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Bu kJapontan toplayınız. 10 kup<> 
na k&l'fl Yeni Çocuk Ansiklope
disini 7 ~ 'kuruta alabiJinini~. 

;~ 

~cenevrede müzake
~ 

ı 
~ososını ve statüsünü tanzim edecelc. olan lc.omisyo don takip edilmektedir. Demirgömleklilerin Hatay 
""n toplanma tarihi pazartesi günüdür. Aradan ge ıehir ve lc.osobolortno girmelc. teıebbüsleri lc.mlmıı ~ f ett bir hafta içinde, komisyona memur mütelıoms ftr. Bu çetenin geçenlerde Halepfe sebep olc/ulr.lart 

, •
0
;'" Türle. murahhas lıeyefi foroftnclan verilen 'pro le.anlı lıôdise üzerine Holpteki Suriyevalisi forofm 

- '; eri te~kilc. .. e!,miı olmolar1 kuvvetle mulılemeldir. don Fransız askeri idaresine korıı resmen ve alenen 
- b oıorfesı gunu yoptlacak olan toplantıda M üstbk tarziye verilmiJ, bunu müteakip ele Suriyeli Vali az~ 
~bel 1-(at~ytn anayasası için Fransız murahhoslor1ntn ledilmi1fir. • ~ 
\ / ou ıc/cltalor ortaya atmafim mulıfemel görünmek Antolc.yonın salıfe meb' usu burada Türle. çocu/r.la; 
' e beraber görüımelerin çolc. çetin . olmıyocağı do 

! 
Utnu/abilir. nno lc.orıı harele.ete cür'et efmİJ, fakat TürUerden al 

I>EM1RGöMLEKL1LER NE ALEMDE dığı le.afi ilıtor üzerine delıalet efmelc. isfemiı, bu~ 
dehalet te Türkler forof tnclon nefretle ve Jİdc/etle ~ 

Antalc.yo, 6 (Ton Mulıobirinden) - Suriyenin De reddecJilmiıtir. ~ 
'~~~~~ ~~~ ''''~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Haftalık 
Tarih 

Alımef Emin YALMAN 

Bu hafta Avrupa •ulhünün 
barometresi en aıağı de

~lere düttü. lngilterenin si
lo lannıa hareketi, Almanyanın 
l .. ndra Sefiri B. Ribbentrop'un 
, aypzig' deki nutku, büyük fa· 

1'~t lb.edisinin kararları, çok geı. 
~n "~ ka~anhk bir vaziyet huslı· 

R~ınnı,tir. 
Un Ulgüteredeki silahlanma hareke -
t~e ınemleket içinde hiç itiraz yok
~ _:, Tenkit ve itli'ular daha ziyade .......... _ __,_,~ ::. ' . __ ._;_~ - __ , __ 

1 Dahiliye Vekilimiz 1 

T ek81ifi Harb'iye 
Hazırlanan Kanun 

' 

Projesi Meclise Veriliyor 
Umumi 
mağazalar 
açılacak 

2 Milyonluk 
Bir Şirket 
Kuruluyor 

Ankara, 6 (TAN muhabi
rinden) - İstanbul hariç ol
mak üzere memleketin diğer 
büyük ihracat ve ticaret mer. 
kezlcrinde yeniden tesisine 

Seferberlikte eşya 
ve hizmet ordunun 

geçecek • 
emrıne 

Ankara, 6 (TAN muhabirinden) - Evvelki gün telefonla kı
saca haber verdiğim Tekalifi Harbiye kanunu projesi hakkında , 
yeni öğrendiğim tafsilatı bildiriyorum: 

Umumi veya kısmi seferbcr!;k halinde ordunun muhtaç oldu 
ğu mal ve hizmetlerin, millet efradından te1ariki proJeni:ı ana ga• 
yesidir. 

Tekliflerin Türk t.opraklamın tamamı veya bir kısmı üzerin· 
de batlıyacaiı hakkında icra Vekilieri Heyetinden çıkaca · oir 
kararla, herkeı, bedeni ve pıali varlığını memleketin müdafaa11 
için ortaya koymak mecburiyetindedir. 

karar verilen umumi mağaza • --------------., Fakat ordunun emrine vcrilen.-mal 

lar için 2 milyon lira sennaye- Fı·ıı·stı.nde ve hizmet karşılıksız değildir. Yine 
li bir Türk Anonim Şirketi kanunda gösteril~ muayyen istisna. 
kurulacaktır. lann haricinde verilen her ~Y ve ya-• • • ı • • 1 pılan her hizmet kıymeti tutarınca 

Umumi m~la~ tesis ec:ildikten yenı o um er teklife karşı mükellefe bir vesika ve
sonra, mal sahıplen bu magazalara rllecek ve muayyen ıusuller dairesinde 
giren mallarını ahere kolayca devre-
debilecek ve avans para alabilecek- 1<udü~, ( A.A.} - Gece s11t 21 mükellef te ordunun eline geçen ma· 
lir. den ertesi sabıh ııfığı kadar soka lmın parasını alabilecektir. 

Taze meyva, peynir, yağ, yumurta ğa çıkmak yısak edilmiıtir. Sokaklar •. Temin edilecek askeri ihtiyar; lor 
gibi ihraç mallarnnızm bozulmadan da askeri kamyonlar devriye geı:"!le 
sevkleri de kabil olacaktır. ğe baı'~mııludır. Yei?İ karıııklıklar Ordunun ihtiyaç duyabileceği her 

Ticaret odalan hi88e8lnden müte- olmJsı~din loı kulU\ or. Bı.gün çar türlü eşya ve hizmet hu meyanda sa
rak m pa.tcı., bu mağaza.Imın tesisi i- ?'~ma n icesinde bir A p. ölmüş yılabilir. Aaker için yiyecek, içecek 
şine hasredilmiştır. '!O bir Ar•p ile bir Y•hudi de •ğlr ve giyecekten, hayvanm yemine, nak. 

surette yır•lenmııtır. fiyat için ayaklı ve motörlil nakil va. 
9ldcı etell Milletler Cemiyeti flknnln 
liUı etli bir düşmanı olan meşhur İn-
de raz:tecisl Gardin "Observer,, f •• k 1 k D ti v 
'1ıt Yaıdıgı 'bir makalede diyor ki: ur • ra 05 UCJU 

sıtalarma, ~aat ve tamirat 1çın 11· 
zım malzeme ve cihazlara, askerin 
konakladığı yerleri iyi bilen kılavuz.. 
lara kadar her ne varsa bu fasılda 

mevcuttur . 

