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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

na kartı Yeni Çocuk Amild .. 
diaini 7 'h kunıta alabilininis. 

BASVEKILIMIZ P ARISTE 
RICALILE GORUSTU 

FRANSIZ 
~-························~·············~ 

500 Genç Harbiyede J 

Hatay Davamız için 
Müsait Neticelere Varlldı 

P aris Gazeteleri • • • ....,~ 
Bu Ziyaretten · wi!:~":::!~J":::;ri:;;:::,,::;."!:;. ~ 
Ç k M melen Frarmz ıaeteleri ha~aretle alkıflı- ~ 

0 0 m n Un • yarlar. Bu görüfmelercle, Suriye ve Hatay ~ 
Pariı, 8 (TAN muhabirinden telefonla) - huclutlarının zaman alhna alınmcuı maeleai-

Batvekil ismet lnönü, bu aabab Pariıe muva.. • nin Je bahi• mevzuu olcluğunu yine Paru 
salat etmiftir. lımet İnönü, i•taayonda Harici- ; •azeteleri vazıvnrlar. B'Jf"elrilimizin Fran-
ye Nazırı B. Delbos, Yul'oılav ve Irak Sefirleri, • " .,-
Sovyetler Birliği ve Yunan maalahatgüzarlari- •~ B'lf"ekili B. Blumla fÖTÜfme•inıle, Ha .. 
1e Türkiye elçilik ve konsolosluk erkanı, Türle tay davamız üzerinde eh.mmiyetle durulJu-

lnörıü latanbuldan Parü ve talebeleri ve talebe müfettitleri, binici subay• 
L fa da Uave eJUiyor. 

orulraya ayrılırken.. lar, Dainler Vekili, Siyasi müıte,ar B. Numan 

---~-....::...~-------ı Rif at Menemencioğlu tarafından kartılanmıt-

Bir Haftalık j;:;!:'~:~::~tnönüne bukeı·ı----
T~ eh B. Suat ~~:=li FranA 
~ r 1 hududundan kar,ılamış ve muvasa.-

latı müteakıp Paris zabrtuı tarafm-
Ahrnet Emin YALMAN dan emniyet tertibatı alınmıştır. Bu baftanm en çok dikkati lnönU doğruca elçilik Dinasma git-1 

~ cel~~n hadi.elen, AL ~~ekil M. Blum, kendisi şerefine I 
P._ ~CJJe Nazın Baron bir öğle llyafeti vermiftr. Saat 15 
~;! Roaauı Ye AYU8o te biten bu ıiyatett4t Ud ı.tvekil 

.1[11~1-:1. ; ••• .lA...Pad.a.vi :'l'.llrt'· ...... 'P'ra.ıuık ~tlulıınu kutli: 
lto enchr. yarak eam1int aözler teati •tmifler 

-- -

Kuleli askeri lisemiz bu sene de Harbiye mektebimize 500 Çalıtkan geng 
hediye ediyor. Bu müstakbel subaylar dün mektepte candan merasim ve 
teza.hUrat arasında diplomalannı aldılar. Bu münasebetle Kulelinin gür
büz ve ateşli dellkanlılan çok muvaffakıyeUi spor numaralan göstererel& 
alkı§lanclıla.r. Bu merasime ait tafsilat ve resimler 10 uncu sayfadadır. 

Barselonda Anarşi 
Bitti·, 200 Olü . 

400 de Yarall Var 
ASI KUVVETLERi DÜNKÜ ÇARPIŞMALARDA 
FENA "BiR BOZGUNA DAHA UGRADILAR 

ı.ı,, h:a DıWlkatmdan etrafa yayı. ve yemekten sonra da bir N&t kadar 
l>tııı va daha ziyade ıulh havasıdır. hususi milli.katta bulunmliflardır. 
lett Y:nnı bugünkü kuvvet mUvaze- lsmet lnönU, öğle yemeğini müte
'°etbıtn &rtraında, Berlin, Roma mih- ~P elçi B. Suat Davula birlikte Re
Pey macera hevesleri şimdilik e· ısıeUmhur B. ~brun tarafından ka't&tr: 8Ukflnet bulmuş gibi görünü· bul olunarak bır saat kadar görtif· 

A.i tayyareleri taralıntlıın iıuaft1JJCa bombardıman ve tahrip etli.. Londra, 8 (TAN) - Baraelondaki kargqılıklar bitmittir. Ame-
len Gııernica'nın harap v• bombof vaziyetinden bir kö le aendikalan ile hüldbnet müme11illeri tamamiyle anlatmıtlardır. lk· müştUr. 

bir ~::kf>.met, menfaatlerini en iyi PAR!s GÖRÜSMELERt ve HATAY 
' ~e korumak ma.ksadile bera- DAVAMIZ 
ltr. F'~rllmek arzusunu gösteriyor- B. Numan Rifat Menemencioğlu 
'tttıaıt d t aralarındaki münasebeti bu görilşmeler e8nasmda iki defa ha
lrıtt\t.,,,_ er~ceaıne kadar vardırmayı riciye nezaretine gitmiştir. Hatay 
lo~'tll .rormemişlerdir. Berlin - davamız Uzerinde mühim görüşme -
1Jb. 'lılh nıihverinfn A vrupanm büyük ter yapıldığı, ıancak meselesinin iki 
~ nıerkezi olduğunu iddia edi- ta.rafı b09nut edecek tarzda halli ko-
1rıa..:;:- Ye herkesi bu sulh hareketine nuşulduğu ve meselenin kat'i halline 
~davet ediyorlar. Demek ki, yardım eden bir yol tutulduğu anla-
1\ıUı "h lliııeuer Cemiyeti muhiti ile (Arkası Sa. lO SU. 5 te) 
'1.ıı, &anıda Y&rlf& çıkmak iddiası 

.\\Pru 
lçlQ Uk Pa.da ısulbU yeniden kurmak 
lnını. ~ beklenen adım, Lokamo Pak
~ ~ne geçecek emniyet anlaş
tlct "azı 0n.Ufmaktı:r. Belçika.nm ha
le ~l~eti tamamne berrak bir ha
hYt l1t içln meselenin Garbi Avru-

lı kramı basltleşmiftir. 

Beşiktaş 

Tehlike 
Atlattı 

fe Baraelon nizam komiseri, aldıiı fena tedbirler dolayııile azledi). 
---------~---~----------~~n~b~~mn~~eed~~~~n~~~m~ 

El kt .k s· k t• F I ldur: 200 ölü, 400 yaralı. e r 1 1 r e 1 -a Z a Baraelondan F ranaaya tayyare ile ıiden yolcular ıükfinetin ta- . 
1 k ı • • mamiyle iade edildiiini bildirmektedirler. 

Para Çekme ç in Oyl e hıı!:'m~ıe ıe::u::.,ıı::~:~ -8-.-Ç---v-
G • 1 1 y d k terketmiılerse de ~ariyle be~ber 1 r o c u g u 

arıp ş er apıyor u i .. ::':=:::~.~mBun-:ı::: A 
Elimize Geçen Bir Vesikada ibretle 
ve Hayretle Okunacak Satırlar Yar 

İstanbul elektrik şirketi, 7 Ağustoı .. ı 932 tarihinde Brüksel mer
kezine bir mektup yazmış ~ ~enm muhaf a~a. t~rtibatmı gül, 
gülistan şeklinde göstenniştır· Briiksel m~rkezının 8 1Ikteşrin 
1932 senesinde yazdığı bir mektupta şu dikkate değer satırlar 
varclır: 

kabil ana11istler, bata ettiklerini ka- na s 1 
bul etmektedirler. 

TABll HAYAT s k v 
Fransa ile telefon ve . ıimendifer o a g a 

mUnakalltı ıUkftnet ve intizamla bae· 
lamış, dilkklnlar açılmış ve otobüs- At ı 
lerle tramvaylar muntazaman işleme. m 1 s • 
ğe başlamışlardır. . 1 
Göornikayı tamamiyle yakan ve si· 

vil ahaıiye mıtraıyöz at.etiyle saıdıran Betbaht Yavru Şim• 
biler yaptıktan f ecaatten UrkmUşler 

, .. ~~~ gibi bUtiln kuvvetlerini bu kabjl açık Hırsııllk Suçlusudur 

Şimdilik 
İstanbul Müddeiumumilill 

~Yer muallakta kaldı~ 
l '~~a muallakta kaldıkça 

lıb- llll ·-vma nıuhiti eathi ,ekilde 
bet..be, ILJnıtya muhalif olmamakla 
'1U)or lı&cele etmiye de lUzum g8r
ltbitıı ~ eri •th1.llen aebep, lspanya 
~le uaıı&kta bulunmuıdır. 

ao hakkrôrtııuyor ki, ttaıya, Lokar
'1ek içbı Inda, bir müzakereye girif
"1t tngUt':: tavizler bekll;yor. Me
'leebıde ve Franısanm lsp111ya 
~ da. iırankoya daha ısokul -

"Bu hususta bls ıldnle mutabık 
değlJb. BUllds biz febekenlsln mu
hafaza tertibatı noktamdaa IJl(Jder
nbe edilmesi için bir an evvel .._. 
gelen tetkiklere bqlanm•• ftkrln· 
deyiz. 

1914 senesinde 1960 abon_..., 8 
1 milyon kilovat saat urftıdea 1110 • 

halaza tertibatı ne ile tıogUnkö 
! 'JS,000 abonenbe ll&l'f~ 
1 85.000.000 kilovat ıaatllk iti prm 

ADSIZ 
ROMAN 

gehirlere taarruz etmediklerini söyle
meğe ~tmişlerdir. Bu şehrin tah
ribi neticesinde bütün 'dünya insanlı. 
ğmda aleyhinde vukıu bulan antipati
yi bu suretle bertaraf etmek için ha
berler neşn:tmektedirler. 

HARP V AZtYETl 

d~n, ,12 Yatında bir çocuk halrı
kında hırsızlık suçundan tahki
kat yapmıya batladı. Bu betbabt 
ya.vru, kendi iddiaama göre, ~ 
neıi taraf mdan aokaia ablmıt, 
bir aydır sokaklarda sefil dolat .. 
yormuf. Son günlerde hırsızlık 
ıuçile yakalanarak Adliyeye ve
rilmittir. 

lfeı. :anmaları gibi.. 
:.._ttndu~de İıspanya işi muallakta 
.~ k Ça, Avrupada huzur ve is-
~l'deıı ~~alt !olundaki te,ebbUs
lQ.. 1 neticeler alınamıyacak-
la~Ya 

""81tıda ~ ait her mesele iki taraf 
~or ı:.ddetU münakaşalar uyan
lfl~re · in 1 tarat diyoruz: ÇUnkU ln
lttı bi~ 

1
hiçbir meselede iki taraf

lrıen la 0 nıarnıya çıalışmasma rağ
~de ~Ya meselesindeki iki cephe 
~ ~ uruırnuştur. MeselA. mUda
~r d 11~ ıııehirlerlnhı ' bom~ Dün İstanbul ve Ankara.da milli 
~lert ..:sı, Alman ve lngiUz gaze. .kUme maçları devam etti. Beşikt~, 
-tltılka,a.ı tnda en zehirli ve nef.retlf fzmirli Doğ9,11spora az daha yenıli-
~ll!ı ~ Bebep olmuşu.&. BU- yordu ve ıpaç 2-2 berabere bitti. 

( ~l hakkında &~ acr Atıkara ma11 da yine 2-2 bitti. Taf-
Arkaaı Sa. 10 Sft.\ 4 te) aHlt . dadır. 

\ • 

_ .... !.-.c- ..- • ,,, 

"~ ... ... ~ 

1 

muhafua tertibatı da odut. 
10, 15 sene evvel muvafık görllleD 

teyler bugün Wi değildir ve ınüd • 
detleri geçmi§tir. Son ıseneler sarfın-
da yapılan bUtUn mUnakqatara ral· 
nıen henüz eaaalı bir yeniletme yo ~ 
luna girilmemi§tir. 

Meaell 17 nırteorin 1930 tarihinde
ki anza tebekenizin Uçte birinde, 18 
Ilkteşrin 1930 dakl anza dörtte birin· 
de cereyanı kesmiftir. Diğer tesadüf 
ettiğimiz anzalar da tebekeniziıı çok 
mühim kısmılarmm cereyansız kal • 
dığım gösteriyor. Gönderdiğiniz bu 
kartların tetkiki ı11eUceıindedir ki biz 
siJ:e, şebekenizdeki muhafaza terti • 
batmm ıelihmı teklif ediyoruz. Baf· 
ka memleketlerde yapılan tecrtl
beler, muhafaza tertibatı için sarfe -

<Arkuı Sa. 2, sn t) 
• 

J\lra Gündüzün waete-
mize verJifi yeni romanı .. 
na "Şimdilik Adn.z Ro
man,, Mrrıini veriyoruz. 

A•ıl aJını •onra oltuyucu

lar koyacaklardır. 

