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ANKARA iLK ~ 

köMOR SERGiSi 
Yazan: Celal Bayar 

Vekilier 
Heyeti 

AnlraJ'a, 22 ( A.A.) -
Bugün ıehrimize dönmiq 

olan BClfbalıan ismet lnö- ~ 

A 
....ı.:.._ · (Ekonomi Bakanı) nü'nün baflıanlıfınJa ve 
-.ra k&no 8GfVekilimizin Çanlıaya-
tiaıı• r lel'gİıi ve Ereili kömür madeninin hükOme- Jaki köıklerintle Kamu- ~ ,_ ıc::,, l~i münaaebetile huıusi bir Kömür aayııı çı- tay BClfkanı B. Alxlüllaa- ~ 

~ İltediJc Vennce kıymetli Ekonomi Bakanımızdan da bir lik Rendanın da iftİralr ~ 
~ lrahuı etti. B •.. c~!il Bayar, itlerin;n çoklujuna rağmen rica- ettiği bir Vek:ller Heyeti ~ 
len ~dı. Ek , K~ur sayımız için &f&ğıda okuyacağınız maka- toplantuı yapılmııhr. 
l6lc edesa bQ 

0Donıı Bakammızm, günün en canlı mevzuuna taal- Bu toplantıyı mütealnp 
~ Y&zııınm umumi alika uyandıracağına füphe ebni- Çankaya kö,küntle Ata-

layjÇl'ede kö türk taralından kabule-
l~ . . 1 elconomiaini, Kooperatik tetkilitmı mahallerinde Jilmif olan BClfbalıan la-
"'-a; ...,_~ın bana rehberlik eden bir agronomla konutuyor- J 
,__::~'lll'Clu. M a e>nnanlarm muhafaza ve itletilmeai, mevzuu hah- mulcuaal maruzatta bu-
......_-_-.qqd i met nönü Cümhurreiline 

'-laı.. İçi uhatabnn, birdenbire sordu: "Ne dersiniz? Umumi lunmuıtrn. 

O n ataç, medeni bir va.arta sayılabilir mi?,, 
~ ·~~ 
lÇi.n ' •mnıa.k, mrtmakı-------------------------

~ C6zöu kullandığımız bütün va. 
Jeı.. 4flc Unıden birer birer geçti
~,~ lanayide, umumi ihti
\>tz.ıte.ı ~ k da daha kıymetli mevkii 

~ ~Ur dururken neden 
1'lr11t,_, alıdır? 

btr JtÖOıfır tq köınUrıe, linyitlerile, 
llıit~t '1nba.rı denilebilecek kadar 

~~~ ıeııJo maden yatakla. 
ili~ · Şu halde niçin kömilr 
~ ıtbi laa.nunnm edememiştir. 
~~~-uİar~eketlerinde bol kö
ltı.lı~ ta 18 inci aaırda işe 
~ h.htta · KömUr lstihllkinin 
:ı ~klenıtn edeceği mentaat
lle ~ Pl'opogandalanna ger
~fıl.ıOr kuı r. kanun ve nir.amlan 
tll "-t ~ laıuna.yı milll ihtiyaç ve 

'""' ~ ""th.t,_IOkınuşlardır. Bunun .... ,. .... _ -..... :nıt•Unl Jngilterede 

Kaçan Mevkufların 
Bugün Tutulmaları 

Muhtemeldir 

IYENI ÇOCUK 
KUPON ANSiKLOPEDiSi 
107 

, 

Ba lnıpoalan toplaymıa 10 kupo 
na kartı Yeni Çocuk Anıiklope
diıini 7 V2 lcuruıa alabilirsiniz. 
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23 NiSAN iÇiN 
ÇOCUKLARIMIZ 
NELER SOYLOYOR 
~TAN "iN KÜÇÜKLER ARASINDA ANKETi 
~ 

lı: 15 inci ilk O. S: 6 A 774 lama.U Kakgil 

Fenerler 
.-......... 

de Satın 
idaresi 
Allndı 

Aldığrmrz malU.mata göre, Fenerler idaresinin hükUınete geç
meıi hakkındaki aatıf mukavelesi Maliye Vekili B. Fuat Ağralı 
ile Şirk,etin Ankarada bulunan murahha.alan arasında im.zalan
mıftır. 

Bütün himıelerl Maliye Vekltetlnce 
satın alman Fenerler l'Jirketlnln İktı
sat Veklletlne devri için bir kanun 
projesi hazırlanmaktadır. Proje Me<>
lise verildikten sonra Fenerler ida
resi hazirandan itibaren Tahlisiye U
mum mUdUrlUğU ile birlikte Denlı:
banka bağlanacaktır. 