ılJ~eınki dUnya sil&hlanıyor., biz de Bağdat, (Tan muhabirinden) - J. 
ftl( lana:Iım, gafil avlanmıyalım, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın Ce- rak parlamentosu açılmış ve Kral Ga-
brıı at ?unu kendi hesabımıza yapa - nup vilayetlerimizde tetkik seyahati yapmakta olduğunu biliyo- zi bir iftitah nuktu söylemiştir. Kral 
.... k. :Müşterek emniyet gibi vehimle- Ad h bi · . . .. d rd" ~. Gazi, memleketin harict siyasetinden • ., ap 1 ruz. ana m_ u. a nmızm gon e ıgı bu resim "TAN,, okuyu-
~\l'tu 1 mıyalmı. Neden biz Garbi 1 D h 1 bahsederken !rakın komşu devletler-
~ Pa statükosunu garanti ettik - c~ arına a 1 ıyc Vekilimizin Adana istasyonuna çrlaşını göste- le olan münasebetlerine de işaretle 
nen llonra Rusyayı Alman, tecavüzü- nyor. şunlan söylemiştir: 
~~~ı ~kmuma~~~Mlim~. ~======================~=== ''-rulli~Mru~i~ile&~u~-
ktrı.den Şarkt Avrupa statükosu hak- • muz, en sağlam, en metin bağlarla 
~,a Ü%erimlze mes'uliyetler aıtı. - ıspanyada harp tahkim edilmiştir." 
llıuh Ç~koslova.kya gibi dünyanın en 
tJ.ecı telı~ bir memleketini korumak 

~n bıze dilşsUn? Macar milletini bu•• tu• • n şı•ddetı•yıe biı ama uğartan bir vaziyeti neden 
himaye edelim?.,, 

ıı:gj.liz silahlanmasında üç sarih t k 
l et var gibi görUnUyor: e rar başladı 

l'ttın - lngiıterenin silahlanma ya • 
ti~ da daiına en ileri gidecek bir va-
tı, ette holduğunu ortaya koyarak ya- Londra, 6 ~TAN) - ispanyada iki taraf arasında tiddetli mu· 

;1 kokönden önüne geçmek. harebe.ler :enıden baılamııtır. Madrit hükUnıeti Harana cephesin· 
lrtt,ı - Alman tecavüz emellerine de vazıyetı ıslah ederek asileri püskürttüğünü haber vermektedir. 

a korunmak. - - - - - - --- - - ----le,e - Ahmer denizi sahillerinde yer 1ki tarafın da son günlerde tahşi-
l>t b. İtalyanın, Büyük Britanya im· Yan· g 1 n dat yaptıkları beldiriliyor. Asilerin 
~ !'a.torluğunun irtibat yollarını ve makinelC!lmiş kuvvetlerinden biri bu-

ıtı .. ,1?1 tehdit etmesine karşı korun • ta h k 
1
• katı raya sevkedilmiştir. Aslerin yakın· 

--.c. da mühim bir taarruz yapmaları bek 
~0rning Post diyor ki: "Zaman !eniyor. Hükümetçiler Avila mıntaka· 
tı,t.,terenin lehinedir. Biz daima ya- b •ı ttı• smda Naval PeraI istikametinde ile-
~ladilen gideceğiz. Diğerlerinin ha- , rilemiştir. 
te\ ıklan silahların modası geçe - Kadıköy Paris sokağındaki yangın Dün gece asiler Madride karşı tay· 
ltaı' hi2t takip edemiyecekler, geri faciası tahkikatı dUn ikmal edilmiş- yare hUcumu yapmışlar ve Madrit ile 
tek~lar, ister istemez yola gele - tir. Tahkikatı idare eden müddeiu- Aranjuez arasında müteaddit yerlere 
~ ve Bilf11anmayı azaltmak ta- muıni muavinlerinden ~kip, facia bomba atmışlardır. Bu yüzden 133 za-

e bulunacaklar." ~ yiat verildiği anlaşılıyor. 
kahramanı Diruhi ile kw Haygano-

b Büyük Foıist Meclisi şun üzerinde çıkan paralan kendisine Ademi müdalıole meselesi ve Rusya 
Q illıa.ssa İtalya, İngiliz silah- iade etmiştir. Evde yapılan araştır- Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı 

'1ır t lanma hareketini çok acı bir ma esnasında çıkan üç nısça ve erme- bildiriyor: 
tiat.e te karşılamıştır. Son bUyük fa- n i c e m e k t u b u n a - tzvestiya ga?.etesi, "Ademi mUda-
~ llıec!isi çok mühim kararlar ver- leli.de mektuplar olduğu anlaşılmı~- hale '"e. ~ ~pa ufku" başlığı altında 
~a lr ki, bunlardan birincisi Itaı- tır. Bu münasebetle Müddeiumumi neşrettıgı bır yazıda, ademi müda -
lty~ ~arniyle askerleştirmek yo • Hikmet Onat dün bir muharririmize h~le ~ak~ınd~ki ko~trolde. m.u~affa • 
"'a. İngılterenin silahlanmasına ce- demiştir ki: kıyetın şUpheh oldugunu bıldınyor ve 
cıe: ~ektir. İtalyada askerlik 18 "- Kadıköyündeki yangın ve öltim diyor ki: 
•Ure f'&.şma kadar, yani 37 sene hidisesinin adli safhası tamamen ka.- "Faşist taarruzu karşısında ilin e-

l> Cektır • panmışt.ır. Yangmm, ölen kız tara- dilen ademi müdahale fikrinin maııuz 
lı:t.n:raca lııgilizlerle boy ölçmek im- fmdan çıkarıldığı anlaşılmış ve ölme- kaldığı tehlikeler ve faşist devletler 
~e ~k, l~ya ham madde itibarile siy~ de bu mesele kapanmıştır." taralrndan aaemi mUdahale meselesin 
lt.aıy fa.~ır .. Bu vaziyet karşısnid~ - . ~ ~ de yapılan sabotaj Uzerine hasıl olan 
bttk -.n. lllilletindcn; IUkst~zevkten- _,~ zorluklar buglliıkü vaziyette de baki-
~abnı da feda etmesi en acı • ~ Uıracabmız için dir. İspanya meselesi evvelce olduğu 
'eltttr iyetıere katlanması ı,stene • ı.. Ankara., 1C ) - Inhisarlar I- gibi beynelmilel siyasetin umumi me-

l>a:.' •'"* ... ' da.reij, 23 mart Belgratta yapılacak releleriyle karşılaşmaktadır. A vn.ıpa 
a. Ve ham madde yoklluzluğu olan büy{lk bir tuz mUbayaaama i§ti- diploma.sisi lspanyol meselesinde, za-

( Arlc.osı Sa. 3 ~6 dtı) rake k~r vermistir_ f Arkası S~ 3. Sü. 1 de) 
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~ TAN'IN 
~ YENi 
~ ROMANI 

J ,YAZAN: 
iSUAT 

! O~:~c~lj: .. 
t mıza müjdeliyoruz. ~ 

Çok yakmda gazete- ~ 

niz, değerini hepini· ~ 
zin takdir ettiği arka· ~ 
datnnız Suat Dervitin ~ 
özlü eserini, yine size ~ 

verecektir. ~ 
Suat Dervi9in bu 

romanı kendisinin ft 

t bu yılm bellibatlı töh· 
~ reti olacaktır. 

M. Mazorilc. 

Mazarık'in 
Yıldô.~ümü 

Dost Memleketin 
Fahri Reisi 87 Yaıında 

Bugün Çekoelovakyanın eski Cüm
hurreisi ve bugünkü fahri reisi Dr. 
T. G. Masarykin doğumunun 87 nci 
yıldönümüdür. 

Hizmetler de bunun gibi .•. Mese 
la cephede yaralanan askeri evi. 
ne alıp bakmak, uzun :zaman kL 
nunlara alınmasına lüzum görUl • 
memiş insani bir vazife halinde 
kalmışken, hazırlanmış olan tekL 
lif kanunu bunu ve bunun gibi hll 
metleri de cebri miieyyideler altın 
da madeleştirmeğe lüzum görnıu, 
ve ehemmiyet vermiştir. 

1 Sef erberliHe Stnoi müesseseler ve 

1 fabrilc.olar 

Sınai müesseselerle fabrikalara da 
lüzumunda harp teklifi konulabile
cektir. Fakat, diğer müesseseler ve 
şahıslar için bu teklif bir komisyon 
tarafından yapılabildiği halde menıle. 
ket endüstrisinin organlan olan bu 
müesseselere yapılacak teklif salahl· 
yeti milli müdafaa vekiline veya O· 

nun münasip göreceği bir zatın emri· 
ne verilmiştir. 

Umumi veya kısmi seferberlik ha· 
linde her tUrlil sınat mUeseseler ve 
sanat evleri işletenler, kara, deniz ve 
hava ordularına, bütün askeri mües
seselere. harp mevkilerine ve biltün 
askeri hizmetlere muktezi olan tamir 
leri, imalleri ve istihsalleri yapmak 

~~yk, doet Çekoslovak~anın te- için bütün ~ahıslan ile beraber tesisat 
melını kuran vatanperverlenn başın- 1 "h t " k · · k 

arını cı e ı as enye emnne verme 
da gelir. Büyük bir ilihı ve filowf mecburiyetindirler 
sıfatiyle .dünyanın her yerinde sevgi 1 tid i dd 1 "1 • h ı • ~ .. p a ma e er e ma su ve m-
ve hürmet kazanmıetır. Dunya sul- ll · • d b "bi d • da d .-. . . mu ennı e unun gı ognı n 06 
hü lçın candan çalışanlar arasmda k" 1 k b" h rp teklifi 

k 
. ... 1...... '"N~ k" . Çe ruya va ı o aca ır a em. 

mev 1 Aü.U&9 ve ı ur ıye ıle koslo- . .. . . k r makamlarm tıl 
rı uzenne yıne as er P 

vakya arasında doetluk ve yakmlık . ı. d b 1 d acaklardır . . • . rıne ama e u un ur . 
kurulmasına her ve~nle ile amıl olmuş 
tur. /skôn ve lc.onaklama 

Bugün bUtiln Ç-ekoslovakya, çok Kanunun iskandan kastettiği ml-
eevdikleri fahri reislerinin doğduğu na, kıtalarm duraklama ve yUrUyil§ 
günü bUyilk törenlerle tesit edecek- hallerinde hususi kışlaların ordunun 
!erdir. Biz de Doktor Mazaryk'e daha barmma ihtiyacına kafi gelmemesin
çok seneler ömür ve sağlık diler ve (Arliası Sa. 6, SU. 3 te) 

dost Çekoslovak milletini bu milli 
bayram günlerinde kutlarız. 

• Prag, 6 (A.A.) - F.eki Reisicum. 
bur Maaaryk'in 87 nci yıldönümü do
lay:miyle CUmhurreisi Benes, siyasi 
cUrUmlerden bir kısmı hakkında af 
ilin etmiştir. 

Gümrük Vekili 
Geliyor 

Ankara, 6 (TAN) - Gümrük ve ın.. 
hisarlar Vekili Ali R1nA Tarhan bu 
:ıkşamki ekspresle tstanbul:ı hnr('kPf 

etmiştir. 
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Bri~anya 
ve Akdeniz 

lngiltere imparatorluğunun parçaları 
müdafaa meselesinde bütün hava 
kuvvtlerile birlikte nasll elele vere
bilirler? 

Londrada çrkan The Ekonomist mecmuası "Akdeniz ve İmpara
torluk,, mevzuu üzerinde bir makale yazmıştır. Mecmua bu yazı
sında, Akdenizde serbest hareket imkanlarından bahsetmektedir. 

BUyük harp sırasında bütün büyük 

1 deniz devletlerinin müttefiklerle" be- .mamakla beraber bu mmtakada de
raber olmaları, gerek Türkiye, gerek niz ve hava kuvvetlerini idame etmek 
Avusturya Macaristanm birinci sınıf zaniridir. Ve bu zaruret.. İmparator~ 
donanmaya salıip olmamaları ve Al· Juğun müdafaası namına en büyük e. 
man donanmasının şimal denizinde hemmiyeti haizdir Malta ile Kıbnsin 
kapalı kalması yüzünden Akdc:ıızde tedafüi inkişafı, diğer yol üzerinde 
İngiltere ve müttefiklerinin serbesti üsler yapılmasını tamamlıyacak ve 
temin edebildiklerini anlatt1ktan son. hava müdafaası deniz kuvvetini ik
ra yeni vaziyete geçmekte ve bu vazi- mal edecektir. 
yeti şu şekilde izah etmektdir: lŞ BERABERL1G1 

"Bugün artlar değişmiştir. Ger- A kdenizin müdafaası, bir kül ola-
çi Alman donanması zayıftır. Fn - ra:k bütün 1mparatorh1k müdafaası. 
kat İtalyan donanmru ı ku\·yetfülir. nm ipucu olduğuna göre bütün lmpa· 
İngiltere ise Almanya ile ıtaıynyı ratorluğun bu yoldaki iş beraberliği 
bilku\'\'lY .miittefik ~Jınak ınoobu- ne mahiyettedir? 
riyetlnlledir. lııgiltere - Jaı)()n it- Britanya dominyonlan bir müddet 
tifakı ile onun yerini tutan \'ru.ln.ı:- için yalnız mahalli müdafaa ile ala
ton muahedeleri bertaraf olmu tur. kadar olacaktrr. Fakat bu da umumi 
JlaYa kuvveti dar sularda mürur müdafaaya yardrm mahiyetindedir. 
işini t.ehdit cdeo leni bir amildir. Bilhassa Cenubi Afrika ittihadı, belki 

YEl\1 ŞAYİALAR bütün Cenubi Afrikayı, ve Şarki Af. 
Bu yüzden İngiliz deniz planlan- rika hava yolunu müdafaaya yardım 

nm. bir harp çıkınca Akdenizde em- eder. 
niyetini korumanın mevzuu bahsol- Umumt bir harpte bu gibi mahalli 
mıyacağnıa istinat ettiği şayi olmuş. mi.idafaalar, birinci derecede kıymeti 
tur. I haizdir. Ya~nrz Ak~eni~e bir ~uha-

Bu şayialara göre muhasamat kop rebe ko~tugu tak.d~e ~se domı~~~n
tuıhı takdirde Akdenizin iki ucu da lann müdafaaya ı.ştırakı daha muhım 
de~izcilik bakımından mühürleneccık olur. İngiliz - ltalyan gerginliği sı
Şark ve Avustralya ile münakale, 
Kap yolunu takip edecektir. Kap mU. 
daf aa nazırının İngiltereyi ziyş.ret e
derek Kap müdafaasını konuşması 

bu şayialara renk vermiş bulunuyor. 
MÜDAFAANIN ŞEKLİ 

Fakat daha sonraki düşünceler, n~ 
Eirlar tarafından yapılan tffizipler, 
lmparatorluk muvasalesinin bu şekli 
almıyacağım gösterdi. Çünkü Kap 
yolu'nun uzunluğu, ticaret filosunun 
hareketlerini tehlikeye düşürecek ma 
hiyettedir. Sonra Britanya lmpara. 
torluğu Mısrr, Filistin, Malta, ve Kıb 
risın müdafaasını da üzerine almıştır-. 
Sonra Akdeniz, İngiltere için yalnız 
bir kestirme yol değildir. Bundan 
başka, 1ngilterenin sivil ve askeri asıl 
hava yollarmm en. hayati kısnnlarm
dan biridir. İngiltere ile Amerika. 
Hindistan, A vustt·alya ve Şarl< ara
Emda işliyen hava yollan hep bura -
dan geçer. 

BİR ZARURET 
Cenubi Afrika bu işe de iştirak et

mekte ve bu hava hattını, kendi mU
dafaMmm can daman saymaktadrr. 
O halde harp vukuunda Akdenizde 
ticaret gemiciliği tamamile emin ol-

irak, japon 
ve Alman 
sefirleri 

Mezunen Avrupada bul}lnmakta o 
lan İrak Sefiri Naci Şevket, dün sa 
bahki semplon ekspresile şehrimize 
gelmi~ ve akşam t:renile de Ankaraya 

gitmiştir. 

!rakın İstanbul baf konsolosu Ka 
mil Geylani ve konsolosluk erkanı, 
Irak sefirini sabahleyin Sirkecide kar 
şılamışlar ve ak~am da Haydarpaşa 

da teşyi etmişlerdir. 

Japon sefiri ıehrimiıde 
Geçen hafta şehrimize gelerek An 

karaya giden Japonyanın büyük elçi 
si M. Toşinkio dün sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

rMmda bir Avustralya kruvazörü İn
giliz donanmasile birlikte hareket et
m~ti. Anlaşılan dominyonlar kuvvet. 
)eri içinde bu işe ayrılabileni bundan 
ibaretti. Dominyonlar içinde mahallf 
müdafaa hududunu aşan bir donanın~ 
ya sahip olan biricik ülke, A vustral
dır. 

HAVA MESELESİ 
Fakat hava işleri bamba§kadır. Do

minyonlardan herbiri° bir hava k~v
veti '-Vilcude getirmektedir. Bütün bu 
kuvvetlerin bir tehlike mıntakasında 
toplanması için hava üsleri ve kara 
hazırlıklan lazımdır. 

1926 da verilen karar, bütün İm
paratorluk parçalarının el birliği ile 
mUdafaaya iı,tiraklerini hazırlamıştı. 

Fakat bu el birliğinin temini, dış 
siyasa ü1..erinde karşılıklı anlaşmıya 
bakar. 1ngilterenin dış siya.sası, eırf 
milli mahiyette olursa, İngiltere ken
di'milli müdafaa kajnaıktarma istinat 
etmek mecburiyetinde kalır. O halde 
İmparatorluk eczaaı arasında iş be· 
raberliğini temin etmenin zaruri bir 
şartı, bütün dominyonlarm İngiliz 
mcnafiini, kendi öz menfaatleri say. 
malarıdır. 

Feshane 
Fabrikası 

Sermayesinin en mUhim ku~mı Sü

mer Bank'a alt olan Feshane yünlU 
dokuma fabrikMı, 1936 yılını çok 
müsait bir vaziyette bitirmiş ve bu 

yıl zarfında, geçen senelere nazaran 
çalışmalarında ku\'Vetli bir inki§af 
kaydetmiştir. 

Fabrika 1936 nın ilk 11 ayı zarfın
da 571.066 kilo yerli yapağı aatm al

mış, fakat hangarm mUbayaıun 

236. 725 kiloya yükselmiştir. 
• 

Bursada kurulmakta. olan Merinoe 
yün iplik f abrikasmdan Kamga.m ip· 
Uği temin edilecek ve harice giden mü 

him bir para tJJ.sam.ıf edilmiş olacak-

tır. 

Feshane fabrikasının yerli yapağı. 
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Vapur 
sıkıntısı 

var! 

TUrkkuşu 

Tayyareleri 

nin göster.şi 

Şie 
1 te 

llapisanesinde 
mahkôm yok! 

Derıizyollan, idaresi bazı vapurları 
nı yeniden tamir ettirmekte olduğun 
dan son zamanlarda sefer programı 
nı muntazam tatbik edememeğe baş 
lamıştır. 

İdare bugünkü Karadeniz postası 
nı da iki hafa evvel olduğu gibi va 
pursuzluk yüzünden yapamıyacaktır. 

Türkiye dahilindeki işletme inhisa 
rı eline geçtikten sonra Denizyolan 
idaresi vapurculuk şirketinden devit 
aldığı vapurlardan bazılarını hurda fi 
yatına satmış ve bazılarını da kadro 
dışına çıkarmıştır. Bütün bunlar bu 
günkü müşkül vaziyeti doğurmuştur. 
Eskiden Vapurculuk şirketi tarafın 
dan Karadenize işletilen Güneysu va 
puru da bu yüzden mecburen Mersin 
hattına tahsis edilmiştir. 

Seferlerdeki aksaklıklar bunlardan 
ileri gelmektedir. Denizyollan idaresi 
elindeki vapurlara göre yeni bir sefer 
programı hazırlam~ğı dü.şünmekte 

dir. Fakat bu vaziyetlerin Almanya 
ya ısmnrlanan yeni vapurlar gelince 
ye kadar devam edeceği anlaşılmakta 
dır ( 

Kaldırılacak 
mezarlı ki ar 
Mezarlıklar mildUrlüğü şehrimiz. 

deki mezarlıkların umumi bir projesi 
ni hazırlamıştır. Tarihi olduğu için 
muhafazası icap eden mezarlıklarla 
bu kıymeti haiz olmıyanlar için a~Tı 
ayn birer proje yapılmı.ştır., bu gibi 
ler Hazirandan itibaren kaldırılacak 
tır. , 

Proje belediye imar ve fen müdür 
lükleri tarafından tetkik edilmekte 
dir. 

Körkuyu~ar 
kapanacak Tarihi mezarlıklar da harinçten iyı 

görülecek şekilde ıslah ve tamir edi 
Istanbulun her tarafındaki bütiln ıecektir. 

yangın yerlerile boş arsalarda bulu 
nan ve tehlikeli olan çukurların der 
hal tesbit edilmesi belediye şubcle 

Ölen Belediye Memurlarının 

Ailelerine Yapılacak Yardım 

Belediyede ölen. memurların kanu 

I Müddeiumunıi· 
nin beyanatı 

• znıirde bugün Türkkuşu 
1 tayyarecileri t'arafından 

büyük gösterişler yapılacaktıı 
Tayyareciler şerefine parti ta 
rafından Fuvar gazinosunda 

büyük bir ziyafet verilmiştir. 
Yukariki resim, tayyareciler 

lznıire indikten sonra alınmış 
tır. 

İngiliz ve 
Çek rejilerile 
Anlaşıyoruz 

Tütün ve sigaralarımızın dUnya 
nın her tarafında rağbet ve satışını 
artırmak için kurulan Tütün Limitet 
şirketi faaliyete geçmiştir. Bu iş için 
A vrupaya giden lnhisarlar ve Limi 

Meşhut suçlar kanununun tatbikln 
den iyi neticeler alınmıya başJa.nilllf 
tır. Suçların ve suçlulann adedi gUrı 
den güne azaldığı görülmektedir· 

Bazı mahkemelere geleıı dosya ade 

1 
di, eski senelerin ayni aylarına n1~ 

1 

betle yüzde elli azalmıştır. tstanbU 
müddciumumiliğinin idaresinde bulu 
nan mıntaka hapisane ve tevkifanele 
rindeki mevkuf ve mahkfımların sa 
yısında da günden güne azalmalar 
görülmektedir. • 

Dün, İstanbul meşhut suçlar nıUd 
deiumumiliğine ancak iki suçlu gel 
miştir. 

Yeni kanunun tatbiki mUna!eb8 

tile Müddeiumumi Hikmet Onat, bir 
muharririmize şunlan l!lôylemiştir 

" -Meşhut suçlar hakmdaki k&llU 

nun çok faydalı neticeleri bariz bit 
surette görillmeye başladı. Mesel§., 
mülhakatımızdan Şile hapisaneainde 
bugün mevkuf ve mahkum 01ars1' 
tek bir sahış bile yoktur. Diğer ınUl 
hakat hapisanelerindeki mevkuf ve 
mahkumların miktarları da geçen '' 
nelere nisbetle her gün biraz dah• 

rine bildirilmiştir. Bu çukurlar tehli 
ke vermiyecek şekilde belediye tara 
fından kapattırılacaktır. 

tet şirketi umum müdürli Mithat Ye 

düşmekte ve azalmaktadır. Bu ten• 
kus, yalnız meşhut suçlarda değildir. 
BütUn suçların adedi azalmıştır. su 
gün Sultanahmet Ceza mahkemeleri 
nin umum varideleri yüzde elli nil 
betinde aşağıya düşürmüştür. 

ni vcreselerine yardım cemiyeti kong nel, Çekoslovakya ve İngiliz reji ve si 
resi dUn belediyede toplanmış, yeni i ..,.ara fabrikalarile anlaşmalar yapa Kimsesizler 

b 

dare heyetini seçmiştir. caktır. Bu suretle bu memleketlerde Yurdunda 
Kaptan ve Çarkçıların Yapılan intihabatta reisliğe mua 1'ürk sigaralarının imali ve satışı için' 

Muayenesi vin Nuri, azalıklara İktisat müdür teşkilat kurulması temin edilecektir. Geçen 
lstanbul Sıhhat Mildürlüğüne ge muavini Halit, mUmeyyiz Hikmet, lleride bu şekilde teşkilatlar diğer Av Gaiatadaki Kimsesizler Yurdunda 

Hadise 

tal d . .. . . ~ rupa mcmleketlerile Amerikada da • 1 len bir emirle, liman vası ann a memurlardan Halıl, Murakıplıge leva 
1 

kt Limitet irketi lnhisar çıkan hidiseden sonra muallim, ta e 
al -'·ta 1 bUt"' k t ......... T'1 • ,.., , _ . ·ı . •- yapı acn ır. ş ı..-.ı. A·.._,~· -~="=-!'t,. Ç IŞffitı.J\ O an 110 ap !\0 VP ":1:1fl ffill111ITU r,-mın ;1:.A.,.1 11.fl~I n'\'•OGC. oCTCrcıuıaıllI ' O<>) an,,u •• ~--,...-~=t· - ~~ 

çarhçılarm umumi bir sıhhi muayene dir. sahip olmalarını temin için bUyü~ bir müdürü bu yurda haddizatında deje-
den geçirilmesi bildirılmiştir. Bundan ısonra ölenlerin akrabaları proğram hazırlamaktadır. Bundan n e r e ç o c u k l a r ı n k a b U 1 

Sıhhat :Müdürlüğü bu emri deniz na değil, eadcce l\arı ve çocuklarına :mnra hnrice yapılacak ihracat ya U edildiğini i 1 eri ı U r • • 
ticaret mUdUrlliğü ile Liman idaresi muavenet yapılması kararlaştırılmış mitet l}irketi tarafından yapılacak, rek bu talebi kabul etmem~tir. Onun 
ne bildirmiştir. tır. yahut sıkı surette kontroldan geçirı üzerine muallim keyfiyeti Maarif mU 

Tuz fiyatlan 
yeniden inecek 

Avrupa tuzlalarmda tetkiklerde bulunduktan sonra şehrimi:e 
dönen İnhisarlar . Tuz İşleri Müdürü Cavit hazırlamakta oldugu 
raporu bugünlerde Vekalete gönderecektir. Raporun tetkikinden 
sonra tuzlalarımızda yakında yeni modem tesisat yapılmasına 

başlanacaktır. 
---------------., Böylelikle hem tuz istihsali fazla 

1 AYRIY l 1a.ştırılacak ve hem de istihsal fiyat 
ŞiRKET H E lan mühim surette azalacaktır. Vazi 
- BiR CEMiYET 1 yet ıbu şekle girdikten sonra tuz fi 

1 1 
yatlarında yeni tenzilatlar da yapıla 

TES s ETT caktır. 
Şirketi Hayriye idaresinin yerinde 

yeni bir teşebbüsünü memnuniyetle 

haber aldrk. 
Şirketi Hayriye "Boğaziçini seven. 

ler cemiyeti .. ismi altında, mevzuu 
çok ince düşünUlmüş mesai progra

mını ihtiva eden bir cemiyet kurmuş 
tur. Bu cemiyetin nizamnamesi Şir

ket idare he)'eti tarafından dürt tas. 

dik muamelesi yapılmak üzere 1stan 
bul vilayetine tai<dim edilmiştir. 
· Şirket bu son sene içinde şirin ~ 
ğazımızın yükselmesi hususunda gös 
terdiği gayretlere, böyle bir cemiyet 

tesiııine önayak olmak suretile daha 
samimi surette sarıldığını ispat et • 
miş oluyor. Yeni kurumun muvaffak 
olma.sını candan diliyortı7" 

İnhisarlar idaresi lzmirdeki Çamal 
tı tuzlalarmda kurduğu fabrika ile 
çıkardığı ilk sofra tuzlarını piyasaya 
arzetmiştir. Fabrika şimdilik blitün 
Türkiyeye yeter miktarda istihsal ya 
pacaktır. Satış arttığı ve yahu ta hn 
rice ihracat imkanları elde edildiği 
takdirde fabrika istihsalatmı fazla
laştırabilecektir. 

Mübadelesine Baıla· 
nacak Tahviller 

Cümhuriyet Merkez &nkMında 
mübadelesine başlanacak olan tah· 
viller için Ankarada hcnUz bir tali· 
mat.name hazırlanmamıştır. Müba
delenin ne suretle yapılacağı hakkın
da 26 f$Uba.t 937 tarihli (esmi gazete· 
de kanunun icabatı gösterilmiştir. 

lecekir. dürüne ve Valiye şikayet etmiştir. 

Nahiye Müdürlerinin Maatları 
Artacak 

Dahiliye Vekaleti merkez ve taşra 

teşkilatını hazırlıyan komisyon, üçün 
cü sınıf nahiye müdürlerine 25, ikin

ci sınıf müdürlere 30, birinci sınıf 
nahiye müdürlerine de 35 lira asli 

1 

maaş verilmesini kabul etmiştir. 

Kaymakamların maaşlarına şimdilik 

bir zam yapılamıyacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Maarif idaresinden iki müfettif 
tahkikata el koymuştur. Maanıaiib 

meselede talebenin tardını icap ettire 
cek bir hal görülmemektedir. Tahld 

kat iki gUne kadar neticelendirilecelr 
tir. 

KÖMÜRLE 
ZEHiRLENDi 

Ga.latada Nazlının hanında odacı, 
lık yapan Hasan, mangalına koydu ~ 

ğu yanınamL' kömürle zehirlenmiş, 

M r V k·r vaziyeti tehlikeli oıduğundan Beyoğ· 
Q ıye e 1 I - lu hMtanesine kaldırılmıştır 

Avrupaya Gitti 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, dün sa 

bahki trenle Ankaradan şehrimize 

gelmiş ve PerapalM oteline inmiştir. 
Maliye Vekilimiz rahatsız olduğu için 
tedavi edilmek üzere diln akşamki 
ekspresle Viyanaya gitmiştir. 

G.Sarayhlar Cemiyeti 
Kongresi Toplandı 

GaiatMaraylılar Cemiyeti, dUn Be 
yoğlundaki binasında senelik kongre 
sini akdetmiştir. DünkU toplantıda a 
çık bulunan cemiyet ikinci reisliğine 
1nhisar1ar İdaresi fabrika müdUrU Sa 
im Pamir. yedek azalığa da Rasih se 
çilm işlerdir. 

Kumar Oynarken 
Tutuldular 

Galatada Muhittinin, Topha.ned• 
Mehmedin, KaSJmpaşada Hakkının 
kahvelerinde kumar oynandığı t bit 
edilerek cürmü meşhut yapılmış, o 
yuncular da yakalanmıştır. 
.._....._._...._....... r 

BIR~AÇ 
SATIRLA 

M rınrda yapılan beynelmilel ha.,.. 
nıii"ahakalanna i tlrak edcıl 

Fran ıı Alman ve Polonyalı tayys· 
redler, dün Atinaya gitmi lerdir. 

---------a- . ..-nwa.v~ZSL.UAZ4M_- - ---

M. Toşinkio Haydarpa.şada Japon 
ya konsoloshanesi erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

dan imal ettiği iplik miktarı 800.000 

kiloya çıkmıştır. Bu müddet tarfm- Üç Ayhklar Başladı 
Ticaret Odascnın 

Hazırlad1ğı Rapor 
fstanbulun milstakbcl imar planı 

yapılmadan evvel şehrin iktisadi ba 
kımdan alacağı vaziyet hakkında Ti 
caret Odasının mUtaleası sorulmuştu. 

ITAkVi/.\iJ~HAVAJ 
l 7 ŞUBAT ı 

Alman Sefiri meıun .. 
Almanyanın Ankara bUyUk elçisi 

Von Keller, dUn sabahki trenle Anka 
ra.da.n şehrimize gelmiştir. 

Von Keller, Haydarp1i4a gannda 1s 
t.snbul Alman konsoloshaneei erkanı 

kolonisi tara.fmdan karşılanmı tır. 
~.ırna.n bUyUk eltisi birkaç gUne ka 
dar ınezunen Berline gidecektir. 

da fabrika ipliğinden kuma3 imali % 
2 artışla 548.448 metreye, Avrupa ip
liğinden kumaş imali ise "O 37 artı§· 

la 205.661 metreye yükselmiştir. 

Üç aylık yetim, dul ve tekaütlerin 
m~ları dünden itibaren malmüdUr 
itikleri ,ubelerinde ve emlak eytam 
bankasında dağıtılmaya başlanılmı' 

Fabrika 90.424: liralık battaniye tır. 
yapmıştır. 'Aynca fabrlka 86.548 li· -==-=~-==--==ıı:::::ıı======:.:ı 
ralık kilim de imal etmiştir. miz içinde kendine temin etmie oldu

Bu uretle imalAt yekfrıu 1.870.213 ğu oerefli mevkii her giln biraz daha 
lirayı bulmuştur. takviye edecek blr muvaffa.kiretıe ça-

Feshane fabrikası. milli endüstri- lışma.sma devam etmektedir. 

Oda. murahhasları tarafından a 
r:trlanan rapor belediye, riyasetine ve 
rilmiştlr. Rapor iktisat ve imar mU 
dUrlUkleri tarafından tetkik edilmek 
tedlr. Bu tetkikat şehircilik rnUteha.s 
8Il!1 Prost gellnciye kadar bitirilecek. 
tir. 

PAZAR _ 
Bugijnkü Hava: DECIŞIK 

Bagün hava, sureti umumiyede bulutlu 
olacaktır. Orta Anadolu ile şark rnıntakaaın 
da hafif yaiıı ihtimali mevcuttur. Karade· 
niz sahil mmtakası sakin olacaktır. Akdeniı 
kıyılarmda hararet derecesinin artması 
muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Dün barometre 758 milimetre, hararn rn 

çok 14, en az 3 santiırat olarak kaydedil· 
miıtir. Rüzglr, .eimal istikametinden vaaatt 
bir süraUc csmi~t~r. Hav!..!.Sı~~l!!!Jtir. 

3 üncü ay Gün:31 Ka.sım:l20 
1355 Hicrt 1353 RuroJ 
Zilhicce: 23 22 Şubat 
Güneş: 6,26 - Oğle: 12.25 
ikindi: 15,38 - A~: 18.07 
vauıı: 19,37 - lm8lk: 4,47 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Fransada 
müdafaa 

istikrazı 

IYeni Radyo istasyonumuz 1 italyanın 

ihtiyat 
Altınları 

Londra, 6 (TAN) - ltalyanın ih· 
tiyat altını 4000 milyon liret kadar
dır. Bu vaziyet son faşist divanının 

içtimamdan sonra anla!]ılmıştır. ltnl· 
ya, parasını yüzde kırk derecesinde 
düşürmüş olduğu için 18 milyon ster
lin kadar kaybetmiş bulunuyor. 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 tnci~e r 
karşISmda da fen ve teknik yoliyle 
azami tasarruf ve tekemmül arana • 
caktır. 

Bu gergin ve hırçın vaziyet kal"· 
şında 2 kanunusani tarihli "Centil • 
men anlaşması,, ne oldu? Bu anlaş
ma, bir vakitler lngilterenin İtalya 
ile her işde anlaşmış olmnsı diye tef 
sir ediliyordu. Fakat büyük faşist 

meclisinin tebliğinde ancak "Akdcni· 
ze ait işlerin bu sayede tenevvür et
tiği, söyleniyor. 

Baıvekil M. Blum Hükumetin 
kararlarını izah Etti 

Yeni 
Fa~ist tebliğinde diğer noktalar ' 

)o~ ... ri~~ 6 (TAN) - Fransa Batvekili M. Blum, bu ak,am rad· 
l 

1 
e aoylediği nutukta, müdafaa iıtikrazınm sebep ve maknt

Ham madde 
Konferansı 
Toplanıyor 

Diğer taraftan tebliğ, Milano 
roı.ilakatının rnüsbet neticele

rini kaydediyor, Türkiye Yunanıs • 
tan, Yugoslavya ve Romanya ile 
olan dostluğa kıymet verdiğini gös
teriyor ve İtalya ile işbirliği yapmak 
istiyen her mentlekete İtnlyanm el 
uzatmağa hazır olduğunu söylüyor 
ki ima edılen memleketler arasında 
Fransanm da kastedildiğine şüphe 

yoktur. 

lrtnı •nlatmıttır. 

· fÇIN MAREŞALi 1 

Çang-Su-Liang 

Çinde yeni 
bir siyasi 

cinavel mi? 

M. Blum hazinede kırk milyar 
ihtiyat bulunduğunu söyledik· Ankara civarında Etimesu+ta in ıosına karar verilen büyüle radyo 
ten sonra yeni istikrazm garan- istasyonu 16 oy sonra tamamlonmıı o/ocaktır. Ankara muhabirimizin Londra, 

6 
(TAN) _ lptidat mad· 

tili olduğunu ve isteyince yaban göt;ıderdiği bu resim, müsfokbe/ is fasyonumuzun maketidir. deler için Milletler eCıniyeti tarafın· 
op~aileM~~il~eğ~~~~============================~~~rl~~~~15h~~~ 

1 miş, hükumetin altın muamele- S ·ıYASI YUGOSLAVYA tin iştirakiyle yarın Cenevrede topla-
lerini bu yüzden kolaylaştıraca • nacaktır. Almanya ile ltalya konfe. 

.ğmı, sermayenin memlekete tek- SEYAHATLER VE ALMANYA ransa iştirak etmiyeoeklerini bildir-
rar gınn. esi için tedbir aldıg-mı Be 6 Y 1 t• t mişlerdir. - o R lgrat, - ugos. avya ıcare Konferansta Kartel sisteminin tat.-
söylemiştir. BAŞLI y nazın, Yugoslavyanın ıthalatmı mer- b"k" t kl"f 1 beki ktcd" 

k kezi A da b"lh Atın ya ı ı e ı o unması enme ır. Müdafaa isti raz tahvilleri pazar- vrupa n, ı assa an -
tesi günü piyasaya çıkantacaktır. Fa- Belgrat, 6 (TAN) _ Çekoslovak _ dan yapması lilzumunu söylemiştir: 
kat hentiz istikrazm miktan ve faizi ya Cümhurreisi M BeneŞ'in buraya Harbiye Nazın da, Yugoslavyanm sı-

1 maliim değildir. 5 Nisanda geleceğİ sanılıyor. Bu ta- lahlanması zaruretini ifade etmiştir. 
Blumden başka Cümhurreisi Leb. rih Küçük Antantm Lubliyana top. 

run, ~. ve Hari>iye Nazın söz ıantısmdan hemen biraz eonradır. 
söyliyecekle~ir. Ka~-yo da radyo ŞUŞN1G 
ile bir nutuk ırat edechktir. Viyana, 6 (TAN) _ Başvekil M. 

Matbuat hükumetin kararlarını al· Şuşnig'in geciken Roma seyahatinin 

ı kışlamaktadır. Bu kararlar borsada Nisan içinde yapılacağı anlaşılıyor. 
iJ.i ka.rşılammştır. ~.,akat, Londra Başvekil Romada M Mussolini iıe gö
\borsasında bariz bir he)~can kendini ·· ~~-,,.. · .nış1;.."V1,;A ~ır. 

göstermiştir. Bununla beraber Fran- MUSSOLlNl 
sa tarafından alman bu kararların Roma, 6 (TAN) _ M. 'Mussolini. 
müessır olacagı ştlpheli sayılıyor. nin Tarablus seyahati başlamak tizc
Londra gazeteleri memnuniyet izhar redir. 
etmekle beraber Fransanm dahili va 
ziyeti bakımından Blum kabinesinin 
yeni mukarreratını şüpheli buluyor. 
lar. Amenkanın da nynifikirde oldu 
ğu &nla.şdmaktadır. 

Faşist Meclisinde 
Mali Siyaset 
TasviD Ed'ldi 

T unusta Amele 
ihtilali 
Ölenleri" Sayısı On 

Altıyı Buldu 
Paris, 6 (Radyo) - Tunusta ev. 

, vclki gün çıkan kanlı hadise, fosfat 
1 kumpanyası amelelerinin grevi esna· 
1 smda doğmuştur. Tunus umumi vali. 
ı si bu işi halletm~k üzere Parise gel
l miştir. Hadiseler esnasında 9 ölii, 27 
yaralı vardır. Jandarmalnrdan da al. 
tısı yaralanmL51ır. Hadise bir amele 
ihtilii.li şeklinde görülüyor. 

Faşist tebliği Almanya ile otan 
münasebetten hararetli bir liBanla 
bahsediyor ve bunun tesir ve fayda· 
sı tecrübeden geçmiş bir münasebet 
olduğunu söylüyor. li'aknt Avustur • 
ya mcsele.sıni tamnmiyle meskut ge-
çiyor • 

Habsburglar İjİ 

A vusturyada B. Şuşniğin temsil 
ettiği ıstiklal fırkası lalya ile 

dostluğa daima taraftarlık göster • 
miştir. A vusturyamn istiklali ttal • 
yanın canına minnettir. Kendi heaa • 
bına hiç süphesiz Habsburgların 

tahta geçmesini hoş görilr. Fakat 
İtalya, bu noktada, Alman siyaseti· 
nin Habsburgların avdetine şiddet:Jıe 
düşmanlık gösteren prensipleri kar· 
şısında fedakarlık ihtiyacını duy • 
muş ve Habsburglarm avdetine zıt 
bir vaziyet almıştır • 

~ . ö A - :t;t :e .l. 

~ den alınan ve henüz teeyyüt ··rg"ı'lmarı 
~en haberlere göre Mare§al L ~ 
de ıta~:.g· dün ıtcnghahcin· Kursları 

n .._.,, ~ (q'A H - Riiviik fa.sist 
meclisinin ü1.~cU içtimaı ajte<l!.lmiş
tir. içtimada, iktisadi ve mali vazi
yet hakkındaki raporlar okunmuş. 

maliye nezaretinin takip ettiği yol 
tasvip oluıunuştur. 

Paris, 6 (A.A.) - Tunus kömür 
havzasındaki karıŞıkhklar netiC('.sin· 
de ölenlerin sayısı 16 ya çıkmıştır. 

Belçikanın 
bit arafıığı 
görüşülecek 

Alman Hariciye Nazın Viyanayı 
ziyaretinde Habsburgların avdetine 
Almanyanın muhalcf etini ifade et • 
miştir. Avusturyanın düşUnUşüne 

göre, bu mesele ancak Avusturyayı 
alakadar eden dahili bir iştir. B. Şu~
nig, Nısanda Romaya yapacağı 8e • 
vahatte hiç şilpheslz bu fikri mllda
faaya çalışacaktır. 

~- FAKAT.... "'"-- h hl • ) 
~ ~ghay 6 (A.A) _ M al Ankara, 6 \ .ı u.ıı mu a nndcn -
~ ~g-su..:.Liag'm katli hakıc:.. Maarif Vekaletinin alakadar memur-

abe?-, resmen tekzip edilmiştir. lan, Ankaranm Çubuk, Ayaş, Polat· 
lı; Afyonun Aziziye; Erganinln KH

iplik 
:ı. F'iyatları 

~\ltlta:ra, 6 (Husust Muhabirimiz.. 
b l' - lktısat Vekrueti neşrettiği 
~1~ligde iplik fiyatlarının. fabrika 
~ tı 1 ~ln satış fiyatları olduğunu, 
~ ~::~~ fevkinde satış yapıldı
~ll. ~t ederek satış fiyatlarmm 
~ troı 'Ve tesbitine ait kanuna istL 
ht ~ ttlccar ve f abrikatörlerln ria • 
tı... ecleceklen hükümleri bildirmiş -

kit, Ttrca.n, Pasmlar kazalarında ve 
Eskişehir, Kars, Edirne ve Kırklareli 
clvarmda köy eğitmenleri 8eÇIDiye 
ba.şlamııttır. 

Kunılar 1 nJsa.nda faaliyete geçe
cektir. Trakyada 100, Eskişehirde 
200. Erzincanda 100 eğitmen ders gö
~ir. 

-----
Romanya da 

Suikastten Sonra 
Üniversiteliler 

Yeniden vergi ihdas edilmiyeeek· 
tir. Hazine, liretin istikrarı münase
betiyle ihdas olunan yüzde 5 nisbetlı 
mecburi iktikraz ile takviye edilecek
tir. 

Macar Ba§vek fi M. Daranyi 

Macarıslanda 
hükumeti 

Lôyiptzigtelci mühim nulul 

A lma.nvamn Londra sefiri K 
fübbentropun nutku bu haf· 

tanın en canlı bir kaç hadisesinden 
bıridir. Sefir demiştir ki: "Eski 
müstcmlekclerimizi alanlar, bunların 

Londra, 6 (A.A) - l)i haber alan iadesi hususunda beklediğimiz cö • 
mahfillere göre, Alman sefıri Von mertçe hareketi gönül rizasiyle yap-

Ziraa+ Vekaletinde Jevz'recek iermı·ş Ribbentrop, Lokarno meselesi hak- malıdırlar. Yokluk ve varlık araaın· 
Yeni Hazırbklar U4 ı ' l 1 kında Alman cevabını Berlinden E _ daki büyük fark kalkmalıdır. Bu • 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) _ · Londr, 6 (TAN) _ Macarlstanda dene getirdikten sonra İngiliz ve Bel günkü gazete, telefon, telgraf, rad • 
b günkü çikalı siyasi liderler toplanarak Bel- yo ve tayyare asrında .şuna imkan Ziraat Vekaleti umum mUdUrlükleri u Daranyi kabinesini devir-

çikanm bitaraflık statüsü meselesini, var mıdır ki bir memlekette yağ ve 
önUmilzdeki mali yıl bütQeSine göre, mek ve hükumeti ele almak üzere fa- mümkünse bir garp itiJMı çerçevesi bal aksın, diğer bir memleketin haklı 
faali~ programlarını tanzime çalrş· şist ve nazi gruplan tarafından bir dahilinde müzakere ed€'Ceklerdir. ekmek sıkıntısı çeksin?. 
ma.ktadrrlar. Orman umum mUdi\rlU· harekete teşebbüs edildiği, fakat hU· Belçika l'ralı Leopold'Un bir golf Bizim maksadımız İngiltereyi teh· 
gil, yeni orman ka1kmma ile hükmi kiımetin sıkı hareketiyle bunun bas- maçı yapmak b3 hanesile lngiltercyc dit değildir. Müstemlekeleri almca 
şahsiyet kazanan umum müdürlüğün tırıldığı haber veriliyor. Te§ebbüsUn gelecehi de ilave ediliyor. bunları a.-;keri birer taarru~ noktası 
mUlhak biltçesini hazırladrktan sonra başında Okluhaç ve Oraklıhaç grup- yapmıyacağız. Zaten yapamayız. 
nizamname üzerinde çalışacaktır. lan varmış. Çünkü donanmamızın İngiliz donan-

Londra Belediye Seçimi Fakat Peşteden resmen bildirildi- BiR KOMONIST masınm yUzde 35 derecesini geçmi -
~an 8 · Sofya, 6 <TAN) - Ya., üniversi· Londra. 6 (TAN) - Londra bele· ğine göre, hükfunet vaziyete sağlam Varşova, 6 (A.A.) - Tanınmış bir yeceği hakkında taahhUdUmUz vu. ~ı.- tf,.,,_ onra gerek fabrika •. ge • •-1• rekto""rilne yapılan ·u·ıkasttan son k"ld h- .. ·· i Ilık ı· d t flk · ı. "ee ~· •'- ~ "' diy~ intihabatı neticeJenmJş. İşçi par şe ı e akim bulunmakıadır. Diger komun st, ormanda ölü olarak bulun· Dört yı p anımız a aarnız n. "l~t l> ewıane satışlarmda bır pa. R da 4 000 tal benin i . f ki 1 . p 1 t B •• n h , 

~ı .. :-~tık · r·· dah. to tan tış ra omanya · eı ç vı- tisi 75, muha aza r ar 49 azalık ka.- bır el)te haberi, böyle bir teşebbüs muştur. Polis, 9 Ukraynalıyı te·•kif le yapı mamış ır. Ue;un er memıe. 
~~. fa~:a fi~t!ıdan sa a~ llyetlere 8ilrilldüğü bildiriliyor. zanmışJa.rdır. vukuunu tekzip ediyor. etJni.~tir. ket kendi kendine kafi gelmek yolun 

~a:e 1 Yilksekliğinde toptan satı, ----------------------------------------------- ------- da çalışıyor.,, 
lat'altal:ı~eccktir. Tebliğde, masraf o. Acı telsirler 
,, Yliz.de 2 \C 3 ilave edecek mil- Bu nutuk, İngiltere ile bir an• 
fıYatı lAr de sayilmt§t.rr. A)TICS satış laşma husule getirmek hu· 
~tıı-;1~ Ticaret odalarma tasdik susunda evvela Lord Halif akai, son-
tıı -'4lll~ h kkınd hüküml d ra B. Eden ile yapılan müzakerelerin ~ ~C:tt"-. a a. er e uacarı"s#an -'a k 1 lek 1 • F F k 1 k t h J ~~ .... ,.,, er, ço sız anan mem et erın • ransamn a at mem e • e ar çten altın neticesiz kaldığı manasına almıyor. 

J 
• den biridir. BUyük harp bu memle- kararları: akmağa başlıyacak mı? Başlarsa İngiliz gazeteleri nutku fena kar• Sp d h ihti/61 teıebbüsü: ketin parçalannıasına sebebiyet şimdiki hükumet tanı itimat temin şılamışlardır. Alman sefirinin Lon-

l anya a ar~ Avusturyada vukuu bekle. verdi. Macaristanın parçaları, mü. Fransanın para işlerini düzelt emi, olur. dradaki mevkii bu nutuktan sonra 

k ı ı · mek için verdiği ve dUn bu ispanyayı her halde güçleşecektir. 
1:.\ ra b 1 d nen N az i i h ti. teaddit dev et ere geçtı. Bugün Ma I Alman'\:a "e İtalyadan ıa...:..:ıbı·n ....... \;' r aş a 1 sütun arda mevzuu bahsettiğimiz J • ~ ....... 

ı i ı i, meğer Macar is. caristan bu parçaları geri almak i. 1 Murakabe: bır" hava eserken B. Eden Avam Kaı-
t~ l§i (B~ 1 incide) 
~rıc klr bir neticesi olarak, karar
ltt- itt· ntukarrera.tında yarım tedbir· 
llil',•ı thaıı ve riya eseri göstermekte-

''o lrıgi1•1~Ukça nüfuzlu bazı lt"rarunz ''c 
dl'\\~ ~litlkacıla.rı Frankoyu Lon. 
'1tllak ~ris tarafına çekmek ve satın 
~-'' tnUnıkUn olduğunu zannediyor. 

14.b Ada/ef Divanrncla 
~~. :e, 6 (A.A.) - Belçika hUkll· 'at adrit cl"Varmda Bel~ikalı dip. 
~l'f~ '8orchgrave'in öldUrlllmesi il· 
tıllt1 Valence hUkfı.meti ile çıkan ih· 
~ıft.lr-l..aııaye adalet divanına tevdi et 

~'l ~Adalet divanı bu katilden do. 
1'tt~.ı:....... Ya hUktiınetinin mesul olup 

1111111 kara.rlll§tmıcaktTr 

karar arı dahilde iyi kartılanmıf. 
tanda hazırlanıyor ve Macaristan çin uiraşıyor ve bunu Nasyonal yeni bir itimat heyecanı uyandır. 1 marasında nikbince bir nutuk 8Öyle-

spanyayı mürak1tbe işi karar • 
bir Nazi devlet olmak yolunu tu Sosyalizmin koynuna atilarak Al mış ise de Londra ve Vatington •. laştırılnıış ve tatbikata ait teferrU mlş, yeni Lokarno için mUzakere ıu. 
t nuş TelgrafJara go·· M k zumundan ve silahlanmanın tahdl • uyorı · re acar manyaya benzeme te ve Almanya lınan tedbirleri dahi, yalnız dahil- at tesbit edilmiştir. Bu sayede Is -
hükOmeti p~inden aldığı haberler ·ı h k- t kt b ı · · panya dahili harbine karcı bitaraf dinden bahsetmiştir. nın hızı ı e are •n e me e u u de ıtımat uyandıracak mahiyette T Bu nutku da billlda Almanlar 
dolayisile tedbir almı!I. ve bir dar. yor Bu 1·ı::·ın sonu ne olacaktır? F 1 1 • • kalmak imk!nları azami derecede 

1 T • T tanımış. ransıtnın ngi tere gıbt istihfafla karşılamışlardır. talyan 
bei hül<umetin önünü alını,tır. Yi. Bunu bugünden kestirmek .kim. bir müdafaa istikrazı akdine karar kuvvetlenmiş bulunuyor. ispanya- gazeteleri de silahlann tahdidinden 

1 fi d "ğ· ı · ya giden her geminin bir mü,ahit ne te ara arın ver 1 1 ma umata senin elinde değildir. Fakat Maca. vermesi ise Fransaya taraftar olan bahsetme ollannm kapandığım ilc-
M · nezaretine tabi olması, hudutların 

göre Nazilik acarıstanın bütün ristanın bütün Macarları kendi bay devletler tarafından çok iyi ka,..ı. kontrol edilmesi, nihayet gönüllü rl sürmüşlerdir. 
villyetlerlnde azami derecede kuv- rağı altında toplamak azminde ol· lanmıştır. lerin geri çekilmesi ancak bir neti Alımef Emin YALMAN 
vetlidir ve bu kuvveti dolayisile oldutu şUphe götUrmez. Bu azme Fransa devlet reisi~ bqvekil, ce verecektir. O da ispanyayı Is· MISIR ORDUSU 
her zaman bir hadise vukuu bekle kartı duran engeller ne zamana meclisl reisi, müdafaa nazırıı mil p a n y o 1 1 a r a bırakmak, Is. 
nebllir. Fakat hUkOmet, vaktinde kadar dayanacak? Ne zaman yık1. Jetin bu istikrazı iyi kal'fılaması ı panyanın mukadderatını asıl sahip Kahire, 6 (A.A.) - Milli Müdafaa 
tedbir aldığına gUvenerek böyle bir lacak.11 Bunların biri de belll de • çin nutuklar söylemektedirler. F. !erinin hlkimiyıtlerine teketmek - Meclisi Mısır ordusunun tensik! için 
hldisenin vuku bulmıya.cağına iti. iildir. ransızların milli hisleri çoşkundur. tir. icabeden silahlann ekseriyet itfbariy. 
nıat ediyor. Bu mesele Orta Avrupayı düşUn Ve milli hadiseler bütün Fransızla Bu vulyet tctı~ddüs ettikten son le lngiltereye sipariş etmeyip, mem-

Bu itimadın yerinde olup olma- dürecek, telaşlandıracak, vehimlen rı birleştirir. Onun için müc:fafaa ra ne olacak? Bunu lspanyollar leket içinde sılah fabrikalan yap·1-
dıfını hadiseler belli edecektir. direcek, oyalıyacak, fakat sonunda istikrazının çok iyi kaf'lılanması JtÖsterecektir. rak bu fabrikalardan teminini karar. 
Macaristan, Orta Avrupanın en bir patlak verecektir. beklenmektedir. Ömer Rıza DOGROL laştınnıştır. 



= TAN ~ 

Bir· kan 1 
davası Çenberlitaş ·aki 

tanO:..~::ık=::ıı:: kanh kovalamaca 
~~;::::.~:;~~~:ud:~~ oyunundan· sonra 
facia sekiz ay evvel Şilenin Kervrm-
saray köyünde geçmiştir. Hadisenin • . 
beıji Mehmet adlı olmak üzere tam 

0
_ Evvelki gece Çcmberhtaşta kanlı bir kovalamaca oyunu oynan. 

tuz şahidi vardı ve isimleri de §Un- mtŞtır. Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde muhasebesi
lardı : Ömer, Ahmet, Hatice, İsmail, ne başlanan bu oyunun tafsilatı şudur: Evvelki akşam Çember. 
Fv:tına, Eyüp, .Naciye, Musa, Ha.san, litaştaki Şen bahçede 20 yaşında Hayri isminde bir genç çalgı 
1:üstem,. Zeken!8', Ferhat. Ali, Sab - çalan kızlara söz atmıya başlamış. Yanındaki iskemlede oturan 

ın, K0.mil1b, _:~fak, Murat, İsmail, SU- Rifat oğlu Şerafettin isminde birisi söze karışmış: 
eyman 'cı.uıın, Zeynep, Yıusuf, ld -

ris Emin 1sm il - Sen tkızlııra 18.f atıyorsun amma, -----------
, ' a. bend ld Mevkuf su,,.lul d . k.. e sana i to&n.t atanın. demLcr 

" ar arasın a aynı oy tir 'C'-- k fal har·r ü nı· .. 
den 65 yaşlarında aksakallı Molla lb- . :r.-cuıen a ar ı çe t ts u 
rahimle dam eh Eyü wl Ali oldugıu için bu laf atma ve müdahale 

a P og u ve d hal b" k · k ır. • akrabasından Ad wl H ıt.T· er ır avgayn ın ı tı.p etmış ve 
em og u asan, ~'i l-. h ik·sı d knh · h rl · d · 

yazi oğlu Davut Mehmet, Rifat oğlu er ı e venın a cm e bır 
Necati vardı. Kanla ve ölilmle neti- düello yapmayı kararlaştırmışlar ve 
celcnen hadisenin aslı da şudur: htineı;ne~kidkışarırdy~ dfırlam.ğ rşbe. lar. Şerefet. 

Şevki oğlu Ali köyUn yakışıklı de- mı a eş1 e a a ylerine yar-
Jikanlılarmdnnda:. Molla İbrnlıimin dnn etmi~.lerdir. Fakat yolcııJann 
de Gülsüın · ind b. km vardı mUdahalesı kavgayı yatıştırmış ve 

ık . O',.... ısmd eb ırlı bir ün r. Şeref ettin de bir lokantaya girerek 
ı n-=Ç arasın a aıs yan m a- . 

sebetten sonra Ali bir gün bu kızı yemek yemiştir. Hayri, bu esnada 
dagay k d ,_al yanma bir kaç arkadaş daha alarak açll"IIlIJ ve sonra a yaıl\ a- . . 
naraJ. ecı· h a.hkJ\- lm Şerefettinın yolunu beklemiş ve Şe-

111. y ı ay apse rn wu o uş . 
tur Ali k' el -'-kfun' t• rafettın çrkrnca kavga tazelenmL~. . se ız ay evv m""'ı ıye ı. H . . ad · · 
ni bitirm' ikö d.. 11.,... M 1 a.ynnın ark aşları kendısıne yar-

ra ı 
ÇOCU 
ödü 

G'alatada Kapıiçinde çrkmaz sokak 
tn oturan altı yaşlarında Rejine is.. 
minde bir çocuk evin ilst kat pence

resinden bakarken sokağa düşmüş 

ve kafatası Ue bacağı kırılmıştı. Ço_ 

mık dün kaldırıldığı Şişli çocuk has_ 

tanesinde ölmüştür. Tabibi adil En.. ış ve ye onın""i' .. ur. o - dım . . 1 ş f tt' 1 
Ja İbrahim Ali h · h ed ik k _ etmek ıstememış er. em e m e 

apıs an e en ızr k--..:ı 1 . H . . d.. ...ı i t 1 ver K d' t iş 
nı ı::ı'mdi k fl d b 1 u.ı~eş en ayrıyı ovmı.-ı:< ser er- aran cese ı muayene e m ve 

·ı mev u ar arasın a u unan . -
E '-"''p 0 w1 Al" • tir M ll lb ken Hayrı sustalısını çekerek hemen gömUimesine izin vermiştir. ".lu g u ıye vermış . o a _ . . _ . ı 

rahını. kı k _, .... ~ 1 b' Şerafettinın oylugıına saplamış ve znun açı, .ı.uıLJ9 o masnu ır 

türlü ıunutamamış ve damadı ile dl- kaç.mıky~ sbaşb'lta.mHıştır: . t tm k ,l Tirede Feci Bir Ölüm 
ğer akrab teşvik ederek lıl Be çı a ı ' aynyı u a • Vı;:; c-

,, ... _________________________________ , 
~~~~f ~~ S evi ş m e 
GAVRv Arzu 
COOPER 

u 
Aynca Paramount dünya 
haberleri ve Seraeri Kuı: 

Renkli komedi 

Fransızca sözlü Paramount filmi 

.M.E:LE 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ............. --............................... ._ ......... .....__ 

-- Gaby Morlay • Victor F rancen - Elvir Popesco • Raimu - A. Lefaı1r ve Düvalles -

1 &'İbi büyük yıldızların temsili olan 

AŞK ŞÜKRANI ( Le Roi ) 

1
. 

filmini henüz görmemif olanlar, hemen bugün 

s A K A R y A Si NEMASI NA 

---•••••••• gitmelidirler. Bugün saat 11 detenzilatlı matine 
-----------------:-:-:--:---~-----------------------------------------___.,. YEN, NEŞRiYAT 

Medeni Hukukun Esasları 
• 

Cene\Te Ünive111itcsi Hukuk Fakül 
tesi ordinaryosu profesörü Albert Ri
chard tarfrndan yazılan bu eser, hu· 
kuk doktoru Reşat Atabek tarafın 
dan dilimize çevrilmi~tir. 84 sahife 
liktir, fiyatı 40 kuruştur. Bütün hu 
kukçulara tavsiye ederiz. 