"ŞilJ!clilik :Adnz Ro- 1 
· man,, tamamen yerli, ta- 1 
mamen milli bir roman-! 
ılır. Çok yalrında (TAN) 
da uvlrle ohyacalmnız. 

~~~; 

Asken hareklta gelince: · BugUn 
ispanyada mUhiın bir asken hareket 
vuku bulmamııtır. Fakat Toledo
nun cenubunda bir hunıç hareketi ~ 
pan i.si krtalan evveli. mevzilerini is-

( Arkası Sa. 10 SU. 6 da) 

Cısimleri 
· Gösiermiyen 

Bu zavallı yavru Aksarayda Stl
lUklU ısokağında 9 numaralı evde o
turan merhum Hayrettinln oğlu ~ 
limdir. Müddeiumumilik, yaşının .. 
saalı ,ekilde teabiti ve yaptığı iti 
!ark ve temyiz edip etmediğinin ta
yini için adliye doktoruna gönderdi. 

D • k Bir muharririmiz, kllGük Selimle 
Dır ışı görilşmU~, çocukçağız yana yakıla 

dert dökmUştUr. Kendi iddluma gö
Viyana, 8 (A.A.)- Bir Avusturyalı re, KUçUk Selimi annesi eve al~ 
mühendis cisimleri gayrimeır'i kılan, muş, bu zavallı da sokaklarda yatıp 
yanı göstermiyen bir §Ua ke,fetmi§- kalkıyormuş. KUçUk betbaht diyor 
tir. Viyanada bu hu9Usta fenni tecrü. ki: 
beler yapılmıı ve tam bir muvaffakı- - Benim babam öldtl. Oçtınctı Si• 

yet elde edilmi§tir. Bir Avuaturya nıfa kadar mektebe devam ettim. An 
mtleueaeai bu keşfi 1&tın alnu,tır. (Arkası Sa. 2 SU. 2 de) 
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Elektrik Sirketi Fazla ı···························· ............................ . 

I TÜRKKUŞU ÇALIŞMALARI j 
~ • O• ~I 

Çocuklar için 
lslahhane ve 

·Mahkeme isteniyor 

• 
Para Çekmek için Öyle 
Garip işler Yapıyordu ki .. 

(Başı 1 incide) 
dilecek paranın, yerine sarf edilmiş 
bir para olduğunu ispat etmiştir.,. 

Bütün gayret para çekmek 
Çok dıkkaıc deger ·ki ıennı ışlerde . 

Elektirk Şirketinin salahiyet sahibi 
tanıdığı ve teknik reyine karşmk 

yüksek ücretler ödediği Brüksel Şir
ketinin bu mektubundaki kat'i söz -

Bir Yavru 
Boğularak 

Öldü 
ler tamamiyle tesirsiz kalmıştır. . 

Çünkü lstanbul Şirketinin bUtUn DUn BU~kadada bır kaza olmuş, 
. 10 aylık bır çocuk boğularak ölmüş- , 

gayreti yalnız para çekmekten iba - tür HAdis · taf UA 
t . E · t ' . • u. emn s u.tı şudur : 

ret ır. mnıye m en esaslı ıcaplan BliyUk d d .. 
için bile para sarfetmek irketin ho- . a a a TUrk Yılmaz cadde. 

'tm' § sınde 66 numaralı evde oturan sey 
ıuna gı ıyor • -

Brüksel merkezi 7 Ağustos tarihli yar satıcı Hasanm kansı Ayşe, 10 
mektuptan sonra 8 nırteşrin 1932 4 aylrk çocuğunu karyolasına yatırarak 
İkincikanun 1932 ve 3 Mart 1933 ~- uyutmuş, kendisi de yemek pieirmek 
rihli Uç mektubunda da muhafaza ~eı:e mutfağa inmiştir. Biraz sonra 
tertibatının mutlaka yenileştirilme- küçük yavru, uyanar~k oymunıya baş 
•inde ve bunun için lazım gelen mas- lanuş, karyola üzerınde dolaşırken 
rafın göze alınmasında ısrar ediyor. yuvarlanmıştır. Bu esnada sırtında-

• ki örme hırka karyola topuzuna takıl-
Şırket, para harcamaktan mış, zavallı yavru, boğazından asılı 

kaf(nıyor kalarak birkaç dakika içinde boğul-
Buna kargı İstanbul Şirketi 26 muş ve ölmUştUr. 

Nisan 1933 te yazdığı mektubunda -----
ıöyle diyor : Firariler Bugün 

"On kilovatlık eebekemlzln mu • 
hutaza terttbatınm moc1ern1ze edil- Şehrimize Getiriliyor 
mesl teknik bakımdan tervice şa • 
yan olmakla beraber fazla miktar- İstanbul tevkifanesinden kaçtıktan 

sonra Adanada yakala.nan katil Ab. 
da para aarfım mucip olacağından dullahla Tevfik. bu a.kşamld Adana 
~konomlk değildir.,, treniyle Haydarpaşaya getirilecekler
Elimizdeki 4 İkincikanun 1934 dir. Katiller, doğrue& mUddeiumuml-

tarihli bir mektup gösteriyor ki mu-

Olgunluk 
İmtihanları 
~rogramı 

ı Planörle muoazene tec
rübelerini muvallakıyetle 
bitiren 50 T ürkkufu tale
beıi, dünden itibaren Ra
mide plan6rle ııçrama 
hareketlerine ba.,lamı,tır. 
Türkku,u idare heyeti a
zaları ile gazeteciler, tlün 
Ramiye giderek talebe
nin ilk çalıpnalannı gör
müılerdir. Muvallakıyetli 
u~uf yapan bu gençler, 
Yakında A brövui alabi.. 
leceklertlir. T ürkkufu mu
allimlerinclen Selçuk ta 
dün Ramide Türkkuıu 
hangarının karfUıntlaki 
tepelerclen planörle hava
lanarak güzel bir UfUf 
Ytıpmııhr. ..... , ................... . 

hafaza tertibatının yapılıp yapılma- liğe teslim edilecek ve firar hadisesi 936 - 937 tedris yılı sonu imtl-
etrafmda lstiçvaptan sonra tevkifa- ha.nlarile olgunluk imtihanlan hak- -

ınası hakkında münakaşa hala bitme- neye gönderileceklerdir. kında dün Maarif Vekaletinden Ma- Av AlaA tı 
miş ve icra.ata geçilememiştir. Bu 

Firariler Yolda arif müdUrlüğilne yeni emir gelmiş-
mektuba bakılırsa, lstanbulun yaz - Adana, 8 (TAN muhabirinden) - tir. u 
dığı mektuplar muhafaza tertibatının l1ra.rl katil Abdullah ve Te\':fik, bu Bu emre göre, llaelerde fen kolu C UZ 1 Uy 
lüzumsuzluğuna Brükseli ikna etme- sabah mahfuzen lstanbula se,•kedll • ol~nluk fmtihanmda riyaziye, fizik, . o r 
miş, buna karşı Brüksel de para sar- mi. terdir • kimya, tabliye ve edebiyat kolunda lnb 1 id 
tiyle tertibat almak lUzumunu !stan. ıaar ar areai av malzemesi U-

tg rih. <'tı i'iırafva ve edebiyat del'81ert- zerinde yeni tenzilat yapmıştır. Ha-
l>ula kabul ettirememiştir. Otomobilin Naaıl Parçalandığı re her iki grupun türkçe kompozı. zira.nda.n itibaren tatbik edilecek O· 

Tedbirler ameli değilmif! Anlaşıldı yontan sualleri Veklletten gönderi- lan yeni tarifeye göre, kırmızı renk-
Bahsettiğimiz mektupta §Öyle de _ Evvelki geoe, Beşiktaşta Kılıcalick lecek. fe.1sefe ve içtimaiyat dersleri- te JUks av kovanları 400 kuruştan 

Akıl Hıfzıuıhbası Cem"yeti, altıncı yıl kongresini dün Eminö
nü Halkevinde yapmı,tır. Kongreyi Doktor B. Fahrettin Kerim 
açmıf, Cemiyetin ıon bir yıllık çalıfmasmı anlatarak hu sene Pa
~s~e topl~nacak l~inci Beynelmilel Akıl Hıfzıuıhha Kongresine 
ıttırak ed:leceğini ıöylemittir. 

Her 24 ıaniyetle bir cinayeı 
Kongre b~kanuğına Doktor E tem 

AJcif seçildikten sonra ruznameye ge
çilmiştir. 

nk sözU ruhiyatçı Nevzat almış, 
"Sosyolojik görüşte suç" hakkında 
ilmi bir tahlil yapmıştır. Nevzat, su
QUn sebep ve mahiyetini anlattıktan 

sonra Amerikada 1936 yılında yapı
lan cinayetler hakkındaki i!ıtatistik. 
ten bahsetmiştir. Bu istatistiğe g6-
re, 1936 da Amerikada her 24 saniye
de bir cinayet işlenmiştir. Bu cina
yetlerin bir yıllık yektınu 1,262,632 
Bu suçların beher dakikası Amerikan 
milletine 35.625 Türk lirasına ve bir 
gUnlilğii 51.299.900 Türk lirasına mal 
olmuştur. Bu kıymetler içinde öldü. 
rülen kimsenin değerinin tutan da 
dahildir. 

Memleketimiıztle iflenen ıuçlar 
Hatip. bundan &anra memleketi

mizde işlenen suçlara ait istatistikten 
bahsederek 1926 ve 1936 yıllan ara-
sındaki senelere ait bir mukayese yap Doktor Bayan Aliye Rua, 
mıştır. Buna göre. 1926 da TUrkiye kongrede konuıuyor 
hapisanelerine 100.694 kişi girmesine ı-------------
mukabil 1935 de bu miktar 113.002 
ye çıkmıştır. 

B. Nevzat. bundan sonra cUrmtin 
yaş üzerindeki tahvillerine geçmiş ve 
erkeklerde en çok 30 - 39 yaş ara8ı 
ve kadınlarda 22 • 29 yaş arası cürüm 
yapıldığım söylemiştir. Çocuklara 
gelince; 11 ya'!mda su<: ialiven çocuk
lar 1934 vılmda bütün 'T'ilrkivede 17 
tane. 12 - 15 yaş arasındakiler 600 
tanedi"'. 

Festival 

Hazırlığı 

İlerledi 

ııiliyor: parçalanarak bırakılan husuat otomo. nin ıuallerl komisyonca tesbit edile· 325 kuruşa, mor renkte av kovanla-
"Tavsiye ettiğiniz tedbir uzun ~ bilin sahibi bulunmuş ve ara.banın e- cektir. n 350 den 275 kuruşa, kurşU.ni ko _ • 

nıeklere ve pek çok masrafa lllzum le'ktrlk direğine çarparak parçalanclJ- Olgunluk lmtlhanlıu" 21 hıuılra'lda vanl11r 200 don 17tl lrıırı19n, od t.ı:. ı.a. 
gösterir. Çok teessilf ederiz ki bize ğı anlqılmı§tır. Ôle?h nralanan Ql- fen ve edebiyat kollarnıda t!11"kçe, 24 rutlar 290 dan 220 kuru,a, apalı 

On ıenec/e on bef bin 

a'llıl hcutan 

!atanbul sezonu eğlencelerinin pro 
gramını hazırlıyan komite, sezonl1D 
spor ve sergi haftalarına ait kısmını 
bitirmiştir. 

t . tt' ~ · . .._.;ıbl 
1 

. k mamı11tır haziranda fen kolunda tabilye. ed&o kovan kapısUllerl 7:5 ten ellt -ır . ..-_.u a \'Sıye e ıgınız ı.eu r en ço az a- '$ • bi k 1 da 29 .. .-. 144 u,..., 
ınell bulduğumuzu size aöylemeğe yat 0 un ede~iyat, haziran- yağlı ta~Jar 75 ten yine elli kuruşa, 

b ı •ı• da. fen kolunda nyaziye, edebiyat takım yaglı tapalar 85 ten altmtf ku-
mec uruz. ngı iZ kolunda tarih, coğrafya, 3 temmuz. ru9a, indirilmiştir. Kurşun fiyatlan 

Bu gibi hal!erde biz h~~den ~v- K·ıı·ıses·ınde da fen kolunda fizik, kimya ve ede- yükscldifinden saçma fiyatlannda 
vel malr.e~eyı korumak d~Un~il.e biyat kolunda felsefe ve içtimaiyat çok az bir ucuzlama olmuştur. 
hareket ediyoruz. Mesell bır turbı- derslerinden imtihan yaptlaca~tır. 
nin hayatını tehlikeye koyacak va- Merasim Mezuniyet imtihanları 
ziyette türbini durdurmağı ve bir İngiltere kraunın taç gıyme mera- Lise ve orta mektepleriıı mezunl-
kaç dakika için umumi bir inkıtaı gö simi mUnasebetile bugün tngiliz ki· ye~ ımtihanları suallerini komisyon 
~. almağı tercih ederiz. Birkaç da - lisesinde dini bir merasim yapılacak· hazırlıyacaktu. Orta mekteplerin 
kika fazla cereyan vermek zevki için tir. Asıl taç giyme gUnU olan 12 ma- tUrkçe, tarih, coğrafya, riyaziye im· 
türbinin hasara uğramasını göze al- yrs çarşamba gtlnU de İngiliz sefa - Uhanları yazılı. diğerleri sözlü ola-
mak reva değildir. retha.nesinln klliseılnde sabahleyin caktır. 

Transformatörler hakkında da ay- dini bir lyin yapılacaktır. Sefir Sir Muallim mekteplerile orta mektep-
ni fikirdeyiz. Bir transformatörü Persi Lorcn, burada misafirlerini ka.- lerin ve liselerin son smıfla.rmda 
yakmaktan ise bir mmtakayr bi k bul edecektir. Bu merasimde Harici- dersler 26 mayısta. diğer sınıflarında 
dakika cereyansız bırakma w t r i ye Vekllimh Tevfik RUştU Acum da 20 mayısta kesilecektir. 
ederiz • gı ercı bulunması muhtemeldir. Sözlü i?1tihanlara ortalarda 4 ha-

Vmit ed r1z ki iz O gün sefarethane ba.hçesmde tn- ziranda, lıselerde 28 mayısta başlana 
e 8 bu tuttuğu - · ı · ski muh · ı · bi g rit res- cak, 11 haziranda tamamlanacaktır. 

muz yol hakkında bizimle mutabık gı ız e arıp en r e::ıı Liselenn' ı'lk tkl sınıflarile orta 
bulunacaksınız. Bu yol olsa olsa 
devlet dairelerinden ftfraıla.r davet 
edebilir. Fakat sizin menf aatlerlnlzl 
koruyacak yol, blzim bu yolumm
dur • 

Kablolar üzerinde fazla varidatı 
~aretle gllsterecek tertibat tavsiye 
etmekte haklısınız... Fakat bütün 
kablolann uçlarmı bu suretle muha
fazaya kalkıemak çok kW!eili ve 
masraflı bir i§tir. ,, 

r Zihniyet tlüfiiklüğü 

' Dikkate değen nokta şudur ki 
Brilkseldeki merkez bile muhafaza 
tertibatını zarurf gördüğü halde neh
re emniyetli ve devamlı bir cereyan 
vermek taahhUdilnda bulunan şirket, 
cok masraf olur diye en israrh tav
siyelere bile kulak vermiyor. Yani ~ 
fendi verdiği halde uşak vermiyor. 
Gtısterilen zihniyet dUşUklUğU o dere
cededir ki İstanbul Şirketi BrUksele 
ders vermlyc kalkışıyor ve diyor ki: 
.,Ya.hu, biz, slzln menfaatinizi koru
mağa çalıştığımız halde siz bir.e an -
cak devlet dairelerinden beklenebilt7 
cek bir takun ihtarİarda ve dUrUstltlk 
tavsiyelerinde bulunuyorsunuz. Bu 
nasıl iştir?.,, 

Bu mektuplarm çok dikkat.e değer 
bir tara.f ı da, dUrUst bir Belçika fen 
adamının .zihniyeti ile !stanbulda.ki 
flnıat düşkt1.n0 levanten zihniyeti &

rasmdaki çarpl§mayr göstermesind~ 

cliJ 

mi yapacaklar ve elçi bunları teftiş 
ederek kendilerine taç giyme hatıra.- mekteplerin her Uç l!lmıfında imtihan 
sı olarak bir baynk hediye edecek- tar 19 haziranda bitmiş olacaktır. 
tir. 

Bir Çocuğu Anası 
Sokağa Atmıı 

(BqJ 1 incide) 
nem Bayan Şefika, beni mektebe 

Bir vaour 
Daha karaya 
Olurdu 

göndermek istemiyordu. Para kazan, Dün sabah Çanakkale Boğazmm 
boğazmı çıkar, diyordu. Ben gazete Kilya mcvkiinde yine bir vapur ka
ıat.acakmış gibi, sokağa çıkar, fakat raya otunnuştur. Gemi. Alman ban
annemden gizli olarak mektebiıne gi- . dralrdrr. ve "Thetis,. ismini tqımak· 
derdim. Nihayet bir gün yakalandım. tadır. 3700 ton kok yükU ile llmanı
Annemdcn adamakıllı bir dayak ye- mıza gelmekte olan vapur, gece ka
dim. Ben kendisine yalvarıyordum: ranhğında önünü görememiş ve çok 
"- Anneciğim .. Ben a.ç kalmıya tehlikeli bir surette oturmuştur. Ba,.. 

razıyım. Tek beni mektebimden alı- zı yerleri açıldığı gibi ambaırlarma 
koyma .. ,, Annem dinlemlyordu. Ni- da sular dolmuştur. Gemi Kurtarma 
hayet kabak çekirdeği ve gazete sat- şirketinin Alemdar tahlisiyesi kaza 
mıya başladım. Annem benden her yerine gitmiştir. 
giln elli ku~ istiyordu. Ben aqama Dört gün evvel Çanakkalede Zin
kadar sokaklarda dolaşır. sa.ttığmı cirbozn.n mevkiinde karaya dilşmüş 
çekirdek ve gazete paralarmdan ka· 
zandığım elli kuruşu kendisine gö _ olan Yunan vapuru uzun çalışmalara 
tUrürdUm. Fakat son zamanlarda ka rağmen kendisini kurtaramadığı için 
zanç azaldı. Ancak otuz kuruş kaza- dün ~emi kurtnrmııdan imdat lste
nabiliyordum. Annem bunu kabul et· miye mecbur olmuştur. 
medi ve beni bir buçuk ay evvel so-
kağa attı. Ben 10kaklarda., yangın lktısat Vek&.leti BafMÜtaviri 
yerlerinde, çöp aandıklarmda yatmı- lzmire Gitti 
ya bafladım. Dün de sinemaya gir- Sehrimlzce bulunan tktıYt Vekl-
m~lm. Beni btr1ız S&nmtflar, yaka- letl batmUşaviri Fon der Porten, lz
ladılar, getirdiler. Ah beni bir mek- mir ve Mersin limanlarında tetkikler 
tebe veren olsa da okusam!,, yapmak üzere !zmire gitmiştir. B8.f-

Çocukcağız, fimdi hakkında yapı- i mU~vir tzmfrden sonra Menıine ge-
lacak muameleyi beklemektedir. çecektir. 

Kömür Depoları 
Proieleri Geldi 
Limandaki kömUr depolarının asri 

şekilde inşası için İngiliz müessesele
ri tarafından Londrada hazırlanan 
avan projelerde depala.nn yerleri de 
gösterilmiştir. 

Liman i.Jletmesi, avan projeleri 
tetkik edecek ve lUzurn görürse bazı 
değişiklikler yapacaktır. Bundan soo 
ra esas projenin hazı:rlanmasma baş
lanacaktır. 

400 Seyyah Geliyor 
General Fon Ştoyben adlı büyUk Al 

man transatlantiği önümUzdeki haf
ta içinde 400 Alınan aeyyahile mem
leketimize gelecektir. 

Va.pur, evvela Yalovaya gidecek -
tir. Seyya.hla.r evvela Bursayı ziyaret 
edeceklerdir. 
AJnıan aeyyahlu, Bursadan dö

nüşte 9ehrimizde dört giin kalacak
lardır. -

lstanbullular 
Bu9ün Reylerini 

Verecekler 
Eyilpte Yeni belediye teşkilAtı 

yapılması için bugün İstanbul halkı-
nın reyine mUracaat edilecektir. 

Reyiam, sabahtan akşama kadar 
sürecek. rey sandıklan şehrin her 
tarafında dolaştırılacaktır. 

Köprünün istinat 
Ayakları Y apdıror 

Belediye Köprüler mUdUrü Galip, 
dUn Almanyadan dönmü,tUr. 

Gui köprUsUnün IJnkapanı cihe
tindeki i&lnat ayakları için yeni bir 
fennt formUl bulunmu~, in~aata b8.f
lanmı~tır. Dubalarla diğer kısımlar 
yakında amballj halinde buraya gön 
derilecektir. 

• 

.tsunaan so.urn. ,Po1'tor Aliye Rıza 
söz a.lmlg. on sene ıÇindıı; lil.:ıuıcı. ... ı.ı 

mizde doktorlann eline dU~en akıl has 
tahğına uğramış hastalann on beş 
bin kiı,i olduğunu, bunlardan yalmz 
488 inin suç işlemiş olduğunu anlat. 

Spor haftafimda Y..f:izme, r,elken, 
1.u-. 1., "',.,._.,.,_, "'~ ı .. ,.,,, • " .. _ .... ~ 

tar arasında fuj.bol_y~. jflıreş maçl~ 
halk yarışları, kılıç. kalkan oyunları. 
halat çekme müsabakalan yapıla
caktır. 

mıştır. Bir~ok •ergiler hazırlanacak 
Doktor Ibrahim Zati, çocukların iş-

lediği suçlar üzerinde durarak. ~cuk Sergi haftasında bir resim, karl-
mahkemelerivle <ıocuk ıslahanelert katür, fotoğraf ve ince el sanatiert 
a<'Tlması noktasında israr göstermiş- sergileri açılacaktır. Bu sonuncu ser-
tir. gide bir de esnaf paviyonu buluna.-

Kongrenin vercliği kararlar cak ve bu paviyonda ince el sanati 
Kongre, üniversitede bir frimonolo- yapan, bilhassa tezhip ve hat işlerı1t 

ji enstitUsU kurulması, mücrim ço. uğraşan sanatkarlar çalışırken görU
cuklnr fçin ayn bir mahkeme ve ıs- 'ecektir. 
llhhane vücude getirilmesi, çocuklar Fotoğraf sergisine biri tehıin ta
ilzerine iyi tesir yapacak neşriyat ya- bil, diğeri tarihi manzaralara ait 
pılmal!lı, alakadar vekAletalerin suç 
hareketleri üzerinde icap eden mani- olmak Uzere iki resim gönderınelt 
lan alması hakkmdnkl muhtelif te.. suretue her amatör iştirak edecektir· 
menniler hep birde nkabul edilmiştir. · Bu sergide resim teşhir edenler ara.• 

sında bir müsabaka yapılacak, birin· 
ciden beşinciye kadar derece atanlv 
ra hediye verilecektir. 

RIRl<AC 
SATIRLA 

A dliye Veklletl ılyasl mllstep.. 
n Bay SaJô.baddln Yargı, An· 

karadan şehrimize gelmiştir. 

• 
B eledlyelerce idare edilen elek-

trik tesisatı ve tenvlratmdau 
da. kazanç vergisi aJmlMl.ktır. 

• 19 Mayıs Gençler Bayramı prog 
ra.mı, önUmttzdekl ulı gtınU 

kat•t ola.ra.k tesblt edilecektir. 

• 
B eledlye Temizlik t~lerl Mtl • 

dUrlüğüne Kadıköy beledi
yesi başmUhendlsl Mu.atafa Demlrtaş 

ta)in edllml~ttr. 

Demiryolları tla tenzilat yapıY'I' 
Festival mUnasebetile şehrfııllZ' 

geleceklere kolaylıklar gösterilecek• 
tir. Bu arada oteller, hem pansiyon 
komple. hem de yalnız yatma ucret
lerini yarı yanya indireceklerdir· 

Devlet demiryollan. sezon& gele u: 
ceklere onar kifilik grup oınıak 
zere aynca yüzde elll ucuzluk ya.~ 
ca.ktır. Belediye aşni ucuzluğu oen 
yollan idaresinin de yapmaıımı ıste
miye karar vermiştir . h ... 

MUzik f eıtivali programı da 
zırlanmıya batlamıştır. Sezon esıı~ 
smda Beyazıt, Sultana.hmet ..,e 'fıJ k• 
simde meydan konserleri verileCe 
tir. __ ........ 

=======================================~ 

ITAkV~B~HAVAl 
g MAYIS 1 

PAZAR 
Bugünkü hava: BULUTLU -Yeıtilkoy meteoroloji iıt11yonundan ıh 

nan ma!Qmata ıöre, buciln havanın Şark 
ve cenubusarkl vlllvetlerlnde kapalı •e ,,. 
fI$lı, d iğer mmtaka)arda bulutlu (eçmlei, 
rüzılrlarm Trakya. Kocaeli ve Karadeniz 
mmtalcalınnda •imalden diler mmtablar 
da da cenuptan kuvvetli esmeıi muhtemel 
dir. Karadenizde fırtına olmuı ihtimal da 
hllln~ir. 

DUNKORAVA 

Dün hava,· hafif bulutla •eçmfıtfr. Rtis 
dr. ıimal istikametinden saatte 15 kilo 

5 inci ay Gün: 31 Hıtır: 4 

13156 Htcrl ıs~ aurrıı 
Safer: 21 Nisan: ~ 
GUnet: •.50 - Ofle: 12~ 
ikindi: 16,05 - Akp.ııu 1:· 49 
Yatsı: 20,59 - lm.slkı _;,_,,,.~ ,,. 

metre ıllratle eanlıtlr. Btrom.er-
1 

.-s& 
metre, hararet en eok 115, en .. 
olarak Ju.:rdMj!mlıtir. 
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Hindenburg Japonyada 
Büyük Bir 

Grev Hareketi 

3 

fiflEK 
Hazım Meselesi 

Zamanrrnm:Ja midelerimiz ne bdd 
hateu, ne kadar göo hazmeder hal
de 1ae manevi mideler de bunun ta • 
ma.nvın addma olarak tap venmla 
~bir kudret göstermekt.edlr. 

nın Kurbanları 

Faciası· 

Oldu Tokyo, 8 (A.A.) - Nakliyat igçL Manevi gıdal&nn maddJ yiyeceklere 
Ieri birliğinin bir içtimaında, bütün i nazaran olan faldel tefavwlmnu dtl-

------------------- işçileri umumi greve davet eden bir f ştlnünek bu lpret ettiğim müphe. 

D 
.. ••• karar sureti kabul edilmi§tir. Gerek 1 deden memnun olmabyn. Li.lda 

oktor Ekner Blum Kabinesi =:.~u...:=:::.:mıı:\: 1~ =..,mı::.::!: 
S 

reketleri başgöstermiştir. Yirmi iki U, ve ektW ,eyleri nasıl hazmedeml • 

b t · ldd. 1 380 Rey ie kişi, bu işle ali.kadar olarak, tevkif yol'S& bazı fikirler var ki onlan c1a a 0 aı ıasın• tı edilmiştir. manevi midem hamıedemlyor. Meae-
li herkes güneş batışına bayılır, de. 

da lsrar Ed·ıyor itimat Kazandı YEMEN, IRAK !!m~ Mı:e~:esıu::w:: 
üstüne ıllrler söyler değil mi f Benim 

ı -- • Parls, 8 (TAN) -Dün parllmentoda mUhlm bir VE HiCAZ slnlrlme dokunur. 
~ 8 (T nutuk söyllyen Fraıısız Başvekili B. Leon Blum 

.__ ~ AN) - Yanlılar arumc:la bu- htikômetbıbı lçtimaf ve iktisadi siyasetini izah etmiş, LACM Mı .. r Bcqvekili Böyle umumf zevke ve umumf ka. 
Hindenbwı aüvariai Leyman dün öl- milletin herkesi .eıblrllğlne ve yardıma çağırdığnu AN y ASI Muıtala Naha Pllftl naatlere .uymayınca et dost bana hor 
~ A · nd balo bU Dl lmdi"'·e kadar ı ı .. ı-..a TAN) nazarla bakıyor, meclislerinde bu. • 1lli zame a nun telsiz ,efi "ve dlrm.lştlr. om, t " yapı an "!7"'.n •Y· Kahire, 8 ( -Bağdattan Ye-

dıktan h .... ..A_ ........ _ , __ • ___ ·ran glrm k ,_ San' M t . . hınmamı istemiyor ve nihayet belli 
L.._ • biri de ölmüatıiw J ki bununla kur- SODJ'&, UAUUR>WD -... ........ &ra e 18- men payitahtı aya giden Ve eski on ro 
~"'il...-. r-· temedlfbıl anJatnJllUr. Vergi mesalllne de temu edeq eem·1 M"df ., . afaroz ediyorlar. 

ICazannı-an 35 e çıkmaktadır. •---- Başvekil ı ı aı nın riyasetin- - İyi ya'. a-- d• -~· tut ta o Başvekil, amele smıfma JUNaUdırdığı haklan da an- ~ ., -&-

la llıikaat eebepleri hakkında ilk tahminlerin, bilhu- lattıktan sonra, meboslar üzerinde btlytik bir tesir de bulunan heyet vazifesini muvaffa· A 1 gibi hususlarda :flkrlıı1velılsa1nl8ÖJ• 
la da iddialarının doğru olmadığı beyan ediliyor yapan nutkunu bltlrmlttlr • kıyetle yapmıştır. Heyetin hedefi n asma s 1 leme! diyecekslıılz.. 
l'f1 ~ letinentn eski ıUvarisi ve z.eplin Şirketi MUdU· Fransız Ba§veldll B. Blmn tlmdJye kadar kazan. Yemen devletinin Suud! Arabistan i. ı Haklı lif? Onlar sormatı1v, hm 
~r Ekener hlll 1abutaj lddiasmda iarar et • dıiJ itimat reylerinin en kuvvetllslnl kazanmq 199 le Irak arasmda yapılan ittifaka il ti- 1 m za 1 a n d 

1 
söyllyecek değWm 1 Li.kin gelip 80 • 

16Yleırıe • Ve bu ihtimalin bertaraf edilemiyeceğini muheJlf reye kal'll 880 rey almıştır. hak etmesiydi. lmam Yahya, ittifak ruyorlar. Ten cevap almca da ~ 
ktedir • için karar vermiştir. llyorlar. ifa.klan da var. llerkMID 

~ ANKAZ dediği, herkesin yediği ve herkeebı 
ıuıı kaz 11raautdaıc1 ara,tırmalar bu-

1 
Dost Mısır Kapitülc1s- gördutu g1b1 desem, yesem ve ı•. 

~rece devanı e~tir. Ankaz ta- A t ·ı· G teler· sem yal Olmıyor. 
"edtr e iirUnıı, ve yauıl!lUf bir hal- VU 5 U rya n CJ 1 1 Z a ze 1 yondan Kurtuldu s1se bu mtinuebetle bir fıkra ... 
ile rÔ Sallhiyetli kimselerin aözleri- latayımI 
lltıı .,;• ~evyor-k tayyare meydanı- ç k 1 1 h 1 Montrö, 8 (TAN) - Mısır kapitü- Nureddin Hoea, bir upa alımtl 
~ tındufu Lakehunrt civan dai- Ve e 

1 

ta lyaya t a . lisyonlarmı ilga eden muahede btr- Henüz ana sütünden kesllmlt bir •· 
bir ~t hava cereya.nl&rma maruz gün merasimle imzalandı. Mısır lideri pa. Mtistakbel etek, hocanm t.arlum-
bir ~~ ve timdiye kadar burada ı t• k ı A ı • Nahaıı Pqa söylediği nutukta günün da bereket.il bir yağmurun ı&tftyle 
tl bu hava kazaıan olmuttur. Hat- s ı a ı E d •

1 
• k Mısır için tarihl bir mahiyeti haiz ol- '•§kmnıt yeeWlklerl yiye yiye ,elit • 

d-.ı lo 
11

a.kllvat mevsiminin hitamın· 1 m ıye,.e duğunu ve Mısırın misaf'ırlerine karşı mlş, bttytlmüt ve eteklepniş. Hoca da 
hL .A.:'~.Zeplln kumpanyaııı da ar- • t ~ daima mihmannUvaz davranacagmıw hayvanın bu lnklşafıııdan do•·-
""11: -~ Romanya • Lehıs an ~· llıek ve La a lataayonunu deği.Jtiır • söylemiş, ve müzakereye iştirak eden memnun iken kıt mevslml gelip çM-
lııtUıa kehuratan bqka bir yer I d ? murahhas heyetlere teşekkür etmiş- mıt. 
4u. c:ıı~k niyetinde bulunuyor· ffifakı Ne Şekil Al 1 SEBEP: BU GAZETELER ITALY ANLARI tir. Tarlada Yetil ot ekallmJt ve gttnlll 
to11 he; U Amerika.nm m~hur Ak- Paris, 8 (TAN) - Avusturya Ha- · İngiliz murahhası söylediği nutuk- birinde hiç kalmamış. Hoca da pmg 
ana,, va gemili burada denize dUt- riciye Nazın B. Şmid, Londrada. taç "KORKAK.. KEllMESILE TAVSiF ETMiŞLER ta Mısırın kavuetuğu yeni devri teb - eşeğine kuru ot ve umanla bir IÖllll 
ftrt.iiı. .. Yine bu lalılllerde iki gemJ giyme merasiminde bulıunduktan son- rik ettikten sonra .kapitillisyonllU'ID ziyafet çekmft. L&ldn hayretle gör • 

Ya tutularak batmı,ur. ğnyacak Fran Londra, 8 (TAN) - İtalya hüldbnetıi bütün lngiliz ıaztelerinin bugünkü hayata uygun olmadığını mtq ki. etek kanı ot yemiyor. Amaa BEL vou ra dönü,te buraya u , • l . . . ___ 1_ • l ·1 red-1..! ltal 
4zıı ,... -. GAZI aa Hariciye NuırlyJe umumi siyast talya topraklarına ıınnesım J'-...a etnı1', Dil te au yan a.nlatmq, FraiımZ 'bq murahhası da bre? Biraz Yetil ot tedarik edip ver • 
~~ ~Yam, aakerl encllmenl; itler etrafında gö~ktir. 1razeteleri muhabirleri de balyaya dönmiye davet edilmittir. ltal- ayni Yolda söz söylemiş, Frarisa ~a _ mıa. F.§ek yeşil otu büyük bir l§tah 
=~~~~~Sel n;o... •umf.tD'ft T:,; rr..- er ... -Moi, yanm 1:t.. katarı vermeeine tebep olarak, lnsiliz sueteleriDia eoD cı.i' hiç bir tivMBi memnun olma - 1le 7~ Boca ........ ki: etek ..... 
~ JıÇfu Jr kan~~~ Çekoslovak~ Almanya ~ aiinJer4ell:i Defl"İY&tı ileri aüriiJü,... d.Pıl, çttrlktt m'ukaveteyf Fraruımm 11111 olduğu Yetil 0~ t.fka pda • 
anı-- kabw eyi mı..+ı.. Tahki k elan istlkllli ıç teminat ve ldıgı lddia ö İngiliz t-1 . •-r yaptığını ilave ederek Mısın tebrik nuyor. BeDd ~ca yer diye, bir I'* 
--10111 e--,.w · kat 0 takdirde Almanya ile anl8.§1'1la müza.- ya g re, gaze ıcıen, ~ etıniştir gün daha beklemi§, fakat görmtif ld 
hl lehe':: kazaaım tabii ve endUatri- k 1 rln h ld ğu ma.kt panyadaki son facıalar mtınasebetile · ...,.k vtlcutt.an d"•töğü halde, __ 

0
._ 

lıa.t..1._ -l"erbıi A.PI•'-·--'- balonun dıerer e e azır 0 u nu yaz ~ "Ok "•ab[ n-~yatta bulunmu•1ar, O 1 ' N t' h ~ uıı •~u ,.,. ~ --yı .. ıuu... :v ...... ~· ır J(UÇ K HAR CI e ıce umumu otnut edecek ma- yemtyor ve nihayet gttnttn birinde .. 
le ~\rıif 1 cı:a meydana çıkarmak iti- ~ TURYANIN tsTlKLALt hattl bazılan da İspanyada asiler hiyettedir. Konferans meaailini vak- yap k:alkunıyacak kadar zayıf dtt. 
