulan cesedin esrarı 
DUakl 

Kongrede 
Haz1r 

Bulunanlar 

HADiSEDE 
KıMSENiN 

SUÇU YOKJ 
E vvelkl gUn, poliain tahlttkinc 

başladığı iki fÜıpheli ölüm U
r.erindeki tetkikler bitirilmiftir. Heı 
lki ölümün d~ haıkiıkJ sebebi, taht<i
kat ve doktor ra.porlariyle meyda -
na çrkanlmıştır • 
NURUOSMANİYEDEKt CESET 
Nuruosmaniyenin arka avlusunda 

gözleri oyulmuş olarak b1Jlıunan ce. 
set, Kocaelı vilayetinin Akçemesçit 
mahallesinden 35 ya,mda Mehmet 
Ragıba aittiı' . 

Mehmet Ragıp, buraya it artmak 
için gelmif, bulamamıe, bu sırada iş
lediği bir hmnzlıktan dolayı mah • 
kiiın olmuştur. Ragıp, mahk\lmiyeti 
ni bitinNrten .onra iki ay polia ne -
zaretl altmda kalmak prtiyle eer • 
best blrakılm)ftır • 

•• 
O fen mualliınferin ailelerine yardım için kurulan cemiyetin konır• 

al, dün üniversite konferanı salonunda toplanınıttır. Toplantıda 
okunan idare heyeti raporuna ıöre, cemiyetin 1692 Azası vardır. Ve tim
diye kadar 851 lira varidat temin etmi,tir. Koncre. nizamnamede ya
pılacak tadilatı tesbit etmek üzere bir komite 19Çmittir. Eski idare he
yeti ittifakla intihap edildikten sonra toplantıya nihayet verilmiftir. 

iki doktor aleyhinde Ragıp ölUmünckn on bet giln ev -
velindenberi kara.kola giderek ak -
ıam kontrollarmda bulunmamıştrr. 
Yapılan muayenede Ragıbm tabii bir 

Cenup Aududumuıun ötesinfle Suriye iıoreli ,ekilde öldUğU, yalnız o çdcurda 

1 Son karara 
uygun 
şişeler 

Ölçtl ve ayarlar kanunu mucibfn • 
ce, dünden itibaren tahditli ıifele • 
rin kullandmuına batlanllllft.ır. Şi. 
fe lrullaııan bütün mlleeseeeler, ölç 
ler b&fmülettifliğine müracaat ede • 
tek ellerindeki ıifeler miktarını bil • 

ı diren beyannameler vermeğe bqla. 
IDJllardır • 

Ölçiller nizamnamesine göre, me\f 

cut li§elerden iapirtolularda yüzde 
kırkı, iapirtosuzlarda yüzde otuzu 
yeni ölçWere U)'IUD olacaktır. Geri 
kalan yi11.de atnut ve yüzde yetmifl 
de gelecek senelerde kaldırılacaktır. 

Şiee "ullanan mUeueaelerdeıı yüz. 
de ellisi müracaat etmit bulunmak• 
tadır. Millettf'1w, aonradan yerle • 
rine ıtderm teftitler yapacaklardl!'. 
Yeni ölçtılere uyıun tioelerin nlabet
lerf 111dur: 

Biralarda 40, 80, 100 santilitre, 
f&l"&p, mı için 10, 20, 30, tıo, 100 
santilitre, iapirtowzlar da (soda, p
zos, maden suyu) 20, 25, 30, 50 san
tilitre ve ı. 2, 3, ve & Utredfr. 
İktmat Veklleti -ölçtı ve ayartv 

dalreei mUdilril Niza.mettln Ali de 
dtln 8IçUJer bltmUfettJılifine Pia • 
rek nıe,cuı olmuetur. · --

Mardin- Diyarbe.kir yolunda araba- hindir onlar. Ne eeytanm gözUdüı gözlerinın ve parmaklannın ölüm - Kadıköy 
mızı durduran bu adam kendi halin- onlar ... Eminim muhakkak burada den sonra fareler tarafmdan yenil • Müddeiumumilik dün feci bir ölümden dolayı ZoncuJ· 

bir ihbar yap~dı 
de bır gara benziyordu. Uzerinde bir dalaveresi vardı. Belki bu ot diği ttfı.bit edilmiş, defnine izin ve • dakta bulunan iki doktor hakkında takibata başlamqtır. Su Şirketinin 
palupare bir elbuıe, bacaklarında ta.rlumm içinde bile ıimdi kaçakçı- rilmittir • Bu takibaı icap ettiren facianın tafsilatı ıudur: 
blıJoe bezınden bir pantaıon veya 1ar 11.Jdanıruttır. \'APURDAKİ CESET Zonguldak Elektrik Şirketi memurlarından Namıim Vaz:yeti 
hut ıur don vardı. Bu bır pantalon- • Siııke•'ide bir motörde işçi gömle • refikası Asiye Nevzat, çocuğunu düşürtmek için Zoncul· N-.. - 're1.•1etı, .__... __ bir m•ı • 
du, çünkü üstüne giyılmifti. Bu bir Diyarbekir • Mardin yolunun tam ği ile bulunan cesedin de Terseome d k d k d · l.. ııu... •, ııuu UWIUSU uu 
dondu, .... ~.t.n içinde bir -y yoktu. ortumdayız. A"'-.. lıklı bir köyün ke- adlı bir İtalyan vapuru çarkçw Be- a ta o tor an 1 aç almış, fakat çocuk düşmemiştir. Bu det el v-~a h -ı:...: s 

"'I&&"'.. - a....... vaziyette ikinci bir doktor tedaviye el koymuştur. Fakat ~ &UNia 1 ve av_.; u Çember siyah sa.kallı, siyali ibritim nannda durduk... ı:turada biraz mo - nedito olduğıu anl&.§ılmıştır. Benedi • Şirk .... :- bir taJ<.H..._tta bul 
tJ k k ka hasta"ın vazı'yeti tehlı"keye du""şu··nce Zon ...... ·'dak Amele oı::owuıs. - .. - UDllWf ve bıydtlı genç adam garip bir lehoe ile la vereceğiz. tonun motöre geçere araya çı r- ..,. 

5
'" 

fOföre bir eeyler aoyledi. Ben aözle- lsmi Şeyh Huanmıt. ken anf bir kriz neticesinde öldUjil Birliği hastanesine yatırılmıştır. :ın. ıe.:a:::~y~n!uv~ 
rinden bir mana çıkaramadım. Fakat Hayli •rsıldığımız için/ oldukça tesbit edilmiştir. Morg da bu husuata =-ı İdd. ·· h ed 
gozlerinde yalvaran bir eda sezdim. yorgunuz. Ne iııe burada yolcuların rapor vermiftir • , 1 ıaya gore, astan e rulm&m icap ettfiini bilc:lirmiftir. 
a...ror M-··tı: biraz dinlenmeleri için bir kahve ,da- - / 1 hastaya buz tatbik edilirken Bu teblifata Veü.letin tayin etti-
...., - D-;,;;:söyle be, dedi. Tane ta- ha doğrusu hem kahve, m de ahçı Şüpheli Görülen Ölüm " a panan 1 havalandırıldığı &ibi kürtaj jl müddet dt1n bltmiftir. Şirket mtı-
aıe söyle!.. dUkklru var. Samatyada oturan Eema iaminde yapılırken de mesane delin· meaeilleri yarın tehrhnir.de bulunan 

o zaman anladım ki Mardine git- lki tarafmda rentş su klann '6rt- bir çocuk mlihtelif yerlerinden yan- Ta ebe Nafia Vekiline milraçat edip bu me.. 
8lÜ iatiyormuı. Ane&k 35 kurufU tii~' bir dere yavaş v A4 alnv.nr. dıtf iciıı. F.t.fal~dınl. miş Ve barsaklar parçalan·, !J•YIN~~""'~ tnJthOt et. 

... ,,, k dil ede ı:.ı c 1 • "1111 u. r.ra , an :-gçı; cırcai n nrmq. Arabanın basamağmda git- Büyük söğüt ağaçlarmm ğır ve ol- mıftır. Yavruca • n "' • em yet efJ 
miye razı lmif ve eoför 35 Jwrutu gun dallan, gUnefin ~ üzerinae müştür. MUddeiumulllllik bu ölü.pıil ğİ Haseki hattanesinde b1-
duyunca kükredi. Dliki beş lira isti- dağılan yaldızlarını fırça or. SUpü- şüpheli gördüğü için tahki:~ ~ .. - T alebe Cemiyetleriniı. müştür. Komu-nı·stl.k 
yordu. Alamıyacağmı anlaymca bu- rilyor. Serin bir rüzgi.r e ·yor. Bir zum görmU, ve tabibi adil 1 

- lalai laaltJıuvlaki Kocuı dün sabah milddehımumlli-
tı _, ... , sürdü otomobili. tarafta yüksek ve yalçm bir dagw par şiml göndererek cesedi muayene et- Larar M--..!1 VeL~•etı' ta- s ı :il 

-~ 1' . IC uuru rcu& ğe müracaat ederek Vaziyeti anJa.t • uç ul arı 
Bu garip adamın haline acıımetmı. çuı, yükseliyor. Serin rilzgi.ra bir tirm tir. ralınJan dün üniver•ite m.ış ve Zonguldakta hutamn tedaviai 

tloföre: oluk hizmetini görilyor. G J R •• • d relttörlüfüne biltlirilmif . üe meı&\11 olan doktorlar hakkında fevkı•f Edildi 
- Dur, dedim. Uııt tara.fmı ben Bir tarafta başı ıiya.h öttülil, ka- • • e J Jm T D CD tir. Relttörlülı te keyfiyet· 

ftrlrim. rakqh, kan.gözlü, bir katJm yere Ô r" •• •• v ten Jerhal talebe cemiyet dava aÇDllftır. Tahkikata el koyan K~ tahriıkltı yaptlklm 
F&ka.t toför beni bile dinlemedi. çömelmif, bir ·~m tlatUnde yufka nce \.JUmruge feri iJarc heyeti reizlerini müddeiumumi muavinlerinden Balet lddiuiyl• enrelid ıun tevkif edilen 

Ondan gelecek hayır Allahta.n gelsin, ı pi§iriyor. Tar.e yufka, burnuma ne I haberJar etmiftir. Sonel, derhal ceaedi morga kaldut - Sair Nbım Hütmet1e djier on t1d 
der sibi bqmı l&lladı ve tekrar pze güzel de kokuyor. Bu yufka buranın Getiril en ma 'ar Bu""'"' neticai olaraJ.. mqtır. Almacak rapon (Öft tahJd. auçlu dün Ab&h pou.ten tekrar 
autı w p.rkıya baeJadı. ekmeffdir. Buralarda halk ekmek Univeratede bulunan mu/. kata devam edilecektir. mildcleiumumDtp eönderilmifler • 

Arkama bakımı... Siyah u.kallı, nedir bilmeZ. Somun denilen ekmek Galatada Çinili Rıhtım hanına teli/ talebe tqeltlrülleri dir. Mtıddeiumumllik, auçlularm tn. 
ı.e,u donlu genç, kizıl ot denizinin old~a IUkat.Ur. Herkes yufka ek - yerle,tirilmit olan lstuıbul güm • tarihe lıanfnuftır. Bunlar, ç d 1df1erini iatiyerek üirtJannı ,edinci 
trtumda 'bir kızaHde gtbl Jralmıttı. mefi yer. içi biraz c;iy de ola, mi· rilk başmüdilnyeti dairelerinde dün huJaılı, tıp, l en, eılebiyat, av ar ve t.tmtak blJdmine vermJttir, MU. • 

- Nedlrf dedim toföre, niçin al- deye biraz otuna da yufka ekmeği yeni senenin itlerine bqlanmJttll'. eczacı ue ~i cemiyetle- tantik te .ıuıar haklmıda tevkif 
•doı l&Dki bu adamı? çok tatlıdır. Hele böyle taze.1i olur- GUmriiklerde geçen eenenin konteıı - ridir. . . . . Bugv dayda karan ftftllllt1r. 

lof6r sözlerini yandan lilzdtl ft: aa... janma tabi olarak kalmıe olan mU&- .. Talebe tetelılıiillerinJer. 
- itte atam. dedi. Demincek Jr.a.. Lokantacıya aurdum' melelerin hepet iptal edllmtetir. baalannın .on bir lıortaTe y •• k ı · t1llRlı*ıtır....-...... ~......-

..... ıar tetkllltla liderler dedifim - Yemek var mı!... yaparalr cemiyetlerine ait u se iŞ llRK a,. ._nan 1m bir eey anlamadm:. Bu - Var, dedi ve beni fçerl aldı. Dllnden itibaren genel ithallt reji- mal ve paralar halrlıında tehıi .. V 
~ille! tetJdlltm bir idamıdır,~ Toprak tencerelerin üzerindeki raz mi Uz.erinden muunelelere bqlanmıt 6ir lıarar ., ... melwi liim- Yeni eeııenin birinci gUntl • s .&fiil A 

- Tuur mıemf.. tenekeai kapağını açtı ve buram bu- ve tüccarlara lbımgelen kolaylıklar mu ileri nrülmektetlir. miJe 47 vagonda 705 ton bufd&y V9 "' 

ram yemek kokusu dumanla beraber ~terilmi•tir· Bu ı.--·~ bı"r ,·1.~ ,,:~ne lıa dokuz vagonda 135 ton çavdar ve lrbel" o.lata 101ea...,... - Sahrkahdır ammL,. 6""' ft.11.1.J.t l""- n - ... ıı:- 1111 ·- ...... _,_~ BoNal•- - - • --... .... etrafı aa.rdı: Muamelltm imam uı.nn.aer "w tltır lıat'i bir lıarar uerile- ~ vaıon arpa a~uıırwa· _. lul ....... -- ...... 
- Ammluaf. Ka~- • .n..n.. _ Ya.hni ... Fuulye... de bitirilmai için mUdilr muavinleri bileeelıtir. dkilra.palıaa~~~~.dDtlnan bdeu ~!' ... :8:! ....,.._ ıto• 'ıtlr , 
- Daima kurtulur. n1& S'"VJ. _Yoğurt var mı! dedim. Ve yuf- bizzat meM\11 olarak memurlara ay- wuu...- ~ -- .... e 

lslni belli etmez. Kim bilir, ara- ka ekmeği ile yoğurdu hemencecik nam emirler veım.lflerdir. day ile 4 vagon çavdar gelmil ve • 
1

........., OeJete+k1 haalar.,. 

iateme.uıde ne gibi ıilip aUpürüverclim. DÜn gllmrilk idaresi l)ğleye kadar B ' k h ı • Jmmen eatılabilmiftir. ihracat için 1 ._ lılrlllde MI' daln 1dnaa.. 
Sonradan duydum ki burada vak- ac;ık olduğundan yeni rejim berin - a 1 a 1 aatm alnıan bufdayl&rdan u çav • ,... .. ...,.. ile ......,..... 

tile bir ziyaretgt.h VarıDJI. Hil&, ci- den ba.Şlıyan muameleler bitirileme • darlılarm kilosunda 4 • 5 para kadar e 

a..•ıdı: va.rköylerdellveh&ttlMardindenve miti. pazartesiye bırakılm1'tır. iÇin4QQ.QQQ ~~a: ... "?"~·nuaran K .. .....,....,... -* 11• 
X.çakçdarm ,ol tıaerlnde böy- Nuaaybinden buraya bul kadmlar Eski kontenjan zamanmda gilm - .. ~ ._. •il&&&- de OaMlo Ap.tı tan.fllldlua 

idamları, yat&klan vardır. Bun • plır, çocuklan olmuı için dua eder- rUldere geldiit halde geqen leMllhı ı · I .a andaki )'ilbelit ihracat IGln fUla Mr fl1w lm••rl ftl'lleteld:lr. 
lıaaD böyı. yolcu kiyafetinde, lennif. Bazı perakedde kaçakçılar da aon gtlnUne kadar muameleleri biti- 1 ra azım lbcı olmumdan ileri pJinl~. e 

,..._« .. :-.ıı. do'•••-'•• bund iatifade ederek bohçalarla zi- rUemiyen etr,1anm yeni rejime ~ - -J ••e "Uı .. nk bir b& - J'abt, bu fty&tlarm karlllmda s lltLetl B&Jfl-ıMla- .......... =ı.-:-'=.ı:~ ;are;. plir, oradaki_ Udmlva memlekete ithali kabil olamıyaca.k - Ja=bulda ~ ·d,::~s7ıımektedir· diğer nıaUv 1&tılamamJltlr. Çav· ltlM _....,....,.... S.. 
- tır Serbest ithal llsteeine dahil 'bu - bk halyap m:"~- lira dar fiyatları da bufdaya tAbl olarak -' ta1'9 edllwllflr. lft1:tan plip ne tarafa Cittiklerine öteberi 1atartarm11o.. · k 1 lıkla.r Yeni için dört~- &iMi ar • 

ederler. Sonra onlarm &ıUn· Kahveci19 10rdum: lunanlar t~ln l&zmııeleu 0 ay fedilecelrtir. Her tUrlU fenni tesiaat-

1U bafk.a yolcu lider. Onama- - Buralarda bir BUID Dayı var- g&tertıecektir • la aoiuk hava depolarını ve deniz n::;::;:=;::;:;::;:=;=;::;===:==;::;:;::;:=== 
wrirler. Kaçakçılar da ıtct. Dllf., auyu doldurul&cak hav.ızlan ihtiva 
70uan ana göre tayin eder· Huuı Dayıyı eeklden lfitmlştlm. yor. d boylu edecek olan hali~ mUnuip b\r yer 

• :aa herifte kim bilir burada ne Yaman bir kaçakçı imiı. Sonradan Biraz sonra kartı an uzun ' aranmaktadır. 
dcılaelyordu. Otuz bet Jru. töbü&r olmut amma, ne dereceye gene siyah aakallı, gene bacaklarm • 

iiWJlaıftftDJl.u& Llf ! Onda kim bilir kac;: kadar töbeklr olduğunu pek kestire- da Kahke bezinden yapılmış . bir don Mektepler Y arnı Açılıyor 
bee hrae n.rdır. Fakat hem mem. tqıyan bir ~ be== ıc!~ Yılbqı münuebetiyle tatil edil -
ftlllllık 18t.emedf, haı de cit- - Evet, dedi. Fakat flmdl artık caman bir teabıh, a adi u mit olan blltUn mektepler yarm A-

çltt.Uff De, çubufu ile meyul oluyor. m~ markop vardı. Siyah rme bah tekrar açılacaktır 
Peki bizim arabayı clurc1urmak - Eakiden !.. gözleri siyah ve ıtır katlarmm al· · 
mılrndı ftnb? _ Eaklden kaçakçı diye tsmi çık- tmda fıldır fıldır dönüyordu. 

._ Mabadı 111! Eter buralarda mılb amıpa lftlradır. Bafnıa kaçak- - Euellmü aleyküm. •• 
i*llrl ..nen dolqırken yabJanır- çılar plıiıleler. Oteberi kaçak eeya - Ve aleykUmtıwllm BuaD Da-

• tahlt ~Jı. "Ben Kar-~. Sonra adamcalm ya - yı. Hot gelml§llell ... 
altmek llltt,.,...tum. Ratt& ft. bl&mJtlar. Ralbuld lftlra dedim ya. Beli HaMD Dayı bot plmlıltf. Qttn 

alntl ftlbea 1Utte "1 .a- Adamcatmm blçbir l9Yden haber1 ldl andıpn adam timdi kaa.ra &ıll-
........_ hbt panda ...,_.. "*- me çı1aqtı. 

Oma tçla ıtdlmedlm. Yol • - Peki ttmdt M :vapıyorT Bir ımı11nm &l1lne °"1rd11: ..._ • .,..,.k Ne Jda - Pamü ~. Onunla pelnl • - Ban& blr muft'L dtva halırdı! .. 

Siyasi icmal · 
Herrün üçüncü sayfa· 
da son haberler arasın· 

da okuyacakmıIJ. 

ı ·nı:ı~ 1 Buliıııldi Hant KAPALI 

Ruat ve Keıt4oroloji l8tuJGÜ. • ı nct ay Gtla: a 
rmdan &biıan haberlere IGre, bultln 1356 Hicri 136~ Kum 
hava, hatif bulutlu ve kmmen Dpal.'I Şevval: 20 21 Birinclklııun 
gegecektir. Rtbglr tlm&l lltfbme "' rıune.: T.2' - Oğle: ıı.1> 
tinden •ıcekttr. Yajıa Uıtimalt. lkbadl: HM - Aqam; 18.52 
yoktur • Yata. ~ - Imdk: ısa 

Dü1tU -. 
Dlln hava kapalı pçmlftlr. 1Jaro.., clereoe ~. Rtbclr .....ı 

mette m mtJtmetre olarü bjtle ... clee ...uıe 1111 ldlcaetn hala 
dtJmie, haranıt. mml 1. .-ui a. tir 
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LOREL HARDi•ÇOCUK HIRSIZLAR 
Kadz.nz Kendisine(aslanım) 
BzçaKla dedim, o, .~eme!" 

TORKÇE SOZLO FILIMLERIN EN GOZELI • 10 kısımlık kahkaha saheseri 

·soNGÜN ! Bugün iPEK s:nemasında 
Yılbaşı için alıkonulan 

25 Aranyossy aslan kesıhverdı S i L 
GErtE 

sevimli ve nazik yıldız. 

V i A S i D rt E Y 'in 

Yaraladı Yarım Metro Boyunda Dört 
P~rn:ıak Eninde Kama Çekmiş!. Sultanahmet Sulh !kinci Ceza Ha

kimi, KB.mil isminde bir suçluyu bir 
ay beş gün hapse mn.hkfım etti. Da
\•ncısı beraber yaşadıkları Hamide 
adlı bir kadındı. Hamidenin sol ko
ru sağından kısa yaraWmış, parmak
ları domu.•a uğradığı için minicik 
kalını.,, sol ayağı da topaldı. Ayağı
!la lastik parçalanru iple bağlamış. 
Suçlu KB.mil de özürlü yaratılmamış 
Fakat yüzünü çeteleye çeviren bıçak 
darbeleri ve jilet izleri çenesini bir 
tarata çarptırmış, ağzını eğmiş, bük 
mUş. 

RAJKO 
Çocuk Çingene orkestrası 

BUGÜN SAAT 17 de 
Taksimde 

RAY M O rf D ile beraber çevirdig"i 

GÖNÜL YARASI 

Davacr şikAyetinl §Öyle anlattı: 

Dün, polıs meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesine 
~~f .adlı bir suçlu ile sivri uçlu bir kama getirdi. Mahkemede davacı ye
nnı ışgal eden Mercanda Şerifpaşa hanında kunduracı Şavaş şikayetim 
anlatmıya başladı: , 

.~ Bay ha.kim, diyordu. Bu sabah bunun elinden canımı zor kurtardım. 
Dun akşa~. ~rif ~o~. sar~oştu. Dükkanıma geldi. Bana çattı. Ağza alm
mı~acak kufurlerı soyledi. Ben kendisine kardeşim, aslanım diye hitap 
ettım, onu okşadım. 

1 Fakat. şımardı. Hakikaten bir as
r-------------ı 1 Jan kesildi. üzerime hücum ettl Ben 

MAKSiM 
Tepe başında 

GARDEN 
Salonlarında bütlln program 
ile birlikte son matinelerini 

verecektir. 

ö lkincikanun Çarşamba akşamı 

.. Fransızca sözlü Orijinal ve hissi filmini görünüz. 

llaveten: Par~ount Jurnal ve Mickey Mavs 
Bugun saat 11 de tenzilatlı matine 

. 
Bugün S A K A R Y A sinemasında 

Dans Kralı ve Kraliçesi FRAfDE ASTAIRE ve OINOER ROCERS'in 
En son, en cazip, ve en güzel filmleri 

FiLOYU 1AKıP EDEliM 
• (Follow the Fleet) 

11aveten: RENKLİ M1CKEY MAVS ve PARAMOUNT JURNAL 
BUGON SAAT 11 DE TF.NZ1LATLJ MATiNE 

- DUn eve geldi. Ekmek bıçağını 
ele aldı, beni ya.ra.ladı, tekmeledi, öl
diiriiyordu. Komşular kurtardılar. 
Bu, her akşam renkli ispirto içer. 
Parasını da benden ister. 

Adliyenin 
Bir yıl:ık 
Faaliyeti 

de onu .YUmrukladım. O da bana bir 
ikı boks aşketti. Anladım ki sarhoş .. 
Gene kendisine yalvardım. "Arif, sen 
sarhoşsun. evine git, yat" dedim. 
Mesele böylece kapanmıştı. Bu sa • 
bah saat sekizde komşumuz kahveci 
Madam Osananm çırağı Antraııik 
bana geldi. "Setıi Arif istiyor." dedi. 
Benim işim vardı. gidemedim. "O 1 

buraya gelsin" dedim. Ben aqamki 
rezaletlerinden dolayı itluır edeceği _ 
nı sanıyordum. Aldanmışım. o bir 
facia artisti gibi içeriye girdi. Elini 
masamın üstüne davadı. Sinirden 
zang1r zangrr titriyordu. Ceketinin 
yeninden de bir btçak sapr görünü • 

MEi.Ei( Sine l asında 

MÜNiR 
NURETTiN 

- düHtM 
l'Jlbaljı nedıyelerl keşıdesı, 6 Ka -

İLAN : nunusani bu Çarşamba n.kşamı 2J 
de VRPTlaı-aktrr. -

Suçlu K.a.mil kadını istihfafla sUz
dU. 

Meserret isminde §ahit bir kadın 
dinlendi: 

• stanbul müddeiumumi 
1 liğine 1936 yılı ıçınde 

110,674 ış gelmiştir. Bunların 
53,281 i nıuhaberata aittir 

ki, dava safhalarının mahke
melerde tahakkuka veya ya -
pılmasına lüzum gösterdiğı 

hususların temini için yazı -
lan kağıtlardır. 20,912 si de 
esııs numarasıdır. Yani bir 
sene içinde müddeiuınumiliğL 
bu kadar dava gelmiştir. 9232 
si alakadarların işlerinin ça 
buk yapılması veya başka biı 
şekle sokulması hakkında 

ınUddeiumunıilığe yaptıkları 

ve arkadaşları 
Beşiktaş Kızılay menfaatine 
KONSER vereceklerdir. Bu 
konsere Konser\'atuvann icra 
heyeti de iştirak edecektir. 

SARAY Sinemasında 
Haklın, doktorun raporunu okudu. 

Raporda kadının kalçasındaki yara -
run çoktan tencddüp ettiği bildirili,. 
yordu. Şahide tekrar sordu: 

- Kuzum, yara bir günde kapanır 
mı? 

Kadın §ehadetinl ''Vallahi, billahi, 
tallahi" ile kuvvetlendirerek devam 
etti: 

~-•Yerler numaralıdır_,, , 
-~ -

lRTlHAL 
yordu. Sııc;lu Arif şunlan söyledi: Mülkiye tıbbiyesinin yetiştirdiği 

Sinemanm en neşeli ve en parlak artisti 

EDDIE CAN TOR 
En güzel ve en son temsili olan ve fantazf nin, kadınların lüks ve 

güzelliği ile mücadeleyi tas\.ir eden 

~angsterler Aras n a 
filmınde, seyirc!leri kahkahalara boğmakta ve takdir alkışlnnnı topla

maktadır. naveten: FOX JURNAL, büttin son dünya havadisleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

- Evet.. Doktorun yanında ben de 
bulundum. Yarasını ben açtım. Ora
da bir şey göremedim. Ben de bu işe 
hayretteyim. Fakat dün vardı. 

- Ben diin akşam kendi odamda bazik Türk hekimlerinden Emrazı 
bıraz içtim. Ayağa kalktığım zaman Akliye Hastanesi sertabip muavinli
sarhoş olduğumu anladım. Şöyle ğinden mütekait Doktor LiltfU 
muslukta yüzümü yıkayayım diye a- Akif irtihal etmiştir. Müessesedeki 
şağıya inerken ayağım kaydı. Şava- uzun ve değerli hizmetine mukabil 
~n~kMnmm i~nedüştilm.Bu~n EmrazrA~~Ha~~esin~namma ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!~ 
dUkkanında 20 kişi c;ahşn. Bunlann bir pavyon tesis edilmiş olan mer
hepsi üstüme hücum ettiler. Beni a- hum birçok talebe yetiştirmiş. fazi -
damakıllı dövdüler. Her tarafım ya- !etli ve pek hayırhah bir zat idi. Zi
ra, bere içinde kaldı. Kaprrun önün- yaı mucibi ~ssUrdUr. ·Cenazesi bu
dc de ben ona, o bana bir iki yum • giln saat on birde Beyoğlu Zükür 
nık l.'erl~Jrnik R<> .. t-"'l.i"" ~-e.. u--'"- - -...:-..:1._ .ı.-1..:1_,_ ..m.... •• u.;._ 

şikayetlerdir. 1 

Hakim, son sözü suçluya verdi. O 
bAlA Hamideyi istihfaf eden bir eda 
Ue: 

Müddeiumumilik geçen se 
ne muhtelif sulh mahkeme -
ferinden verilen 584:3 hüknıi 
de tetkik ettiği gib' ilamat .su 
bcsıne de infaz edil ,ek üzen: 
21406 ilam gefnıişt'r. 