SiNEMASIN IN .. , 
Bugünkü zengin ve mütenevvi programını mutlaka görünilZ 

1- CıNA YETE HAR P 
Aşk, ihtiras dolu halihazır vak'ayı musavver film 

Bat rollerde: JOAN BLONDEL ve E . ROBINSON 

2 - KIZLAR MEKTEBi 
• H aftanm muvaffakiyeti Fransızca sözlü film. 

Yeni Edebiyat Baş rollerde: SDIONE SİMON ve HE RBERT MARSCJIALL 
"Yeni F.Jdebiyat,, gazetesinin 4 ün- 2 bü yük fil m b irden görünüz ve alkıfla 

cü sayısı, sayfalarını bir misli da.ha 1111••lllilmim Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine iiıiliııiia•-~ 
arttırarak ve bir<;ok değerli imzalan 

toplıyarak dolgun bir şekilde çıkmış- ~ ••••••••••••••••ııill•••••••-1' 
tır. Bu sayıdaki yazılardan bazılan 
şunlardrr: 

Suat Derviş :Puşkin; Elit Naci: 
Reşim ve Edebiyat ;İskender Fah -
reddin: 1936 yılının ebedi mahsulle
rl; Rifat Ut: Hatay Edebiyatı: 'Re -
şat Feyzi Yüzüncü: Edebiyat bir eğ
lence midir?. 

Yarın ak9amdan itibaren SAKARYA ainemasınd• 
En fazla alkıt toplıyan GHtGER ROQERS 

dana ilahesi V0 WILLIAM POWELL 
in oynadıkları Fransızca sözlü en güzel bir aşk faciası ••• 

Cinai bir dram 
nrasma bi asını ku 1 çşa --~~ linden bıçağını almak istemiştir. Fa- Tire, - Maliye ka.zanc vergisi tah 

r pusu rmuş ar ve evıtU H . b k · · k lb" Ust" 
oğlu Ali tarlaya fasulye sula.nuyn gi- kat w ayrı tam ; .ç:.m a d~"f u
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:le sildarlanndan Denizlili Salahaddin, • 

derken üzerine ateş ederek on bir ye. bıçagık saplamışb : .yı alırttesa u 0 a- haftalık tahsilatını yatırmak Uzore O K D 1 

GECE VARiSi YILDIZI 
ra brraık ekçının P osunu ve ce ğuz ağan estanı Güzel San'atlar B irli gwinde ' ŞEH i R TiYAT ROSU DRAM KIS~ 

rinden yaralamak suretile öldürmüş_ k "' . b. d ,_. d fte e- e'\inde irsaliye kesmekle meşgul ol - t 
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DU cüzdanına davandığı için etine sap- u e.cı r ı ı ıten neşriyntm- sinden: hl ıı 20,30 da 
n mahkemede bir çok şahitler lanrna.mışbr. Bundan sonra bek<:i. is- mış, çıkan kurşun alnından girerek dan olan bu küçük risale, 1'ürk des- ~'111111 ı 15 30 da 

dinlendi. Bunlar arrumıda Şile kara - timda.t düdüğü öttürmüs ve bu sıra- beynini parçalamıştır. tan edebiyatmm tetkiki bakımından Belgradda ~çrlacak resim sergisine ı ... ve O 'M ı T 
kol kumandam Zekeriya onbqı da da Hayrl yine elinde bıcağı ile Bcya- çok faydalıdır. iştirak etmek istiyen birlik ressamıa. \11\llllli l 1 i:azan: HANF~ 
'\ardı. Zekeriya, yaralıyı ölmeden ev- zıda doğru kaçmıya başlaml$ ve ken- lstanbulda n Adanaya Bir T ayin • n azami üç eserle bizzat 9 mart salı Bernisteill 
vel görmüş. İlk ifadesinde ''beni ya- disine rastlıynn ve tutmak istiyen bir Ad lata b 

1 
bel d' . .. İdare - Dahiliye Vekaleti tara _ ıünli saat 14 te Alayköşküne gelm& Türkçeye çeviren: Halit Fahri 

kan Mehmet Ağadır,, demiş. Fakat, polise de: - .ana. - ~ ~ e ıyesı mu- fmda.n çıkarılan bu aylrk mecmuanın teri veya en iyi intihap ettiği .-ser-
- Suçtu onden ka.Ç'lyor, ben de O- hendıslennden Fikri AlbavA 300 lira jO!\ 'nr.i .nn1 nD.1 . ... ;..._ ~--{oH.. ~ft.liPıfled:('de.ft rnıin ~dilep;JYn~~ln..,,........,. ____ ._____.,,.,.,..,.. 

annesi "oğlum o yapmaz, onu ya.Jt- nu kovalıyorum. B~n suclu değil ya- Ucretle ve fen heyeti müdürlüğü va- • :.aı al ~ ar a ıp ıge aru· • 
ma .. ,, diyerek yaralı oğlunu bu hU. ralıyım. demiş ve kurtulmak istem is- zif esini de vekaleten ifa etmek ilzere Gönüllülerm TürkfüıU _ R. Gök '!"'ı_r_m_e~e-rı_. ~-~-'"!!!!~~~~!!!!!! 

ilmden vazgeçirmiş. Sonra yaralı se de hadise yetine vetişen beş polis Ada.na belediyesi yollar mühendisli - alp Arkrn tarafından yazılan bu pi- kitap halinde basılmış, lstanbula da 
"Ali, Hasan, İbrahim, Davut Meh- bunu yakalamışlardır. • ğine tayin olunmuştur. yes Balıkesir vilayet matbaasında gelmiştir. 
met, Necatiden başka benim düşman Dün. dördüncü ce1..ada muhakeme. 

]~~~~~~u~3 ~~~b~a~.R·~~~~~f ~------------------------------ı·--------------------etti, ve bekçi Sabitin elbi~esi ve df:>f_ ., 
caklar.,, demiş ve sonra da ölmü.stUr. 

Zokeriyadan sonra suçlulardan 
CülsilmUn babası Ali ma:hkemeye bir 
istida. verdL Altmış beş yaşında to -
run ve emlak sahibi olduğunu söylL 
yerek kefalete bağlanarak serbest 
bırakılmasını istiyordu. Davut Meh
met te ayni şekilde bir talepte bulwı
du. Mahkeme, bu talepleri reddetti. 
Ve Şile Ja.ndarma,.kummıdaru ile baş 
katip Emin ve .doktor Ganinin şahit 
olarak çağnlmalan için muhakemeyi 
31 Mart saat ona talik etti. 

terleri Uzerindeki tahn'batt bir ehli 
~fa tetkik ettirmek idn muhake
meyi başka ibir güne bıraktı. S O N 

A§k ·Heyecan . iki dü§man aruında kalan bir millet in istiklali mücadelesi. Muvaffak olmak, 
yahut ölmek emrini alan caauılar • Nefis ve ze n gin aahneler. Rua balet leri • R us musikisi • 
Muhte. em ve muazzam mizanaen •• 

lc:+anhnl lern Reisi 

RENATE MÜLLER • GEORG ALEXANDR 
GRETE WEISER • W AL TER FRANCK 

Münhal bwunan 70 lira a.c;lf maa.c;_ 
lı İstanbul icra reisliğine tayin edi
len Adliye müfettişlerinden Hamdi -
nin tayin emri diln İstanbul mUdde1-
umumiliğine tebliğ edilmiştir. Bav 
Hamdi bir kaç güne kadar gelerek I Sinemasında :.\yrıca: Paramount dünya habe rleri ve 2 kısımlık renkli komedi. 
~va~~ineb~ı~c~. ~ı~~~~~~~~~---~~-~--•Bugünıadll de~n~lülı matine ~-~~-~~-~--~~~~~~~-' 

Fakat sol cenahımızdan düşman gerilerine sarkan 
süvari fırkamızın akıncılarına tesadüf edince kendi 
kuvvetlerinin daha çok cenupta olduklarına ihtimal 
verip İzmir istikametine inm.iye başlamışlar. Anlaşı
lıyor ki istihbarat teşkilntlan da altliat olmuş. 

Bozgunu tamamlamak için bugUn düşman, içine 
dUştüğU çemberde sıkıştırılacak. 

BUyUk başbuğun emıi ve işareti yerini bulacak! 
OUşmanı yurdumuzun halimi ismetinde boğacağız. 
Milletlerin mukadderatına hAldm olan büyük baş-

buğlar sözlerini yerine getirirler. Onun bize verdiği 
ilk işaret Uzerlndeyiz: 

- Ordular hedefiniz Akdentroir, ileri! 
Evet ileri! 
Alay alay Akdeniz yoluna giren Türk fırkalan ar-

tık 1zmire kavuşacaklardır. 
TOK.LUTEPE 

Kafile kafile düşman eeirlerl geliyor • 
O kadar pe~an haldeler ki yUz, yUz elli kişilik 

gruptan ıblr !UngUlU Mehmetçik davar güder gibi sü
ri.iyor. Fakat dünşman o kadar yılmış ki ve aylarca 
hnksız yere işgal ettiği kendine ait olmıyan toprak
larda ve zulUm yaptığı bir milletin arasında elinde 
sUA.b bile olsa bir ey yapamıya.cağını anlıyor. 

Yollar, köyler her taraf e.sir ve eşya dolu .... 
Açılmamış cephane yığınları, öYJece bırakılmış ba .. 

taryalar .. Bunları artık halk bekliyor. 
Çoluk çocuğun, bUtUn halkın ağzmda yalnız bU

yük başbuğun adı dolaşıyor. 
Onu görmek i~iı1 herkes biriblrtnden akıl danışt· 

yor. • 
Bize soruyorlar. 
- Geçti mi? 
Onun Dumlupına.rda., bugUn dllfmana tdam ferma· 
mı vereceğini bfl~. tmhbarat işlerinde bulun -

mak insanı çok heyecanlı yapıyor. Seyyar telefon te-
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Eseri lıaı1rlıyan: 
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sisatımızı artık hayvanlardan indirmiyc vakit bula. 
mıyoruz. nerl, mütemadiyen ilel'İ. 

Bi.Z mütemadiyen ileri giderken yanımızdan düş • 
man esirleri mütemadiyen geri gicilyor. İki Uç gUn 
evvel buralarda mutlak bir hakimiyetin ve istila hak
kının verdiği gururla göğüsleri gerile gerile dolaşan, 
tC!sadüf ettiği Türklere hakaret olsun diye çizmesini 
uzatıp tozunu aldıran düşman zabitlerinin kafaları 
omuzlarının arasında kaybolmuş gibi. 

Tilrk milleti, çok asil bir millettir . 
Bağrına süngü basıp ocağını söndüren dUşmanın, 

bu halinde ona hakaret etmeyi kendi gururuna yedl· 
remiyor. 

• • 
İleriden gelen haberler çok mera.klr. · 
On kişilik bir manganın bir düşman bölUğünU esir 

ettiğini işitiyoruz. Bu manganın onbaşısını gördük .. 
Esirlerini kendi getiriyor.. 180 kişilik bir kafile 
Bir köyU basan Hasan onbaçı, her biri bir tarafta o
lan lbu 180 kişilik koca böJUğü tavşan avlar gibi a.v
lamış. 

Kumandanları olan yüzbaşı slllhmı atıp ellerini 
havaya kaldıra.n efradının korkaklığına kızıp taban 
es.siyle üzerlerine ateş etmiş, ikisini de öldUrmUş. 
Onbaşı diyor ki: 

- Baktım canlarına kıyacak, onları kurtarmak 
için tetiği çektim. YUzb~ı binlere karıştı! 

DUşmanın f irar yollarını kesmek çin (Dutluk • 
tepe) yi işgale memur edilen kıt'alanmızdan haber 
geldi. Mevzie girmişler. Artık kapan tt\.Jllamiyle ka -
panmıştır. 

Piyade ve topçu kendilerine verilen yerleri tuttu-
lar. 
BlltUn gece devam eden çevirme manevrası giln do
ğarken tamam oldu. 

Ve Başkumandan muharebeBi ba.şladı •• 
Bu o muharebe idi ki aylarca toprağını çiğnediği 

milletin hıncına, hışmına uğrayan bir dlişman için 
kurtuluş imkanı yoktu . 

Ve bunu dUşman anlaınr,tı. 

Bütiln gerl istikametlerdeki geçltlerl yoklayıp a
teşle karşılanan ~m~man erk!nı harbiyesi kurtuluş 
imkAnmı görmeyince mutlak ve muhakkak ölUrnU 
kabul etmektense slJ.8.hını teslim etmeyi ehven bul. 
du. 
öğleye doğru artık her kıt'a önüne tesadlif eden 

düşman cllz'üta.mlarmın ailihlarını toplaınıya başla-
mıştı • , 
İmha muharebesi, dütma:nrn son neferine kadar 

kırılması imkanı onun başkumandanından son nefe
rine kadar teslim olmasiyle mukadder neticede uzak 
la.şmış oluyordu. 
Düşmanm muhaıbere teşkilatı o kadar bozuk ki 

Başkumandanlığnıın vcrcfüH tesJlm emrini abıuvan 

bazı kıt'alar beyhude bir mukavemete kalkışmışlar
dı. 

Daralttığımız çemberin içinde muhabere tesisatını 
o kadar mun~azam koruyoruz ki her dakika yer de.. 
ğiştirmemize rağmen düşman gerisindeki kıta'Jarı .. 
mızla bile muhabereyi temin edebiliyoruz. 

Bundan başka süvari muhabere servisi de mUkem· 
mel işliyor. Sıra ile bu vazifeyi de yapıyoruz. 

Sol cenahtaki topçu alayının mevzi değiştirmesini 
haber vermek ilzere çıkacak postaya beni memur 
ettiler. 
Yağız hayvanlardan birine atladım. Bir yıldırun 

sUr'atlyJe sarp bayırın eteklerinden süzülüyorum .. 
Tektük, uzaktan piyade atışları işitiliyor. Düşman 

hatları o kadar bozuk ki umulmadık yerlerde sıkış -
mış kalmı~ perakende kıt'alarına tesadüf ediliyor. 

Bunlar korkularından ıdlahlannı teslim edecek 
bir Türk neferi arıyorlar. Yolumda böyle düşman pe
rakendelerine tesadüf etmeden topçu alnyı kararg& 
~mı buldum. 

Uzakta harıl hani batarya kumandanlarına tali 
mat veren kumandanı gösterdiler. 

Başımı o tarn.f a çevirdiğim zaman sevincimden 
haykırdım : 
-BJnb~ım! 
Bana onu gösteren zabitvekili güldü. 
- Tanıyor musunuz?. 
- Nasıl tanımam. Kayıııbabam! .• 
Ve hayvanı slirdUm. On adım ya.klaşınca yere at .. 

ladım. ~ahmuzlanmı vurdum. 
Yanındaki zabitlerle olan konu.,masmı bn-nkt.J. 

tık hamlede beni tanımadı. Omuzumdaki işaretten 
muhabere za.biti olduğumu anladığı için yilzUme cllk
katli bakmadan sordu: 

- Ne var!. 
Elimdeki emrl u~attrrn. '( A rkftsı var) 
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~AN'lb hedefi: Haberde. ff 
~e, her feyde temiz, dii
..... t, aanıimi olmak, kariin 
ezeteai olnuya çalqn1aktrr. 

T A :'4 .::=:=:.=============================== 5 -.:-==== 
Günün Fıluosu 

E~eli Hayat Yerinde Bir Teıebbüs 

lUlammaso 
GUNUNMESELELERlı Kac vıl vasıvacaQız? 

Orman, Toprak 
~. Su kanunlan 

5 - Haftada kaç saatinizi ge
zerek geçirebiliyorsunuz. 

Bu sualin oevabma k&l'IJ da ken. 
djnize yirmi beş numaradan fazla 
vermeyiniz. 

Maarif V ekiletf geçea sene ga -
yet .Yerinde bJr karar 'enl.Üft.i. 1 az 
tatWnde sokaklarda oynı) an, bir\ıok 
kanlara m&nu ofaa r.ol'Uklan mek -
teplerin bahçelerinde topla) ıp eglt>n

dirmek. Geçen 9elle bu işe ı;eç karar 
venWdert için, bu fHdr lüzumu , f'Ç -

bile tatbik edilemedi. Bu sene \ t>ki • 
let bütçesine bu i!ll için pftra konnus
• da, 1937 bUt~inln ('ıkma.-ı~ 7.ll· 

mana bağlı olduğu için, bu &rne ele 
1936 bütçesindeki tah!ilsatla bu i~in 
idare edUeceğlnl gazetelenle a:orrlük. 
1936 bUtçeslndeıki para bu iŞe kafi ol
madıJI l~n. bu ~n~ de arıu edile ı 

. 41 8lr DlemJekettn lçtlmaJ ve lktıea. 
'l'et banyesfnJ o memleketteki mWkL 
.!'!~in !lfJkU tayin eder. 
:-uuayet llstanl halledllmedlqe, 

~~ içtimai ve lktuadl mw-
~-~etmek milmklln dejllcllr. 
ı -··-..., devlet smal ve dral re. 
ı:: f&pmak lhtlyacmı daJUllea, 
.._ ___ ae ~lllldyet sistemi meeeleel De 
~ ve mWldyet aı.t.emJnl .,..._ 
ı... leldlde halletmedJkçe, ba reform-

YaP&nuyacağını anladı. 
ll:arPten soma lnkıl&p geçiren btL 
~ IDelnleketler mUDdyet me.eleslnl 
b lllecbur oldular. lnkdlbm teme. 
ıa:Uttlktyet meselesi olclup için, lnla
~ te.neunı kurmak Dl'IU'etl, bu 
llaeseıenın hatllnl istilzam eder. AL 
~, ltalyada ve 8ovyet Rusya.. 
~ ~Wkfyet sisteminin IDJul&ba uy • 
-"'111duiu görtiHlr. 

llarpıen Mnra bUnvelerlnde defl
llkuk olan diğer devİetler de bu za. 
~duydular, ve onlar da 'liral re-
01'11ıa glnneden evvel, mURdyet m11-
"~ııt halle mf'dnır n1dular. Polnn. 
hela. Bomanyada, Çaoslcmıkyada 
Oldah gibi. 
tip 'l'tbidYe bttyttk bir lnktllp lclnd.,. 

• 8'a1bukf mUlldvri ııı•ıdemt !dmdt 
'l'e kadal' Osmanh dev1rtinfn 1nırdnfu 
leldlde de\,.... f'tml!rtlr. Stmdlye ka. 
"- J"afıvan mfllkfvet tıımltt n~ ima
::: Pl'aıslplerl blrlblrlne at gidiyor-

.. Zb,.t hdollba b~laTmea bu nd. 
~lret daha buls tekilde l:endbıl r;h-

•• ' '-o "ft1Nfl!J~vf 1ttıt 
L · -.... kanunlaribazırlamıya mec. 
"111' oldu. 

l'ı l,te toprak, orman ve n kanunla. 
~ihtiyacın mahsulü olarak çık-

hL.~ ~ kanunun tandmlnde de ha -
~ ~"'t lloktuı olarak alman prensip 
~lllrtlr. Toprak, onnan ve •u 
~ mWJdyetl altmdadır. Yalnız 
~ t.uarnıf için vatandaşlara 
f ettleb111r. Fakat devlet. &mme mm. 
~-Jnevzua bahsolduğa zaman. 18-
--... hakknu muhafaza eder. 

'8- Pl'eııslp hem zirai reformu. hem 
~ meselMlnl, hem ele nlardan 

lıde ıneweleslnl halledecektir. 
l'&lll bu ~ kanun, memleketin lk. 
~ ~e içtimai bttnyMlnln temelini 
~~. tntaılbm ~al ve lk. 

~~ bu temel üzerine kura· 

• • • 
~iifuslarını niçin 
Clrtttnyorlar? 
~ya, Uç aenecleınberl cloiuJDu 
~ --l1llak için bir çok çarelere .,.. !!:!u. Teni evlenenlere mtlk&fatlar 
~-'il, Olllara bir çok kolaybJdar gÖS-

4'1 tdl. Bu tedbirler mu.bet netice ver. 
'fıtra'te Uç IM!llede, esldalne nlabetle, 500 

'-ı. çoe1* doğduğu uılafddı. 
~lındı İtalya ela ntlfDllU arttmnak 
!tep bir kanun oakannak tbereclir. 

lt&lyan allesl dört oocuk ulılbl 
~ IDecbur QıtaJacak. ve dörtten 
~ olanlann mlruı, ~ 

'4eclıne göre devletAt ~. 
ı.,!ekt amma, bu Od dmet tAt atttm
~ ~kluiunclan m•tarlp olduk
~iddia ediyor ve mtlstemleke Is. 
•Lı.-. leln 1nunı kavvetll bir llebep 
--.a heri sttrttyortar. 

t-..~~ yeni çocuklara yeni mtts
~eler arayıp, dtbıyayr yflllfden 
'1lc bolmak için mi evlenmeyi tet
~ "41yor ve doluma arttı:rnu)a P. 
.... rtarı. 

tt1ersinde Müracaat 
liirolan Apldı 
~ - Balkm w JrayflbıUD htl 
l1ııt DıUracaatıanm bblll .. ifle
~p etmıet, ayni amanda netL 
~ keiıdllerlı&e bllcllmıek vutte. 
dihi JllUteuet olarak biri vlllyette 
tci C, H. Partialnde olmalı Umre 

lnUracaat birosu açı2ımıtır • 

Bunu içimizde merak etmlyen var mı? Hepimiz sık 
sık bu suan kendimize sorar& Fakat cevabını hiç ve
remeyiz. Avrupalı mütehassıs doktorlar, ruhiyatçllar 
bunun bir kolay taraflnı bulmuılar. Bunlar birtakım 
sualler tertip etmiıler, bu sualler vasıtasile yaıaya

ıımızı kontrol etmek ve kendimize bir hayat numara
sı vermek mümkün oluyor. Şu aıağıki satırlarda bu 
sualleri görecek, okuyacaksınız. O zaman belki haya· 
tın ezeli muammasını halletmek mümkün olabilecek· 

6 - Yemek yemekte tn'1tedil 
misiniz? Şayet gttnde bir 

kereden fazla et yiyonanız kendi. 
nize on numaradan fazla verme. 
melisiniz. Hazımsızlığa veya bq 
ağnsma sık sık uğrayanlardanS&
nız. yine on numarayı geçmeyiniz 
ve büyi.Wc numaranm yirmi bet ol. 
duğunu unutmayınız. 

7 - Erkekseniz 69 kilodan 
kaç kilo, kadınsanız 60 'kilo

dan kaç kilo aşağı oldutunuzu 
kaydediniz. Şayet daha ağrraanıı 
altı numarah ı:male ait notunur.dan 
fazla kilolann sayısmı dtıtUntlL 

Acaba kaç sene yaşryacağtz? Her halinizde ifrattan, tef. 
ritten sakınan mutedil bir adam veya kadınsanız 57 

sene yaşıyabilirsiniz. Fakat mutlak surette ifrattan, tefritten 
sakınan, dalına orta yolu bulan kimse yok· gibidir. Bu yüzden 
daha uzun, veya daha kısa bir ömür sürmek mümkündür. Şa
yet nekadar yaşamıya namzet olduğunuzu anlamk isterseniz, 
kendinizi bir imtihandan geçirip kerılinize bir not verebilirsi-
niz. 

kızamık çıkarm&K gibi hastalıklar
dan ibaretse. ömrünüzde hastane
ye girmemiş, ve bir kaç gUnden 
başka hasta yatmamışsanız. ken
dinize yirmi beş numara verebilir-
siniz. 

3 - Me81ek veya faaliyetiniz 
bakımından karşılavtığınız 

8 - Bir hafta i<:inM Ö( ~.,e 
ic:ki i<:enılniz. Bunlann ra. 

kammr 3!~ den çıkannrL Ve neti. 
cey; kaydediniz. Haftada tctiA'btlz 
şişelerfn 11avtSJ 35 den fazla ise. 
fazla Rişelerfn 11aymm1 7 inci suale 
verdiğiniz nottan dUştlntlz. 

Fakat yapacağı-
nız bir tecrübeyi 
fenni ve kat'I nıa.. 
hiyette Baymak 
doğru değildir. Bu 
tecrübe insana 

······················ı 

On ·beş sual ı 
buhran veya teh
likelerin derecesi
ni tayin edinız. Şa
yet otomobil sa
hibi iseniz ve otc>-

9 - Dinlenmek için ne yapı. 

yorsunuz. Bu yoldaki itt. 
yatlarmızı gözden geçiriniz ve bir. 
den başhyarak y;nni beşe kad&r 
hepsine birer numara verinız Şa
yet bu yoldaki itlyatlarmıs pek fa. 
kir ise kendinbe ~ numaradan 
f az.lasmı layık görmeyiniz. .............................................. ! mobolinizi kendi

niz sUrUyorsanız derhal beş numa. 
ra indiriniz. Sık elle seyahate çıkı
yorsanız bet numara daha c;iziniz. 
Hayatı tehlikeye koyan bir işle 
ınetguleeniz bir bet numara daha 
indirmek gerektir. Sonra tabiati. 
ni2 itibcn•ile ntılgn:n iseniz beş nu
mara daha düşmek llzım gelir. 
Tam numara yirmi bettir. 

olsa olsa bir fikir verebilir. Ve ay-
ni zamanda bir fikir eğlencesi teş. 
kil eder. Sorulan sualler doktorlar 
ve nıhiyatc;ılar tarafından hazır. 
lanmıştır. Suallerin birini, kısa bir 
zaman önce ytlz yaşmda aten bir 

...... ıs- :11 '- --

hayat suallerini beraber okuyalrm 
ve kendimize notlar vereltm. Fa 
kat her suali okuduktan ve ceva-
bun verdiıkten sonra cevabmı:r.a. gö 
re kendini1Je bir not verin. BUtün 
suallerin oevaplarmı verdikten son 
ra da notlan toplayınız ve beşe 
taksim edin\& Neticede kaç sene 
yaşıyacağmızı anlamış olursunuz. 
İşte sualler: 

1- BUyilk babalarınız, büyük 
analarınız kaça.r yaşında 

ölmüşlerdir. Öldükleri zamanki 
yaşlarını toplayınız, ona taksim 
ediniz. Şayet bunl&r henüz hayat
ta iacler hayatta olanlarm ya.şmı 

yetmiş tahmin ediniz. Büyük b&
balarmızm ve anala.rmızm kaçar 
=-- -.ıft .nı.ıu..ı.ı • ..: ... ; + .. .,+.,..,am hi\.. 

miyorsanız doğruya en yakın ra.. 
kamı tesbit ediniz. 

2 - En esaslı uzviyetlerinizlıı 
(kalb, akciğerler. mide, ka

raciğer, kan guddeleri ve saire gt.. 
bi) sıhhat bakımından kendinize 
bir not veriniz. Şayet uzvf bir has
talığınız, yahut hayatf bir eksikli
ğiniz val'88. kendinize on numara 
dan fazla vermeyiniz. Eğer uğra. 
dığuuz rahatsızlıklar soğuk almak, 

4 - f.ş hayatınızı ve itlyatlarr. 
nızı nazarı dikkate alarak 

irerıdiniz.e yine birden ba.şhyarak 
yirmi beşe kadar numara veriniz. 
Şayet bütün gtmU bir dairede otu
rara.K, bir mağazada ayakta dura.. 
rak geçiriyor ve bedeni bir iş yap
ınıyorsanız kendinir.e on numara. 
dan fazla verememlniz. 

1 O - Nelere meraklıamız? Mu 
tat mesainiz haricindeki 

meraklannm aaymıs ve ylrmi bet 
numarayı da bunlara da.ğıtmız! 

11 - Sabah saat tlçten evvel 
kaç saat uyuyabiliyonıu. 

n.u.z? Bu rakamı tıetıe çoğalt.mız. 

12 - Hafta.da kaç aaat beden 
terbiyesi yapıyorsunuz? 

13 _ Hergün kaç rmcan kah
ve. kaç bardak çay içiyor. 

aunuz? Bu sayıyı 25 den çıkanım.. 

14 - Tellş. endişe ve merak 
bakmımdan ne vaziyette. 

HAFTALIK EGLENCELi 
• • 

KU ÜK • 

• 
1 MTiHAN 

H aftada bir defa okuyucularımıza. he'?' 
o hafta içinde ıeçen vak'aların bır 

nevi hUIA.sasını hatırlatmak. hem de bilıile 
rini yoklarken etlencell vakit geçirmelerine 

imkAn vermek maksadile kUçUk, fakat ejlen-
celi bir imtihan tertip ediyoruz. 

lmtihanımızın fekli basittir. Her gUn gaze 
tılerde memleket ve dünyaya ait birçok ha 
berler okuyorsunuz. Biz bu haberleri tasnif 
ederek bir takım sualler halinde size soraca 

fıı. Her sualin kartısına dört muhtemel ce • 
vap yazacağız. Siz bu dört cevaptan dolrusu 

hangisi ise onun numarasını bu sUtUndaki 
listeye yazacaksınız. Bu suallerin dojru ce 
vapları ertesi gUni<U nUshada netredilecektlr. 
Listenizi bu cevaplarla kartılllftırıp kontrol 
edeceksiniz. Bir misal: TUrkiyede Ziraat Ve 
kili (1) Şakir, (2) Muhlis. (3) All Çetinkaya. 
4 (Saraçoiu ŞIUkrU) dür. Bu sual listede sı 
fırla ıösterilmif., sıfırın hizasına da (2) rak 
kamı konmuftur. Yani bu sualin cevabı (2) 
numaradır. 

Şimdi suallere geçiyor\11!: 

MEMLEKET MESELELERi 
1 - 'l'llddyenln 987 bUt.çad (1) 140 mil

yon Unda', (2) %00 mllyoa llradır. (S) !29 
mDyoa Un.dır, ( f) 255 mllJ'on Jlradır. 

1-ntddJe Blb1lk Jllllet Mecllll ıw.t (1) 
G....ı Damdır, (2) llwn Sakadır, (S) 
llllltafa AbcltUJıaUktlr, ( '> Recep Pelıerdlr. 