~ ~. VUS MESELESI safında muharebe eden İtalyan gö- HABERLER tinde bitirml§ ve beklenen neticeye !JÖyor. Hoca sevgili efeğlnl kaybede • 

tilia llraanıa.lnıdığına göre 500 bin ln- nUllUlerinm mağlQp olmaııı üzerine varmıştır 
Paris, 8 (A.A.) - Le Jour gue t L ttksembu.-gta komtlntst · ceğlnden dolayı telişa dütttp sokak. 

tl'llJı ~ '& sigorta edilmif ve bu- "--t d' ki' • talyanlarm korkak olduklarmı yaz- -zM·lnln .1 .. ~1 ___ 
1 k -vu bin u__ lngil' Lo d ı.eD ıyor . mışlardır ..-_,, uoıır. ... ,u.._ lara fırlamıt. Bir kaç kişiye vak'a71 

tlJbPaııı "4~uma ız Y "Siyasf mahfellerde dolaşan şayia- · . . için hallan reyine mtl.racaat s d anl&tmıı, sadre tlfa bir şey dJyeme-
' ~ lttirak etmifti. Hattl lara göre Almanya, Italyaya Tiroide. İtalyan hUk~metinın bu kararın· edllecektlr· a m a mitler. Nihayet kötedekl aktar -
~ nıpanyuııu, balonun Hel- ki Al k tolannı terkederae R dan yalnız fa.şızm taraftan olan Uç • ı sannederlm Nesim - imdadma yetlf. 
~)'erine ınUvellidUlma ile doldu- darm;. :: rYllYI terkedecektir "o- gazete istisna edilmiştir. Bunlar DeY· M metler Cemiyetinin 18 mit : 
-~~hnaaı haberi bile bu İfleD ma v~oVAYA GORE . li Meyl ile bunun pazar n~shası .01an inci idi toplantısı ey. 11 K·ı si -Merak etmehocaml8en bana ... 
41.~· Varşova 8 (A.A.) - Gazeta Pols- Observer ve bir de Evenıng Nıyuz· lftltlD altıfllllda başhyacaktır. ı akçe ver. Ben onun~ buluraml 
~ADA UlnTMIYATEM ka "Roma'- Berlin mihveri" başlığı dur. • k f demlt. Hoca da hemen bet akoe)'l 

buttııı den haber verildiğine göre, altında ne,rettiği bir m~alede bu Romada Bir T eblii •• talyada imparatorlu - M ev u SUDID'IJI. Aktar, Yetil camlarla bil' S 4bııaıı matbuatı hararetle mihverin iki devleti ~ş sıyasetlerinin Ne,redildi tun blrlncl yıldönU - gözlük yapıp h~ eeeğlne ta1rm11s 
~ bu?g fellketinden bahaetmek heyeti mecmuuı tızertnde bağl&.ma..dı.. Roma, 8 (A.A.) - tngllterede bu- mtl mtlnuebetlyle bir seri ye- Once blru senıemıtyen .. kura ot. 

t1 · ğı kanaatini gösteriyor ve diyor ki: tun makta olan bUtUn İtalyan gazete Dl madeni para baeıimrı- Bunlar GOya Türk lara bu Yetll gözlükle bakınca ........ 
~lnllt :Vela ve mateme rağmen "Şimdiye kadar bu iki devlet dıe muhabirleri İtalyaya geri çağınlınlf" tır • mq yemlyeI Hem de ne lştalıla bil• 
'ftı ltıtı, .Alın1«1 hava seyrüseferi politikanın muayyen 9ubelerinde ser laroır. İtalyan ve İngiliz matbuat ınll • ela seniz? 
>csı~laıoatınıadığnu beyan edi • bestliklerini muhafa.fAL ediyorlar ve nasebatı hakkında aşağıdaki resıni Taç giyme me1'88lmlnde Propagan Si Ve böylece kuru otlan eteie yedir-

& 8eobaııteır di . yorlar. Avrupayı iki muhasım devletler blo- tebliğ neşrolunmUftur: bulunmak Uzere A· menin yolu bulunınut. Amma gösltlk-
~ :!~~~ hava :~· 1 • kuna aymnak istediklerini daima red- "Hemen hemen bütün İngllis ınat- merlkad,._n Londnlya binlerce Yapmıı le lıumetmenln yolu da bul111111l111 
"" ~ mtıı amnı seyyah gelmektedir. mu, onsmı fıkra söylemiyor 
""' k.--.-ertnı kıracak değildir. BU dediYorlardı." buatınm müttefikan İtalya ve onun Şam 8 (HA.ısusf) _ Burada Türk · 
1l"d ~ tıvvelki zeplin f ellketi., BiR TEKZiP milselllh kuvvetleri aleyhine ittib&Z ' •. . B. FELEK 
loaı~Ibaıı ınilletine kabili sevk ba- Bilkret, (TAN) - Radüt ajansı, ettikleri hattı hareket Uzerine, DailY p~pagandası yap~ ~o~etiyle 1~ -----------
"'1..:..-:" ~ ::va.rayabllecekleri fikrini Romanya ve Lehistan a.nı:smda yeni Mail, Evening NeV1 ve Observer ga· birleri geri çağınlnu,tır.,. kiti daha tevkif edilmıştir. Eli.hah B D ) f 
~~ Alman havacrlığr bu fe- ittifak eeaalan teeblt edileceği ve zeteleri mtistesna olmak Uzere bil • İtal~ gazeteleri, İngiltereye şid .. gazeteli, aykın neşriyattan dolayı eş ev Le 
'-~i bir ders ve yeni kuvvet Romanya. • Ma.carlsta.n arasında ~ cUmıe İngiliz gazetelerinin İtalyay& detle hücum ederek, riyaklrlık İngll- Vataniler tarafmda.n kapatılınıştır. A J 
\J bulacaktır. bir anlaşma yapılacağı .haberlerini girmesi yasak edilmişti!'. tngilterede-ı terenin bir an'ane& olduğunu yazı- Kafer mevkiinde demirgömlekliler rasınua 

1 ~ tekzip ediYor. ki bUtUn İtalyan gazeteleri muha • yor. dün nUmayi§ler yapmışlardır. D h 
' ' t.tudü:i:-:;:e ummn rosta irtiği 
~S8 

(TAN muhabirinden) - Mzsz rzn 1 am z'stz'kla.11 lz' Ankara, 9 (TAN muhabirinden), 
· 'CU Jnaddeler umum mUdUrfl - Türkiye, Romanya, Yunanistan, S °'nıan Ue muavin B. Şakir Yugoslavya ve Çekoslovakya h~ -

~~;? ~~ ~ ~s~ [~~~~~~~;~~~?.~~~~~~~~~~~~~?.~~~~~~~] ~~:ş iiJ:-E EFÇE?~;a~ De ı ·• ı ·ık 12 IM!llei& intikal devrslndeD &OD Bir taraftan aruln1n yavat ~ le meektn olan, kendine mfllf bir ve kökleştiren imli, dtiD Montrö- kabul olunmUftur. Uzlaşma, Balkan 
ra .... ~ıa.yonıarm llOD izleri de V8§ halka daplmuı, diğer taraf· unvan veremeyen bir memleketti. de ım;ıa.ıanan vesikadır. Antantına ve Küçük Antanta dahU 

T 
.......-.. - kaDmı- tan Montrö muahedesi kapltill'8yon- devletler arasında posta ve teleko • 

a k I • d • •Dlnecek ve Mısırda MmD' modern teeıdlltın köldepDe8i Artık 0 Mısır, tarihe geçmiş, ve lan Dga etmekle Mısın haklld hür- minikuyon servislerini 11llh etmek, 
1 1 lan htlktlm atınıeektlr· ve umumı seviyenin y&vaf yavat yerine canlı ve genç bir millet doğ- rlyetbae kavuşturmuş, ve Mumm geni§letmek maksadiyle imzalanımt-

" Kapltwiayonlarm Uga8I. Mısır yttkeeJmeeı De derebeylik devri muttor. Fakat genç Mmmn Deri~ her hareketine destek vuran en tır. Bu mabadı temin için de allka-
IQ p m I C 1ç1n hiç ıttphe yok ki yeni bir do - ~ ve Mısırda yem bir kalkın- mestne kart• gelen ÇOk mühim ..gır kayıtlan 1omuttır. dar bet memleket mnmeuıııertnden 

' S iuttur. Mnm, llOD yanın Mil' içinde ma hamleet gör.e oarpmap hafla- engeller vardı. Bwılarm biri lfmı. Bundan böyle Mnm genlt adım· mürekkep bir birlik kurulacaktır. 
~ ' 8 fTAN btlytlk terakki a,dmıla.n atan bir 11UfU • na milli hareketini kendilerine larla ytirilyeeek ve mllU ideallerini Bu memleketlbr arasında mektup 
ftıl ~1lhekeıne.ı ~:abirfnden) - memlekettir. Fakat bu devrenin ea Tirmlnel una Dk MDelerl, yeni dütman •yanlardı mukavemeti; tahakkuk ettirmek yolunda hiç bir ve kolipostal Ucretleri ucuzlatılmak • 
"- deıı IUçI ln edUm3kte o- • belllbqb nalı, Mmırda mDll 1011· lfımda mUU IUDr11B Dk......__.... dJ.1'erl, bttttia Avruna mDletıe..a..•- engel De~. tadır. Mektuplardan 8 kurut alma• 
'~~ ce Mehmet, atn' lflSl1' mJWyetlnbı ..-- & r- ..-UUll Yeni lfılllr hiç ıttphe yok ki. bu caktır • 
..._ ~ eki duru,ma emıa- run uyaıumMll, tablt olcla. "Mmır Mmırlılarmdır,, Mmırda haiz oldaklan ve mmdo mes'ut gttntl, mDU cttnJerlnbı ve 
'~etbae takııdi Y&PlllJI, mahke • yenden cenlumudbr. Dalı& evvel du.turu o wnan doğdu ve M'.alU' tutmıduldan lmtlyazlardL Mısır bayrunlarmm en bllytltti uyaeak 
""-~~. :!:ı°rta tefevvtUıatta bu- bir Mmır mllletl yoktu. Mımda yabıa eojrafyat bir tabir olmak • ancak bu iki engell devirdikten son ve bugtlntl her yıl en canlı tem • 
~~ 1raıı u hakkında meehut J8llYaıll bir t.akmı llllJflar, eU im- tan s:ıkarak maddi, manevi w ra mHU hayatım lmrtanr ve nam- htlrlerle kutlayacaktır • 
~ ~ göre aynca ta. 1-çlı ı-ı••v, ve boyundumk al· mttmtu bir varhk mahiyetini aldı. zet olduğu her taakklye ctolra btt- Yeni Hmın tebrik etmeyi bir va-

. anda ,..,.,.. felJU.lar vardı. Dalla ~ llmr, Akvam halltul- tün hJzlyle yttrüyeblllrdL zl.fe blUrb • 

Hollanda Sefiri lmıire Gittf 
lzmir, 8 (TAN muhabirinden) -
Hollandanm Ankara 18llri, bugün 

eeki e1erlerl tetkik etmek Uw-e oto
mobille bura1S eJdL 
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-~ahkemelerde 

Gözleri Oyularak 
Öldürülen Kadın 

Karacaahmet mezarlığmda gözleri oyulmak ıuretile öldürülen 
Hacerin davaama dün Ağı~a mahkemesinde devam edildi. 
Suçlu Hüseyin Onbqı da mevkuf olarak bulunuyordu. Hi.diae 
bir kıakançlrk yüzünden olmuttu. ' 

Sigortadan 
Para 

Çekenler 

Dün, mahkemede Süzan, Şerife, Sa
bahat, Zeynep, Şevket, Neriman, Şe
rife, Ayge, Ali, Sakine, Kemal, Le
man, Cevat, Nurettin, H~lil. Şevket, 
Hasan isminde 17 phit dinlenecekti. 
Bunlann bir kısmı gelmişlerdi. 

Suçlu, Hacerl kendisinin öldürme. 
diğini eöyliyerek şunları anlattı: 

- Haceri ben öldürmedim. Geçen 

Kedi Gibi 

Tırmanan Genç Kız 

A •liye Dörclüncü Ce
za mahkemui, a

partıman pencerelerine 
bir kedi gibi hrmanan 
V Miliki acllı genç bir kızı 
üç ay hapıe mahkiim et· 
mi, tir. 

V aailiki, evvelki gün 
Zaralet apartımanının 
üst kat balkonuna anlan 
çamtıfırlan çalmak için 
pencere parmaklıklarına 

tırmannu, ve yukanya 
kadar ~ıkmı,tır. Sokaktan 
geçen bekçi bunu görmüı 
ve yakalamı,tır. V Miliki, 
tevkil edilmiftir 

-
iPEK 2Türkçefilmbirden 
Sinemumda 1 - DUnya Komikler Krah 

LOREL • HARDI SERSER•LER KRALI 
Yeni· Büyük - DayanılmftJ: derecede komik sahnelerle dolu büyük 

komedi 
2-HALK KAHRAMAnLARI 
Büyük AŞK - KAHRAMANLIK ve SERGÜZEŞT filini 

BugUn saat 11 de tenzilA.tlı matine • 
-

Tyrol'Un göz kamaştırıcı manzaralı ve latif yerlerinden Nev-York'a kadar ... Skileril Dansla.ril ~k 
larile .. Esra.rengiz gecelerile.. Sefahathanelerile... İ.şsizliği ile.. e.. e .. 

G. 0 N E Ş K R A L 1 
Fransızca sözlü filminde gözleriniz önünde canlanacak ve bat rollerde bulunan ı 

Kahraman L U 1 S T R E N K E N illht yıldız MAR!ON MARSH • 
Size her noktai nazardan ve zevkli ve heyecanlı 2 saat geçirteceklerdir. 

- Yarm ak,amdan itibaren s A K A R y A Sinemasında -
Kemal Cenabm Konferansı 

Doktor Kemal Cenap, bu ak§8.lll 1 
saat 8 de radyoda. "tmııı ömrün ve 
dinç kalmanın eım" mevzulu bir 
konferans verecektir. 

BOYOK FiLM MOSABAKASI 

SARAY SiNEMASI 
Dirileri ölü gibi göstererek Unyon celsede, hldiscden ÜQ gUn evvel Ha

ısigorta §irketinden para çekmek i8- cerin evine geldiğimi söyliyen kadın 
tiyenlerin muhakemesine dün aaliye da bana iftira etmiştir. Bu kadınla a
dördüncU ceza ma.hkemetıinde devam ra sıra bulu!JUyordum. Evli olduğum 
edildi. Mahkeme, sahte ilmühaber ve halde ona kendimi bekar gibi göste. 
nüfus kağıdı veren Kumkapl, Eliziz, riyordum. Istanbuldaki vazifem bit
Ankara nüfus memurları ve muhtar- mişti. Bu kadm: ''Ben de seninle be
lar hakkında ne gibi muamele yapıl- raber giderim" diyordu. 
dığmı bu Uç yerin kaymakam ve valL - Bayan, bizim yerimiz Anadolu 
!erinden sormu§tu. köyüdür. Istanbulun §atafatma alı!i!-

Mahkeme dosyasında bulunan ve mış kadınlar orada yaşıyamazlar. Sen 
bir adamı ölü gösteren vesikanm al- yine burada kal, ben ara sıra !starı. 
tında "Kmnkapı nüfus memuru Talı- bula gelince seninle konuşurum, de
sin,, imzası vardı. Kumkapıdan gelen miştim. Fakat, llf anlatamayınca 
ceca.pta burada böyle bir memurun evli olduğumu söylemek mecburiye
ne şimdi ve ne de eskiden bulunma.- tinde kaldım. Kadın, bana kızdı ve 

YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Hal~. tehac~müne maruz k_alıyor. Herkesin müsabakaya i§tira.kini 
temın ı~in musabakanm 2 ncı ve 3 üncU filmlerini birden gösteriyor. 

Mlinbakanın 2 ncl filmi MUea.bakanm UçüncU filmi 

Dans Devam Ediyor Patronum... Kocam 
B&.f Rolde: 

&, Rolde: Claudette Colbert 

dığı bildiriliyordu. bağırdı: 

Dün mahkemede !llçlulardan Dida. "-Ben de sana bir iş yapayım da 
tın da öldüğü iddia edilmişti. Elaziz ömrünün sonuna kadar unutma." 
ve Ankara.dan sorulan suallere de ce- Ve i§te bu iftirayı yaptı. Haceri be. 
vap gelmemigti. Dlll"U§ma ba§ka gU- nim ö1dürdUğllmU söyledi. Halbuki 
ııe bırakıldı. ben hAdiseden 18 gün evvel vazifeme 

Tokat Attığı için MahkWn 
Olan Genç 

Şükrü isminde bir gencin kahveci 
Celile tokat atmak suçundan mahkfun 
edildiğini yazmı§tık. 

Şükrü, mahkemece 16 lira 32 kuruı 
para cezasına mahklıın edilmiştir. Bu 
mahkumiyet, yanlişlıkla 16 giln ha.
pis, 60 lira para cezası gibi yazıl.mı§. 
tır. Düzeltiriz. 

Komünistlik Suçluları 

gittim. Bir daha da dışarıya çıkma.. 

dım. 

Dün, dinlenen şahitler, Hüseyin 
Onbagıyı hldiseden Uç gUn evvel Ha
cerle gördüklerini ftöylediler. Muha
keme. gelmiyen 'ahitlerin çağınlma
sı için talik edildi. 

Bir Hırka 

İle 2 Metre 

Basma Resim No. 17 

Zarah Leander Fransızca sözlü 

12,35 - 3,15 • 5,55 te J Sea.nsla.r ıı - 2 • 4,•o • 7,20 de 

SUV ARE SAAT 8,45 DE HER 2 FİLM BİRDEN 
Bugün saat 11 de tenzllltlı matine 

Bu haftanm biletleri, 1!1ilsabakaya girmek hakkını veriyor. 

Gişede müsabaka cetvelini isteyiniz -----19 
,.. SAKARYA Sinemasında • 

.. ~güzel ve müntahap filmden mürekkep zengin program : 
Gorülmemiş Fransızca bir filin ve sonsuz muvaffakıyetler kazanan 

Hususi T eskilat 
Ba., rollerde: 

GEORGE ERNST -
BETTE BAViES ve 
RiCARDO KORTEZ 

9ugün saat 11 d• tenıdlatlı matine 

Filoyu Takip Edelim 
: (Follow the Fleet) 

Bq Rollerde 

FRED AST AiRE 
ve CiNGER· ROGER 
Suv~ saat 8,80, hJ. 2 film birden 

.M.1111 Sinemada -•1

• 

REMEO ve JUL/ETTE Dün ağır ceza mahkemesinde ko
münistlik iddiasiyle Cenap Şahabet
tin, Zeki, Kemal, ŞükrU, Fevzi, Şair 
Nazım Hikmet, Doktor Hikmet, Ih-
l!lan, Salahattin, Süleyman, Bekir, . ~ bi Bu re•im '" on türküJ en lıangi•ine aittir? 

Muhterem mUşterilerimizin gösterdiği rağbet ve arzu Uzerine devanı 
ediyor. M. D. Bu film bu sene başka hiçbir sinemada gösterilmiye~ 

cektir. Matineler: 1-3-5-7 suvare 9 da S bri M t f F · · gı"zli ola Cemile ısminde genç bır kadm, r 
a ve us a a evzının • . . - "d 

. edilmi hırka ıle ıki metre basma çaldıgı ı · 
ra.k muha.kemelcnne devam ş di · 1 d"' Udd · "liğ veril 
" b" k h"tl r dinlenmietir. asıy e un m eıumumı e -

e ırço şa ı e mi ti ldd" d § r. ıa §1U ur: 
Cemilenin annesi aşçı Eminin ya

ÖL Ü M HABERLERi nmda. çalışmaktadır. Cemile de arada 
mrada annesinin yanına gitmektedir. 
Cemile, dUn yine annesini yoklamıya VEFAT 

Doktor Kemal Hüseyin ve Doktor gitmiş, bu esnada aşçıya ait bir hırka 
Süheyl 'Onverln kayın babası, zeytin ile iki metre basmayı çalmıştır. 
yağı tUcca.r:ı Atıfm eniştesi. mUteah- Sultanahmet sulh birinci ceza hfı. 
bit MUnifin babası İmar Yurdu mü· kiminin kareısma çıkanlan Cemile, 
essl.slerinden inşa.at müteahhidi Niğ- kendisini müdafaa. ederken şunları 
deli Bay EMİN BENL!, dün akşam söylemiştir: 
:vefat etmiştir. "d · . . "- Bazan annemin yanma gı erım. 

Cenazesı bugün 11a.at 1' te Ka- . b rd K ndisi 
öıköyUnde Mühürdarda.ki evinden Emı~ daima ana sataşı ı. e -

ne yüz vermedim. Red cevabını al
kaldırıla.rak Kadıköy iskelesinden d w • • b kıı~ b" "fti durdu 
kalk ak Hali il E .. Sul ıgı ıçın u şe UA..le ır ı ra uy · 

ac ç vapuru e yup • B h d ğff ,, 
tana nakledilerek ikindi namuı kılm en ır:31z e ım. "k ed hi-

5 - Al eline kalemi kanaryam 
Yaz başına geleni kanaryam 

"I - Bana noldu da ben bilemem. 
Eski hallini bJç göremem. 

ıs - Çayırda buldum seni 
Ellere vermem seni 

17 - Danldm mı cicim bana 
Hiç bakmıyorsun bu yana 

22 - Felek bana neler etti 
Bu gençliğim elden gttU. 

26 - Hadi yavnım otomobillm geldi 
Y ~il gözlü yar ~förüm geldi 

28 :_ lklmlzl bir odaya koysalar 
UstUmüze altın kilit vunalar 

33 - Ki.tip benim ben ka.tibin el 
ne karışır 

Katibime kolalı gömlek ne 
güzel yaraşır dıktan sonra Edirnekapım tehitliğine Tahkikat dosyasını tetki en 

defnolunacaktır. Allah rahmet eyliye kim, Cemilenin tevkifine karar ver. 42 - Seni gördük~e tltreyor 
- migtir. yüreğim 

Nazlı ayaklarına dokunan ellerin temasiyle ir • 
J:iliyor: 

- Yaranı sarmak istiyorum .. 
'.Aldanma.sına imkln mı var! .• Ne kadar boğuk o

lursa olsun, onun bu sesini tanımaması mümkün 
mU? 

- Yakma sa.km IfJğil No. 59 
· Diye inliyor. Fa.kat eller, çrplak aya.klannı sıkarak 
acıtıyorlar .. 
· Ve hırıltılı, kalın bir ses: 

JA.ç yaptırsın... silt alam dedim ... Alçaklzk ah bu al· 
çaldık ... Bir can kurtarmak için alçaklık bu .. Yak· 
ma ışığı diyorum sana! .. 

- Bırak elektrik dUğmeırtni diyorum, görme 
yUzUmU.. Görme, görme yüzümü.. YUzilmU görüp 
ne yapacakmn? Zavallı bir adanımı diyorum.. Bef 
parasız bir adam .. Evde kızrm var .. On altı Y8.flllda, 
ölUyor bu gece .. Bir kmm daha var, öteki .kızım. 
öteki kmm geldi bize.. Ona yardım edecekti, kar • 
deşine para bıra.ku, aut, yiyecek bı:raktı. ben kabul 
etmedim .. Attım hepsini ıokağa, ben namusluyum, 
dedim .. Namussuzla.rm paraamı almam, dedim, at
tım, attım paraları.. Sonra, rezil herif ben, aııl na -
mussuz herif ben .. Ben bir arka.dqım& raııtgeldim .. 
Ondan ödünç para almadım da onun parasmm ıon 
meteliğine kadar meyhanede beraber içtik. Kızıma 

ilaç llzımdı, sUt llmndı. Bu gece ben ıUt ve ilaç 
parasile içtim. OdUnç verir miai.n dedim de iç· 
tim ... Kızmı belki öldtl evde fimdi ... kızım belki can 
veriyor. Oteld kızıma. gideyim dedim .. Kardef\na \-

Dizlerinde kuvvet kalmıyan Nazlı yavaş yavaş 

kapmm yanında yere süzUIUyor. 
- Ben namussuz herifim ... Heriflerin en namus

suzu.. lki kızım vardı, bakamadım iki kıznna. .• 
Birini soka.k süprüntüsü yaptım ... Biri medrese oda
sında. can veriyor ... Ben namussuzum. 
Nazlı acı, acı bağırıyor: 

- Hayır.... Hayır namussuz benim.... Benim na
mussuz... Seni göreyim yalvannm.. yardrm ederim 
sana... Ben ııana fenalık yapmak istemedim... Seni 
öldürmek istemedim.. Korktum.. Al1 nereden girdi 
içeri •••. 
Canımı kurtarmak istedim. Yaşama.k istedim. Ya.. 
eamak .... Yaşamak anlamıyor musun .. Ne yaptımsa 
yaşamak için yaptım .. Açtım yqaroıya .. Güneşe aç
tım. Yemeğe açtım .. lnsan gibi olmıya, imıan gibi 
g\y\n-m\ye, temlz yerde yo.tmıyo., temiz eevo.p giym\-

Asıl lşda sıMhlmn ah meleğim 

50 - Yürü yavrum yürüt 
Aslan ybtm yürü? ~----------------------0------~~ 

UNUTMAl'INIZ: 
-

Tatil gUnUnUzü hot geçirmek istereeniz •••••ıa 

Yenl müsabakamız 23 Nisanda 
ba.,ıadı. 22 Mayısta bitecek. Kupon • 
lan toplayınız. 80 Hazirana. kadar bf. 
ze gönderirseniz, hediyeler kazanabi
lirsiniz • 

~~ 

Bahar Müsabakası 

SÜMER Sinemasının 
Senenin en mükemmel ve güzel 2 filmini görünüz. 

TAMARA •ı MARINELLA 
Göz kamaştırıcı bir lUks ve Ih· 

1 

BUtUn ,arkılan, dünyayı dola--
tişam içerisinde nefis musikili tan TİNO ROSSİ'nin enfes 

bir film • şaheseri 
Bugün sa.at 11 de tenzilatlı fiyatlarla matine -

~--------------~-lNG!LTERE TACININ Evlenme 

KUPONU:17 
Bu kuponları kesip ~ 

,_-~~~~;:~ __ J 

tNClLERt 
Dünyanın en muhteşem filmi o
lup yakında SAKARYA sinema
sında gösterilmesi, şehrimizin 

en büyük artistik hadisesi 

olacaktır. 

B. All Rıza İlkönUn kızı bayad 
Şehriban ile emekli Albay B. tsrnail 
Hakkı Taylanın oğlu kimyager NU 4 

reddin Taylanın düğünleri, dün To 
4 

katlıyan salonunda. dostlarından bit 
çoklan hazır olduğu halde yapıınııt' 
tır . 

•.r ............... , Genç çifte ahenk ve eaadet dlleril 

Yazan: SUAT DERViŞ 
ye, temiz insan görmiye açtım ... Açlık çekiyordum 
ya.şa.mıya, .. ne yaptımsa yaşamak için yaptım diyo· 
rum sana... Herkes gibi bir annem olsun istiyor • 
duın. .. Temiz esvap giyen sabun kokan bir annem .. 
Evet onlar gibi.. Onlar gibi bir babam olsun istiyor
dum. lşi olan okuyup yazan .... Mahallede itibarı o • 
lan herkesin tanıdığı, herkesin saydığı bir babam ... 
Babamı ÇQk seviyordum. Sarhoştur, işsizdir, kendi· 
sini saymıyorlar. Yıkıla, yıkıla eve gelirken mahalle
nin çocukları aırkasından ta., atıyorlar diye ona kız
nuya ~ladım. Babamı insan görmek istiyordum. 
Ona semeri sarhoJ dedikleri için hınç bağladım. 
Ana.mm her gün yıpranışma her gün canından bir 
şey vererek çıllışma.sma taha.mmUlUm yoktu... Onu 
gördilkçe hırslanıyordum. Dinlensin, nefes alsm is
tiyordum... Kardeşim vardı. Hasta. kardeşim.. bir 
zavallı çocuk gibi yerlerde sUrilnUyor bUtUn gilnU· 
nü, bütUn ömrUnU sUrilnerek geçiriyor. lyi değildir 
diye yaşamaktan istifadesi yoktur diye ona kinlen
dim ••• Temizlik istiyordum. Her yer pisti, Işık· isti-

yordum. Bazı gece petrol bile bulamazdık biz .. Mil· 
let elektrik yakıyor .. Petrol ışığı yoktu bize .. Yeşil 
salata ibaduIJah, biz... boıtanda.n çalmazsak yeye " 
mezdik ... Ete hasrettim. Kuru ekmeği soğan.. bazt, 
bazı zeytin, bazı, bazı bulama, bazan bayram gün• 
leri kuru fasulye yedim. Bazan aç, aç yirmi dö~ 
saat geçirdim. Ayağımda ealapurya gibi iki lastı1' 
kundura, UstUmde ııiyah bir önlük gündüz bu, ge
ce bu ... Buna yaşamak denir mi? lnsaf .. insaf yaşa
mak mı bu? 
Hıçkırarak ağlıyor: · 

- Y8.famak iltiyordum ben ... Ben yaşamak isti" 
yordum .... Yanlış yola dilftUm ... Bir çıkmaza dilŞ " 
tüm .. Baba.. baba •. bırak biliyorum sensin ora~ 
yatan .. baba! ... 

Nazlı ı5usuyor . Cevap bekliyor .. 
thtiyarm sesi: 
- Çok çektim bütün ömrtlmee .. çok sUrUndUfll-

GUn görmedim... gün görmedim ben.. diye inliyor· 
- Baba! .... 
- Ben ... ben .. 
Birden yerde yatan adamm aeıt.. Susuyor. 
- Baba! ..• 
- ! ..... . 

- Baba.... babam.... babacıftm. 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'f A;,hmet Emin YALMAN FEN DONYASINDA 
kird rnh hedefi: Haberde, fi
~: e, er şeyde temiz dü-• \lat, ıa . . ' 
R'azet . ınınu olmak, kariin 
--.... eaı olnııya çalışmaktır. MiDE HAST ALl.KLARI 
~ MESELELERi v 1 c D A ~ 

Riya Deöil ~ 

~'!'.~a~.İstiyoruz AZABINDAN btsı 0 ..:.ue4.1iyat Fakwtesl taıe . 
~ ~IDda yaptığı anket bir bA • 
t~ u. Nevyorkta yanan balon 

tacı. :.;·aanıc1a bütün gazeteler bir G E L 1 R ~U g ha kaydediyorlar: Vntversl -
~ t~~~~;1 Halid Ziya hakkında • 
~e olu 

tor~ Yoııızr Kıyamet mi kopu-
1
• nıanlan hazrmıızbia ve 

'l'~ nını. .. _._. mide haıtalıklarma uğ 
aı a...__ --.-nn Untverslte talebe-
hı~~;""da anket yaparken muzmlr ratan amillerin en mühimle-
biJikıs 1lı&ksat ta.kip etmiyordu. o, rinden biri vicdan azabıdır. 
l<nıcı. ı:nçlerden Halid Ziya hak • Bu yüzden en aağlam mideler 
du, ı.-lka.t dirklr mUtaJealar bekliyor- bile bozulur ve ancak vicdan 
ınl).._ bu bekıenmtyen ve umul- azabına sebep olan hi.diaele-
«r. C9\raptarıa ka.rplafmca P§U'· rin telafiıi ile mide de bozuk-

ıı-~ı::n geldlğt mman hepimize luktan kurtulur. 
leıerın t.a anlattı. TAN, diğer gaze • Mide üzerinde 'yapılan en 
l<lı-tık Ya \'9lye ettikleri gibi, riya . son tetkiklerin verdiği netice-
1lrdı. p pıp bu anketi De§retmeyebl- ler bu merkezdedir. 
~atnı akat bununıa bir hakikati Amerikanın Western Rescrve ü
hplnıt 30~ ba.,ka blr feY niversitesi anatomi profesörle
)'~ rl Yacaktı. Hakikati. saklı- rindcn doktor Wingati Todd diyor 
~~hk yapmakla ne kam- ki: "Mideyi, devrimizin bütün içti
tlra.YI OkunıO vakit yenl nesU Halid mat meziyetlerini ve kusurlarını 
"41~ biz 11§ mu olacaktı! Hayu, temsil eden bir uzviyet olarak say-
Jcıı._ :-" 

1 
.. }unu böyle bilecektik. Ha- k kt' i~ o.. ma gere ır.,, 

ite llaud erinılıi kapayacak, genç - Prof esörlin bu sözU çok büyük, 
fer ed.ipJe Ziyayı, onunla birlikte di- ve çok etraflı bir hakikatı ifade e
taı~ rlınW taıutmağa çalışnuya- diyor. 
hiı btırı Mesela adamın biri zevcesine i-

l<1' ~da fayda görmedik. Bl1a - hanet mi ediyor, yahut ortağını mı 
tırn Oldu~ olduğu gibi görmek ti- aldatıyor, yahut dul kalan ana.sına 
111lhlJecıeğtnı u -~~.ona ı;öre tedbir alı- yardım mı etmiyor, bu adam muhak 
lııketı d duşundük. Bu sebeple kak ki vicdan azabına uğrar. Vic-

lSu ~tınekten çekinmedik. dan azabına uğradığı halde buna 
~ler1 ~ t kartısmda telişa dü aldırış etmiyen kimse, belki de yap 
~etil için: ha~ verdiği lta§ tığı fenalığı, itiraf ederek içini e
l'rıti ~,._ 3&§u'&nlardır. Bunlar~ zen yUkU kolay kolay hafifletemez. 
diin l!'a)·~"y~-- ....... --ı --u.,.._ ,~~~nı "'u- UQ'Y"""J~ ıuanen ILU'llX eı.; 
lt~lQ.di~rnız gibie bize çatmayı, mek, belki de büttln bir i,i, bir mü-

il ettiler • ' aynayı kırmayı esseseyi altfüıt eder. Bir anaya 
hıyllQ itte g&zeteJ yardımdan çekinmek, ihtimal ki 
tliıı: ~alct.ilteslııtn er!e beraber .~~ • varlıktan şikayet ile telifi edilemi
oıc.._ Côrtıyorıız. . e .telaşa du~tü • yecek bir hadisedir. Ve buna ben-
oh.ı~ :&e\'kln Çünkü Halid Zıyayı zer hMiseler yüzünden vicdan a- ı 
bı.U~ lllij~ g~n~lere verememiş zabma uğnyan kimseler üzerinde 
&t ~ilin ve it mes'uliyet bu yapılan tetkikler çok mühim neti
)' '-''~eu "-~muzıanna yüklenir. celer vermiş bulunuyor. 

lll<IUte ~rinden atmak lstiyen 
~ .::erı talebenin bu beyana
'- ~ teJaıckı •lnuyacağı bir garibe 
e ~ de serbesttirler. Fakat 

'-' 11~ ki hakikat budur • 
il~. bb-~h Ortalığı velveleye ver
IJllQ~ f &rdak suda fırtına ko
lıı .. - ,d•Yda Yoktur. Bi.Wds bu • 
~' e d11rnıak, ve ted8\'i yol
~ .\~ ıa.rureu ,·ardır. Ve Nu
>!.~e 011 dediği gibi, Halid Zi
ltl """'ltlte.I ;:: llesllnı yalnız Edebiyat 
~~;ste laııı ebesine değil, bütün ye-

'ti~ '1ana~rnak ve okutmak için 
~ ~ d~ gerektir • 
..:_~ l'ou..rı "aztfe bunu dllştinmek 
t-ı~. ecı &l'&§tmnaktır. Yalnız 
hft t~)'e ~hl-yat tarllıt okuturken 
~,..ıı-a.~ Oku d Zlyanm eserlerinden 
01111 ~~ ,onlara Halid Zi • 
tdeb~evfn kAtl delildir. Emln''t•t gfıcel ln yaptığı gibi sık sık 
tttı ~~rt tertip etmek, bun
g'-1~ ~lhn ucuz fiyata basıp 
bat~~ dJı b esini temin etmek, 
teıe:' ~ UgisbıJ bunlan anlaya--

\': llJr tettbı Z81lglnleştlnnek akla 
I,:~ 'lı11ı 8o l'ler olablltr • 
il )'llt.g. ~et Rusyanm Puıtldn 
~ \'e = bunlara mahsus mll
~· talar yapmak tavsiye 

~~l'~ 
\e ha~ ko~ anketi kalJısmda 
\'~ti .. müspet olmağa 

~llıd~~ gol'lneğe davet ediyoruz. 
tlt~ll.ı Jd:!' gençlerin eski nesil 
'tv~ \'e b ederek riyakA.rlığa 
ilet ~""'ek de~~en~ıe-?. rl_yaiı sözlere 
ltıell\ l'• ~I dlr. Bilakıs Ustat Ha
~ ltkt'te ~ roman tekniğini 
h • t l · Sol{"ıtı• \' ' i "'ı ,, ı) ,.,,, 

1 
e ır .. el t>!llt"rlt>r ··es· -...p e.l'i .... ı_._ lı ~ l!e.re "ğ - .. &J.U;m eserlerini ye-

ltı~t ~;e;eh_ı:ıe~, tanıtmak için 
t\l'~ r-t1araı dusUıımek lhıındır. 
~~~ 11~ ar koparanlar, bu lh
~ .. :"g~ı 01 Yyorıaı- ve mUspet ça-