Şirketin Türkiye sahffierfndeki te
ırlsatı bugünlerde devir ve tMlim ah
nacaktI?' . .Bunun için de tahlisiye mU
hendlslerile vekA.let mUtehassmlarm
dan mUrekkep bir heyet sahilleri do
laşacaktır. 

Gemi Kurtarma Şirketi Je 
Hükumete gefiyor 

TOrk Gemi kurtarma l'Jlrketlnln de 
Denizbankta bağlanm.ast kat1 olarak 

kararı~. Bunun için Maliye 
VekAietlnln elinde bulunan efrkete a

lt yUıde yetmlf hhıeenln lktm&t V &

klletine devri b&kkmda bir kanun 

projem ha.zrrlanmle ve mecUae 1evk~ 
dilmiştir. Iktma.t V ekAletl, devir lfl 
bittikten aonra bugün hususi ellerde 

bulunan yüzde otus hiMeyi de eatm 
alac&kt.tr. Bunun için Tltrk Gemi Kur 
tarma ıirketi hiueda.rlan mayıs or-

Bir Vapur 
Tehlikeli 

Yara Aldı 
Sadıkzade NA.mna 11.tt 2000 tonluk 

Suat vapuru evvelki gece yansı Te
kirdağmda Kumdağı mevkiinde çok 
tehlikeli surette karaya oturmuştur. 
Suat vapuru Romanyadan yüklediği 
2000 ton buğdayı Giride götUrilyor
du. Bunun için de Çanakkale Boğa
ztndan geçerek Akdenlze çıkacaktı. 
Halbuki vapurun nMtl olup ta rota
ıma çok aykm olan Tekirdağr sahil· 
lertne dUştUğU anlaşılamamıştır. Va
pur sUvarisi Celft.l, fazla sis olduğu
nu ve bu yüzden lSnUnU göremiye
rek karaya düştUğtbıU söylemekte -
dir. 

28 Nlsaıı her ,eyden evvel 1'11rk ooeok1&rm& ve talarmda fevkallde bir içtima yapa.-

Vapur sahibi NA.zım, dün aabah o

tomobille Tekirdağma gitmiştir. Ge
nıt Kurtarma eirketinfn Alemdar tah 
lisiyeet kurtarma işine başlamıştır. 

Vapurun oturduğu yer fazla kaya -

lık olduğundan ve gemide de bUyük 
Yaralar bulunduğundan içindeki 2 bin 
ton buğday tamamen boşaltılacaktır. 
Eğer bir fırtına çıkarsa vapurun par

çalamn.aamdan korkulmaktadır. 

Türk mlllettne yann için btlyttk vutfelerlnl hatlrlatı- caklar ve hluelerlnln aatıımasmı ka
yor. Y&§tmak hakkmı karanu Ttlrk ~ukl&n bagtı. rarla.ştıraca.klardır. 

nlln ne kadar zorluklarla elde edlldlğlnl dtlttlnınelldlr. 

ler. Efer, Atattlrklln flODSU uml ve Ttlrk mlllettnln Eyüpte Yeni 
kalıramanlığı olmasaydı, beplnıbı perlf&ll olurduk. 

Sevglll yurdumu bir m0st~eke lıallııe gellrdl. ı.. Belediye T eıki16tı 
.... tlkJAI savqmdan IOtıra medeniyet yohmda 1ıız1:ı admı- Haziranda Eyüp kaıumda yeni 11 Manda 

• . lar atan Tttı'k mllletl yamı için TU.rk oocuklarmdan belediye teokilltı yapılacağı için uau-
!'Ok teyler bekliyor. 23 Nisan Ttlrk QOOUkJarm.oı en ~k aevdlgt ve yanm len halkın reyine mUracaat edileoek- T A ı + d 
d~Undllğtl bir glln olmalıdır. tir. ren 1 n a 

L. 56 ncı IDDnektep S. 3 308 

Nebahat 

IS Nlaan bb:tm tam bir 9elle bekledlğhnk uydı 

attnlerden blrldlr. Ben ve btttttıı Ttlrk çocuk1&n o gUn 
tam m&aasOe eğleneoeğb. Bunun için bir çok oyunlar 

icat ettik. 23 Nisan gtbıtl ayni amanda ben öfret
menlınhı ezberlettiği ~dakl tllrl kal&ba1ık içinde 
bUtun vatanda§lara okuyacaiJm. 

1. 