• - lbta1m ..,.... mllakenlerl (Je. 
lltm'ede (1) bltmlftlr. (2) ...,MnfW, (S) 
denm etmektedir ( 4) aldm Jmlnuttır. 

' - OeDevreclekl Hatay m7UUI ..... 

kerelerine ftr1dye ll9llllD& (1) Tevtlı Rüş
tü. (2), llarlelye mtllat.etan Naman, (S) Mil
letler Vemiyetlnde 'l'Urk mtlmeulll Necmet
ttn Sadak, ( f) Par19 Sefiri Suat pıanur ed.11-
~tlr. 

s - Ba hafta -- ''Btlkret - Aı*ara,, 
Meri, (1) Fallh RdkmDl. <2> vaıa Narettl-
nln, ·(S) Btt.rban CabldlD. ( 4) Sadri Etemln 
eseridir. 

DONY A MESELELERi 

8 - Londradakt ademi mlldahale komitesi 
ispanyaya (1) .tab pnderlhnealnJ. (2) gö.. 

Doğru Cevap Listesi 
Memleket Ye dünya meseleleri 

için 

ı ................... . 6 ............... . 

2 .... -·· .... - ··- 7 ............•... 
3 .... -.. -- -.. .... 8 ......••........ 
4 _____ ........... 9 -·· •.......•... 
5 ........ ··- ...... .. 10 ............... . 

Spor için 
ı ............ _ .... 4-- ......... he 

2 .... -. ............ ı ............... . 
3 ........ -.......... 8 -- ........... . 

buaıluu 

nWltt göaderilme9tnl, (S) tayyare gGnderD. 
meslnl, (4) mühimmat gönderllmeslnl menet
mlftlr. 

7 - Romanyada fqlstler (1) Ant.onMko. 
ya, (2) TltWeskoyu, (S) Yat Vnlvenltell 
rektarrllnil, (4) Tataftıslroya öldtlrdttler. 

8 - lng11tere htlk6metl 6 11e11ellll slW.laa. 
ma progf"amma (1) 400 mllyoa ln~llz. (2) 
1,200,000 ~Jlz_, (S) 1.600,000 ın--. (4) 
2.000,000 lngllk llrul llM'fma karar Yermlf
tlr. 

9 - Fransa Barlclye Namı (1) Renlot'. 
dar, (2) Delboe'dur, (S) Flaadba'dlr, (') 
Blumdur, 

10 - Madrlt bllldbnetl (1) lladıttt.ealr, 
(2) Vall.nslyadadır, (8) B&nelondadır, (4) 
Haclrlt elvanncla bir tehlrdedlr. 

SPOR MESELELERi 
1 - Son eeyabatt.e Flnlaacllyaya 'l'tb1dye 

ll&l'IUlla giden en • pehlivan: (1 ) M•tafa, 
(2> v-.r. es) Saim. (4) Mehmettir. 

2 - 'l'llrldye 9S5 - 988 futbol tunplyo. 
1111. (1) Galatuaray, (2) h~ (S) 
Altay, (4) Fen~ talmmcbr. 

s - eer11n Ollmplyatlanlld nn fatbol 
takmmun brtrl..,Ult Wmn: (1) şm, (2) 
Norveç. (S) Polonya, (4) llMmllr. 

,_Dllnya bob '8ftlplyolltt: (1) .. .......... 
ter. (2) TaaeJ, (1) Oww, (~) ..... oL 
•attar. 
1-BllıN4X100'-1nls..,._.._ 

....... • 1ann: (1) ...... (2) 'ftrlE, (1) vu.-... ( 4) Bulgar talmmdlr. 
• - '.l'llrldyenln IDr urt lltadyoma (t) ı. 

tmbakta. (2) Aı*anda, (S) Buruda, (4) 
A'eMa~. 

i te,lrUitıa yapılamıJ acağı anlaşılı) or. 

Fakat PJ e mnaJ J en ohhtktnn 
•nra, biraz geçfkme zararlı da ol a 
MUı halletmesi ltlharf~ le iinıij , rrl
eldlr. Valnıı bu bah<:elerl \ aparkt'n 
maarifin bunfan nf' tal'7..da tf>Hl.tlat -
lantlıracapnı bllmh oruı. Fakat hu 
hmatta ınedPlli Mlnf"t1Prfn blthlk et
tndt1rl atmll"1 horada karalanı tı 
faydab buluyoruz . 

Çocuk bahçelerlnln ~aı esi, çoetrlc. 
lan 80kaılda.rdan toplayıp, mektep 
bahçelerine bapsdınd<, 'eya bir ma
alllmln kontrolü altmiht ovnamıtlan
na lmkln ,.~ demek d.-ğildlr. 
Çocuk bahÇf'ferlnin 1!8'\' f"!lli, ,·az u ·IRn 
r.arfmcla (!OCQklan tabiatla ba-.ha~:. 
brrakrp .dhllplln~lz ~lirünen hl,· rllslp
lln altmda ~.oc-11kfa"" ~nhhi, tıkri ln
khaflannı t.emln f'tmf'ktir . 

Ç.oouk hah~nin bir mualllmf var
dır. Çooll'klara kırlarda tahiat ve hR
yat bllgl~lnl. oyunlar tert'p edf'rek 
öğretir. Ç,ocu!< bah('esinin hfaflen t.ft'
bl,·est muallimi \'ardır. Co<'uklarn mU 
naAfp q,affprrle ovun cıeklfnrlr lılmnn
lar yapbnr. f'o«'uk hnhrt>-.lnln htr 
doktoru vardır. üwuklan haftacfa 
veya ayda bir mu1t\'f'neden ~lrfr. 
Sıhhf fnktcft.f1 lrfn li'imn otan tedblr
lerf aflr.4~rint> hw~h·p f'(ff'r. ('O<'ırk 
bah~eslnln hasta baln~ı \'anlır. ('.o
eaklann başma ıtelf'f"rk hf'r bir kaza
n kaJ"!'ı orada mf'V<'Ut hnlonnr . 

Ç-Oeuk bah""81nd• ovun techizatı 
~ojlk osullerlt> har.ırlan~ o
yuncaklardan. vesaltten lbart'ttlr. 
Bu O\'UD('ft.kfarclan 'e hu fırsatlar -
dan her mahanen'n eocn~. ınf'tct .. be 
dahO ol9Ull ohnum istifade ecfer. 
f\nnlann hef'!"I bfafkf df' htr anda tat
bik edllerMZ, fakat gayNI taayYftn 
ettlktea sonra. hedefe varacak \•eıualt 
bulmak hfr zaman Mıllr. tdarel mtt4'• 
lahat zlhnlyf'th iP haTPkrf etmez de, 
huka mP"1)f'kpflPr-'1'1cl flmi tPo;ldt!\t

lann tatbfkmı düşfinUrsek, neden ga. 
yeye ftnDlyalnn 

AD~IZ VAZICI 

siniz? Şayet. herhi.dise karşnıında 
meraka düşen, telaşlanan vehinı!e. 
lenen kimselerdenseniz, kendin ,.,e 
beş numara veriniz. sonra kendini. 
r.e bir not koyarak bunları 25 ten 
çrkarmız. 

15 - Mukabil cinse. çocukltlr&, 
umumiyetle insanlara. ve 

hayata karşı h'ssettiğiniz sevgı ve 
bağlılık ic;in bir not koyunuz. Bu 
nut da birden ba.tlar ve yirmi 
beşte bitir. Şayet bunlarla alUta. 
dar olmryan kimselerdenseniz ken 
dinize sıfır venniz. 

Almanyada 
Yeni bir iktisadi 
Gidiş mi? 
Aııpra, 5 (Tan muhabirinden) -

Bwıaya gelen haberlere göre Alman 
htıkflmetl Almanyanm tediye anlat -
maaile bağlı olmadığı memleketlerle 
buewd t&ku muameleleri yaplımuı
na mUaaade etmemektedir. Bu me
yanda Almanyanm ilrtıaadf siyasetim 
tebdil etmek fiknnde bulunduğu ve 
bu huauata bilha&A Doktor Şahtm 

tekliflerinin kabul edıldiği bildıril

melrtedir. 
Almanyş muhtelif Ulkelerle ser

bNt ticaretı. bulunabilmek içın şim. 
dl Harbiye Nezaretı emrine hazır tu
tıılan dövbi kısmen azaltmak meebu 
rtyetindedir. Bunun neticPSi de A1-
1IUUl)'BDJll tatbik etmek istediği yeni 
ticaret atyueti karşumıda silah'an
ma faali1ettntn •ulmam olacaktl!'. 

Ba bımıata yeni tktıaadf siyasetle 
H&rbt19 Neareti belki de teeadnm 
halinde bulmıacaklardır. Netkf'df' 
nJ tktıaadf •iyaaet filnintn galf'be ,. 
decejine Almaııyada ihtimal veren 
çoktur. 
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Boks Aleıninde 
1 MEŞHUR ZAM ORA 1 Olanlar 

K üçük 
müthiş 

lngı1iz 

çıktı 
Beynelmilel boks aleminde şu son aylar en zi

yade dikkati celbeden hadise, küçük ve çok şirin 
bir İngiliz boksörünün parlaınasıdır. Peter Kane 
ismindeki bu İngiliz boksörü henüz 19 yaşında 
olduğu halde harikulfıde istidadile önüne çıkan
ları tepelemektcdir. 

Fransız boksörlerinin en iyilerini karşısında 
hallac pamuğu gibi atan bu İngiliz çocuğu geçen 
haf ta Fransanın en hafif siklet şampiyonu Piernt 
Luis'i yedinci devrede pes ettirmiştir. Şimdi ken
eli sikletinin dünya şampiyonluğuna namzet olan 
Peter Kane'i dunyanın en mahir boksörü olarak 
tanınmış olan Karpantiye de fevkalade takdir ve 
methetmektedir. 
7..eıwi diin) a ~mpİ) onu olacak mı f • 

Meşhur İspanyol kaleclsı Zamoranm ihtilalde ol. 
durlıldtiğil şayiaları çıkmış, biz bu sütunlarda bu. 
nun aslı olmadığım o zamanlar ynzmıştık .. Bugün 
tamora Fransaya geçmlf bulunuyor. lşte Zamorn 
nın şu resmi Fransada ) eni alınmıştır 

Bıı hafta Ameıikadan gelen bokB hııberleıi de 
dikkate değer mahiyettedir. Ağır siklet dünya şam. 
piyonluğu için Anıerikah Br.ıdok'la dövüşm k i.t7..e· 
re Alman Şirnclingın bır kunturnt imza.ladıgı ma.. 
lfımdur. 

Almanın inızaladıgı kuntura..t. Hıı.zırarun ilçUnde 
Nevyorkta lanzun edilmışti. Halbuki diğer taraftan 
zenci Coo Luvız de Şikagoda Har.tranm yirmi Uçün_ 1 d:: dünyı; şampiyonu Bradok'Ja d'l. 

vuşınPk irunturalmt lm7.alamış oldu
~"ll tahakkuk etmiştir. iki sampiyonluk: 

Güneş Beşiktaş, 
Kuleli - Maltepe 

Bugün Taksim stadı yine mühim günlerinden birini yaşıyor. 
Bayramda yapılan dostluk kupası maçlarında Fener ve Galatasa

rayı maglOp cdc;p iki galip Güneş ve Beşiktaş dostluk kupasnu 
paylaşacaklar. 
Dıger taraftan uzun bir mfiddet. 

tenben askeri liseler arasında devam 

('tmekte olan futbol maçla.nnda ra
kiplerini birer birer tasfiyeye uğra

tarak fınale kalan Kuleli ve Maltepe 
~mpiyonluk için karşılaşacaklar, 

aynca gelecek hafta milli dcüme baş· 

Iangıcmda Güneşle ka.r§ıla§acak olan 
Galatasaray, lsta.nbulsporla hususi 
bır maç yapacak. 

Bill\in bu enteresan karşılaşmalar 
hava güzel olduğu takdirde son sene

lerin seyirci rekorunun knılınasma 

amil olacak ve sporcu halkmıızı yine 

stadyoma akın ettirmiye küayet ede. 

cıek sebepler .. 
Maç sa.a.tleri: 

Saat 12,30 Kuleli - Maltepe: 

Şampiyonluk maçı. 

Saat 14 Galatasaray - lstan

bulıpor: Huıusi maç. 
Saat 15,30 Günet • Betikt!'f: 

Kupa final maçı. 

Kuleli Boks Şampiyoh· 
luğunu da Kazandı 
İslan'bulda aslreri okullıınnımn se

~lik boks birinciliklerine dün de 
Heybeli deniz lisesinde devam edildi.· 
Müsabakalardan önce gençlik ve 
apor talimi filmı misafirlere gösteril
di. Hakem heyeti yine Galatasaraylı 
Sttheyl, Melih, Hayri ve ŞükrU gibi 
kıymetli ve emektar boksörlerimiz -
den mUrekkepti. 

BUttın maçlar baştan nihayete ka
dar bUyük bir alilra ile takip edildi. 
f'..enç asker boksörlerimizin ring Uze
rınde gosterdıkleri kabiliyet. ,.e yük. 
Sl.'k enerJı gogüskn kabartacak de 
ğcrde ıd. 

.-.-Şaka 
ALLAH 

MUiNi 
Olsun 

Cüreş takımımız Finlandı 

yada bir milli groke romen 
maçı yaptı ve 5-2 yenildi. 
Hususi surette yaptığı bir ta 
kıın serbest güreş müsabaka 
larını da kazandı; lsveçe geç 
ti. Orada da -milli takıma 
de&it- lstekholm şehri takı 
mına 7-5 mağlup oldu. Biz 
bütün bu neticeleri her spor 
hareketinde yaptığımız gibi 
_kimsenin hatırına gönlüne 
baknıadan- karilerimize ha. 
ber verdik. 

Bundan - nedense - si 
nirlenen tiryaki bir spor mu 
harriri var. Biz bu haberlerı 
verdikten sonra - sanki yazı 
lan mağlubiyetleri hazırlayan 
biz imişiz gibi - muharrirle 
rimizie nahak yere çatmak i 
çin uzun uzadıya (Mühake
matı Aliye) ile sütunlar dolu 
su ağdal ı (Felsefei gtir8'iye) 
yapmaktadır. 

Biz olan biteni olduğu gibı 
yazarken onun bu yüksek ve 
fazılane tarizlerini, haıliınane 
asabiyetlerini taşıyan inci gi 
bı satırlarla sütunlar doldur 
ınasına cidden hayran olmak 
tan ve dua etmekten ba,ka 
elimizden bir şey gelmiyor. 
Allah onun ve kari lerinin mu 

ini olsun. 
Ki. Me. Ne. 

Bakırköy Sahasında 

Maçlar 

Böyle<'e AmE>rikalrillrm Aımanı nt. 
!atmak istedikleri anlaı::tlıyor. Baka. ! 
ltm bu iki kunturattan hangisi muie
lx>r addcdılecek? ... 
Orta siklet dünya şamplyonluğu: 

Fransızların dilnya şampiyonu ol. 
dağı.mu ıddia ettikleri Marcel - Thil 
bokstan çekildikten sonra Amerika
lılann dünya şampiyonu nddettıkleri 
Frede Steel Oalllt~..,...t\a MC.1- -:r-

dırmıya bacılamrntrr. 
Bu bok"or son iki hafta u;inde A

merikad:ıki biitün cetin hasnnlnrım 
ma~Jup ctmi ir. 1ki pin evvel M 
Paul PlıTin·'yu birinci devrede yere 
flı:-rmiştır. 

Tekalifi 
Harbiye 

(Başı 1 irımtiPl 
den dolayı insan ve malzemenin fert
ler\n evlerinde yatınltp saklanabilme
sidir. Bir memleket evleri de askerin 
tamamen yerleşmesine yetmezse ma
ğazalardan. ambarlardan ve oturula
bilecek sair yerlerden de istifadeye 
askeri makamlar me1JUD olacaklardır. 

Tahrir heyetleri 
Hazer zamanında bu kanuna göre. 

kurulacak olan tahrir heyetleri se
f erberlikte ordunun işine yarıyacak 
olan eşya ve hizmetleri tesbit edecek
lerdir. Kanunda bu heyetlerin sivil 
ve askeri olmak üzere kimlerden te
rekküp edeceği de aynca gösterilmiş-

tir. 
Ancak, evlerinde yalnız başlarına 

oturan genç dullarla kızlar yerlerinde 
kalacak ve buralara. asker yerleştlril-

miyecektir. 
Zabitler ve askeri memurlar da as-

keri kıtalann yerleştirilmesi ve ko
naklamasiyle siviller gibi mükellef 
tutulmuşlardır. 

ls fimval ve istiml6k olunacak cliğer 

vasıla ve yerler 
Bunlardan başka projede tooeınm\1 

zamanlarında daha nelerden istifade 
edileecği teker teker saymaktadır. 

Bu arada, motörlU kara nakil vasıta
ları, bazı istisnalariyle, m.~kcr tarafın. 

dan kullanılacakUr. 
Demiryolları. deniz, göl, kanal, ,.c 

htı.\-a kıtalaıına da harp tt!kllfl yapı· 

laca.ktır. Mahımka.t Iha.dtmlcrinln i.s
timvali esas olarak kabul edilmiştir. 

Şanlı meslficlcrlnin tam bır sembo
lu olan boks sponınu candan benim
eiyen ve her huausta fedaklr çalışan 
bu gençleri takdir ve tebrik edP.riz. 

Sunada Baytarlık Kursu 
Anka ra 6 (Tan muhabirinden) _ 

Mayısın 15 inde Buna.da Merlnoe ko
yunları ürerinde sun1 tolwmlıuna u
~llcrlni gost<.'rmek Ozere b 't ılar i . 
' bil I~ ırıJ l k l 

Eminönü Halkevinden : Bugiln E
,;miz Spor şubesine bağlı klüplerln 

aşağıdaki proğrama göre futbol lik 
maçlarına deYam edilecektir. Alaka
dar klUplere tebliğ olunur. 

Bu mühim kanun pro~i. mart i
çinde tekemmiU ettirildikten sonra 
derhal Başba.k?..nlığa aunula.cak ve 
Meclisten; bütçe müzakerelerinden 
sonra çıkanlmasma çalış1lacakttr. 
i --
Bakırköy - Şimendifer 14,30 B. 

PROORAM: Şilt Fi. Aksaray Lunga L:mga 
I~> ~il \ Lik 

l tkl gilrılilk hikdye 1 

Yediadalarda 
Y eryüzunde ha tapu on pa.. 

ralık malı olmıyan Balıkçı 

Ahmedc bir Yunanlı şirketi itimat 
ederek, ona senetsiz ve sepetsiz o. 
tarak dort beş bin lira vermişti. 

O da otuz kiisur 1'~ge balıkçısına 
paraların topunu, sen tsiz ve se-

Dağ 
Başındaki 

petsiz dağıttı. Şart 
la.r basitti. Yu 
nanlı Tüccara an 
Jatılmeytır. 

Balık guverlP 
de ve para da kU 
petşede olacaktı. 

Balık 
Ben de bır nnl· 
yon ilralık balık 

avlamak için ka
yıkla onlara n'· 

fakat edecektim. 
Bankası 

tıki tayfa vermek 
~ere Ml.!K ·n ırra ın ını. 

Hepimiz komanyalan düzdük. 
Kanunusani idi. On beş gün de -
nizde kalacaktık, kayıkta ve açık
ta yatıp kalkacaktık. tık gidilecek 
yer Yediadalardı. Balık çıkarsa 
orada kalacaktık. Haritaya bak -
tım. Yediadaları, Gökova körfezi
nin içerisine doğru. cenup kıyısın
da sıralanmış olarak gördüm. 
Bunlar Marmcrise aitti. 

H areket için kararlw;ıtırılan 

gUn. hepimiz birlikte lima
na kayıklarımıza doğru 

yollandık. 
Etrafıma baktım. Başlarımızın 

üzerine çektiğimiz avniyelerle ve 
san muşambalarımızla, nümayişe 
çıkmış bir Amerikalı Ku Kux Klan 
kafilesine benziyorduk. Bilaistisna 
hepimiz memnun ve hepimiz heye-
candan sinirliydik. . 

"Bakkal ve çiftçi olabilmesi ih
timali olan adam, hiç gider de ba
lıkçılığa.mı katlanır? 

"Allah belasını versin şu balık
çılığın .. aç dükkanı. ısmarla kah -
veyi, tellendir cıgarayı, tart fasul 
yeyi, al parayı, sen sağ, ben se -
IS.met, oh! Gel keyfim.gel. Ne aya
zı, ne uykusuzluğu, ne fırtınası, 
ne de boğulması,, derlerdi. 

İki gUn şehirde kalınca, ıssız 

kalabalık içinde yapayalnız kalır· 
lar. Tehlikeli ve dar bir kayanın U. 
zerine sürgün edilmiş gibi ordular 
Boyunlarını bükerler, denizi sayık
larlar. Dört güne varrtlazdan, fır
lar çıkarlardı. Enginin feryadına 
hiç kulak mı tıka.ya bilirlerdi? 

L imana vardık. önUmüzde 
yirmi otuz bin mil açık de

niz yayılıyordu. Kayıkların burnu 
engin ve hürriyet kokusunu kap • 
mıştı. Rüzgar hafif hafif esiyor. 
du. 

O,rsa ede.rek çekerken, yelken 
amuralan kahkahayla glUUyor, ve 
bütün kayıklar gökler gibi gürlü 
yordu. 

Artık dünyanın her günkU geç
mişinden bıkm1', bezmif, içten ko 
pan ıbir çığlık f ırlayışiyle öndeki 
açıklığa atılmıştık. Uzaklara yet • 
mek, yetişmek, aı:ık ufka, hütriye
te doğru, hürriyetin y&l}adığr yer-
de y~amak için gidiyorduk. Ka -
yık çılgın bir sevinçle çırpınarak, 
marti gibi havalanarak, maTI gök 
Ierin koynuna atılpıasını orada 
k ybolup rüzgar olına~ını istiyvr .. 

du. 

Yazan: 
Haıikarnas 

Balıkçısı 

Gözlerimiz, ruhlarımız uzaklık-

larla doluyor. Okyanuşun derin ve 
sonsuz bakışı sevinçle taşıyor, du
daklarımızdan uçan şarkı mavi 
gökte masmavi oluyor, sancak ve 
iskele omuzluklarından köpük ser
pintisi, duman .alevleri gibi harla
yıp yükseliyor, her dalga, dalan 
provaya, pırlantalar saçıyor. engi
nin kayığa çarpıp göklere savur • 
duğu her dalgasından güneş alıli
mi sema yaratıyor. bu müteselsil 
alaimi Semalardan yapılma tükı -
zaferler altından kayık. uzanan 
bir şarkı gibi otc geÇ;iyor . 

T am yolla giderken etrafı -
ma baktım . Arşipel. yeryer 

martiler gibi çırpınan yelkenlerle 
noktalanmış. Uzaklarda, ufkun ö
tesinden yemyeşil bir ser görün -
dil. Bu görülen Yediadalarm ilki 
idi. Fakat bunların yedincisi yok
tu. 

Yediadalar deniyordu, fakat 
yetmişten fazlaydı . Gökte Afrodit 
beyaz memesinden süt fışkıran 

semavatta kehkeşanı yaratmış, 

galiba gök engininden deniz engi
nine düşen damlalarda bu adacık
lar olmu~ar. Ve gökte yıldız, de
nizde de adalar kehkeşanı hasıl ol
muş .. Adaların her biri musiki no 
tası, hepşi bir adalar ahengi. Her 
ada denize atılmış bir çiçek deme
ti, adaların hepsi bir adalar deme-
ti. Bir dalın çitekleri... Ege güne
şiyle pınldayan sula.ıiyle adalan 
ayu:ınış, herbirini bir mısra, hepsi
ni bir •iir Y8.PD11'· Denizlerden tU
ten bir nur tabakası ardından, a
dalar bize bir rüya silsilesi gibi 
yakl~ıyorlar. Birbir.i ardına, ya 

nına dizilen adalar, peı:de perde 
koyu leylakt, hafif mor, lacivert. .• 
Ne mes'ut bir serap diyorum. Fa
kat serap değil. seraba taş ~ıkar -
tan bir hakikat. 

Deniz mavisi üzerine eerpn -
n)iş bu ) esil zümrütler c 

yanaştık. Ötede beride ada olama· 
mış, sığlar üzerinde, pamuk paın~ 
yumuşak beyaz köpukler görüliı • 
yor. Adaların kıyılarına gürliycD 
açık deniz sulugatları, ıssız koy • 
Jara beyaz bir çizgi çekmişler. Gök
lerden denizlere mavi yağıyor, de 
ııi?Jerden göklere mavi harlıyor. 

Her an adalar başka bir giızellık 
gösterıyor. Bazan giineş, bazan rua 
gar, bazım ay ışığı gelini sııklıyan 
ınce dudakları bir ta.rafa üflliyor, 
ve çekiyor. Katmer katmer duvak· 
lar açıldıkça ,adaların bütün sevgi 
ve SC\imliliği bir gelin gibi çırçıp
lak titreyip kızarıyor • 

Yediadalar bir tmağa, bir gU • 
zellik pususuna benzerlerı insan a 
ralanna dalmaymca onların ne ol· 
duğunu tahayyül edemez. Güzel-

çok ki başka bir' yerde her bangJ 
bir başkasını özlemek, muhakkak 
bundan daha az bir şey istemek· 
tir • 

Buralann günU, şafağı, gurubu, 
gecesi, nurla, renkle, sevgiyle, ayrı 
ayrı özenilerek yaratılmış bir şah· 
eserdir . 
Buranın bambaşkalığı, hiç bir 

yerle, beraberliği, ve komşuluğu, 
yakınlığı kabul etmediği için bu· 
raya gelen şu malum dünyadan 
çıkmış demektir. lssızlık, yalnıs 
!ık, esrarengizlik bu kanaati tama• 
men teyit eder. Diinya diye bileniıı 
ve dünyada oldugu hatırlanan şey
lerden burası o kadar bakirdir. 

B ir çok adaların kapadığı su 
lar, provalarımızm altın -

da cam gibi olmuş, uyuyorlardı .. 
Yelkenlerimiz sarKtı. Çam koknıı 
kUreklerimizi taktık. Sular. üzeri· 
ne aksetmiş. çamları ve çalılan, 
ilerliycn kayıklar in<'e bir çizgi ile 
ustura gibi kesiyorlar. Kayıklar, 
çamların ve uçurumların üzerinde 
kayıyorlar. Ada kıyısında mıyız, 

rüya kenarında mıyız, bilmiyoruz. 
Denizin ayna yüzü ve berrak bir 
göğü aksediyor • 

Adalar mavi -gök Uzerin'de mu • 
allakta salmıyorlar. Durgunluk ve 
sükfit Uzerinde uyuklayıp dUşünU· 
yorlar SUkfit ortasında nur çana• 
ğ1 gibi bir koydan, bir lsbakçık 
kuşu öttU. Ta öteden bir adadan, 
bir bn11ka lshakçığın sesi uzaklar· 
la esirileşerek cevap verdi. Bütiıtı 
havalar durmuş, kulak \eriyorlar· 
dı. 

Ş imdi ma,; gökler denize da-
ha derin bir mavi ev kur 

dular. Deniz yüzünde ufak kırı· 
şıklıklar yürüdü, adaların mersin, 
sakız, ardıç, kekik ve çamlarının 
burcu burcu nefesiyle yelkenleri
miz şişti. Dalgaların köpükleriyle 
öpüştiıkçe gözleri neş·eyle renk 
renk çakan çakılara provalannıı

çektik . 
Paraketalannuzı yemledik, ıı" 

lletJerine c.;ekidU7Jen verdik. şak• 
la~k. Adaların çiçeklerini kokl• 
dık. Kul&klanmıza taktık. MersiP 
ağaçlarının üzerine f mdık kadat 
mor, inci, ve siyah renklerde nıcr· 
sinler serpilmişti. Onlardan top 
ladık. Temiz temiz kokan galeta-
'a1 mııu yedık. ( Arkasl \' ı >' 
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Ayak ve ayakkabı i 
• 

Sizin ayaklarınıza uygun gelen ayakkabının 
şeklini şu resimlerden ta_qin ediniz 1 

8 Ugünün kadını şık 
lttt b ~~a mecburdur. Ha
\>t u.runun kadmma düzgün 
illa leVıJnli bir kıyafete ıahip ol
l'İf Yt, her sahada emrediyor. Za· 
•rrı~ fÜZelliğin şerefleri ara 
ıL ır. Kıyafetin her noktasın..., ı, ·r 
tö .. 1 

11 olmak laznndır. Baş, 
~er .. 

ltr. 1 Vticut, bacaklar ve ayak· 

ti~~~ zaraf c 
l~k Uıtıe giyi. 
~ ~Ylerle te
~ltı~ıldiği _de 
ıJi ~dur. Şım 

bız .. Gifer vucudün 
~ b' Uzuvlan
,~ır tarafa bı
ltr ltrn, ayak-
lirtı~ bahsede 
~u Fakat biz 
alı Yaparken 
~~ "?ost başa baka:, düş
l'tııı lYaga !,, darbımeselıni hatı-
r ıa. o-...: • • ş· d" IA en d" ~--"'rnıeyınız. ım 1 ut-

Q ınıeyiniz : 

tiirı~rada alttaki resimlerde beş 
teairtı 1Y~k görüyorsunuz. Diğer 
l>0ta de ıse yedi çift pabuç görü
'ht Unuz. Bu ayakların herbiri 
ltııın •:rı ~çirndedir. Birisi ince 
~~~teki 'itman etli, bir diğeri 
~ li Velhisıl hiç biribirine 
-·· .. ~Yen ayaklar ••• Yukarıda 
t\ \);· ,. .. .., ... ~ı-u - "". • • -

)irı td la Yakışacak; bunu aiz ta· 
t> eeeksiniz qer . . 

be lıy llevı pabuç her nevi ayağa 
'°e '>' ':· ne yakışır. Bunu bilmek 
bu11t~a göre pabuç seçmek bir 

"'- r. 
UQ'" 

~ uıru cevap verenler arasm-
Çota.p ç h b~yana birer çift ipek 

ikiı~kü•iil~re 
cevap 

)o~1'riınin altı pek çabuk çürll. 

~. ;:k buz:ıı,uyor. Kırk yaşında. 
c, tt1t gUç uyuyorum ve uyanın 
llth~ !&r u~uyamıyorum. Ne ya. 

"- Côtı~rtnlzi ~ lıaı n altının çUrUmeı!lf, 
ti ~de haıu.k veya her haıı
~!Qı dahilindeki azalarmızm bl
nel'i ll ~ llıhhatte olmamasından 
~or. Buru,mamuı için 

-.ı' gözlerinizin kapak ve 
~e . iyice yağlamak Jtzmıdır. 
•ıı>'lt l'i.n lizerine yapılan çay, gUl
llt llt;eYa aaldborik panaımanlan 
u~lt faydalıdır. 

llı~ U nıeaeleaine gelince yat
llıtıt lll evvel Ilık bir banyo yap
~d;tcak bir ıhlamur içmek !ay
~~~b· lJyandığınız zaman tekrar 
"'11 01 ıln:ıek için odanızın çok ha
~l'ttıp nta.ı tarttır. Üzerinizi çok 
'~ ~~ kif pencereleri açık yat-

~crUbe • .:a: • 
CUJnll. 

tta Bir Sual 
~~ dı~ÖYiinden B. B. imzuile -
~ '-tik hareketleri zayıflatmak 
•ı llıldir, 
"'' h · Zayi! olanlar jimnu • 
~lllldaPar.a. büsbütün zayiflar mı? 
)\llırı 11 korktuğum için jimnastik 
Ct~otuın. 

~et r.-0~ - Jlnınutii hareketleri 
~la kuvvetli ve ıUratli yapı
~ bt,. Yitlatır. Ayni hareketler 1e 

~ n~ terlemeden ve ya -
'\tc~lb:ı l'l.pılll'N adale yapar 
~ ide biçlınU olmuına yardım 
::vrıtclt ta VUcuda tekil verir. Ter
~Cll~ Yetulnıak lnaam. zayiflatır. 
~ 5'Ietrnek ve ağır hareket 

• :. ~aı:ımaz. Korkma • 
afrr ça?ımnı. 

Acaba bu müsabakayJ 
hanginiz kazanacak 

Haftalık yemek lısf esi 
Pazartesi: Kalkan balılı tava

ı, kuzu ıtile bakla, kuskus pi
i1Vı, rıK noşarı. 