Bu Perşembe /J l<şamı Büyük gala olarak 

Mf LEK ve SAKARYA sınemaıarmda 
- Şu kadının neresini <löveyim. 

Hem yara bir geocdc kapanır mı? 
Şahit yalan söylUyor, diyordu. 

HA.kim, bundan sonra hUkmllnU 
verdi ve kendisinJ tevkif etti. 

Ayrıca, cürmü.me;;hut ve 
matbuat davalarile sair bazı 

ışlerin yekCınu yirmi bin 
kadardır. Bugünkü hesaba 
göre lstanbul müddejunıuıni· 

ıiği günde (370) muh~elif işe 
oakınış ve neticelendirmiştir. 

at etmiye liizum görmedim Bu sa • 
bah kendisine müracaat ettim : 

- Yahu, komşuyuz. Bir arkadaş 
sarhoş olursa böyle dövülür mü. iki 
kişi onu tutarlar. yerine yatırırlar 
diyecektim. O, yarım metre boyun
da, dört parnıEık eninde kocaman bir 
kama çekti. UstUrne hUcunı etti. Ben 
d~ bu kücük kamayı, kendimi müda-

cnmiinde namazr kılındıktan ıııonra 

Emirgandaki makbcresine defnedile
<'<'ktlr. Hak rahmet eylive. 

fan için çektiın. 
Mahkeme iki şahit dinledi. Bunlar 

Savaşın işçileri idi. Üç müdafaa şahi· 
dinin de çağırrlmasr için muhakeme 
snlı giinüne bırakıldı. 

Evvelki sene müddeiunıu -
miliğe gelen işlerin sayısı 

102,046 olduğuna göre bu se
ne işi çok artmıştır. işi artan 
dairelerden birisi de tabibi a
dilliktir. Müddeiumumilik ye
ni senede bu dairenin kadro. 
sunu kuvvetlendirmek tasav
vurundadır. 

FRANZlSKA GAAL 

Ve 
15,30 da 

leyi! ve Mecnun 

Artık hayatta tek başına idi_ Daha doğrusu tek 
başna ayakta durmıya ve kendinden başka iki ki
fiyi de tutnuya mecburdu. Dayanacak kimsesi 
yoktu. 

Artik: "Hayatımı nnsıl bir düzene koymalıyım?" 
yahut: "Bu işler benim işim mi, değil mi?" diye 
düşUnemezdi. Hayatının iç ve dış şeklini bundan 
BOnra tesadüfler, icaplar tanzim edecekti. Belki 
bundan evvel de böyle idi; fakat o içinde: "İstedi
ğim gün hayatımı değiştirebilirim!" diye bir kana
at beslemiş ve. bu ona cesaret ve emniyet vermiştL 
Şimdi bu emniyetin birdenbire uçup gitJ.iğini, ö

nünde ne olacağını bilmediği günlerin bir uçurum 
gibi uzanıp esnediğini görüyor, teslimiyetle başını 

eğiyordu. Fakat kafasının bir köşesinde hala bu baş 
eğmenin muvakkat o.lduğuna, bir gün "kendi istedi
ği gibi,, hareket etmek imkanlarının tekrar doğaca
ğına. dair bir Umit yaşıyordu. Babasının ölümünden 
birkaç gün sonra tekrar gidip gelmiye başladığı toz
lu odanm kendisi için son ve daimi bir sığmak oldu
ğuna inanmaktan onu alakoyan işte bu müphem il
mittl 

Uç hafta kadar hiçbir şey değişmedi. Yusuf haya
tın bu kadar ezici günleri olduğunu gördükçe daha 
ileriyi düşünmekten vazgeçiyor ve kafasını bomboş 
bırakabilmek için çalışıyordu. Akşamlan eve gelip 
yıkandıktan sonra sokak üstündeki odaya oturuyor, 
Muazzezin sofra hazırlamasına bakıyordu. Birden
bire bütün canlılığı, bütün neşesini kaybeden genç 
kadm kooaslle göz göze gelmek istemiyordu. Çünkü 
bakışları ne zaman karşılaşsa. ilk akıllarına gelen 
,ey müşterek feliketleri oluyor ve ikisinin de gözle
ri y&fUiyOrdu. 
&.,ı daima çatkılı \"e gözleri dalma kızarmış olan 

'8JUnde sofraya gelip bir kaç yudum alır, sonra bah· 
~ tara.fmdaki odasına geçerek mindere uzanır ve 
•ot, aman!,. diye inlemiye başlardı. Hakikaten ha.
n.p 'Ve ~an bir haldevdi. Günde en aşağı Uç dört 

Bu sene HANS JARAY ve SZOKE SZAKAL ile beraber 
çevirdiği yegane 

Altırı. K~l~b~k 
(Fraulein Lilli) 

filminde SOM E A Sinemasının 
Seyircilerini gaşyediyor. naveten: FOX JURNAL ve canlı resimler 

BugUn saat 11 de matine, dübuliye 35 kuruş 
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komşuya gidiyor, Muazzezden dinlediği ölüm taavi
riııı, ııaveıcr yaparak, eve her gelen ınısa.tıre ve her 
gittiği komşuya birer kere aruauyor, sonra onların 
da ışurakile sesli sesli ağlam.ıya başlıyordu. Maa
ınafıh bu burada adetti. ,t;vinaen ölu çıkan her ka
dın bu merbsime rıayete kendıni mecuur gorüı<lti. 

Komşular da bu işde pek d1ttm1th 1dilcr. "Acılı,, nın 
ağlamaktaki en uıak kusurunu bile gozden kaçır

mazlar ve mateme fillen iştirakte hiç bir zaman te
kasül göstermezlerdL 

Bunun için yorgun argın ve geç vakit eve dönen 
ve komşuların yaptığ1 ikramlar sayesinde canı hıç 
bir şey yemek istemiyen Şahinde felaketine liı.yik 
bir iştahsızlık ve perişanlık ile çocuklarına bir ve
fakarlık misali vermekte idL 

Muazzez Yusufu fazla Uzmernek için kendine ha
kim olmıya çalışıyor ve şimdi bir çok huylarını ba
basına benzetmiye başladığı kocasına daha çok sa
nlıyordu. Gündüzleri o ve annesi evde yokken biraz 
içini boşaltabiliyor, bir bohça içinde yüke kaldırılan 
babasının elbiselerini ortaya çıkararak onlan kok· 
luyor ve göz yaşlarile ıslatıyordu. 
Ak~m Üzerleri yalnız başına evde otururken, so

kaktan her geçenin ayak sesiyle yerinden hoplar, 
kapının çalınmasını ve soluk yüzüyle babasının içeri 
girmesini beklerdi. İnanamıyordu. Onun bir daha 
kapıyı hiç çalmıyacağma, tulumbada Muazzeze su 
~ektirip yı:ka.nmıyaeağına. uzun entarlSf ve beyaz 
saçlarile bu evin içinde bir daha dola,mıyacağına 
inanamıyordu. Bir gUn yine gelmesi 19.zrmdı. Muhak-

kak lazımdı. 
li'akat kapı sahiden çalınıp Yu~uf içeri gırınce 

kalbi hem bır sukutu hayal, hem bir s~vuı"'le ow·Ku· 
luyor, yüzü ağlamakla gülmek arasında bir ifade 
alıyordu. 

llirıbırlerini pek güzel anlıyorlar ve Şahinde içer
de inlerken baoalaruıoun bahsetmeyi ve onun i<;in 
gözyaşı dökmeyi istemiyorlardı. Buna rağmen her 
ikisinin de gözleri karşı mindere, Salahattln Beyin 
her akşam, yemekten sonra oturup eski kitaplan 
karıştırdıt::ı köşeye gidince ikisi de başlarını önleri
ne eğerek dakikalarca susuyorlardı. 
Meğer kendisine 46 yaşında ihtiyarlamış gözüyle 

balıılan hasta Saliı.hattin Bey bu evi ne kadar çok 
dolduruyormuş? Dört odalı ahşap bina sanki bir • 
denb~rc tamamen boşalıvermi']tL Gelininin yanından 
hô.lô. dönmiyen ve döneceğe de benzemiycn Rumeli
li hizmetçi de olmadığı için Uç kişiden ibaret kalan 
bu aile sanki bir odanın ancak bir köşesini işgal edi
yor ve diğer taraflar bomboş, hayır, ölünün hayali 
ile dolu olarak duruyordu. 

Şahinde kavga etmediği zamanlar konuşmazdı. 
Muazzez 13..fa kanşmıya korkar ve Yusuf dalma su
sardı. Bu evde konuşan, şaka yapan, soran, hatti 
fırsat dU,tUkçe, üç dört kelime ile de olsa., anlatan 
ve havadis veren hep SaJ&ha.ttin Beydi O gittikten 
BOnra. ev halkını, uzun zaman bir değirmende bulu
nan insanlara çarklar birdenbire durunca gelen bir 
l}qkmlık sarmıftı. Kula.klarmda. hl!A. u~ltular de
vam ediyordu. 

Yusuf ve Muazzez gıbi iki ınsanm uzun zaman 
bu teessürlerden kencüterini kurtaramamaJan bek
lenirdi, fakat., evvelce de söylediğimiz g~bi, hadiseler 
biribirini çok çabuk kova.ladı ve zihiuteri uzun za .. 
man bir nokta üzerinde kalmaktan menetti. 

1 

Salahattin Beyin öJUmUnden sonra kaymakamlık 
işlerıne on be~ gün kadar, en kıdemli memur olan 
tapu müdürü \'ekalet etti. Sonra İzzet Bey isminde, 
oldukça genç bir kaymakam geldi. lşe başlar başla
maz ilk işi evvela şehrin ileri gelenlerini hükumete 
çağırtıp onlarla konuşmak, kendilerile iş birliği et- · 
mok oldu. Bu toplantıda söylediği sözlere nazaran 
memleket çok mühim anlar yaşa.mn.kta idi. Yarın 
öbtirgün duşman zırhlılannın Edremit körfezine 
girmesi ve belki de kasabayı bombardıman etmesi 
mümktindü. Ne çetin bir devirde yaşadıklarım anla
mak için Edremitliler bu dakikayı beklemem tli, şinı 
diden gözlerini açıp hUkumetle el birliği etmeli idi
ler. Ve daha birçok şeyler. 

Toplantıya çağınlanlar arasında memleket eşrafı 
da vardı. Zaten yeni kaymakam sözlerini asıl onla
ra tevcih etmişti. Kendini diğer memurlann hepsin
den bUyük gördüğü için konuşurken hatta ceza reisi 
ile müftünün ve kadının bile yüzüne bakmamıştı. 

Herhalde bu harp vaziyetinde bir mülkiye amirinin 
geniş salahiyetlerini onlara hissettirmek niyetinde 
idi. 

Geldiğinin ikinci gecesi Çmarlıhandaki odasında 

eşraftan birkaçile oturup kafayı çektiği kasabaya 
yayılmca diğer tecrübeli memurlar: 

"Tamun, :Edremide malın gözünU göndermişler
YilkünU tutmadan gitmez!,. diye söylendiler. 

Fa.kat tzzet Bey ~kilnU tutacağa da pek benze .. 
miyordu. Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düş
kündü, 

(Arkası varl 
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Gündelık gazete 

Başmuharriri 

Nasıl Is 
' 

l / __ s_us_u_·· n_de_b_u__,I Buluyorlar? 
Ahmet Emın Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikis.de, 
herfeyde temiz, dürüat. 1amimi 
olmak. kariin ıazeteai olmayı 

çalıtmaktar. 

1 Günün Mesetelerı 1 

Fal 
Bir nıDyona yakın satan Fransız 

gaıeteıerwden biruıl gözden geçlrl • 
yorum. Kü~ük Cı.1.n1ar sayfasmda • 
Yon. Bu Wi.nlar 1-l muhtelif kısma 
ayrılnu~tır. Kiralık e\·ler, it arayan
lar, otomobil satanlar ... vesal.re. .. BU· 
tun 03.nla.rm sayısı 45 tlr. Ve tam 21 
ta.nesini falcılar, kayıptan haber ve. 
renler, ele ha.kanlar,, mUnecclmler, 
el yazısından ahkim çıkaranlar iş
gal etmclctedlr. 

Ortalık kaJ'lltıkça ve alal, phsi ve 
umumi meseleleri halletmek kudret. 
Bizliğinl duydulııça, herkes, müsbet
ten mlstik'e kaÇlyor. Te\·e.kkültl, Şa.r. 
kın miskinliği sayan Garpldar, Parl· 
l!lln izbe odala.nJlda, §imdi JDntllye 
&\'UÇ açıyorlar? 

Fa.kat reJtnılerde. lhtiW!erde, hat. 
tA IJU sadece demir ve çelll Uzertnde 
oynıya.n sllahıamna yarışmda bile 
derin blr mistik hi-Jdmlyet:( görmez 
ırusmtz! DUcttat.öıierden birinin te-
bıuw bana: 

- Onda blr peygamber haU yok 

mu! dJye sormu"tu. 
Celil Bayar. nu.tdne ödemek için 

Dı~ mali arıyor. Şu kapattılumz 
fiel(kelerln y~B dervişlerinden, ~ • 
gene falcılara kadar, e8kiden ne ka
da.r mL11tik ve fal stoku ~ 
hepslnl mUsbet Olmler dilnya.."ma 
Revketmelk tekllflne ne dersbılz! Yal 
ruz yola çıkarken, kendilerine yeni 
bir ldgatç vermeUylz: Karamaça la
n buhran, sinek yf(\iff51 harp, ytt • 
rd< blrUsl Mmetler Cemiyeti, orya 
papazı (\st.edlğlnlz dlkt.a.tör l&mlnl 
koyunuz!) v. e. .... 

.AJut1ar 
Der gtla guetelerlnılale, Anadolu.. 

Dun 111 veya bu kasabasında eni blr 
amt dildkllğinl okuyoruz. 'Bay amtJw 

ya Atattlrke kvtı .....ımu •Yll· 
numı, yahut ..... buı mlUI vak'a. 
lan dalına batırtafmak nlyet.bıbı e
Mrlerldlr. 

Ve birpoldan gerçekten hazin te 
terdir. O kadar ki Atatürke htınn~ 
ve minnet duygumu ve zafer hatı 
nama beğldığona, bizi bir gün, ._: 
alarau d~ye ve budarnu 
Diden yapDUYa eevkedecddfr • ye • 

Anıt yapnıab meüek edinen 
bur A\TUp& 911l'atklrlannııı ::: 
hele bizim telklDlerimlzbı f&?Ja t.est. 
rı altında kaldıklan aman, ne bdar 
az muvaffak olduklanm ctirtlyoraz. 
Jl&)buld btttç:eleıt bukadar lllaarat 
etm1ye eiveıişD oJınına. bll)111c ktl. 
etik kasabalar• ua'atla biç alllveıt. 
ti 0ımıyan ve eeerleıtnı t.atçdara • ..a.-..-....1...... 111. 
lll&lhya.D ....--- ellerlne döttt • 
70r. 

Basit ve dolra ~eclblp, Tttrtr say • 
cmı kadar '1'Udc ır.evldne ve 1dUtttru _ 
ne deli tfll'Ud edlldllioe ftt!>he ol. 
nuyua bu ~rlerl merkedn sallhl • 

yetil konroltt a1tma almaktır. llWdl. 
metin bu yoldakl karannı öireamek 
bizi teeem etmektedir • 

Da.ha bu 9lllUardan btlyftk, ktlçtHc 

binlercesini~ ·'l'lbtdye •• 
del\rl. meydanlan ve PM'kla.n Mile • 
b bir .mette bofturllır. Fakat~. 
larmmla onJan, ftkUyle Türk urt 

' • çefmelerlnln "91& ona beuer 
Mll'at eserlerinin söslecUtl gibi .. 

glnlefttreeeğfz • • 

Sokakta kalmış 
bir ahretlik 

. d rdini döküyor 
YAZAN: 
------

Suat Derviş 

I
• ri göz 1 erini açtı. 

Tırnakları kızıl 
boyalı ellerini biribirine 
kavuşturdu. Ve genç yü
zün Ü aydınlatan bir gü· 
lümseme i~ söze başladı. 

- İstanbuJlu değilim. 
Kırşehirliyim. Babam 
Muharebede ölmüş. An· 
nemi iyi hatırlarım. O öl· 
düğü zaman epey büyü
cektim. Dayılarım beni 
Kırşehirde bulunan bir 
İstanbullu ailenin yanı
na evlatlık verdi. Birkaç 
zaman sonra onlar beni 
alıp İstanbula geldiler. İs· 
tanbula geldikten sonra 
da ben onların yanından 
çıktım. 

- Niçin? •• 
- Niçin olacak, çok hırpaladık-

tan için. Evlatlık olarak almL.jlardı 
amma .. İsmi evlatlık .. En hain Uvey 
ana bile bir evlada böyle bakmaz. 
Biz Uç kır.clık. Ne üstümüzde vardı, 
ne de bqımızda; çıplak ayak taş
ların üstünde dolaıırdık. Elimize 
"" ~ ...... ,,,.......,.,.,,1.,rrıi V.ıı lnı?. Pvlat
lrk ismlllltmaabOğall tokluuna ça-
lıfırdık, Bvvela. lrAPI ~
dan en büyüğü bu hale dayanam~ 
dı. Bir gün aldı başını, çıktı gitti.. 
Birkac gün sonra bir dayak yemiş
tim. Ben de evden çıktım. Benden 
evvel çıkan kıza, bir apartnnan ka
pıCISr bir iş bulmuş. ben de ona 
müracaat ettim: 

"GUnU gUnUne iş bulunur mu 
hiç?" dedi. 
"Benim yatacak yerim ydc, Gül. 

BÜm abla." dedim. 
"Ziyam yok, dedi. kapı bulune.J

ya kadar bura.da kal, ben sana yi
yecek, içecek veririm: sen de bana 
günde yirmi beş kunış ver." dedi. 
Tabii kabul ettim. Dört giln bövle 
ger.ti. Benim yanımda dört Uram 

vardı. Burtu. btına vanlannda k"ldn 
inn bet!! sene kinde vermiııı olduk
lan b11Vt"11m hahtti!lllrrindf''1 tnplıı
mntıtım. Bunun btr HT"'lıııt e"ittl. O 

gün bana bır kapı bulunduğunu söy 
lediler. Bunlar genç bır bayanla ko
casıydı. Pek sessiz bir evdi, iş te 
ağır değildi. Uç hafta rahat rahat 
g çti. Uçüncü haha kapıcının e
nqdeıı tanıdığım g nç hizmetci kız 
lan, bana: "Bu pazar gilnü bera
ber sinemaya gld<'hm" dediler. Hl'p 
beraber çıktık. Sinemaya gittik. 
Çok eğlendik . Bir tanesinden çıkıp 
ötekine girdık. Arkadaslarunm 
yanlarında tanıdıkları delikanlılar 

'ardı ... TkinC'i sinemadan ıronra bir 
otomobile bindik. Masla~ doğru 
gittik ... tknlm ömrUm, bütiin mut
fakta. bulaşık <'ukunınun ba~mda 
g"cti .. O gUnkü ha~atımız çok ho· 

· şuma gitti .. 

Evde~ ~aat V('rUve kıılar ;,in
Jf ıdım. Döndiiıftim znman 

saat on olmustu. Eve gitmiyc kork 
tum, azar işitirim diye. Kapı<'mrn 
yanına gittim. Kapıcıda o gece kal· 
dım. Ertesi sabah gittim. bizim 
bayan kızmış. Elime yedi buçuk li· 
ra olan hakkımı vererek beni kapı 
dışarı etti. Yine ktlptcıya gittim. 
Kapıcı bir kere kolcu parası olınak 
tizere elimden 2 lira alpı . Sonra da 
yine gecesi \-irmi beş kuruc:t-'ln o. 
r.ada tam altı gün kaldım. Uç lira 
da böylelikle gitti. Nihayet bir giin 
kapıcı bana: "Sana yaşlı, kimsesiz 
bir bayın yanında iş buld·1m" dedi. 
Gittik, sekiz lira aylıkla oraya gir
dik. Bayan çok iyi idi. Iki hafta 
geçti. Kapıcı kadın geldi; "Burada 
Sekiz IİrR p)rvnnuın ~n CAnA nn 
~liraya bir iş buldum" dedi. Da
dılıknuş. "Ben hiç çocuğa bakma
dım" dedim. "Ziyanı yok. Yalnız 
sana sorarlarsa, iki çocuk büyüt
tüm, dersin" dedi. Beş parasız beş 
sene çalışmıştım. Ayda on beş lira 
bana banker aylığı gibi geliyordu. 
O yalanı söyledim ve dadı diye tu
tuldum. Ve hiç çocuk bily'jtmemlş.. 
tim, tabii buna da bakamıyordum. 
Bir gün çocuk çok ağlıyordu. Sus. 
sun diye kavun yedirdim. Müthiş 

hastalandı. Beni kapı dışarı ettiler. 
Yine kapıcı Gülsümün yanma dilş· 
tfun. Tabii daima aldığını paraların 
iki lirasını on beş lira olunca da ilk 
aylığımın üç lirasını kapıcıya veri
yordum. Birkaç hafta işsiz kapıcı
da oturdum. Kazandıklanmr da 
gilnde yirmi beş kuruştan Gülsüm 
ablaya veriyordum. 

lı rejimi bütün şarflarile feessiis ec/en memlekcf/ercle i• 
myan Aadtn, çabu~ ve emniyetle İJ bulan k.odmdtr. Ve b 
'adtn ev hayatında olduğu gibi, iı hayafır.da do fam mcis· 

"ahsildir. 

iyi olunca gel" dedıler. Çok kor
kuyoı dum. ister ıstemcz e\dcn çık
tım. Yine kapıcıya geldım: "Aman, 
sen ince bir hastalığa uğramışsın, 
ben seni evimde bir dakika tut..ı

mam" diye yüzüme karşı söyledi. 
Bu evde arkadaşlarımdan birinin 
yaşlı bir ef,ndisi V"'rdır, bana acıdı. 
Beni bir doktora götürdii. Doktor:' 
"Veremdir" demiB. Çılgına dön-
.. ım.., O ....... hnml'tli inuuı · "VAIJa. 
hi kızım, benim evimde de gençler 
var. Ben seni evimdt" tutamam" de· 
di.. "Bir hMtane bulalım sana . Ş'm 
diki halde kapıC'ıya git" 

Sokaklarda kalmıtsım . Çok ate

şim vardı. Sırtım sızlıyor ve öksil

rilyordum... Yine sürüne, sürüne 
kapıcıya gittim. Ikl gözUm iki çeş
me ağlıyarak: "Beni eve al" diye 

yalvardım. F• kat fayda etmedi. On 
dan ötesini siz biliyorsunuz. Yolu
mun Ustline çıktınız. Beni Etfal 
hastanesine gôtUrdilnUz. Et!al hrus
tanesinin doktoru verem olmadığı
mı, bir soi!uk aJ~nhğı geçırdıği
mi söylemiş ... Bundan sonr beni 
bir de doktora yollndınız... Sizin 
doktorunuzmuş, o da verem otına
dığmu bildirince o ihtiyar bay be-

ııı uç gun e\ ındc alako) du. Meı • 
hamctell alako) du. Sonra da bır 
hWit.a.neye yallı dılnı. Hastanede 
de tukunık ve ı ont0 cn muaycncsı 

yapıldı.. Hastalıgmı olınad.01 b~ 

bütun meydana çıktı. 
işte benım bu haı ;mi bilen o mer· 

hameU~ bay, benı yanına aldı. Ba
na bakJrak, beni ıyileştirdi. Sonra 
yıne kctıdı eliyle bcnı çok iyi taıu
dıktanrun yanına verdi . 
Şimdf birçok aylardanbcri, sizin 

de tanıdığınız kapıdayım... Çok 
şükür, hasta değilim, çalışıyorum ..• 

Y Uzü ciddi bır mana alıyor: 
- lstanbulun ıçinde, be

nim gıbı ahretlık alınıp, sonunda 
sokaklara bırakılmış kızlar pek 
çok, diyor, ve onların hepsinin ba· 
şından da benim başımdan geçen
lerın envaı çe~idi geçiyor ve bir 
çoğu da maazallah, kötU yola sa
pıyorlar. 

Ve gitgide cıddileşen bir yüzle 
ilave ediyor: 

- Yalnızlık, nasihatsrzlık, benç
.lik, parasızlık .. Burilar öyle fena 
şevler ki. diyor ... Bıtzt zaman in
sanın a klrna olmadık şeyler gelmi
yor değil... 

OKUYUCU MEKTUPLARI B lr gUn Gtilsllm bana: ''Bir e- / 
lektrikçi var evlenmek isti

yor. Pek iyi 'ÇOcuktur. GUnde bir; 
bir buçuk lira kazanıyor. Seni gös
terelim de, evlen" dedi. Doğrusu 
~ de evlenmek istiyordum. Çocu
~ bir giln kapıcının oduma getir. 
dıler, fena bir delikanlı değildi. Be
ni beğendiğini söylediler. Ben de 
beğenmiştim. Söz kesilince Gülsüm 
~bla benden kılavuzluk hakkı beş 
hra aldı. Beş lira da k&ğrtlarmıızm 
asılmuı için Iizun gelen ilk mas
raf için verdim. 

- Niçin çocuk bu parayı verme. 
dL 

aS"e.e verecek çımacı y9k ! 
Bir kariimlz yazıyor: ı Sebebini sordı..ğunuz zaman buruar· 
"Yeni senenin Dk g;ınu, K~~rk~ - "Undan ve sıcak ç:Kan ekm.?klerde~ 

yünden 11 de dtalkan vapur koprUye böyle olt·yor ellerimiz.,, diyorlar am
yanaştığl halde yolcular hemen dı • ma ... lnsanm içi bulanıyor . ., 
fanya ç ılca~adı. Evet, çıkamadı. :au. Karümizin hakla var. Belediyenin 
nun sebe'bi, ıskele verecek çımacı bu- nazarı dikk tini celbederiz. 
lunamunasıdır". 

Ancak bet dakika 90nra çımacılar 
gelip iskele verdiler, halk ta vapur 
içinde briclemekten kurtuldu • 

Bet daJdka... Anla§llan ba.zzlarma 
hlIA. pek ehemiyetaiz bir zaman gell· 

Bisiklet ve Belediye 
Veraiai 

- O, nfpn ve dilğlln ic;in, yn. 
zOkler için nıaaraf edecekmiı. dedi-
1 B 

yor!,. 
er. u masraf benden olaca.km11, 
kabul ettim... Fakat işte delikanlı ' Ekmeklere Kağıt Sarar-

OakUdarlı Cemil iaminde bir o. 
kuyucumuz, Ja.ponlarm bisiklet ıpor. 
la.nna ÇOık ehemmiyet verdıklerine i· 
ıaret ederek diyor ki: 

da gidiş o gidiş. Bir' daha ne karşı- ken .• 
ma çıktı, ne yilzUnU gördüm, ne de Aksarayda M. Ni.hit imzasiyle al. 

Öyle eğlendik kil 
1937 nln bir iki gUnU harcandıb 

halde dlthJ. YılbaşJ gooeslıılD ta&b 
hatırnJan dillerden du.şmu~ or. 

- 1 llbaşımla ner\ıde idiniz? 
- }'ili.o yerde... Öyle eğlendik.. 

o~ le eğle.ndik ki! 
- Biz de falan ~ t>nle itlik... Fi • 

lancaJa.rla beraber... Ba de doğrmu 
fe, kali<le eğlend't. ! 

- Alo, sen mi in Lemancığnn! • 
- Benim. !'1.eklbe en mhln!. 
- EH"t, M.'kerlm! Na~11Jsm!. 
- Sonna ! Hila kendlmf" geleme-

dim •• Ydbaşı ı;tt.esl sabahladık .. 
- Biz de Ö) le.. Eğlendiniz mi ı. 

ri?. 
- Fe,'kalitde! Ö~ le ~endi< ki!. 
tnanma~"Jn; yanıq n IM-tld de ,.._ 

nsmdan fıulası ~ alıtnclır. 1nsanlarna 

1 
caka ve pRla\ ra ihtiyacını tatmin I· 
çin \'ılha."ı l'I\ nnikemmt"1 hlr fınat. 
fır. ('ok df>fn isf emi) e iı;f.Pml) e gifll· 
len. hazan kı!'oikançlıh ka\ ı,rnlan, ıl • 
nlr 1.Tb:1erh lr, )·nnmha" afnsı, mide 
bonıkluğu lif> aulrt olunan ejflentl 
~ nlrrindt> J:(İrrnek s:ı ·~,a5İ) le topla.
nan h"llkın ) liulr t>lliı.i, ora.lanı fa. 
lancadBQ &"ia~ı kalmamak, l~timal 
,.e bi!ha.<iu ma ll \'M.İ) etJ hakkında 
!iÜphr ',. rl •dikOllıı tn-andrrmaınA 
;.:a) .-Sİ) k- ıtihnl"lf"r ,.,.. otnrduk'an 
mıicl 1 .. tı·r tlP sunun bunun lolığ'ltr, 

ıo) nfı tini, t.a,Tını, h11rf"kahnı tenkit 
ilı• 'ot it ı: '('irnıM.-nllr. 

mı zornki nrc;'enln rla ha o !:'f"C49 g,,. 

baha knr<iı hns ı:;ö~tf'rl'n nldam~ 

nankörliiı1t> maruz kalan eski yılın 
intikamı ~'1iclir . 