... Orlar • 

t~ ~e ~~t hnlddln 
)i.ıl( ~~ ~ -..ı eıleblyatnruzm 

P b11 Plyaı khaltnasma en bU-
1 avadır • 

O emin ınevzuubahis ettiği • 
. miz doktor Wingate Todd 
yüzlerce adaının midelerini tetkik 
etmiş ve bu sayede bilmediği bir 
§eyi öğrenmiştir. Doktor Todd ta
lebesinden başııyarak bunların mi
delerini ölçmüş, ve ayni hidiseyi 
altı ay sonra tekrar etmiştir. Altı 
ay evvel büyük ve tcnbel görünen 
midelerin çoğu altı ay sonra nisbe
ten kUçUlmilş ve çok çalışkan ol • 
muştur. Altı ay sonra vaziyet tek
rar değişmiş, mideler bUyUmtiş, ve 
faaliyetleri yine azalmıştı. 

Doktor Todd talebesinin bu çe. 
şit değişikliklerin sebebini tetkik 
etmiş ve bunun srl fikri mahiyet. 
te olduğunu anlamıştır. Mesela ta
lebe, sene başında anatomi dersine 
başladıkları zaman bu dersin son 
derece gliç olduğunu şundan bun
dan işitmiş olduğu için derse son 
derece telA.ş ve endişe içinde deva
ma başlamıştır. Bu tellş ve endişe 
mide üzerinde tesirini göstermiş • 
tir. Fakat altı ay sonra bu tellş ve 
endişe geçmiş, talebe aıçok derse 
alışmıştır ve bu alışkanlık tesirini 
mide Uzerinde göstermiştir. 

D oktor Todd bu yolda 11 sene 
çalıştıktan ve tecrübeleri

ni tekrar ettikten sonra mide bU
yümesinin ve hareketsizlenmesi
nin en mühim sebebi fikir buh
rariları olduğuna kanaat getirmiş.. 
tir. Doktora göre kUçUk ve çalrkan 
mide, dimağ ve vicdanın hiçbir bo
zukluğa uğramadığmı gösterir. 
Vicdani ıstırapların en fenası, müz 
min olmasıdtr. 

Doktor Todd bu hakikatı anlat
tıktan sonra, vicdan azabının, en
dişe ve telaşın mideyi ne için bir 
balon gibi şişirdiğini anlamrya ça
lışmıştır. Doktor ile muavinleri ta
rafından yapılan tetkikler netice -
sinde bunun midenin alt ta=~ 
sonunda olan v e pyloTl.115 ldlğinf 
bir g e çit yUztlndcn nert g: hazım 
anlnmışttr. Midenin norma 

yaptığı esnada burası bir llhza ı. 
çin acır, kısmen hazmedilmi' grda
nm barsaklara geçmesine II\Usaa; 
de eder. ~urası daima açık Rala -
cak olursa gıda hazmolunmaz ve 
derhal mideden geçip gider. Diğer 
taraftan bu kanal, sırası geldikçe 
acılryacak olursa gıda uzun bir 
müddet midenin içinde kalır ve bu 
yüzden tahammür eder, yahut da· 
ha bqka bir takım rahatsızlık-

lara sebebiyet 
verir. 

Binaenaleyh ta
lebenin uğradık
ları endişe ve 
telaş bu kanalın 
uzun bir müddet 
kapalı kalmasına 

saik olmuş, bu 
yüzden gıda mi. 
denin içinde kal
mış ve midenin 

büyümesine se
bep olmuştur. 

Amerikalı Doktor T ocld bir hattayı amefiyat ediyor 
bunun dellilindendir. Ve aksırma, 
kanalı açmak hususunda bir tesiri 
haizdir. 

Eskiden enfiye çekenler, akan- -
m a n ı n h a .z m e ya.radığını 
ve aksırma sayesinde midelerinin 
birçok sıkmWardan ku.!'tulduğunu 
söylerlerdi. Anlaşılan bu iddia yer
siz değildir. 
Meşhur şair Dantenin aşk ma.

ceralarmdan başka birtakım vic • 
dan azapları çektiği anlaşılıyor. O
nun pek karanlık dilı;Uncelere sap
masının da bu yti.zden ileri geldiği 
iddia olunuyor. 

Neticede vic
dan azabı telaş, 
deniz tutması, 

veya başka se. 
bepler' pylorue 
kanalını kapadı

ğı, hazımsı:ıık 
l>U y\lzden b8.§· 

--$österdiğt anla
şılmıştır. 

ViCilan azabı yiizünden daima mide ha~talıfı 
plrmİf olan ma,hur Dante 

Dante gençliğinde çok karIJik 
bir hayat geçirmiş, daha ıonra ha
zımsızlığa ve nedamete uğnyarak 
bir reformatör olarak yqanuy& 
başlayınca sevmediği adamla.n, 
ttlrlU tUrlU işkencelere uğrattığı 

"cehennem" i icat etmiştir. Dan
tenin yüail ae muafilüt: humı.slZh
ğa uğradığını gösteriyor. 

HUllsa doktor Todd'un kefi!1eri 
henüz bilinmiyen birçok noktalan 
aydmlatmıya yardım etmiştir. F akat henUz anlaşılamryan 

meseleler de var. ÇtinkU 

• 
bu kanal, soğuk alma başlangıcın-
da da kapalı kalıyor. Aksırmak, 

KANUN KARŞISIN DA VAZiYETiMiZ: 

Gay_rimeşru Münasebetten 
Doğan 

Çocuğun 

nispette olmadığı anlaşıldı. Maaş 

(500) liraya çıktı, fakat o zaman 
Hamidin anası, bir Fransız kızı ile, 
oğlunun evlenmesine müsaade et
medi. Ana sözünden hiç çıkılır mı? .. 
Buna imkln yoktu. Hamit, Janete 

Babası Kimdir? 
uzun bir mektup 
yazdı ve arala. 
rmda her şeyin 

olarak celp ettirdi. Hepei çocuğun 
babası Hamit olduğunu ve mütead
dit def'alar, Ha.midin: 0 Çocuk be
nimdir." dediğini söylediler. Janet 
üç sene zarfında almış oldufu ytiz
lerce mektuplan mahkemeye ibraz 
etti. Fakat genç ana, çocuğuna di
lendiği ismi alamadı; çünkü: 

Kanunu Medeninin (296) incı 
maddesi mucibince bu dava ço
cuk doğmadan evvel ve ya doğ
duğundan itibaren bir sene için-J aneti bana eokakta bir ar

kadafım takdim etmifti. 4 
ay evvel Paristen kalkıp Iatanbula 
gelen 24 yaşlarındaki bu franaız 

kızınm macerumı anlatacağım. 
Sekiz aene evvel Pariee Hamit 

isminde bir türk genci gidiyor. Bir 
gün, her nutlaa bir baloda methur 
mühendis (x) in kızı Janete tak
dim ediliyor. Bu balo Janetin belkl 
de ilk balosu idi. Janet çocuk den~ 
oek kadar gençti. O gece Hamitle 
çok dans ettiler. Erteei ve daha er
tesi gUn görüştüler, ve nihayet se
viştiler. Hamit Istanbula dönmez· 
den evvel, sevgilisine unutulmıya
cak bir yadigir bıraktI. Bu yadf • 
gir bu gUn Uç ya~mda bir kız ço
cuktur. Janetin müteassıp babası 
kızınm kabahatini affetmedi, onu 
evinden koğdu. Zava.llı, yavrusunu 
bUyUtmek için daktiloluk yapmak 
mecburiyetinde kaldı. Böylece Uç 
sene geçti. Bu müddet zarfında Ha
mlt, Janete bir çok mektuplar gön· 
derdi. Onu her zaman aevdiğinl o
nunla evleneceğini, minicik yavru· 
su için ya§adığmı, aakerllği biter 
bitmez, ana ile kızmı latanbula p 
tirteceğini bildirdi. Kızcafız uzun 
seneler bu vaitlerle yaşadı. F'akat 
asker:llk bittikten aonra mes'ut bir 
alie yuvıuıı kurmak için memuriyet 
bulmak icap etti. Bu :memuriyet te 
bulunduktan •onra, maa§m azlıgı, 
sevgili kansını bahtiyar edecek 

bittiğini bildirdi. 

-···· .. ~·~i~~·;-~ı 

~~;~'.~~;~~;;tJ 
•• şte bu mektuptan sonra, zaval-

lı ana, çocuğuna bir baba ismi 
dil~ek için buraya geldi; ve he-

man yavru9Uttun neaebini tashih 
ic;ln mahkemeye müracaat etti. Ha
midin bir çok arkadaşlarını şahit 

de ikame edilebilir. 
Bu hldi8eyi anlatmaktaki mak

sadım, Türkiyede bu gibi yüzlerce 
vak'a vardır. Baba, çocuğa. ismini 
vermemek ve bunun tabii neticesi 
olarak nafaka bağlamamak için, 
vaatlerle iğfal ettiği kızcağızı oya· 
lar. Neden sonra vaatlerin yalan 
olduğu meydana çıkar. O zaman da 
i~ i~en geçmif olur. Bir kıı hamile 
kalmc&, çocuğuna babumm famini 
verdirmek için heman dava et.me
lidir. 

ı. 
1 OKUYUCU MEKTUPLARI 

Maltepedeki Yaralama Hadisesi 
Maltapede istasyon karvısında kah 

veci Kerim imzaaile aldığımız bir 
BiR OKUYUCUYA 

Eskleehlrden B. Ali Oamana: 
mektupta denflfyor ki: 

" - Ayın ikinci gUnil burada bir "- YenJ, bahar mUaab&kamııa lt-
yaralama hadisesi olmuıtu. Bu vak'a tirak etmek için biriktirmekte oldu

istasyon k8J'§Iımdaki umumf cadde ğunu.z kuponlan 'Tan bahar mU..ba. 
üze rinde geçmiştir. Trenden aerho§ kası eervi•I" ne glSnderinla. 
olarak ine n suçlunun, yaralıya be- Demir ve çeUk .tabrJkaJarmm Jru. 

nim kahvemde tecavüz ettigi haberi rulduR'tJ Karabük, ErefH - FJJyoe de-
do#z"u deflJdlr." miryolu UJX?rfndedJr." 

Hacerden Aldığım 
Mektup 

''Geç:ıen gtlnldl gazetede devlet hu
t&nellbıdekl hutabakıcılarm kayıt.. 

sızlıtnıı yazıyordunuz. Ben kendi 
bqmıdan geçenl aize yazayım. Ben 
de vaz'ı hamD lçln Haydarpaşa ntl· 
mune hastanes!ııe gittim. Doğumdan 
evvel doktor bent muntazam muayeu 
etmişti. Doğwn için gittiğim gün de, 
baktı, ebeye: 

- Bunun daha çok l-aktf l'&r, ben 
İstanbul& gidiyorum. dedi ve çıktı 
gitti. Doktorwı gittiğinden beş saat 
aonra doğurdum. Çocuğum ters gel
di. Ayaktan. Doktorsuz beni doğur
tuncıya kadar ebenin canı burnun • 
dan geldi. Ben de ecel terleri dök
tüm. Çocuğum on altı saat kadar ne
f essi% yaşadı ve öldü. 

"Dert bu kadar değil .. Bundan 90ll· 

ra bir de bakım meselesi var. Baata
balucı, haetaya t.epe gözüyle bakıyor. 
Hasta buraya dii§tükten sonra twir
cinin karşısmda elpençe divan duran 
eski halayık ''&zi:retinde, en azaph, en 
istırapb dakika ı ına hastabakıcmm 
şefkatli hlmayeıoinden vazgeçtik, bor 
cu olan va.zlf eyi dahi yapmaz. Hele 
hastabakıcıyı kızdırmaya görUn. 
"Senl timdi taburcu ederhn,, der, \'e 

eder del 
''Koğuıta Trahwndan gelmlş bir 

hasta vardı. Kanımdan ameliyat o
lacaktı. Doktora dedi ki, benim mı. 
dem aııcıyor, siz karnıma ameliyat 
yapacaksınız, bu midemi iyi eder mi 
ki?! ... Doktor kızdı, "mademld bize 
inarunıyorsun, git, istediğin yerde a
meliyat 01.11 diye, kadım taburcu et
ti. Hep!mlz, büttin hastalar kadmı 
gözyaşla.rile uğurladık. 

Diğer bir kadın kamından ameli .. 
yat olmu§tu. Daha dl.kl§lerl Uatttnde. 
Bir ihtiyaç için hastabakıcıyı Od -. 
at ç.ağırdı, ne gelen, ne giden... Ka .. 
dm kalktı, ıUriine sürüne Jıallya ka
dar glttJ, orada dtlJmtlt baydmıJ. 
Hutabaloalar o aman geldJ, kadim 
bin mlttldllitla ayıltblar. 

Yemekler hastaya f ayda.ı;ız, hele 
devlete battan~ dyan. Sütlü su 
getlrlrler, kimse lçmes; makanıayı. 

dlğer yemekleri boa gibi yağlan 
donmq verirler kbme yemez, dökü • 
lUr. Ekmekleri bayat, kupkuru getl. 
rlrler, aomunlarla ekmek ~pe gider. 
Oraeı, ne . diyeyim, bir i.lem. Bas
talarm ldmlsl f&l'kı söyler, k1mlsi al• 
lar, inler. tyUetmlt hastalar rakse .. 
der. Ne 10ra.n, ne arayanı Bunlara 
bir teY demezler de ha8ta pamuk is
tese hastabakıo ateş pllskürür ... Dev. 
Jet hutaneshıe girerken etlm kemi • 
tim ılzln, caıµm benim olsun duasUe 
ghip çıkmak li.zon. Fıkara hallan bu 
haetaneler için yüreği doludur. Bunu 
dettlğlnlz için size teşekkür ederim, 
ba§mızı sdanasa.m daha ~ok anlata .. 
caklanm var . ., 

Hacer Anlan 
Hakiki bir vak'a tizerinde konuşu

yoruz. Devlet hastanesinde hastalara 
angarya bakıldığını, Hacerln l'&k'asl. 
le, anlattıklarlle, ve etraftan yaptı. 
lumz tahkikatla öğreniyoruz. Hacer, 
muayene l~in doğumdan evvel hasta.
neye gltmlt, doktor dikkatle muaye-

ne etml3 olsaydı, çocu#wı ten gelcJI. 
tını anlar ,bunu doğumdan enel ~ 
vlrebillrdi. Ebe, kanunen ters gelen 
bir ~uğu doğurtmak hakkına • • 
bip değlldlr. Mutlak \ 'e muhakkak sa. 
rette bir doktorwı yardımını temine 
mecburdur. Bu fenni ihmal yüzünden 
llacerla çocuğu ziyan oldu. Devlet 
lıutuıesbıde, "paruız huta delU 
mJ, fazlumı ne lsterf,, zihniyeti hl
klm oldukça, çocuk ta ana da ziyan 
olur. 

Bu defa da ıunu teb&rtb ettlrmek 
llmn. Devlet lıaatanesl. hallan evi 
demektir. Ne hasta bir kul, ne h88-
tabaklcı bir cllktatördllr. Kuta dev• 

letln hlmayellne utmm11 b1r evlU., 
hutabalaa n doktor devletin me • 
marudurlar. llutamkıcır her ~ydea 
enet, her teydea JWmek lnaant bir 
vulfe ta,ir. Batt& beyu a&nleU 
hutabaklGJ"a ook lnaant bir vutte 
Japtılı lcbı htlrmet n mlıuıetle a... ....... 

Devlet hutueel, haaual hutane
lere ntbnune olmak mevkllndedlr. to
tlmal rejimi devletçilik olan Tttrklye
de, devleUn yaptıjı mUeaeeeeler iter 
Mhada hae...Oere bir nUmune ola -
yorlar. Devlet luıetaaelerfnl de bu fn. 
ıaanr. "' devletin •-dllerfne tahınU 
ettllf vastf_,yt ifaya ~~nyoruz.. 

ADSIZ YAZICI 
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l~_S_P_O_R_) 
Milli Küme Maçları Devam Etti 

Beşiktaş Dünkü Müsabakada 
MaqlUbiyet Tehlikesi· Atlattı 

Maç, iki T arafm ikişer 
Goliyle Neticelendi . 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK > 
Dün milli küme maçlarına Taksim atadında Doianaporla, Be

tiktat karfılatmaaı feklinde devam olundu. Havanın aerin olma· 
aına rağmen aahada epey kalabalık vardı. lzmirin fİmdiye kadar 

milli küme maçları dolayıaile sahamızda görmediğimiz Doianapo
ru, bilhaaaa ikinci devrede epey teair bırakacak bir oyun çıkardı. 
lık devrede kaçırdıiı muhakkak iki gollük fıraatı da çoc~l~~ın 
miaafirliğine, seyahatlerine ve aaha yabancılığına bağıthyabılırız. 

Esasen bu yadırgama, ikinci dev
reye kailar aralarında kendi oyunlan. 
nı yerleştirecek şekilde anlaşamama

lariyle de kabil izahtır. 
İzmir takımı diln üç orta muhaci

minin çalıştığı kadar, açıklariyle de 
zorlıyabilseydi, mağlubiyet tehlike
lerini atlatan Beşiktaşa daha müessir 
olabilirdi. lzmir takımlarının mesafe 
katetme şekilleri, ekseriya ortadan 
kombinezonlarla olduğundan kartı 
nIBtf aa.hadan kale önlerine gelinciye \ 
kadar rakiplerine marke edilecek va. 
kit kazandırdıklarını diln de gördük. 