Salı: Sebze çorbası, tas keba
•ı, tatar böreği, çikolatalı ma
allebi. 
Çar,amba - Terbiyeli köfte, 

'>pllnak kavurması, citerli r•· 
av, telkadayıfı. 
Perfeınbı - Midye dolması, 

tli yerelınası, sigara böreği, tu 

lumba tıttlısı. 
Clıına: Rosto, salçalı maka 

na, ıeyıırı.}'~11 ra uıye, aşurt: 
Cuımı.rtesı: Kuzu sövUşü, teı 

bıyJ'i kereviz, nohutlu bulgu 

pil~vı, portakal peltesi. 

Pazar: lskara köftesi, pat~ 

tes puresi ile. kıymalı börülce 

zeytinyağlı lfthana dolması, sli1 1 
liiç. 

Aşçı başının 
yeni yemekleri 
Şokolah Dondurma 

1 Litre süt 
250 Gram toz şokoll 

4 Yumurtanın sarıııı 
250 Gram toz şeker. ~ 

' Süt iyice kaynadıktan aonra içi-
ne şeker 'tılacak. Yumurtanın sa
rısı iyice vurulacak, toz gokoı! ile 
iyice karıftıktan sonra şekerli sü
te ilave edilecek. Dondurma kutu
ıunda çevirerek yapılacak. 

Yapıldıktan sonra tabaklara ko
nacak, üzerine si.is dökülecek. SU
ıün tarifi ,udur: 
Beş parça mutfak e<>kolbt bir 

kabın içinde iki kwk su ile eriti
lecek, içine. bir kahve katığı rum 
konacak. 
Ş<»colinm U,,erine 8\111 dökllime

den evvel kavrulmu9 ve makine
den geçmiş badem konacak, üzeri
ne sil$ dökUlecek. Üzerlerine de bi
rer ka.şık ,antiy konacak. 

Donmuı Soğuk Tavuk 
1 'tane tavuk 
2 tane dana ayağı 

2 havuç 
1 kıi'tu bezelye 
2 ha,la.nmış yumurta. 
Tavuk evvell dana ayaklariyle 

iyice kaynıyacak, Kemiklerinden 
ayrılıp küçük parçalara ta.kaim e

dilecek. Tavuk ve paça ıuyu tül
bentten ıUzWecek, bir kabm içine 
ince keailm1' lop yumurtalar, .ha
vuç parçalan ve bezelye yerlettirl-

1 
lecek. Bir kat eebze ve bir yumurta, 
bir kat havuç, Uzerlne de suyu ill
ve o1acak. Soğuk bir yerde bırakı
lacak. Tercihan buz dolabında .. So
ğud uktan ve donduktan sonra çev
rilecek.. 

ltalyan Böreği 
Bir çay fincanı tereyağ, 
Bir çay fincanı yoğurt, 
İki kaşık zeytinyağ, 

Hamur haline gelinciye kadar 
un. 
Evvela ter,eyağı beyaz oluncıya

kadar vurulacak, içine yoğurt ka
rıştırılacak. Yarım çay kaşığı tuz, 
iki kaşık zeytinyağı ilave olacak. 
Hamur haline gelinciye kadar un 
ilave edilecek ve serin bir yerde 
bir saat bırakıla,cak, hamur yarım 
santim kalınlığında açıldıktan aon
ra küçük pufböreği biçiminde ke
silecek ve içine peynir, yumurta 
yahut beyin, yahut soğanlı kıyma 
yahut ta tereyağı ile ezilmiş ciğer 
konacak, üzerine yumurta sarısı 
süzülüp yağlanmış tepsiye dizile
cek ve fınna konacak. Kızarıncıya 
kadar pisecek. 

300 gram ceviz 

Kati/ orniyada 
Kadınlar 
Mektebi 

Kaliforniya kadın k!Upleri fede
rasyonu azalanna şu dokuz mad
delik talimatnameyi vermiştir. Bu 
talimatname sayesinde bayanlar 
kocalarının sadakatini temin ede
bileceklerdir. Aile saadeti bir kat 
ııana kuvvetıenecek ve kan koca 
kavgası az olacaktır: 

1 - Sabah kahvaltısından itiba
ren Ustüne başına itina et ve derli 
toplu ol. 

2 - Haftada iki defa kocanla 
beraber sokağa çık. Beş gününde 
onu serbest bırak. 

3 - Bütçede ev masrafı, kendi 
elbise masrafından evvel düşünü· 
lccek ve ona para aynlacaktır. 

4 - Kocana hiç bir zaman ev işi 
gördürme. 

5 - Hafta sonu sizinle beraber 
geçirmek için anneni evine davet 
etme. 

6 - Kocanın uzµn boylu söz 
söylemiye merakı varsa. onu dai
ma aabtr ve tahammUlle dinle. 

7 - Her yapacağın işte ondan 
akıl sor. Bunu lUzumsuz bile adde
diyorsan yine yap. 

8 - Ona karşı çok müşfik ol. 
Fakat mızmıi1ık etme. 

9 - Öfkelendiğin zamanlarda 
bile aakln ve gUler yUzlU görünmi
ye çalıf. Düıini sık, hiddetini belli 
etme. 

Sevdiğiniz 
Erkek 

Amerikada bir kadın muharrir 
bu isimde bir roman yaznuş, kapı
lırcasına satılnıl§tır. "Sevdiğiniz 

Erkek,, romanı bir tahlil eseridir. 
Kadın aşkmm bünye üzerinde yap
tığı tesirleri ve bünye yaradılışının 
aşka karşı tesirlerini göstermek 

iddiasile yazılmı,tır. Roman müthiş 
bir facia ile nihayet buluyor. 

5 kahve fincanı toz şeker 
5 yumurta 
1 galeta 
1 kaşık karbonat 
1 kilçilk kadeh kanyak 

Portakal veya mandarin& 
kabuğu .• 

Cevizler makineden çekilecek, 
yumurtanın aarısı fekerle beraber 
iyice vurulacak. Galeta da makine
den g~ecek, cevizle beraber ~eke. 
re ve yumurtaya karışacak, kan
yak, karbonat ve portakal kabuğu 
da karışacak, en sonunda yumur
\Anm köpürtülmüş aklan da ilave 
edilecek. Kalıp evvela yağlanacak, 
11onra Uzerine galeta tozu serpile
cek ve fırına konfl.cak.. 
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J[( AlD>JCJNr 
Her kadın biraz itina 

ile ·güzelleşebilir 
Ş u resimlerde gördüğünüz iki kadının ayni insan olduğunu 

söyliyecek olursak evvela belki inanmıyacaksınız. Fakat 
biraz tetkikten sonra siz de göreceksiniz ki ayni kadındır. Bü
yük kulakları kalın kaşları bozuk cildi ve karmakarışık saçları 
ile gördüğünüz bu kadma güzel demek hatta başçevirip bakmak 
bile aklınıza gelmezdi. 

Halbuki dtP-kı 

resimdeki ka
dın derhal nazan 
dikkatinizi celp c
der. Ye bu &r\lze] 
kadın acaba kim
dir diye k• .. nai 
kendinize düşU -
nürsüniiz. Güze!· 

• 
leşnıek ve gü.:el 
görünmek i~\.J 
lıu kadar çare ,.'\r 
ken, bunları Jaı~ 
mak ta büyük bir 
külfet ve masra
fa mütevakkıf ae 
ğil iken çırkin 
kalan ve itinus.z 
gezen kadınları 

affetmek müm
kün olamaz. Bır 
kadın karma ı.R· 
rışık ve dere 1or 
bir kılıkta, itina
sız bir şekilde do
laşmakla hem 
kendisini kaybe
der. heı 1 de ı>t ra
fmdakilere çirkın 
bir manzara 0 • S· 

termekle onlan 
rahatsız eder. Bö} le güzelle$me.'. için .•• 
Buna hiçbır kadının hakkı yoktur. 

Ş u resimdeki kadını ele 11la
lım. Parlak ve bakımsız cil

di ı::ııraz itinadan sonra kadıfe gı
bi düzgün ve pürüzsüz olmuş Ka
lın kaşları cımbızın sayesindı' ı.ı
cecik bir hat haline gelmiş. goz
lerı bıraz boya ile kısık bir h.tlden . 
kuıtulup bır çift ahu gözü olmuş. 
Kocaman kulaklarını sac;larile ka
payara ı gizlemiş, saçlarının ma
na.sız rengi parlak bir sarı ile mil
badelc ederek ve güzelce tar:ıya. 
rak çok cazip bir taç haline koy
muc;. Dudaklarının ince şeklını de 
br ya ile değiştirerek güzel bir a· 
ğız yapmak, onun için imkansız 
bir şey olmamış. Binaenaleyh bi
raz evvelki çirkin kadın güzel ol
muş. Böyle yapmak ve böyle ol • 
mak herkesin elindedir. Ve güzel
lik namına vazifedir. 

Ç ünkU belki kendi çirkinliüi 
kadını rahatsız etmez. fa

kat etrafındakilere çirkin ve b&· 
knnsız bir manzara göstermekte hiç 
bir insanın hakkı değildir. Hem 
mademki giizellik Allah \•ergisi 
olmaktan qıkmış ve mademki gü
zelliği artık tabiilikite aramıyor
lar. Tabiatitı verdiği şeyleri biraz 
iyiye doğru tadil ederek kendinizi 
ıı:ılah ediniz. 

Dazılan daha kolayca gilzelleşe
bi!ir Bazılarını ıslah etmek daha 

Söyle çolı§mok lôı1m 
güçtür. Fakat, yine imkansız değtl
dir. Her kadının bir cazip taralı 
bir şirin ciheti vardır. Marifet o
n u bulup keşfetmek, bilhassa a • 
rark\·h insafsız olmak lazımdır. 
Aynanın karşısına geçtiğiniz za

man bır yabancıya bakar gibi ken
dinize bakıp kusur arayınız. MU • 
samahalı davranmayınız. Çilnktl 
bulup tashih edeceğiniz kusurlar 
sizin gUzelleşınenize hizmet ede • 
cektir. 

=ı r----S_O_N;;;-·_M_O_D_A_P_A_R_IS_Ş;;;,A;;;,P-K_A;;;,S;;;,1-;;.-;;..___,,™,,,_ 

Renkli tüylerden yapılmıı of an bu ıar-ianın fizerincie, rui bazın 
önda ve oızan da arkada durabilir. Bu hem zarif, hem de yakı~an ,;r 
sachdır. 
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~U~"g~MLARIM 
HATIRA~AR~I~ 

Çanakkalede 1ürk 
B.dlcan ordulan arumda, hiç 

bir rabıta yoktu. Zabitler, 
ellerinde kapalı zarflarla taburdan 
tabura dol&Jıyorlardı. İstanbul de
polarında milyonlarca liralık erzak 
dururken, Trakya cephesindeki or 
du açtı. ' 

Bir çok defalar ;harp mmtaıkasr 
na gitmek için müaaade istediğim 

Neferi işte 

dövüstül böyle 
YAZAN : 

I 

gaya düşmüşlerdi. Babanın adı 

Kel Ahmet, oğlu da Mustafa .. Kel 
Ahmet. ikmal efradındandı. Bundan 
evvel birkaç harbe girip çıkmış ol
duğundan çaVU§ rütbesinde idi. 

halde, beni tuttular, levazime verdi
ler. Ordular, ba§stzdı. Kimse ne 
yaptığını bilmiyordu. Sonunu hepi
miz biliyoruz. Koca Rumeli, elimiz.. 
den gitti. Çok acıklı p.rtlar altında 
elim bir mütareke yaptık. Dedim 
ya, size, bu balıei açmıyalmı .. 

~ 

H a.. Bakınız, harbi umumt, 

Salahaddin 
Güngör 

Kıt'alanmızm dehşetli telefat 
verdiği .günlerin birinde genç Mus • 
tafa,• ~hit oldu. Babası Kel Ahmet 
çaV'U!t, bunu haber aldığı zaman, gö 
zünden bir damla yaş akıtmadı. Sa_ 
dece oğlunun siperine gönderilmesi
ni istedi. 

P AZAR G C NC 
Türk ordusuna, terefini 

kurtarmak fll'Batmı vermiştir. Bu 
harpte Mehmetçiğin yarattığı mu-
ci7.eler; saymaıkla bitmez. Hele Ça
nakkale, ba.,tanbaşa bir kahraman 
lık destanıdır, bu desta~ın ,en kıy_ 
metli parçasını, şüphe yok ki Ata
türkün kumandasındaki (19) \ıncu 
fı:rıka yarattı .. 

Ben, Çanakkale muharebeleri -
ilin 80Jl rWerinde, Kanlı sırtta, on 
UçUnctı alay kumandanı idim. 

Onda nevvel, yani düşman, An • 
bumuna, Seddülbahire i'ıraç hare _ 
keti yaptığı sıralarda. Anafartada 
bulunan 19 uncu frrka emrindeki 77 
inci alaym üçüncü taburuna kuman
da ediyordum . 

İhraç yapıldığı gün, bizim cep
hede hiç bir hareket yoktu. (19) • 
uncu fırka kumandanına, Atatürke 
yamun. İhtiyaç varsa ,iki böltlittm 
le yardıma gelebileceğimi bildir -
dim. 

Atatilrk, alayla temas etmeden 
hemen hareket etmem için emir 
Yerdi ..• • 

I
• ki bölUğilmle Anburnu cep· 

hesine koştum. Ancak, bU
rada dört saatten fazla kalamadım. 
:Askeri, dÜ§man siperlerine sıçrat
tığmı sırada, ağzımdan bir kurşun 
yarası aldığmı için tedavi görmek 
tlzere İstanbula gönderdiler. İki ay 
kadar hastanede kaldım, iyileştik -
ten sonra, tekrar cephedeki vazife 
min başma döndüm. 

Fakat, bu dönU, kolay olmadı. 

f!apurla Çanakkaleye gidet'ken, SL 
livri açıklarında bir deniz altı gemi
sinin torpil hücumuna uğradık. Bin 
diğimiz vapur, iki parçaya ayrıla
rak battı. Torpil mavnalarına atıı
yarak muhakkak bir ölümden ıkur
tulduk. 

ı Vapurumuzun muhafazuma me 
mur olan s~ gambotu ile bir 
torpido,.bu ant taarruzu önleyeme
diler. Mavna bizi, Silivri sahiline 
çıkardı. Oradan kara yoliyle, GelL 
boluya, gittim. Cepheye ildnci gidi
timde, fırkamı Anbumunda, tabu 
nımu Kaabtepede buldum , 

O sıralarda, dilpnanm Kanlı

mt& taarruzu bqladı. 

Mtımtaz kolağası Kemal Beyin ta -
buruna da ayni zamanda bir yarma 
hareketi yaptılar. Tabur, bu yarma 
k&l"fllDlda 8&1'8ıldı. Efrat arumda 
panik bqgöaterdi 

İngilizler Tilrk mevzilerine girdi. 
ler. Mukabil taarruzlar netice ver 
memif, mgilizler mevzilerimize yer_ 
leşmişlerdi.. 15 inci, 14: tıncU, 13 .. 
tıncll alayla.r, gece vakti takviye ı. 
çin gönderildiler. Fakat dilfDl&m, 
yerleştiği mevzilerden çıkarmIY& 
muvaffak olamadılar • 

1 Sabaha kartı idi. Beni de ta.bu • 
rumla istettiler. Oç alay, bir it gö. 

Mehmefçil. ÇanaUalec/e 

remed~kten sonra, bir tek taburun 
yardımından ne netice çıkacak, diye 
düşünmüş olacak ki, fırka kuman. 
danı Rüştü Paşa, aldırıe etmedi. 

Ben o gün, öğleye kadar vazi. 
yeti tetkiık etmekle meşgul 

oldum. Ve zevalden sonra tabu -
rumdan bir takım ktlçllk hUmım 
kıt' al arı tertip ederek düş

man mevzilerine taarruz ettirmeye 
karar verdim • 

Üçer, dörder neferlik, kUçUk hU. 
cum kıt'alariyle düşman üzerine 
muhtelif istiıkametlerde baBknı .,ek
linde bir taarruz yaptım. DUşman 
neferleri, siperlerde yemt>k yemek. 
teymişler. Gafil avlandılar. Tüfek. 
lerini bırakıp kaçtılar. Bu taamı~ 
da, bir kaç makineli tüf ekle bir mik. 
tar esir aldık. Düşmana 20 - SO 
kadar zayiat verdirdik. Bizim an. 
caık Uç yaralı ve iki ~hldimlz var- · 
dı. Doğrusu, taamızun böyle bir 
netice vereceğini ben d6 pek um -
muyordum 

G ördüğUm takdirle!"e hak ita. 
zanıp kazanmadığımda hali 

mütereddidim.· Ben basit bir taar
ruz yaptırmış, dUşmıuılann gaf • 
Jetinden istlfade etnıJ11tim. İşte o 
kadar .. Çanakkalede en bUyUk ku
mandanından en kUçUk nefere ka
dar, bUtUn ordu, tek bir gövde gi. 
bi kendini dUpna.nm &ıUne atmıt-

tı. 
Hele Kanlmıttta, Conkbayınn

da. Koca Çimentepede, Anafar • 
taıarda yapılan muharebeler, TUrk 
milleti için ebedi iftihar vesllelerL 
dir. 

Bil_yilk Bal}k1.ımandan AtatUrlrlln 
rııaıek askeri deham aÇnakkale 
müdafaa tarihinde, Tllril milletin4 
iaima hıtibaha aevkcden l§lklı bir 
nokta halinde kalacaktır • 

Ç anıkkale harbine temas e
den hatıraıanmı bitir -

meden evvel Bize bir bati& -4li'lun 
maceraamı anlatmak lılterim.: 

Kaulım'tta harp eden Mehmet
çilder arasında bir bab& --ot.uı bul 
duit. Bunlar ,teladtlfea ayni man. 

resmin .ait 
darJ.ıımesel , 

Bu arzusunu yerine getirdikleri 
zaman, oğlunun cesedi, henüz gö. 
mUlmemişti. 

K el Ahmet ça\'l)f. oğlunun 
kanlı cMedine şöyle bir ba

kıp, tekbir getirdikten sonra: 
- Oğlum .. Senin ahmı yerde bı. 

rak.mıyacağım! diyerek, düşman -
dan intikam alacağına Allah ile 
ahdetti. Fakat, arası çok geçmeden, 
bir şarapnel parçası, bu kahraman 
babayı da yere serdi 

Kel Ahmet çavuşla, oğlu Musta 
fayı ayni çukunın içinde Allahm 
rahmetine terkettik. 

Çana.kkalede Türk neferi, işte· 

böyle dövüşmüştü .. 
(Arkası var) 

750 

O rtalrk birdenbire karardı. 
Bir hırsız fenerinin ışığı 

karanlığı deldi, uzadı, uzadı, U\V&
na dikildi. Bu ışığı daha bir çokla
n takip etti. Karanlığın ortasında 
binöirine mUvazi ve amut sayısız 

kehkeşanlar gibi belirdiler. Sonra 
içlerinden bir tanesi bir duvarın üs 
tündeki bir tabelayı aydmlattı. 

"Sigara içmek yasaktır.,, 
İri harflerle yazılmış olan bu ya 

zı sigara durnanlarm.ın sisi ar.ka. 
smda pek güçlükle seçiliyordu. 

Bir ıslık çalındı. Bir ıslık daha! 
Islıklarla el ve ayak şAmatalan sa
lonu doldurdu. 
MüUıiş bir ter kokusu bunaltıcı 

bir sıcaidrk içiııde buğu gibi hava. 
~ yUkseliyordu. 

Perdede elinden şimşekler sa
çan bir hayal belirdi. 

Liralık 

Ucuz 
Sinema· 

-··························· 
Yazan: j 

Suat Derviş j 
•••••••••••••••••••••••••••• 

- Heeyyttt ulan söndürün fe_ 
nerleri .. 

- Yuu, yuu .. Söndürün be ... 
Yanımda oturan bir çocuık iki e

linin bütün parmaklarını ağzına 
sokmuş üfleyip duruyordu. 

F Um başlamıştı. Ekranın Us. 
tünde nallarını şakırdatan 

Yeni 
.Büyük Müsab9A\ar ımJs~ 
Şu resiılı ha11gi darbıme

~· .Sele aittir ? 
• 

Resim Numatosı 
. .-7-

Brırtitla la.,- wlln 66yle bir raim ,.örecelmnd oe 6a re-
.unla otııs t~• •acalı. • i 

Sb IO JaTllım..ellilı liatedelnı ,.,.in darbunaelini balap 
namarannı o ~lıaponun ( tlarbunael numaraaı) hanai· 

-~~. L. l • aral om raim vıtince:vu hpon an aynca raun n..,,, arı 
Qe Jarbun...l ~ lııırpılılı gösteren bir li.te JGJllP 
Mrila üntirİis oe tulrai,.ale oe mümlıürue bir Je lotofra
lnula htHilıte 20 Nimtta lıaJar ülarehanemWe müaa6ah 
6irosana prwl~ 

[Naaeddin Hoca miftôakalan için ıönderilmit etki fotol• 
raflarai muteber olmaaıfpu •• yeniden fototraf ıiinderilme 
• aiılln.afİk olacaiuu hatırlabrıa.l 

ı - Aç tavuk kendini aıpa ambarında 
sanır. 

2 - Ak akçe kara ıiin lçindir. 
J - Anlırana uvnauıek aaz, anlamıYaDa 

davul zurna aa. 
4 - Atı alan Uakudarı ıeçti. 
5 - Balık baıtan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava aırke balda\ı tatlıdır • 
8 - Bet parmak bir olmu. 
9 - Bir tuum ot deveye bendek atlatır. 
10 - Bülbülun çekuıı dili beliaıdır· 
11 - Da.lm&aıru bilmiyen ordek b&ıau 

bırakıp lr.ıçmdan dalar. 
12 - Damdan dueen balden bilir. 
13 - Davulun aeai l&Z&ktuı boı ıelir. 
14 - Demir t.av.ıtıda ıerek. 
15 - Deruze dü,en yılana aarlhr. 
16 - Doina ao1li1cni doku köyden 

kovarlar. 
17 - El elden llatündür. 
18 - Eaki tarak eaki taL 
19 - Evdeki pazar çarııya uymaz. 
20 - Eyreti ata binen çabuk İ.9U•-
21 - Gülme kolllfun& ıelir bafU'L 
22 - GülWıil aeven dikeninı de aever. 
23 - Hamama ciren terler. 
24 - Her horoz kendi çoplütünde öter. 
25 - Her ıun papaa piliv yeıuea. 
26 - Her k9yun kendi bacaimdıuı aıılır. 
27 - Horoz ölür. ıozil çoplilkte kalır. 
28 - Horbj çok olan yerde aabab ıeç 

olur. 
29 - lt ürür, kervan yürür. 
30 - İtle dalqmadan. çalı71 dolaıma.lı 

evlidır. 
31 - Kel bap ıimtir tarak. 
32 - Kendi düşen atlamaz. 
33 - Kealdn ıirke kabına ~ar. 
34 - Kq~ bulunmıyl.D perde keçiye 

Abdilrrahman Çelebi derler. 
35 - M~e kadıya mülk olınaa. 
36 - ~rt içeri, pire dışları. 
37 - Minareyi çalan lnlıfmı tıuırlar • 
Si - M~ çuvala IJimU. 
39 - M111!11 ~bine qılr. vermea. 
40 - Öfke ne kalkan zararla otunar. 
41 - Para,. veren düdüiö calar. ' 
42 - Perıembenin seliti çarf&lllbadan 

bellidır. 
43 - Sel cider, lnım blD'. 
44 - Serçeye çubulr heredir. 
45 - Su tesriıl ıu yolunda lnnbr. 
46 - Sütten ajzı yanan voturdu Wllye

rek Jer. 
47 - Tae yerinde alır.dır. 
48 - Tencere yuvarlanauı, bpaimı bal· 

mu• 
49 - Testiyi kıran da bir. 111 cetfren de.. 
50 - Tillııinln dönllp dolaııp cideceii YP 

kilrkı;it dllkklnıdır. 
51 - Ummadık taı bat nrar. 
52 - Uriimeainl bllaliyen it ıllri!ye kart 

c.etlrir. 
53 - UzilmUnfl 79 ete balım ıorma. 
54 - Uzim bilme balı:a baka branr. 
55 - Yalaac:mm anuna nta178 kadar 

"21&1'· 
515 - Yapı tatı ,.pıaao bhnu. 
57 - ııt.vaı atm tekmesi pek otar. 
51 - Y&ilk at yeatlnl arttırır. 
551 - Zenlhıln puaaı dlilrdUn ceaellnl 

~rar. 

IO - ZBtlrt ohp c1Gıtlnrnekten. 1l7U 
olap traıınmak evllcbr. 

tomı dumanı binöirine katan 1' 
boylar, bilmiyorum niçin, mil~ 
madiyen bo~up duruyorl.,
Vak'a salonun içinde cereyan edt
yormuş gibi kUçüic seyirciler h• • 
yecan içinde, hırıltılar, aoluyutlJ'r 
bağırışlar ayuka çıkıyordu: 

- Vur be, gebert.. Ne dunıyd" 
sun? Diye teşviıkler yükseliyo~ 

Kahraman kovboy ne de sııratl' 
at koşturuyordu. 

- Yetiş be aslan, yetiş. Yetir 
dağa tırmanıyorlar. Ağaçlığnı r 
rasma girdiler mi, maf oldun. ~ 
ra tut kelin perçeminden .. 

Salonun heyecanı ıslıklardan t' 
yak tepinişlerinden naralardan bel 
li idi. Fakat, olan oldu. Salond ... 
seyircilerin bUtUn ihtanna rağrtttll 
kahrama.n kovboy sımsıkı ball" 
nıidı. Atından düşUrilldil. Ve çeıdf 
tirilerek süründüıillerek bir kuJI' 
benin içine bırakıldı: 

- Natu kafa, herifte natu rntl 
meri. Oh olsun. sana. Şimdi, baki' 
lnn, kurtul ... işte, işte gazyatrrtl 
pnıJH"AN.P. lof JO" d • ' 
kebap e<teeekier ... · H akikaten film pek acıklı idlt 

Zavallı kovboy eli aya,. 
bağlı alevlerin arasında kıvJ'&Dıl 
duruyordu. Fakat, mıuclze •• kof' 
boyun beyaz atı kendiaini çal., 
haydudu sırtından fırlatıp atmof 
dörtnala efendisinin bulundul" 
kulübeye doğru .koştu. Ve bir çoJ 
in.sanlardan daha büyük bir ditf' 
yet, fedakarlık ve cesaret gösteıt' 
rek kulübenin kapısını kırdı.~~ 
lerln içine atıldı. Ağzıyla efenCJJP" 
nin iplerinden tutunca onu sil# 
liyereit dışan çıkardı. 

Bu sahneyi takip eden A:11~el~ 
artık siz de tahmin edersmız.. 
harikulade at efendisini çö 
Kovboy atm sırtına zıplıyordu. 
şıklar açıldı. • ._., 

O zaman etrafa bir DPI"' °' 

dun .. Önde, arkada, said" 
solda, Ustleri, başlan eski smka ti" 
cuklar oturuyor. Yerler fmtık ~ 
buğu içinde.. Solda on yqla~ 
ya var ya yok, bir minimini pil[IP" 
püfür sigara içiyor. Burun delildi' 
rlnden iyi işliyen bir fabrika b~ 
sı gibi dumanlar savuruyor. 

HD'Sız fenerleri burada pek ~ 
da.. Çocuklar bunu salonun 
köşesine çeviriyorlar. Ve bu o 
dan nedense bUyUk bir hlz ~ 
yorlar. 

Programda iki mm var. 
Ben ikinci fUml de ee .. .-.tt11:r 

istiyorum.. Fakat yanımdaki ~ 
daşlarm canı peit kıymetli _...J.tt 

- Çıkalmı. buradan diyop--_ 
Garm.Uyor musun? .. Salon tı~ 
tıklım doldu. Maazallah bir • -~ 
takt olsa, bir yangın çıksa ";;;. 
cak yer yok. Hem bu ha.va.sı 
bu sigara dumanlan. Ölmive ~ 
timiz yok bizim. Haydi ka1k.. ~ 

Ve ben onlara uyup shıeını~ 
çıkarken hakikaten bir kaza ~~ ..J 
unda bu sinemadan c;ıkacak bir r 
olmadığını gözle.rlmle görtıyo~ 

Bence milşterilerlnln ebet'i~ 
çocuk olan bu mUesaeselerln b•, 
d~e tertibatına daha fJ 
dikkat etmeleri, ıPnenıanm 1 
sigara ya.safını tvt tatbflr 
ve fzdfbamm &nUne geçmeleri 
mndır. 
~caba bu tıfnemtlan ldm!er 

trol ederler!. 



Geçen bilmecemizi 
, doğru ·halledenler 

Bu ... aca Müsabakamı
z~ Doğru Halledenler 

21 numaralı ve 21 şu.bat 937 ta -
rihli mecmua.mızın (Bulmaca) müsa
'bikasmdaki yanlı.Şian bulup hediye 
&!anların listesi : 

BlRER MÜREKKEPL1 KALEM • KAZANANLAR 
Süleymaniye 7 inci ilkokulda 325 

NacJide, lstanıbul 6 ıncı ilkokulda 97 
Selma, Kadıköy Kızıltoprak 2 inci 
)uz orta okulunda 524 Nerin;ıan, Be-
9iktaş Akdoğan sokak 92 numarada 
88.bahaddin, İstanbul erkek lisesin -
de 154 Adnan. 
BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 

KAZANANLAR 
Sü:leymaniye 7 inci ilkokulda 129 

Bedia, Kadıköy 7 inci ilkokulda 
24 Süha Atabey, , Fatih Sar}gtizel 
caddesi 20 numarada Bedia Kızılka
nat, latanbul Göztepe 2-t. nuıpara
da RU.,tü1 l.etanbul Kabataş lisesi ı5JS 
:A-hmet. Germeç. · 

BiRER ALBÜM 
KAZANANLAR 

lstanbul Li.leli Tayyare apartı -
manian birinci daire 23 numarada 
'.Ayhan, Havza posta M. GaUp Özcap 
yeğeni Leman, İstanbul erkek lise • 
sinde 1310 Cevat, Konya Sıhhat mü
diirü kızı Nezahet Akın, lzmir er -
kek liaesinde 149 Torgut özgür, Er
gani madeni ilkokulunda 26 Muzaf
fer Şirin, lspartada göz doktoru kızı 

'.Ayten, İstanbul erkek lisesine 467 
Riza. 

BiRER BÜYÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

Burdur orta okulunda 62 Halit, 
İstanbul Nişantaşı Hacı Mansur so
kağı 80 numarada Tevfik Ayhan, 
Fevzipa.şada - il\toku:l 38 Kemali ln
al, lzmit Fabrika caddesi Sarıkışla 
karşısında ~3 numarada Leyla, lstan 
bul Gelenbevi orta okulunda 428 Ha
san Kaya. 

BiRER KOÇOK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

~ . 
İstanbul Kasmıpaşa Nalınoıbaym 

sokağı 84 nuı+rada Muharrem kızı 
Nimet, Samsun Hançerli mahallesi 
Mektep sokağında 9 numarada Apay 
dm, Zile Büyükcami mahallesi 5 
numarada Sevim, Eskişehirde Ülkü 
okulu 286 AJbdullah Süheyla Keşmen 
Mardin orta okulunda 68 Necdet 
A.yu. 
BİRER KART KAZANANLAR 

kapı Nişanca camilşerif çıkmazı 28 
numarada S. Çuhadar, İstanbul er -
kek lisesinde H4• Muzaffer, Kayse
ri Talas yukarı mahalle Atatürk 
caddeei 10 numarada Mehmet Soy -
dan, Çanakkale Molla Ya.kup ca.mil 
karşısında 29 numarada Bedri, 1s -
tanbul Nuruosmaniye Şeref sokak 
82 numarada Munise, Beyoğlu 6 m
cı ilk okul 202 Tomris Samancıoğlu. 

21 ~ull'.laralı Bilmeceyi 
Doğru Halledenler 

21 numaralı ve 21 ,ubat 937 tarih
li .mecmuau:ıwn "H~ eğlence, hem 
bilmece., Binde en çok puvan alan 
hediye kazananların listesi: 
BİRER MOREKKEPL1 KALEM 

KAZANANLAR 
48 inci okulda •4 Sabahaddin, 

Kumkapı orta okulunda 60 Cahide 
Yai~m, Kasımp&J& •üncü okulda 18 
Yaşar Ergüzer, 'samatya Etyemez 
Yeni mahalle Sahil Boyu 5 nı.µnara
da Akif, 20 inci ilkokulda 82 Ce -
mal. 
BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 

KAZANANLAR 
Fatih 11 inci .ilkokulda 53 lsmet, 

tstnbul erkek lisesinde 1184 Nihat; 
lstanbul kız lisesinde 1710 Mezide, 
Kasımpaşa 9 uncu okulda 276 Ne -
diın, Galatasaray lisesi Ortaköy ~u -
~inde 69 Feridun Özen. 