1..ii~<ln (lllimb: va.np ta bunu bir tir 
lü ikrar edrmrytz !. 

- o~ le eğlendik... Öyle f'ğlendlll 

kil .. 

Tnknrath·le. lhthnal k~nfli kendi • 

mhl dr kondınna.k. ve bö~·1ttıe ~ 

gecenin kesemf,..de açtığl rahnefl, 

sıhhatimiz ti7.erlnde ~"8.ptığl nnmr 
tesiri unntmftK 11't~riz • 

l\laamafih. 1937 ~·tlınm başlan~ft. 

nı tes'it eden btitün A vnıpa IDf'f1I • 

leket1erinln lçerlslndf' net'f'.Al nlshfı • 

t,en gerçek ohnuş olan tek yer dt ha. 

zim burasıydı. 

Diişünürsmlz, hu hususta • .. 
bana hak \'erirsiniz .sanının. 

Ercümend Ehem - Tol11 

K eçiburl:ı 
Fabr:kasında 
Yen\ tes~sat 

Ke<;iturlu Kükürt fabrlk&lmm 
tesisatı bit;mek Uzeredır. SUmerbaD. 
lcın idaresinde çalışa~( olan bu mtl 
him fabrikanın 20 bin kilo ldftdırt 
işliyecek fırmlan kurulmuştur Y .. 
nl fabrika her sene 48 ton tasfiye e
dilmiş kUkilrt ç '.<arac;ıktır Fabrik~ 
nm genişletllmesi veriminin arttınl. 
ması için de ted'oirler almmifbr. 

Otomobil Altında Kalan 
Kız öldü 

Şoför Fehaminın otomobili, Balat._ 
ta Dcapina isminde bir 4nza ça~ 
yaralamış, Despina J[aldınldığı M• 
sevi hastanesinde ölmüş, şoför teY • 

kif edilmiştir • 

Unlardan Alınacak Rea!m 
Buğday koruma kanununa göN 

unlardan alınacak vergi nl8beti hat 
kında Maliye Veklletinden bttttba 
defterdarlıklara giSnderilen tamim 
nazaran yetmiı iki kiloluk bir çu • 
va.l undan yUz elli kuruş ve Yetm!t 
iki kilodan noksan çuvallardan da 
yüz kuruş reııim alınacaktır B\lL 
day ve çavdar unlarından almacak 
vergı aynidir. 

Türldyenln, CtbnhurlyfJtin httrrl • 
Fef;lerlyle b~ olan heykeller ve 
heykelli anıtlar devri, aM< •oksu. • 
larmm teşblrllle değil, canlı ve tevkil 
bir Jrllffilrtbı ayanıt dellDerl ohmya 
)'aramalıdır. - Fatay 

evlendim. Kapıcıya soruyordum: dığımız meıktuptan: 
"Memleketinden klğrtlan getire- ''Bazı fırıncılar, ekmekleri kA~da 
miyonnuş" diyordu. Baktım, evle- sardıktan 90nra müşteriye vermek gi
neceğim yok, yine çalJ§DUYIL k&- bf iyi bir usul ittihaz ettiler. La.kin 
rar verdiın. Yine bir ~ngin apartı· bu kAğıtlan kopanrlarken, parmak • 
manda iı buldu. Her DeY iyi idJ. Ye- larmm ucunu tOktlr{)lclemeleri ne fe
mek bol. içmek boldu amma, evde DL •• Küçük bir autu stln~r bulun • 
bir verem vardı. Verem tOt:OrQyor .. dunalar da parmakl"rmı onunla 19 • 

du. Ben til'ltUmU~ kaplan yıkrwr· tatsalar, e~+te lthht mahzurlann 
dum. Verem olmaktan korktum. &ıftne ~Um~ olur. 

"Biz TUıık çocuklan da birer bisik
let alıp spor yapmak ,yanşlara gir • 
mek ve adalelerimizi kuvvetlendır • 
~ei< istiyoruz. LA.kin senenin ancak 
6 ayında binilen bisikletlerin beheri -----=======ıoı:::::=---• ·'I 

İnhi 1 ld "*j M••t-L- _ A'mnnyanm d~rt 11en"'
1
lk lk· 

sar.car ar .u anar tıaa:ıı plAm maclblnce, attprllııtWer. 
1111 A vrupaya Gitti dea b1e 18tııade ecllUyor. s~uuıoz tıA

. tnhtsara U.bl ~ mahıulltrlnl ldmlyet.l varken bu ıUprllntttıerln gll· 
harid piyasalara ta.mtmü ve TUrk Dön blrbule uhlrll gu olarak mey· 
manan için ptyualan ya.kından ta. dua.~ ldmle temine. 
tip edebilecek ajanlar temin etmek ılemez. Yukanld resim, AJmanyoda 
IGfn tnhJsarlar İdaresi mUteha.&8181 -plerba ae btlytlk lhffpwmla t.oplaa· 
A vnıpaya gitmi§tir llrpaa acık bir clelDdlr 

Ve gtlnUn bfrtnde korktuği.ım 
bqıma geldi. BUyUk blr 

ökstlrUk ve ateşle yatafa dOttUm. 
Beni kapı dışan ettiler- .. Git yat, 

Belediye abrtam hem bunu, hem 
d e e 1r m e k v e r e n t e z g l h· 
tarlarm eli temis olmunu tem.in ey. 
lemeJfdlr. ~. ~tarlarm el • 
leri alelekser acaip bir kir içindedir. 

için belediyenin senevi Uç lira vergi 
ve yanın lira da numara parası al
ması bi7.e ağır geliyor. Bu vergi hiç 
olmazsa eskisi gibi bir liraya indiril
se, bisiıklet kullanan gençler çoğala. 
caktır .. , 

Kariimlz. bisikletlerden belediye • 
ye alman verginin tndirilmeaihi isti
yerek mE:lktubunu bitiriyor. 

Nazillide Hamam ihtiyacı 
NazWiden aldığmm bir mektupta. 

orada mevcut hama.mm hem dar ol • 
doğu, hem de matluba muvafık bu • 

lunmadığı bildirilmektedir. Okuyucu

muz, nüfusu on beş bine yaklaşan 

bu kasabada asri bir ha.marn lnfl& 
muvafık olacağını ileriye ıdlrerek 

belediyenin nazan dikkatini celbet • 
memizi istemektedir. 

Haf ta Tatili ve Eczac•la 
''E. Eczaaı" ımzaaile aldı 

mektupta., hafta tatiH hakkında& 
zactlann da tBt.if ade etmfllll 
nazan dikkati celbevlememil rtca 
lunmaktadtr. 
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r Oergun 1 
\... Bu lllklre \ 

Şeytan Eğleniyor! ••• 

Gorki' elen kısaltarak: 
Kış rüzgarı serviler arasında u

ğultular yapıyor: karlan boş yol • 
larda ve kuşsuz. çiçeksiz kırlarda 

alabildiğine savurup duruyordu . 
Günlel'denberi bu hal hep böyle 

devam ediyordu . 
Şeytanın canr sıkılmıştı. 
Dirilerin aralarına sokulup ta on

lan hep biribirinin tersine düşün • 
dürmekten ve böylelı\{le yarat.tığı a. 
ctklı veya gülüne sahneleri seyret -
mckten usanmıştı. 

Yeni bir eğlence arıyordu. 

Kac!ircon KAFL/ 
Öyle yaptılar ve umulduğu gıöı oı .. 

du .• 
' Romancı artık üşümüyordu. 

Şehrin kenar mahallelerine gel • 
mlşlerdi. Orada basık hır ev ·· ~or • 
düler. Şeytan sordu: 

- Burayı tanımadın mı?. 
Ölü içini çekti ve acı acı söylen -

di: 
- Tanımaz olur muyum? Burada. 

nice geceleri uykusuz ve aç geçir -
miştim .... 

- Karın seni çok üzerdi, değil . ., 
mı .. 

. Dünkü B takımları maçlarında Taksim sahası şim· 
dıye kadar _gör~lmemiş bir bataklık halinde idi. Yağan 

Şu Dinarlı ~Jehmet Pehlivan şım
diye kadar Türk pchlivanlarmda gö
rUlmiyen bir tabiate maliktir. llcide 
bir ortaya çıkar, meydan okur. Gü -
reşlerin daima kendi istediği tarih • 
!erde, yahut kendi işlerinin icap et
tirdiği yerlerde yapılmasını ister. 

Karlı yolda sopasına dayanar~ 

yürürken önUnde sıra sıra serviler 
gördü. O senilerin dibinde de mezar 
ta.şla.r.ı. mezar kapaidarı vardı. 

- Ölüler!... 

- Eh ... Belki onun da hakkı vardL 
O benim geldiği.mı istemez. Fakat 
çocugumu bir kere görebılsem ! Biraz 
durmaz mısınız? . 

karların erımesıle çamur deryasına dönmüş olan Taksim Tekirdağlı Hüseyin in güreJ fobul 
Mesela Türkiye başpehlivanlığı mU 

sabakalan olurken Yunanistanda bu 
lwıuı;ıundaki tesadüfe kızacağına o 
mUsabaknyı kazanan Tekırdağhya 

i<;erliyerck onu meydana ~ağ1nr. Is. 
ter ki. onun her ıtr7.u ettiği zaman 
Tekirdağlı veya ba.~ka biri işini gU • 
rilnü bıraksın da gı:-Jip onunla boy 
ökiişsün ... Velhasıl kendineı::-ore hak 
iddi"lan. kendin~ ~öre mevdan oku 
ma adetleri olan bir güreşçidir şu Di 

Diye mırıldandı • 
Sonra söyle düşündü: 

Yürüyüp giden §eyta.nm kolunu 
tuttu .. 

sahasını B takımları futbolcülerinin bataçıka çabalama· etmesine rağmen ortadan - Öllilerle eğlenmclt lıer halde 
hoş bir şey olacak ! 

Şeytan sırıttı : 
lan hakikaten acı idi. kaybolan Dinorh - Kann burada oturmuyor! 

Bugiln yapılacak Fenerbahçe - GU ı------------------------- Duvarı asb ve mezarlığa girdi. 
Şurada büyük bir heykel vardı: 

- Niçin?. 
11~ bınnci taknnlan karşılaşmasının 
ehemmiyetini bılen mmtaka futboJ 
aj&n.lıgr bilyUk maçtan evvel yapıl· 

maeı mukarrer olan ikıncı küme o • 
yunlarmı tehire karar verdi Sabah 
leyin eaha üzerinde oyun oynanmıya 
f'ak .kömür tozu doklilecek ve silin 
<lir geçirilerek mc~ dan biraz futbol 
oynana.bilecek btl" hale getirilecektir 

Futbol ajanlığının bu karan bakı· 
katen yerinde bır karardı. BugUnkU 
maçm ehemmiyeti dıkkate alınmasa 
'bUe o haldeki bır sahada vasattan 
lyı bir futbol görtilmesıne imkan yok 
tu. Galibıyet ve mağliıbıyct mesele· 
len de çamurun ve su birikintiltln • 
nın keyfıne tabi kalıyordu 

1 toltmlon moçlartmn 
folsi/6tı 

EvvelA. Galatasaray B takımı tıe 

Vefa B takrmlan oynadılar. Galata 
Nr&y B takımmm Vefayı yeneceği 
bekle11iyordu. Fakat yukanda da an· 
Jattığmuz e k ı 1 d e futboiculerin 
kuvvetlerinden zıyade çamurun ve 
ı ı birikintilennln tesadüfiine bağlı 
olan faıkıyeti Vefalılar almış oldu -
\ar. Şüphesiz bunda, Vefa oyuncula
nnm batak bir sahada topu nasıl 

ull8llma.k foap ettiğine daha şuur -
tu bir ~ektlde karar vermiş olmalan 
da Amil oldu. 

Galata.sarayın bır goliıne mukabil 
Vefalılar iki golle maçlarını bıtinp 

eaha:dan 2-1 galıp vazıyettc çıktılar 

Fenerbolıçe 8 Güneı 8 maçı 
Fenerba.hce B takımı da birlncf ta 

kmn gıbi mevsimin başmdanben 
mağlubiyet acısı tatmamış bir takım 
dır. Esa.sen Fenerin B kaürosu ba -
an oyununu tutturdugu zaman ken 

di birincı takımına kafa tutacak hır 
kuvvettedır. Hücum ha.ttmda Fener 
~ınnci takımmrn yıldız akıncıların -
dan olan usta üç futbolcU 'ardır. Bi 
rlnd takım kadrosunda senelerce 
oynamış olan 'Muzaffer, Namık gıbl 
'Forvetler ~ıraz bozulmuş olan form· 
larmı duzeltmek Uzere B takımına 

muvakkaten almmışlardır. Hücum 
hattı bu halde olan Fener B takımı
run muavın hnttı da yerle, mlş. bıl -
lwn:ısa aol muavinı binncı takımdaki 
~l derecesine ytikselmiş hır oyuncu 
dW'. 

Böyle bir taktma karşı Güneş B 
takımı tam bir kadro ile çıkamadı. 
Bırinci devreyı gayretlı oyniyan Gü
llefililer ancak bir gol yiyerek saha · 
dan çıktılardı. İkinci de\Tedc ça • 
murdan yorulan Güneşliler karşısın· 
da Fener oyunu daha ağır bastı. Ve 
dört gol da.ha <:ıknrarak 5-0 mn~ı ka 
sandılar. Golleri Fc>nerdPn atRnlar: 

Semih. lki gol. Namık, l~i gol. 
SOn golü de Muzaffer attı. 

J ngillerede 
Arsenalın 
1-larıkaıarı 
lngiltere şampiyonasının baslangt 

Clhda çok gerilerde kalan meşhur Ar 
1enal takımı son hafla hnrıkalar ya 
ratara.k ilk safa fırlamı tır. Arsennl 
takımı bir hafta içinde dort milhim 
maç yapmış dordünde de muvaffak 
olmu~ur. Sekiz gUndı> yaptığı bu 
dnrt maç ıç.in Arsenal tıı,gilterenin 
bir ~dan obür ucuna kadar SC· 
yebatleı- yapmı tır. Çünku karşılaş 
bfl t:tlmnlarm Uçu Londraıian uzak 
yerlerd idi Rakıplı>nnın oldııkl:ın 
yeJ"lere kadar seyahat edip kazanan 
Anıenal taknnı g(>~n haft:ılara ka -
di:r halita giden J..underlanrlı d:ı geri 
cltı- kn I\ m ff k 'n1l" tuı 

Coe Luviz 
- Sen oldükten sonra "'iti ay ge<:-

meden başka.siyle evlendi. Şimdi 
Kontesler gibi yaşıyor ... 
Romancı bir daha içini cektf: 

Boksör siyah kaplan 
gözden mi düşQyor? 

narh Mehmet Pehlivan ..• 
Okuyucu1anmız belki hatırlarlar. 

Dinarlı Mehmet Pehlıv:m bundan bir 
mUddet evvel Tekirda:fü:-a meydan 
okumustu. Halbukı Tekırdaglı da 
Ba pehlivarı1ıı!"ı musabal<ahırında e· 
rıev v0nılm11~ uzun milddet idman
-la kalmı,, olduğundan kazan<lığr g:\· 

Sağltğmda Çann ~ilerci başısıydı ve 
dolandırdığı parala..nn hesabı tutu • 
lamazdı. Mezarlığın en muhteşem 

köşesi burasıydı. kış olmasına rağ -
men heykelin dibinde ka.tnmpatla. 
nndan bir çelenk taptaze duruyordu. 

Onunla, hayatta Wten epeyce eğ -
lenmişti. Zaten boş bir herifti. Sağ -
lığında ıstırap çekmesini bilmezdi ~i 
şimdi <:eksin! .. 

Burada bir eski vaU, ötede fettan 
bir kontes ,onun ya.nmdaysa bUtün 
ömrünü saraya gUzel kız ara.maJcla 
geriren bir prenses ... 

- Umuyordum. Demek ki zcng:n 
bir adama vardı ha!.. 
Şeytan gene smttı: 
- Zengin değildi. Sonradan ıen • 

gin oldu!.. 
- Bukadar az zamanda nasıl zen

gin oluvor? .. 
- Biraz bekle! ts e onların otur

du1<1an yere geldik. . N evyorkta çıkan Ring iaimli bir boks mecmuası var· 
dır. Bu mecmuada her ay dünya boksörlerinin dereceleri 
ha~nda bir liste . neşredilmektedir. Şimdiye kadar çı
kan l~stelerde zencı Coe Luviz'in ismi ağır siklet dünya 
şampıyonundan da evvel geçiriliyordu. 

"biyetin tıı!lmı rahat rahat <'tkarmak 
U7.<>re ı:ıilesinin yanına cPJdlnıi .. tir. 

Hayır. hayır: bunların hiçbirisi 
mezarından kaldınlmıya değmezdı. 

Şevta.n ona gilzel bir b::ıhrı> orta.
smrla'lti şık bir villayı gösterdi. 
Buğulanmış pencereye yaklaştrtn'", 

İçeride kalorifer yanı •ordu ve <' k 
genç, çok güzel bır kadm, sişman ve 
şıklığı sırtından dökUlen bir a.dRm • 
la yatak odasında karşılıklı likör .. 
terini içiyorlardı . 

l..lc;telerde i . 
mi birinci gt>.

çen h ahi 
l,ok.-.or 

...... - . 
' ,, .. , .. 

' .' ~ I 

Giineş 
KliibUniin 
Kongresi 
Yapıldı 
Güneş klübunün yıllık adi kongre 

si klUbUn Taksimdeki merkezinde 
dün saat 2 de yapılmıştır. 

Cevat Abbas Giırerin kongre ri • 
yasetine seçılmesUe başlanan kon • 
grede Spor şubelerinin bir senelik 

faaliyet raporları takdirle karşılan -
mış ve mnli rapor itirazsız kabul e

dilmiştir. 

ldare heyE:'ti seçiminde eski idnre 
heyeti aynen ipka edilmi~lir. Cevat 
Abbas Gürerin başkanlığı altındaki 
yeni idare heyetine muvaffakıyetler 

dileriz. 

Muallimlerin Dağ Gezin· 
tileri 

Halbuki son çıkan listeye bakılırsa 
Amcrikahlarm siyahi Coe Luviz hak 
kmdaki kanaatleri biraz değişmiştir. 
Kendisi birinci plandan ikinci sm'Ifa 
atrlrnış onun i..•nni yerine de Alman 
boksorü Şimeling'in ismi geçirilmiş· 
tir. 

Fakat garibi şudur ki, Alman bo ·. 

soründen sonra hiç. olmazsa dünya 
ağır sıklct şampiyonu Bradok'un is
mi geleceğine Luvizin ismi gelmek
tedır. 

Bo) le bir rütbe tenziline lüzum 
Msıl olacak -maçlarda olmamıştır. 
Bilalm~ zenci son aylarda yaptığı her 
maçını kat'i şekıllerde kazanmış, bu· 

Bi,. d .. "R:ı'.J!lT"hk• nr'hlivıın adPtfo
nnnl"Tl fil~., ..... ~sedı>'"(>!:- J)i.,nrhrnn 
hevesini bir daha re"'-mİ mfüıabaka 

tara kadar flRkl~ma~m1 ~övlNliktl. 
~11 l"'PVZ11 bir mfı,., .. 1·n~n hım~ı nrtT. 
Mı>vd'ln okuvıuı pehlivan yerine ga
,.€'f""iler kam .. ttk ... 

Bi7.lm siitnnJprch ~lirerfiö-imj,.ı "'Fi 

ren Teldrda:?h Hilı::evin istirahatill • 
dPn . Aile~i :wl'lında ge<'ırmive hakkı 

olduı!u günlerd,.n de vaz ~el"erck. do 

lavı~Ue sahstna.....ait olan mi'n.,1~~~ -
nın devamma mani olmak istedı. Yaz 

dun bir mektupla: gl.ireşc haıır oldu 
'fonu ve müsabaka irin Halkevile te-

m·ıs edilmesini bildirdi. 

Kenarlara yUrUdU .• 
İşte çökük bir mezar... OstUnde 

taJ:;ı bıle yok. Fakat orada kimin yat· 
tığını hatırladı. Orada bir şair ve 
romancı yatıyordu. Zavallı adamca.. 
ğız bütün omrünU şiir ve edebivat 
uğruna harcamış. lakin ~'11.2.<lığı ki -
taplar pekaz satılsll>ildiği için sade 
suva ekmek. yahut •mru fasulye ye
mekten avurtları çökmüştil. Geçim • 
siz ve geveze karısiyle <;ocuğu bu 
yüzden sefalet ÇC'lkml"ilerdi. Bu r.a • 

da aC"l-.Htan ölmih;ıtü. 
Halbuki o öldükten sonra neler 

olmuştu? 
J<ancu şimdi n::ı.c;ıl bir bayat yaşı· 

Bu. muhteşem bir odaydı. 
·ı 30rdU : 

- Kocası bır prens midir! 
-- Hayır .... 
- Kont mu? 
- Hn;,r! ... 
- Ya nedir? 
- Mevhaneci. .. 

- MPvhancci ıdi. !=::,imdi ~rap ta.-
cindir. &en öldii'ltten sonra kit.ar'~ • 
'rm kıımş kapı,ı gitti. Paralar oluk 

na mukabil Alman da bu mevsim bıç 
ma~ yapmamıştır. O gilndenberi Oinarlıdan SN' cıada 

Son çıkan listeyi "'ön>n Avnınalı C:'kmaz oldu. Nerededir? Acaba yine Kendisine kuru ekıneği gi.içlü~e 
yordu?. 

ı:!"bi akrvorrlu. BUtün f?'a7.eteler !!f'n • 
den ba;hsediyorlardt. S nin için •<F,n 
bUyük dahi!., diyorhırdt. Kadm bu 
tnevh:ınecivle evlendi. O da senin 
vazdnnn kitapların pnrasiyle .işini 
hUvüttU. Şarap tac1rh<Yine başladı. 
Gel dE> evlerini doia.ştıravnn. her ,•er
de. ı:ı <;Jığmda kimS('!I " kl\ıınct vcr
mediğı o kitapların viız. bimnci. mil
yo..,unmı bactı h•nnı ~örec<?ksin !. 

nmtahassıslar zencinin sırl sıyahh - Ynnanlstn'la mı p-itti d"' hnberdar o- kaz:ınnının o f'l:'!hlden ytiksek eserler 
!h yUzUnde.n gözden dılşmiye başla· lamadık? Yoksa yine bir gün ortaya §inıdi kimin iı:ine yarı~·or?. 
dıffemı bıssetmektedirleı. çıkıp: Seyta'lm yibüııde. !'ieytanca bir 

Dünya vasat sik/el ıampiyonu - Ben meydan okuduktrın sonra gülürnseyış görüldü: 

I 
- işte bu adam ıstıra.bın ne okiu-

yine ga ip filanca ~'ere gitmı<Jtim. gimdi <::"eldim. 

Dlınya orta siklet boks şa.n'uiyonu Haydi baknbm! .. Dıye yine meydan 
Fred ~tecle hasmı Gorilla Fônesl on rıl<ur mu? ... 

ğunu bilir! .• 
Mezarın üstUndeki karlan ve top. 

re.klan attı: kapağını kaldırdı. 
Ölüniin a"'zmdnn bir ıstırap cıc-1 -;;, 

çrlrtı ve boylu boyunca karların üstU. 

ne düfllil. 
ravundda sayı hesablle yenerek s'.lm Biri çrkıp sorsa: 

- Peki her Eıey iyi Dinarlı pehli- Bir yıl önce ölen zavallı bUyi:'.< ro-piyonluk, Unvanını muhafaza etmiş
tir. 

Hafif siklet 
Dünya hafif siklet boks ampiyo

nu Lou Amber'in bu ay içinde Parise 

geleceği ve ornda ıki maç yapaeağr 
Ncvyorktan telgrafla bildirilmiştir. 

Akmspor Kongresi 
A kmspor klübü genel sekretc:rli • 

ğinden: 

KluhUmiizi\n senelik kongresi 4 i

kincikanun 1937 pazartesi günli saat 
Hl dn klüp merkezinde toplanacak • 

ltr. Bütiin Akınsporluların mezkur 

saatte klüpte bulunmalan .. 

l ta] yan Boksörün Un Mühim 
Galib: yeti 

Ynı ı orta siklet ltıılyaıı boksörle

mancı her halde eskisinden daha sol-\•A.n amma. Tekirdağlr sizin p·ıra ile ~ünheı::iz o ası' ~imdi blmfü:ıtü !. 
gun ve cılız değildi. 5eyta.n kıs kıs sniliıvordu 

tutulmuş pchli\'anınız olsa böyleher Reytnn, romancıya bayatta iken 
eınretti~riniz zaman karsmıza çık • veresiye, fakat yüzde yüz zamla öte 
mak mecburivetinde midir?.. • beri satan bakkal kılığına girdi. Sıvas 

Partisinde 
iş eölümü 

Heı· ne ise biz i~in bu tıırafhrmı Onu yavaşça dürttU .. 
b•l"aknrak: Tr1drdrğhnm kabuliinden Adamcağız ,haya.tında pelcaz uyu· 
Sf'nra. Dinarlıdan ses sada <'lkmndığı dufrlı için olacak, kolaylıkla uyanını. 
nı ·ıeridcki mP\'dan okumalarda bir yordu. 
esas olur diye kaydedip geccllır.. Şeytan. bu S('fer uzun trrnddariy-

Bcyoğ'unda Atlıspor 
Uc) oğlu Halkevindeıı: 
1 - Evimizde atlı spuı kolu açı -

lacaktır. Bu sporu evvelce yapmış o
lup ta tckamUl ettirmek istiyenlerle 
hu spora yeniden başlamak istiycn· 
ler kabul olunacaktır. Evımıze mü
racaat edilmesi. 

2 - Bu spora ait elbiseleri kendi 
lcr:i h:ızırlıyacakhırdrr. 

lc zorlu bir cimd"'< attı: 
- H~vv! I<alk bakalım . Sı,,,a.s, (TAN) - C. H. Partis1 ye-
ölli doğruldu : ni idare heyeti azası kendi aralnrın-
- Ne var, k;msin. ne i!;tiyorsıın? df\ işbölümu yapmışlardır. 
- Ne çabuk unuttun? • Ya.ti ve Parti B kanı N·hım Tok-
- Ha! ... Affodersiniz muhtcren' e. Parti teşkılatmın murakabec.:ı, 

&yını. Falrn.t ... Kitapcıdan ... Henüz Rıza Bnran \'C Bchçd Basara teşki
para alamadım da... Yarm içın sôz lat, intihaplar, kongreler, dilekler, 

·yoru B f müracaatlar v.e 1ctimai Muavem:t 
verı m... u se er ... 

Boynunu bükilyor ve ellerini oğuş· \şleH: Halkevi Başkanı Etem Tanrı-
tunıyordu. verdi ile Kamil kitapçı Ulusal Kül -

rinden Lokatelli Amc-rika ddnüsü \a· 
tabıati &evdırnıc~\ ve yurdu tmtmak 
u

1
.ere kır ve d ğ gezın ıleıi tertip et· t nı olan ltalyada Fransız Viez ile 

Maanf Mtldiirlil<Yli munllımlere üniforma: siyah C'izme. sıvah ki· 
!ot. kırn11zı cakC't. beyaz kıra,·atl1r. 

:1 - At 1ı spcıru idaı e t>de<'ek m iile 
hnssıslar dl"rsll'rc ht'!zırdırlnr. Bu ko 
la at1 ile iştir:ı k et oıck isth·en ter 
derhal kaydolunacak ve miisabaka· 
tar için yetiştirileceklerdir. 