Bu tt. &ıtımOııdeld maymm 9 mıcu 
gUnU eehrln her t&rafmt!a yapılacak 

--.~~~ Wl1"' ~·""1· .,..,, -ronuı;rç 
hakla olan her vataııdS§J Jat1rak ed~ 

Çocuk 
Haftasının 
lik Günü 

Par41alandı 
DUn aa.bahki Avrupa ekspl'Mi Is

parta ile Sinekli arasmda bir kaza 

geç1rm.f§tlr. Ekspres burada bir yo

kuştan inerken önUne bir sUrU manda 

çıkmıo ve mandalar kaçmadığı içLn 

lokomotif bunlara çarpmıştır. 
Sadmeden tren sarsılım3 ve hattA 

devrilme tehlikesi bile geçirmiştir. 
# 

Bahar yU.znnde renk, 
Sevinç blz.e bir çelenk. 
Ruhumuz göklere denli 
Ne~e bizim çocuklarl 

Şeref bizim, pn blzlm. ) 
En hUr bir vatan bizim 
BugUn bir cihan bizim 
Her eey bizim çocuklar t 

Ma.ndal&rdan 11 tanesi ekspresin al-
Bugün çocuk haftumm birtncl tında parçalanınıştir. 

gUnUdUr. Bu münuebetle bir prog-

!'!' 
1 lı. 15 inci ilkokul 5. B den 628 Meliliat 

ram hazrrlanm.ıetır. Bu programa g~- D • il d 
re, bugUn, tatanbul taratmda:ki ilk enızyo arın a 
mektep taıebesi, saat dokuzda Fatih Tasarruf yapıldı 
parkında, Beyoğlu, Be§iktao mektep-
leri talebeleri de saat 11 de Taksim Denlzyollarmm yeni yolcu ve nav-

28 Nisan hem bl:r 5)0CUk bayramı, hem de :Kamuta- meydanmda toplanmıt olacaklardır. hın ta.rl:fesi mühim miktarda ucuzla

ym Dk ~dığı gttndtlr. Onun ~ bugtbıll beplmb Fatihteki yavrular, bayramlaştık - tııdığmdan ldarenin bUtçeeinde de 

çok se~erlz. Atattlrk Uk defa olarak 28 Nisan 1920 tan sonra aralarından mUmeulller bazI tarifler yapılıruştll'. Bu arada 

de Kamutayı açtı ve bizi istibdat idaresinden kurtar- ıeçeceklerdlr. Mümessiller, Çocuk E- mUdUr muavinliği lA.ğvedilm.iştlr. 
dı. Sevglll Cttmhurlyetlmlze kavuşturdu. Eskiden hür ıirgeme kurumunun temin edeceği o~ Memur maaşlarının yüz liraya ka-

d ka- dar ola.nlarmdan yüzde beş, um ytl7 
rfyetimlz ellmlzden alınmıştı. Ttlrkler bu evre tomoblllerle saat on birde Taksime liraya kadar olanlarmdan ytizde on, 
dar boyundnnık altında yaşıyordu. Fakat bugttnden gideceklerdir. Us yllz Ura.ya kadar olanlarından yüz. 
sonra boyunduruk altında 111fUWYOr ve yapınıya- Talaıimdeki bUy1lk toplantı, tehir de on beş ve daha fazlasından yüzde 

caktır. bandoeunun çalacağı İstiklll m~ile yinn1 nisbetlne taee.rruf yapılacaktır. 

Cartamba ilk O. 5 B den 622 
Süheyla Erdemir 

. IS N1san gtbıtl her Ttlrk genci bayram yapar; 16o 

'f'lnl:r. 23 Nisan bahardan en sevdlğimb bir ~dür. 

' Bugün baharm çl99ğldlr. Çl1nktt BllyU.k Kurultay 

açılacak, mUteakıben Çocuk esirgeme Ticaret kI8mmm lAğvı haberleri doğ
kunımu namına Muau.es Ta.luıfn, nı değildir. 
Halkevleri adına Beyoğlu başkam Ek 
rem birer nutuk aöyllyeoeklerdir. Bu 

İki Yıldız 
Geliqor 

23_,_937 ~ 

- Muhaf rirlerimiz ~ 
Dünyayı Dolaşmıyo 

Çıkıyorlar 
T an, 9imdiye kadar hiçbir 

Türk gazetesinin yap
madığı, yapamadığı yeni bir 
çığır açıyor. Vak'alan ve hidi
aeleri yerinde tetkik etmek la
zım geldiğine kani olan TAN 
dahilde büyük röportaj usulü
nü ihdaı etti. Bu büyük röpor-

1 tajlamnıza devam ediyoruz. 
t Fakat bUyUk bir gazete için 

bu kA.fi değildi. 
DUnya bUyük bir rahabmlık 

geçiriyor. Biz bu huzursuzluğu 
uzaktan uzağa ve Avrupa mat

h1ıatnı'"' olWl\v1a tül"' ..A.W1L 
yoruz. Bu hldisa.tı bir T\lrk gö-

züyle görmek. vak'alar içine 
girmek, ve Tlirk okuyuculan
na dünyanın kendlalnl oldufu 
gibi vermek llzmıdır. 