DUnkU oyunun birinci devresinin 
mühim dakikalan ayn ayn anlatıla
eak tekilde cereyan ebnedi. Yukarı

da dedifim gibi, lzmlr takmu saha 
yabancılığım Ustilnden atıp tamamile 
tabii hale gelinciye kadar otuz daki
ka geçti. Fakat tzmirin yadırgadığı 
bu müddet içinde Beşiktaşlılar hlkim 
bir şekilde oynıyamadılar. Betiktaf 
takımı dünkü oyununda gev~meğe 
bqladığı hiMlni verecek al&metler 
içinde idi. 

Ier aldandıklannı gördüler. Billkis 
lzmir üatıllate hUcumlarla beyaz ai
yahlılann nısıf aa.halanna yerleşti -
ler. 

25 inci ve 30 uncu dakikalarda lz. 
mir kalecisinin kale önünde topu kay
bettiği sıralarda Beşikta§ iki fırsat 
kaçırdı. 

32 nci dakika, Izmir soldan kazan
dığı bir korneri çektiği vakit kale ö
nUnde mUhim bir fırsat kaçll'IIll§ ol -
du. 

34 Uncu dakika, tzmir tazyikinden 
kurtulan Beşiktaşlılar Hakkı vasıta. 
siyle mukabil akma geçtiler, fakat 
neticelendiremeden geri döndüler. 

41 inci dakika, lzmir behemehal ga
libiyet goltinü çıkarmak azmiyle birer 

dakika fasılalı iki 

korner kazandı, bir 
de frikik temin et
ti. Bu Uç gol ihti. 
malini de başara -
mamak talihsizli -
ğinde görilnen 1z -
mirliler maçı iki i
kiye, berabere bi -
tirdiler. 

DUn iki takım 

maça çıkarlarken 

Şu kadrolarda idi: 
Izmir takımı: 

Mahmut - Fethi, 

Adnan - Meh
met, Nurullah, İs -

mall - Reşat, Ali, 
Hakkı, Fuat, Sabri. 

Beşiktaş takı

mı: Mehmet Ali -
HUsnU, Faruk -
Feyzi, Bülent, Fuat 

- Muzaffer, Rıd -
van, Enver, Hak-

, ilk ıoller Dünltü müıabakaJan bir enıtantane ıt:ı, Eşref. 
12 nci dakikada, lzmir sağ içi A- mrada ortaladı. Fırsat üzerine çıkış • 

li, soldan gelen bir topu Betiktat mü- yapan tzmirlilerden sağ iç Alinin a- Bulgar Levskı 
dafaasmm sıkıııp kanıtığı bir anda yağma geçen top mUkemmel bir vu-
19eri sokarak ilk golU yaptı. nı§la kale ağlarma takıldı. Mağlup Oldu 

Bu golden eon~ sdaftırma~ ~:: Befiktatın ıolü Belgrat, 8 (TAN) - Sofyanm 
ftm eden tzmir öııUnde Betf • .._ tzm• .. dafaasmm uzunca iade 
daf k ri çekilerek oynadıfm- ır mu . en kuvvetli futbol takımı "Levski" 
cli.n a::: b~k safha.lan Beşiktq ettiği topu kapan Beşal ilrtğzınaatlıla: ...... sod lla Yugoslavyada Borovo ıehrinde Yu. 

'$ . .......ı v k"t k"t geçtiler. Oradan k e a ~ e • 
nmıf Bahkasmbil~U=rda a~ iyiva~- lenen topu Hakkı yere inmeden kafa goslav "Bata" takımına 3 - 1 sayı 
açılan mu a ile sağ kaşeden attı. ile yenilmigtir. 
lfllerdi. . Bu beraberlik golünden sonra B4-_ Maç heyecanlı olmue, Yugoelavlar 
Beşiktaşm mağl.öbıyeti n~. ge~ şiktaşlılann açılacaklarını ümit edt>n- faile bir oyun çıkarmı§lardır . 

ialdkalar beyaz sıYJl.hlılar ıçm Unııt ~:;;::~~~=============~===== 
verici değildi. Taraftarlannı da dU- k d 1 e ı • u• • k 
etındürmeğe ba§lıyan bu vaziye~· kı~k An ara a zm 1 r 1 ç o 
ikinci dakikada Rıdvanm ~ktiği bır 

filtle değiştirebildi. ı ı A k • • • • D • • 
oı:'iktaom beraberlik goltı eöyle e n ara 9 ucu un 
eo:ı:::e~~~uı:~d~ı;: 2 • 2 Berabere Kaldılar 
mıifti. Rıdvan yine yerden çektiği 
,Utle topu sağ köteden eoktu. 

Bu devre bir bire bittiği zaman ak. 
lmıısda, lzmirli Fuadın kaçırdığı iki 
mühim fıraatm izleri henüz ailinme
aıi§ti. 

Ankara 8 (A.A.) - Bugün havanm oldukça yafmurlu olması 
dolayııile 'çok az bir kalabalık önünde Oçok takımı Ankaragücü 

ile ilk maçını yapb. Hakem F ederaayon tarafından latanbuldan 

önderilmit olan F enerbahçeli Bay Sait Salihattin idi. 1 Parayı Üçoklular kazandığından seyirciler hiç beklemedikleri bir ıUr· 
ikinci devre oyuna AnkaragUcU b&flamı,tı: Da • prizle k&rfıla.ştılar: 

ıs inci dakika., iki taraf ta mnaavi ha ilk dakikalarda Üçok kalesmi sa· 6 ıncı dakikada kaleden çok uzak 
akınlarda devam etti. 9 uncu dakika. ran AnkaragilcU oldukça korkulu bir mesafede topu ya.kahyan GUç mU 
ortadan sola, oradan safa geçen top- vaziyetler yaratmıya bafladı. 3 UncU dafü Ali Rızanın Üçok kalesine yap
la Beeikta§m saf açılı, önU apaçık dakikada ŞUkırUnün yakın bir mesa- tığı sıkı bir vuruşu ile top, bir çok 
blmıt oldu. Herkesin muhakkak bir feden attığı topu kaleci kornere a~ ayaklardan kaçtıktan sonra kaleci
gol olarak beklediği bu fırllatt Betik- mak suretile kurtardı. Biraz sonra nin de iyi kontrol edemeyişi yüzUn
ta, muhicimi kalenin dıt direğine Komerden gelen topu ayni kısa m~ den ağlara takıldı. Bu suretle de An
atarak avta çıkardı. -.lede ayağına geçiren Y&f&r da ha- karagUcU ilk sayıamı kazanmIJ ol· 

Izmir sol açığı ortadan bir pu al. va.dan bir vuruşla neticesiz braktı. du. 
dı. Beşiktq mUdafauiyle ~ir Uç Bu mrada gerek takımlar ve gerek Bundan sonra ortalarda dolaşan 
ortasının sıkıfık bir hale dil§tükleri ----------- top İzmirli Saide geldi. Saidin güzel 

Mtlfla, •ole Jofnı p/en bir çarpqma 

bir stynlıştan sonra ortaladığı topu 
, Mazhar entes bir kafa vuruşu ile 
! Anka.ragücü kalesine aekmıya mu • 
' vaffak oldu. Bu gol, oyun üzerinde 
çok müessir olmWJ ve her iki takıma 
da fazla bir canlılık vermişti. 

Yirmi yedinci dakikada lzmlır 
sol açığı Namık, sol içten aldığı derin 
bir pası güzel kontrol ederek Uzerl-

i 
ne sıkı biır çıkIJ yapan Ali Rızayı at
lattıktan eonra AnkaragUcU kalesi
ne doğru sUratle indi. Yakın bir me-

l safeden çektiği sıkı bir vurutla takı
mının ikinci golünü kaydetmekte ge
cikmedi 

Bu golden sonra oy.ıın kısmen tz
mirin hlkimiyeti altında cereyan e
derken AnkaragücU sol açığı Hamdi 
35 inci dakikada geriden aldığı bir 

1 H -ı 

H • 
1 

O nusize, yüzünün rengi, bir 
çilek içinin rengi gibi, pen

be idi; gözleri, birer çift yıldız gibi 
19ıklı idi diye, tarif etsem belki da
ha çok hoşunuza gider. Fakat ne 
yapalun kl, o hiç te böyle bir kadın 
değildi. Boyu ortadan biraz uzun, 
beli ince ve kalçaları mevzundu. 
Fakat yüzü, evet yüzü çiçek bozu
ğu idi. ismi Gültendi .. "Aman,. de
meyiniz, anasının karnından böyle 
çiçek bozuğu olarak doğmamış ya .. 
nı:r ı;auıa.uhı.r onun cı& ~il\ ~c;;U
ğini ve parlaklığını ta,ıyan bir te
ni vardı ve bu isim, ona., o güzel 
zamanlardan hatıra idi. 

GWten genç, güzel, zengin bir a
damı seviyordu. Şimdi içinizden: 

"- YUzUne bakmadın mı?,, di
yeceksiniz, Ha;ir ... O, yüzünün ha 
lini biliyordu. Bu adamı sevdiğini 
anladığı zaman da gidip tekrar ay
nasının karşısına geçmiş, kendi ken 
dine: 

"-Benim bu . yüzle bir adamı 
sevmem budalalık ... ,, demişti. Fa -
kat ertesi sabah uyandığı zaman 
her zamankinden çok şiddetle o a
damı sevdiğini anlamıştı. İnsan kal 
be hükmedebilir mi? 

G 1llten sevdiği adamı her gün 
görüyordu. Nasıl mı? Çün 

kil GUlten, onun apartımanınm ka 
T'' ıs· 'ıii. Büsbütün ,aşırdınız bel
ki .... Bir kapıcı kadm. yUzü çiçek 
bOzuğu, sonra da gfffiç, güzel ve 
zengin apartıman sahibini seviyor. 
üstelik adam, evli de olursa .... 
Siz gaşıra durun mesele böyle idi. 

Genç, gUzel ve zengin apartıman 
sahibi, apartmanının ikinci katın
da oturuyordu. Gilzel bir kansı var 
dı. Amma, ne kıskanç bir kadın!.. · 
.Kocasına göz açtırmıyordu. Koca
sı yum~k huylu bir adam olduğu 
için ses çıkarmıyor ve aessi.z, sakin 
yaşıyorlardı. Genç kadın evde bile 
kıskançlığından kadın hizmetçi 
kullanmazdı. Gilltenin yüzünün çi
çek bozuğu olması, onu mesut e
den hadiselerden biri idi. 

YUzU çiçek bozuğu olan Gülte • 
ııin vücuduna diyecek olmadığını 
söylemeyi unuttum galiba... Son
ra gençti, yirmi beş yaşında ... Ken-

pasla İzmir kalesine akarken mUda
fi Alinin hatalı bir müdahalesi üze
rine ceza çizgisi dahilinde yere yu
varlandı. Hakem penaltı cezası ver
di. 

Bu suretle Ankaragücü, Şflkrilnün 
çok sıkı bir ıtUtU ile beraberlik sayı -
8Dll temin etti. 

Bundan sonra yapılan akınlar bir 
netice vermediğinden birinci devre 
2-2 beraberlikle bitti. 

!kinci devre başladığı vakit her iki 
takım da galibiyet golUnU yapabil -
mek için bUyUk bir enerji ile çalış
mıya ba,ladı. Fakat iki taraf ta sayı 
yapmıya muvaffak olmadığından maç 
2-2 beraberlikle . neticelendi. 
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~ Yazan: 

l~ Cela, 
dine göre talipleri çoktu. ÇUnkü yal 
nız olduğu için epey parası birik
mişti. Kapıcı dairesini öyle güzel 
bir zevkle döşemişti ki, herkes hay 
ıci. ~'1.1.1"""'1"'. Ap~~ ..... - :.:-.:.:.-~. 

dizilip sıra bekliyen otomobiller
den birçoğunun şoförü, onu almı· 
ya çoktan hazırdı. Hele bekçi. .. 

K aç kere evlenmeleri için yal
varmıştı. Fakat genç ka -

dın, hepsini bUyUk bir huşunetle 
tersliyordu. Kimse onun gözUnUn 
zengin ve gUzel apartıman sahibin 
de olduğunu bilmiyordu ve bir 
gün apartıman sahibinin karısın
dan ayrılıp GUltenle evlendiğini 
duydukları zaman parmakları a • 
ğızlarında kaldı. 

Bakınız nasıl olmuştu: 
Bit' gün genç ve gUzel partnnan 

sahibi. telişla kapıcının kapısını 
çalmıştı. Genç kadın kapıyı açtığı 
zaman da.: 
"- Aman, demifti. yukarı gelin 

• kanın bayıldı. Bir tUrlU ~tamı· 
yorum.,, 

Beraberce yukan çıkarlarken 
adam: "Hiç böyle bir ,ey başıma 
gelmemişti,, diye söyleniyordu. 

Gülten o gUn genç kadını ayıl
tırken dikkat etti, kadının ta.kallus 
etmiş pannaklannın arasında bir 
mektup vardı. Gülten tabii bu mek 
tubun ne mektubu olduğunu ve 
kadının bayıldığını hemen anladı. 

o günden sonra genç kadın sık 
11k bayılmıya b&fladı. Her defa -
sında erkek Gültene koşuyor, be -
raberce yukan çıkıyorlar ve her 
def asında kadının sıkı sıkı yumdu-

• ğu avuçlarında biz" mektup bu.lu
nuyordu. Erkek o zaman kendine 
gUIUmsiyerek tUpheli filpheli ba
kan GUltene boynunu bUkerek ba
kıyor ve bu bakışlarla sanki: 

''.Vallahi suçum yok,, demek 
istiyordu. 

B ir gece, yine kansı bayılmış 
ve adam GWtene koşmuş

tu. Genç kadın yatak kıyafeti ile 
ona kapıyı açtı. Adam, onu böyle 
görünce seraemlemi9 gibi, bir müd 
det genç kadma baktı. Fakat ba
kışları onun yUz11nde değil, dekol
te geceliğinden görUnen düzgün bi
çimli omuzlarında. geceliğinin ku
şağı ile sıkılm19 ince belinde dola
şıyordu. Gülten bunu hemen far
ketti. Ona sokularak: 
"- Ne var?,, diye, sordu. Adam 

hemen kendini toplar gibi bir hare
ket yaptı: 

Ne olacak, dedi, yine bayıldı.,, 
·Genç kadın omuzlarma hemen 

bir şey aldı. Yukan çıktılar. Adal' 
Merdivende: 

"- Bir tu.r1u bu gelen kactı' 
mektuplarından haberim olmadl • 
ğmı anlatamıyorum fU kadına-·"' 

dedi. Bu bayılmalan da ldet edlll' 
di. Ne zamandanberi evin içini tJ' 
saçma hareketler ile donduruyot• 

O gece, GWten kadını her~ 
kinden daha geç ayılttı. ..-~
kendisine yardım eden koCUI dt 
ağır davranıyordu. 

M ektpular durma.dan ptnıel 
te devam ediyor. Ka.4111 

krizler içinde yuvarlanıyordu. Sa' 
zamanlarda çok bozulmuf, .hırÇlll"' 
lı°'.<tan zayıflamif, eski ıtızelliti ... ! 
kalm&Illlftı. Yine onun bayıla,... 
bi"' gece, adam, GWteni belJD~ 
ı.utup &endme çuu ve u.-.ı.~ ~ 

si gece. adamın karısı kOCUUl.!,~ 1d 
tiye bekliye fenalıklar geç~~~= 

adam, kendi katma çıkac-&-
Gültenin kapıcı daireabıe girivtl' 
mlştl. bit 

Sabah, karısı ile mllkemnıel bil 
kavga ettiler. Kadın zaten ytne İl 
mektup almıftı. Bu d& öbürleri dll' 
bi, kocaııma aevgiliai tarafın r 
geliyordu. Adamın gece de gelJOıe' 
yişi onu bUsbUtiln çıldırttı. Sö~ 
di, söylendi ve nihayet hıralDI 
mıyarak tırak diye, dU.9ttp ~ 
Adam yine GWtene ko9tu. ~ ... 
berce yukarı çıkarlarken genç 

dına: il' 
••- Artık ondan kurtulmak 

tiyorum, dedi, Fakat bunu keı;: 
sine söylemiye ayılmca c~ 
kırılıyor. Yoksa bu bayılm "1' 
dan çoktan bıktım, ondan iyice ,,ı 
ğudum onunla y&f&manm ta.dJ 
madı. artık ... ,, r'* 

Gülten manalı manalı güle 
ona baktı ve: eİt 
"- Bunun bir çaresi var, d 

flmdi onu bir o1?mo~ile ko~ 
toföre adrel verdik mı ann rJJf' 
evine götUrUr, orada ayıluıc& de# 
seleyi anlar, bir daha buraya 1 

mez .. , -· 
Adam dUtUnUr gibi oldu. ~ , 

rada GWten acele ederek m fi' 

venleri çıkDllJU. Kadınm kocal' f' 
nun yUrUrken çapkın kıvnDtıl-' ~ 
lan' vücuduna bakarak arkaSII' 
koştu. Cf 

G Ultenin dediği gibi o'ld~...
ay sonra adam ka~ 

bilsbUtUn aynldı. Bir iki ay ~,ıt' 
da, Gülten, onun boynuna k, 
nı dolayarak yakında bir çoc dil"' 
olacağını haber verdi. Evlen ., ' 

YüzU çiçek bozuğu kapıcı '
dın, apartımi.n sahibinin, gen~, 
zel bir ada.mm kanır oldu. ~ 
şa.şmıyan kalmadı. Yalnız bu 11' 
aeyi hazırlıyan teyin &daJJllO ~ 
kansının son zamanlarda ~
hırçınlıkları, bayılmaları old ,ı' 
ve onun böylece değişmaslıle~ 
bep olan mektupların da m~ 
man Gillten tarafından gönd 

1 
<ti 

ğini, GUltenin genç, gnse .,,; 
zengin kocası da iahil oldu'1J 
de kimseler bilmedi. ~ 

Şimdi GUlten gazetelere l1'1l-' 
mit apartımanm& f6yle ,..ıı 
iyi bir kadın k&pıcı arıyor. 
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Geçen 
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Bilmecemizi 
Halledenler 

Devekuşunun intikamı ID 

30 Numaralı mçcmuamızdaki "Bul 
nıaca,. müsabakamızı en iyi halledip 
hediye kaza.nanlarm listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 

İstanbul erkek lisesinde 1124 Su
at, Beyoğlu 9 uncu ilkokulda 126 
Necla. İstanbul 6 ncı ilkokulda 97 

. Scl~a Andaç, İstanbul 19 uncu ilko
kulda 349 Kiı.zım Kızıltuğ. 

. , Birer saç tarağı kazananlar: 
Kasınıpaşada 9 uncu okulda 276 

. Nedim Akal, İstanbul 17 inci okulda 
256 AW.eddin Tunca, İstanbul lisesi 

. 4 - A da 1552 İrfan, İstanbul Pangal
tı Dolapdere caddesi 253 numarada 
:Ara Papazgil. ..-..-..... 

Birer albüm kazananlar: 
· f Sultanahmet Ahırkapıda M. Ad -
· nan, Elaziz ortaokulunda 1215 s. 

,Şengill, Vize ilkokulunda 48 Yılmaz, 
Bakırköy 1 inci ilkokulda 73 Semsi 
Nur, Elaziz Atatürk okulunda 355 
Bedia, Üsküdar Paşalimanı 65 numa 
ralı yalıda Şadan Göker. 
. Birer büyük oyuncak kazananlar: 
' Burdurda Alacapazar sokağında 3 
numarada Halil oğlu Yücel, Eliziz 
ortaokulunda 489 Hasan Yüksel, A- •. 
dana simsar Hilminin muhasibi En
ver oğlu Uğuz, Bursa erkek lisesinde 
897 Naci Güney, Çerkesköy ükoku-

. lunda 232 Nazıİıi. -
Birer küçük oyuncak kazananlar: 

1 Çatalca Ferhatpaşa caddesi 15 nu
marada Ha.tice, Eliziz Nailbey Ma • 
ha.ilesi ve sokağı 30 numarada. Ko-

. miser Demir Alp kızı Naşide Seba -
hat, İstanbul Kasımpaşa Kulak.sız 79 
numarada Hüseyin kızı Nasibe öz
bay, YoT.gat Sakarya okulunda 40 
numaralı B. Kurt Ergör. Adana De
miryolu muhasebesinde Hilmi oğlu 
Bülent .. .a:..J·...t...... 

Birer kart kazananlar: 
Fatih Sarıgüzel caddesi, 20 numa

rada Bedia Kızılkanat, Haydarpaşa 
lisesinde 1162 Emin Özgen, Elaziz 6 
mcı okulda 849 Müjgan Erdoğan, İs
tanbul Ça.rşıkapı Divanıali sokakta A 
Burhanett~, Elaziz Tunceli polis 
memurlanndan İzzettin Fırat karde
şi Hikmet Fırat, İstanbul Yeni pos
tane karşısında Kızılay hanında An
dra, Ankara Kizılelma mahallesi 61-
63 numarada Ömer ErgUl, Gaziantep 
te Doğruluk yazıhanesinde Remzi oğ 
lu Ahmet Yeşilova, İstanbul Sulta . 
nnhmet Üçler 6 numarada Vedat. 

• 30 Numaralı mecmuamızdaki 

''Hem eğlencer ltem bilme.ce,, yi doğ
ru halledip hediye kazananların lis
tesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar: 
Emirgfın ortaokulunda 320 Cevdet 

Tcmiziç, Istan~ul Erkek lisesinde 
1297 Muhlis Özen, İstanbul kız orta 

' okulunda 202 Semahat, İstanbul 44 
üncü ilkokulda 164 Hikmet Demirel. 

İstanbul Gedikpaşa Dağlıhan so -
kak 7 numarada Osman SU'8.l, İsl.aD:
bul erkek lisesinde 742 Sait Acar. Is

. tanbul erkek lisesinde 284 Abdurrah 
· man, Bcşikt.af okullar güneşinde 216 

11111111 - - - - - - - - - - - - _... 530 İbrahim Estn°ehir Sakarya oku-_.....~zw..~ 'n..U/ 

• lunda '/31 S. Can, Konya kız öğret-
H eJıye kazanan okuyucula- men okulunda 116 Vecihe Yaldar. 

nmız hediyelerini pazartesi, per. Birer küçük oyuncak kazananlar: 
fembe günleri matbaamızdan Gaziantep Doğruluk yazı evinde E 
alabilirler. latanbul dtfındaki ! min Güçcr, Mardin Şeyhullah mahal
okuyucularımızın mükiilatlan lesi Nazanm 20 numaralı evinde Sa-

ad l · · ·· d rü k · biha, Tekirdağ ortaokulunda 1028 
ru erıne gon e ece tıT. Mürefteli Cemal Kızıltan, İstanbul 
~ Schremini Saraymeydanı caddesinde 
Zeliha Üreten, Arnavutköy Birinci 55 numarada Macide Çetin . 
cadde 90 numarada Şake. Biret kart kazananlar: 

Birer albüm kazananlar: İstanbul erkek lisesinde 1282 Vah-
Giresun Zeytinlik sokağı 4 numa- dettin, Elaziz 6 mcı ilkokulda 633 

rada Toni, Gerede Yeniçağ öğretmen Salahaddin Önal, Yalvaç ortaokulun 
Şahap karde,i Şahende özel, lstan- da 135 Mustafa n.han Dilmaç. İstan
bul Kasımpaşa Altıntop sokak 2 nu- bul Kasımpaşa Nalıncı bayın 84 nu
marada N. Gülsan, Burdur Bayır .so- marada Hüseyin kızı Saime Özbay 
kak 13 numarada Acar, .Ista.nbul Sul İstanbul erkek lisesinde 1344 Bur • 
tanahmet İshakpaşa caddesi 33 nu • han, Şişli Etempa.şa apartımanı 1 nu 
marada Suna, İzmir Türk birliği o - marada Göünl Sevil, Gaziantepte 1s 
kulunda 295 Melih Özenel met Paşa ilkokulunda 201 Süleyman 

Birer büyük oyuncak kazananlar: Nazif, Ela.ziz ortaokulunda 593 Esat 
Ayvalık Mektepliler pazan Cafer Erdem, Tekirdağ Aydoğdu mahalle

Öcal oğlu Ali, Elaziz ortaokulunda sinde 45 numarada Mustafa Ündes. 

D evekuşu, istediği ve lüzum gör
düğü va.kit, pek vahşi bir hay

van olabilir. 
Geçenlerde Avrupa hayvanat bah

çelerinden birinde bir gardiyan bir 
devekuşunu kafesine sokmak için bi
raz hızlıca iter. Bu itmedeıı. sinirle -
nen kuş gardiyana o kadar ans17.m 
hücwn eder ki zavallı adam kaçmak 
~in vakit bulamaz. Kuş tırnaklarile 
bacağını paralar. Gardiyan bunun Ü· 

zerine kendini müdafaa için deveku
§Unun boynuna sa.nlır. Bir dövüşme
dir başlar. Nihayet kuş kanadile öy
le bir vurur ki adamcağız sendeler ve 
yere yuvarlanır. Fakat bu yuvarla-
nış onu ku.rtanr. 

Çfrnkü: Devekuşu hiç bir zaman 
~re yuvarladığı düşmanma saldır
maz: Nadiren onun ürerine oturur. 

Yere yuvarlanan gardiyan nihayet 
bir kolayını bulup kafesten dışan ka 
çar. Bir daha da devekuşuna dok:un
ma.mıya yemin eder. 

1 . Eğlerlceli Bir Oyun 1 

• 

B u resmi olduğu gibi kesip yerinden çıkanmz. 

Kaim bir mukavvanın Uwrine yapı5trnruz. 

Oyun i~in lazım olan şeyiniz hazırlanmış demektir. 
iki, beş, on kaç oyuncu olursa olsun, oynayabilir

siniz.. Yalnız her oyuncunun dört tane onluğu olma
lıdır. Bu kağıdı bir masanın üzerine koyar, masanın 
etrafuıa sıralarursmrı:. Her oyuncu sıra Ue dört onlu
ğu birer birer resmlıı il.zerine atar. Onluk, nwnara
larm üzerine rastıamadıkça w~ sayı kazanamaz. 