Şeytan bı)' '- altından gillümsedl: tür. ilmi barek• tler. ne riyat, Halk 
- Onun için gelmedim. Senin1e dcrsaneleri ,.e hntiplcrı matbuat.' e 

bıraı gezelim. Burada yatmaktan nesnyst: Rahmı Çeltekh de i çil r, 

mu tir . 1 diwüsmll~tür. 
Bu geı;ıntilcr ı:ıimd;lik sıra.siyle Yu. Maç Milano şehrinde 10.000 kişi ().... 

satepesi, Kayışdağı. Aydos ve Bel . nünde yapılmıştır. Italyan boksfüıi 
grat orm:.ınlanna yapılacaktır. fevkalade bir kabıliyet -göstererek has 

G zıntilere dahil olacak nıualhm· mını beşinci devı ede yere dcvırc?t""'k 
ler bu ayın allıf;ma kadar kaydedil • nrıçı kazanmu;tır. 

mek mecburiyetindedirler il ı Italyan boksbı Ü kcndı !'likl~t 1 -__ .... _ 
Turgutluda Sürek Avları 
Turgutlu - Ha.lkf>vi spor şııbeı:ıı 

başkam 11~'8.ı; Karpat. 12 avcı arka· 
daşıle beraber, Akmaı; mPvkıinde ü~ 

rmrPk a,, tertıp etnııc;; 6 çakal. l til
kı ı~ la\lflll olJurıllı-ıti t\lr. 
Yenı sürek avlan tertip edilecek 

\'C bunlara kaymakamımız Suıt S:ı

vın d ti k \'lı\t:c ktlr. 

nin dünya şampıyonluğu narn1.ctlcri 

nı aı;ındn gösterilmektedir. 

Yat Klüp Satılığa Çıkarıldı 
BUyilkadadakl Yat Kulüp sa tıhğa 

ç1ka.n1.mLc;tır. KuJübiin bina ve ara -
ıisıne 150 bin !ıra in ın.:-t takdir o
lunmuştur. Bına Em.lak Sankas1 tıv 
rafından satılmaktadır. Anadolu 
Kullibünün binayı :satmalmak iste -
diği söyl ıımektedir. 

Antalyada Mu&iki 
Çalışmaları 

AııLlılya (Tan) - Balkcvi tarafın 
dan bir musiki dersanesi ncılnrn1trr. 
tık olarak bir koro hey<'ti yetişt irile
cektir. Bundan ba.şka.. kem~n. piya • 
no ve mandolin dersleri veri:mekte • 
dir • 

YENi NEŞRlY AT 

d 
esnaf te kilau. serbest meslek erb:ı-

u~'.lntT"n m nu?. 
_ y k H · ç kt brrı· ken· bt, iktısadi vazivetin tetkik ve müta 

o ... anı... o an 1 • 1 l ki rd 
d

. · h b 
1 

d y
1
• leası iJılerıle mesgu o nen n ır. 

ımı ra at u uvor um a.mına... • 
ne emredersiniz.! $.arbay Adil Tarhan. ve Şakir O • 

- Sana çc~ güzel ~eyler göstere- ma, spor \e gençlik islerine, Tahır 
cegim, akla ~clmiY 11 ~eyler!.. Sen Divrik mrrkez ve ta ra bıit<"e. aidat. 
romnncısın. böyle . eyler hoşuna gi • ı,eh<'rruat 'c he ap ı l rme bakaca 

der ..... 
!ardır. 

- Emredersiniz!. . l f l• şeytan. adamcağızm ko1t.ına girdi: Merz"fonda Kubi'ay hti a • 
- C Uyor musun'?. 
- Yok ... O kadar değil ... 
- Hftkkın var! Za.tPn ltı!itm palto. 

suı gezntiyP. alışkın.sın! Unutmuşum 
Kusura ba.kma ! . 

Yeni Nureddin HO<'a - Bu mi • l~omancı tıtn\or \C çenel rı biri · 
zahi gazetenin 2 incı sayısı çıkmış - birine vuruyordu . 

Merzifon. CT ~~) - Hnlkc\ ımı ,,. 
de. inkılap ~hidi Kubılaym hat.mı
suu t..aziz lçm bir toplaııtı yapılmı : 
dil. tarıh \e ed~bıyat komitesi b~ .. 
kanı ile azadan beledhe ebı...~l öğl"ft
tııPTI Sabri Engin 'e Halkevi hac t

tıı doutor Hakkı Şamı l araf1ıır n 
l;u~vecanh hi~lerde bulunulmuş -

- Bıraz luzlanalun. Isınırsın: tur. 
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Kumandanların Harp Hatıraları 
.. "",., "~"""""""I 

Birçok harpler ge'çiren, I 
Mehmedin ıehamefine cephe. ~ 
nin içinc/e ve ortasıncla ıahit ~ 

-olan kumanc/anlann kıymetli t 

7 ---

Veremle mücadeieyi artfırmaizgzz 

ve heyecanlı hafıralartnt fes- ; 

bit ettik. Yakında neıre baılı- ' m an 

Atatürk geçcnki harp fal bikaf mda 

Atatd:Jıırlk ©fil 
S @lf '\t:@lD alt~~ 

lhalttoın©lc§l 
'(DUşma.nmm, pek ciddi olduğu 

anl&GIJan bu taarruza kar§ı, ya -
kından, ve bizzat tedbir ittihaz 
etmek Uzere o cephenin gerisinde 
CTureun> köyünde.ki fırka karar
gahme. gittim ... (Kireçtepc) mu-

harebe meydanına, kafi miktarda 
lkuvvetıerin. serian toplanması lü
zumu tezahür etmişti. 

Onun için istifadesi mUmkün 
olan cüz'ütamlan celbetmek su 
?'etiyle, öğleye kadar on iki ta
bur cem'ine muvaffak oldum ... 
Celbolunan kuvvetler, mütema
diyen muharebe hattına yürüyor
lardı. En nihayet; erkinrharbi -
yemden, icap edenlerle beraber 
bizzat ben de muharebe hattına 
Yakl~mak lüzumunu hissettim ... 

. Bulunduğum yerden muharebe 
hattına giden tek bir yol vardı. Bu 
yol, mUtemadiyen sahil yakmm -
dan geçiyor; düşmanın s~hile yak
laşmış olan iki torpidosu tara fm. 
3'filruuyö~· ir. :ıtAA altında bulun -

şimalinde, (Halep) te toplamak. .. 
Od 1 .. • 

n an sonra, vaziyete gore yem 
bir tedbir almak ... 
Fakat; bu karan tatbik etmek, 

kolay bir iş değildi.. Bütün Suriye, 
isyan etmişti. Nakıl vasıtaları, kıs -
men asilerin eline geçmiş, kısmen de 
eriyip gitmişti. Bütün o saha, asker, 
halk, ve asiler ve askeri takip eden 
düşman müfrezeleri biribirine girmiş 
ti. Rabıt, zabıt, emir, kumanda, teh 
dit ve nasihat mefhumları, tamamile 
ortadan silinmişti. İşte böyle bir va 
ziyet karşısında, 0 perişan kıtalann 
enkazını toplamak .. Bu. hiçbir kuman 
danın gözüne kestirebileceği ve mu
vaffakıyet bekliyeceği bir iş değil.:i. 
işte, bu müşkül vaziyette ileri atılan 
(AtatUrk) derhal işe girişmişti. 

Atatürk; bu çetin mücadeleyi, şöy 
le anlatıyor: 

- Bahsettiğim kuvvetleri, Halep 
te topladım. En ileride bıraktığım 

kumandan, fırka kumandanı (Kazım 
Bey) idi. Ordumun kolordu kuman-. . 

~ 
yacağıı. En büyük Kumandan -

Afafürkün çok kıymetli harp t 
harikalarına oif hotırolora bu- ~ 

' gün de devam ec/iyoruı. t 
"' ..... """''"""'" ,...,.._,.._,,....,, 

BAŞKUMANDAN 

V erem tahribatını 
teşrih ederek. bu 

korkunç hastalığa karşı 
mücadelenin şiddetlendi
rilmesini istiyen yazıları
mızın tanınmış verem mu
tehassıslarımız arasında 
uyandırdığı alaka devam 
ediyor. 

Bugün de Yakacık Ve
rem Sanatoryomu Baş · 
doktoru İhsan Rifatın 
verem hakkında bize ver
diği notları neşrediyoruz. 

Doktor İhsan Rifat diyor 
ki: 

T überkiiloz verem nı:kr~bu 
nun ııı ~ ıı vüoudüııc gıre

rek sirayet ve faaliyete geGm •sile 
olur. Çocukta yaşlı inJana nisbe
tcn bu sirayet keyfiyeti daha teh
likeli ve korkunçtur. Verem milc:ı
delcsindc esa~ gaye bu int:ın a'l'lili; 
vani hastnltı;m sebebi İl(' dnftr\1-
dan doğ'nıya mikad ledir. Bunun
la brra her {lndirer-te) vacı~taıarla 

yani şnhsi ve umumi nıfzıssıha 
ve cephane için vaadeltim. Ertesi çalışma ve beslenme şeklinin tan
gün, yine rahatsız olarak karar 

zimi ve ni~ayct şalrnın mukaveme-
gahta uzanmış .yatıyordum ... Bir a- tini arttırm:ık ilcı bu mUcndeleye 
rahk Ha.lep şehrinin içinde bir ateş yardım cdılir. Vf',.r-min sirayet 
koptJu. Balkona çıkıp ı::drnğa baktım. membalarını ı...-urutrnnk veya hiç 
HerkC'S, heyecan içindedir. Ve bir olmar.sn r.nrarsız bir hqlc ııcıkMak 
kalabalık otele hücum halindedir. 

vn:dfemiz old•ııhı gil:-i h~lkın yaşq. 

Bu &eb('J)le, 11f'rl hareltet eden 
t~~onil krtıı.atm durmuş olduğunu 
gordilm. Hayvandıuı indim. Ve ko
lun başma, krt'alann tevakkufa 

(Jltl\ltSI \ar} ucı. wı.ı .ı., n Un.1ı1 u l c\lv ular ulmah. 

Halepte mütemadi yorgunluklar se- ----------------+-----..----
bebile eski rahatsızlığım tekerrür et· 

mecbur olduğu noktaya g leli 
H k'~ e m. a • ,aten, oradan ileri geçmek 
kat'f olara~ ölümle temas etmek 
demekti. Halbuki bugün bu kıt'a_ 
lann ileri geçmesi elzemdi .. Evve
U, ben; yalnız olarak, koşar a
drmla geçtim. Arkamdan, ve bin_ 
birinden fa.sıla lle, erkanrharbiye 
reisin. ve yaverlerim geçtiler. On. 
dan sonra. "'tevakkuf eden kıtaat 
kumandanlarına: 

- ~ecclcsiniz! .. 

1 
Dedim... Parça parça koşmr.l-ı: 

eıuretiyle, o kıt'alar geçirildi. Ve 
bu muharebenin netice;inde de 
dilşmanm hareketi !kim brrakt_ 
la.rak, evvelkinden daha hlkinı 
bir vuiyet elde edildi. 

1 Ata.türkün kumandanlık haya • 
tmda • ve ıayısız menlkrbeleri a,.. 
rumd& - en müşkül ve en tehlike.. 
li bir ha.tıraBD'lI da, Umum Har
bin sonlarında (Halep) te ~çirdiği 
çok mühim bir hadise teşkil et
mişti. 

ı Suriyede bulunan asker kıt'a. 
lan, A.deta inhilal etmişti. (Yedin
ci ordu) namı altında, adeta bir 
enkaz haline gelmişti .... İşte böyle 
bir zamanda, orada kumandanlık 
'·arifesini deruhte etmiş olan A
tatürk ,derhal ~ı karan vermişti: 
- Bu perişan kıt'aları Sunyenin 

~-··----·· ... 
Hatıralara 
Başlıyoruz 

ti. Üç beş gün tedavi olundum. Ya • 
tağımdan kalktığım gün, kararga · 
hım olan (Baron oteli) ne gittim. 
Otelde oturuyordum. Yanımda, Su
riye valisi, fahri binb~ı Tahsin Bey 
vardı. Haleb.in şark uephcsinden iş · 
gal edilmiş olduğuna dair karışık bir 
malumat geldi. Çok yakın bir tehli · 
keyi 4;aret eden bu haberi tahkik i • 
çin, bizzat o istikamete gitme)i ter 
cih ettim. Otomobilde, Tahsin Beyle 
yaverim (Cevat Abbas Bey) vardı. 
Şehrin şnrk mcthalinde bir kalaba • 
lığın içine girdik. Bunlar, asker kı -
)'afetini taşıyan, Orhan ve Bedeviler 
di... Esir olm~tuk... Yanımda kuV 
vet olarak bir tek nefer yoktu. HU • 
cum eden bedeviler, otomobilin etra
fını sardrlar. Ve her tarafına yUklen 
diler ... Tehacümü görünce, şo!öre: 

-Dur! .• 
Emrini verrlim.. Elimde. Tahsin 

Beyin verdiği kırbaçla ayağa kalka
rak, onlara anlıyabilccekleri lisanla 
sordum: 

- Reisinlz nerededir?
Cevap verdiler: 
- Hepimiz, reisfz! .. 
Derhal &arnr vermek Jazrmdı .. Kır· 

baçla vurmıya ba§lıyarak • 

- Çekilin!. .. 
Diye bağırdım... Gayri ihtiyari, 

çekildiler • 

l . f 
- Çabuk reisiniz k~rşrma ge sın ... 
Diye emrettim.. Reisleri geldi. O-

na: 
- Ben; sizin yardmı ettiğiniz va

ziyete galçbe çaldım. Herkes ma~ : 
Htptt&r... Fakat; sizin iştiraklnızı, 
mazur görilyorum. Bu akşam yanı -
ma geliniz.. Sizinle görüşerek!erim 
var ... 

Birçok harplerde bulunan 
kumandanlarımızın çok alaka 
uyendıracak olan hatıralarını 
te,bit ederek hazırlamaktayız. 
En büyük Kumandanımız Ata. 
türkün kıymetli harp hatırala
rını müteakıp kumandanları. 
mızın hatıralarına devam ede
ceğiz. Er meydanında Türkün 
ıehametini onlatan bu hatıra
lan birçok tarihi resimlerle 
ıüılenmiı görecehinİL 

Dedim ... O: 

l I - Emredersiniz. 
1 fDedi... Şoföre: 

- Ça.buk, geriye!.. . . . 
Emrini verdim... Halebın içındeki 

karargfLhıma döndüm .. Biraz son~ 
şeyh geldi. Kendini, onun a.nlryabı 
leceği merasinJe kabul ettim. Ve 
sordum: 

- Benden ne istiyorsunur.? ... 
- Şimdilik bin altm .. Silah ve oep-

hane. .... 
Bin alt.mı o akşam ~. Silih 

" 

Gazct.emi:l.İn hnzırJaclı/;'1 hikfı

ye \·e l'ebiınleri karşıl~trnna mü. 
salbaka.~ı devam e.diyor. Bu müsa
baka şu şekildedir : 

Ga.zP.teıni:r"le her~ün Nasreddin 
Ho<'arn nit bir hlkihe ile bir l'f'!'iim 
r:ıkt\.('~ktır. Rt'Siml~rin alt ma ko
nacak olnn hJdi~·e.tcr resimlere ~it 
otmı~·acıı.k, ay onunda oku)·ucu -
la:rımız her resmin hiMiye.o: ini lıu -
hırnk bu nuınnrah resimlerin han
gi numnrah hil<n)·elerc nit ohlıığu-

nu :rn1.ıp hize gönt1ercee.kl~rılir. 
A~·ncn resimlerin yanmda blrl'r 

de miis:ıbn.ka kuponu nc~redil
m~ktooir. Bu kuponlann ıfa kf'ı.11f'
rcl<, ay sonunda, hikaye ,.e rt".~im 
numarn..c;ı listesi~ lf' birlikte id.ı.re

mize gönderilmesi lizıındır. 

Resim: 3 

IlütUn lıil.it~ elrrin reslmlerfnı 

do~ t.nyin eden okuJ uculannıızıı 
7,)0 lira.Irk iknunl~·e ,·erileef'ldır. 

İkramiye tevzi listmd şuılıı r: 
Liitiin resfınlf'rin hfüa,\·f'Jrrini 

doğru lnılıınlardnn bir kişiye 200, 
bir ld l~·e 100, hir kişiye de 50 lira 
nnkten mükô.fnt tıe onclan sonra 
gelecek l 00 ki~lvP ıtOO lirn lny. 
rnotimle muhtelü tıcdlyclcr te\ rl 

edilecektir • 

Müsabaka 
kuponu 
No. 3 

Hocanın komıufarından birinin evlendikten birkaç gün sonra bir ço
cuğu o/mu~. Hoca, komıusuna JU tavsiyede bulunmuF 
"- Hemen çorııya koı. Bir kese ile bir cüı fec/aril< el ve çocuğun 

yanına bırak.., 
Komıu sebebini sormuı, Hoca: 
" - 9 ayflk yolu beı günde alan çocuk, c:lemİJ, ofomayı ela bilir.,, 

Yazan : Doktor 

Ihsan Rifat 

Doktor Ihsan Rif,..t 

mecburıyetındeyız. Alkol, gıdasız
lık, guneş ve uyasız evleı, sefalet 
viıcudü1\ hastalıklara kar§ı tabıi 
müdafaa.sıru felce t.ğratır. Herbir 
vucut, y~ına \ e vi.ıcudüniın yıp
ranmış vq suiıstimale uğramış olup 
olmamasına göre az. veya çok kuv
vetli şekilde mikroba karşı koy 
mıya çalışır. Çok içkı içenlerde 
gıdasız lcalnnlnrdn, ya5ama tarzı
nı suiie.timııl eden:erde şüphesiz ve
rem daha müsait bir zcmın bulur. 

em! h~timizi zarardide et.len 
bütUn mıkroplu hastahklnr 

içinde ŞÜJ?hesiz veremin yaptığı 
tahnba.t en ba.cıta gelir. Bu tahri -
bat, içtim f olduğu kndar ckono • 

miktir de. Ve yalnız rakam dola

yıs!le ehemmiyetli de~il. bilhassa 
hasta ~hnsm ekonomik kıymeti 

dolayısile mühimdir. Verem bil

hassa gençlere ve tam faaliyet za

manında, iş görecek çağdaki in
sanlara musallat olmaktadır. Fran 

sada her sene resmi olarak ihbar 
edilen vcrcmlilerc ait Barriol ve 

Moyne'un yaptığı istatistikler cid
den dikkate değer mahiyettedir. Bu 
istatistiklere naz.aran Frnnsada se

nede vasati olarak 80 - 90 bin ki§i 

veremden ölmektedir. Bu ölUm nis

beti umumi ölüm nisbetinin yüzde 

13 UnU teşkil etmektedir. Arkek -

lerde 25 - 45, kadınlarda 18 - 30 
yaşlannda bilhassa en çok randı -
man alınabilecek ya§larda verem 

faıladır. Veremden bir ölüye mu

kabil vasati olarak yaşıyan, yani 
ayakta 4 - 5 veremli vaı dır. Böyle

ce Fransnda tahminen 400 - 500 
bin veremli 'ar deırektir. Bunlar
dan 300 bıni çalışabilecek yaşlar
daki insanlar olmaı:ıı ve bunların 

hasta olmaları dolayısle çalışama
dıkları dilşiinülecek olursa ekono-

mik olarak bir senede Fransnda tü 

berkülozun verdiği zarar meydana 

çıkar. Çalışamıyan bu kadnr ve

remlinin çalışma günlerinin ziyaa 
uğramasından dolayı kaybolan işin 

verimi 10 . 12 milyar frank olarak 
tesbit edilmiştir. 

Vereme karşı halkta bir kor
ku Phobie vardır. Bu ma

na.sızdır. Bu korku vereme karşı 

değil, verem sirayetine karşı olma

lıdır. Veremin slrayctJe olması 

için mikrop çıkaran veremli ile 
doğrudan doğruya. mkı, mükerrer, 

uzun sUren temaslar ve müşterek 
hayat olmalıdır. .Mikrop çıKaraıı 

veremlilerı tanımak ve mumkuıı 

mertebe erken anlamak lazımdır. 
Hastalar kendılerını doktora g s
lermektc cesur olsunlar. MuhıUe

ri için faydalı olacakları gıbı ken
dileri mümkun mertebe erken t&
da viye tabı olurlar. Çalışanlar, bıl· 
hassa memurlar mevkilenni kay
betmek korkusıle çok defa hasta • 
hklanru saklarlar ve tedaviye de
" am etmezler veyahut hasta.lığın 

halk tarafından korkunç olduğunu 
ve herkesın k"ndılerind n kaçaca
ğını duşünerC'k hastalıklarını ke
za saklamaktadırlar. Bu çok yan· 
hş bir dUşuncedir. Verem utanıla
cak bır hastalık dcğılctir. 

Y akın bir zamana kadar v&
rem tcda vısı yalnız bol ye· 

mek ve temiz havadan ibaret iken 
son senelerın münaknşa kabul et
mez müessir tedavi \'asıtaları (pno
motoraks ve cerrahi tedaviler) 
sayesinde bu af et korkunçluğunu 
kaybetmıştir. 

1 - Hastalığın erken teşhisi ve 
meydana çıkarılması. 

2 - Hastaları tecrit ve teda,1. 
3 - Sanatoryonılardan sonra 

nezareti tıbbiye. 
4 - Çocukların himayesi. 

sayesinde veremden öliım son se
nelerin istntistiklerınde cvvelkı se
nelcı e nisbeten çok azalmı9 olarak 
görülmektedir. Bu dört nokta her 
nemlekettc ynpılan mücadele s s· 
temınm bir öı neğidir. Miıcade'& 

tcşkılat.ı her memleket içın nynJ 
olmakla beraber tatbik şeklı o 
memleketin halkının refah seviye
sine ve diğer içtimai teşkilatına 

göre değişebilir. Ptotılfıks müca· 
delede esastır. bunun başlıca org 
nizasyonu da dispanser le!-ıkilii.tı -
dır. Fr .. 'lsada bugün dispanser 
mevcudu 803 tUr. Herbir dıspan· 
ser 1916 da yapılmış dispanserler 
kanunu mucibince muayyen bir ko· 
mite veya servise ba~h olarak çn· 
lışır. Teşhis ve korunmayı te 
mıne çalışan bu müesseseler, has
tane. sanntoryomlar, sigorta tec-ki
latı ve nihayet mzılha~ teşkıl itı, 

dot'1.lm evleri, ço ... uk yurtlnrile mil 
nasebettedirler 1933 senesine kada. 
Fransada yalnız hasta çocuklar i

çin 62 sanatoryom ve prevantor • 
yom yapılmıştır. Bunlarda yatak 
adedi 16 bindir. Heyeti umumiycsi
le 61 bın hastayı alabilecek -verem 
mücadelesine yarıynn 404 mUessese 

mevcuttur. Bu müessescler saye -
sinde bugt!n Fransada vereme tu • 
tulanlar ve ölenlerin nisbeti tedrı
ci bir surette nznlmaktadır. Nıte

kim son otuz sene zarfında verem
den ölüm nisbeti yüzde 30 olarak 
azalmı§tır. Mücadele te§kıHltı ıyı 

yapılmış dığer Avrupa meml,.,ket
lerlnden lngiltert'. ltalyn, Almanya 
ilah ... dahi böyledir. 

Burdurda iki 
Kişi dondu 
Burdur, (Tnn) - 12 senelerdenbPrl 

görülmiyen bir kış a.nsrzın ortalığı 

bastırmıştır. 24 saat süren kar, bü
tün }Olları kapamış. kaza ve nnhi
yelerle irtibat kesilmiştir. 
Anvalı köyünden mahkemeye g lC'n 

ikı köylü, Çınc ovasınd::ı. donnı ak öl • 
müşlcrdir. 

Af yon treni, Sandıklı - Afyon a~ 
smda knra saplanıp kalmış, posta gel
memiştir. 

Yollann yakında açılacağı ilmit e
dilmektedir. 



SINE.M.A 

Sinemanın akıbeti 
hakkında yeni sözler 
' 

Gayl Pafrik ve Lev Ayres "Ölüm kur1unu" filminde 
1 

l(üçük yddızla 

ne kadar kazanırlar, 
nasıl 

yaşarlar? 
Kadın yıldızlar için vücut güzel-. 

li~i, muvaffakıyetin ilk şartı ola
rak telakki ediliyor, san'at kabili

yeti bundan sonra geliyor. Fakat iU 

da var ki henüz serpilmiş bir vücu

ıde malik olmaktan çok uzak bulu-

111n çocuklar da beyaz perdedeki 

~irin akisleri sayesinde milyonlar 
kazanıyorlar. ı. 

lşte sevimli Şirley Temple ... Daha 
on ya~ma bile girmemiş olan bu ya v 

ruı:ak; çok fakir bir babanın çocu -
ğu idi. Bugün ise bankalarda hesabı 
carisi bulunan l>ir zengin bacaksız

dır. Bu küçük yıldız, objektif kar -
flsında harikalar yarattığı halde bil

gUıı dadı elinde büyümekte, terbiye 
görmektedir. Serveti iki milyon do

lan 8.§Illl§tır. Sinema saatleri hari -
ciıJde dadısı tarafından gezdirilir, 
teı biye edilir. 

Beyaz perdenin en küçük yıldızı 

küçük Filiptir. On bir aylıktır. lki 

fimde rol almıştır. Kazancı bizim 

paramızla altmış bin lira kadardır. 

Freddi Bartolomev de henüz seki

zindedir. Fakat küçük çapkın rolle

rinde o kadar maharetle muvaffak 

oluyor ki .. Büyük ağabeylerini bile 

kıskaııdırıyor. Yüz elli bin lira ka

dar bir para kazanmıştır. htikbali 

~ok parlak görülüyor. Doktorlar bu 
yavruya eti yasak etmişlerdir. 

Ylldızrar 
neler 

·söylüyor? 
Sinema nereye gidiyor? 

Sinemanın akıbeti ne ola-

, c~k? Dün tiyatroyu öldüren 
smema, acaba yakın veya u· 
zak bir istikbalde kendisi de 
ölecek mi? 
Meşhur yıldızların iddialarına gö

re, bugün sinema korkunç bir akıbet 
' karşısındadır. Eğer yeni ve oriJinal 

bır keşif tahakkuk etmezse sinema 
iilebilir. 

Maruf yıldızlardan Gari Kupcr di
yor ki: 

"- Sinema tehlike devresindedir. 
~Büyük sinema salonlarının müıtteri 
_sayısı çok azalmıştır. Ancak yeni 
"bir keşif, yeni bir buluş sinemayı 
\kurtarabilir." 
) Gene meşhur erkek yıldızlardan 
. Jill Bcrri'nin de fikri şudur: 
j "- Halkın sinemaya kar~ı olan 
'. rağbeti azalmıştır. Bunun psikolojik 
'sebepleri vardır. Hep eı1ki şeyleri 
• tekrar ediyoruz. Yeni şeyler yarat . 
·mak, beyaz perdeye yenilikler arzet
;mck zaruridir." 
' Eski kadın yıldızlardan Dany~J 
Parola ise şu fikirdedir: 

! "- Sinemanın ölüme doğru gide
cE'ğine inanmıyorum. Fakat sinema
ya hRkiki san'atini yerleştirmek la· 
zımdır. San'at eksikliğidir ki sine -
ma vı son senelerde körletmiştir." 

Lev Ayres'e ge1ince: bu güzel yıl-
rh7.:ıı ~ .... et, '°'•:-•,..,.. f'\6...rı-.ı. ,. ,.ij,. ....... ~ı 

zeli ve yıldızlardan ziya.de hakiki 
san'atkar yıldızlar rol almalıdır. Bu
na ehemmivet verilmecli.Ti takdirdi" 
!;inc.mıınm akibetindcn endişe etmek 
lazımdır." " 

Buracla Komecli Franseı'in 

güıe!liği itibarile en ba1fo ge
len cazİ{) yıld1Zlannc/an Ec/vig 
Feyyer'in muhtelif pozlonnt 
görüyorsunuz. Yalnn ses de
ğil, fakat yüı ve vücut kom
pozisyonu ba/C1m/annc/an da 
çok beğenilmektedir. 

Acaba 
ne zaman 
ölecek? 

Amerika gazetelerinin işi yok. Sı~ 

sık garip anketler yaparlar. Şimdi d,c 
bir Amerika gazetesi Şarlo'nun ha -

yatı hakkında okuyucuları arasında 

bir anket yapmış, buna çok garip ce-
' vaplar almıştır. Yirmi beş binden 

fazla okuyucunun cevap verdiği bu 

ankette, okuyucular Şarlo hakkında 
muhtelif sözler söylemişlerdir. 

Bir okuyucuya göre komik Şarlo, 

sinemadan vazgeçtiği gün ölmüş de· 

mektir. 

Başka bir okuyucu da şu cevabı 

. vermiştir: 

"- Şarlo hiç ölmiyecek, öldükten 

sonra bile ısan'at tarihinin başında 

yaşıyacaktır ." 

Başka bir cevap: 

"- Şarlo hayatında tlç defa ev
leıunit, üçünde de mes'ut olmamış ve 

bop.nmıştır. Eğer dördüncü bir ta -

lak hadisesine daha maruz kalacak 

olursa Şarlo mutlaka ölecektır." 

Bir cevap daha: 

"- Komik Şarlo, 1939 setıP.S1 şu
bat ayının on üçüncü günü ecelile 

vefat edecektir." 