• 
B u maksatla TAN, mu-

harrirlerinden ikiıini 
dünyayı dolatmıya çıkarıyor. 
Bu veıile ile de TAN, Bayan 
Sabiha Zekeriyanın kendi tah
rir aileıine girmesini temin et
mit oluyor. 

Muharrirlerimizden Bayan 

Otobusler 
Bu Yaz 
lşliyecek 

Sabiha Zekeriya, Avrupa ıııeı: 
leketlerini dolatarak Ne"1°:ı, 
kadar uzanacaktır. O, bize ıı ,ti" 
aleminin dertlerini, ıstıraP~ıı' 
nı, içini anlatacak, bize ına eJıli' 
medeniyetinin bugünkü f 
ni tanıtacaktır. 

• 
M h . 1 . . d su•' u amr erımız en k,l 

Derviı, tamamen a td'• 
bir iıtikamette yola çr~a,,ı• 
Suat Dervit Odeaa tarı bİ" 
Moa.kovaya gidecek, orad•diill"' 
ze yeni kurulan aosyalist ...ı 

..;J,,.,..~-
-·ı·--- 'r·-·'···--..,..-.. --. t.Oı an atacaK, ıonra uu~c~ı \ııflt 
zerbeycan, Hazer8 ızı yo. ci~ 
Tahrana inecektir. ffar1 ~ 
Vekilimizin T abram ziY~ .,t 
eınaaında orada bulunaca dl' 
Bağdat tarikiyle Türkiyeye 
necektir. . • lı' 

Her iki muharririnııZ11l d' 
tetkik ıeyahatleri aylarca 
vam edecektir. b'' 

Muharrirlerimizin ıeY' 
1
r 

notlan ve röportajları pe~lr 
kında TAN' da çıkmıya 
yacaktır. ~ 

ithal 
• 

Müsaadesi 
Geldi 

b•t; 
931 eeneai başından 1rs ft1 ~ 

Belediye şehrimizde işleteceği oto- tarihine kadar gümrilk antrel'° ~ 
bUs işine 300 bin lira ayırmıştır. O- ambarlarında biriken her ç~d1 
tobUslerln gUmrUk resminden muaf nm serbest bırakılması ba.k~ ... 
tutulması hUkfunetçe kabul edilmie· zırla.nan kararname dUn , 

gUmrUklere bildirilmiştir. cJf 
tir. Ancak bunun Kamuta.ym tatilin- y d 'tib istlsnııJl%S ~J 

Uzak "--~a. edil um an ı a.ren ;1~ den evvel m ere ve '4öUJ.A - rak bUtün ~yanm memlekete ,,ı 
meal IA.mndır. maaı müsaadeei verilecektir· '14 -,."I 

Bu işin bir an evvel halll için bele- bipleri 31 mayıs 11.kşaınill~ıeıd' 
diye Ankara.ya bir memur gönderme- gUmrilklere mUracaat edece 

ğe karar vermiştir. 

Bu otobUsler için haziranda eehri
ınizde yeni bir garaj yapılacaktır. 

leVgUI Atatttrk taratmdan Uk defa olarak bugiln ku

rulmuştur. Bugtlnde yepyeni bir Ttlrldye Cümhurl

yetlne kaVU§tuğumus için bize ne mutlu l 23 Nisan 

Tt1rk ~wı, TU.rk milletinden bl:r ~k teyler ls

arada ldlçtık yavrulardan butlan da 
hafta dola.ymile duygu ve netelerlnf 

anlatacak, bUyUklere tazim telgrafla

" çekildikten sonra toplantı nihayet 
K:ızılay tara.tından ağustosta yapı- ÇUnkU belediye otobüsleri önümUz -

bulacaktır. ıacak bUyUk kermes ic;ln şimdiden ha- deki yaz mevsiminde işletmek iste • 

Muallimlerin Kıde11' _.,ı 
Zamları VerilİY~ 

ıJıfJ '-' 
Geçenlerde kıdem zammı 

1 
14,1~ 

tedllf bUyUk ~ hattaamm Uk gtlnUdllr. 

· lı. 61 inci ilk O. 5 A dan Fethiye :Aydemir 
lacaktır. 

Bu e.rada mekteplerde ve halkev- zırlıklara başlanmıştır. mektedir. Otobüslerin hangi hatlar-
lerinde toplantılar yapılacak, müsa- Geçen sene yapılan teklltı kabul da işliyeceği hakkında fen müdUrlU
mereler verilecektir. Pazar günU de etmlyen meşhur sinema yıldızlan Jan gu bir proje hamlamıya bqlamı§
saat 1f5 te Dağcılık klUbUnde büyQk Kipura ve Marta Eggert'ten Kmlaya 

bir .ıc.1 tert1 1 cak ve mnk~ bir mektup gelmlştir. Bunlar, buse- til'. 
e5 ence P 0 una neld kermetıe iştirak etmek istedik-

tatlı gürbüz çocuk mUsabakasr yapı- terini bildirmişlerdir. 