BİRER ALBOM 
KAZANANLAR 

Burdur Bayır sokağı 13 numarada 
Açar, Diyarıbekir Ziya Gökalp ilko -
kulunda 297 İzzet Tunabaş, Bordur 
orta okulunda 63 Türkan, Zile istik
lal okuiuııda 164 Nihat Soydan, An
kara Yenişehir eski eczane arkası 

3- A numarada F. Koca.~y. İstan
bul Sultanahmet Ahırkapı meydanı 

33 numarada }ılehmet Özkan, İstan
bul Kuzguncuk Tufiln sokak 9 nu -
marada Haluk, İstanbul Kızıltoprak 
Fener stadyomu karşısında Mektep 
sokak 19 numarada Füsun. 

BİRER BOYOK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

İstanbul 17 inci ilkokul 256 Maed
din Tunca, Ankara Kızılelma mah&l
lesi 61 - 63 ~umarada Ömer Ergül, 
Şişli Osmanbey •7 numara.da YUlu5el 
kopdagel, Elaziz Ta.,taş mağaza 80~ 
kak 42 numarada ·F. Şendil, Düzce 
lsmetpa.şa okulunda 323 Avni. 

BİRER KüÇOK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

T ANın Çocu1' llheıi 

- Şu tekerlek!, "Paten., leri çı:.maşır teknesinin aaına yçrleıstirelım 

de annem onu altüst etmeden içeriye götürebilsir ... 
Anne - E.J·vah çama,ırlanm .. 
- İşe bak Ranki a!tUst olan te"ne değil de annemin kendisi imi, gibi 

bağırıp ça.ğınyor .•. 

Parasız bir 
oyu-ncak 

Masal 
Müsabakamız 

ince bir kordondan gme1 bir cl~ve Masal müsabakamız bitmiş bulu • 
kuşu yapabilp'8ialz. Kordoau önce nuyor. Ne,rettiğimiz 10 mual için
(1) nlllDILl'adaki şejdkle luvınıua. Dik den en çok beğendiğinizi bize bildiri· 
dunnası içJıı , içJne ~ iDce Bir tel niz yalnız şu noktalara dikkat etme
geçirinb. Bu vücude .resimdt'J<i gibi niz lazımdır: 
iki de ayak takınız • ı - 10 masalın çıktığı nüshalarda 

Tabii bunların da dik durabihne@İ 
t..· ynl .. _, .. _ • . ._... 10 tane de kupon çıkmıştır. Bu 10 
.,.ın a ·~ geçınneyı unu ... ._ • 

1 
1 kuponu bize göndereceksiniz. Hangi 

ı masalı lieğendini7.6e onun numarası-
' 

ŞEl<;t.. J 1 

7 

~~ 
~ ·. 

nı ve isminizi, adresiınizi ku~ar. 

dan birinin üzerine yazacaksınız. 

2 - Cevaplar en nihayet i>nümüz
deki cuma günü akşamına kadar 
matbaamıza gelmiş olmalıdır. 

3 - Biz, gelmiş olan reyleri top -
layacağız. Hangi masal en çok rey 
almışsa ona birinciliği verecek ve ta
bii ilan edeceğiz. 

Birinciliği alan masala kimler rey 
• 

vermişse onların arasından birinci -

snus. Ayakların vüeude sanldlğı uç- den onuncuya kadar güzel hediyeler 
lar kuyruk olacaktır. Bundan 8onn- vereceğiz. 

ki kolay. • 4 - Netice gelecek sayımızda ilan 

Vüeutla &)"Bklann üstünü .2 - S ı' olunacaktır . 
numaralı· resimlerdeki ~ sararak ------=-=-====-==::z::ıı 

k1L,UDUZ1J tamaınıar,.om. Kordon 

renkll olursa daha iyidir. Gözlerini 
lsıtn11yor ki .. 

İstanbul erkek lisesinde 1228 Vah- İstanbul Kasımpaşa Kulaksız 79 sun· 
doodin, Beşiktaş Abbas ağa Dörtyüz- numarada Hüseyin oğlu Hayati Öz- '!!!"!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~'"!"'!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~- ~""!!!'!!!-~ 
lü çeşme sokağı 6 numarada Necla bay, Elaziz Hükumet caddesi 36 nu- rada Tosun, 1.stan~ul Süleyma~iye 
Aroğul, Ankara D. D. Y. istatistik marada komjser Demiralp kızı Saba- Ayşekadın Hamam sokak 19 numa
müdürlüğU memurlarından Muza! • hat, Zile ortaokulunda 40 Muhsin rada Faik, Elaziz Tunceli Şifre katibi 
fer oğlu Muhiddin Pars, Adana Dev- Şenel, üeküdar lmrahor Hacı Ahmet Bedreddin kardeşi Sabahaddin, Ela - - Bize ıelıirden bu sobayı yol/a

ziz Atatürk mektebi talebesinden 87 I mıılar. iyi, hoı ama mfmıyor lci ••• let Demiryollan muhasebesinde HU. paşa çıkmazı 7 numarada Zafer De-
mi oğlu Bülent, Malatya lisesinde nizgez, lzmit Kemalpaşa mahallesi . _ . _ 
513 Rükneddin, Ankara birinci orta Yalıcami sokağında 14 numarada Sa- Seyfeddın Aydogdu, Kırklarelı sag-1--------------
okul 548 Faruk Galatalı, İstanbul lih Yılmaz. lık direktörUnün km Vedia Kubat. Geçen 

~Bilmecemiz 
Fatih Emirtüccan sokağı 6 numara- BİRER KART KAZANANLAR H eli K 1 
da Hasan Tunca, Balıkesir lisesinde Elaziz Atatürk caddesinde 428 nu- · e ıye azanan ar 
418 Cemaliye Dünder, Arnavutköy marada .Ahmet Açar, Bakırköy bez Hediye kazananlar hooiyelrini pa 
birincl cadde 90 numarada Şake, El- fabrikasında Ali Sait, Elazir.de Sa - zartesi perşembe glinleri öğleden 
~ziz tıilkOmet caddesi 40 numarada raylı Sait oğlu Ahmet, Bursa orta - sonra matbaamızdan alabilirler. Taş/ {21) inci nüshamızda çrkan 
Taıtt .P'mlt, Afyan tapu müdürünün okulunda 1065 Orhan, İzmir Göz - rada bulunanlar mükifatfan adresle bilmecelerin hal şekiJJerini &ele-
oğlu Necdet Çorbuı, lstanbuJ Kum tepe, Tramvay caddesinde 808 numa- rine &önderileceJd1r.. · cck nüshanızda vcreceiU. 

C O C u·K 
-A.Vll.I 

T.:KiH'ın 
,-BA~ı~LEN LER 

-'-<>-
ATI ÜR"-E N T"Ef(..\Nt~ ARt<.A 

SINOAN K~ALIN SÜVARiLERl MUH , ' 

AK.t<.At\ BİR ÖLÜ""E t<O.Ş\IYOR~R. 
oı .. 

• TEK.\ N1N ~Ti YAN ~0-
t<A KJ..A ROA iV Bi Ri NE 

~ DA\..AR ·.~ .,_ •' 

--- f..Sl<cRLE"RE >'ANLl~Ll~
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Amcanın 

Köşesi 

" Cici Yavrularım. 

Masal 

iyi kalpli kız 

TANm Cocuk Hive8i 

RESiMLE 
EGLENCE 

~ be ... llaı&adu llOlll'a çok se. 
~ wee ğiwıis bir yenilik lauı.ru.. Vaktile uzak, çok uzak memleket- - Öyleyse şuna dal, bakalım, kü· 

çük kız, dedi. ,.,,, m Bepmls lsci obnan• De de. lerden birinde bir küçük evde on beş 
mek otduğunu billl'llillis, tabll Kıa ve tane kedi keneli' kendilerine yaşıyor
erkek IMıpiwls ._,. olmayı istenUBb, lardı. Bunlardan biri anne kedi idi. 
değil mit Çlııa&ua llrimda., pyeceği. Biri baba kedi, ötekiler de yavrular .. 
Jly~ toecetl yawN ..... a daila. Yavrulara hizmet etmek için baba 
n tama,. n•, göle oyaaya daj ba - kedi küçük bir kızı dadı diye tutmwr 
,... ..................... blrllde ÇL ,,:,,~ ----------. 

Fıçıdan çıkar · çıkmaz · da şunları 

tenbih etti: 
- Şimdi seni üvey annenin evine 

yolhyacağım. Burada hizmetin bitti. 
Bu girdiğin fıçıdaki sudan üstün ba
şın hep altın olacak. üvey annen bu
au görünce altınların batın için seni 
evine alacak. Arasıra üstündeki al
tınlardan bir parçacık ona verirs'in. 
O, sana artık iyi bakar ve dövmez. 
Korkma, altınların bitmez. Sen ver
dikçe yerine gelir. Bir de eve gider
ken yolda bir ~ anırdığını duyar 
duymaz hemen ona arkanı çevir. Sa
kın dönüp bakma. Yoksa bütün al· 
tınlann to& olur, uçar .. Bir horozun 
kukurikosun.u duyarsan hemen ona 
dön. Ne olacağını o zaman görürsün. 

duial' k111'11p ~bava~ yap. . :':-..\"-.: '·~·· / "'-"'\ 
ilıı..'""I. •• "-...'\ • -- 1 

....._ Ne güsel tef .. lzclllğbl ea hol) ~!!:;';::;· • -. • , \ ~~'. · · -ı ":"", 
*-'-- ' ,, .. S•· ,_, 

tarafı ......... ....., bm de &ise böyle ~-- ·, ' - ·..(. . "": 
• ' ''1 • tJai. ._,... ..... memleket pzea, ~ ~ ' ' \ ~ , ~~ 

·ı - ı!l• pn...tllknh, Wllnedltials yerlenı · ~~t· 
Pim...._.. ·+'1+hnaı J8•ea. . L"-~ 
jaa. ........... giimel teY -
olmut wlMf •hmekte de ayn bir 

. 1 ' lleft YM' ..... ı.... bu sevki lllL 

Nida, htiyede .........._ Çölleri, or. 
wlan, dağlul dolat.,,.., fthşl haJ 

ftaa.n, - JfJlteri Pi .. bir .... 
ellüa .._ .. hta1* •' tar ~ ft 
..,...,_ '""~ we)"-1 van11r 111r ..,.... ... 

lşt.e plecelı ~ ... -- lılr 
......... ~hlrde'"Jllr ...... 
gördttldert,, Dl uhtaeat-. Klıll Wlr ı 
•ı'hdar .......... pteeek. 

AMCA 

Ev nasıl 
icat edildi 

1 - İlk insan mataralarda :,atardL 
2 - Sonraları aiac kovmlarında PIUD&· 

~basladı. 

' 

3 - Daha IODr& tepelere 1erlqti. 
4 - V ahti ba:yYanlardan korunmak için 

cöllerin ortuıncla kuliibeler yaptı. 

., .., 

5 - Sonralan •dan taklit etti. Kalübe
aini oalann kovanlanM benzetti. Daha IOD 
ra mülı:etmnel ve mantuam binalar bafladı. 

6 - ll•rldarm nptıiJ ilk pel binalar. 

~ ...., \ 
~ 

\ 
':--- '\ '.) . ' 

' ı J .. ...,,,,, 
J ., , 

J ·· , 

"" 

Kmcağu sevinç içinde evine yollan. 

dı. Baba kedinin dediğini yapmayı Bu resim bir ... izci,, resmidir. Yal-
unutmac}ı. Eıfeğe arkasını, horoza ba f la k 1 -~ O 

nız zı az ısım an Vaıuır. n • 
yüzünü döndU. Hemen alnında el. . 
mastan bir ·~ıldız panldamıya bqla- \lan bulup bır kurşun kalemle kura. 
ciı. • layınız. "İzci,. ortaya ç~ksın. Bu, ~ir 

üvey annesi bu altınlı, elmaslı kı- ~ulma.ca değil, sadec~ bir eğlenct!dir. 
zı güel yüzle k&l'fıladı. Ona yemek· 
ler yedirdi üvey kardeşi de onun bu yı.dız parlıy~n kız bulunur mu hiç! 
güse1 feyleri nasıl bulduğunu pek Prens hemen kızın yanına koştu. 

tu. Bu kızm dünyada bir üvey anne-' merak edip sordu. Küçük kız olup bi· "Benimle· evlenir mi.sin güzel kız"! .. 
siyle, bir de öteki kardeşinden bafka tenleri ona anlattı. Ovey kardeşi bu- Sana bu ufak evde oturmak yaraş • 
kiımelri yoktu. Onlar da savalh kıza nu duyar duymaz hemen kedilerin e- mu. Sen saraytara layiksın." dedı. 
bıtkmak istememifler, aokağa &tllllf- vine ko.,tu. Beni dadı alD'IDıamu, Yıldızlı kız da 11rensi çok s~mli. "Pe
laNt,. Gidecek bir yeri olmıyan km- diye yalvardı. Onlar da kabul etti- ki hemen seninle gelirim" dedi. 
cağız naaılsa ba'6a kediye rastl&Jlllf, ler. Fakat bu kız öbürü gibi akıllı de- Prens adarnlariyle arabasını getir
onun evine hizmetçi, çocuklanna ğikli de •. Yüreği de çok kötü idi. An- mek için geriye dönünce üvey anne 
dadı olma)rı canına minnet bilmişti. ne kedi ile baba kedi evden çıkar çık- bunu duydu. Kıskançlığından az kal 
Aylardanberi anne ile baba kedi sa- maz yavruları dövdü. Aç bıraktı. Ak- sın ölecekti. Bereket bir çare buldu. 
bahleyin dışarı çıkıyorlar, küçük yav. şam baba kedi eve dqniince yavrııl':I.· Yıldızlı kızı kömürlüğe kapadı; Kcn
rulan, ve evlerini bu kıza emanet bı· nn her birini bir yere gizlenmiş, ağ· di kızını slisledi, püsledi. Alnında
rakıyorlardı. O da evi tertemiz sü- lıyor buldu. Çok kızdı. ki kuyruk görünmesin diye de ba.şı
pürüyor, siliyor, yemekler ha.zıtlıyor, Dadıyı yakalayınca mahzene indir- nı ve yüzünü kalın bir ipekli ile sar· 
küçük kedilerin kamını doyuruyor, 4i. Zeytinyağile dolu fıçıya batırdı. dı. Prens gelince: 
onlarla oyunlar oynuyordu. Ba.ba Budala kız üstü başı altın oldu sana- - işte nişanlınız, diye kötü kızı 
kedi he.r gün sokaktan döner dönmez rak boyuna seviniyordu. Baba kedi verdi. • 
yavrularına soruyordu: onu fıçıdlLll' ~ıkannca bahçede kum- Yolda genç prens: 

- . Dadınızdan memnun musunuz, ların üzerinde ~varladı. "Böyle ya- - Nisin yüzünzü, gözünüzü böyle 
yavnılanm, size iyi bakıyor mu? parsan kardetiılden daha güzel olur- kapıyorsunuz, güzel kız! diye sordu. 

On üç yavru hep birden: sun" diye onu aldattı. - Halbuki kum. Kız da: 
- Miyavv Miyavv! Biz küçük da- !arda yuvarlana yuvarlana kızın yü- _ Annemden, kardeşimden ayrıl-

dımı~ ?ok memnunuz . Bizi doyu· zü ve bütün vücüdu çiçek. ç~k~rm~ş dım. Çok ağlıyorum. Yüzüm, gözüm 
y~rdu,. b~mle oynadı, odamızı da te- gibi dcl~k _deşik oldu. Densı sımsı- kıpJurnuzı da ondan, dedi. 
mız~edi,.~yorlardL . .. .. yah keaıldi. Prens inandı, sesini çıkarmadı. Bu 
Bır gun baba kedi _eve döner don- Baba kedi ona: hileyi kıza annesi öğretmişti. Amma 

mez küçük d~ı~ çağırdı: . . - Sakın yolda bir horuz sesi d~. • ~ok sürmedi, foyası meydana çıktı . 
- Sen, dedi, hır yıldır benım yav- yarsan dönüp ~akma. Yalnız eşegın Çünkü araba kedilerin evinin önün· 

rulanma baktın, onlan büyüttün. E- anırdığını işitir işitmez hemen yüzü- den geçiyordu. Küçük yavrular kô
vimizi de gül gibi temizledin. Şimdi nü ona dön, diye sıkı sıkı tenbih et. tü kızı tanıdılar, hep birden: 
ben de sana bir mükifat vereceğim. ti. · Miyavv! Miyavv! lııliyavv! ' 

Ve kızcağızı elinden tutup evin Kar4efi!ime benziyeyim diye budal~ Güzel kız kömürlükte, 
mahzenine götürdü. Orada iki koca- ı.-ız, kedinin sözlerini dinledi. Eşeğe KötU kız arabada. 
man fıçı duruyordu. Küçük dadı ka· yiızünü döner dönmez, ne olsa beğe· Prensimbe yazık .•• 
ranlıkta bunlann 14:inde ne olduğunu n:rsiniz ! Kızcağızın alnu'4la bir etek Diye bağU1fDUya baıJladılar. Bu 
göremiyordu. Fıçılardan biri zeyün 1 kuyruğu uumaaın mı! sözleri arabacı duydu. Hemen prense 
yağiyle doluydu. Birinde de altın yal· Bunu görünce ağlıya ağlıya evine haber verdi. Kızm yüzünü zorla aç· 
dız vardı. koştu. Annesi hırsından ne yapaca- tırddar. Bir de ne gönriinler. Elmas 

Baba kedi dadıya 10rdu: ğ"!llı f&flrdı. _ _ yıldızm yerint> kocaman bir •k kuy 
- Seni bu fıçılardan birine eoka- Bir gün o memleketin kralının og· ruğu ... Uc•ı göriinmesln diye kızın ba 

eağım. Hangiaiııi İllteraen. lu gezmiye çdı:JDJflL Ufak bir evin flllm her taratma dolamamış mı! 
Küçtlk m ne deein, aavalh fıçılar- penceretlindea güzel, çok gU7.el bir Pren.B hemen yıldızlı kızın evine 

da ne olduğunu göremiyordu kL im gördü. Oatil batı güDef gibi J:ll· döndü, onu kömürlükten çtlı:p-dı. Sa· 
- Sis bilininiz. eledi. elbette yav- nl pırıl ~r, alnmda bir yıldı&, rayma göttlrdil. Evlenip mesut ol· 

7 :- v......w.r .. cok,.... MaaJaı- ,..,. lrulanna lyi baktı diye t.ba. ona f~ gölı:telı:l yıldızJ&rdan çok pmldıyorclu dular. Kötü kıza da bir ceu. vere-
bl&r. nalık edecek değildi J&-· Koca kedi, Bu im bbtm kiçük dadı idi. Pren.B celı:lerdi amma, iyi kalpli yıldısh lna 

• - .. ._.. .... iç kmmı.. a1tm _...._ dolu olan ·-- c&ater· ODll cörilr -X.nnes bavP.n oldu. Oy- vaı---ı ... 1.--llı Hem ODU hem .ıı-'- • ' .... •• ,..,.. ta4ar J& ı- ..,,.1. .... .,-- . y~ • ,-~ • • \,19 

.._. 1 • mm. .. 41~ \e Y& d\iaya4a t.lllad& e\lq!tan blr amıeelni affettirdi. 

T ANıa Çocuk Uavesi 

Düıger arıyı · 
7 anır mısınız? 
Tabiatle ne 

ladelikler 
kadar fevka • 
vardır. Dikkat 

' 3 

Dünyada 
Neler oluyor? 

Bir Rekor Daha edince insanı şaşırtır. Bunlardan 
biri an, kelebek ve saire gibi ıböcek. 
lerin yüzler.ini görmedikleri ve daha 
doğmamış olan yavrularına gösterdik 

1 

,. 

,. • ngiltercde bir polis memuru 
~ 1 kırk senelik hizmetten son. 

lcri büyük sevgidir. Bunlardan bir · rş} 
çoğu tırtıl halinden kelebek haline il 

··~ ~ ra i.~ten çekilmiştir. Kırk sene po
~ ..:_,~ !islik etmek, uzun bir emektir. Bu 

geçer geçmez ölür, yavrulannın yü 
zünü bile göremez. 

Fakat bıraktıklan yumurtalardan 
yavrular vakti gelince çıkar ve ya • 
şarlar. Bu suretle böceğin .nesli tü • 
kenmez. 

Yavrularını doğmadan seven ve 1 •'' 
onlann uğruna durmadan çalışan bu 
küçük. böceklerden biri de "dülger a
rı .. denilen bir türlü arıdır. Ona bu 
fldp ağaçlan oyarak yuva yaptığı için 
takı1mıştır. Dülger an yumurtlama
dan evvel bir ağacı gövdesinde de . 
rin bir tünel oyar. Bu tünelin en 
nihayetine bir yumurta bıra.ktr. Bi . 
raz yiyecek koyar . . Bu yiyecek bir 
gün o yumurtadan çıkacak yavru 
içindir. Bunlan koyduktan sonra arı 

Önce bu bulmacanın hikayesini dinlemelisiniz: Bu hiklye uydurma bir 
'8Y değildir. Hakikaten olmu,tur, Kayıkta ıördüğünüz kız bir fener bek
çisinin kı:ııdır. Adı <Areys Darlin&' dir. "1815" yılında "Northumber
land .. da doğmUftu. Babasile birlikte deniz fenerin~ yqıyordu. Bir 19· 
ce müth1' bir fırtına oldu. Yakında bir gemi battı. <Areys babasmı :zorla· 
dı.' ikisi de kayıklarına atladılar~ Batanların imdadına kottular. Kendi 
canlarını tehlikeye koyarak onlardan bir çoğunu ölümden kurtardılar. 

Resme dikkatli bakınız. ilk bakış ta göremediiiniz bazı feyler ıörecık
!tiniz: Batan bir gemi. bu geminin kaptana. bir tayfa, bir fener dvbası, 
bir çapa. bir balık. bir de marti... · 

Bunları bulunuz. Reşmin üzerin'de çizip bize yollayınız. Kazananlara 
giizel hediyeler verecefiL 

Hem Eğlence 

Hem Bilmece ' __ .......... .......,, 
No: 1 YUKARIDAN AŞACIYA : 

adam yalnız hizmetinin uzunluğiyle 
dcğ;l, şimdiy~ kadar kimseYt tevkıt 
etmerrc•· ve kimseye karşı sert dav· 
raıımatnakla da rekor kırmıştır. O • 
na göre cezanın hiç bir faydası yok. 
tur. fyı &öz, insanı cezadan daha iyi 
uslandırır . 

Bu polis hakikaten de bir çok hay .. 
dutları, hıt-Eızları, tatlı sözleriyle 
yola getirmiş onlara doğruluğu öğ • 
~tmiştir. 

Ne iyi bir rekor değil mi?. 

Büyük Kaplumbağa 

M ntıur Kaptan Kuk, Tonga 
. adasına gittiği zaman oraya 

biiyük bir kamlumbağa götürmU., ve 
bahr • olarak bırakDUfbr. (165) 
senedir bu kaplumbağa hi.11 Y&fl • 
yor. 

Ona pekte iyi ~kllmakta. ÇUnkl 
Kaptan Kuk, pu kaplum~ğayı yerli 
şeflerden birine hediye etmifti. Bu 
adam ölürken hayvam oğluna miraa 
olarak bırakmıştır. 

·Oğlu da ona wmn yı11ar pek lyl 
baktıktan sonra kendi oğluna yadi -. 

ağacın odtmunu kemirir. Bunu ağzın 
dan çıkardığı bir su ile ıslatarak ye
ni bir madde yapar. 

Bununla oyuğun üzerine bir tavan 
koyar. Küçük oyuğu, küçücük bir o. 
da haline sokar. üstüne ikinci bir o. Pis sinek kavanozun içinde bir şe-

gar bırakarak ölmilftür. Babadan. 
babaya geçen bu tallhli hayvanı to • 
run da büyük baba kadar itina ile 
~lemektedir. Kimbilir belki de o da 
bir gün ÇOl'uğı..na miras ve yadigar 
bırakır. 1- Bir uzvumuz. 2 - Hayvanlar 

yer. 5 - Etrafı su olan yer. 6 _..._ E
dat. 8 - Yüzümüzde bulunıµ-. l4 - 1 

• 

~t. 15 - Renk. 16 - İçinde ken· 
dimizi g9riirUz. 17 - İhtiyarların 
ayakkabısı. 18 - İçine binilir. 19 -
Kokulu bir ot. - 20 Tüy. 21 - Bir 

Dumansız Şehir 
• ngfüerede Liverpool civann • 

· 1 da ye1ıi bir .şehir yapılmakta.. 
dır. Burada 5000 evin temeli birdeu 
atılmıştır. Bu yolda 2 milyon İngilia 
lirası harcanacaktır. Bu şehirde iig 
kilise, bir sinema, yedi mektep, iki 
üyük mağaza ve büyük bir spor sa.. 
sahası bulunacaktır • 

da daha yapar. .. • ye dalmak için çabalıyor. Dalmak 
Bı:nun da içine bir yumurta v.:: istediği .şeyi çaprast sözlerin arasm

bira!: yiyecek koyar. Böylece kazdı . da bulabilirsiniz. İki harflidir. Fa
dığı tünelin içine üstüste 7 • 8 oda kat bunu bulmadan evvel bütün çap
yapar. Her birirıe bir yumu~ ve rast sözl~ri halcltmelisiniz. 
biraz yiyecek, yani bal koyar. Bu bal SOLDAN SACA : 
bir odadan öbürüne akıp ta yavru • ı _ ~Bir koyunun ve bir mem&e-
11\rdan herhangi biri aç kalmasın ketin adı. 2 - Tenekeden yapılmış 
dive dül~er arı ağzından çıkardığı içi oyuk şey. 3' _ Toprak. 4 - Şa
maddr ile tavanları su geçmez, bir şnıca ve kızınca söylenir. 5 - Hay
hale koyar. van. 6 - Canlr bir mahluk. 7 -

R:.mlJ da vaptıktan sonra onun ha. Edat. 8 _ Alet. 9 - Bir maden. 10 
yatt:ıki hülün işi, gücü bitmiştir. U- _ Bir uzvumuz. ıı ı,_ Hatıra için 
i:"llrlarma sevf' seve o kadar zahm~t- dikilir. 12 _ Sineğin aradığı. 13· -
]ere katlandığı vavrulannı bir def&. Bir uzvumuz. 
cık ~i)rmPden ölür . 1 

Kahkaha 
Köşesi: 

DOORULUK VE AKILLILIK 
Baba - Oğtum hayatta muvaffak 

olahilmek için iki fey lizımdır: Doğ
ruluk ve akıllılık. 

Çocuk - Doğruluk nedir baba! 
Baba - Ne oluna olıun, verdiği 

eözil tutmak. isterse sana zarar ver· 
8in, aöz;.Anden dönmemek.. 

Resimli Hikaye 

emir. 22 - Erkek ve asker. 1 
No:2 

Bayan, tavuk yumurtasını aramı
ya çıkmış. Bu yumurta sağda alt kö-

Bunlar her zaman olan şeyler; .. 
işin en iyi ve en görülmemiş tarafı 
Şu: Bu. şehrin göğünde biç duman 
bulunmıyacaktıt. Çünifi bütün bina,,. 
lar elektrikle ısrttlaraktır . 

şede ... Tabii gördünüz. Acaba bayan 
tavuk oraya nasıl varabilir? Hangi 
yoldan? .. Bu yolu resmin üzerine çi
zip bize yollayınız. Yalnız unutmayı
nız ki, yol üzerindeki çizgilerden at. 
lamak ya.saktır. 

Filin Cesareti 

Çocuk- Ya akıllılık! 
i Baba - Hiç bir nmaa hiç blr kı. 
1ey~ aö& "ermemek. 

Koca. Fil - Kediy.. benzemek için\ Koca fil - Al, bütün peynirler .._ \ Bayan - Seni &idi koca fll ten1 ·-4 

çah,tıitm halde fU fueJi bir tilrHi nm olsW\. Yalın•~ buradaa c;WU &\t. Demek •n blr oyuncak tar.._ bu 
~or~'4\m•WH~ · . · 8- •'!m&J~"'a 4a -'-ı. -. .... _ Ud~ ~~"'~!W" b~ 
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Viyananın en güzel 
kadını sevgilisi 

tarafından öldürüldü 
··-

h Viy~a ki~ar halkının akşam piyasalarında gezindikleri meş-
V~ Rmg bulvarının elli metre uzağında akşamın yedisinde, 
tt.~~ananın en şık ve en güzel kadınının öldürüleceğini kim talı
··~ edebilirdi? 

Lily Golclreich 

Garip Bir 
Yergi veriş 

tns 
h~ <lnlann garip huylularma 
'4ir. ~rde çok tesadüf edilmekte· 
~at bir senelik vergisini 

en yalnız beşer Oll3!' 

santimler halinde biriktirip, in
ceden inceye hesap ettikten son
ra bir tubeye mütebakisini de 
Bursa kestaneleri gibi diziye di. 
zerek veren insana şimdiye ka
dar tesadüf edilmemişti. 

Resimde gördüğünüz şekilde 
bir senelik vergisini veren bir 
Fransız köylüsüdür. 

1 . Çinde Ölüm Nehri 1 

Fakat dollrudur. 

Bir çukur tabağın ortasına bir paıo 
ra koyunuz. Tabağı taşıyacak kadar 
su ile doldurun. Parmağınızı I!lat • 
madan parayı alacağınızı iddia edi· 

.BRJ Ç 
MSELESl 

+ V.8.5.2 

V V.7.6 

• A.10.9 
.Z. A.R.7 

D D.ıa.t 

8.5.3.2 
D.V.Lf 
4.1 
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Şehrin orlas1nclaki yanmaclantn üze rine bundan beı, affı yüz sene evvel 
lr.urulan meıhur Bodrum lr.alesi 

Sen Jan ıöva/yeleri taralınclan 

~alikarnasliln,.... 
apunı kaçırdık. Otekl vapUl' 

iki gUn sonra mademki is
ter istemez iki gUn kalıyoruz, şu 
Bodrumu, dört bin senelik Halikar
nası bir gezeyim dedim. 

Bodrum kalesi diye duyarım. 
Şuna gideyim de bir bakayım de
dim. O zaten şehrin ortasındaki bir 
yanm ada üzerine kurulmuş. Beş 
altı yüz sene evvel Sen Jan şöval
yeleri tarafından yapılmış bir bina. 
Şövalyeler bu alameti yapabilmek 
için şehirde Fideas'm Prnksitel'in 
ne kadar şaheseri varsa, kınp kı
np kale duvarlannda yapı taşı di. 
ye kullanmışlar. Hiç Arkeolojik 
malumattan hoşlanmam. Not al. 
mağa da niyetim yoktu. Neler gör
düğümü size düpedüz anlatayım. 

atonun kulelerine çıkabil

mek için bin bir türlü do
laım>nçlı yerlerden, loş ve karan
lık geçitlerden, nemli ve kayak ta
banlardan yol aldım. Her dönemeç
te Sen Jan şövalyeleri tarikatının 

başı, kardin.al Dobüsson'un arması 
görülür. Maksat ne? Bundan mak
sat muhasara eden dtişmanın, şa. 
~rrması, güçlUk çekmesi, bir mani
ayı atlattığı, ve yahut bir duvan 
zaptettiği zaman, onun karşısına 
bir duvar daha _çıkması diyeceksi
niz değil mi? Hiç te değil! KardL 
nal olayım diye değme haltı yiyen 
Dobilsson'un her köşedeki arma 
sına ıbakılacak olursa, mühendisin 
belki laşuuri olarak mimari ile ifa
de etmek.istediği fikir şudur. Kuv. 
vet ve iktidar mevkiine - yani 
sivri kulenin ta. tepesine varabil
mek için pek izbe, dar, dolambaç
lı, ve karanlık yollara sapmak ve 
geçiUere uğramak şarttır. Bir sil. 
rü dehşetli, ve şiddetli ihanetler, 
harpler, tahkirler, zindanlardan 
geçe geçe ve berbat bir çıkmaza 
mı, yoksa ucu belaya mı gidildiği
nin farkına hiç varmıya varmıya 
ya ağzı kapkara esniyen bir kuyu
nım, bir tuzağın dibine ya bir 1s. 
panya şatosu tepesine varacaksın. 
Bu senin faraziyendir diyeceksiniz. 
Fakat DobUssonun kardinallığa 
can atan hayatı gözönünde tutu
lacak olursa bu f amziyenin isa
bet ve hakikati gereği gıöi sabit o. 
lur. 

oca kale, harbi umumide a .. 
dam akıllı bir top ateşi ye

miş. Birçok yerleri harap ve türap 
olmuş. Şimdi Müzeler mUdiiriyeti 
onu antika diye taş ve moloz yı. 
g&larile yılanları, akrepleri, di· 
l~enll otlan, ekspres katan gibi çi
yan, ve tanklar gibi kertenkelele. 
ril<' muhafaza etmektedir. Met
ruktUr. İçinde Mzı kimselerin üç 
dört koyun ve ineğinden maada eh. 
li hayvanı yoktur. Ben gezerken 
••Bu kimdir acaba?,, diye meraklı 
w Urkek bakışlarla ardım sira ge. 
liyorlardı. Ben dönüp bakmıyor

dum. Çünkü onlan bu asırdide ha
rabede görerek kendimin ölUp bi
ten hayvanlardan da.hıı. yüMek ve 
daha büyük olmadığımı g5nnek 
istemiyordum. 