Eşsiz bir garibe de şudur: 

.. _ Şarlo bugün a§ıktır. Beraber 

film çevirdiği kızı çılgınca sevmekte

di r. Fakat bu kızın Şarloya karşı o

lan atkı zayıflamıştır. Ve kız ya -

kında Amerikadan Avrupaya kaçs -

cak, Şarlo da buna çok müteessir o· 

larak intihar edecektir." 

On eekiz ylL§ında güzel bir kız da 
§Öyle. bir cevap vermiştir: 

Serj Grav da büyümüş te küçtil • 
mUg yıldızlar arasında çok sevilmek
tedir. Bir iddiaya göre seyircisi en 

eok olan bacaksız yıldızlar arasında 

fer almaktadır. Dadısile her zaman 

lravga etmekte, DOrtaka.1 auyile bes

lenmektedir. "Esrar it cinayet" filminin güzel artisti ~ttrgo 

"- Eğer beni sevebileceğine ihti -

mal verseydim komik Şarloya ilanı 

qk ederdim. Onun ölmesini hiç .iıı -

temiyonım. O. öldüğü ~in ben de 
öleceğim." 

YILDIZLAR 

,.. 
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Yıldızlara ve yeni filmlere ait alınan en son haberleri bu süturıde 
birkac; satırla neşrediyoruz: .. 

Fransız kadın yıldızlarının en güzellerinden biri olan meşhur Danyel 

Daryö, son zamanlarda yeni bir muvaffakıyete ermiştir. Beyaz per

denin bu güzel km çok zengin bir mukavele imzalamıştır. Üc; yeni 

film çevirecek ve bizim paramızla bir milyon liraya yakın para h· 
ıanacaktır. Mukavelenin müddeti ücs senedir Yani üç vılda bir 
milyon lira. 

• 
Yiktor Fransen, Fransız erkek yıldızları arasında san'atkarlığile 

hakiki bir şöhret kazanmıştır. Esasen Komedi Fransez sahnesinde 

parlamış olan bu yıldız geçenlerde bir otomobil kazası gec;irmiş1 
muhakkak bir ölümden mes'ut bir tesadüf neticesinde kurtulmuş·. 

tur. Otomobil parçalandığı halde Viktor Fransen sadece burnun· 
dan pek hafif bir yara 4lmıştır. 

• 
Sinemdda teknik işlerle meigul olan Daymer isminde bir Ameri

kalı mühendis film makinelerini ıslah etmekle meiguldür. Mühendis, 

uğraşmaları neticesinde muvaffak olduQL' takdirde renkli filmin ta

hakkuk edeceğini ileri sürmektediı 

• 
Amerika sinema stüdyoları bu 93 / senesi içinde birçok harp 

filmleri çevirmek için hazırlıklara girişmjşlerdir. Cünkü harp ih

timallerine dair dolaşan haberler karşısında sinema meraklılarının 

çoğaldığı anlaşılmıştır. Maruf sinema mütehassıslarına göre mace· 
ra ve aşk filmlerine rağbet azalmıştır 

• 
Amerika stüdyolarından birisi kadınların güzelleşme usullerine 

dair birçok küçük filmler hazırlamıştır. Bu filmler tecrübe olarak gös· 

terilmiş, çok müşteri bulmuştur. Başka bir kumpanyada "Zengin 

olmanın sırları .. nı anlatan bir film hazırlanmış, bu frlm sfMma s .. 
hipleri tarafından adeta kapılmıstır. 
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Amcan on 
Köşesi 

Sevgili çocuklarım, 
'"~ nıiı.'kl.ba.kuı" nı y!lnlamak 

l'Ztteyiz. Bu defa size şimdiye kadar 
udWwa.nwza. beozemiyen bir ma -

yolluyorum.. Zaten her haftanın 
llllM&lı ba.~ başka. .. Tabii bunlan 
ık.katJe okuyup ,ea. çok seveceğinizi 

1....-tınyorsunuzdur. Ba.kalmı, ha.ngi 
ea rok rey alacak! 

Ma..-.al mü.<mba.kMını aça.rk~n onun 
bir 8ğ'lence ohnadığau, fayda -

olduğunu da söylemiştim, değil 
· f işte bugün si7.e bu faydalann ne 
,,. olduğunu anlatacağını: 
Mll.SM htt uman okunur. Fakat 
sa.n okuduğu sırada eğlenmek için 

kur, geçer. Halbuki masaltan biribi
·ıe ölçnı.-.k için daha diklmtle oku -
ak 18.zımdır. Bu, insanı ağır ağll', 

aha~ anlayıp, araştırarak okuma 
a alıştınr. Birinci faydası bu.-
En güzel masalı bula.yun <lf."rken gü 

yud.a.n fM".-Çmeyi öğrenirsiniz. Bu 
ikinoi .faydası_ 

Uçüncil fayruw zevkiniz tçhıdir. 

başkadır. Bazısı dev masalls.n, 

,azısı heıyecanb bir vak'a, ba.zlSI ders 

nacak küçük bir masal-. Baz.an da 

ÜldÜJ'ÜcÜ bir masal ... 

8unılaroan ~risi m çok rey top

ben poouklaronm çoğunun o 

rs ma.wdan hoşlandığını a.ıılıyaca

Ve 8i7.e bundan sonra o şekilde 

~ar anlatacağon. 

Tabü bir kısmınn birinciliği alan 
tıaAaıa rey vermemiş olacak.-.mız. U

•yiniz. Ben ikinciliği, ür.üncüliiğü 
masa.ilan da t111utma.m. Onlal' -

da yaza.nm. Eğer en az rey a -

masalı beğen.m.iŞHen.lz o zaman ... 

O mma.n ne ola.cağmı gelecek ha.f-

·AMCA 

T ANm Çocuk ll&v~sl 

Masat /Vlüsabakamız No:4 

sonu Bir deve yanşının . 
·· Racanın doğum günüydü. -~-"~~ . ., j nız o haydudun devesi var. Onu da O gunH. d. ~--·- b' k h" ı - · · .,. . ·· "_, ~' ·, - ....., "Uçar" l{uş gibi geçer. Bu haydutla.-ın ISı..<:UUu ırço şe ır erın- . ~ . ,. . . . ;\ . 

d nl .k ~. ·•··h- b. d ··~ __ J_ . · .. t · ııı . . rın hakkmdan gdmeyı bana bırakın. e Ş6 1 Yd.t~ • .ın.U lDl ır eve ya- r . ~ noı . ı • o. • . 

rışı yapılacaktı. Racanın ~yetin- ;?· ·. · W ' .~'-'~ · . Şimdi Racaya haber venp, onları ya.-
den µç genç arkadaş biricik develeri '. .··. ·~·· • •· :. ,} · .• ,~':~i} ... ;.-~ıt ' kalattırırun. 
"Uçar" ı aylardanberi QU yarış için : ·· .. · . : .. "4,t-:< , · "Uçar" birinci 

j . ' hazırlamışlaniı. Hiç bir deve mania !ki genç .. UÇar" m üstünde yaydan 
aUıyamadığı halde onlar "Uçar" a ; çıkan ok gibi öne atıldılar. ünlerine 
bunu da öğretmişlerdi. Yarışı kazan- . , gelen maniayı atladılar, Alinin dev~ 
malan ihtimali yii?.de yüzdü. [ ' sine yetiştiler. Yarışın başında fazla 

Fakat üç ukada.şm Ali a.dmda koşturulduğu için zaten ağırlaşmıştı. 
hain bir düşmanlan vardı. Onun de-. ,. -- ,, . • Çok geçmeden "Uçar" oo.u geçti. Ve 
vesi de iki adamiyle yarışa girecek- Kahramatt Uçar ın boynuna btr yarışı kazandı. 
ti. Uç gencin ya~ı ltaybet.meleri i- çelenk asıldı Iki genç birinci, el üstünde .. gezdi
çiıı müthiş bir plan hazrrlamıştı. Ya- devenin yolunu kesmişlerdi. Bunlar- rildiler. Olup bitenden ·haberi olnu
rış yolu üstünde bir ağaçlık vardı. dan biri Ali idi: ·· yan kahraman "Uçar" m boynuna 
Burada yolun _bir yanı göz karartan _ Ses çıkarmayın. Götürdiiğüm güzel çiçeklerden bir çelenk asıldı. 
bir uçurumdu. Yol kenarındaki bü- yola gelin. Yoksa gebertirim sizi... eli- Karnını doyurmak için kocarnıt. :,,;:ıı. 
yük ağaçlardan biri fırtınadan çatla- ye bağırdı ve devenin başından tuta- h bir çörek verildi. 
mıştı. Alinin devesi en önde koştu- rak uçurıuma inen dar yoldan indir
nılarak bu ağacr geçecek, o geçer geç. miye başladı. Yol göz karartacak 
mcz Alinin adamlan bu ağacı yolun kadar dikti. "Uçar" ın üstündekiler 
ili.erine yıkacaklardı. Gelen develer bir kımıldasalar uçuruma yuvarlana.
maniayı atlryamayıp durunca çaJria-, caklardr. Çaresiz sustular. Yoiun 
rm, ağaçların arasında ateşler yakı- sonuna varınca durmuşlardı. 
lacak, develer ürkütülecekti. ı !kisi birden Aliye: 

Y ba I · ,..-~ 1 ~ Nereve götürüyorsun? Raca bi-ar11 ~ ıyor · • 
zi göremeyince her tarafa adamlarını 

Yanş başladr. Her deveye ikişer ki 
şi binmişti. Yolun başlangıcı düzdü. 
Alinin devesi kuş gibi uçup herkesı 

geçmişti. ötekiler yolun da.ha başın
da iken yorulmamak için ağır ağır 

gidiyorlardı. Az sonra kayalıklar baş 
lamıştı. Alinin devesi bu kayalardan 
atlıyamıyordu. Halbuki "Uçar" ö -
nüne gelen maniayı atlayıp bütün de.
vE:leri g~miye başlamıştı. Ağaçlığa 

varınca Alinin devesine de yetişmek ü 
rereydi. F'akat birdenbire önlerine 
koca bir ağaç yıkıldı. "Uçar" yol.ıı 

ka pıyan bu koca kötüğü de atladı. 

Nerdeyse Alinin devesini geçecekti. 
Fakat birdenbire ağaçların arasından 
fırlıyan iki kiişi ellerinde kamalarla 

salar, seni yakalar, elinden kurtula
mazsın dediler. 
Ali: 

- Ben sizi burada öyle bir mağa
raya tıkacağım ki Raca değil, şeytıin 
bile bulamaz. cevabını verdi. 

Arl.adaı/a,, yefif;yor 
Bu sözleri, o ıssız kayalıklarda 

kimse duymaz sanarak bağrra bağıra 

söylemişti. Halbuki dik patikanın 

üstünde onu biri işitiyordu. 

Bu, genç arkadaşların üçücüsüy<lü. 

Yarışta arkadaşlarını takip ediyor -

du. Ağacın devrildiğini, çalıların ara

sında tutuşan ateşleri görmüştü. Bü-

tün develer ürküp döndüğü halde ar

BiTTi 

......,._______. i-~~ 

FAYDALI 
BiLGiLER 
~~-

TAHTA CIVILERKEN •• 

B lr tahta kutuyu, tahta sandığı 
c;;ivilerken biz yalnız .şunu dü

şünürüz. Sıkı kapansın da ne kadar 
çivi çakarsak çakalım. 

Halbuki bu işi meslek edinenlerin 
düşüncesi bambaşkadır. Onlar şunu 
düşünür: · Az emek ve ma.sra!la iyi 
çivilemek. 

KARiKATÜRLER 
., kadaşlarının gelmediğini görUnce o
. raya koşmuş, dar yolun üstünde ayak I izlerini görmüş, bunlarr takip ede -

Bunun için Kanadada her tahta -

nın en iyi hangi çivi ile çivilenebile

c~i tesbit edilmiştir: Beyaz tahtalar 

ince uzun çivilerle iyi tutar. Reçine
li tahtalara ince fakat boylan daha 
kısa çiviler lazrmdır. Çünkü daha 

sıkı olduklan için çiviyi daha iyi tu· 

tarlar. Meşe gibi sert ağaçlardan 

yapılan tahtaların çivi çakılırken ya 

rılmak tehlikesi olmadığı için kalın 

çivilerle seyrek seyrek çakılabilirler, 

Halbuki diğerlerine sık sık çivi vur· 

mak icap eder. 

g-....... 1 

® 
Büyüi.~bo - Oğlum, ben ~enin 

orlcen hiç pencere önüncle fay

·elere lxıkıroi_~ ralctimi loy~t
.diıa. 

-------:.1 rek yakınlara inmişti. Alinin söz -

- Ahmet büyüdüğün ra_Lt ne 

yopacalcsın 7 "i 1-.... ( 

- Salcalımr büyüteceqint. ' , J 

- Neclen böyle clİİfünüyorsun? 

- Hiç olmaıso yiiıümü yılo-

lcrine arkadaşlarnım yerine yukarı -
dan o cevap verdi: 

- Alçaklar ... Eller yu.lr..an ... Yoksa 
yakarını sizi. 

Elinde revolverle onu tepelerinde 
gören haydutlar korkularından şaşır
mışlardı. lki arkadaş bunu fırsat sa
yarak develerini sürdüler. Uçü birlik
te dik yoku.şu ağır ağır çıktılar. Ora
da üçüncü arkadaş: 

- Haydi QOCUklar, dedi, dah& yan
şı kaybetmiş değiliz. Develerin çoğu 
ateşten ürküp döndi1. Onünüıade yal-

Masal Müsabakamız 
\ ( ) 

hinu 1'f; ı ı ı ı 1 1 • t • 

Aar~c 1 • • • • 1 • • • 
• • • • • • • • • 

Ba bpona 1alr:laF11111t. On taae o
lıınca beieadi.iinü: muallac-aıı Darna
ralaruu yan.ralt •önderecebfnl,.. 

makfan fa5arrul etmiı olurum. . ·, .._ _________ llllJ!lll _ _. 

Yuvarlak ve üstü düz çiviler iyi 

tutmaz. Köşeli çivilerle üstü pürüzlü 
çiviler iyi tutar. 

İşte size, oyuncak yaparken, evde 
bilyükler bir tahtayı çakarken fay-
dalı olacak bir bilgi. ' 

iPTiDAi CALGI 

D avul, binlerce senedenberl kul 
landan ilk çalgılardan biridir. 

tık icat edenlerin lran.War olduğ\l 
sanılmaktadır. Islah edenler de on-. ' 
tardır. En iyisi eşek derisinden yapı· 
tanıdır. Fakat eşek derisini bulmak 
güç olduğu için keçi, dana derilerin
den yaparlar, ama, eşek derisiıDden 
yapılan kadar ses vermez. 

Bu iptidai çalgıyı Avnıpaya ilk 
def& Endiilüs Ara.plan götllnnüşln .. 
dir. Bizde olduğu gibi orada da hill 
kuJ!andmakt.adır. , 

T ANın Çocuk tlav~~i 

"'n;~Te;c;-ı Kahkaha 
H 

ı K •. . 
em Bilmece ı O Ş e S 1 

'ta:S-biC'WSz_.._. ........ 

o .... o 
o 00 

o 
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SEBEBi VAIU 

Niçin pastahanenizde ufak te
fek garsonlar kullanıyorsunuz? 

- Çünkü ufak t.efek bir adamın e
linde pastalar, olduklarından büyük 
görünüyorlar, 4aha pahalı satabili~o.. 
rum.. 

ZORBA MVŞTERl 
- Ben patronla konuşmak is

terim. Bel.ki o senin gibi budala de-
~ildir. 

o 1 .... .. t 0 8 o M~·;;kk~ ıe 
Bu dört köşeyi yalnız dört ta.ne p 

- Her halde ,bayım_ Çünkii siti 

çizgile öyle bölmelere ayırınız ki, bu Resim yapma 
bölmelerin her birinde ikiser daire 
buluru;un. 

Puvan: 2 

No. 2 
Bir gün ev sahibi bahçıvanına şöy

le bir emir verir: 
- Bahçeye (6) meyva ağacı dik. 

.Bugün size yeni bir eğlence mev-
zuu veriyoruz: 

Mürekkepten resim yapmak. 
Aşağıya koyduğumuz örneğe dik

kaUi bakmız. Bu, mürekkepten ya
pılmış bir resimdir. Siz de bunun gibi 
resimler meydana getirebilirsiniz. 

Dünyada 
Neler oluyor? 

- - - --- -- . ..-... ---- --- - ~ - .... ..... ....... 
BALIK A VLIY AN FARE 

Resimde gördüğünüz bir cins 
fare balık eti
ne bayılır. Ba. 
Irk avlamak 
kolay İf mi di
yeceksiniz! Ol 
ta ister, yem 
ve saatlerce 
beklemek is -

1 
ter. Merak et

meyin.. Bu küçük fare hepsinin 
kolayını hulmu~tur. Onun oltası 
ve yemi kuyruğudur. Saatlerce 
bekliyecek kadar sabırlıdır da. 
Resimdeki gibi kuyruğunu suya 
daldırır, ucuna takılacak balığı 
bekler. Ve hiçb!r zaman da aç 
kalmaz. Muhakkak yiyecek ha· 
hk bulur. 

SlLAHSIZ AVCI 
Afrikada bir 

Her sırada ( 4) der tane ~°'aç bulun

sun. Fakat (12) taneden fazla ağaç 

istemem. 

Bahçıvan döşünür, ta§mır. Niha

yet ev sahibinin dediğini yapmıya mu 

vaffa.k olur. 

Acaba akıllı bahçıvan, bu müşkü

lü nasıl halletti? 
J '\ 

• çiftçi tarlasını 

sürüyorken bir 
kaplanın hücu
muna uğrar. E
linde sililı. na -
mma da hiç bir 
şey yok. Ne yap 
sın? Can korku 
sile elini hayva ... 
nm açık ağzına 
sokar ve bütün 

Yapacağınız şey çok kolay: Çizgi
siz bir defter kiğıdınm üzerine bir ''' 
damla mürekkep damlatınız. Sonra 
kağıdı ikiye katlıyarak mürekkebi a
ra yerde yayınız. lyice yayıldığı za
man kağıdı açınız. Tuhaf bir şekil gö
receksiniz. Bu şekil bildiğimiz şeyler
den birine, meseıa: Bir kuşa, bir in
san kafasına falan benziyorsa eksik 

kuvvetile dilini tutup çeker. Hayvan 
No. 3 

Ağzım yok, dilim yok, ca.rum yok 

ama, ateşi görünce şarkı söylerim. 

Puvan: 1 
Bu bilmeceleri doğru halleden oku

yucularnnızdan elli kişiye güzel he
diyeler vereceğiz. 

Okuyucu 
Bilmece!eri 

kalan ufak tefek yerlerini ince çizgı

ler çirerek tamamlayınız. 

Küçük okuyuculannırr.dan Reşat 1 Yalnız, diık.kat deniz, damlattığınız 
Bulaner bir bilmece göndermiştir. Bil-

1 
mürekkep bir iki damladan fazla ol
masın. Sonra şekil çıkmaz. mece şudur: 

"Beş harfli bir rengim. !kinci har
fimi başa getirirseniz yük taşırım. 

Bir de, mürekkebi kaleminizle yay

mıya. kallmı.aynuz. Sadece, ufak çiz-

~on iki harfim erkektir. D.k iki har-ı ğiler .. ilave edebilirsiniz~ . Koy~~
fım emreder. Ilk dört ha.rfım bu em- muz ornekte, sonradan çızılen çızgı

rin aksidir." !er şunlardır: Yüz çizgileri (ağız, bu-

Bilin ha.kalım, bu bilmecenin halli nın, gözler4 başındaki takma saç. 

nedir? :Mürekkepten .resim yapmıya. çalı-

Eğer bilmedinizse ,küçük kariimiz şırken ortalığı mürekkebe bulamaz.. 

size oevabI.Dl d:a_ yazıY.or, işte: smız, ta.bil.. Onwı için \lok itinalı ç.a.-
Esmer - lışm! 

Semer 

acıdan şaşırınca, çiftçi eline geçen 

sivri bir taşla kendini müdafaaya, 

batta hücwrıa başlar. Dilinde.n yara

lı kaplanla silahsız avcının boğuş• 

ması bir çeyrek sürer, Nihayet hay

van kan ve acı içinde yere serilir. 

Çiftçi ise yalnız elleri, kollan, hafif

.;e yaralanmış olarak kurtulur. Bir 
kaç gün hastanede yatıp yeniden işi
ne başlar. 

ELMAS YENİR Ml? 
Nevyorkta bir 

hırsız bir ku -
yumcu dükka
nından kaçar -
ken yakalanır. 

üstü başı-. a . 
ramr. Bir tiirlü 
çalman kıymet 

li elmas buluna
maz. Polis ispat 
bulıı.madığı için 
hırsızı salıver

miye karar verirken bir doktor el
mas..n yutula.bileceğini ileri sürer. 
Hırem hemen bir .hastaneye götürür 

·~ Ayak izleri insanı Nasıl Er 
. 
( 

Es 

Esme. 
--------

_ ___, 

Geçen Bilmecemizin Hal 
1 Şekli 

.j 

12 ncl sayımızda bir tek bilmece 

vardı. Bu bilmecenin doğru hal {Pek
li l\ldur~ lk:inci resimde "kadrom e&o 

bi" ile duvarda.ki çizgiler e.raamda 

küaük. "'bir dört k*'' wıuwımuot;ur. ' - -

3 

Hayvanlar 
Arasında garip 
Dost~uklar 

H ayvanlar a.rasmda. tuhaf tWdf 
dostluklara rastlanır. Bun • 

fardan birkaç.mı siu ~'Velce .ya.znuı, 
re."timlerinl venniştim. Bu giirdüğü • 
nüz maymunla kedi de bir camba.zh.;,. 

nede beraber ya.şamalrtadu-la,. Biri • 
birlerile pek ahbaptırlu. En tulıa'-' 
kOO.i her sa.hah gelip ma.ymunun oı11ı1 
zuna sıçrar. 1\la.ymun da bayan k~ 

nin tuvMetinl gii7.el yapa.bilmtf'l içW 
dakikalarca ayna tutar. 

ler. Röntgene koyarlar. Hakikatea 
elmasın mide.sinde güzelce yerl~if 
kaldığı görülür. 
Şimdi bütün ı. elması orada.o çt. 

karabilmekt~. Buna m;wnf!ak o
lacaklar mı dersiniz? 

BUZ ÜZERiNDE 
FUTBOL 

Ş imal Kutbuna giden bir keşif 
heyeti kazaya uğrar. Buzlat 

arasında sıkışıp kalırlar. Bu ça.resia 
vaziyette akıbeti beklemekten başka 
yapılacak bir şey olmadığı için heye& 
azalan hemen buz üzerinde bir futıo 
bol yeri hazırlarlar. Soğuktan don• 
maktan.sa imdat gelinciye kadar O?
namrya karar verirler. 

Toprak üstünde futbol güzel, tat.a 
h bir oyundur, ama, buz üzerind• 
dü.şüp kafası gözü yanlarak futbol 
oynamanın zevki olur mu, kim bilir f 
Fakat üşüyüp donmak yerine düşilf 
yarala.nnuya herkes gönüllüdür. 

• 
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Japonyada Evlenme Mektebi lngilterenin 
zengin dul 

en Arjantin Cümhur 
Reisile oğlu 
karşı karşıya 

Babası "Yaşasın Ruzvelt!,, 
Derken Oğlu "Kahrolsun 

Emperyalizm!,, Diye Bağırıyor 

1 
kadını geçende öldü 

(Buenoa Ayres) te, Arjantin Meb'usan Meclisi?in 
azametli salonunda fevkalade bir toplantı var. Amerika 
Sulh konferansı en mühim içtimamı geçiriyor. (Ruzvelt) 
dünyanın her tarafında heyecanla beklenen nutkuna baş· 
larnak üzere ağzını açmış ...• 

Tam bu anda galerinin bir köşe • 
sinden: "Kahroisun emperyalizm!., 
feryadı kopuyor. Galeride bulunan- · ı . . . ı ı·ı. ·· v 

lar çok aklı basında bir tarzda hare Japonyada evlenme" ısfıyen genç kızlara ev i~ı, yeme" ve anne ı~ og-
ket ediyorlar. Feryadı boğmak ve refmek için bir mektep vardır. Burasını ikmal eden genç Japon bayan· 
hakarete uarıyan Amerika Cümhur 1 farına geçenlerde diploma fevıi edilmi~tir. Resmimiz 
reisinin gö;lünü almak maksadile 1 tevzi merasimini gösteriyor 

Ledi Huston binlerce izdivaç 

talebiyle karşılaşmış, 700 

milyon frank ta miras yemişti 
Ledi Huston İngilterenin fıkaraperver ve acayip huylu 

diye tanınan en zengin kadınlarından biri idi. Bu kadın 
harpten sonraki senelerde akla gelmiyecek cesaretler gös
termişti. Umumi meselelere karşı hoşuna gİtmiyen işler 
hakkında krala ve nazırlara açık mektuplar yazardı. 

Zengin dulun lngiltcrenin en meş
hur sıyasi simalarına yazdığı açık 

1 mektuplar \'e krala hitaben neşre~ti
ği nağmesinden başka Almanya ışle 
ri hakkında Hitlero karşı yazılmış 
mektubu da vardır. şiddetli alkışlar kopuyor. ı ========' ======-...::::= 

Herkes merakla etrafına bakI?"or:; 1g36 . • 
Ruzvelte hakaret eden acaba kını· sen es nın 
Yalnız içtimaa riyaset eden Arjantin k t h f Bu kadının acayiplikleri arasında, co u a muhafa.zaldirlığile &Öhret kazan~ış 

'S 1 olan lngıliz nazırlarından Çurçıle 
Cümhurreisi General Agustin Justa 

~ı;;:n.~:1:.":.mryor. Fakat ren: hadiseleri ve kazaları 
Arjantin Cümhurreisi, meş~ur mı 

'safiri Ruzvelti tahkir edeni pek iyi 
biliyor: Bizzat kend1 oğlu Liborio 
Justo ... 

1 Arjantin Cümhurreisi, Ruzvelti. 
Aslan ok atar mı? 

meşhur ve kıymetli bir misafir sıfa- Geçen senenin tuhaf ha- ,-----~--.......--" Arjantin Cümhurrei inin oğlu 
Liborio Jusfo 

1 
tile ve en nazile kelimelerle ~akdi~ 
eder etmez kendi oğlu Liborıo aym 

---------------,misafire herkesin önünde hakaret e

diselerinin kahramanları a
rasında, Amerikanın Onta-
rio halkından olan polis ko· 

1 Bahçenizde 

Bugün neler 
Yapabilirsiniz? 

/ Bu ün pazar •• Hava güzel, toprak 
tavında olabilir .• Sabah kırağı veya 
don geçtikten sonra bahçede yapıla
cak eğlenceli, sıhhate faydalı, yor _ 

gunluk alıcı işlerle uğraşmanın zev 
kini bilenler için bazı işler var •• Bah

çeyi bellemek, tarhları temizlemek, 

kurumuş ve çürümüş yaprakları, ot

ları açılacak bir çukura yığarak ile

ride saksı çiçekleri içln gübre olma • 

sını temin etmek kolaydır. Çiçek tarh 

larını hazırladıktan sonra gübresini 

koymalı, fidan dikilecek çukurları 

açmalıdır. Meyva fidanlarının dikil

mesinde aşı yerinin toprağa gömUl
memesine 'dikkat etmelidir. Meyvalı 
ve meyvasız ağaçların gövdeleri U _ 
zerine yumurtlamış böceklerin yu • 
murtalarını, yosunların kökçUkleri • 

ni öldürmek için gövdeleri beş kilo su 

ya karıştırılmış bir buçuk kilo sön -

müş kireç ve iki yüz gram gözt~ile 

hazırlanmu; ilacı fırça il..&.dana et
melidir. Evvelden dikilmiş ağaçların, 
bağların, kökleri etr"lll' çukur gibi 
açarak içine eskimiş koyun veya bey 
gir gübresini döknıelidir. Ne ağaçla
rın ne de bağların bu~amasına daha 
başlamayınız.. Ağaç dıker~en yalnız 
kalın ve uçları kırılmış, .~rselenmiş 
kökleri budayınız. ince koklere do -
kunnıayınız. Sebze fidesi yetiştir _ 
mek için sıcak gübreden yastı~ yapa 
bilirsiniz Fakat cam çerçeveh san
dık mev~ut değilse bu işe beyhude 
uğratmaktan ise hazır .fid~ alına~ da 
ha klrlıdır. Sarmaşık cınsın~en çıçek 
reri sardırınak ve dikilen fıdan ve 
ağaçları hereklenmek l!zımdır.BugUn 
IUk bu kadarcrk bir iş yaz için çok 
faydalı neticeler verir. Fakat bugün 
size iştihalı bir yemek yedirir, vü -
cudtinüz gürbüzleşir. gece de rahat 
rahat uyursunuz. Ancak bahçede 
terleme.rniye ve teri soğutmaınıya 
dikkat ediniz. 

diyor. 
Arjantin zabitleri, cenubi Ameri • 

kalılarca. yüksek olan misafirperver 
lik an'ancsinin bu kadar çirkin bir 
şekilde bozulmasına. kızıyorlar. Cüm
hU.ITeisinin oğlunu yerlerde sürükli· 
yerek dışan atıyorlar. 