!S ~1san · anlatılamıyacak dt.recede ytloe bir bay· ----------- Belediyenin Bu Sene ,. 

ilk mektep mualliminin liste~~. 
mUdUrlUğU tarafından hazıtl 936_:, 
vilA.yete verilmiştir. VilA.yet. ııJ' 
:.inden bunlan ödeme~ 

ramdır. Çttnktt büttln Türk ulusu bugün erklnll~ne 
kavuştu ve Ulu Onder bize pek tok haklar verdL 23 

Nlsanda trm.ıer, tramvaylar, ılnemalar paruısdır. Yapacağı işler I 23 Nisan 11>37 
CUMA Bugilnkü hava: BULUTLV 

.161 
4 Uncu ay GUn :30 l{a.5l~'11 ııı' Eskiden ıuıtan.ıar zamanına. bu hakların blcbtrtsı bt- Karikatür AlbUmU Bu pa.ıartesı belediyede bir komlıı-

ze verllmezdL BugtlMe eğlenJp gill~t Kıymetli eanatklrmuım yon topla.naca.ktır. Komlsyon, 937 
2S 1-1san bize verdiği ha kıymetli ha.ki.ara mokabD (200) den fazla karikatür de yapılacak belediye lşlerlnl mmta-

yurdumuza ve 1'Urk1Uğe kar,ı ola,n vazlfemlzt unut- }erile emsal&I bir f8 - kalara göre ayıracak, eldeki tahsisatı 
11amamm Jstfyor. fstt)(balde ben bir doktor olarak kilde yarm çıkıyor. Ramlıln karika- fUbelere bölecek, yeni bütçe taedik

eephe gerilerinde yaralı vat.anda§lamnm yaralarını sannak soretile yurdu- tür albUmU alıi aaa.tlerle gUldUrecek ten gelir gelmez işlere başlanabilme
ma ve rttrkWğe k&rp olan vazifelerimi~ dtlf\1Dt1yonmı. 28 Nl- Ur. Yarın bütün mUvezzilerden iste- ıl için na.zari sahada her ~yi hazır-
.... her rUrk çocalmıa vazifesini lıatırlatmahda. yiniz. Fiyatı yalnız (25) kuruştur. lıyacakt.Ir 

BnıUn hava, umumiyetle bulutlu " kapa 
lı olacaktır. Şimal ıahil mmtakaaile Eqe 
mmtakaamd.a yatınur yafmaaı ihtlmall mn 
cnttur. Rüzılrlar cenup iıtikametinden kııv 
vetli esecektir. Karadenlzde fırtnıa ı;ıkma
ıı muhtemeldir 

. DÜNKÜ HAVA 
Diln barometre 757 milimetre, hararet 

en çok 20, en a.z 11 ıantlgrat olarak teıbit 
edilmistlr. Hava kısmen bulutlu ıeçrniı, rUa 
ı&r değişik istikametlerden mutedil bir ı{l.. 
ratle esmiştir. 

1356 Hicr! 1353 ıı.ıı: ıO 
Sa.fer: 11 NiS :ı.ıJ1 
GUneş: 5,14 - Oğle : :ı.S·~ 
!kindi: 16,00 - Akşant: 3.'I' 
Yatm: 20,M - :ımsak: 



• 
Mussolini • ŞuşnİCJ 
MülGkatı İlaşladı 
Alnıanya Neticeden 
"-..ı~ndişe Ediyor 

tOr M11aao~· 2.2. {TAN) - İtalya Bqvekili Sin-
8. Şu,n · illi ıle A 'V\laturya .Bqvekili Doktor 
Luu.._ ına lllij)iJcab, ıeçen .eferki mülakat 

ispanyada 
Harabeye 
Çevrilen 
Şehirler 

Hükômetçifer yeni 
mevkiler aldılar 

lngiltereden 
General F aranko-

... 

ya bir ihtar 
~ derece llÜmayitli bir tekilde vu-

8~ ?e bir .~nlik mahiyeti almaktadD'. 
be,~1 b' her- ~likatm aiyuet baıkmundan 
t~ ~ ~~ veremiyecefi anlqdıyor. 
t ~ A'V\Jat ~ketlnden evvelk.1 beyanatında ' Londra, 22 fTAN) - ln&"iltere hükdmeti-
e .\~ \lryaya Y&ptığı yardımdan bahsetmiş nin İspanyada dövüten iki tarafa zehirli gaz 

lrlahıY'etiııt bst:ikalinin beynelmilel siya.af bir akide kullanmamak için yapbfı tetebbüaüne lapanya 