Şehrin hiliıl şeklinde iki limanı 
kollarmı Arşipel'e ve Sporad ada.
la.nna doğru açmışlardır. Bu iki 

0

hiliı.lln blribirine dokunduğu yer. 
t!P nroni7P rloı!nı fırlamış bir yanm 

•• 

ez 
Yazan: 

Halikarnas 
Balıkçısı 

ada vardır ki kale de onun üzerinde 
dir. Bu iki limanın ardında, gü. 
neşle yanmış, yeryer kuraklıkla 

ıkavrulmuş, vakur bir dizi dağ, ete. 
ğine doğru geniş bir anfiteatro 
teşkil ediyor. 

Şehrin bütün dilkkanlan ve evle. 
ri, muhakkak eski binaların taşla. 
rile temelleri üzerine ve eski bina
ların arasına kurulmuşlardır. Her 
yapıda kullanılan taş, bu asırdan ev 
vel yaşamış ve yıkılmış elli altmı.s 
bina nesillerinde kullanıla gelmiş· 
tıir. Binalar yn.'ttldıkça eski binala
rın taşlarından yenisi yapılır. Bem
beyaz evlerin içi de, dışı da, duva
rı da, darnı da, ikide birde terte
miz beyaz bir badana ile badalanır. 
Bu beyaZ evler, bıçakla kalıp kesil. 
miş gibi asıl ve kn.t'i çizgili şeyler
dir. Onlarda hiç iciye biciye yelte
niş görmedim. Şehri yapan, mL 
mar değil ışıktır; mavi gök ve ma
vi denizdir. Meltem rüzgan ma
visi, Ege mavisi. Maamafih insan 
aceba deniz mi şehrin gi.izeUiğini 
süslUyor, yok.sa şehir mi kıyısile 

denizi süslüyor diye düşünüp şa.. 

şıyor. 

B enim anladığıma göre evvel
ce evler kıyıda değil. yuka

rıda, dağ yamaçlannda imişler. Fa 
kat denizi özlemişler, mavisine im. 
renmi.şler. Sevgilerinden yerlerin
de duramıyara.k burcu burcu çam 
kokan nalınlarını takırdata takır. 
data, yokuş aşağrya atılmışlar. Kı. 
yıya vannca bütün iki koyun boy
lu boyunca gıcır gıcır çakılların ü
zerine dizilmişler. Arkada kalan. 
lar, öndekl kız kardeşlerinin omuz
ları Uzerinden baş kaldırarak deni
zi seyre dalmışlar. On sırada o. 
lanların ördekleri. denize vannca 
ilrJrmUşler, etekliklerini isla.tma.. 
mak için, onlan kaldırarak biraz 
gerilemi$}er. Fakat bir yansı kada
rı, daha cesur davranarak denize 
dalıp kayık olmuşlar, ve dalgala. 
nn üzerinde oynıya güle korknk 
kardeşlerile alaya koyulmuşlar. A
ralarındaki bu hısım akrabalık do
layıslle bugüne bugUn kayıklarla. 
evlerin knnştıklan vakidir. Ba.zı 
ka.yıklar mandalina ve portakal bah· 
çesi olurken, bazı evler de denize 
açılıp sünger avlıyorlar. Ben lima
na. bir göz attım. Limana gelmek
te olan bir kayık, açıkta, tıpkı mu. 
allakta bir ev gibi ufuk çizgisinin 
Ustündc duraklamıştı. Limandan 
da bir kaç ka,,ğm alabildiğine do-

lu yelken kayıp gitmekte olduğu
nu gördüm. 

Hakikaten öyle! Mavi ve yeşil o 
kadar derin ve tatlıdır ki değil in. 
sanlan, fakat taşlan ve duvarlan 
bile kendine çeker. Dünyanın en gU. 
zel en saf mavisi buradadır. O
nun için eski Helenler bu Bodrum 
açıklarını deniz Allahı Possidon'a 
taht ittihaz etmişler. Ve (Venüs} 
yani Afrodit'in beyaz vücudunu an. 
cak bu deniz köpUklerlnin beyazın 
dan yaratabilmişler. Ciğer kırmızı
sının bu maviyi görünce utancın -
dan kızarmak istediğini gördüm. 
Fakat kırmızının kızaracağı ıbir 
yer kalmadığı için morarıp, menek 
şe yoluyla laylakiye soldu. Kıyının 
yeşiline doyum olmuyor. Kıyılar. 

daki zeytinler, mandalinler, porta
kallar, limonlar, hurmalar, kapa -
risler, muzlar, haroplar, incirler, 
velhasıl yemişlere mevsim mevsim 
p a n d o m i m a resmi geçidi 
yaptıran bUtün ağaçlar bu kıyının 
deniz yeşilinden ders alırlar. Pes _ 
ten tize kadar yeşillerle, Ege züm
rüdüne yeşil bir türkü söylerler. 
Bu türkün Un çınlayışı göklerden 
mütemadiyen duyulur. 

K onuşulan TUrkçenin hangi 
yoldan gelerek bu şiveye bil· 

rUndüğUnU bulmak güçtür. Çünkü 
burada Türkçe, şiveye değil musi
kiye bUrUnmüştür. Ahalisi Leleç
ler, Helenler, Fenikeliler, Lldyah· 
lar, Karyalrlar, Selçuk TUrklerile 
adam akıllı hibrit ve harman ol
muştur. Portakalı erdiren gUneş 
burada güzel insan yetiştiriyor. 

Kızlar ekseriyetle hep uzun boylu, 
uzun kirpikli ve uzun parmaklıdır
lar. Berrak ve tannan havada, her
biri birer Karmençlta olmuştur. 

Kara gözler dönüşlerine göre vah. 
§i ateştir. Yahut .ko~ renkli bir 
kadife gibi yumuşaktır. Bu kızla
nn güller ve yaseminler ırkına 
mensup olduğunu görmek i~in Tür· 
kolog olmıya !Uzum yoktur. Za.. 
ten İtalya kıyılarında Barbaros 
Hayrettin dolayısile Monte Bnrba
rossa adlı bir çok tepeler vardır. 
Bu Akdeniz sahillerinin (Yunanis
tan, Cenubi İtalya, Spanya, Cenu
bi Anadolu) sıpsıcak kanı bütün 
kıyılar boyunca kendini gösterir. 
Portakal ağacı ncrde büyüyeceğini 
iyi bilir. 

D üğün günleri bildiğimiz mu
siki aletierine, buraya. mah

l!US derin ve koyu iniltili Darbu
ka da girer. Musikileri duygu mu
eikimdlr. Fakat mahmur olmaktan 
ziyade hareketli ve çığlrkhdrr. Ege 
Akdeniz güneşile altmlaşmış zen -
gin ve kokulu misket gibi bir ikli
min şarabını içenlerde ayni evsaf 
hai'lıl oluyor. Onun için buranın ha
vaları ve türküleri Jotas. Murcfa-

Nazillide Elmalıda can ı imar 
• ceza evı başla hareke i 1 

Nazilli, (TAN) - Nazilli basma 
fabrikasının birinci kısım ~t mU· 
teah7ıidi mUhendis Ahmet Burhanet
tine 44 bin liraya ihale edilen asıi ce
za evinin temel atma töreni yapılmış
tır. Nazilli bölgesinde yeni tip ceza 
evlerinin örneğini teşkil edecek olan / 

bu bina inşaatı beş ayda bitirilmiş o
lacaktır. Yeni hapisanede cezalı yurt
taşlar birer işle meşgul edUeoek, ken. 
dileri cemiyete faydalı bir unaur h&· 
line getirilecektir. 

Deride, ceza evinin ya.nmd& ayrıca 
bir de adliye sa.rayı yapılacaktır. 

Nazillinin mUhim nok8a.nlanndan 
olan hükiimet konağı ioi de ilçebay 
llısa.nkAhya oğlunun gayretiyle hall~ 
dilmi§tir. Burada kırk odalı bir hü
kflmet konağı yaptmlmaema h~ • 
metçe karar verllmf§ ve bu ııene bUt -
çesine 30 bin lira talısisat konmuş -
tul'. 

Ceza evi, adliye arayı ve hnkt1met 
konağı, Bozdofan caddesi kenarmda
kl geniş ve boş arsada kunıbnakta -
dır. B<Sylece Nazilli kasabası garba, 
ve daha elrin ve havadar olan kısma 
doğru fnkf.sat edecek, yeni bir mahal· 
le teşekkUl edecektir. 

Mühim bir 
aşı bulundu 
Eskişehir - Pendik baytarl bak

teriyoloji enstitüsü mUdürü Şefik 
Kolaylı ve şef Raif KöylUoğlu tara • 
!mdan vUcude getirilen Ne.sicl\ atı. 
keçilerde fazla tahribat yapan bula· 
şık ciğer hastalığına karşı ilk defa 
olarak vilayetimizin Mihali~cık kaza. 
smdaki Doğanoğlu çiftliğinde t&thlk 
edilm~ ve iyi nettJceler alınmıştır. 

!kinci defa olarak, Seyitguinln 
BardaıkçıköyU keçileri Uzerbrie yapı. 
lan. a.~ınm da şafi tesirleri görillmil§. 
tür 
K~ler arasında çal< tahribı\t ya • 

pan bu hastalığın kat'i tedıı\'isi bU _ 
tün dünynda henüz bulunamamıştı. 

Fen ada mlarnnızm buna muvaffak 
olınası sevinç uyandırmıştır. 

Elmalının güzel bir manıarası 

Bağlar ve ağaçlıklar içine gömülmüş olan Elmalı, son iki ÜÇ 

sene zarfında her bakımdan tekamül gösteımcktedir. EskideSI 
hükfunct daireleri müteferrik ve gayrimuntazam binalarda bu
lunmakta idi; son günlerde Cürnhuriyetin yapıcı ve yaratıcı eU 
buraya da uzanmış ve Elmalıya bir modem hükfunet konağı i10 
daha birçok yeni binalar yapılımya başlamıştır. 

Karogölün çiftçilere ıaran 
Elmalm.nı ova kısmından çrka.n su 

''Kara.göl,, namile bir düdene akar, 
dalgaların çıplaklığı ytizUnden bazı 
kere yağmur ve karlarm tesiriyle bu 

I 

dUden sulannı tamamile istiap ede -
mediğinden, taşar, arazi ve mahsul!-

Zonguldak 
kömürleri 

tı su altında bırakır. Çiftçinin bu yUz s) 
den mühim zararları olduğu görUI- Zonguldak (TA.ı'l) - Zonguld 
mektedir. Halkın en mühim derdi 0 • havzasındaki kömUr \rlrketlcr;yJe 
lan bu dUdene muntazam bir kana) ma.dencilerinden bir kısmının, }{0-
açm&k suretile mecrasının deği.5tirll- mUrlerini bir elden satma;k üzera tef 
mesi ·beklenmektedir. kil e~eri "Satış bürosu,, iyi 60' 

S h 
ı fi • mercler verdiği için, geri kalan ait" 

por arer.e erı k t d il b n...rı'J' Çalışkan Elmalı gençleri apor ~le· e ~e ma ene er de u sene bı..uv 
rine büyük bir önem vermektedirler. dahil olm~lardır • tı1 
Bilhassa futbol takımları her sene Merkezı lstanbulda olan bu sa 

birliifüıin .zo~~·1da.kt.a. da ı.· maçlar ytıpmak üzere kom;ıu yilayet - ~~ ~1~-~ 
ve kaza merkezlerine gitmektedir- vardır • 
ler. üç ört yıldanberi kuvvetli bir Madenciler ve şirketler istihsal et-
teşkilatla çalışan futbol takımı bil· tikleri bUttin kö?1ürleri bu vasıta u; 
hassa dağ alayındaki sportmen za- satmakta olup büro masrafı olaı11 
bitlerden takviye görmek suretile ça- her şiııket ve madenci, imrar ettllf 
lı9makta.dır. kömür miktarı nisbetinde ve ton bf' 

Tavukçuluk ve tavıan istasyonları. §ma az bir masraf vermetkedir . 
Edirne, - Trakyada kaza merkez Zonguldak havzası kömUrl~ntıı 

teriyle 40 köyde tavukçuluk istaayo- bir elden eatışa ar7.olunması, aynt ti 
nu açılmıştır. Ondan fazla tavşan manda madencilerle kömür mllşterl-
istasyonunda da kilosu 20 lira eden terinin de işlerini kolayla.ştırmakt"' 
Ankara tavşanları ile Şinşilla tavşan dtr 

"Tuna .. Refikimiz tarı yetiştirilmektedir. -=-=:mı-==-:m::ı:::ıc:z=::ıı:ıı:==~ 
Romanyanm (Silistre) kasabıtsm- Bu sene istMyonlann sayısı arttı· tasyonlannda Edirnedeki mektepte· 

da Türkçe çr.kan ''Tuna" refikimiz rıiacaktır. rin son sınıf talebeleri tatbikat g5r' 
iki yaşına girmiştir. Tebrlk ve mu,.. Karaağaçtaki tavuk ve tavşan is- mektedir. 
vaffakıyctin devamını temeİıi ede - ==============================~~ 
riz • 

Balta ile Kendi11i Mü· 
daf aa Eden Kadın 
Balıkesir, - Cümhuriyet mahalle

sinde oturan bah<:ivan Mustafa oğlu 
Hüseyin. sarhoş olduktan sonra Eğe 
mahallesine g:dip Mustafanm kapısı
na dayanmış ve o esnada kapıda gö
rülen Mustafanm kızlan Esma ile 
Zebraya bıçak çekmiştir . 

Zehra da. eline geçirdiği bir balta 
ile Hüscyne mukabelede bulunmuş, 

bir .mUddet devam eden mücadele et· 
raftan yetişenlerin mUdahalesile kan 
sız soıia eııntiştir . 

nos, Scguedillaa ve Malaguenas'la
n çok hatırlatır. Buranın yurdda.· 
şı olan vahşi kedi, ve pare vücudu 
gibi kıvrak gövdelerin otururken 
oynamak Uzere fırlayıp kalkması, 
hayat hızının ne demek olduğu hak· 
kında bir fikir vermiye yetişir. Oy
dıklan oyunlar, hiç bir ç~it aşın· 
lığa doğru sapmamakla beraber, 
ilütün gövdenin çeviklik ve zarafe· 
tini meydana kor; SUratli dönUş
ler, ve iki el parmaklarının baş üze. 
rinde kastagniyetler gibi şakırda· 
dığını görürsünüz. Bu şıkırtı çarda 
ğın asma yapraklan arasından gö
zetiiyen yıldızlan vecde getirir, ııe· 

vinçle pırıldarnıya koyulurlar • 
Sokaklarda yUzleree gUıel çocu· 

ğun çıplak ayaklan patırda.şrr. Ya.. 
ğız ve kuvvetll bacaklı a.nalarm ~r
dı srra dokuz:ar onar gürbüz c:ocuk 
koşar. Zaten tehirde o kadar bol 
çocuk var ki hatta yUz yirmi yi.iz 
otuz yaşında ihtiyarlar blle, çocuk
ların canı sıkılma.em diye, sokak. 
larda s;UIUmsiyerek gezerler. 

Anfalyaaa yeni inıa ed ilen halkevi binası 

• n Halk evi Antalya 
yeni faaliyet ef 

Antalya, (TAN) - ln,ası 936 yılı dern fiskıyeli bir havuz yapılmıştır• 
içerisinde hitam bulan Antalya Halk Bahçenin her tarafı çiçeklerle cfDrıS" 
evinin hemen her 'ubesi faaliyet ha. tılmı~. burası güzel bir park halirı• 
!indedir. Spor şubesinin çalışmaları ifrağ olunmuştur. 
sayesinde alafran&a ve serbest gür~ Geniş ve müsait bir salon dahili"' 
le uğra,an amatör gençler gayet iyi oO 
yetişmektedirler. Güreş için minder- de bulunan ev kütüphanesinde 17 

·si 
ler ve duş tertibatı vücude getiril • kıymetli eser vardır. Bunun ekseri 
miştir. yeni harflidir. 

Temsil kolu. yeni vlicude getirilen Bir ayda kütüphaneye gelenler bi11 

hakikaten zengin sahne tertlbatile se Uç yüzU bulmaktadır. 
1 nelik faaliyetine bqlamı, bulunmak. Antalya halkevlnln her sahadaı.c 

tadır. Bu sene ille oynanan (Son Al· ft'lallyeti kendisini ne,rlyat kolund~ 
tes) piyesi büyük muvaffakıyetler da göstermektedir. ilk sayısı ştıbll 
kazanmıştır. içinde çıkan (Türk Akdeniz). mııtııt1• 

Temsil şubesinin teknik ve dekor li bir kıymet taşımaktadır. Bu rııee• 
işlerini Re,it Yılmaz görmektedir. muada daha ziynde Antalya tarihir16 

YENi HAVUZ VE PARK ve faktörOne ait tetkll ve mU,tthad
9 

Antalya Halkevinln bahçesine mo. vazıları vardır. - B. S 
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No. 56 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Hüseyinin adamları, kırbalarında kalan suları 
içti'.er. Çölün ateş dalgası her tarafı kavuruyor, 

Üzüm kurumu incir 
piyasasında nazım 
bir rol oynıyacak 

İzmir. (TAN) - Yirmi beş senelik bir tarihe malik bulunan 
Aydın incir Kooperatifleri İttihadı umumi heyeti. İttihadın tasfi
yesine karar vermiş bulunuyor. Heyeti umumiyenin seçtiği beş 

kişilik bir heyet, tasfiye işine bilfiil başlamıştır. Bu kooperatifle
rin ortakları şimdiden bazı endişelere düşmektedirler. Bu endişe
leri doğuran sebepler arasında şunlar da vardır: 

çocuklar "Su !..,, diye bağırıyorlardı 
(Y~, Emir, 

1 
" U:Iüseyin) in Şama gitmesini arzu 
~ te~Iif eden, ben değilim. Kendisi 
d Yle. ıstedi. Ve hatta israr göster • 
d ~'. Şırndi senden aldığım emri ken -
k ısırıe . g~sterdim. İki taraf arasında 
e:n d?kulmemesi için, bu emre itaat 
s ~esı lazım geldiğini söyledim. HU. 
~Yln, bu sözlerimi şiddetle reddetti. 
lile bu~adan, doğruca Şama gönde -
nıesınde israr eyledi. 

,t!:aksadım, mes~leyi sulhan tesviye 
ın. ek.: Gerek senin ve gerek Emirll
,. Urnının aleyhinde sözlere meydan 
erınernektir. Maamafih; emir, yine 

lenindir.) 

b biye bir ikinci mektup yazarak 
~u da sür'atle tbni Ziyada 

tondermi.şti. 

Entrika 
b l?nt Ziyad bu mektubu alır almaz; 
:s ve dessas ömerin, bu mesele 

afında mutlak bir intrika çevir. 
lnek istediğini hissetmiş.. büsbütün 
flatebe gelmişti. 
tı lbni Ziya.dan bUtUn endişeleri, bir 
Ö 0tka Uzerinde temerküz.. etmişti. Ve 
b.ınenn (!mnmı Hüseyin) ile gizli 
~ itUat aktetmesinden şüphelen -

ln.ı ti. 

çunkU Omer; (Hazreti Muham -
~~) in hanedanına mensubiyeti ha
lt di . . Babası (Saad lbni Ehi Vak -
d Qs) ıse ; (Resulü Ekrem) tarafın -
il a.n .- henüz sağlıklarında - (Cen
b;t ile tebşir) edilen (on zat) tan 
ıriydL 

)( 13u iki Bebeıbe başka menfaatler de 
,;ırıştığı takdirde Omerln ve mai -
~et· ' 
l'i indeki askerlerin, (İmamı Hil!'le -
t n) e iltihak eaivcrmeleri, çok muh-
enıeldi. 

Yeni bir plan 

i .lşte: Omerin (Hüseyin) e hücum 
çın • 

t agır davranmasını bu suretle 
ef · bir sır. eden tbni Ziyad, derhal yeni 
ğ Plan tertip etmiş ... En emin oldu
l' U Sadık adamlarından, ve en hara-
etu Ernevf taraftarlarından (Hac -
~r), (Şi) ve (Şemer) ismindeki Uç 
~hsı, kuvvetli bir müfrezeJle derhal 
~rbelaya göndermişti. Ve gönde -
taı ken de bunlara. şu kat'i emir ve 

1ınatı vermişti : ~ 
'le~ U:IUseyin) ya, EmlrUlmUminin 

1• Ztde bia't edecek .. ve yahut, evvc
f)a l\ureye gelerek 'bize teslimiyet 

11°~tereoektir. Ancak, lbunlardan bi -

1 tıı 'Yaptıktan sonra Şama gönderi -
de:ekur. Bu iki şıktan birini yapma
t ıgı takdirde, behemehal tedip edile
( ektir... Kez-belaya gidiniz. ömerin 
t ll\>\leUerine iltihak ediniz. Ve Öme
~~ de şu emrimi bildiriniz.. (HUse -
i . ) in firarına meydan vermemek 
~ırı, karargahın etrafı uzaktan uza
'ti a 11.skerle çevrilecek.. (Frat neh -
tı) 8a.hilleri de muhafaza altına alı
t arak (Hüseyin) ile yanındakiler bi
te ~rnamiylc itaat ve teslimiyet gös
l erınctye kadar, kendilerine bir dam 
~ Verilmiyecek... Bütün bunlara 

' 

en, şayet (HUseyin) yine inat 
e iar • h arda devam ederse, mesele der-
lll kılıçla halledilecek ... 
benıişu ... 

't1l lbnı Ziyadm bu Uç sadık adamı. 
le dırını sUr'atiyle Kerbeliya gelmif
ci l"., Örnere iltihakederek 1bni Ziya-
~ bu son emrini tebliğ etmişlerdi. 

\ii. rner, bu emre itaat edeceğini bil
bırtıı.lşU, Fakat, Clmamı Hüseyin) i 
d tıat kendi tarafından Şama gön -
ı::~rek Halife Yezidin gözüne gir -
(li hUlyasında.n da vaz geçmemişti. 
it u~yln) ile gizlice tekrar milza -

e;;Ye girişmişti. 
h~ Ufeden gelenlerden Şemer, bunu 
bir eder etmez, derhal !bni Ziyada 
Ilı Irıektup gönderml.ş; Omer ile (1-
ta~ını liüseyin) arasında gizli bir mü 
~re cereyan ettiğini bildirmişti. 
~ nt Zlyat., artık öfkeden çıldıra -

(~bir hale gelmi,: 
'e l, Onıer .. Biz seni oraya. (Hil • 
d~) ile nı uhabbet etmek için gön. 
r8.t edik. Ya, '<ierha1 emirlerimi in • 
keti edeceksin. Ve yahut, oradaki 8.8· 

n kumandasmı Şemere terkedc.. 

rek buraya geleceksin .. Talip oldu -ı şaşırmışlardı. Bu memnuiyetin ma. 
ğun Res ve Teberistan \ilayetlerinin nasını, birdenbire anlayamamışlar -
fermanı, Şemere gönderilecektir.) dı. Yüksek sesle konuşmıya başla • 

Diye, sert bir mektup yazmış, gön mışlardr: 

-ı Aydın inc1r mil8tahsilleri koopera.· 
.-....-.--......... ~....-- 1 tıf!eri ittihadının işıni Iktısat Ve.kile-

ZA H 1. RE urun tensibi ile Tanş Uzüm Kurumu 
deruhte edecektir. Vekil Celll Baya. 

dennişti.... -Biz, su almıya gidiyoruz" .. 
Ömer, bu mektubu alır almaz, bil - - Su, yok .. 

yUk bir telaşa kapılarak; Kfıfeden - lşte .. koca fırat akıp gidiyor. 
gelen lbni Ziyadın adamlarım topla. - Fa.kat, siz .. oradan bir katre bi BORSAS' 

rm son lzmir seyahatinde, yeni i§ler 
için teşkilat kurulmasını Uzlim Kuru

mış: le alamayacaksmız .. mu Müdürü lsmail Hakkı Verala em
- Ben, lbni Ziyat gibi akil bir e- - Niçin?. 

mirin verdiği emir ve talimata mu - _ Emir böyle ... 
halef et edecek kadar küstah ve şu • _Bu emri kim verdi'!. 

_....,....._._.____.. 
rettiği ve bu teşkilatın ay sonuna ka
dar yaptlacağı bile alakadarlarca du

Yukan yulmuştur. 

FlYATLAR 
Cinsi 

Buğday yumu§nk 
~ağı 

6 12 ursuz değilim. Maksadım, meseleyi 
kan dökmeden halletmek.. ve İslam 
aleminde bir hoşnutsuzluğa meydan 
vermemekti. Mademki bu dli~Unccm 
}ıoş görülmüyor. Şu halde, aldığım e 
mir ve talimat mucibince harekete 
geçiyorum. 

Bir katre ıu ... 
Demiş .. ve llk hareket olmak üze

rede, (İbni Haccac) isminde birini 
Firat sahillerinin muhafazasına mc -
mur etmiş: 

- Hüseyin ile adamlarını Firata 
yaklaştırmayacaksınız. Onlara, bir 
katre bile su aldırmıyacaksınız. 

Diye emir vermişti: 
Bugün, (Muharrem) ayının yedin

ci gUnti idi .. O kızgın çölün seyyal 
ateş dalgaları arasında bunalmış kal 
mış olan da(Hüseyin) in kafilesi, kır 
balanndld son sularını sarf etmişler -
di. 

Hararetin şiddetinden bizar olan 
kadınlar ve çocuklar, su istemişler 

di. Gençlerden bazıları, kırbalarmı 

yüklenerek Firat sahiline inmek iste
mişlerd '. 

Fakat, (İbni Haccac) in adamları 
derhal karşılarına geçmişler.. Okla
rın. yaylannı germişler: 

- Yasak! .. Buradan ileri geçe -
mezsiniz ... 
Dçmişlerdi .. 
(Hüseyin) i n adamları 

-Emir... Arpa 
Allah, Allah .. New•tuhııf şey ... Fasulye Çalı 

4 27,5 
8-

4 30 

Bu Emir, mtislüman degıl mi?· Susam 

- Elhamdülillah.. . Afyon 
- E .. Emhamdüli118.h, müslUman o Zerdeva derisi 

lan; dini ayn bir ka.firi bile, Allahın Sansar ,, 
en aziz bir nimeti olan sudan mah • Kunduz ,, 
rum edemez. Halbuki şurada, Re- Tilki ,, 
sulü Ekremin yavruları hararetten Porsuk ,, 
buna.imış .. Su: diye feryat ediyor... Kurt ,, 

18-
480 -

5400 
3000 
1600 

750 
6...tO 
800 

Bunlara, insaf ve merhametiniz yok Tavşan 
mu?. 

- Biz aldığımız emre itaate mec 
buruz .. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. 

- Bari; yalnız çocuklarla kadın -
lar için bir kırba olsun, su veriniz .. 

- Bir katre dahi veremeyiz. 
(Hüseyin) in esbabı; bu, taş yU -

rekli adamlara söz geçirmek müm -
kün olmıyacağını anlayınca, meliıl 

ve mahzun geri dönmtişler .. Ellerin -
deki boş kırbaları (HUseyin) e göster 
mişler: 

" 24 20 

GELEN 
Buğday 

Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Kuşyemı 

Susı-.m 

Peynir bcy::z 
Pamuk 
AfyQil 

BuC'chy 
Yapak 

G 1 O EN 

540 -

8800 

650 

135 Ton 
l :!O ., 

90 •• 

15 " 
17 il 

17 " 

G " 
3 " 
3 " 

4'l:l 1'on 
!'l .. 

- Ya, İmam .. Bu zalimler, önUmU 
ze g çtiler. Bizi. Fırat sahiline koyu. 
vermediler. Bir katre bile su ver:rnl
yeceklerini söylediler .. DIŞ FiYATLAR 

Diye şikAyete başlıyarak. karşılaş 
tıklan muameleyi nakletmişlerdi. 

Diye şikayete başlıyarak, karşrlaş
tıkları muameleyi nakletmişlerdi. 

(Arkası var) 

Buğday Llverpul 
,, : Şikago 
,, : Vinipck 

Arpa : Am·ers 
Mısır : Londra 
Keten T. : ,, 
Fındık G. : Hamburg 

5,96 K. 
6,2U ,, 
5,97 .. 
5,48 " 
3,55 " 
7,31 " 

SAGLIK ÖGUTLERi 
" L. : il 

w.os " 
W ,08 ,, 

Zahire Borsaııı Gevşek 

Etle Ekmek 
Belki mercimeği sevmezsınız 

ve kuru fasulyeyi ona tercih e
dersiniz ama, mercimek, sağlık 

bakımından, değerli, hem de çok 
değerli bir yemektir. Zaten, bazı
larının her nedense kulak çorbası 
dedikleri, hamurlu mercimek çor
basının içinde mercimeğin lezzeti 
kuru fasulyenin lezıetinden hiç. 
te aşağı kalmaz. Kuru fasulyeden 
perhiz yemeği olamadığı halde, 
mercimek adeta bir perhiz yemeği 
sayılır. 

Bilirsiniz ki hekimler nıercime -
ği ötedenberi çocuklar, bilhassa 
kansız ve zayıf çocuklar için iyi 
bir yemek diye tavsiye ederler, 
çocuklar hek,mlerin bu tavsiye • 
ferinden hoşlanmazlarsa da, hekim 
lerin tavsiyesine sebepler vardır: 
Bir kere mercimekte hatırı sayı
laca!<' nisbette çelik vardır. Bun -
dan dolayı kansızlığa karşı hizmet 
eder diye tanınmıştır. 

Fakat mercimeğin asıl değeri az 
miktarda, çok besleyici olmasıdır. 
Yüz gram nıercinıek yalnız başı • 
na yüz gram etle birlikte bir o ka
dar ekmeğe muadildir. 
_Bu nasıl şey bir avuç mercime 
ğin bu kadar değeri olur mu?. 

Demeyiniz. Mercimeğin besleyi
ci maddelerini sizinle birlikte tah

lil edelim: 
Albümin yüzde 24,30: şeker ya

paeak maddeleri yUzde 59,10; yağ 
yUzde 1,46, 

Ayni besleyici maddeterl etle, 
ekmekte arayalım: 

E1 
Albümin 
Şeker yapace.k 
Yağ 

~o 

? 
6 

Ekmek 
7 

? 55 
1 

LOKMAN HEKiM 

ve mercimek 
Şimdi bunların kalorilerini bu· 

lafım: Yüz granı ekmekte 25,7, 
yüz gram ette 134 kalori bulun
duğu halde, yüz gram mercimekte 
337, yani ekmekle birlikte etin ka
lorilerine hemen hemen muadil ka· 
lori bulunur. 

Mercimekte yağ az nisbette bu
lunduğu için onu etle karıştk pi
şirtir ve ekmekle yer, çocukları

nıza da öyle verirsiniz, görüyorsu
nuz: ki, pek ziyade besleyici, henı 

de etle karışık olduğu için pek lez
zetli, bir gıda vermiş olursunuz. 

Halbuki merciıneğin değeri sa • 
dece bu kadardan ibaret değildir. 
Eski Yunanlılar mercimekten hiç 
hoşlanınazlarken, lpokrat hekim 
onu karaciğer, böbrek, kalp, nefes 
darlığı hastalıklarında ve inatçı 

inkıbazda illiç diye yedirirdi. On. 
dan sonra gelen meşhur hekimler. 
den Dioskorit mide zayıflığına kar 
şı otuz tane mercimek verirdi. 
Daha sonra Calinus hekim, bayan
ların aybaşı sancılarına, bir de is
hale tutulanlara yine mercimek 
tavsiye ederdi. 