- - -< - --- ~ 

.............._"'? - " 

Nuınaralann üstüne rastlarsa rastladığı numara ka
dar sayı kazanır. Yalnız panı, ''memnu mıntalm,, ya
zılı yere düşerse o zaman kazandığı sayıdan paranm 
düştüğü yerde ya zıh olan sayıyı ( 5, 20, 15, 20 veya 
10) çıkarmalıdır. )'.ani bu beş yer tehlikeli mıntaka-
dır .. Zarar verir. Paranızın buralara d~memesine 

dikkat etmelisiniz. 
Kim daha e\'Vel 100 sayı yapabilirse oyunu o ka. 

zarur ve kazanana ayrılan mükafatı alır. 
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Yumaija 
Gizlenen 

Onluk 

,. ANuı Çocuk \\avea\ 

JVJ U :,Q l 

Cucenin Zi;i 
V aktile bir çoban çocuğu var- 1 ~u~rnıştı . . lie~e~ _çalıların arasına ol~rsun, .hem de paranın sayısını bil-

dı . .Hu ~ucuı:un kım::;ı.;,:;ı yol{· ındı. Orada sılkınıp kuşluktan çık- mıyecek kadar ... ,, 
tu. LŞı glicü sabahtan akşama kadaı tı, üstü başı eski püskü bir ihtiyar Çobanın inanması için bir koyunun 
onun bunun koyuuunu otlatı}J beş. kadın kılığına girip sessizce çoban yanına gitti. Değneğiyle vurdu. Hay· 
on para almaktan ibaretti. Bazan çocuğunun yanına geldi. O, hala van bu vurmadan hoşlandı. Uslu uslu 
şarkı söyliyerek, bazan yorularak hem küçük zili çalıyor, hem de gök durdu. Bunu görünce çobanın 
dağ bayır dolaşır •. k1.ıyunlan otlallr- yüzündeki acaip kuşu araştırıyordu. aklı bu sözlere yatmıştı. Öyle ya 
dı. İhtiyar kadın onun yanma varm- küçük zil ona nihayet yorgunluğunu 

Bir gün yine böyle yalnız başına ca: . unutturuyordu. Fakat çobanlıktan 
~ürüsünü otlatırk1::n yerde gümüşten - Ah oğlum, bu ne güzel zil! Ben kurtaramıyordu ki... Halbuki sihirli 
yapılmış kü,tük bir zil buldtı. Çok dünyada bunun kadar güzel şey gör- değneği alırsa çobanlıktan çıkacak, 

hoşuna gitti. Eg;lip aldı. memiştim. Ne olur, bunu bana satar- zengin ol8:cak, ömrünün sonuna ka· 
Bu zil, yer alanda y&{lıyan mav: mısın? İşte sana bir lira?,, dedi. dar zenginliği durmadan artacaktı. 

cücelerden birinindi. Bu cücelerir, Çoban liraya baktı, gülümsedi: Hemen zili verdi, değneği aldı. th-
boylan bir pa:-mağı geçmezdi. Iı'akat "- Kocakarı, ben aptal mıyrm, tiyar kadın zili alır almaz hemen ha-
elbiscleri r~k süslüydü. Ustıcrine böyle zil bir liraya satılır mı?,, dedi. fif bir rüzgar oldu. Tarlaların, kır· 
mavi ipekli elbiseler, başlarına da İhtiyar - "Öyle ise al iki lira.,, ların üstünden esip geçti. Çoban çer 
mavi külahtaı gıyerlerdi. BUI\un ir,iD 

1 

Çoban - "Beş lira da versen ver- cuğu ancak onun bir sis gibi uzakla· 
onların adı "Mavi Cüceler" di. Baş- mem. Para gelir gider. Ben böyle zi- şıp kaıybolduğunu görebildi. Bunu 

'.Annenize rica ediniz. Size büyükçe la.ımdaki kUçilk küluhm üstünde bi- li bir daha. nerede bulurum. O ben- görür görmez de içine bir pişmanlık. 
bir yün yumağı versin. Küçücük ~ir rer zilleri vardı. de oldukça ben yorgunluk nedir bil· çöktü. Ya cüce sözünde durmazsa ..• 
de teneke parçası bulunuz. Yumağm Yerin aföncla\t;. cüceler m~mleke· miyorum. Şöyle bir tıkırdatmca. se- üstelik zil de elinden gitmişti. Bütün 
iç.ine girecek kadar küçük bir parça. bn:n pek sıl\1 ka11unları vardt. Hiç sine en uzaktaki koyunlarım gelive· ömrünce yine bir çoban olarak kala. 
Bunu bu resimde gördüğünüz gibi iki bir cüce bu kanunlardan dışarı çıkıı- rlyor. Gün uzayıp biraz uzanırsam cak, yorgun argın dere bayır demi
yanlarpıdan kıvirmız. Arasmdan b&- maıdı. Bu !ianun'&ra göre, zilini kay- yine onu çalıyorum. Vakit birdenbi- yecek, dolaşacaktı. 
onluk geçecek kadar. beden cüce onn tuluncıya kadaı· U>-, re kısalııyor sanki. Bende de yorglın- Fakat çoban çocuğu aldanıyordu. 

İşin bundan sonrası biraz sabır is- )tusuz bırakılırdı. Bunun için çoban , luk nanuna bir şey kalmıyor.,, Mavi cüce sözünden dönmiyecekti. 
ister. Çünkü yumağı açıp yeniden çocuğunun bııltluğu zilin sahibi olan lhtiyar kadının, çobanın akıllı bir Çünkü: Dönemezdi. Yer altındaki cil
ve w sefer tenekenin U7ıerine sar~ Mavi cüce, zilini kaybetti diye çok ke çocuk olduğunu, sihirli zili kolay ko- ccler memleketinin kanununa göre 
caksınız. Tenekenin şekli, üstfu:ıe yu- dcr1endi, ağ1adı, iiltladı. Acaba nere- lay vermiyeceğini anlamıştı. B\t se- yalan söyliyen cüceler ya bir yılan, 
mağm nasıl sarılacağı resimde çok de düşürdüm. diye kafasını patlatın· fer ona yer altındaki mavi cüceler- yahut ta bir kara kurbağa olur, ora· 
güzel görünüyor. Bunları hazırlayın- cıya kadar düşündü, dilijündü. Bir den bahsettL Eğer zili verirse bütün dan oraya sürünürdü. 
ca seyircilerinizi toplayınız. Onlar - türlü aklına gelmedi. ömründe hiç yorgunluk bilmiyeceği· Bunun için hiç bir mavi cücenin 
dan birinden bir onluk isteybıiz. (İs· Bu cüceler gündüzün hep yer al- ni, uykulannm çok rahat geçeceği- yalan şöyJediği görülmemişti. Zilin 
tenıe onluğun değişip değişmediğini tmda kendi memleket:lerinde yaşar- ni söyledi. Fakat bu sözlerle de ço- sahibi olan cüce de doğru söylemiş· 
görmek için bir yanma işaret koy • tardı. Yalnız geceleyin yer yüzüne banı kandıramadı. Nihayet ona: ti. Çoban sihirli değnekle kuzulara. 
ıun.) • · çıkarlar, ayaklarında camdan kUçük - 'Ben mavi cücelerden biriyim. koyunlara vurdukça onlar geliştiler, 
Onluğu alınca doğru arkanızdaki ayakkabılarla ay UJığmda e~tl~ dan- dedi, eğer sözümü dinlersen dünya- geliştiler kocaman birer hayvan ol

masaya gidiniz. Arkanız seyircilere sederlerdi. Mavi cüce "Her halde mn en zengini olabilirsin. Bu zili ba- du1ar. Bu y\izden herkes çobanın e
dönükken acele acele parayı t:eneite- zilimi bu dansta düşürmüş olacağım. na ver, beni uykusuzluktan kurtar. tini öpüp koyununu teslim etti. Ya
den içeriye tlkmız. Sonra tenekeyi çe Yerin altında bulamadım, bari üs- Ben sana daha iyi bir şey vereyim. vaş yavaş parası çoğaldı. Kendi pa· 
kip çıkarınız. Ta.bil onluk içeride ka,.. tüne çıkayım, bir de oraları dolaşa- ' Al, işte sihirli değneğimi veriyorum. rasiyle kovıınlar aldı, il için calışmak 
lacalrt.ır. O zaman hem . bir elinizle yım. Bakalım onu kurt mu, kuş mu Koyunlarını güttükçe ara sıra üstle· tan kurtuldu. SiirU sahibi oldu. 
tenekenin yumakta açtığı boşluğu,. kaptı. Bu kırlara insen gelmez." de· rine onunla vurursan çok geçmez her· SUrülerl çoğnldı, ev bark derken 
kapa.tınız, hem de onluğu verene: di, toprağın Ustüne çıktı. Silkinıp biri dünyanın en semiz koyun ve ku· • çütlik sahibi oldu. Çok ~eçmeden bü· 

- Ah ne aksi §ey .. Onluğu kay- bir güzel kuş oldu. . zusu olur. Yünieri hiç eşi görülme-• tün şehrin, bUtün mr' ,nketin hatta 
betiın. Fakat zannederim bu yuma- Dünya üı;tUndeki bütün kuş yuva- miş kadar çoğalır. Hem de senin ku bUtUn dünvanm en zengin adamı ol
ğm :içinde gizlenmiş olacak. Şu yünü ıanna uçup zilimi bulan var mı diye zularm herkesin kuzusundan daha du. Mavi elice de zilini bu]du diye 
çözün bakalım diyiniz. aormıya başladı. F:ıkat bu emeği ne evvel büyür. Onları aata sata zengin uykusuna kavuştu. 

önce "onluk ywnağa gizlenir mi boşuna çıktı. Dünyada hiç bir kuş 
hiç,, diye sizi ayıplıyacak amma son· onun zilini ne görmüş, ne de lllmUJ· 
ra yumağı çözlip onluğu bulunca §8- tı. 

f1P kalacak. Nihayet akşama doğru yine kırlar-
Bu oyunun bütün meha.reti bir el- da uçup Jorurken .aşağıda bir sürii

çabukluğundan ibarettir. Arkanızı nUn dolaşbğıru gördü. Koyunların 
seyircilere döner dönmez parayı te. hepsinin boynunda ziller vardı. Yü· 
nekenin iç.inde yumağa sokup, tene- rüdükçe zil sesi ta yukarda uçan kuş 
kcyi çabucak çıkarmalı. Bunun için tıeklindeki· cücenin kulağına geliyor· 
de tenekenin bir ucu dışarıda ikalma- du. Bunu duyan cüce; tatlı tatlı f..!U 

lıdır. Bu ~~ tab~ . seyircileriniz şarkıyı söylemiye başladı: 
evvelce .hiç gormemelıdırler. Koyunlar, koyunlar, küçük ' koyun-

=TAN;;;;; 
ÇOCUK KLOBO 
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ADRES: 

Bu kuponu doldurup bize yolla· 
ymız. Mukabilinde göndereceğimiz 
&ia kartını alır almaz Tan Çocuk 
klUbUniln bası olursunuz. 

larl 
Hepinizin boynunda bir zil ~mgırdar 
Dünya.da sizden zengin kim varf 

Bunu duyan çoban çocuğu sesin 
geldiği yere baktı. Gök yüzünde gü
zel bir kuşun bir yandan uçup, bir 
yandan da bunları tekrarladığını gör· 
dü. Ş~ırdı. 

"Güzel, küçük kuş! diye bağırdı. 
Benim koyunlarımı~ boynunda tene· 
ke zilleri var diye onlara neye "Dün
yanın en zengini" diyorsun. Teneke 
zil bir şey •mi? Bak benim koynum
da gümüşten zllim var." 

Bunu söyler söylemez koynundan 
küçük, gümtiş yjJi çıkardı. Çalmıya 

~ladı. Cüce kendi zilinin sesini 

'=RENK L i TABLO 1 
r ıı-_ -,,,.--.~,. ~~ .. ~-·· ----· 

'H a.zır bir tt.smi boyamak hem çok .kolay, hem de eğlencelidir. Bu oo-
culdardan her biriııin elbisesini ba§ka bir renge boyayınız. Behe~e 

de başka bir renk elbise yapmız. Perde)i istediğiniz renge boynyınız. Ta\•. 
53n beyaz olmalı. Çocukların çoraplarile ayakkabılan, toı•, kurdclA, killlih, 
kutu, masa .hepsi kendilerine UJ.lt'llll renklere boyaunıı1ol&. --

" 

,. . 

,. A.'Nın Çocull \\a~e•'\ 

HEM EGLENCE 

HEM BiLMECE 

No, 1 

İki kız örgil örüyor. Biri sepette, 
biri yerde iki yumak var. Acaba bun
lardan hangisi sepetteki yumağın yü
nünden örüyor. Sağdaki mi, soldaki 
mi? Bunu bulunuz. Sepetteki yumak
la örgü ören kızın yününil kırmızıya 
hovayıp bize yollayınız. 

i. 1 

Tırtıl Avlamasını 
Sever misiniz? 

N eredeyae yaz bqlıyacak. Mayıı ve Haziran ayları bahçe· 
lerde brblların en ziyade bollqbğı za.mandır. Tırtıl avla

mayı sevmez mi.iniz? Bu pek ho, bir eğlencedir. Tırtılın ne kadar 
güzel renkleri vardır. Biribirine benzemez. 

Avlanmak pek kolaydır. Hep yap-,-

raklann ters tarafında durduklan ·----~-------., 
için ya a.ğacm veya fidanın altma ya 1 r; 
tıp yukarı doğru bakarsmız. Yahut· 
ta yapraklan birer birer tersine ~ 
virip tırtıl araştırırsınız. Bazı OİD8le-
ri vardır ki kannlamı yalnz gecele-
ri doyururlar. Bunları yakalamak 
için ava yaz gecelerinde ç*ınalı. Ne 
kolay av! Tüfeğe, k\ll'ŞWl& lilzum 

No, 2 yok. Bir elektrik feneriniz, yahut ta 
v • içi mumlu bir feneriniz varsa yeter. 

Soldan saga: 1 - Bır renk, 2 - . Elinizde ezilmeden yakalıyabilmek 
Küçük, Yukardan asağıya: 1 - Yaş için kelebek tutmıya mahsua kiiçtwı 
değil, 2 - lYi mahsul vermiyen to~ ağlan da kulJanabiprsiniz. 
raıc. Bu resimde gördüğünüz (1) numa 

ralı tırtılın ~leri yeşil, san, mor 
. ve beyudır. Mayısın sonu ile H~· 

(JOJ Numarala Sayı· \ randa "°k görültır. SöğUt ağaçların-
da bulUllllr. 

Bilmecenin 1 <2>. :-- Pembe tUylU yejil :-: san 
renklidir. Bunlar da .en çok aogiltler· 

mızdaki 

Halli de bulunur. 
( 3) - Tüyleri pek kısadır. Rengi 

parlak yeşil, nefes· delikleri 1ikıznumn 
mdrr. Pek boldur. 

( 4) - Hazirandan Ağustosa ka • 
dar bu1unabilir. Rengi koyu kahve 
rengi, üstii kadife gibi siyah - be
yaz çizgilerle süslüdür. Diken ve sar
maşığı sever. Oldukça büyüktür. 

Şemsiye 

Ne Zaman 
icat Edildi ? 
B i1mem hiç merak ettiniz mi! 

Acaba §CIDSiye ne zaman icat 
edildi? Bilmiyorsanız ben size .söyll
yeyim: Şemsiye icat edi.leli binlerce 
yıl var. Fa.kat, tuhafı şurası ... A vru
paya ,emsiyeyi ilk getiren adamla 

herkes eğlenmiştir. 
Halbuki Çinde yüz yıllatca. evvel-

b 
gıu 

vaıı 

ma.ı 

~. 

nksiz 
yvan 

ıtli, beyaz saçlı insanla.J 
..a.ınamile renksiz hay. 

uıduğunu söylersem şaş • 
sıl bazı insanların kir· 

pilth • ı tamamile renksiz.sa 
t~ı hayvanların da tüyleri 
büsü , • ,.sızdir. Bu türlü hay• 
vanı. .a.kbuldUr. Fakat aksine 
pek Çünkü tüylerinin rengi 
olnu. ·. otların, ağaçların ara· 
sındı- coeyaz çabucak göze çar• 
parla ·ılar, yahut kendilerine 
düşı... uayvanlar onları kolay· 
lık~a ... ı lar. Bir de böyle bay .. 
vanln. .sta.ığa kolayca ya • 
kalaı . • ıatti. yakalanıp dikkatle 
bakı ı t.. ıle öbürleri gibi muicave-
metii ~lırter. Bunun için ~e uzun 
zamnı ı .rsıyamazlar. 

Tüykı ı renksiz hayvanlarla, tüy .. 
teri beya~ olanları biribirine karıştır· 
mayınız Beyaz da bir renktir. Mese-ı 
la bildıg ııııız beyaz kedilerin siyah, 
kahve ı cngı ve başka renkteki kedi· 
lerden bir farkı yoktur. 

Renoksız hayvan demek derisinin 
altında tüylerini boyıyacak maddesi 
olmıyan hayvan demektir. TUyler bo
yanmad:kça renksia yani bembeyaz 
kalır. Renkli !lir tek tüyü olmamak 
şartiyle._ Bu hayvanlarm gözleri bi• 
le renksiz olduğu için oradan geçen 
damarlar kırmızl kırmızı göriinür. 
Ve gözü tUhaf bir kırmm renkte gijs• 
terir. Halbuki bildiğ:imlı beyaz tüyltı: 
hayvanlarn tüyleri çok defa bqtan 
başa ~yas olma.ır.. Olsa bile gözleri 
IurmızımsI değildir. 

Hemen her hayvanın reıWsizi ola.
bilir. Meseli.: Tavus, geyik, fil ve 
'ili.h .. Hepsi de çok gil7.el~. Bembe • 
ya.z (yani renbi&) bir tavusun yeşil• 
tikler Ustünde bDat açtJPıı görmek 

doyulur şey değildir. Avcular beyaz 

geyiği pek makbul sayarlar. Reıksiz 

fıl Hindistanda mukaddes tamlır. 
lnsanlar bu cins hayvanlan p se

verler amma remli hayvanlar onlat 
dan hiç hOflanınq hemen öldürürler. 
Meseli böyle CJembeyu (renksiz) ~ 

kuşu, arkadaglan llat'iyym ,yaoat
mazlar. 

Bembeyaz hayvan diyince aJılmna 
buz memleketlerinin beyaz tilkisi,~ 

yaz; baykufu filin gelmesin. Bunlar 
düşmanlarından gidenebilmeK için 
kışın karın rengine dönerler, aıcak 

basmca yine kendi renklerini alırlar. 
Yani kendilerine mahsus bir renkleri 
vardır. 

Halbuki gözleri JunnıDmsI olan 
renksiz hayvanların biç bir mevsim• 
de, hiç bir Y8§ta renkleri oJmu. (5) - Bu da büyüktür. Gri, kahve 

rengi ve siyah tüyleri vardır. Hemen 
her otu yer. Onun için çok rastlanır. 

(6) - Yemiş ağaçlarında ve söğüt 

denberi şemsiye k:ullanılrnaktadır. I ı=ııı====z===z=------

1- Cemedildiği vakit yekunu (14) 

eden tek adetler şunlardır: 

11 + 1 + 1 + 1 = 14 
2 - lkinci bilmccernizin halli "De· 

niz" dir. Doğuran da "'Su" dur. 

3 - Çaprast bilmecenin halli §U

clur; 

'-i -...ı ~- 111 

Çinliler ilk şemsiyelerini yağlı kağıt
lardan yapmışlardır. Asurilerden, Mı 

ve meşelerde, çitlerde bu1unur, bildi· sırlılardan kalan resim ve hc)iceller-
ğimiz san tırtıl. d onl b ..ı-- d"" . b" 

(7) _ Ot ırtıl Kı lard v bah- en arn UllULLU ort , ın .sene ev-
t ı. r a e el b"l · · ku'll dıkl 

çelerdeki otların arasında bulabilir· v 1 e şemsıye an an anla.şı-
siniz. Sarıyla karışık siyahımsı, ya. lıyor. Fakat, o zamanlar şemsiye 
but ta gri renktedir. İkinci ve on bi· faydalı bir şey değil ancak blr asalet 
rinc.i boğumundaki tüyler daha urun- süsü idi. Bugün hill dünyanın bazı 
cadrr. Yazın en batında görUlen tır- yerlerindeki iptidai kabilelerde de 
bl budur. öyledir. 

Şemsiye her yerde bqka bir mak.• 

satla icat edil.mi§ w lrullarulmJltır. 

lngiltered.e, Çinde yağmura kareı, 
Mısırda, Hindistanda giiııevten korun 

mak için.. Hangisi için kullanılll"8& 

kullanılsm herlıaJde pek faydalı bir: 

şeydir amma nedense lcimae onun .kıy 

metini bilmez. Vapurlarda, trenlerde, 
tramvaylard.a en çok kaybedilen de 
odur. 
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Yazan: Ziya Şakir 

1 EKONOMi 
1 

•• B u Genç, Bizim Davamızın 
Polatlı 

Buğdayları 
Kapışıldı 

Sabun Pahahhgı 
Zeytin Aıllgından 

ileri Geliyor Başına Getirilebilir ! ,, • 
Dün şehrimize otuz sekiz vagon 

buğday gelmiştir. Aynca iki vagon 
arpa ile iki vagon çavdar gelmiş ve 
satılmı:şt.ır. Buğdaylarnı yirmi vago
nu Ziraat bankasına ait olduğundan 
Haydarpaşa silosuna alınmıştır. Buğ 
day fiyatları evvelki gUnUn fiyatla.n 
gibidir. Yalnız dUnkU buğdaylar ara
sında bir vagon Polatlının 5-6 çav
darlı malı bulunduğu için bütün alı· 
cılar bu vagonu almak istemişler ve 
rekabet yüzünden kilosu 7,25 kuru
şa satrlmrştır. Arpa fiyatlan durgun 
dur. Biralık arpalar 4,05 kuruşa 
satılmıştır. Çavdar fiyattan da 4,20-
4,30 kuruş arasındadır. 

CEba Müslim)e Verilen ~· 
Vazife T 

E ba Müslim, Abba.8i oğunarr
lat ıun Mekkedeki muht~em 
l:rıig~la.nnda. aylarca misa.f ir edil-
8ad · Bu müddet zarfmda zekisr, 
tec~~ ve bUyUk işlere kabiliyeti 
ıanıan erden geçirilmişti. Ayni 
tı.an da, Abbasi sarayında bulu
lla mUnevver zevat tarafından o-
ler ~1 ~uhtelif şekillerde ders
hiitUn etilm~, fikir ve dimağmm büs 
l'iilı inktşafma hizmet edilmişti. 
~Yet öyJe bir gün gelmifti ki, 

t lbrahinı bile: 

tın-;,~ bu genç, bizim davamı. 
J'\~ma geçirilebilir. 
ı;enıişti. 

l{uç~~a, ~k mühim ve çok nazikti. 
'1snıd bır muvaffakıyetsizlik kar
li ha a. bu işe kanp.nlarm kıymet 

Yatlan bir and - bili.rdi çun • a sone . 
"" kU, Şam halif ı · il b .. tUn «4llle •1 e en e u 
ıeruıı vı er, henüz kuvvet ve şevket-

Su .lllUhafaza etmektelerdi. 
lere rıye ve Mısır krt'aları Emevt
lerı kar,ı tamamile merbutiyet his 
lııar besliy~rlardı. Bilhassa (Şam), 
Yorı~Ufnt bir sadakat gösteri -
~kU · Bu da sebepsiz değildi 
ve m Emeviler; Samlılarm maddi 
:bir &.nevi hayatına bol ve zengin 
~ lefkil ediyorlardı. 

bUYUJc da (Menfaatlere hizmet), 
lu, ihu:i:r rol oynuyordu. Sefil ruh 
tı'Un Ve ~lanna mağlftp, yan mec
falıat şöbvetpereat halif elerle B&

~ Ş dUşkUnü Emevi ricali, her 
~ ll aınlılarm önlerine kucak ku
!'af "le tın Berpiyo7lar .. delicesine ia
leriııf llefahatlenle Şamlılarm göz-
~t,. kamqtırarak, onların sada
~or~ ~butiyetlerinl temin edi -

Ji icaz halknıa gelince; el988ell 

~ (l( ?u koca kıt'a, -(Mekke) 
deden~) gibi - iki bUyUk bel
ltı ~ ai tti. Bu ilci beldenin hal
kltı d .. ~~l bir inkılAp icrasına 
§azn egıldı. Onun için Hicazlılar; 
~ klaraylarrnda cereyan eden 
ba~,~cı sefahat ve sefiliyet 
leı. neır: karşı Emevilerden fiddet
~Ultttt il t hissettikleri halde, buna 
~ e nıukabeJe etmektelerdi .• 
tıt ecıe!u 'Va.r ki, Emevilerden nef
~ (~ liica.zıııar, pek tabü ola • 
ıı. ~ uıu Ekrem) in hanedanı
:\>e lllUJı gittikçe art.an bir hürmet 
llll ti., ilabbet beslemektelerdi ... Şu 
bıı batı be etmek llzun gelir ki, 
l'l.e lt edan menauplan, kendileri
~\lha~Öırterilen bu hUrmet ve 
~ta. b . llyakat gösteriyorlardı. 
lUtı ~ aUteıerı olmak üzere bü -
~ derin.evı1er, sefahat ve rezaletin • 
debeıenı Ye en iğrenç çukurlarında 
l>e~hınt dururlarken; (Hazreti 
•u.p Olanı r) in hanedanına men
,de taını ar (Mekke) de (Medine) 
(~Ye nıedreselerde (din) e, 
1~ ~e~ e, (felsefe) y~ ait derB. 
cli~orlardı, k halkı tenvir ve irfa.t e
~ Servetlerinin mühim 'Ua hastanelere, fakirlere 
~~ ~llce.zeıere bezletmek h-..._ azilet gösteriyorlar.. bil-
ltııa ~ aa.fiyetini muhafaza 
~upıa, :ıuen temiz ve uillne ta 
-'il - b kın - çok haklı ola -
~l'orı~et ve muhabbetini ka-

lııııQ ~.,,. Kilfe halkı, mnte • 
l etinde~· Fırat ve Dicle aa-
:aıt ~adil tehirlerin halkı ile 
~ aat" e.r!ni dolduran kabilele-
~e e !lezUı ahla"1 · 
f "etaklr -.'Yarı, mertlik 
ı..~~t teaırı hklan üzerinde bazan 
~ beı~ er bırakan bu iki mil -
~ lllevtıere niıı ahalisi, daha hlll 
:tnı_'tdık ka}tni. Yokaa. (Ehttbeyt) e 
-...ıle!'dt acaklanıu keetireme-

: '1 ~ lr..61.e IOkaklan, defalar-
ftteıııer !ara boyandıfı halde, 

~t Orlat~&rdan bir türlU ibret 
t~ v~rdikleri eözlerde ae- • 

~ıı_. ~Yorla.rdı. 
~ k~ lae; çok yakm bir za • 

etli ~e11ıun eden ,evket ve 
ve tarihlerini unu· 

tamıyorlar; gafletleri yüzünden bir 
anda kaybettikleri istiklallerine i. 
çin için gözyaşları döküyorlardı ... 
(Da.ra)nm mağrur hafidleri, o feyz 
ve servet fışkıran tırnakla.rnım, e
yersiz ve yularsız atlardan mürek
kep bir istill ordusunun ayaklan 
altında. çiğnenmesini bir türlü haz· 
medemiyorlardı .... Daha dün, lime 
lime yırt.ık gömlekleri içinde çıp
lak vücutları görünen müstevliler, 
bugUn - eski asırların medeniyet 
ve ümranını sinelerinde taşıyan -
muht:e,em İran beldelerinde, (ha
kimi mutlak) ·kesilmişlerdi. Bu ta
rihi fecaat karşısında kalpleri ya
nan lranWar, ayni zamanda kendi 
yurtlarında. birer esir muamelesi 
göınnektelerdi. 