3 

fjflEK 
lısiz Kalmıyacaklar! 
Allalı büyüktür. Kimaeyl rmlmm 

bırakmu. Şehir meclJslnee verfJeıa 
karar berine eteklerin artık ytlk ta
pmada kullaııılmıyacagı tahakkuk • 
dince eteklerin maişetleri tehlikeye 

clötmUşttt. Rastladıfnn buttln eteld• 
rln çehresinde ba yüzden amuml bir 
böztln, bir yeis mll,ahade edlllyordu. 

Kendilerine olan muhabbet ve rabl
tam dolaymUe doWtısu bu muum 
bayvanlan Myle meytis ~ördHk(Je 
benim de içim hun oluyordu. Bu e11 

c1lşe ile kaygnlamrken arkadaşlardu 
blr&ıl beni şö~·le teselll etti: 

- A vnıpada, Amerlkada eşf!kler 
~imdi pek rağbettedir. Görmedin mi 
faşlıı1tlerle, demokratlar arMrnda ,.. 

pdan son BrttkseJ mebuııı intihabatın
da demokratlar 111lyuf hasnnlan ve 
f&§hlt lld~rl Dögrel aleyhine şöyle bir 

propaJ:nnda yaptılar. Birtakım ~ 
ler topladdar ve ırrttanna ~ 

(Dögrele rey Vf"riyonım. Çttnktl ~ 

ile 
0~ lldıfnu, Roma protolrollerinin ırulhcUya.- hüldlnıeti tarafmdan cevap verilmit ve hükU. tı~ .~~Y1entie ve Venedik mUllkatmm Uç ee- Yazılı l~vhalar uıp sokaklan do. 

ili •llte ~~.P<>hınan da.bili aiyaaetini teyit edeceği- met "zehirli ıazler kullanmayı ula taaavvur ıa~tmlrlar. 
şe~m). 

l:>ok --·U9tlr etnıedifini,, bildirmittir. Bununlaberaber ui-~ "'Ol' Şuerıı1' V Tabii hnn11 g~rf!nlf!rdf'ln nereye rey 
't'e 'İlnle ~ enedikte Duoe tara.fmdan fevkall- lerin 8011 çare olarak zehirli ıaz kullanmala- Vf!reytm dl\'f' t~rrodttt Mf'nl.-r *k-
~"Y Adanı l'lllannuşt.rr. Dr. Şuşnig'e M. Şmlt Asilerin baftanbafa tahrip ettikleri bir -larin leci manuraa nndan endite olunmakta ve iailerin vereceği lt'!rfn wrdli!t tarafa noy Vf'rmem~le•, 

~fa.ka.t ediyor. ~ cevap beklenmektedir. yahut lnadma oraya rey nnnl~lel'o 
\ tn...._ • - -·--------------- - ---------------------- dl ... 11.kf 1 -L. ~ .... -~ 22 L ( MaJrit telırar bombartlunan r. U& n nH"l8e e re~·m neftlye v~ 

lll ~ k <TAN) - Burada hft- k t•f edildi rfldt~df' d.-J?fl, ~n intihap mtlNııo ~lltrıtı lrlllJt &naat. car-. MUUolinl • OÇOK H ıcı o om o 1 ve if~ff'lf'rlnde "' bnlmumdadır. ~ te:rtı ~•tr Avusturya istikllll- K . AR Madrlt tekrar elddetle bombardı - Daham var, adzlm! Almanyac!a lrl-

~~ktir kten batka bir netice HABERLER M man edilmif, 32 kiti ölmtle ve bir Q<>k taPÇTlar halkm kftao olmmamunta 

' ~~~ •""if· eJi)'O, A--ye NUBL otör Fabrikaları =:..:.eı:u:: :;-;..ı:::.."~:;:: .:,.'";..ım:..::'o: 
'el~ ~ ('l'A,N Fon Nöyratm mayıs Jruvvetlerl, Tenıelde elde ettiği mev- omo:r.lanna: 
~ lrltlltka ) - SU3Ilig - Mu. sonlarmda Romayı ziyaret e- zllerl tahkim etmişler ve yeni mev- (Biz kitap olmmayn. Çttnldl ~ ~ ~ tnu ınevzuubahia eden deoett budlrilıyor. da Kurulacak kiler almışlardır. Burada ıki tarafa ~b:.) 