Arjantin Cüınhurreisinin oğlu ko
yu bir komünisttir. Babasının emrile 
Arjantin hududu haricine çıkarılmış 
tır. Oradan Brezilyaya gitmiştir. Bre 
zilyada komünist tahrikatı dolayısile 
bu garip genci hudut haricine atmış 
tır. 

Liborio gizlice Arjantirıe sokulmuş, 
tam Ruzvelt söz söylem.iye başlar.· 
ken CUmhurreisi babasına böyle bır 
azizlik yapmıştrr. 

Bu hadiseden dolayı bütün hazır 
bulunanlar teessür ve tela., gösterir 
ken yalnız Ruzvelt bira.n için bile tav 
rını bozmamıştır. Kendisine ve A.me 
rikaya yapılan hakareti hiç duf°:1a. • 
ınış gibi Amerika milletler ailesının 

miseri Makdonald birincili· ;"'lı 
ği kazanmağa layıktır. rj ......... ~~ 

Makdona.ld, bir gün ~okakta dola ' 
§ırken serseri bir kediye rastgel~ 
Ç(ediyi alıp birliirte götürmüştü. 

Hava.nm baz.ı şeraiti içinde bir ke· 
dinin sırtım oğmakla lkedininll sırtın
dan istatilc elektrik şerareleri sıçra· 

yabilir. Ma.kdonald da kucağında ta. 
şrdığr kedi ile birlikte evine gitmi5 
eve girince havagazinin açık bırakı 
dığını hi.&:;ederJ.t hava.gazi musluğu 
nu ka.pamaJc üzere yürümüş, faka' 
tam bu sırada kedinin sırtından ça 
kan bir elektrik şeraresile gaz iştia· 
etmiş ve Ma.kdonald neye uğradığır 
anlamıyarak yere düşmüştür • 

Makdonald tekrar kendine geldif 
zaman Ustü başı yand.ktan başlc 
sa.çlan ve kirpikleri de yanmıştı. 

Ortada kedinin bir izi bulunama • 
dığı için akibeti meçhul bulunuyor. 

Aslan avıncla 

Aslan ok saplıyor 

azalan, dostlarım .. diyerek nutkuna Cenı.ıbi Afrikada bir aı:ılan, yerli-
başlamıstır. terden birini biz okla öldürdü. HadL 

kanştınyordu. Bir aralık komşular 
bir kurşunun patladığını işiten~~ 
yardrma lcoşmuşlar ve Kienıenç'i has 
taneye göndermişlerdi • 

O gü~ Arjantin gazetecileri. (Ru~· 
Velt.in yeni icat ettiği tabirle havadis 
şahitleri) Ruzveltin etrafını alınca 
Amerika Cümhurreisi hepsine cevap 
Yetiştirmiştir. Yalnız bir Arjantin 
gazetecisinin şu talebi karşısında yut 
kunmuıı;ı ve cevap bulamamıştır: . 

- Mister Ruzvelt, siz meşhur bır 
adamsınız. SözUnUz bUvüğe de. ~o : 
euğ-a da tesir eder. Öyle bir ablıilô 
hi1taye bulup söyleyiniz kl. bundan 
erkan ders Arjantin çocuklarının ku
lağına küpe kalsın. 

Ruzvelt blitün hazır cevaphtrğmı 
toplamış, düşUnmUş, fakat Arjantin 
çocuklarmm kulağına küpe olacak 
Rhlaki hikayeyi bulup söyliyememiş
tir. 

15 Yaşındaki 
Romancı kız 

se şu şekilde cereyan etti: 
Bir sürü yerli, aslanı sıkrştrrmış 

ve sırtına birkaç ok isabet ett.ir:miş -
ti. 

Hastanede gencin kafasında ?~ 
yara görmüşler, fakat kurşun delıgı 
veya kurşunun kendisini 'bulamamış
lardı • 

C~ann ucu zehirliydi. Aslanı öl - Yapılan araştırmalar neticesinde 
rnüş sanan yerlilerden biri hayvanrn kurşunun kafaya. çarptıktan s~nr~ . 
ü1..erine eğilmi!'i, fakat aslan si1kine - gerisin geriye döndüğü ve Lüfegııı ıçı 
rek kalkmış, yerlinin üzerine atılmJıj. ne girdi~i anlaşılmı§tır • 

ucu hayvanın omuzlan: arasından Nehirde yüzerken 
çıkan bir ok yerlinin vücuduna sap - Rusyada 14 yaşmda bir ıcız ola.n 
lanmıştır • Şura Terehin namında bir çocuk, bır 

Çok geçmeden yerli, ı.chrin tesiri • gün Mulyank nehrinde yüzüyord~. 
le öldü • Çocuk nehirde yUzUyorken birdenbı-

Kur~un deliği yok! re müthiş bir şeyle çarpı..c;tı ve ~.ade-
:Mişigan şehrinde 22 ya.;.ında bir meye tahammiil edemiyerek öldu. 

genç olan Klemenç bir gün bir tüfeği Yapılan araştırmalar netices.ind:_ 
~.._ ...... ______ _.,çocuğun ~ablettarihi devirlere a.ıt. bu 

yük hayvanların di(ilerindcn. bı:ıyl.e 
çarpıştığı anlaşılmış, koca, swn dı. 
şin çocuğa saplanması ölümüne se
bebiyet vermiştir • 

Anahtar yufmuı 
1t.alyada ada.mm biri, 'bir gün has. 

SergUzeşt romanlan ve macera taneye miiracaa.t etmiş ve evinin a-
dolu hikayeleriyle epey şöhret kazar, nahtarmı yuttuğu için evine gt-eme· 
~ olan 15 yaşındaki Rosette Mu • ~ diğini aıılatmıştt • 1 

naut evinden kaçmış ve ortadan ka) d 
Ha.c:tanenin operatörleri, n :ımın 

bolmu~ur. . d··u k aı 
Küçüklüğündenberi edebiyata, bil· sözlerini ı:::üphe \'e t.ered u e arş a. 

hassa macera romanlarına mer:ıkl mı!'(, falmt tedbir abnnğa karar ver-
ve tabiatcn hayalperest olan ge~ıı mişlerdi • 

B h hikayeci bundan Uç ay en·el de ~u Fakat rontgenle yapılan nmaye • 
a çe ve kaç gUn kaybolduktan sonra eVIDl ne adamın hakikaten anahtarı yottu. 

dönmüştü. gunw u gösterdiği için derhal ameliya-ç• k O zaman e.llcslne: 
l Çe - Beni kibar ve muhteşem bir e' ta karar verildi. 

T Her hafta pa.nr gUnferl bu sOtun. de oturan bir aile nezdine almış Fakat adamın ka.rnı açıldıktan 
farda okuyucularımıza bahçe ve çl- tı. sonra içinden 14 SJtalıtar, 15 kurşmı 
~k hakkında faydalı ve pratik nıa- - Size evin. yerini ve insanlarn kalem, beş mürekkepli kalem, ilç si-
IQmat vereceğiz. Ziraat mütehassısı söyliyemem. Demişti. pra ağı?Jığı, bir kaşık, dört çakT, ve 
INZ okuyucularımızın bu husustaki Ailesi kızın hayalperest olduğum L~:;:::!::.'.:~:.:;_;;,;.:.::=:;_.....:~.;a.~~ dört buçuk madeni lira ile daha baş_ 
liıtiyaçlarını tatmin etınek i<;in her bildiği için bir mruıal uydurduğuna! Kedinin marifet. i\a. seylcr bulunmu§ ve çıkarılmı. trr. 
-.mu ~uır- hükmederek mısnıuştu. 

1,500,000 liralık rtİŞ\'Ct teklifini baş
ta sa.yarlar. 

Bu rüşv~t meselesi şöyle C<'reyan 
etmiştir: 

1926 ı:ıenesindc ~dinin kocası öl 
düğü zaman kendisine 7Ö0,000,000 
altın franklık miitlıiş bir servet bı -
rakmı~tı. Fakat vergi memurları ka· 
dının gayritabü olduğunu iddia ede
rek kalan mira.sın yalnız iradile ge
çinme~i fakat tnsahUp edememesı 
için tıbbıadliye müracaat etmiştir. 

ve bu 'hususta bir rapordn almışlardı. 
Pervasız knQ.ın bu karan işitince 
doğru, o zı:ı ıhan maliye nazırı olan 

I Mister Çurçile müracaat etmiş ve 

1 kcndisile bir buçuk saat konuşmuş -
tur. 

Yaralı aslan oku iıfe böyle 
saplamırfı 

Amerikanın 
Altın 
Kaleleri 

1 
Kadın Miste:r Çurçilın yanından çık 

trktan sonra İngiliz efkfırıumumiye· Amerikanın 10 milyar altın dola· 
si lngilterede pek nadir göriilcn bir rını saklamak için muazzam bir ha -
rüsvet teklifidden haberdar olmus - zine yapılmıştır. Resimde görülen 
tu.' Zengin duJ mirasmı tesahüp et - bir.a. bu hazinenin muhafızlık daire. 
mek şartilc muhafazakar moliye na !erinden biridir. 
zınna bir milyon beş yüz bin lira rüş Bina baştan başa çeliktendir. Bi-
vet teklif etmişti. naıım etrafını çPlikten bir duvar ç&o 

Bununla meramına nail olanuyan vil'md<tedır. Bu duvarları baştan 
zengin kadın marazi dcreeede kcn • başa elektrikleştirmek mümkündür. 
dinde mevcut olan fikrisabit ve fik Bundan başka duvarın etrafmda ge
ri takiple iı;ıin peşini bırakmamış, niş bır hendek vardır. Daire mıt • 
uğraşa uğrasa mirasını elde ctmiye ralyözlerle nıücehhczdir . 
muvaffak olınustu. =-,.;;...,===.,....===--=-=-=--

MirRsmr aldıkt:ın sonra mütemadi Iencesi arada sırada dinlenmek Uze
ven fa.kirlere dağıtmaya başlanııştır. re Liberty ismindeki yutma binip bi
Zengin kadının bir taburluk fıkarasr raz denizde dolaşmaktı. 
\•ardı. ln?iliz gazetel"ri bu kadının en ~t 

Alayi.,ten hoşlanmaz. scvdiP'i fa - yade izdivaç teklifi alan dullardan bı
kirler gibi yaya gezerdi. Yegane eğ- ri olduğunu ~azıyorlar. 

1 '-_o_v_u_N_ve_E ___ l!---L_E_NC_E~' 
Hoşça vakit 
Geçırmek için 

1 den 12 ye kadar rakamlan bu 
şekilde gördüğünliz boşluklara o su 
retle dağıtınız ki, her müstakim hat 

i\zerine gelen dört rakamın yekunu 
26 ohmn. Ayni zamanda köselerde-ki 
hant>lerc isabet eden rakamların ye
kunu da 52 olnıalıdır. 

T elefonlarm Arızaları 

Nerede? 
Bay Hasanm fa.brikaaındakl yazi

hanede iki telefon var. Biri hari~le. 
biri de müessesenin dahilile konuş • 
mak için ... 

Bay Hasan hariçle konuşurken bir 
aralık fasıla veriyor. Dahille de konu 
şuyor. Soma telefonları kapıyor. 

Briç 
Meselesi 

~ --., 
R.7 + 
R.6 -t· 
R.D.V.10 

4!lı A.6 v 
+A.5 

-
·:· A.8.5.3 -.... -·, ~--
w 

s 
E ,, D.V.10 

~ D.V.10 
T 9.2 • .., 0.(1.6.4 

.. 8.3 
-1- 9.7 

Koz pik. (S) oyuı:ır ve biltiin leva. 
leri yapar. 

* Bu meselenin halli 7 Sonkamın 
perşembe snyımızdn çıkacaktır. 

Biraz sonra telefon çalıyor. Fakat 
Buy Hasan teldon edenin sesini duy 

muyor. Kendisi telefon etnıiye çalı· 

şıyor. Yıne cevap almtyor. Biraz ev· 
vel mükemmel halde olan telef onla 

rm ikisi birden bozulmuş. 
Arızayı bertaraf etmek için bir te

lefon memuru çağınltyor. Bir vidayı 
bile düzeltmeden her iki telefonu dü 
zeltiyor. Arızanın ne olduğunu keş· 
fede bilir misiniz? · 

(Bu iki meselenin cevabım pcn:ı n 
be sayımızaa buiacnksunz. ı 
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Merzifon Halk evi' 
Kış Faaliyeti 
için Haz rlandı 
M erzifon, (TAN) Halkevimiz, kış faaliyeti için bir 

program hazırlamıştır. Her ay Evde üç konfe
rans verilecektir. Birinci konferansı, ortam ek tep tarih 
ve coğrafya muallimi Salahattin vermiş, Türklerin tarih 
telakkisini ve bu yoldaki yeni nazariyeleri anlatmıştır. 

Yerli.mallar Haftası münasebetile , dil, tarih ve edebiyat komitesi ta
rafından hazırlanan güzel proğram tatbik edilmiş, konferans verilmiş, 
gençler ta.rafından şiirler okunmuştur . 

Aynca, avukat Sinan Şentürk tarafından meşhut cürümler hakkın
da bir ıkonferans verilmiştir. 

Yeni Halkevi bina:ı 

1 Halkevlmiz, oturmakta olduğu bi
nayı Al~. buraca yapılması lazım 

muameleler ikmal olunarak tasdi!< 
lçln evrak Ankaraya gönderilmiştir. 
Bu bina yaıpılış itibarile pek te iyi ol
mamakla. beraber mevkü gilıleldir, 

Çll"fDllD ortasında bulunduğu için bu 
merıkezf vaziyeti yurttaşların işine 

ya.nyacak, içtimalar daha kolay ola
bilecektir. l1eride güzel bir Halkevi 
bina.aı yapıldığı takdirde gençliğe 

layık olduğu bir çalışma sahası ve
rilmiş olacağına şüphe yoktur. 

Bayındırda 
Mektep ve 
Te'efon 

' Bayındır - Kazamıza bağlı bütUn 
köylerin yollan ve telefonlan ta
mamlanmıştır. Mevcut 41 köyden 28 
inde mektep bulunmaktadır. Bu se· 
ne Altı köyde daha mektep yapıla· 
caktır. Çok küçük olan yedi köyde 
mektep yaptınlmasma imkan görUl· 
memiştir. Buradaki çocuıklar, ya.
km ki;)ylerde okumaktadırlar. 

Ahmetlide Çalışmalar 
Ahmetli - Nahiye müdürümüz 

!Ahmet, buraya geldiği 11 aydanbe
ri umran yolunda hayırlı işler gör
nıüştür. Yakında elektrik tesisatı ve 
itfaiye teşkilatı yapılacaktır. Aynca 
bet senelik bir kalkınma program1 
clzilmiştir. 

BURSADA 
BiR KAN 
DAVASI 

Bursa - On iki sene evvel Süley· 
man isminde birini öldürerek mah· 
kUm. olan ve cezasını bitiren Meh· 

met oğlu Ahmet, Tatarlarda tbrahl· 

ı:nin kahvehanesinde otururken, 
maktul Süleymanm kardeşi elbiseci 
Mehmedin tecavüzüne uğramıştır. 

Mehmet, iki el ateş etmiş~ de, 
Ahmet masalardaki mermerlerden 
birini alıp kalkan gibi ~nüne siper 
etmiş ve yaralanmaktan kurtulmuş 
tur. 

Ahmet tevkif edilmi~tir. 

Etme Bulma Dünyası ..• 
Bursa - Bir tarla meselesinden 

dolayı akrabasından Hasanı cami
den çıkarken kurşunla öldürmüş ve 
cezasını bitirerek hapisaneden çık -
mış olan Narlıdere köyünden Nuri, 
yine bir tarla meselesi için kardeşile 
kavga etmiş ve kardeşinin umuzun
daki çifteyi ortasından kırarak çı • 
kan saçmalann isabetile ölmüştür. 

Nuri.nin evvelce öldürdüğü Hüsnü 
nün üç çocuğu öksüz kalmıştı şimdi 
de Nurinin üç çocuğu öksüz kalmış
tır. 

Ayd.nda 

licki ve diki~ 

Yur~u 

Türkiyede ilk nehir limanı 
l~.danada vücuda getiriliyor 

A ydm, (TAN) - Burada açılan biçki ve dik~ yurdu az zamanda 
büyük rağbet görmüş, bir çok aile kadınlannı ve genç kızları 

bir araya toplamıştır. Yukarrki res:m, yurt talebesini muallimleri ile bir 
arada gösteriyor. · 

Manisada bir lise 
acllması için 
teşebbüs yapıldı 
YENi B~R BiNA YAP:LACAK 

1Sehrin garp 
yatağında bir 
Baraj yapllacak 
A dana, (TAN muhabirinden) - Seyhan nehri 10 

metre derinliğinde temizlenerek açıldığı takdirde 
Türkiyede ilk nehir limanı vücude getirilmiş olacaktır. 
Liman inşa edildikten sonra yapılacak diğer işler şöyle 
sıralanabilir: 

Türbinle iıliyen labrilalar 
Yumurtalıkla Adana şehri arasındaki saha, Barselon· 

da olduğu gibi Türbinle çalışan ve bunun neticesi olarak 
en ekonomik şekilde işliyen sayısız fabrikaların beşiği 
olacaktır. 

Sulama· itleri ı 

Nehrin garp yatağında Barlın 
yapılacak barajlarla sulama 
için işletile~ek. ~uvvet · ol_a· cıvarında 
rak ve tenvırat ıçın elektnk 
istihsal edilecektir. soygun 

Silo ve ant repo 
Mmtaka mahsullerini depo et- Bartın - Pazardan Lazlar kl5yft 

mek için silolar ve pamuk antrepo • ne dönmekte olan Şaban, yolda t 
lan yapılacaktır. Suriye ve şark ti- ın.adığı bir adamla arkadaş olmu.fı1 
careti için bir de serbest limanlar ismini bile sormrya lüzum görmedi-
kısmı aynlınası muhtemeldir. ği bu adam, Tuzcular köyü altındt 

M anisa, (TAN) - Yarım milyona yakm nüfusu ·----- ıssız bir dere içine vardıkları zama.Jt 

olan vilayetimiz halkını yıııardanberi ehemmiyet- K ızılcaham amda bıçağını çekip Şabana "ver baka.IJOI 
p:ıraiarı !,. demiştir. 

le alakadar eden bir mesele vardır ki o da lisesizliktir · d Şaban mevcut binltaç parasını veı: 
Bu ihtiyacı yerine getirmek için şimdiye kadar birçok te- Cürüm er Aza 1 mişse de meçhul herif bununla ildi-' 
şebbüslerde bulunulmuş fakat, zorluWar1 yenmek müm· Kızılcahamam, (TAN) _Kahveci ra etmemiş, ~~1'aıtm--n 
kün olamamıştır. Bu yüzden, Manisa ortaokulunu her Satılmış, son derece sarhoş oldug~u mıştır. Silahı ohnıyan Saban, yunı 

· · ·· 1 ' h ·ı · k 1 k b d ruklarile mukabele etmiş, bir kaç sene bıtıren yuz erce genç ta sı sız ama ta ve u ara a halde geceleyın· bakkal Abdu-ı..-8_ uo.u.ı.u çak yarası aldıktan sonra kaçın 
birçok kıymetli zekalar sönüp gitmektedir .. A • • • nın dük.kanma gitmiş, orada bulu- muvafak olmuş ve buraya gelip 

Komşu vılayetlerımızm nan müşterileri hem tehdit etmiş. diseyi zabıtaya haber vermiştir. 
lzmirde Baro intihabatı en küçüklerinde bile birer hem de bunlara haıkarette bulunmuş Saban şimdi hastanededir. Meç 

lzmir, - Baro reisliğine tekrar lise varken, bu vilayetlerin tur. bul müteamz aranılmaktadır. 
Münir Birsel ittifaıkla intihap edil- bir kısmından nüfus ve va - Cürmü meşhut kanununa tevfl- -------

miş, ikinci reisliğe Tevfik Fikret At· ridat itibarile daha ehemmi· kan yakalanan Satılmıt. mahkeme- lzmirde Kömür Pahalı .. 
man, inl:ibat heyeti azalığına da Ali bil • lsu.ıyor. 
mvi, Nusret Çitar, Hulusi Selek, Ha· yetli olan Manisamızın mah· de, sarhoşlukla ne yaptığı~ ~edi- ~ 
lil Sabri Güleç. Saffet HenlU, Sürey- rumiyetini ve bunun netice- ğini söylemiş, fakat cUrmU sabıt .01• 

O N · ·1 • 1 rdir 1 · · .. .. .. t" V duğundan iki gün hapse ve bir lira 
ya ve sman un seçı mış e . erını gozonune ge ıren a- para cezasına mahkflm olmuştur. 

limiz Lfıtfi Kırdar harekete CUrmU meşhut kanunundan evvel 

• 

Tokadın sulanması işi 

Kongrede görüşüldü , 

geçmiş ve pek yakında bir kazamız dahilinde .sık sık vuku bu· 
lise açılması için çalışmağa lan bu gibi hadiseler şimdi nedret 
başlamıştır. kesbet~tir. · 
Aldığım malumata· göre, şimdiki y okaul Ç~~klara Yardım 

ortaokul binası adliyeye verilecek ve 
Manisada adliye sarayı yapılmak il· Bilecik, (TAN) - Bozöyük keres 
zere bütçeye ·konulmuş olan tahıisa te tUccarmdan Hakla Ba.tuinlu. ~ 
ta muhasebei hususiye de bir miktar halle okÜllanna devam eden fakir 
para ilave edecek ve bununla, vali 37 . . çocuğa öğle yemeği vermeği ta
konağı karşısıiıdakl alanda bir lise ahhUt etmiş, uıccardan Hllseyhı ile 
binası inşa olunacaktır. Mehmet Çavuş ta 20 çocuğa ayak· 

tzmir, - Soğuklann birdenb 
başlaması üzerine, perakende köm · 
fiyatı 6 kuruştan 7,5 - 9 kuru 
çıkmıştır. Civar kaza ve vilayetle 
den tzmire kömür gelmemiy &18.Şl 

mıftır. Şehirde klii mikta'hıa köm 
stoku bulunduğu söyleniyor. 

lzmirde Üniversite mi? 
İzmir, - Kızıl Çulludak:i eski 

merikan mektebi binası, yanında 
çiftlik ile beraber Maarif VekaletiJS 
ce satın alınmıştır. Şimdilik köy ö 
retmen okulu olarak kullanılacak 
lan bin~m ileride lzmirde açılac 
üniversite binası olacağı söylenil T okat, (TAN) - C. H. Partisi vilayet kongresi, 

Partinin yeni binasında aktedilmiştir. Kongre
Be müşahit olarak Mardin meb'usu Hilmi ve mülha
kattan gelen 46 murahhas hazır bulunmuş, celseyi 11-
bay Faiz Ergu açmıştır. . 

tdare heyetinin iki senelik raporu okunarak tasvıp 
edildikten sonra dilekler tetkik olunmuş, bunlar ara
aında bilhassa şu maddeler nazarı dikkati celbetmiştir: 

T okadm ihtiyaç/afi 
Tokatta. yapılan 16 dersaneli ve her türlü konforu 

Jıavl binada lise açılması, Tokadın Kazova ve Erba.a
nm Ta.şova ile Niksar kazalarında Yeşilırmak ile Kel
kit trmağmdan kanallar açılarak boş kal ın arazinin 
-.ııanması, Tokatta Ak ve Kara suları içi.emiyecek ter-
kipte olduğundn içme suyu tesisatının bir an evvel ya
pılması, Turhal şeker fabrikası ta.rafmdan köylünün 
attığı pancarın kilosuna verilen otuz para az olduğun
dan bunun kırk paraya iblağı. • 

Ayar dlic/üğü konulacak 
Tokat saat kulesine, mükemmel olan elektrik tesi. 

atından istifade olunarak çalınacak bir ayar düdüğü 
getirilmesi de istenilmişti. Bu dilekler, Parti Genel 
Sekreterliğine gönderilecektir. 

Tokata Parti merkez nahiyesile merkez kaza teşkill
tı yaptlmamna karar verilmiş, merkez nahiyesi başkan 
ııtma emekli yUzbaş1 Fevzi. Merkez kazası başkanlı
ima da vlllyet eııki parti reisi doktor Reınıi Topçam 
eeçllm.işlerdir. ı,. 

Y en1 1clare lteyeti 
' Wlyet idare heyeti !ntllıa.batmda eski heyet uaamdan dardU ipka 
olunmut ve heyet• fU llW'etle tetekktıl etmiftir: Eczacı NacL, Cemal 
Kovalı. emekli binbaft Şerif, Tahir Gençağa, avukat Milnip Güven, Ab. 
.wtah Ca.nUdl. . 

!Stmll'9den 80Dl"&, gelen murahhaıılar ıereftne Halkevindft 60 ldtillk 
lılt 8vafet; yv,ilmWJs. 

}~- · .. . 
Maamafih bu karann sahaJ fille kabı temin etmişlerdir. 

çıkması, Kültür ve Adliye Ba~nlık
lannın müsaadesine ve .ayrii zaman
da Külti1r Bakanlığının da bir nıik
tar tahsisat vermesine bağlıdır. 

Alakadar bakanhklann · müsbet 
cevap verecekleri umulmakta.dit. · 

Gür~en pınurda 

bir _yaneın 
Bartm - Gürgen pmannda Meh· 

met Emin Bayraktamı evt ya.nmıt· 
tır. Evdekiler kendilerini ve ahırdaki 
bir kaç hayvanı güçlükle kurtarmış· 
tardır. 

Muhtaç vaztyette kalan bu aileye 
Kızılay Cemiyeti tarafından yardım 
edilmiştir. 

Burdurda Adanalılar için 
iane 

Burdur, (TAN) Adaiıada.kl 
kardetlerimlziıı uğrac:bldat'I seyli.p 
tellketl. bura mekteplerlndeld yav
nılarm da kalpleıinl mtatnuttır. 

. Aydında Zel-Jrli ·Gaz Kursu Gut ilkokulu taıebeet. hirincl par-
Aydm, (TAN) - Halkevlmbı, lkttı tJ olarak aralannda toplwklan 8 

el defa olarak. mflDlleket hutaneei lirayı, fellketzede kard~ 
bakteriyoloğu doktor Nuri Şemainin göndermek Uzere ktılttır dlre~rUl· 
ldareat altında bir .. aehlrli gu., kur· ğllne verm!fJerdlr. . 
su . &çmıftır. Bu kurs& memurlar de- Diğer okullarda da para toplan • 
_.. ...-ıaıılir. mald.wW. 

Bartmda Elektrilç 
Bar.tın, - Belediye re~i İbrahim 

GölCbayııık, gUİnrUkte bulunan elek
trik santral makinelerinin resimden 
mualiyeti ruhsatnemesini almak ü
zere Ankara.da bulunmaktadır. Bele
diyeler bankasından 15 bin lira yeri
ne 12 biİı lira borç alınacak ve bu
r. unla etektrik tesisatı yapılacaktır. 

Köq paraları 
ne1ede 
duracak? 
Biga, (TAN)' - RCS-y sandıklarma 

ait paralar.ı baza.n köy muhtarlan 
zimmetlerine geçirmekte veyahut 
11.krabalarma ikraz ettnekte oldukla 
nndan, bir yere köy namına para 
veffieceği zaman sandıkta mevcut 
paııi 'liulümı.madıği ve bu yUzden köy 
itlerinin sekteye ~ görillmllt 
ttır. ' ' I 

Bunu haw alan genel mntettft 
Klzım 'Olrl1r glSndei'dlğl bir emtrde. 
bundan böyle köy paralarmın mut; 
laka kay eandiğma konmam ve 111-
kal Uç aza mevcut olmadıkça sandı
·ğın açılmamuı lllzumunu bUdlrmlf· "'-' . 

mektedir. 

KUhıhya ıcra Hakimı 

Nadire Dinçer 
KUta.hya, (TAN) - Kütahya 

ra hllrlmllğine tayin edilen genç b 
kukçularmuman Na.dire Din~er. 
rap pıerek vazlfealP..e başla 
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KIŞLA DUVARLARI ARKASllVDA 

Ne.. J YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Sana öyle bir adam tanıtacağım ki, ondan da benim 
Kadar emin o'abilirsin! Oda gayrimemnun·ardandır! 

Mehmetcik Burada 
Neler öğrenir ? 