Onun için İran halkı, artık kat'! 
kararını vermişti. Bu esareti reffe
decek; ve kendi insani haklarına 
riayet edilecek olan her hangi bir 
kuvvete biiyilk bir bir memnuni
yetle hüsnü kabul gösterecekti. 

B UyUk bir (Tilrk) ekseriye
tine malik olan Horasa.nıı. 

lara gelince .... 
Artık; - (tınam) Unvanını a _ 

lan - (İbrahim) ile dizdize otu
ran (Eba Müslim) Horasanlılar na. 
mma son sözü şu suretle söylemiş. 
ti: 

- Ya lnıam! .. Bilyük bir guruır 
ile söyliyebilirim ki; Türkler, bu • 
güne kadar Arap hakimiyetine kar 
şı boyun eğmediler; ve eğmezler. 
Türk illerinde Arap istilasına kar
şı bugUn görUnen mUtevekkilane 
sabır ve sUkfın; bUytik fırtınalar 
dan evvel kısa bir zaman için hü
küm süren sakin ve boğucu hava
dan başka bir şey değildir. Bu sa.. 
kin havanın arkasından hiç şüphe
siz, korkunç bir fırtına patlıyacak
tır. Son aldığım haberlere nazaran, 

Horasan valisi (Nasır bin Seyyar) 
m zUlftm ve saf ahati arttıkça. art
mış.. artık bıçak kemiğe dayan • 

· mıştır .. Her şey, hazırdır. Her ta-
rafta, mükemmel teşkillt yapılmIJ 
tır. Kılıçlar, hançerler, oklar, mız
raklar klmilen yağlanmış .. bütün 
bunla~ bir anda harekete gelmesi 
için, sadece emir verecek bir baş 
lazımdır ... Bu başı bulduğunuz gün 
yer yUzUnde bUyük bir inhi • 
dam husule gelecek.. Emevi 88.lta
rıatı, o anda yerlere geçecektir. On 
dan sonra, artık 1stlm hlikQmeti
nin riyaseti, ortaksız ve rakipsiz 

. olarak klmilen sizindir. 
Demişti. 

• mam lbrahim; bu eözlerl 
1 büyUk bir dikkatle dinlemiıt

tf. Ve sonra, büyük bir sükunetle 
cevap vermişti: 

- Müsterih ol, ya Eba Müslim. 
Oba§, çoktanberi hamdır· 
-Hazır mı?-

- Evet .. 

- Bunu ben de ögrw enebilir mi-
• • ? 

mıyım .... 

- Eh .. artık, vakti gelmiştir. öğ 
renebilirsin 

-Kim? .• 

- Sen .. 

Eba Müslim biran içinde sersem 
1emiş ve sendelemişti. Bu, bir tek 
kelimeden ibaret olan cevabın h!UJ 
met ve azameti karşısında o kadar 
büyük bi:r hayret hissetmişti ki; 
buna derhal mukabele edememişti.. 
lmam İbrahim, kısa bir f astladan 
sonra, ayni sUkftnet içinde sözüne 
devam eylemişti: 

- Su andan itibaren sen benim 
vekilim, seraskerim, serdarım, or
dularmıın baş kumandamsm. Be • 
nim namıma istila edeceğin her 
yerde; hakimiyet, tamamile senin
dir. Ben, sadece hi18.fet ve salta -
nat mevklini muhafaza edeceğim. 

(~kası, var) 

Kepek alıcıları arttı 
Birkaç glindenberi kepek alıcılan 

artmıştır. Kepeğin 72 kiloluk yeni çu 
vallı ince ve mikset denilen nevi ih
racat için 225 kuruşa kadar satılmış
tır. Bu fiyatın 25 kuruşu ihracat 
resmi ve sairedir. Kaba kepek otuz 
beş kiloluk eski çuvallısı motör tes
limi kilosu yüz. on paraya verilmiş
tir. Razmol denılen tek sıfır nevi ke
pek te 72 kiloluk çuvalda vapur tes
limi 240 kuruşa satılmıştır. Razmol 
cinsi itibarile miksetten daha mak _ 
buldUr. 

[ LiMAN .. HAREKETLERi 1 
Bugün limaDJnuza gelecek ,,.apuriar . 

Saat: 12 de Güneysu Karadenız: 
den, 8 de Kemal A~'\·alıktan. 

Bugün llmanımızdan gidecek va • 
purlar: 

Saat: 12 de Ege Karadenlze, 9,30 
da. Uğµr lmıite, 8,30 Bandırma Mu
danyaya, 9 da Tayyar lmrom • 
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Yakut Taşı 
Taşlara karşı sevgi ve saygı eakat kalanla.r l)i olmak Unıidlyle 

duygusu insanlarda. pek eskidir. giderler o taşlara sürtüntirlerdl. 
Gökteki yddızlann ne kadar bil· Büyük taşlara tapuunak Ya.sak . 
yük olduklan daha tahmin edile - edip te, küçük taşlar büyüklerin 
medlği zamanlarda ata.lanımz yıl· yerlerini tuttuktan sonra lnsanJarı 
dızlann hepslni havada gezmeğe tedavi etmek hassası en ziyade ya.-
çıkmış birer büyücek taş saııdıklarlll kut taşma intikal etti. Onun kud _ 
daıı, yeryüzünde gördükleri büyü· retlne önce iman edenler i.şık _ 
cek taşlara da, gökten inmiştir, lar olmuştu. Her k1nı aşkında biraz 
diye tapmırlarnuş.. hüzne, kedere düşerse pannağına 

Bursadaa Uludağa ~en yo- bir yakut yüzük takar ve - ri\'&-
lun kenannda gördüğünüz, · b~ ye~ göre - henıen arzusuna nail 
da insan kafasına benziyen, koca- olurdu. 
man taş ta eski mitolojide bir ta- Onlardan sonra yakut taşının 
pmma yeriydi. Ondan daha mel- kudretine iman etmek sırası hekim 
bur büyük bir taş ta, eskiden Bak· lere geldl. Yakut ta§ı bir zamaıı 
triyan denilen, şimdlkl Türkistan - heklnıllkte pek kuvvetli bir uaç ol-
dadır. Oradaki yüksek taş şarap ~uştu. Hem öyle sadece parma _ 
tannsmı tansil ettiği için pek gmda, yahut boynunda bir tılsım 
çok, hem de candan, saygı ve sev gibi taşımak suretiyle değil, dövü-
glye, mazhar olurdu.. Arabistan • itip toz edlldlkteıı sonra içirilmek 
dak1 meşhur taşın etrafmda suretiyle .... 
dönmeğe giden hacılar orada niçin Bizim büyük Türk hekimi lbni 
döndüklerinJ bilmezlerse de o da Sina - belki Türklstanda. prap 
vaktiyle güzellik tannsı V eoiisil tannsmı temsil eden meşhur taşm 
teman ettiği için meşhur olmuştu. ~duğu yere yakın bir yerde 

Böyle taşlara tapınmak idetf, ya dogmuş olduğu için _ şarap ren-
kın denilecek bir zamanda, Avro· ginde yakut taşına teda\i vasıta. • 
pa memleketlerinde çok yayıldı - lan arasında pek nıiihlm bir yer 
imda.n. krallardan bazdan halkı bu ayırmıştı. 
Adetten vazgeçirmek içlıı şiddetli Onun fikrince de yakut taşı 
cezalar tertip etmeğe mecbur kal • kalbe kuvvet, ruha ı erahhk ve _ 
Dll§lardı • ren pek değerli bir 118.çtı. Bunu is-

.Bu cezaların tesiriyle, şimdi bil- pat içlıı, yakut ta§mı kehrubaya 
Ytik taşlara tapınanlar pek az kal· benzeterek, mıknatıs kul-vetlne is-
mışea da, ta§a tapınmak ideti ~ tinat eden bir de nazariye kuımu§ 

Memleketimizde sabunculuk ileri gitmiye batlamıfhr. Avrupa
nm tuvalet sabunlarına rekabet edecek nef aıette yerli tuvalet .., 
bunları yapılmaktadır. T eıbit edildiğine göre, memleketimizde 
senede yedi milyon kilo çamaşır sabunu yapılmaktadır. 

Sabuncular arasında kuvvetli bir 
rekabet göze çarpmaktadır. Sabunla
rm pahalılığı bu sene zeytinyağ re
lcoltesinin azlığındandır. Yeni yılın 
zeytin rekoltesi 100-140 milyon kilo 
kadar tahmin olunmaktadır. Yağ ÇI· 

karılan Ege mıntakası zeytinlerin· 
den 40 milyon kilo yağ alınmaktadır. 
Vasati olan bu miktarın ancak 6 - 7 
milyonu kaba olduğundan sabunlu
ğa bırakılmaktadır. Sabunluk yağla· 
rın azlığı ~buncuları araşit yağJ 
kullanmıya sevketmiştir. Sabuncular 
bu yağdan memnun olduktan başka 
serbestçe ithalini bile istemektedir
ler. Araşit yağ ithaline mlisaade e
dildiği takdirde sabunların daha u· 
cu.zıa., hatta ya.rı bir fiyata satılabi

leceği iddia edilmektedir. Sabunluk 
zeytinyağlarının da fenni tedbirlerle 
tasfiye edilerek yağ olarak kullanıl. 
ması ileri silrillmektedir. 

Son zamanlarda piyasada içyağı 
bulmak ta zorlaşmıştır. ÇUnkU, sade 
yağcılar içyağlarrnı toptan almakta 
ve yediğimiz yağlara karıştırmakta.
dırlar. Tuvalet sabunlan iç yağından 
yapıldığı için bu madde epeyce aran
mIYa başlamıştır. 

Milas+a. 
Tütüncüler 

Memnun 
Milis (TAN) - Son günlerde bu

raya yağan devamlı yağmurlar tü -
tünclilerin yüzlinü güldUrmliştur. Fa 
kat, ücretleri pek zJyade yükseldiği 
için zUrraın çoğu, tUtUn için hazırla
dıkları tarlalarına hububat ekmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu yıl Mili.sın tütün rekoltesi 2 
milyon, Muğlanınki 3 milyon kilo tah 
min ediliyor. 

Son hafta içinde Milas ve civarına 
düşen kırağı, meyva ağaçlarına çok 
zarar vermiştir. Buna mukabil kıra
ğı, zeytin ağaçlarına pek yaramıştır. 
Bu yıl Milis zeytinleri hem çok gil
zel, hem de bereketli olacaktır. .... _.... 

ZAHiRE 
BORSASI 

_...... .......... ._...._ ..... 
3-5-1937 

l'IA~LAk 

Aşağt Yukan 
K. P. K. P. 

BuidaY yumuıak 
Mısır sarı 
Kuıyemi 

Afyon ince 
Yapak Anadol 
Zerdeva derisi 
Sansar derisi 
Kokarca 

6 20 • 
5 2 

10 20 
500 

49 
4200 

2750 
350 

G.hLE~ 
Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Un 
Yapak 
Pamuk 
Mısır 

DIŞ Fi ATLAR 

6 30 
5 5 

52 -
4700 

702 T 
40 T. 
30 T. 
14 T. 
60 T. 

1 T. 
1 T. 

44 T. 

Bir Haftahk 
Bahk ihracatı : 

48 Bin Çift 
Birkaç gilndenberi havalar serin 

ve rüzgarlı gittiğinden fazla balık tu 
tulamamıştır. Bu hafta içinde Uç 1-
talyan vapuruna on altışar bin çift 
torik yüklenmiştir. Tutulan torikle
rin miktarı 45 bin çifti geçmİftir. 

Bunların hemen hepsi 14-16 kuıruf 

arasında satılmıştır. Yüz kadar yt1 • 
zer kiloluk orkinos yakalanmış, kilo. 
su 4-5 kuruş arasında İtalyanlara sa• 
Wmıştır. KUçUk balıklar henüz ço· 
ğalmadığından fiyatları da düşme

miştir. Tutulan çirozlar 17-18, istav
rit 15-18, kalksın 30-40, çinakop 20. 
30, yerli kef allar l50 - 60 kuruş ara
sında saWmaktadır. 

Kontenian 
Değişikliği 

Milletlerarası Ticaret odMmm Pa .. 
r.iste yeni bir toplantı yaptığı haber 
verilmektedir. Bu toplantıda muhte
lif hUkO.metlerin takip ettikleri kon. 
tenjan sisteminin değiştirilmeıüni t.e.. 
min edecek tedbirlerin alınması ka • 
rarlaşmrştır. Her memleketin yerli 
sanayiini korumak Jçin bu tedbirler
den istifade etmesi tavsiye edilecek· 
tir. Oda, bu arada muhtelif yüzmem· 
f eketin iktısa.dt vaziyetlerini tetkik 
etmiş, ihracat ve ithalat mallarınm 
azami kolaylık görmesini, ve mem• 
leketler arasında yeni gUmrUk anla.f
maları teminini dUnya. ekonomisi i· 
çin faydalı bulmuştur. 

BORSA 
8 MAl:'IS CUMARTESi 

PABALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika francı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 

620,-
123,-
110,-
120.-
80,-
19.-

Florin 
Çekoslovak luo. 
Siline 

570,-
20,-
63.-
70,-
21;-

Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
tıveç kuronu 
Altın 
Banknot 

25.-
20,-
21.-
12;-
48.-
30.-

1059,-
253,-

Ç EKLE B 

625.-
0,7890 

17,6025 
15,0112 

4,6768 
87,44 
3,4525 

64,-
1,4396 

22,6688 
4.2096 

13.84 
1,965 
4,165 
3,9760 
107,52 

626,-
126,-
114,-
125.-
84.-
22,-

575.-
23,-
66,-
75.-
23.-
28.-
23,-
24.-
14.-
52,-
32.-

1060,-
254.-

625.-
0,7890 

17,6025 
15,0112 
4,6768 

87,44 
3,4525 

64,-
1,4396 

22,6688 
4,2096 

13,84 
1,965 
4,165 
3,9760 

107,52 
ha ziyade yayılmı§tır, şu farkla td tu. 
timdi tapnuJan taşlar kocaman b- O bUytik hekim yakut taşı tom-
Yalar değil, küçük küçük, b&IJSI nu hastalarına lçlrdlği gibi, in~ 
parlak, bazısı donuk ve türUl türlü nm o taşı yalnız yüzüğünde taşı_ 
renkte ta§lardır. ması yahut ağzında tutması bUe 

Bufday: Liverpul 
Buiday: Sikaıo 
Bufday: Vinipe.k 
Arpa: Anverı 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fmdık G. Hamburı 

6,54 Kr. 
5,90 Kr. 
6,08 Kr. 
5,25 Kr. 
3,74 Kr. 
8.22 Kr. 

88.05 Kr. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Mili.no 
Brilkıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Atr.sterd. 
Prai 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belırat 
Yokohama 
Moslı:ova 
Stokbolm 

34,24 
2,7486 

23,62 
3,1036 

34.24 
2,7486 

23,62 
3,1036 

BoraaJa dün az İf oldu 
Bunlara şimdi tann demezler, faydab olacağını söylerdL 

fakat bu küçük küçük taşlar, par. Yakut taşının sun'i olanları ya-
lakbklariyle yahut renkleriyle gö - pddığmdanberi kıymeti azaldığın _ 
zelllk verdlklerlnden onlara yine dan tbni Sina bu zamanda sağ ol 
Venüs tann demek mUmkUndtlr. saydı, artık ona ll&çlan arasında 

Gökten düemUt denilen büyücek değerli bir yer vereceğini sannıı-
tqlar, tapınacak yer oJmaktaD yorum. Bununla beraber yakut ta.-
başka, tedavi yeri de ol.mqlardJ. eı, tabii de olsa, sun'i de olsa, yl-
y eni doğan çocuklan _ hasta ol- ne güzel bir şeydir. Onun kalbe 
masmlar, gtirbüz olsunlar diye - kuvvet \'erecek hassasına lııan • 
o f.a§Jara göttiriirler ve temas etti- muamz bUe aşkta hUznU ve kede-
rirlerdl. Bir taraflarmda ağrı, 811 ri dağrtmak kudretine - isterse • 
doyanlar, hele bir 1araf1armdan n1z - iııaııabl.lirslnlz • 

........................ 
TAN 

ABONE BEDELi 
Tilr~Y• EcneM 

••oo Krt- ı Sene 2800 ltq. 
750 • 6 A:7 1500 • 
400 • S'\7 800 • 
150 " 1 A.1 soo • 
Milletleraraaı Pona lttlbadma 

dahil olmlJ'&D memleketler lcfn 
30 • 16 • t • S.S UradJr. ................. 

Dün öğleye kadar devam eden bor

sa muamelelerinde pek az iş olmUf
tur. Türk borcu 20,40 liradan açıla
rak 20,50 lirada kapanmıştır. Esasen 
Paristen gelen sabah telgrafı da 
Türk borcunu 275 frank göstermifıo 
tir. Diğer tahvil ve hisseler üzerinde 
de hararetli bir muamele olmamıştır, 
Fiyatlar evvelki günUn fiyatlan o· 
larak kalmıştır. Merkez Bankuı tn. 
giliz llrunıa alış 622 ve satış 625 
kuruş koymuftur. 
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Kulelinin gen~ oe gürbüz talebeleri sok alkıılanan spor hareketlerinden birinde 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 incide) 
sözler sarfedlUyor. 
İspanya işinde açıktan açığa böyle 

iki taraflı bir ça:rpışma vaziyeti de
vam edip giderken, Avrupada zihin· 
lerin y~tışması ye ayni maksatlar 
için sulh ve ahenk dairesinde çare
ler düşünülmesi nasıl beklenebilir? 

Barselon hadiseleri 

F enalık şuradadır ki, İspanyada 
iki ·taraftan birinin kazan

ması ihtimali ya.km görilnmUyor. 
Kazandığı farzedilse bu da muvak
kat olacak, biraz sonra yangın yeri
nin bir tarafından yeniden alevler 
yükselecektir. 

Barselondaki hldis&lerden anlıyo
ruz ki, taraflardan biri kazansa bile 
onlar derhal ikiye bölilnerek çarpış
ınıya devam edeceklerdir. 

KULELi 
GENÇ 

LISESIMDEN 500 
DiPLOMA ALDI 

Ayni cephe Uzerinde faşistliğe mu
halif bir kuvvet olarak toplanan 
kuvvetler arasında bir taraftan ana.r
vistlerle sendikalistler, diğer taraf
tan mUfrit sosyalietlerle komünist
ler var. Anarşistler, faşistlerin ka
zanmasını istemiyorlar, amma bu
günkü müttefiklerinin kazanmaları

na da taraftar değillerdir. Bütün 
dertleri ellerine .fırsat geçtikçe oto· 
riteyi yıkmak ve anarşiye saha ha· 
zırlamaktır. Bunların saflarına karı
şan k-aliyetçi !silerin de muhanik
lik ettiğine şüphe yoktur. Bundan 
evvel çıkan hA.diseler gibi elbette bu 
hadisenin de önüne geç!lecek ve cilm
huriyet cephesinde birlik kurulacak· 
tır. Fakat B a r s e 1 o n hadi
sesi, ! s p a n y a n ı n istikbali 
hakkında her halde endişe u
yandıracak bir vakadır. Frnnko ta
rafında. da son haftalarda. bir milli 
birlik kurulmasına. rağmen ahenk 
daha kuvvetli değildir. İnsanlık n&· 
roma esaelı bir mildahale olmazsa 
İspanya işi sUrilklenip gidecek ve AV· 
rupayı uzun zamanlar sUkün ve hu· 
zurdan m\lhrum bırakabilecektir. 

Müstakhei Subaylar 
Çok Canlı Spor 

Hareketleri Yaptılaı 
Kuleli Askeri Lisesinin 936 • 937 derı yı. 

lmı bitiren gençler dün, kahramanlar ocağı 
olan mekteplerinde bir ayrılık töreni yap.ttı
Jar. Törende, İıtanbulda bulunan ukeri er
kandan; Tümgeneral Cemal, Tuğgeneral 
Eyüp Sabri, Yedek Subay Mektebi Müdürü 
Behzat Köker, Heybeli Deniz Harp Okulu 
Kumandam Yarbay Ertuğrul ve diğer birçok 
zevat ve bu arada genç liselilerin yakın akra
bası davetli olarak bulunuyorlardı. 
Saat 14 buçııkta, myzıkanm çaldığı ve bUtiln tale

benin hep bir ağızdan, yUk8ek aesle tekrarladığı :lı:· 
likl8.l marşlyle başlandı. 

· ı~. 

Pe,te mülakatı 

Bu huzursuzluk ihtimalleri kar-
şısında kendi başlar.ıınm ça

resini arayanlar a.r:asında bÜ~haft:a A
vusturya ile Maca.ristanı gördük. Bu 
iki hUknmet te Berlln - Roma mihve
rinden bekledikleri menfaatleri bula
mamışlardır. Bilakis Avusturya, İtal
yanın kendine ait menfaatler dolayı
sile Avusturya istiklalini müdafaa-

Bu sene, liseyi bitiren ve Harbiyeye geçmlye ha· 
zırlanan gençler, mektebin genlg avlwıunda, geni~ 
•aflar halinde toplanntışlardı. Avlunun, cephesine 
gelen kısım, bayraklar ve Kuleliye mahsus forslar· 
la sUslerunişti. 1 Sporcu Kuleli gençlerinden birkaç dinç vücut dan vazgeçtiğini görmüştür. 

sesiyle kusursuz bir şekilde anlat- Nesillerce bir arada yaşamış olan istiklal marşı çalınmazdan biraz 
evvel Tümgeneral Cemal· ve diğer 
askeri erk.An, kal'§ılannda ihtiram 
vaziyeti alan gençleri teftişten ge
çirdiler. 
Marş çalındıktan sonra, Kuleli 

lisesi müdürü Kurmay Yarbay Ra
gıp Alsan, hazırlanan kürsüye ge
lerek; gençlere güzel bir hitabede 
bulundu: 
"- Bugün, Kuleli Askeri Lisesi 

' aon sınıfı uğutlama ve karde3lik 
mUsavatiyle beraber; UatUn hak. 
ları mUkAfatlandırnıa bayramının 

birini daha şerefle kutlayor. 
yW, senelik gu mütevazı irfan 

yuvasının eon 14 yıllık evlltla.n, 
eilmhuriyet ve lnkılAp mezunları 
Ulu Ata'nın yüce Ulkesinde şaşmaz 
ve şaşırtmaz yolunda ve izinde yü
rüdüler. Ne mutlu sizlere ki, mes. 
lek tedrlsatınızı Türkiyenin kalp
glhı olan Anka.rada ikmal edecek. 
siniz. Yüz elliye yakm mUmeyyiz 
huzurunda, 35 gUn içinde sözlU ve 
yazılı Uç imtihan geçirdiniz. Dip
lomanızdakl m!na da geniş ve bU-
yUktUr.,, • 

Mektep mUdUrU bu sazlerden 
sonra gençlere, "iltihak etmefe ha.. 
zırla.ndıklan, kıta hayatının hwıu. 

siyetlerlni anlattı, kendilerine çok 
faydalı öğütler verdi. 