._,... __ -· _bu lllW~bt netlCMin- • men8Up birer tayyare beraber dil§e-
" - .. lll"h - 1.1. -- __. • Lıı!vhalan L~, Bertin sokaklarm ~ •• Çekoe- yanan bttkftmetlnln n- rek parçalanmıştır. 
~ ~ ~ btr araya relm• fıa leleri açın buırladı- Ankara, 22 (TAN muhabirinden) - lktıaat Vekili B. Celil Bask cephesinde biler yent btr ta- dota<ııtmnrı,1ar. 

Yıe..ıeı.+_..,, -Yalua endlte ettiğini tr on 1Mellk prognunm tat- Bayar tarafından lngilterenin aayılı maliyecilerinden B. Karimıki anın için hazrrlıklannı tamamlamak. Bu yol 8<'fldıktan Mnra yakmtla 
.,_ ~~. riıl hb;~ de ı.oknklarda hu ~ t'Mkfl 

it.- "nl'Qh blldn bqlaıı tır terefine bugün Anadolu Klübünde bir öğle ziyafeti ve ' mittir. tadrrlar Bilh8.88a buraya bUyUk top- l'Pkllmhtra ~~tt"' ,,.-.tl1tnz. M~ta ~~ ltutt CGr. Duçe, A'YU8turyanm e ı:" . Ziyafette Maliye Vekilimiz, diğer lar getirltmlş bulunuyor. Basklar, 1. hlr ~hat Mf!ftt"°"I Parfııı ~ine 
~ lle iki t&ratıı mJaaklar B Irk~ g1bıdt111herl Ati- vekllet milstefarla.n ve ileri gelen • ,. • ı+e re silerin yeniden Uerlediklerlnl tekzip t'f"'k1l\._, nl~ ., ...... f'«•!tl•""1 lQTf:mar 
.... ~ ~k edeeek, Habeburg ---'- oohman Fransn leri, Karabük demir ve çelik fabri - n CJ 1 ediyor Ye sahil bataryalarmm Asi -~ -· ~__. .._ _ ..... _ k 3- bur ttiğf (Bf.n •ifm! ÇtlnkU ParW giJnne. ~rıı. ht, ~ Jıaklmu tanıya.. llaarlf Num. Fraaın hasta- kumdan 110nra yurdummda bir Io- pmDoı::cuıl açma6 .. mec e . Ef. 
~ hJ>tJ ..... ~ llleeelezıbı rtın "_ ...... tAtn .. ltt.f:ma '""'''IU~hnl- komotlf fabrikaın kurmak için hO~- B •• zd en Afyon bor mmbıkaoımda bi wm:ınınun ilfm.) 
~ ~~ t.tiyeeektir. Dl J&Pllllltır. mete teklifte bulunmuş olan lngiliz pnsk\lıt\lldUğ\1 bildiriliyor. Kurt ada Diye ı~,·halar amp ~lrebmr. Bel. 
~ O. llkr ""°' Mu.ollni • gnıpu mümeuilleri, bankalar mUdtır- .,. ........,.. ... lltrt&Jmn faaliyet- iri de tfra fmt artmnaJr Wfym l'U8-
tt.. --~ = ldazne lçtıı ntı- M aynan 6 ınnda toplana- !eri ve Bruaerd tirması mD.meuili 

1
. • ler vuku bulmuştUl' • tf'••r Almanlamr yaptıktan dbf n-. 

~~h !elne liritmit- eak olan •Uihlan bı • Makenzl bulunmuşlardır. stıyor ln,ilternln FrankoU#ll ihtan ~la: 
........ ~ &lrrıak 7keı:1 .,.. Tuna A •- rakma konferan111 d.lvanmm Karlinald, demir ve Qelik fa.brlkala- ,,_ (Ben <:an ~I okumam. ça.. 
~e ar~ taıya da Belgrat an- SO mayısa kalması muht.e • n işinde lngllis hazlneaile Ekspord Ankara, 22 (TAN) - Öfrendltf- Londra, 22 (A.A.) - DUn Avam l<H ~l'fm.) 
~~. ~ertııı Ak enuıı~ aldıktan meldir. kredi ve Siti araamda irtibat vazife- mbe göre, Ingiltere, htıkQmetlmlr.e kamarumda Sir Samuel Hoare t~- Diye reklAmlar ya'"'rlar. myteee 
lh..~ deJıbe çeVfnnek Ja- si görmU, ve eeaeh bir rol oynam~. bir teklifte bulunraat 1937 afYoJl :ı-. panya sularmdakl İngiliz gemilerfnm onlara ı, ~kar, hayatlannr ~ 
~.._. · OnUll t..a- 1n b vaziyeti ha.ltkmda bir çok BU -