"Şu /ul1eı görüyor musun?,, letmitt.L Sahur zamanı eve gider; ye- se doğru ilerl~m. Reaulull&h ile kar 

K ttame Ibni Mel,. .. mi eviain en meğini yiyip oruca niyet ettikten 111 karfıya geldim. Mübarek elini ba-
u ' _,.., . . tek rdi 

euzeı odasına yerleştirmişti. 80~, sabah namazı ı~ın rar ca- na ve : 1 

So Ak b 
dan lVerdan) mıye gelirdi .. İşte. Alının adamlan. - Ya, Ali ... Ümmetimden bir şi-

nra.. ra asın . b te h k. ı· ., 
~-· d b" · de e geti"rtmuı· onun camıde kaldığı u n a za- aye ın var mı ... 
aw.ın e ır gencı evm ..,,, . . d o d lb . kdim tmişti Verdan. martlar ile, gecenın o zifın karanlı· De ı... an a aklıma, lsllmiyeti 
K ru Melceme ta e k · t1i genç ğında gidip geldığı vakıtler, bir sui· dalalete sürUkliyenler geldi: 

fl.fenin en ~ve. en =~ be- kaste maruz katmasından endişe et- - Evet, Ya Resulullah... Onlara 

Cevabını 
vermediği 

sual 
yoktur 

lerm~ biri~ Bö~l~ tereci- mektelerdl. aôz geçiremiyorum. Bun un için de 
~r. o: bu cınayete il Aralarında mUzakeredetı sonra: kalbimde pek acı e!emler Vt- istırıp- K 01 • utan Mehmede 
düt ~tmit: Ali camide bulunduğu zaman. ona lar hissediyorum. fürtıD\:. yüklen-:.1· 

-:- Nasıl? .• Ali ~bi ~man ~e hiuettinneden caminin etrafında ğim ağır yükü taşıyamıyacağımdan soruyor: 
hankulA.de kuvvetli bır adamJ, bir beklemiye; ve eve gidip gelirken de endlşe eyliyorum. - Kışlaya geldiğin 
hücumda öldürmek mi!- Ben bunu yine uzaktan takip eylemiye karar Dedim ..• 'Muhammet Mustafa. bu- günden beri neler öğren· 
•.Um.kC!nsüz görüyorum. vermişlerdi. yurdu ki: din bakalım? .. 

D~mitti ... Fakat Ibni Melcem.. ter- "Kimsiniz, burotlo ne - Ya, Ali.. Onlara beddua et. Nefer Mehmet, bir so-
tlp ettiği pllm uzun usadıya izah et- ') Ben de cevap verdim: lukta cevap verdi: 
tikten sonra: hel<liyorsunuır,, 

- Şu kılıcı görüyor musun? .• Ben Bu karar derhal tatbik edilmiş; - Ya Resululllh .. Beddua etıniye - Tarih, coğrafya, 
bunu gilnlerce zehirle biledim· Bu kı- bir kaç gece böyle geçmişti. dilim varmaz. Ümmetin için söylen- yurt bilgisi, askeri iş ve 
hem Alinin vücudunda ktlçUk bir ya- Bir gece, (Ali) sahur yemeğini mesi lazım olan sözleri, sen söyle. hizmetler ..• Hepsini öğ-
ra açması bile onun l:SIUDıOne kifi.. ylyip te camiye giderken; kendisini Dedim ... O zaman, Muhammet rendim Komutanım! .. 

Diye cevap vermlı; Verdanı kendi- muhafaza etmek için sokakta bekle- Mustafa yUztinU semaya çevirdi: - Mesela, sana sor-
elne i§tirake, güçllikle Uma eylemit- ,enlere tesadüf etrnl9tl. - Ya, Rab!.. Artık (Ali) yi bbe sam: Millet niye derler? 
ti. Karanlıkta bunların kim oldukları ver. Ol asilerin başlarına da, bir be- Hiç şaşırmadı: 

Fa.k&t Verdan, kendisiyle lbnl Mel- nı tanıyamamıştı. Onlan başka biri- - Dilı ve kanı bir olup bir san-
cıeınin kudretini de klfi görmemişti: ne tecavüzde bulunmıya hazırlanan terini gonder. cak altında yaşıyan ınsaı\}ara nııl-

- Bu ~-. u ... n .. ctı btr eerik JA.zmı. ferirler sanarak derhal kılıcına dav- Dedi... Bu sözlerin dehşet ve me-
'9"" ~ ra il d • let derler!.. 

CUnkU Aliye cepheden hücum edile- nmış: habeti e uyan ım. Rüyada oldugu- - Sen kalk Nazım oğlu Meh-
mez. Muhtelif taraflardan hUcum e- - Kimsiniz ... Burada, ne bekliyor mu anladım. Aradan bır saat geçti· met. .. Söyle bakalım: Bizı kim ıda-
dilerek onu pşrrttıktan sonra, ha.ki- sunuz?... ği halde, kendimi daha hi.la bu rüya re ediyor., 
kt darbeyi bJ,dirmek 1lmn. Diye bağınnı.ıı. k nm tesirinden kurtaramadım. - Hükiımet idare edıyor komu-

Alinin bu hey~Ui halinden or. 
Demiıstf. k 1 d 1 (Hasan), kalbinde derin bir acı tanım! 
Ib-ı , .. eıcem. '8h•larm N'\~lma- an ar, erhal geri . sıçramı, ar .. 

w - ~ısa. K dllerl l k ı..:---tmişt• RUyanm ahkl bir f - Hük<lmetimiz nasıl bır hükfı-•mm bu mm faşedeceğinden korka- en n tanıtmışlar, onuşmıya ~ L mı e-
rak endlşesini Verdana söylemişti. başlamı,lardı: lakete deli.Jet etınekte idi. Fakat mettir? 
V Ibni Melcemin teli.şını teskin - Ya, Ali .. Biziz.. (Hasan), ha.basını teselli etmlt ol- - CUmhunyet hükumetidir ko-

erdan, - Burda, ne l11tnlz var?.. mak için: mutanım! 
etmiş: ~- 'bl ad tan ğmı - Seni muhafazaya memuruz. - Eskiden bızi kimler ıdare 

_ Sana, ...,,,;r: r am ıtaca Be 1 haf ? - Hayırdır İn!Jallah •• Rüya, abl- ederlerdi? 
k ' d '--l kada - nı mu a.zaya mı... Ş h d .. _ ., ondan a ..,...~, m r emin ola. _ Evet. ne zuhur eder. u al e, a.nilerin de _ Padısahlar ıdare ederdi. Bun-
bI irsin. 0-.:.da Alinin tuttuğu yoldan _ Bt>.ni neden muhRfaza edecek .. ..size itaat ed cekl.crinl limit edebili· ıu. keyıflerın duşkUn bırtakım 
m·~nıın nbn.nı.aııala_..U.n .biridir ' . ~~~ • slnlz! .. Semavt lfetlerden mı?.. riz. adamlardı. Milletten topladıkları 
~cı-J..fp bin Beclverm) 

1
:_ e ertesi gtln, - Hamt!.. Ona muktedir değiliz. DemJştL vergi para!-\ile. saraylarında eğ! nti 

'yçv re UH11lllde birini ge- tn . ..n Jeri d i., tirerek 1bni Mel . . - E.. un tecavuz n en m ... Fakat (Ali). acı bir tebeSBUmle yaparlardı! 
t!. ceme takdim etmif- _ Evet.. DUsmantarmızm muhte- gülerek: 

Bu Uç ııerir """'-"""'-- mel olan suikutlerfnden. 
'._,,..... 'V'ennlfler: ya. Alt gtılmUf .. Ve ,u ceva.bı vermı,. 

pacaklan cinayeti milzakereye lirie- U: 
mişlerdi. _ Ş•nm aklınıza.. Demek siz. 

"Kararımıı l«ıt'1dir. Ayni ;ünde Cenabı Hakkın mukadderatmı teb • 
can Yeret:el<ler/,, dfl edecek k1t~ar kendfnfzdP bir kuv· 

vet bulunduğunu ıannt)<iiyorsunuı 
Şeblp, lst.lcal ıöetennııtt. Derhal Allahm 

...ı..tanuak ist ...... ;.. l\vle mi? ... Bu yaptıiJnIZ, 
teııebbtl8e a•0

·••-- ~ti Fakat. iradesine k•-ı ı .. - .. dJr .• Çabuk. di-
ıbni Melcem: -r _,_. k 

- Ya, Haaan! .. Bu rUya, aynen 
vaki olacak sahih bir rUyadır. Re
sulU Ekremin karıştığı bir rüya, bat 
ka tekilde tevil edilemez. Bu rUya
nm ahklmma nazaran artık ben, 
sizlere misafirim. 

Cevabını vermişti. 
(Arkası var) 

S ual1Pr1ne lmm hir f'l~·h ,.e
ren Mu7. ffer Tı "'lVUl 'ha

na ttkf deınin M'ehmett'il ı .. ~ınP ı'la
ir kUcUk bir fıkra anlattı· R"r ~n. 

l•r A!-\keri ~h·ıı,., t .. ,,,,..,, ,., .. ,; ... ~~ 

'lrıı-·oııııt ~ı .... ,. .,, ilk aya"'n kal
dırdığı n<'fE>rP !I rıı.r • 

ğılm. Mescide giderek eecdeye apa· 
- Ha)'J1"· Olamaz. .. Arkadatlarıa nm. Yaptığırnz bu isyan ve ~nahı .......,.... ....... ___. ..... ...,.. .......... ' 00 ...-..dıwn.,, • 

verdiğimiz karar, kat'tdir. Ali, Mua. tevbe edin. Bir daha da, benimle SAGLIK ÖGUTLERI 
viye ve Amir Ibni Aat; ayni ıtınde Cenabı Hak km arasma girmeyin· 
can vereceklerdir. Onun için Ra.nıa.. Bu kat't emir kannınnda. orada~ 
za.nm 21 nci gecesini beklemek zaru_ ter derhal dafrlma.k mecburlyetinf hıs LOKMAN HEKiM 
rldir ... Fak&tKm,;.':"•nabdarbot eetmtı,ler: artılr (Alil yl. mukadc»-~~~- u• .-ı.•u • u 

Ne işe Yarar? 
durmaYlll* en n u beUl etnıec1t,n. rat& terkeylenıltlerdl. 
Alinin etrafında dol•Pnız <>mı lro- • 
laylıkl& katledecek ve llOnra da bl::e Ilı gece sonra .. 
firar ımkA.nml verecek bir plan ha Bu bldiae, ertesi g11n btıtOn x:~ 

Gözyaşları 
zırla - ye p.yılmıttı. (Ali) ye k&rfl m a 
~ bet ve merbutiyet hissedenler, onun 

1 bu sözlerini bUyük bir takdir ile kar 
"Tetlbiri •iden bırolcmoi,, tılamıt; kalpl~rindeki meftuniyeti 

Bu mada R&m&Zan ayı, )'innlııei bir kat daha arttırmı'1ardr... Dll~
gUne takarrilP etmlftl Şaaıdaıı K(l. manian ise; onun bu pervasıslıfı 
feye gelen bir tilccar, Ali)ri ztyareı kanş1S1Dda, havrette kalmışlardı. 
etti Ve koDUflll& araamda : Verdan ile Şeblp, kotta koşa ~ut-

y • u ı Muaviye .... __ tamenin evine gelmifler; bu vak •Y1 
- a, ~··· -..wa.ııatnu 

ta.kvi etmek tçln pek l.fU'I gidtYo ha.ber vermişler; 
K 

d~ln..ı-.... npbe ettiği ada 
1 

r. - Alinin bayat ve mukadderatı. 
en uÇU ,,.. ın.a.n, .-. ........ ,. h eri ~-ı..a.. ucun

birer birer b,tlettiriYor.. (Halil bbı cuwA aıuÇ ve anç enwu.ua 

Velit) ln oflu Abdurralunnı, Şamda dadır. e 
nüfuz ve taraftar kazanmasmc1u Demlflerdi Ve •• muvattalayetl • 
endife etti Tabibi (İbnWeaaı) vaaı- rln.deıı Qlin olarak, tkl gece daha 
tastle on& bal ,erbetl ~ lehlr geçmemnl beklemlflerdl. 
Jetti. Sall& da bir IUikutta bulunma. Ramı nnm ytrml yedinci gUntl I& 
aı muht2meldlr. Tedbir ve ihtiyatı aahabı, (Ali) n1n bUytlk oğlu <Ha· 
elden blrakmL Af) babumm oduma gtrmlftL A-

Dedi. il, o.tıunu görtlr görmez: 
Fakat An, bu elSzlere gillere]c mu- - Ya. Hasan.. Bu gece. tuhaf bir 

kabele etti: rUf& gördüm. Bilmem ki bunu nuı1 
- Ecel; elinden kaçılmak ve kur. tlbir etmelL 

tulınak mtımktln olmıyan bir kuvvet =, merak içinde eormUJJtu: 
tır _. Cenabıhakkm 'takdirine nılııJ 
olmlya çalıpcak kadar cahil ve ga- - Nwl rtlya, baba.. Bana nakle-

der llllsln? •• • 
fil delilim. _ Hay, bay- Nakledeyim. Otur 
Cevabım ftrdL dL cllnle. 
l'akat verilen ba ha~~ ~in et. (Duan), babamnm yanma otur

raftnda buluninl&rm nuan dikkat- mut. dlnlemlye bqlamıtt;ı. (Alil 
lerbıi celbetmlftl. Derhal Allntn et. ~rdnftl rllyayı fllylece anlatımttı: 
rafmda bir muhafU& tebekeet vtı> - Sabah namumdan d5ndtlküm 
eude getirmiflerdl. '°nra. yatmıfbın. Henna tçlm gec; -

Ali Rlmuan pcelert camiye ret- tnl,U. •• Rnvamda. lltll bir Mil geldi. 
dll1 aman, nunı.,•n mnra Abur Dikkat ettim. Bu ees: (Muhammet 
ftktfne kadar eamlde blmayı. &det Mustafa l nm ..t idi. Derhal o se-

Bu mevsimde en ziyade kOrk 
manto aldırmıya yarar. Burma kir 
plklı o cOzel ıözler için için qla
mıya b&flayıp ta y&farınca elbet
te dayanamazsınız, evi rehine ko
yar ve kürk mantoyu ısmarlarsı· 
nız. 

Bir de Yılbatı cOnU qoc:uta o
yuncaıc almakta ihmat ettinizse, 
IÖZY&fları unutkanlıiınızı burnu
nuzdan ıetirir, ihmaliniz! tefsire 
ıizl mecbur eder. 

Oözyqları ıöz kapaklannın al
tında ve ıöılerln 1&kaklara dolru 
kıtımlarındaki ıuddelerinde hbtl 
olurlar. Cözlerl yıkadıktan sonra. 
ıöı kapaklarının blrı.,tlklerl nok
tada cördUiUnUı o kUçUcUk ka
bartının Uzerlndekl minimini de
lil<ten içeri cırerek burnun alt kı• 
mına kadar dikUIUrler. Qöz Y&fl•
\.ı tablt derecede hltıl eldukları va 
kit ıözhn dıtarı tqmadıklare için 
hiç belli olmazlar. Fakat tabii de
receden fazla hbıl olunca ıözler. 
den dıtarı tqarlar. Oöz yatlarını 
tabl1 dereceden fazla hbıl ettiren 
en ziyade atlamaktır. Pek 11cak 
çorba içince. fazla sotan koklayın 
ca. buı tozların kokusu buruna 
pllnce yine fazla *tsz yqları pi· 
dlflnl de blllrelnlz. 

Fakat ~z Yatlarının en mOhlm 
maddesi içerisinde bulunan llza
zlm denilen maddedir. Bu madde
nin havada ve hava ile plan tıez
larda bulunan mikroplara kartı 

ıayet kuvvetli bir hastası vardır: 
O mikropları öldürüverır. 

Havadaki mıkropları bplıyarak 
biraz su içerısinde karıştırırarak 
onlardan bır "kültür.. yaptıktan 
sonra bunun içerisıne bır damla 
ıöz yaşı koyarsanız o mil<roplar 
hemen parça parça olurlar. Mık
roplarla karıfık olan su ilkin bula
nık oldutu halde, ıöz yqından bir 
damla illve edılınce, hemen berl\k 
olur, mikrop parçaları da suyun di 
bine çökerler .. ÇUnkU hepsi telef 
olmuştur. 

Bu mikrop 81dUrOcU Hzaıim 
maddesi burundan çıkan ıuyun 

Mjinde de bulunur. Anoak ıerek 
&öz yqındal<I, prek burundan 91· 
kan suyun içindeki bu madde yal
nız bayajı mikropları 81dUrUr. Oer 
çekten hastalık mikropları bunun
la telef olmazlar. Onun içindir ki 
caz hastalıkları, burun hastalıkla
rı -hele kıftn bulatık nezle- yi
ne ekıik olmazlar. 

Anne ıUtUnUn çocuğun karnın
da bozulmaması, yumurta akının 

çabuk lcokmamuı onların içinde 
de bu llzuim maddesinin bulun
matln"an ileri gelir. 

Giz yatlarının içindeki bu erı•d· 
de bJzl mUhim ıaı hutalıkların • 
d&n koruyamana da. hlc; olmana. 
ıazlerlmlzln çabuk kirlenmelerine. 
havada dalma bulunan bayatı mile 
roplard'ln bozulmalarına enıel o; 

lur. 

Mehmetçik #alim Ye lıiımef orası lc.ıılocla memleket hoYOSI 
elin/emeğe de 'lale.il hu/ur 

Yazan 
Selahailin 

Gtngör 

- Adın n senw 
- Hu ~ ın efendım .• ----
- Huseyin .. SoyJe bakalım, va-

tan kimdı1 
Huseyıncık, her nasılsa bellemış, 

ateş gıbı atılır: 

- Vatan, benım anamdır efen
dım. 

P~. bu sefer, yanındaki nefere 
sorar:\ 

- ~en söyl Ahmet vatan kim
d r? 

Ahmet, şaşa ar, fakat çok geç
m d n SC'lıimı çakarak cevabım ve
rır 

- HUseyınin anasıdır efendim! 

K omutan, tekrar Mehmetçik
lere dönerek: imtihanlarda 

ta beye şa ırtıcı sualler soran çe
tin bir mektep milmeyyizi ciddi~ 
tile: 

uyurdum. Damarımda ganım dep
reşmezdi. Burada, yatmam da bel· 
il, gal~am da ... O tallın yok mu, 
adamı ıyıce bashıya alıyı. .• Eakiden 
yarım ohha ekmek yisem k&ner· 
dim. Şimdı, devlet. millet sayesuı
de ikı somun ekmek zor yetişiyor! 
Diğım, canım pekleşti ..• 

Komutan; Şileli Ali oğlu Ahmedi 
haritanın başına dikerek: 

- Türkıye CUmhunyetinin bu
dutlanru bize göster! emrinJ wrdt. 

Ahmet, Kafkaalardan itibaren, 

memleketin bütün hudutlarını, elin
deki cetvelle ip.ret etmiye bqladı: 

- Bura Iran ... Bura Urusya_ 

Şurada, Irak var •.. 

Derken, parmağile Suriye budu· 
duna yaklaşınca, bir yaraya baa

mış gıbi durdu. 

Bır asker kışlasında, politikaya 
yer olmadığını bildıgım için lleh • 
medJ bu mıllf da va hakkmda .O,W. 
letmek cesaretini kendimde bala 
madım. ÇUnkU, onun, harita &11111-' 
de Suriye smırlanru göz hapsine 
alırken, öyle bir duruşu vardı k1. 
bir tek kelime ile bu mukaddes cta
ra klamanm beliğ sUkQtunu bozmllf 
olacaktnn. 

Hakkı Satılmış! dedi. Sen 
söyle bakalım, dünyanın en büyük 
mılleti hangisidir" 11•••••••••••1"1 

- Türk miltetidir komutanım! 
Art flırad::ı bf r nt>fer. daha at'ık

göz göri\nm<'k thtiyacne yerinde 
duramrvordu Nihayet dayanama -
yıp atıldı: 

- Yanlış söyledi efendim. En 
bil vük millet, Eti milletidir! 

Komutan bunu duyunca. gUlüm
sedi: 

- Etiler de Türk değil mi idi 
ya ..• Demek dUnyanm en bUyilk 
milleti gene Türklerdir 

- Evet komutanım! 
Bu 8efer, ben mUaaade alarak 

sordum: 
- Asker ocağtn& niçin geldin? 
- Canla, başla çalıomıya gel-

dim! 
- Ne uğruna çalışıyorsun·. 
- Millet, vatan uğruna ... 
- Sır ınü. kim için canını fe-

da edersin? .. 
Sankı bu suali, sıralarda oturan· 

lann hepeine birden eonnuşum. Bt1-
tUn ağızlardan ayni aöıler çıktı: 

- AtatUrk için.-
- AtatUrkU neden b'.ı kadar ae-

viyorsunuz? .• 
Gene hep birden. göğUs kabartı

cı bir uğultu arasmda cevap ver
diler: 

- MUleti kurtar4Jğı için.. 

Mustafa oğlu Abdallah Fini
keye sorduk: 

- Burada sana lyi balayorlar 
mı! 

- Bqıbozukluk zamanımdan 
çok iyiyim komutanım! •• 

- Köyünde naaıldm burada na-
m.m ... 

Bir ll&lllye dUfUndtl: 
- Oradayken plvarla geaerdim 

dedi. 
- Bqka?. 
- Y-emem t~em d@' ~MM@' d@'-

ğildt Zabahtan ~m cak ystar, 

Allahın. yarattığı ta· 
bii ve aaf çocuk gıdalan 

Pirinç,yulaf,merclmek,buğ 

day, irmik, patatee. mlllll', arpa.. 
çavdar, türlU, badem. 

HASAN Özlü 
unrarı ile 

ocuklarınızı besleyiniz ve bUyU 
tUnUz. Vitamini ve kaloriai bol 
olan bu özlij Unlarından istedik 
lerlni ve eevdiklerini bıktinnı 
yarak değiştire de~ yedi 
rinlz. Çabuk dit çıkanrlar. 

Hasan markuma dikkat. ~ 
ita marka venrlene al~ 
ve aldanmaymtz. BUtUn ec1•~ 
lerde " bakkallardı bul111t111' 
Ruan depon, lstanbuL Alla 
na Be\roilu Betıfktıt ~h 
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No. l Y aıan: Ercümend Ekrem - Tolu 

BlRINCr MEKlUP 
1ibet'te Lhassa yolu 

Karatuman Hanı 
iie 

Burgaç - Hana 
Ulu Hanım; dönerler .. Ceplerinde, toparlak bir 
Atalarımın, binlerce yıldanberidir alı!t vardır: Güneşin doğup bataca -

Ozerinde doğup, topraklarında çürü- ğını buna bakıp. bilirler .. Yine, elle
dükleri Karatuınandan, bugün bir rinde taşıdıkları sihirli bir kutuyu 
ay .oluyor ki senin emrinle çıktım. size doğru bir saniye tuttukları gibi, 
Bu bir ayın günlerini gözlerım ba - sizin o andaki vaziyetiııizi kağıt üze
zan yaş dökmek, bazan de hayret rine aynen tesbit ederler .. Adanı se
uyandıran yenilikleri ibretle temaşa sini, saz nağmelerini ufacık bir tah
eylemek suretile geçirdiler. ta sandığın içerisine hapsederek, is-

Yücelerden yüce bildiğim sen, be- tedikleri zaman yine çıkarıp duyur
ni bu gurbeti mahza yurdumun hay- manın yolunu bilirler .. Kara uçlu bir 
rı için ihtiyara icbar etmemiş olsa tahta parçasını bir kutunun kenarı
ıdin, enıin ol ki, sıla derdi ile çoktan na sürti.ip alev çıkarırlar. Hasılı. bin 
kahrolmuş idim. bir fenalığa kadir. şerlerinden ko -

Karatuınarİın son otağlarını göz - runması gereken yaman insanlardır. 
den kaybedip te, yabancı topraklara Dehset içerisinde, yine sordum: 
ayak basar basmaz yüksek dağların - Ya, siz bunlardan kendinizi ve 
ardından sanki bana gönül kuvveti yurdunuzu nice muhafaza eyledi -
vermek için bUtün parlaklığı ile do- niz? 
ğan güne'i tanrıya teveccühle tapın Rahip. acı acı basını salladı. 
dım ve yüz bu kadar yıllık tecrübe - _ Daha. dedi. korunduğumuz belli 
6İle bana gideceğim yolu tarif eden -'-

değil •. Biraz ötenıizde Mançuriya ~-
sayın büyüğümüz Ağabay'ın göster nilen bir bölge vardır. Avrupalılar 
diği istikamette gittim. şinıdi er altından orasmı temizle • 

ilk uğrağım Tibette, Dalay Lfün!l- melde nıeışguller. Ondan sonra, kor
nın oturduğu Lha.ssa şehri oldu. La- !<arını i<i, sıra bize de gelecek. 
maya namenizi verdiın. Verdim, ver . . k 

1 dim amma, bu adamın yanına girebı- - ,Tanrınız Lama sızı orur e -

linciye kadar, anam Tulun Ha - bette.. . . 
tundan emdi<Yim ak süt, irİll I Rahip, yan baktı .. Sesını çıkarma
olup ta burnumdan aktı. Ve anladım dı. Fakat hisset~i~n ki, ~udanın 
ki bizden gayri yerlerdeki büyükle- 861.936 mcı veledının kudretı kucı -
r.i~ ekserisi nüfuzlarını ve ihtişam - siyesine o da pek fazla nıünıin de -
1arını gözetmek ve devanı ettirmek ğildir. 
ıçin tebaalarından uzak yaşamayı, Bunun üıerine ben de 'ustum. L!
tıaJk ile mümkün olduğu kadar az kin ne gizliyeyim? Gön!ümd dehşet 
temas etmeyi dUstur edinmişlerdir. bürümi.iştü. öyle va: Tibet ile Kara
Halkın içine lcatılmaktan çekinen, tuman'ın arası ne kadarcık ~ol? Bu
halkın ten~itkD.r na.zarlarından u - raya musallat olacak belfi bi~e de u
:ıakJ>ulunmaktan memnun olan bu zanır nıı, uzanır!. 
ansanfar bu tUrlü hareket etmekle, O dakikada, içime. gıdip te. her 
kendilerini sevdirmek fırsatını da şe:ydei1 önce bu "Avru!'alı.'. 

1 
denilen 

esirgemekte olduklarından bihaber, tanrının gazeplerlni görmeKj isteği 
gafif kimselerdir. doğdu. 

LAma namenizi aldı .. Okudu .• Ve Onun içın, burı:ıda hır müddet da· 
tavsiyenizi nasılsa hüsnü telakki e- ha kaluak. ylice Hft.nım'ın iznini bek 
derek, yanındaki rahiplerden birini liyeceğim. Şayet o adamlarla tema
bana mihmandar tayin etti. sımı muvafık görlirserıiz. bana he -
Şa-Ma-Ma adını taşıyan mihman- men bıldirmeni?i dilerim. 

darım bana her şeyden önce sarayı O vakıte kadar da buradaki tet -
gezdirdi. Burada, bizde de olduğu gi kıkRtımı ılerletır. arz"'derım. 
bi atalarımız zamanından kalma, yüz Güneş tanrıdan dıle?!inı, Hılm -
lerce tarih eserleri gördüm. Fıruılan mı ve yurdumu her türlii musıbetler 
mış toprlik satıhlar üzerine hak-ko - den korumasıdır. 
lunmuf yazıları 'tetkik ettiğimde bir 
hakikate vardım ki o da Tibetlilerle 
Karatumanlılarm ayni sülrueden gel 
me kardeş olduklarıdır. 

Rahip Şa-Ma-Ma benim bu intıba
mn teyit ile kanaate tahvil eyledi; 
ve bana bu hususta uzun uzadıya iza 
hat ta verdi. Ne yazık ki, söyledigi 
,eylerin hepsini haJızanıda tutama -

''Akboğa., 

Yeşilay 
Gemiye/inin 
Kongresinda 

dıın. 
ÇünkO, mihmandarımın bu ilmi Yeşılay Cemiyetinin senelik kon-

fzahatı, bilahara aramızda geçen mü gresi dün Halkevinde topla.run.:ıştır. 
1Ak4ttın bende hAsıl ettiği hayret ve Evvela idare heyeti reisi Mazhar Os
dehfetln tesiri altında birden silini • man soz almı~trr. Mazhar Osm3l4 
verdi. - cemiyetin tam.amile bir fikir ve pro-

Fittıakika Şa-Ma-Ma bana aynen paganda cemiyeti olduğunu, dalına 

9unfarı söyledı: "' fikir mücadelesi yaptığnu söyledikten 
- Dünya yusyuvarlaktır; lldeta il 

sonra cemiyetin bu2'iln tamam e 
bır topa~ gibi de durmadan, ~ırıl fı· 'l--

T müsbet adrmlarla yuru·· •• düğünU söyle-rıl döner. Dünyayı yoktan var eden 
tanrı Budadır. Güneşi de -h!şa, süm· 
me h!şa • o yaratmıştır. Dalay LS.
ma. Budanın 861,936 ıncı evladıdır. 

nrlştir. 