Mektep müdUrllnUn nutkuna, son 
8IDıf mezunlarından Cemal Sabri, 

I 

Cemal Sabri ayrılık nutkunu 
•öylüyor 

mukabelede bulundu. Son derece a
henkli, temiz ve ifade kudreti yük· 
ııek hitabesinde, yarının genç su
bayı Cemal Sabri, bütün arkadaş_ 

mağa muvaffak oldu. Saflar ara- Avusturya. ile Macaristan baş başa 
smda bulunan annelerden birçok- · verip hallerini düşünmek ihtiyacını 
lan, kendilerini zaptedemiycrek duymuşlardır. Avusturya Cilmhur
ağlıyorlardı. Gencin, bilhassa, §e. reisi ilk harici seyahatini Peşteye 
hit analarına hitabı, çok kuvvetliy- yapmış ve orada "bugtlnlin mühim 

d. meselelerini mazinin derslerile hal· 1, 

Hitabeler bittikten sonra, mekte- letmenin,, çareleri aranmıştır. Meır
bi yüksek derecelerle bitiren genç- kezi Avrupa işleri ve küçük anlaşma 
lere, mUkB.fat olarak birer altın ka. ile olan münasebetler hakkında milş
lem verildi. terek bir .işbirliği kurulması Peşte 

Mezunlar arasında Nuh oğlu Ali mülA.katmda dUşUnUlmüştUr. 
Ergüven birinciliği, Osman oğlu Sa- Romanya ile Lehi•tan 
lahattin Usküdar ikinciliği, Ahmet o iğer taraftan da Romanya ile 
oğlu Sacit Sümer Adapazar üçün- Lehistan ayni şekilde biribir-
cülUğü, Mustafa oğlu Mehmet Ali terine sokulmuşlarvdır. İki hUktımet 
Akgilner Kıbrıs dördilncülüğü ka- arasındaki yakınhgı iki Avrupa cep-
zanmı§lnrdı. · hesinden .şuna veya buna yaklaşmak 

. diye tefsır edenler olmuştur. Haki-
Bando ~efı Recep oğlu Kemal de k t uradadır ki R il Al 

milk!f t ı n1 d id" a Ş • usya e man· 
a a a ar arasın a 1• ya arasmda sıkışıp kalan iki hUktı-

Bundan sonra, spor hareketlerine met, tıpkı Belçikanın yaptığı gibi, 
ve gösterilerine geçildi. Dkin, muh. benliklerini beraberce her iki tarafa 
telif manej §ekillerini gösteren bir karşı korumaktan başka bir şey dU· 
koşu yapıldı. Çok iyi yetiştirilen şünmUyorlar. 

Kıuleli gençleri, spor kıyafetleriyle Sulhü yaratmak deCJri 
bu koşuda ve onu takip eden, ha- o Unya yüzünde herkesin başı-
reketlerde büyük muvaffakıyetler nm Çaresine bakması vaziye-
gösterdiler. ti devam edip gidecek mi? İngiltere 

Mektep bando §efinin bestelediği Hariciye Nazırı B. Eden Brilkseldeki 
bir valsla ritmik hareketler yapan nutkunda dünyanın harpten kac;ın
liselller, sağhk topu ile lobutlar, mak devresinden kurtulup sulhü ya
güllelerle de birçok jimnastik hü- ratmak devresine girmesi lUzumun
nerleri yaptılar. Hele maniaları aş- dan bahseylemlşti. 

lannm, mektebe karşı olan gönül Bu maksatla şimdilik yapılan ha-
baflwğll1ı. heyecanından titriyen mada gösterdikleri yüksek kabili. zırlıklar yalnız iktrsadt sahadadır. 

yet blltün se~ircilerin hayret ve 
takdirlerini calbetti. tngiliz taç giyme törenlerinden son-

ra tmparatorluk Konferansı Lon~ 
Yer minderindeki jimnastik hare- da toplanacaktır. Bundan evvel Otta.

ketleri, serbest, grekoromen ve Ja.- vatla varılan kanırlann az, çok de
pon güreşleri de gerçekten parlak ğiştirileceği ve dünyada ticaret ser
neticeler verdi. bestisine doğru yeni fmkanlaır açı· 

Gençler. dakikalarca alktşlandı- lacağı söyleniyor. Amerika ne İngil
lar. Davetliler, geç vakit, muzıka. tere arasında. da bu maksatla tema.a
nın sel~m havam arasın.da mekte- ıar devam ediyor. Bertin ve Romanm 
bi terkederken, şerefli cümhuriyet da bir iktısadt konferansa. muhalif 
ordusuna katılacak gen~ler, A.deta oJ..,Rdrkları muhtelif şekillerde belli 
yerleri sarsan çevik adımlarla., sı- ediliyor. 
cak yuvalarına dönüyorlardı. Her halde blç giyme törenleri vesi-

Bu sene, Kuleli lisesini bitiren lesile Londra.da genlf bir ölçüde ya.
gençler (500) e yakındır. Yakında oılacak temaslardan az, çok müebet 
bu (500) kahramanın da Ankara bazı tmklnla.r çıkmasını beklemek 
Harbiye mektebine geçtiklerini g6- caizdir. 

Yüluek derece alanlara mükafatlar veriliyor receğiz. Ahmet Emin YALMAN 

Başvekil Pariste 
Fransız ricalile 

görüştü 
(Başı 1 incide) 

şılmaktadır. 
MEÇHUL ASKER ABlDESlNDE 
Akşam meçhul asker abidesini zi

yaret eden İsmet İnönü, general Gu
ro ve eski muharipler tarafından 
karşılanmış, Başvekilimiz abideye çe
lenk koyduktan J;Onra Çanakkale har 
binde F1ransız ordusu kumandanı o
lan General Guro ile çok samimi bir 
görilşme yapmıştır. 

İnönü, gece Hariciye Nazın B. Del-
bos'un şerefine verdiği ziyafette 
bulunmuştur. 

LOZANDAN GEÇERKEN 
Cenevre. 8 (TAN) - Ba,vekil İS· 

met İnönü, İsviçre hududunda Bern 
elçimiz B. Vasfi, Milletler cemiyeti 
nezdinde daimi delege B. Necmettin 
Sadık, tarafından karşılanm{ftır. 

Başvekilimiz, Lozan istasyonunda 
Profesör Bayan Afet, konsolos ve 
eksperler komıtesindeki mütehassıs
larımız, ataşe komerçiyal, Türk ta
lebeleri tarafından selamlanmıştır. 

Türk talebesi, İsmet lnönüne iki çi
çek demeti takdim etmişlerdir. 

INONU BU SABAH P ARISTEN 
AYRILIYOR 

Paris, 8 (Tan muhabirinden tele
fonla) -Türkiye Başvekili İsmet ln
önü ve refakatindeki heyet, yarın sa.. 
bah (bu sabah) saat 10,30 da Lon
draya müteveccihan Paristen ayrıla
caktır. 

lsmet lnönU'nUn Parls ziyareti hak 
kında Pöti Pariziyen şunları yazıyor: 

"Devlet ricalimiz, İsmet İnönü 
ile yapılacak tema.stardan ancak pek 
ziya.de memnun olabilirler. Fransa -
Türkiye dostluğunun bu görüşmeler
den kuvvetlenmiş olarak çıkacağma 
hiç şilphe yoktur." 

9 • f§ • 937 -
Barselonda Anarsi 

(Başı 1 inci~) . 
lah etmeğe muvnff ak olmuşlarsa da 
derhal harekete geçen milisler zırblı 
bir tren sevkederek asileri bozguna 
uğratmışlardır. 

Bu tren tam bir saat Franko kuv· 
vetlerini kesif bir ateş altına almış • 
tır. Hükfunet avcı tayyarelerinin mil· 
dahalesi, dUgmanın taarruzunu ta.Dl 

bir hezimete ~vlrmigtir. 
Hükumet tayyareleri bundan son· 

ra Toledo yolunda maskelenmiş 30 
kamyondan mürekkep bir kola tesa· 
düf ederek kamyonlardan birkaç ta· 
nesini tahrip etmişlerdir. Bu tayya~ 
ler lvillahuenca istasyonunda bulu • 
nan içi asker dolu bir treni de boın • 
bardunan etmişlerdir. 

BASK CEPHESlNDE 

Madrit A.sller tarafından bombardı 
man edilmiştir. Muhtelif mahallelere 
50 kadar bomba düşmüştür. 

Bask cephesinde iki taraf ta mu• 
va.ffakıyetler iddiasındadır. Cüınhu .. 
rlyetç:iler Asilerin taamızlannı pUs .. 
kürttUklerini haber veriyorlar. Diğer 
cephelerde piyade ateşi teati edilmiO-
ti~ • 

Bilbaoda işl olmıyan bUtUn erkek
ler tahkimatta kullanılmak üzere se· 
ferber edilmiştir. 

16 Tayyare Franaaya lltica Etti 

Tuluz, 8 (A.A.) - HUkfımetçi 16 
İspanyol tayyaresi bu sabah Tulu• 
tayyare maydanına inmiflerdir. Tay• 
yareciler. havanın fenalığı dolayısil• 
yollarını fa.tırdıklarmı ıöylemifl« ". 
dir. 

Yeni Sovye~ 
Elçisinin 
Şahsiyeti 

Lö Jurnal de diyor ki: 
"Bu kadar vaktinde dUşen· hiç Moskova, 8 . (A.A.) - Sovyetıet 

bir yörıilşme mevcut olamaz. KAmınu. Birliğinin Ankara bUyllk elçiliğine t&

sanide lskenderun meselesi hakkında yin edilen B. Karaki, 1897 de Vorone
Cencvrede yapılan anlaşma, birçok gede doğmuşbur. Kendisi ytlksek hU· 
mütefeııri noktalar bırakmıştır. Fran kuk mektebini bitirdikten sonra, 192' 
sa ile Türkiyenin Suriye ve Sancak de hariciye komiserliğine girmiş ..,. 
hudutlarını ziman altına alacaklarını l926 dan 1930 a kadar birinci garp 
ve Sancak aürkleriyle Suriye Arapla- eeksi~·onunda evvel& direktör rnua • 
n arasındaki anlaşmanın teminine vinliği ve sonı:a direktöfılUk yapmıe • 
ihtimam göstereCekterl mahiyetinde tır. l930 dan 1936.oya kadar Sovy~t
de tesbiti icap etmektedir. Bu mua- ler Birliğinin Litvanyadaki orta elçısi 
hede, Ankaradaki bilytlk elçimiz ta. olmllf ve nihayet geçen Mnunue~el
rafmdnn hazırlanmıştrr. Son bir tet- denberi de hariciye komiserliği bırirı
kike tii.bi tutulacaktır." ci garp seksiyonu direktörlüğünü yap 

Bir Kitap Satıştan 
Menedildi 

Ankara, 8 (TAN muhabir.nden)
Tilrk - Sovyet dostane milnasebet -
lerini teşviş eder mahiyette götilten 
(Kafkas Almanağı) adlı kitap. mat . 
buat kanununun 51 inci maddesi mu
cibince Vekiller Heyeti karariyle sa. 
tıştan mennedilmiştir. 

makta bulunmugtur. 

Bulgar Kabinesinde 

Bir istifa 
Sofya, 8 (TAN) - Ticaret Na~ 

Valef, on beş gün kadar evvel istıf• 
emıı.. fakat sonra istifasını geri al• 
mıştı. Nazır Valef, bugün kat'l ola.
rak kabineden çekilmiştir. 

lstanbul Jandarma Satınatma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 
Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

1958 Metre Silindirli kanaviçe •:s<> 3• : 
178 ,, Kırmızı çuha •27 20 

49 ,, Mavi çuha 127 40 
70000 Adet Büyük mat dUğme '525 00 

125000 ,, Orta mat dUğme 812 :SO 
50000 ,, KüçUk ma.t dUğme 175 00 

620000 ,, Dört delikli çinko düime 620 00 
50000 Çüt KUçUk kopça 42 :S0 
42000 ,, Büyük kopça 71 40 

Dk teminat 
Lira Ku. 

246 88 

25000 Adet Pantalon tokası 40 00 : 

1 - Jandarma Dikimevi için almmasma lUzum görülen ~insi, mi~ 
tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı "10,, kalem clikım ma.lzeJil 
açık eksiltme ile eatın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 24 .Mayıs 937 pazartesi saat 111111 de GedikpB.§8.daki JaJY 
darma satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her gün komisyonda. görülebilir. 
4 - isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı veslkaljl.%1 

ve ilk teminat makbuzlariyle komisyona mlli'acaatları. (2621) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Verilece• 

ücret askari 165 azami 256 lira.dır . ı:sJ 
İsteklilerin evraklarile birlikte imtihan gUnU olan 20 mayıs 937 perşe 

be gününe kadar ha.va müsteşarlığına müracaat etmeleri. (2599) 

~~--~------~---------......:..--------------------__,,.,, Yenice Belediyesinden : 
Çanakkale vilayetine bağlı Yenice kasabumda mayısın on ıeldziıı6' 

bUyUk ve zengin bir hayvan panayırı kurulacaktır. ıııit 
Bu kaza Balrkeslr ve Çanakkale bU,yük fOSaamın ve Balya Edrf 

Bayramiç Biğa ve Gönen kazala.nnm tam ortasındadır. l7d 
Damızlık, kasabhk hayvan Halı, kilim ve seccade merakWannın 

panayıra i~tlrakleri çok faideli olaca.ktır. dit· 
Yeni kurulan bu kuaba çamlıklar içinde bir eylenti ıa.ğlık yeri 

Menba sulariyle meşhurdur her ihtiyaç belediye,ce temin olunmuştur· 
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Yeni 

Çocuk 
Anıiklopediıi 

12 nci 
Cüz 

Çıktı 
t<>cuklar"I ·· ·· k • ti. ve ı e ovunme 11 • 

aı:ıı :balar, çocuğunuza 
loPe;. . Yeni Çocuk Anıik· 
C\ailuıııı alınız. Bu eıer ço-
1<ı"1b u1~a verebileceğiniz en 
-._ et 1 hediyedir. 

'"!:::::: 

l 'janb_u_ı l\_o_n_ı u-t -n-hğ-, -~-at_m_ 
P rna "omisvonu ilAmarl 
.\yaz ~ 

"e ınuş~gada S~. Binicilik okl\llu bina 
ltıı ınaı nıUatı ınşaatı için lüzumu o

tır. lhaı2~e kapalı zarfla almacak
'aat 15 ~sı 25 Mayıs 937 8alı gUnU 
\eoif hede .Yapılacaktır. Muhammen 
§artı1anı ~ı 9999 lira 29 kuııı3tur. 
lttis esı her .. .. " ed 1 k . Yon.da h • gun ogl en evve o. 
Uraıılt llk gorUlebilir. isteklilerin 750 
tııpıaıı .

1 
tenıinat makbuz veya mek

llıaddeı~~ 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil 
en a.ı bi de Yazılı vesaikle ihaleden 
llıektllpl r saat evveline kadar teklif 
'atınaın:ı arını Fındıklıda komutanlık 

a komisyonuna vermeleri. 
(2623) 

• • • 
ı ~~Ctd 
llllzı arka a inşa edilml§ olan bina-
~tden \'e Y&n tala~arındaki sathı 
~ etnı &elecek •ulın-m temellere 

lnecra eınesi içiq çimento sıvalı 
~8 Da{llPtırılacakfır. tlialesi 25 Ma.. 
e}Qıil Balı gtlnU 1t bkıe il saat 15,30 da açık 
e§it bed ~ Yapılacaktır. Muhammen 

her ı>iı- elı 252 liradrr ş rtn i 
• ol.(l) Ö~l • a aınes 

liUebiıir g eden evvel komisyonda gö 
~inat· isteklilerinin 19 liralık ilk 
dhaıe ~~akbuz veya mektupları ile 
) ~ aıacak~den evvel inşaat şubesin-
llıdıklıd arı vesikalarla birlikte 

lı:ı.hıl'on.u:a koınutanlık satınalma ko. 
gelmeleri. (2624) 

1t ~tıbuı ":-:-"-----'1ııd Asliye 2 nci Ticaret Mah-
~~:U: Vefada Vefa bozacısı 

11 '\'\ık l5 No. lu evde Emin ve. 
~itıı_"· kat Ceınal Tutel tarafından 
ti ~ a 
li ~ l'llkolu Okçumusa mahalle-

teıeaı ~kda eskiden Galata Şarap iıı· 
hltÇt l.ta alt 4 No. da şarap ve kon. 
'İa"ada. ~'ko aleyhine ikame olunan 
ltı.etnıı~ Uddaaıeyh Markonun ika

~~ lnUdd nıeçhuliyetine binaen bir 
~ltatn:ı~tle tebligat if asma ve tah
t 1~ 22 

• 6 - 937 tarih saat 14 
li~l'et ~~;arar verilmiş olmakla 
~ U&n ığ :makamına kaim olmak 

olunur. (32521) 

KOM OJEN 
Saçlarwn kHklerLnl kuvvetlendi • 
rlr. DökUlmeslnl keser. Kepek. 

lerl tamamen giderir vı bU • 
yUme kabiliyetini artırarak aaq • 
lara yeniden hayat verir. Koku • 
su lltif, kullanıtı kolay bir saç 
ekılridlr. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUI.. 

i LAN 
SELANiK BANKASI 

Eski 100 frankhk hisse senedlerinin mUbadelesi 
8 Nisan fevkalide heyeti ıunumiyesinde ittihaz kılman kararlar 

mucibince, beheri 100 franklık eski hisse senetleri, 1 Mayıa 1937 
tarihinden itibaren; iki adet "100" franklık eski hine senedi muka
bilinde bir adet 8.29 Tüıık liralık "A" tertibi yeni hisse senedi ile 
itibari kıymeti haiz olrnıyan bir adet "B" tertibi temettü senedi ile 
1eğiştirileceği Selanik Bankası histeclarlamıa bildirilir. 

Mübadele: 
htanbul' da : Galatada tirket merkezinde. 
Selinik'te : Şirketin gitelerinde. 
Paria'te : Cambon sokağında 43 numarada 1 'Cr6-

yapılacaktır. 

dit foncier d'Algerie et de Tuniıie" de. 
Pariı'te : Hauaamann bulvarı 29 numarada: 1'So-

ciete Generale pour favoriıer le DEve
)oppement du Commerce et de l'ln· 
duıtrie en F rance" da. 

İstanbul vilayeti pul müdürlüğü "A" tertibi yeni hisse senetle
rini meccanen damgalıyacaktır. 

"B" Temettü senetleri ise damga resminden muaftır. Mama-
fih, "A" tertibi hisse senetlerinin meccanen damgalanması eski 
hisse senetlerinin 14 Teşrinisani 1937 tarihinden evvel İstanbul 
pul müdürlüğüne ibrazı şartına tabi bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Selanik Bankam hissedarlarının eski hisse senet· 
!erini, 15 Teşrinievvel 1937 tarihinden evvel, yukarda gösterilen 
gişelere tevdi eylemeleri lüzumu ehemmiyetle beyan olunur. 

15 Teşrinievvel 1937 tarihine kadar hisse senetlerini mubadele 
eylememiş bulunan hissedarlar, kendilerine tevdi edilecek "A" ter
tibi yeni hisse senetlerinin tabi bulunduklan damga resmini öde
meğe mecbur tutulacaklardır. 

NEDViN 

Kapa ı zarf usu iyle eksiltme illnı 

Muğla Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan 1': Muğla Villyetl Merkezinde yaptırılacak 

34695 lira 75 kuruş keşif bedelli hususi idare binası ve 46365 lira 87 ku • 
ruş keşif bedelli Halkevi binasıdır. 
Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu iae aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesJ 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık l§leri genel f&rlnameaı 
D - Fenni şartname 
F - Silsilei fiat ve keşif hülba. cetve4i. 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa MU

dürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20-5-937 perşembe gUnü saat on altıda Muğla Viilyeti 

Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 62 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vek~letinden almmı.ş müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi ve ayrıca 50000 llia.lık yapı işlerini başardığına dair 
vesika göstermesi IA.zımdır. 

5 _ lateklilerin teklif mektuplarını 3 Uncu ma.ddede yazılı eaatten bir 
saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz vermeleri lazımdır. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2322) 

4
"" ' - Ok 1 S 't'erıj :rada AKBA Nafıa Fen u u atınalma Ko-

eaıet e Yabancı bütün } .., d 
eıerki. mecmualar, misyon Başkan ıgın an: 

taplar 
l!er e Yıldızda bulunan Nafıa Fen okulu ihtiyacı olan (505) metre ve 159075 

Cbıı kırtuiye ve kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik k~aşm 'artnamesi mucibince ihale-
Jllalzemesi si yapılmak üzere 24 • 5 • 937 pazartesı gUnU saat on beşte açık eksiltme-

~ e ye konmuştur. Dk teminat 11932 kuruştur. isteklilerin şart.nameyi gör-
'-! ~ Anslld---"·I mek üzere okulumuza gelmeleri ve ihale günü de teminatlarını yatırmış 

~ ı olarak ve belgeleri ile eksiltmenin yapılacağı Istanbul Erkek lisesi binası 
.._ ........... ____ ~ yanında Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine gelmeleri. (2625) 

-lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı UAnları ..................... 

Ankara Garnizon Birlikleri ıçın 

200.000 kilo koyun etinin 18 Mayıs 
937 salı günU saat 15 de kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun e
tinin tutan 70.000 liradır. tık temi. 
natı 4750 lira.dır. Şartnamesi 350 
kuruş mukabilinde komisyondan ve . 
rilir. isteklilerin kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesika ve teminat 
mektuplann1 havi teklif mektupları
m yazılı gUn ve saatten bir saat ev
veline kadar Ankarada levazım amir
liği eatınalma komisyon-ı.na vermele
ri. (684) (2457) 

• • • 
Ankara Garnizon Birlikleri için 

325 bin kilo sığır etinin 17 Mayıs 937 
pazartesi gilnü saat 15 de kapalı zarf
la ekeiltmesi yapılacaktır. Sığır eti
nin tutarı 81.250 lira olup ilk temina
tı 5312 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
406 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 Un
cil maddelerindeki Ve!lika ve teminat 
mektuplannı havi teklif mektupları. 
Dl yazılı gUn ve saatten bir saat evve
line kadar Ankarada levazım amlr
Uff ıatmalma komisyonuna vermele
ri. (685) (2459) 

Emirdağı lcra ve lflas Memurlu
ğundan: lflAs eden Muzafferiyet ma
ğazasının iflas masasında alacaklı 
bulunanların 15 • 5 - 937 tarihinde 
saat 9 da Emirdağındaki dairei mah. 
eueasmda hazır bulunmaları tebliğ 
makamına kaim olmak Uzere ilan o
lunur. 

IHTİVARLIK 
peşinizden Geliyor ı 

ONA KAR$1 

Hazırhklı oavranınızl 

Dewlet Dı11lryollır1 " llmaılın "lllmı U. idaresi Ainlara 

Bilecik deposuna bir sene zarfında vurud edecek tahminen 10000 ton 
maden kömürünün vağonlardan yere boşatılmuı ve yerden makine ve 
vagonlara yükletilmesi işi 25.:r;.937 tarihine müsadif salı gUnU saat 15 de 
H. Paşa gar binası dahilinde 1 ci işletme komisyonu tarafından eksilt • 
mesi yapılacaktır. 

Beher Ton kömürün tahliyesi için 7 K. ve tahmil için de 11 K. mubam• 
men bedel konmuştur. 

lsteklilerin 135 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika. 
la.-ı resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 No. lu nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde almDllf vesika ve tekliflerin ayni gUn 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verilmesi llzımdır. 

Bu işe aid şartnameler Eskişehir depo şefi ile Haydarp~ada 1 ci işlet. 
ıne komisyonu tarafından parasız olarak verilir. (2442) 

• • • 
Muhammen bedeli 1933 lira 20 kuruş olan 500 kilo galvanize adt demir 

tel, 550 kilo demir tel, 1300 kilo galvanize demir bağ teli ve 000 rulo gal
vanize dikenli tel 14 - 5 - 937 cuma günü saat 10 da Haydarpqada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 145 liralık muvakkat teminat ve kan.unun ta
yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar komisyona mü
racaatlan lazımdır. Bu i§e ait oartnameler komisyondan parasu olarak 
dağıtılmaktadır. (2574) 

İstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
Hükmü mayıs 937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarmm ruhsat 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 20-5-1937 tarihinde · başlanarak 
7-6-937 pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek istiyen satıcılann tayin olunan gün· 
lerde eski tezkere ve kontratlariyle beraber birer de fotoğraflarını ala
rak Kabataştaki lnhisarlar Başmüdürlüğüne mUracaat etmeleri ve 7 Ha
ziran 937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hak· 
kında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (2430) 

İnönü Türk Kutu Kampında Yapılacak Teaiaat. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 
ı - 1nönU TUrk Kuşu Kampında Uç yatakhane, bir derShane ve yemek 

-lata.nbul 3 UncU icra Memurluğiiii- hane, bir idare binası, bir depo ve tamirhane olmak tlzere altı bina yaptı
d&n: Paraya çevrilmesi ne karar veri. 

rılacakır. 
len gayri mübadiller birinci açık ar-
tırmasının 14 Mayıs 937 tarihine te. 2 - Eksiltme 10 / Mayıe / 937 Pazartesi gUnU eaat on beşte Aka~ 
sa.düf eden cuma gUnü saat 11,30 da rada Hava Kurumu Merkezinde yapılacaktu-. 
Dördüncü Vakıf hanında Esham ve 3 - Keşif bedeli "49723" liradır. 
Tahvilat borsasmda birinci açık artır- 4 - Muvakkat teminat "3729., liradır. 
ması yapılacak ve kıymeti muham. 5 - Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif evraklle mukavelen&• 
menenin % 75 bulmadığı takdirde me projesi ve planlar be, lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alına· 
ikinci açık artırmasmm 17 Mayıs 937 caktır. "2399" tarihine tesadüf eden pazartesi gUnil ____________ ...... ..._ _____________ _ 

ayni mahal ve saatte yapılacağı ilan Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum! Neşriyatı idare Eden: S. SAUM 
olunur. Gaz.etecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN ınath:ıF.sı 
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AZAMi Buz ISTJ 
Bu hariku HSALI 

F"ri · iade tertib 
9•daire'de at Yalnız 

Parça/a bulunur ve b 
I 'lnın isr uz 
uğu altına ko afa ve su rnus-

zum katmada nutmasına ıa. 
masını tern. n kolayca k 

tn ed çı -er. 

DAHiLi FA YOALI HACIMOAN 

AZAMf iSTiFADE 
Raflar ihtiyaca göre 9 vaıı· 
yette konulur. Bu suretle her 
nevi ve her büyüklükte kap· 
lar sıOdırılır. Dolap dahilinde 
her yerden istifadesi kabil· 
dir. Şişeler için daha geniş 
yer bulunur. 

g. ~. 937 

• 

Size aşağıdaki 

beş =şartı temin eder. 

Ya 1 n ı z F R 1G1DA1 RE 

bunu is p a t eder. 

G e 11 p görünüz • • • • 

Kanaat getireceksınız 

I 