Bizim en btiyük Türk hekimi 

lbnl Sina ise, kendinden önce gel

miş meşhur hekimlerden geri kal· 

mamak için,, mercimekte çiçek 
hastalığının devası olmak faziletini 
iH'ıve etmişti. O vakittenberi - Be 
reket versin - çiçek hastalılının 
d a h a k a t' t d • v a • ı olan 
qı bulunmadılındM merolmej• 
bu yl:Snden ihtiyacımız kalmamak· 
la beraber bir tabak mercimek ye
meğinin ayni ağırlıkta etle ekme -
ğe muadil olduiunu unutmamalı
yız. 

Zahire boreasmd:ıK\ gev§dtlik de· 
vam etmektedir. Polatlının ekstra 
buğdayları 6,29; 6-7 çavdarıı sıra be· 
yazlar 6 ,10; 15-16 çavdar!ı 6,05; otuz 
çavdarlılar 6 kuruştur. Ihracat için 
4,30 kuruştan arpa satılmıştır. Yem
lik arpalar 4,28 kuruştur. Dün şeh
rimize 10 vagon buğday, 7 vagon çav
dar, 5 vagon arpa gelmiştir. 

Yüz bin 
çift torik 

Hafta içinde tutT..ılan toriklerin a
dedi yüz bin çifti bulmuştur. Bunla
rın dörtte Uçünü limanımızda bulun
makta olan Italyan vapurları ve biri· 
ni de Yunan gemileri satın almışlar
dır. Fiya.tlan 24-30 kuruş arasında
dır. Ayni vapurlara kilosu 4,5:-5 ku
ruştan on ta.ne büyilk orkinos satıl
mı§tır. Diğer kUçük balıklar azdır. 
Uskumru 30. kalkan 40, çmakop 30 
}<uruştur. Kılıç bollaşmış ve kilosu 
]8-30 kuru§ arasmda satılmıştır. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan euancler ounlar

dır: 
İSTANBUL CİHETİ 

Eminönü: Minasyan, Alemdar: Sırrı Ra
sim: Beyazıt: Belkıs, Küçiıkpazar : Hulusi ; 
Şehremini: Nazım; Karaıumrük: Suat, Sa
rnatya: Erofilos ; Şehzadebaşı: 1. Hakkı ; 
Ak5ara1~ Pertev; Fener: Husamcttin; E
yüp: Eyiıp eczanesi. 

BEYOGLU CİHETİ 
Beyoğu: Kanzuk: Taksim: Niıamettin ve 

Nihat: Galata : Sporidis: Şioli: Halk; Hsa
köy: Nesim Aseo ; Kaarınpaşa : Mileyyct. 

BEŞİKTAŞ CİHETİ 
Beıiktao: Süleyman Recep; Ortaköy: Or-

taköy; Arnavutköy: Miltiyadi; lkb~: 
Mer~ez ecıanelerl. 

SARIYER ClHETl 
Bti7filcdende Nuri, Tarab:ya. Ytıılkö,., Bo 

,..cık5y ve Rumelihiaarı teıanelerl. 
USKUDAR VE KADIKÖY CtHETl 
Kadıköyde Modada Sıhhat, Paıaryolan· 

da Refet; 'Osküdarda İmrahor eczaneleri. 
DtCER SEMTLER 

BU,.Ukadıda Sinasi Bakı:rköyde Hilll ec
zaneleri. 

Ortaklardan bazılan, UzUın Kuru-
mıunun Avrupa ve Amerikada orsa· 
nizasyonu olmadığı cihetle bu işi ko
lay kolay ba~ramıyacağı kanaatini 
izhar ediyorlar. 

Bu kanaatte olanlar, fazlaca i.ıstih
salatta bulunan ortaklardır. KüçUk 
ortaklar ise vaziyetten çok menuı..un 
görünmektedirler. 

Kooperatifler Ittlhadı, §İmdiye ka
dar ortaklarından aldığı malın azamı 
yüz.de on beşini işlemiş ve işlenmiş 

bir halde sevk etmişti. Haber alındı
ğına göre. Tariş UzUm Kurumu bu 
miktarı yi.izde kırk beşe kadar çıka
racak. lttihadın ödemiş ve Reşadi
yedeki büyük binalarını bu işte kul
lanacaktır. 

Iktısat Vekili Cclfıl Bayar, Atattirk 
konağında yapılan bir toplantıda, Zi
raat Bankası müdürüne ve al!kadar 
memurlara, ortaklarca istihsal edilen 
incirin ha.kiki miktarının tesbitini ve 
kendisine bildirilmesini emretmiştir. 

Uzüm Kurumunun, Uzüm piyasa.sın 
da olduğu gibi, incir piyasasında da 
bundan sonra nazımlık rolilnU muvaf
fakiyetle yapacağı zannedilmektedir. 

Kurumun. işi derohte ettikten son
ra işleteceği incir miktarı yüzde kırk 
beşi bulunca, şimdiki organizasyonu 
kafi gelmiyecek, gerek Amerika ve 
gerek A vrupada yeni teşkilat yapıl· 
ma.sı lümumu hii.8ıl olacaktır. 

lttihadm Amerika ve Alma.nyadaki 
organizasyonu mükemmel. yalnız 

Fransa ve Ingilteredeki zavıftır. Bun
ların da takviyesi temi11 e<lilerektir. 

j BORSA J 
6 lUART CU~IARTESİ 

Paralar 

•Sterlin 
1 Dolar 

20 Frart5ız Fr. 
20 Lırt· 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmı 
20 İsviçre Fr. 
20 Lev11 

1 Florin 

Alı t 
613.-
123.-
116.-
120.-
80.-
18.-

565.-

20 Çekoslovak kro. 
2 Şiling 

20.-
63.-
70.-
20.-

1 Mark 
1 Zloti 

Pcngo 
20 Ley 

Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdaın 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varıova 
Budapc~te 
Bilkrd 
Belırat 
YokoharM 
Moskova 
Stokholm 

25.-
20.-
21.-
11..-
48.-
30-

:035.-
247..-

617.
o.nııı 

17.0425 
15.0275 
4.6920 

88.575 
3.4665 

64.SOS 
1.4451 

22.71 
4;2382 

11.'41 
l.9633 
4.1825 
4.9760 

108.265 
34.5225 

2.7785 
!4.94 
3.1434 

Türk altmı 
lnıiliz altuu 

Fransu altını 
Rua altnu 
Alman all.tnı 

Banknot (ôtln. aant.1 
Kalm betibirlik (Cam.) 

" ., (Mecit) 
• ,. (Aziz) 
,. .. (Hamid.) 
,. ., (Reşad.) 

.. (Vahidct.) 

5 atıf 
617.-
126.-
116.-
12~.-

84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1036.-
248.-

616.50 
0.7949 

17.125 
15.1010 
4.7060 

89.0065 
3.4835 

64.82 
1.4530 

22.8216 
4.2590 

11.4657 
1.9780 
4.2020 
4.3975 

108.795 
34.69 

2.75125 
24.82 

3.1588 

K. 
1036 
1142 
tZ4 

11IO 
1015 ,., 

L. K. 
51 50 
51 50 
51 so 
52 50 
ss 75 
51 .H 

Frank 
düştü 

Evvelki akşam geç vakte 
kadar Parls borsasın 

dan haber alınamamıştı r. 
Dün sabah Türk borcuna da 
ir gelen Paris telgrafı 280 ve 
234 rakkamlarını göstermek 
te idi. Bu rakkamlar bir müd 
det borsacıları şaşırtmış ist 
de bilahare 280 in Türk bor 
cuna ve 2~ ün lzmir Kasabc 
hattına ait 1934 tarihl i Tli rk 
borcuna aidiyeti anlaşılmı~ 
tır. Bunun üzerine piyasn 
20 tiradan açılmış, bu miktar 
üzerinden bir hayli satışlar 
olmuştur. Oğleye doğru bo 
sada Frangın düşmekte oldu 
ğuna dair bir şayia dolaşma 
ya başlamıştır. Biraz sonra 
Paristen Frangın kıymetine 
dair gelen telgrafta bir gün 
evveline kadar bir lngiliz lira 
sı 105 Frank olduğu fı..alde. 
dün 107,5 Frank kıymetini a l 
dığı bildirlimiştir. Bu haber 
Türk borcuna tesir ederek 
borsanın 19,60 lirada kapan 
ınasına sebep olmuştur. O ı 

ğer esham ve tahvilfttta h iç 
tebeddül olmıunıştır. 

Sergilere Çağırıldık 
Ankara, 6 (TAN) - .Mayısta Bcl

gratta ve Baride, htaziranda da Yu
goslavyada, Lubliynnada açılncak o
lan beynelmilel panayırlara Tilrk ta
cirleıi de çaı?ırılmışlardır. 

[u MA-;:;= HAR EK ETLER 1 

Bugün limanımıza gelecek vap•ıı·
lar: Saat 12 de Ege Kara.denizden , 8 
de Kemal Ayvalıkt:ın. 

Bugün hmanımızdan gidecek va
purlar: Saat 9,30 da U~ır lzmite; 
8.30 da Bu;·sc Mudıır.yaya ; 9 da Tay
yar lmrora. 

" ~ 

Tehlikeyi 
Büyümeden .. 
Onleyiniz! 

üyük, küçük birçok B hastalklar soğuk al
gınlığı ile başlar. 
Mikroplar üşüyen vücudc 
hücum ederler. Nezle ve kı
rıklık başgösterrir. Hararet 
yükselir. Artık en korkula
cak hastalıklar için bile ze
min hazxrlarunış dem.ektir. 

Kendinizi u,üttüğünüzü his
ıeder e~ez derhal bir kate 

GRiPiN 
ahnıı 

1N sizi grlpe ~ı korur 
1N en §lddetli ba.5 ' 'c dlı 

lanm geçirir. 
GlUPİN üşütmekten müteveı

lld bel \'e s1n1r ağnlannı, bü. 
tün sm ve 8&Dcılan dln<llrir. 

GRiPiN 
kaıeleri 

İcabında günde üç kaşe alı
nabilir. 
Bütün eczanelerde satılır. 



VENÜS gibi güzel olmak iı· 
tinmumız; daima 

VENUS Kremi 
VENÜS Pudrası 
VENÜS AJlığı 

_VENOS Ruju 
VENUS Rimeli 
VENÜS Sürmesi 
VENÜS Briyantini 
VENÜS Esansı 
VENÜS Kolonyası 
VENÜS Gliserinli ve tuval t 

ısa bunu 

Çam kokulu EREN kolon
yası kullanınız. 

mü<:tahzanıtı nnm 'o §fihre.tlnl siız \!". s:ırlatanlıkla d('ğil 
malını l.ıütiın dllııyn~ a be ~ cııdlrm~ ~uretile isbnt eden .,.a~ anı it inıat 
eg.ıne nuırkatlır. 

VE mlistruuarntmn: anınını ccnınf', ıtri.'nt \r tuharhe ııuı.. 
ğn.zalanndn en kıymetli erlPr , erilmlştir. Uepo<:u: }~, li.' azaAİe ·u-

ttddin tlcaretJıaıı ı - lstmı bul. 

Bina arıyoruz . 

• 

lsta.nbul Asliye Iklncı Ticaret talı-, 
emesinden: Solay .Aznar kumpanya-
ma ait L..oq>anya bandıralı Anduntz Buharlı bir kazan tesisatına clve-

::Mendi vapuru tstanbul limanında de- rişli, icabında su (yahut kuyu) ve 
mırli ve nizamen yanması icap eden elektrik istalasiyon ile 400 - 600 m.2 
ışıkları yanmış olduğu bir sırada kö bir arsada bir bina arıyoruz. Müra 
mür deposu karşısmda bulunmakta caat: Posta kutusu 540. 
iken 23 kfuıunusani 937 tarih saat 
2,25 raddclerindı:> Denizyollan ldare
ıı;ine mensup Türk sanca.kh Ege vapu
ru prova.sile mezkO.r vapurun sanca!c 
tarafına. çarpmak suretiyle ika. eyledi 
ği hasardan sonra tanzim kılınan de
nız raporw.un alnıma.sı gemi kapta.
nı Don Obdolio Kastel Znlabardo ta.
rafından istenllmiııtf r. 

Muhakeme günü olarak tayin kıh· 
nan 29 - 3 - 937 tarih sn.at 14,30 da 
vak'a.dan zararlı herkesin rapor alı· 

nırken yukarıda gösterilen gUn ve. 
saatte mahkemede bizzat hazır bulun

ması veya bir vekil göndermesi Deniz 
Ticaret kanununun 1065. inci madde- -=------=-=---.... --
sine tevfikan ilan olunur. (30736) ~ ----------• 

Istanbul Ikinci iflas Memurluğun
dan: MUflis Kemal Nası masasına 

Zührevi ve cild haıtalıklan 
•• 

or. Hay~i Ome 

T A N 

~A -- -
~~:--- · 

7.3_937'. ~ 

YEN i 

Cocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salrh Murat - M. Zekeriya 
Çocuklarile iftihar etmek istiyen babalara, mek-

t b • • • t 1 b • 1 k çJcuğun Sorduğu Sua11er 
... ocuklar, anneler bab a· 6 1 n en iYi a e esı 0 m a Kola çamaşın niçin sertlet• 

"\r, öğretmenler, hepi· • t • k ı • • • d t irir? 
'lİZ Çocuk Ansiklopedi· 1 $ 1 yen Ç Q C U a r a m U J e Yürürken kollanmız:ı niçiıı 

sini alınız. Çocuk An- saJlanz? • 
Çocuk Ansiklopedisi, ilk defa serdir. İçindeki lüzumsuz ve eski- ek 

siklopedisi, herkesin bundan on beş yıl önce tngilterede miş maliımat çıkarılınL<s, yerlerine Sünger kağıdı niçin mür • 
alabilmesi için yok neşredilmiş ve bütiln dtinya dilleri- yenileri konmuştur. kebi eme~? 
.,ahasına verilmek- ne tercüme edilmiştir. Hatta bu e- Çocuk Ansiklopedisinde bahisler Tuz buzu niçin eritir? 

. edı"r. ser kısmen tUrkçeye de çevrilmişse Maarif Vekaletinin müfredat prog-
de, yeni harflerin kabulü üzerine ramma uygun bir şekilde tanzim e- , Hardal dilimizi niçin ya• 
neşri yanda kalm!ştır. dilmiştir. Bu bakımdan, bu eser- kar? 

Bu defa Çocuk Anı-iklopedisini den hem çocuklar, hem de mual. Balık buz tutnıuf havuzda 
çıkaranlar aralarına Prof. Salih 
luradı da alarak bu eseri yeniden Iimler istüade edebilecektir. nasıl yatar? 

Ye en son tabından dilimize cevir- Çocuk Ansiklopedisinin en bü- Hava açılınca aia nr..rcye gi· 
miye tcşobbüs etmişlerdir. ~ yük hususiyetlerinden biri; resme 

Çocuk Ansiklopcdisi'nin aslı 1n- vercliği ehemmiyettir. Bütün mev- der? 
g"ilizlcr tarafından geçen ene baş. zular en sade çocuk lisanile yazıl. Dağlarm yukıekliğini nasıl 
tanbaşa tadil ,.e ıslah edilerek yep- nuş ve bol resimle daha açık ve ölçeriz? 
yeni bir şekilde çıkanlmış, bütiin daha okunaklı bir hale konmuştur. Otomatik telefon nasıl it• 
bil~ilerin en yeni malumatile tan- Bu sebeple. bu eser her evin en 
zim olunmuştur. Bu itibarla bu de- kıymetli kitabı, her çocuğun en 
fa neşredilecek Ansiklo-µedi, yepye kU\"-'etli yardnncısı, \'C her mualli
ni ve son derece milkemmel bir e- min en aziz bir rehberidir. 

7 tNCt CÜZ ÇIKTI 

ler 
Gün nereden ba,Jar? 
Vesaire .• vesaire ••• 

Çocuk evde, mekteple her 
gün bunlara ben~er yüzlere• 
sual sorar. Çocuk Ansiklo. 
pedisi onun bütün hu uall• 
rine cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kuruşa 

, ............................... , ................................ -. 
~stanbu Gayri Kom-ıs 
D. No: Seıntı ve nıahallesi 

1219 

2026 

20 1 

1~!)!) 

14i3 

16D5 

3096 

8474 

8173 

8360 
7899 

7590 

6666 

4524 
1174 
333 

6414 

6334 

5625 

5624 

3788 

2482 

t'sküdar Icadıy" 

Bost.ancı Çatalçe§me 

.. 
Bl'yoğlu l{amer 
hat.un 
Ak~ roy Tülbentçı 
Muhiddin 
Ycnikoy 

m.ızguneuk 

Usküdar E: Yentma. 
halle Y: Selıi.mi Ali 

.. skildar Arakiyecl 
Hacı Mehmet 

Yeniköy 
Bostancı Ça.taı

~şme 

Feriköy 

Bcyo_:lu Pangalb 

Yeniköy Aya.nikola 
Kuzguncuk 
Beyoğlu Yenişehir 

Edimekapı 

Çakırağa 

Yeşilköy Umranlye 

Bostancı Çatal
çeşme 

., 
" 

" .. 
:Beyoğlu Hüseyin 

Sok ağ' 

E : Hamnmn 
Y · Siırahıcı 
Dere 

Çatalçcsmc 

E : Tevfik 
Y : Mııvı 
Sepetçi 

.Koybaşı cad. 
ve .Malakof 

Köşk 

Emlak No: 

E :~7 

E:15 Mil. 
Harıta:107 

E:16 Mü. 
Haıita.:36 

E: 15 Y:12 

E :45 Y:60 

E: 4 Y:78 
ve 2 ~fa.klub 
~o: Yeni i4 
ve 2 mahal
len 76 ve 2 

E:6 Y:4 

E: Andonnki \'C Gemi
ci Y: Trnblus ve 

E:6-52 
Y:G 

Reisülkütta r 
Nuh kuyusu 
Cad. 

Sait Halimp~a 
Çatal çeşme 

E:22-22 Mü. 
Y:22 

E:24 Y:30 
E:G0-11-34 MU. 

Haıita:34 

Baruthane E :125 MU. 
Cad. Harita :7 
Baruthane E:137 Mil. 
Cad. ve Ferah ve l{okino 
Kilise 
E:YeniY:Gül 
E: Paçacı 
Y: l{atmerli 

12 
28 

E:12 Y:20 

E: Kilise ve Yanuf 
:Y: Kasım ve Ulu batlı 
J{ani Ef. 

E:7-29 
Y:7 

E: Bostan 
Y: Kalaycı 

Çatalseşme 

" 

• 

E:l06 MU. 

11-15 
Harita:60 

11-15 
Harita:61 

E :11-15 lfü. 
Y:99 

1 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
M uhaınmen K. 

111 metre arsa 

242,50 nıetre arsa. 

207 metre arsa 

Arsanın 1 2 hıs. 

Kagir hanenin 
1/ 10 his. 

44 ınelre arsanın 84 
No: lusunun 9 14 Vfı iS 

To: lu arsa:uın 5 14 hm. 

Ahşap baraka 
ve bahçe 
Bnhçeli kArgir 
ha.nenin 2ı5 his. 

içinde kulübe ve ku-
yusu ve bir masura mai 

17 T.L. 

146 .. 

208 " 

110 ,, 

120 " 

160 " 

150 " 

1000 .. 

140 " 

lezizi olan tarlanın 15/240 tlis. 
6S metre arsa 110 " 
199 metre arsa. 160 " 
nın 3/4 his. 

206,48 metre ar. 154 
" sanın 1/2 his. 

6201 metre arsa :ııo ., 

188 metre arsa 200 ,, 
109 metre arsa 180 ,., 
5i ,50 metre arsa 175 " 
207 metre arsa 210 " 

107 metre arsa 220 
" 

356 metre arsa 220 " 
356 " " 220 

" 
161 ,, 

" 160 .. 
69 " .. 280 " 

Bay (Suat Tenik), Istanbu. 
1 un en gijzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vücude gc· 
tirmiştir. (1"ED1G0N) tarafın· 
dan neşredilen bu albüm güzel 
fotoğraf meraklılannı cidden a. 
lakadar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bil· 
tün bayilerden ve lstanbulda 
Ankara caddesinde .YedigUnUn 
satış mağazasmdar. isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pulu 
gönd~renlcre bu albtimden bir 
adet der}lal gönderilir. 

Adres; lstanbul, Ankara cad· 
desi (YedigUn) Mecmuası ida.. 

~---•"ehanesl. 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

, 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplandır. Hiç tahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutusu/ 

---• 55 kuruş---• 

müracaat eden Hazinei Maliyenin is- :>ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
tediği 1.169.627 lira 76 kuruşa muka. ıca.rşısmda No. 313 Telefon:435Sf 

bil son ibraz edilen vesaika nazaran ill•••••••••••• ağa 
vergi miktarı 1.120.337 bir milyon =======:======== Yukarıda e"saft yazılı gayri menkuller 19 • 3 • 937 tarihine tesadüf eden cuma gUnUnden itı'baren bir ay 
yuz yirmi bin Uç yUz otuz yedi lira mediğinden fazlası hakkındaki kayıt mUddetlc pazarhkla. satTşa çıkanlmrştır. Pazarlık için talip olanların sa!ı ve "perşembe günleri saat. 10 dan 
altmış kuruş gösterilmiş olduğundan talebinin reddine ve sıra defterinin 12 ye ve on dörtten on yediye ve bu iki günden maada her giln sabahları saat lO dan 12 ye kadar müracaa~ 
1.120.337 lira 60 kuruşun beşinci sı- bu suretle düzeltilmesine iflas idare- lan.. Halis ve hakiki tabletleri sıhhatiJJ.i!.l 
:raya kayıt ve kabulllne ve fazla ala· since karar verilmiş olduğu ilan olu- ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' soğuktan ve bütün ağrılardan korut• 

KENAN ASiPiN 

l!J-k hakkında kUfi vesaik ibraz edıl- nur. C30798), JSMTh'E DtKKA T 
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Türk Hava Kurumunun 
Motör:ü Tayyare Mektebi 

·~ - Ankarada Türk Hava Kurumunun Me:k~z ~inasının ar
ı ıtıda yaptırılacak Motörlü Tayyare mektebının ınşası kapalı 
lrf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

le 2 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı saat on altıda Ankarada Hava 
' Utunıu Merkez binasında yapılacaktır. 

3 
- Keşif bedeli ( 149808) liradır. 

4 - Muvakkat teminat (8740) lira ( 40) kuruştur. 
"t~ - Münakasa şartnamesi, inşaat şartları, planlar (25) lira 
~rek Hava Kurumu merkez binasından almaca~tır. (1018) 

Kapall Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
'l' 1: 4/271937 günil ihalesi yapı mak iizere 'lan edilmiş olan 
%~n • İran transit yolunun Trabzon Vil!yeti içinde seylap 
~ llba~ kar,ı yapılacak duvar Anroşman, Mahmuz ve sair in-t t?tiilen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çrkanlmıştır. 

2 eııf bedeli {125 855) liradır. 
~lf-.. Eksiltme 15/ 3/ 1937 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da 
~ ıa '1 ek.aletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo-

3 Odasında kapalı zarf uswile yapılacaktır. 
~ .._ Ekıiltme tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
~· bedeı mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden. alınabilir. 

'llt -.. Ekıiltmeye girebilmek için taliplerin 7 543 lırahk mu
'lrı ltat tem.inat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüsha
~.Yazılı talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 

ı 1 ~zundır. · 
bit lttklilerin teklif mektuplarım ikiqci maddede yazılı saatten 
~t evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
~ leri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
~-(-ıo_s_1> ____________________________ ___ 

("111111 ........................................ ~ 

Türk Hava Kurumu· 
Büyük Piyangosu 

S ~ıındi,.e kadar binlerce kişiyi zena-in etmiıtir. 
' Cl lt~ide 11 /Mart/937 dedir. 

BDyOk ikramiye 
50.000 Liradır 

~»raca : 15.000, ı 2.000 10.000 Llrahlc 
lcrarnıyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

ınhisar~ar istanbuJ tsaş
müdür:üğünden: 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusacla tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in
ce sofra tuzları yarnnşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak 
tuzları da ( 50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
satışa çıkanlmıştır. 

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandrklara ko· 
narak ambalajlanmı,tır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo· 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beher 
kilosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satrlamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz, 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 
merkezinde Kabataş ambanna müracaat etmeleri ilan 

( 1184) 

Jandarma genel komutanhğı 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı:. 

Çocuk Es:rgeme Kurumu 
1 Genel Merkezinden; 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, 
tiyatro, yüzme havuzu, gazino ve garaj binaları inşaatı ; proje ve 
keşfinde bazı taditat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye çıka
rılmıştır. İhale 22/ 3/ 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Ço
cuk Esirgeme Kurumu Gene] Merkezinde yapılacaktır. Yeniden 
tanzim edilmiş olan münakasa dosyaları 15 lira mukabilinde Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesap İşleri Direktörlüğün
den verilecektir. ( 1204) ,# _________ _ 

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 

En birinci tartıdırw 

Petrol N iZAM 
· hk iki adet milklfat vardır. 

DiKKAT: 
~~et. alan herkeı 7 Mut 937 gilnü akaamma kada 
t.·ıetllli deiittinnit bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 

1 
et Üzerindeki hakla aakıt olur ... 

1 Ankara satmalma komisyo- Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
ı nundan: ı t. . k.... u M .. d .. r· v •• d • 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminat- e 1 1 S an m U m U U r U g U n en • 

~ 
------------------------------------------~ 11 bu I Defterdarlığından: 

'~~ b\,ılunan definoden çıkan iki altm ıaaı bir çift eı. 
~Pe vıe.air kıymetli eşya canan 86 lira muhammen bedel 
~'.en delllliye, bendiye ~muhammin ücretleri alıcıya ait 
~_üzere 22/ 3/937 Puarteai günü ıut on dörtte Sandal Be
~İ~ Belediye Mezat ıalonunda açık arttmna uıulile kalem 
'lt.tılacaktır. İsteklilerin o gün Bedestende hazır bulun-

• (M.) ( 1262) 

lan yazılı battaniye ve kilim hizalarında yazılı gün ve saatte ka- Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, To-
palı zarf usulile satın alınacaktır. kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 

2 - Şrtnamelcri komsiyondan alınabilecek olan bu eksiltme- edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar-
ye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat içinde lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 3/ 937 Çarşamba günü saat 15 
bulunduracakları teklif mektuplan vaktinden bir ıaat evvel ko- de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. 
miıyona vermiş olmaları. İdari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, Er-

Çinsi Adet Tahmin Şartname İlk teminat_ Eksiltme zurum ve Kars Vilayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
bedeli bedeli İsıtin Umum Müdürlüğünde mevcuttur. lstiyenler bu yerlerden 

L. K. şartnameleri alabilirler. 
Battaniye 4500 900 Kr. 205 Kr. 3037 50 16/ 3/937 Sah S. 10 Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya· 
Kilim 2300 330 ., 569 25 ,, ,, ,, 15 zılı muhammen Fiyatın yüzde vedi buçuğu nisbetinde muvakkat 

(1054) teminat vermeye mecburdur.. (947) 
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.- . SATI$ 

~ YERLERi 

ve 
Acentaları -

uhte•em •ekli haricisi 'Ye tel<
ik tekimülitı itibarile göz ka
a,tıran bir cihaz: 

A.GA BALTIC 
BÜTÜN DALGALARI 
ek açık alan ve Radyo Elek· 

rik'in bütün teknik tekimülitı
ı haiz radyodur. Büyük kadranı 
ardır. Afrikanın Zapelli kapla• 
Hl Cok guzeJ Ve zariftir. 

Galata, Bankalar-caddesinde RADYOFON Maiazası. 
Pendik, Elektrik Mağazası, ŞEVKET KAMBER. 
Bursa, NUREDDiN NEŞET, Uzunçartı No. 128. 
İzmir, A. FELDMANN, Pettemalcdar Çukur han. 
Zonıuldak: Mobilya Evi ALI RIZA. 

• 

Siz de bu kahveden şaşmayınız; 

Cünl<ü: 
\ 

Müessesemiz:n doğru:uğu 

VE 
• 

. varım asırdan fazla zamanın 

Verdiği tecrübe ve bilgisi ile 

HA ZIRLft~DIGI KA.HVEı 
Daima 

astün ve essiz l<~lmıstır. 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERİ 

Esmer, ıarıtın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik Vf. 
cazibeyi arttırır. Burutuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

ıamin kremlerinin 4 n ev, i vard 1 r. 
1- Krem Balsamin yağsız beyazgilndiiz 

. i~in 
2- Krem Balsamin yağh pembe gece i~in 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

i(jin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece İ(jin 

Balıamin kreminde\li ha11a hiçbir kremde yoktur; Balsa • 
min maddesi meıameleri kapatan cildi gençlettirerek beyaz, 
yumu,ak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevheı dir. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • IST ANBUL 

ile 

~ ......................................... , 
~ • B k Acele Satılll< 
L_. um er an Fati12,te Iskenderp~a mahalle-
~ sinde Balip~a caddesinde 18 5 

Umumi Müdürlüğünden: 1 :a,rıı/:,~:p::uı!!;:·:ı:u! 
1 

lektrik ve su tesisatları mevcııt 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikası narmna Avrupadan getir- bulunan hakir apartıman siSte" 

tilecek olan malların tahliye ve gümrük itlerinin bir müteah- 1 minde yapılmış, bir ev maısabi• 
bide ihaleıi hakkında evvelce verileıı ilanımızda yazdı tarih ı binin taşraya gitmesi hasebiYlt 
görülen lüzum üzerine 15 Mart 1937 Pazartesi günü aaat on pek ehven fiatla acele satıJıJ<tJI'· 
bete tehir edilmiştir. Talip! ~rin mezkur hanede o~· 

Taliplerin mezkur tarih ve saatte Ankarada Umumi Mü- ranlara müracaatları. ~ ..J 

dürlüğümüzde hazır bulunmaları. ~ 

' , Küçük ilin 
1 

• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka- Galatada Bankalar caddesinde; 

----------------------------~--------- I M yon hanında 25-26 No. lı 2 yazı~ 
lstanbul Defterdarllgv ından: eti iskan Um Um Ü d Ü rl Ü ğ Ünden : odası ucuz fiyatta devren kiraıı 

htanbul , İkinci lfli.s Memurluğun Kapıcıya mUracaat. 

Adana, Y. SAMI ONLOÇAÇI •e NUREDDiN ATAÇ. 
Ve latanbul Sultanhamam Hamdibey aeçidi No. 54. 

Kumkapıda Bali paşa yokuşunda Kumkapı Orta okulu bakkali- dan: Müflis Galatada kunduracı Jo- Muhacirler için (1000) bin adet araba pazarlıkla imal ettirile- / 
yesi kirası peşin verilmek şartile ytlda 102 yüz iki lira bedel mu- zef Barliya masasına müracaat eden cektir. Pazarlık 11/3/937 Perş({mbe günü saat 15 de Sıhhat ve iç- ,J 
kabilinde bir sene ıiçin açık arttınııa usulile kiraya verilecektir. Hazinenin kazanç vergisinden lstediğ; ti.mai Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. idari ve fenni şartname Sahibi: Ahmet Emin Y AL?d , 
isteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve 475 lir 20 kuruş borcu olduğu anlaşıl- ler İstanbul İzmir Kocaeli İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada Umumi Neşriyatı İdare Ede'' 
seciye sahilti olduklarına, mahkumiyet ve sari hastalıktan bulun- dığmdan mezkfır paranın beginci sı- iskan Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. lstiyenler bu yerlerden s. SALIM 
matlığına dair zabıta, adliye ve sıhhiyeden alacakları resimli vesi- raya kayıt ve kabulüne ve sıra defte- şartnameleri alabilirler. 1ıJt' 
kalar ve yüzde 7,5 pey akçelerile 18/ 3/ 937 Perşembe günü saat rinin bu suretle dü?.eltilmesine karar Pazarlığa girmek için her talip bin araba için şartnamesinde Gazetecilik ve Neıriyat 1' 
J 4 de Milli Emlik Müdürlüğünde toplanan komisyona gelme- :verilmiş olduğu llA.n olwıur~ (30797) yazılı fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat Anonim Şirketi. Basıldığı 
erı. M. '(1143) vermeyc ·ıpctburaur. · (948~. TAN Matbaam 