Bundan sonra !kinci Reiııı, Ibrahim 

Zati, içki aleyhtarlığı hakkında bütün 
Uklhiyet 4cudreti bugUn ondadır. La- dünyada yapılmakta olan propagan-
manın bu sıfatını kıskanan ve "Av- danın ..-A..ı il dig·ın· 1• 1•8 sern::uen seneye ger c • 
rupah,, denilen birtakım adamlar bi-
zim kutsal ülkemizi :zaptetmek niye- tatistik ve vesikalara istinarlen an -
'ti ile buraya birkaç defa heyet gön- !atmış ve sebeplerini tahlil etmiştir. 
dermişJerdır. Lakin biz bunları her 
defasında, mUnasip suretlerle de -
fettık; ve muvaffak olamadan hep -
sı de geriye döndüler. 

- Bu Avrupalılar nasıl şeylerdir? 
Diye sordum. l 

Şa-Ma-Ma: \ 
- Bjzim gibl medenlyet görme -

lnİf, vahşi insanlar .. Cevabını verdi. 
- Ne gibi? 
- Mesel!, bTribirJerinl öldOrilrler. 

Ve öldürOcü sil~hları öyle yamandır 
kı, bir dft.kikada yüzlerce kişiyi can
sız yere sermeleri işten hHe değildir. 
kanatla havada uçarlar.. Balık gibi 
auda yüzerler .. Ağızlarırıdan duman 
çıkarırlar •. Suhı alev yutup deliye 

Umumi katip Fahrettin Ker.lın 18 

inci kongre münasebetile cemiyetin 
yıllık mesaisinden bahsetmiştir. 

Azanm bazı teklifleri ve bu arada 
mektep çocuklarına ait neşriyata ick1 
aleyh tat lığı hakkında yazılar yazdı -
n.lması için .Maarif Vekaleti nezdinde 
teşebbil.slerde bulunulması hakkında. • 
ki teklü kabul edilmiştir. 
Yapılan seçimde birinci reisliğe 

Mazba.r Osman. ikinci r<>Jsliklere tb
rahim Zati ve Safiye Hüseyin, umu· 
mi kHirli~e Fahrettin I\erinı, vezne· 
darlığa Hüseyin seçilmişlerdır. Bil -
ytiklere tazim telgraftan çekilerek 
toplantlya nihayd ~ •rilıniştır 

T A N 3 - 1 - 937 

Çamlıcada 
soyulan 
köşk 

Merhum Dr. Müşür Nafiz Paşa 

nm torunu Muzafferin Çamlıca.da 

Altunizadedeki köşkü geçen ~ bir 
hırsız tarafından soyulm~tur. 

Kış dolayısile lstanbula inen Mu
zaffer, bir kısmı eşyasını Ça.mlıcada 
bıraktığı için evvelki gün tekrar köş
ke: gelmiş, köşkün soyulduğuna şahit 
olmuştur. Çalman eşya arasında I~ 
Bankası Hamharg Şubesi Müdürü 
Tahir Kevkebin de eşyası bulunduğu 
için Muzaffer, polise müracaat et -
miş ve bu nziyeti anlatmıştır. 

Zabıtaca. yapılan tahkikatta soy -
gunculuğun faili derhal meydana çı -
karılmıştır. Hırsız, köşkün eski bah
c:ıvant. Kastamonumm AkUı.ş köyün
den San oğullanndan ).f€'hmettir. 

Polis, bunu delailile tesbit etmi~ 
v~ kendişini yakalamı~ır. Çalınmu; 

esyanm bir kısmı da meydana çıka
nlmtştır. 

Fmclıklıda yedi ev soyan lıtrsıı 
Fın4ıklr ve civarında son günlerde 

7 _ev soyulmu.stur. Polis, yaptığı u~Jn 
tahkikat ve takibattan sonra hrr.m:ın 
Abdull? h isminde biri olduğunu tes -
bit etmiş ve yakalamıştrr. 

.Radyo 
Bugünkü program 

lstanbuJ : 

Oğle neşriyatı - Saat 12.30: Plak 
il€' Türk mu.siki.si; 12.50: Havadis; 
13.05: PUı.kJa hafif müzik; 13.25 • 
14: Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat 18.30: 
Ambasa.dörden naklen varyete mü -
ziği; 19.30: Konferans: Selim Sırn 

Tarcan tc:.rafından; 20: Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk mu -
sik.isi ve ha.lk şarkıları; 20.30: Bel -
ma ve arkadaştan taraf mdan Türk 
musikisi ve halk şarkıla.n; 21: Saat 
ayan, orkestra; 22: Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün programı; 
22.30: Plakla sololar; 23: S O N. 

Güqün proııJram özli 
fi&fd konserler: 

12.50: Diniku orkestrası; 16 Buda.
peşte: Çigan mugik.isi; 16.15 Pra.g: 
Asker mızıkası:; 16.30 Eindhoven: 
Org musikisi; 17 Kolonya: Orkestra, 
sopran, tenor, koro; 17.15 La.ypzig: 
Karışık neşriyat; 18 Varşova: Küçük 
orkestra; 18.30 Moskova: Konser; 
uı Berlin ve saire: Yeni sene ne.ıri
yatı (Bütün Avrupa postalan); 19.15 
Moskova: Karışık konser: 20 Buda -
peşte: Çigan musikisi; 20.30 TuJ.uz: 
Kon.ser nakli; ~0.30 Stokholm: Rad
yo orkestra.c;ı; 21 Bertin. Uypzig: 
Şen neşriyat; 21.05 Labti: Radyo or 
kest.r.kcq: 22 Prag: Popüler orkestra; 
22.55 Btikreş: Eski ve yeni operet • 
terden; 23 Varşova: Orkestra: 23.20 
Belgrat: Konser nakli; 23.35 Prag: 
Salon orkestrası. · 

Otla mmıOdıı.I : 
20.05 Kolonya: Oda korosu. 

Re.sit.aller: 
18.20 Buda peşte: Piyano resitali; 

31 Berlin: Aşk şarkiları; 22.30 Var
şova: Piyano resitali; 23 Stokholm: 
Şarkı (piyano ile). 

Pl3.k musikl8i: 

18! La.hti; 19.30: Prag; 
La.ypzig; 21.45: Tuluz. 

Ih nt; musikisi : 
19.15: Budape~te; 23.30: 

Kolonya; 23.50: Belgra.t. 

19.30: 

Berlin, 

Istanbul Ik.inci Ticaret Mahkeme -
sinden: 

Memalik.i Şarkiye Fransız Bankası 
tarafından Istanbul Liman Hanında 
Hacı Mesut mahdumları Mehmet ve 
§Ürekasr şirketi ve Kefcliza.de 'Meh -
met Bü;iik Kınacıyan Han No. 30 da 
Hacı Tahirzade Rahmi mahdumlan 
aleyhine ikame olunan davanın cere
yan eden muhakemesi arrasmda: 
MUddeaa.Ieyhlerden Tahirza.de mah • 
dunı..larnun ika.rnetgihmm meçhuli -
yetine binaen U~run gıyap kararmm 
icrasına ve muhakemenin de 5/Mart 
937 tarih. saa.t 14 de talikine karar 
verilmiştir. Ke~1'iyet teblıg makamı

na kaim olmak üzere ilan olunur. 
(28994.) 

~ ............ ~ ~ ................................................... ' 
BORSA 

Paralar 

" ı ı e 
Sterlin 618.-

1 Dolu 123.-
2u !' ......... .ı fr. ı.,. -
20 Lıret l2U,-
ltı Beıçıkii tr. 8l.-
20 Ora.hmı ' a9.-
.ıtı lavı<,rt tr. 56~.-
le Le111 20.-
1 Flonn 63.-
?tı Çckoslc;valı kro 7~ -

ı Silmı zo.-
ı Mark 25.-
1 Zloti 20.-

Pengo 20.-
ltt LeJ 12.-
Dinar 48.-

• • ,. lraroı:ıa ~f1 -

Altm 1018.-
Banknot 243.-

T,ondrıı 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
M'adrit 
Rcrlin 
Varşo.-a 
Budarcşte 
Bükre~ 
R~lgrııt 
Yoknhama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvitôt 

618.-
0.7945 
17.0lZS 
15.0938 

'4.7175 
88.35 

3.4!187 
64.?Z5 
l.4!110 
2?.'i<ıS 

• :475 
7.54 
1.97<:1 
095 

4.3275 
tOS.41.'i 
3'4.5475 

2.785 
2'4 .98 

3.1383 

Sat• t 

\ 622.-
126-
1!1.-
12~.-
~~.

. 23.
;,;~.-

"·-66,-
so.
':4-
28.-
22.
Z3.
I•.-
5Z,-
~ .. , -

.019.-
24~.-

618.-
0.7945 

17.0125 
15.0938 
4.7175 

88.35 
3.4587 

64.725 
1.4510 

22.695 
4.2475 
7.54 
1.974 ': 
4.t9S 
4.3275 

108.415 
3•.5475 

2.785 
24 98 
3.1383 

Anadolu I ve JT kupon ke:ıik 40.-
40.-

" 
lJ 

E. • h om 

t, nariıllU % fil) 

Merkez Bankası 

lsttkraı.lor 

Türk Borcu 
J;ı.., ""ili A. n . C. 
Sıvas - Erzurum 1 

u 

2~ 80 
89.50 

22.90 
!lu.ı:ı 

95.
QS-

===-========--

Antalya da 
Portakal ve 
Mandalina 

Antal)'a CTAN) ~ 
talya ve civarı kazaları portakal ve 
mandalinalanna büyük bir rağbet 
gösterilmektedir. Mahsul daha ağaç 
tayken satılnuştır • 

Bilhassa Finike ve Alanya porta • 
kallar.ı bu sene çok nefis ve bereketli 
olmuştur. 

Her sene Antalya ve civan kaza • 
lannda. limon, portakal ve mandalina 
bahçeleri artmakta ,mahsul da o nis· 
bette çoğalmaktadır. 

Antalyada Havalar İyi 
Antalya, (TAN) - Antalya.da ha

valar çok iyi geçiyor. Her gün sema 
açık ve berraktır. Her taraf yeşillik 
içinde ... Termometre 10 _ 16 derece 
arasıılda temevvüç ediyo'r .. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 
3 üncü keşide 11 İkinci.kanun 937 dedir. 

BUyUk ikramiye 
45.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, ı 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000.ve 20.000) lira

hk iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 ikinci.kanun 937 gÜnÜ akşamı· 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ..• 

.! ................................ ~ 

Bilfunum "Eanaf'', "Küçük tacir., ve "Küçük 
San'atkarlarm" nazarı dikkatine. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

1 - 1561 numara ve 29 Şubat 1932 tarihli Sicilli Ti· 
caret gazetesile ilan edilen Oda Umumi kararına uyula
rak İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasmda bulu· 
nan bilumum esnaf, dükkanı bulunan küçük san'at ve kü· 
çük tacirlerin Odaya kayıt ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atkar ve küçük tacir
lerden, OdaJar kanununun onuncu ve Odalar nizamna· 
mesinin 135 inci maddeleri mucibince tanzim edilmiş o· 
lan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile cemiyeti te· 
şekkül etmişolanlar, mensup oldukları cemiyet vasıtasi· 
le ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş olanlar doğ· 
rudan doğruya Ticaret ve Sanayi Odası esnaf şubesine 
müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama işini usulü 
dairesinde ifa ettireceklerdir. 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına göre 
19 3 7 yılının ilk üç ayı içinde ikmali lazımdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil et· 
tirmiyen ve muamelesini ikmal etmiyenler hakkında O· 
dalar kanununun b~inci maddesi ve hile l tanbul Tica· 
ret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak cezayi 
nakdi. doğrudan doğruya İcra dairesi marifetile ve tescil 
ücretile beraber tahsil olunur. "3720" 

~----~-~--,--------------------

Eyüp Orta Okul Satınalma 
Komisyonundan ; 

Okulumuzda 299 lira 25 kuruş keşif içindeki tamirat 
6 Kanunusani 937 Çarşamba günü saat 14 de İstanbul 
Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda pazar· 
Irkla ihale edilecektir. İlk teminat 22 lira 44 kuruştan 
istekli olanlar bu gibi işleri yaptığına dair İstanbul Nafıa 
Direktörlüğünden alacakları ehliyet vesikası ve teminat 
makbuzlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. "3874" 

Maniıada Parti Kongresi [ 1 
Manisa, <TAN) _ Parti kongresi, lstanbul Belediyesi İlanlara _ 

vali Lfıtfi Kzrdann nutku ile açılmış- l•••••• ........ ••lllİİım••-•llİıı••••••I 
tır. Toplantıda Konya saylavı Ka.. 
zım Okay da bulq.nmuştur. Parti ta
rafından gece murahhaslar şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette bir 
ççık hatipler heyecanlı nutu.ıdar söy
lemşilerdir • 

Erbaada Hilaliahmer 
Çalışmaları 

Erbaa (TAN) - Kızılay Cemiyeti 
bura şubesi çok iyi çalışmaktadır. 
Şube her yıl umumi merkeze bin 

liradan çok para gönderdiği gibi mu
hitinıizdeki kimsesizJere ve felaket • 
zedelere de vflgi nisbetinde yardım 

etmektedir. 
A)-111i zamanda seçme filmler ge • 

tlrtip göstererek halkın sinema ihti
yacını ve bedii zevkini tatmin eden 
bu hayırlı müessese bayramda ro • 
zet dağıttırmak suretiyle hayli vari -
dat temin eylemiştir • 

Adana F e1aketzedeleri için 
Piyango 

ırntahya, (TA.N) - Adana fela· 
ketzedelerine yardım içıu, C. H. Par
tisi bura şubesinde bü~ilk bir içtima 
yapılmış ve yardım işlerini tanzim 
maksadile §arbay Etem Yücelin ba.ş 
kanlığmda bir komlte seçilmiştir. 

Komite ilk ~ olarak beş bin lira • 
Irk bini piyango'tertip etmi~, pfyan
goya konulacak eşya ilbay, şarbay 

ve diğer zevat ta.rafından teberru o
lun nı uı;;tur. 

Adet Cinsi 
Otomatik hava Kompresörü 
Elektrikle işler demirci ocağı 
ve körüğü 
Yuvarlak parçalar ReUifie 
makinesi 

Muhammen fiatı 
300 lira 
100 il 

300 il 

ilk teminata 

277 Ura 50 luruı 

Torna tezgahı 1250 11 

60 tonluk hidrolik pres 1750 " 
Fatih garaj atölyesi ic;1n lüzurmı olan yukarda cins ve miHarlarile mu

hammen bedelleri yazılı beş türlü malzeme asık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 
No.lı kanunda yazılı vesika ve 277 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 4/1/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. (B.} (3654) 

IstanbuJ Asliye Mahkemesi Birinci KAYIP - Kambiyo müdiriyetin-
Hukuk Dairesi Ticaret Krsnundan: den aldığım ~900 sıra numaralı per-

Istanbul Tahmis sokağında Akşehir miyi zayi eylediğimden yenisini ala
Han 24 numarada tüccardan Hasan • cağımı ilan eylerim. 
Işmenin Löbet ~iraderler ve §üreka- Necmettin Söylemezoğlu 
sı tarafından Doyçe Oryant Bank Ci-
zctsaft fatanbul şubesi üzerine em- "" ..................... . 
rine verilen 16 Te§rinievvcl 936 ta • Zührevi ve cild hastalıkları 
rih ve 40096 No. lu 800 lirayı muhte- H . o·· 
vi çeki zayi ettiğinden bilbahis mez· Dr. . ayrı mer 
kU.r senedin iptali talebinde bulundu- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
ğundan Ticaret Kanununun 638 inci karşı5mda No. 313 Telefon :43585 
maddesi mucibince 800 lirayı muhtevi 
bulunan mezklir "ekin he~ kim.in ye-.. .... ........ _. ................ -. ........ .-
dinde ise kırk be~ gün zarfında mah-
k('me~-e ibra.zı lih:wnunun ve ibraz e
dilmediği ta.k.dirde mezktir müddeti· 
nin hitamında çekin iptaline karar 
veri!Pceği ilan olunur. (28993) 

~alıtbı.Ahmet t'..mlD VALltA1'1 -
Umumi Neşnyatl (dare G"..clen: 

S. SALIM 
Gar.etecilik ve Neşr:,,.at l'tırk Llmftet 
;;:irketi. R::ısıldığJ yer TAN matba.n.sı 

.ı 
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YEN i •• 

Cocuk Ansiklopedisi $Jatwn AMru~ 
Bütün çocukların, bütün öğretmenlerin, herkesin .Jf ClJ __ .,....... 

muhtac; olduğu bir eser ~ c./C)t, ~'el' 

-"' . • . --~ 

· Türk Matbuatında görülmemiş 
bir adım atıyoı 

Bütün düİıya dillerine çevrnin·ş olarl Yeni 
çocuk Ansiklopedisini Profesör Salih Mu
rat, Faik Sabri, ve M. Zekeriyadan mürek
kep bir heyet vasıtasile dilimize çevirtmiş
tir. veni Çocuk Ansiklopedisi on günde bir 
48 büyük sahifelik cüzler halinde çıkacak
tır. TAN bu eseri ·her eve ve ~er mektebe 

· soka bilmek için Türk Matbuabnda görül-
memiş bir fiyatla 

7.5 Kuruşa 
verecektir. 7,5 kuruş çocuğunuzun şeker 
parası bile değildir. 

Yüksek Mühendis Mekt~bi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Kanun karşısında 
Memur 

Memurlara ait ceza mevsuat 
Makine Laboratuvarı için lüzumu olup kapalı zarf ve hUkUmlcrl bir arada.. 

usuliyle eksiltmeye konulmuş olan Turbo elektrik gru· Bilaistisna her memuru ala. 
buna eksiltme günü olan 21/12/ 1936 tarihinde istekli kadar eden bir kitap 
çıkmamış olduğundan muhammen bedeli ( 19500) ve ilk Yazan: Sümer Bank memurla· 
teminatı (1463) lira olan bu grubun 6/ 1/193 7 tarihinde rından 
saat 14 de Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki ko- ·ıh T 
misyon marifetiyle pazarlık suretiyle alınacağı ilan olu· 1 an arus 
nur. (37 58) , ,_Cihan Kitaphanesi -/ 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

Tt\RLADlR 

- .ıl/ -· ~ 

- • dt'.., 
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1 Dantos 
Dişlerin ve Diş etlerinin hayatıdır. iki misli büyük 20 kuruş. 
Diş fırçalarının serti makbuldür. Mesina nevinin en fevkaladesinden yapılan HMa.n diş fırçalarile temizlenen dişlerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcut bi.itün diş müstahzaratınm 
en mükemmeli olan DANTOS diş macunile ve diş suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HASAN ve DANTOS markasına ve ismine dikkat ediniz. HASAN 
deposu. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 

• D. İHSAN SAMİ • 
Bakterivoloii Laboratua• 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kürev
vatı savılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teshisi, idrar, bal -
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilatı, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre. şe -
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larının tayini, Divanyolu No. 113 

Bu yıl basılan duvar takvimleri içinde halkın ve münevverlerin en çok 
beğenip aldıkları takvim Anadolu Türk Kitap Deposu sahibi Öğretmen U G U R D U VAR TAKVİMİ 
Fuat Gücüyencr'in yazdığı: 

olmuştur. Sebebi ise (Uğur Duvar Takvimi) 
teknik, kültür ve doğruluk bakımından hakika
ten çok mükemmeldir. 

'it Tel. 20981 _____ ... 

IŞITINIZ !! 
SOUPLEX 

Otomobil Sergilerinde en çok 
alaka He karşılanan Otomobil 

Yeni fabri -
kasyon tıraş 

bıçakları 

dünya kalite 
rekorunu 

kırdı. 

Evvela Paris... sonra Londra ve Nevyork sergilerinde herkesin gözü 
19J7 model Doç'ta toplanmıştır. 

Yeni modeller fevkalade şık ve gösterişlidir. Doçun sağlamlığı bütün 
dünyada münakaşa kabul etmiyen bir hakikattir. Fiatlarının ucuzluğu 
dolayısile satış hususunda birinci mevki sırayı teşkil eden üç marka -
dan sonra, dünyada en· çok satılanotomobil Doçtur. 

---·) 1937 nin en mükemmel otomobili olan Doçu görmeden kararınızı ver
meyiniz. 

Yeni Doçlar K. Sani iptidasmd~ 1stanbulda bulunacaktır. 

Türkiye Acentesi: 

Lloyd Triestino 
Umuınt acenteliği; Istanbul - Pire

Brendizi - Venedik ve Trieste hattın
da seyrilsefer eden vapurlarının ba
dema pazar günleri sabah saat 8 de 
l.stanbula muvasalat ve perşembe 

yerine pazartesi günleri saat 20 de 
Galata nhtımmdan hareket edecek -
lerini muhterem halka bildirir. Ilk 
seferi yapacak olan "CELIO" vapu
ru 11 Kanunusani pazartesi günU 
sa.at 20 de kalkacaktır. 

Kemal Halil, Mehnıet Rifat v.e Şsi. Tatko Şirketi 
Taksim bahçesi karşısındz.: 

!stanbul Yedinci Icra Memurluğun 
dan: 

Memuriyetimiz tarafından Bakır -
köy Çimento Fabrikasının satışma 

dair gazetenizin 26/ 12 936 tarih ve 
607 numaralı nüsha.sının 11 inci sa
hif esinin birinci sütununun sekizinci 
satırmda yazılı bulunan ve iki keli
meden ibaret (Kılinger denilen) kı -
emı zühu1en yazıldığından işbu iki 
kelimenin ilana dahil bulunmadığı 

tavzih ve tashih olunur. (28991) 

Bakırköy Icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
ev eşyası K!nunusani 4 pazartesi sa
at 14 ten sonra Beyoğlunda Tarlaba
§mda Halepli sokak 10 No. apart
manında bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. (28995) 

1 <J37 

Ayfık BQG AZ(ÇJ Mecmuası 1 " T U R K i Y E 
. ŞEKER FABRiKALARI 

Yıl~~~ ~U~~ebetile fevk~l~e sa):SI ç;rk.nu~tı~. Bu nüsha sayın NONIM ŞlRKETIND N. 
Valımızın yuksek ve şereflı namına ıthaf edilmıştır. A E • 

iZVESTiA 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri İttihadı Icra Merkez Kornitesile işçi, 

köylü ... ve Kızılordu meb'uslan meclisi Panrus icra merkezi 
komitesinin mürevvici efkarıdır. 

Siyasi ve içtimai büyük yevmi gazete 
Sovyet ittihadı hükumetinin merkez vasıtai neşri efkarıdır. 

!ZVESTİA TSİK SSSR i VTSİK; her nevi siyasi, iktisadi meıselelerile 
Sovyet !ttihadmm maarif inkişafı üzerinde birinci nevi 

malumat ve havadisler takdim eder. 
'1ZVEST1A,, TSİK SSSR i VTS!K gazetesi; Milletlerarası siyasi 
meseleler üzerine pek hususi bir dikkat ve ehemmiyet atfeder. 

"1ZVEST1A,, tiyatro, musiki, spor, kritik ve bibJioğrafik ile alakadar 
bütün meseleleri teferrilatile tetkik ve neşreder. 

"!ZVEST!A,, gazetesinde en büyük ve ~ktisadi muharrirler, iş adam -
lan alimler, gazeteciler, ilancılar çalışır. Gazetenin dünyanın başlıca 

şehirlerinde hususi muhabirleri vardır. 

!ZVESTİA musavver bir gazetedir. 

Heryerde "!ZVESTİA,, gazetesi isteyiniz. 

NAKLiYE MÜNAKASASJ 
1 - 1937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabrikala . 

rımız namına ithal edilecek makine veıair e•yanın güm 
rük muamelesile bunların fabrikalarımıza nakli. 

2 - lata~buldan Şeker fabrikalarına ef ya ve malzeme nakli
yesı. 

3 - lzmitten lstanbula ve Samsunda vagondan vapurlara 
kadar •eker nakil ve yü kletilmeıi. 

İfleri ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarfla münaka
saya çıkarılmuıtır. Teklifler en geç 14 ıonkinun 1937 per -
1fetnbe günü saat 16 (on altı) ya kadar latanbu1da Bahçekapı 
T athan 44 numarada ka.bul edilecek ve ayni gün karar ve -

rilecektir. • 
lstiyenlere hu işlerin tartna.~eleri para.ırz olarak Ta,han 

daki büromuzdan verilir. , __ llİİll ____ ... ____________ _ 

Liseler Satınalma Komisyonundan 
Komisyonumuza bağlı on yedi lise ve ortaokula 

abonman ücretleri: Seneliği 10,00 dolar, 6 aylığı 5,00 dolar. 
3 aylığı 3,00 dolar satış yeri: Beyoğlu HAŞET K1TABEV1 J (27450) kilo mangal kömürü itasını taahhüt eden Yeni

kapr iskele meydanı 6 - 7 - 8 numarada odun taciri Fikri '-·-----------------111!111---- ve vekili İbrahim taahhüdünü ifa etmediğinden mukave-

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Safi 3000 kilo zencefilin satışı 

Cumhuriyet gazetesinin 31/12/936 günlü nüshasile ilan 
edilmiştir. 3 8 2 O 

lesi feshedilerek nam ve hesabına açık eksiltmeye kon-
muştur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 lira 
3 5 kuruştur. Eksiltme 4/1/93 7 Pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda yapılacaktır. Bu ışe girecekler Ticaret Odasının 
vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte eksilt
meye gelmeleri ilan ol un ur. ~ ( 3 6 6 i ) 

• •• '#' - .:.. • • : •·ı :_. .. ~ I '. 1 • • ' " 
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Nezle, grip, bronşitle tekmil ağrıların 

yegane ve en kuvvetli iticı \.. ____ , 
Harareti sür'atle düşürür, 
üşütmeden ileri gelen ra
hatsızlıkları önler, mideyi 
bozmaz, kalbi yormaz, 

böbrek 1 ere zahmet • 

vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal agrı

larını durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. .~\ 
Gripini tercih ediniz 
Güzel San'atlar Akademisi 
Ahm Komisyonundan : · ---=--

Güzeı San'atlar Akademisi inşaat mal~mesi Jaboratu.: 
varına 30 ton kuvvet1nde maruf bir fabrika nıamulatın· 
d;ın Üniversel tecrübe makinesi alınacaktır. :Makinenin 
rrıuhammen bedeli 6GOO lıradır. Bunda tesis ve c.!iğer 
masraflar dahildir. İlk teminat miktdrı 450 liradır. Sa ·t
name Akademiden bcdel~iz alrnabilır. İhale kapalı zarf 
u<suliyle Cağaloğlunda Yüksek Mek' epler Muhasebecili .. 
ğinde 18/ 1/ 937 Pazar1·csı günü saat 14 de yapılacaktır. 
Zarflar saat 14 den sonra kabul edilnıiyecektir. ıVlünaka
~aya iştirak edecekler bu nevi işlerle meşgul olduklarım 
Tıcaret ve Sanayi Oda:::;1 vesikasile isbat etmelidirler. 

•'3323° 

Kandilli Kız Lisesi Satınal-
ma Başkanhğından: 

Miktar Muhammen Tutan Cinsi 
Fiyatı L. K. 
K. S. 

3000 Kilo 5 150 Lahana 
13000 

" 4 120 Pırasa 

3500 ,, 6 210 İspanak 
2000 

" 
7 140 Taze Bakla 

300 
" 

3 9 Pancar 
1500 Tane 9 135 Baş İnginar 
2000 

" 
7 140 Orta İnginaı 

1000 
" 

14 140 Karnabahar 
2500 

" 
0,75 1.41 Yeşil Salata 

10000 
" 

3 300 Limon 
3000 

" 
3 90 Marul 

1500 Demet 0,75 11.25 Kırmızı turp 
1500 1 15 Taze Soğan 

' 
1479 

Okulumuzun Mayıs 93 7 sonuna kadar olan yaş sebze
sini 7/1/937 Perşembe günü saat 14,30 da İstanbul Li
seler Muhasebeciliğinde açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk 
teminat 11 O lira 92,5 kuruştur. Miktar ve muhammen 
bedelleri ile cinsleri yukarda gösterilmiştir. Şartname 
mektepten görülür. Girecekler belli gün ve saatte vesaik 
ve ilk teminat makbuzlarile Komisyona gelmeleri. 

(3717) 

Devlet Demlryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

1/1/1937 tarihinden itibaren "Şark Demiryolları" 
şebekesi Türkiye Cümhuriyet Devlet Demiryollarına il· 
hak edilmiştir. 

Mezkur hat işlerinin Sirkecide Dokuzuncu İşletme Mü
dürlüğü tarafından tedvir edileceği ilan olunur. "3816" 