1 ~l.(Qd-.ı eh -_qı .,~nedlk mft _ gillz flrmalan bir lokomotif fa · koltemlzi toptan ve çok mttsait tart- ali nıl ar. 
~ .. , enuntYew bir eey bek- Çocuk rtkasmdan bqka motor fabrikam n- larıa aatm almayı teklif etmiştir. Bu- er BO muştur. Rem fl!M.k l>y~ bazılannm 11ant!rtr. 
°ile~ • zerinde de teklifler yapmışlardır. lk- nuıı eebebi lngiltereye her ilen Samuel Hoare, tngOteren~ gene- '"" ~I hakir bir hayvan da d~dfr. 
\'tıl~ı\.. '-•~bir Wo'9 wtrrniyor tmat Veklleti bu tekllfierl tetkik et- zuı miktarda &tyo gö d e nıeb- ral Frankoya kendi harp gemıleri yU. Rflm~m ~ '"''ffin mi! Amerlkacfa 
,-. 23 CA.A B mektedlr n n eren Hindhl- zflnden İngiliz ticaret gemilerinin ge- ıfemokrat parti4'1ntn alA111etl •kffr. 

1( ı .) - Royter bll- ayramznı ônUm~zde1d a lc;tnde '.Ankarada tan, Kanada ve diğer bir lld İngflb rek İspanyol sularında, gerek açık N.- ırtbel '"11mı df'ifl mi! 
~ 1-.ıolbıt n. '1 mUırtemJekeslnln bu aene llznn oldu- denime uğrayaoaklan zayiattan ve 
ltı...~ ~ beıedı,. dafremnde 7 b •k mOhlm anlqmalarm lmzaaı beklen - ğu kadar afyon istihsal edeınemesi- huardan mMUI tutulacağmı bildir _ ~kt.f'n "aha demokrat han~ ı., 
~·_her 1 lroııueına eeı•smda a e Tl mettedlr. dlr. mit oldufunu aöyıemiftir. van \'Udırr 
~~~~~balı etm!ettr. Ankara. 22 (.A.A.) - Cocuk Esfr.. _ Gemi, halihanrda Gardilf'dedtr. 10 n. 1". 
' 11~ d 'B. 6Ufnlr İtalya gmıe Kurumu Genel merkezinden: Dide ve Fırat Tqtı Bulgarisfanda Mah- güne kadar harekete hazrr olacaktır. Tavzih: B. FELEK 
' ~narı nıu~edlkoe Roma Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Tahran, 22 (A.A.) - Dicle w Fı- KaJiha .. ğınan ita/yanlar 
~~- ._ '-'~aelt Avu.turyanm merkezi 23 Niean Çocuk BaYl'8Jntyıe rat nehirleri 8Ularmm •'ilkaelmeei. kGm Olan Komünistler BugUn tspanyada en mühim muha- Dünkü <lkf istifham işareti) ~ 
~ ~ ...,.. • uar fbıe J' levhalı bentte Sahpazannda Satye ~ ..... _ bil~ A devam ey- Çocuk H&ttasmı bütün memleket yav vahim teyezanlara ve meznıatm mil- Sotya, 22 (TAN) - Zabtta So~ rebe Kurtaba cephesinde vuku~ - bfnasmm saat kulesindeki •ıklarm 
t~alta 'Ve • VUaturya, hiç · hhn BUrette haeara uğra.muma e&- civarında Orlandovbrl k ' .. J... muştur. HUldlınet yeni muvaffakıyet- ~ ~ blo~ bloka, ne Alınan - nılarma kutlar, hepsme Bağlık, dir- beblyet vermiştir. Dicle U.zıerlnde 800 tibrodsld namında öyQ.nde "LQ. ler kazandığı ve 17~ Asinin zabitleri- belediye ile bir V"r!?i mesele8inden 
~ .. - lleyb+--' ile de herhangi bir lik w canlılık diler. ınetrellk bir bent çıölantlşae de hemen m"nl ... m"atb• ·- ydeniden bir ko- ni aıdUrerek hU"met taratma il ti- dolayt söndUrUldUğUnll o civarda 

-.. ".-;.. '41'1 blo'-- .,.._ ki ...... __ , u. Dl. ..._. mey ana çık•--- (SetüstU) apartmanmd& oturan ka-
L __ -..gudtr. "- ••u11ek arzu. Atatürk 90C1l armm l.UUDIU ege-. ta.mir edilmlftir. br Bununla timdi k d --- h&k ettiklerini bildinnektedir. 

'ııııı.~dJ&..... _ menlik bayramiyle birlikte kendi bay- · ' ye a ar meydana •.-n ta.rafından k Vad'Utk rilerlmlzden M. N. Erkmenln bir 
• ~ ~ıııa l8l"e iki N·- " - çıkanlan komUnist matbaalan 15 f .ADu.er açıp 1 e- mektubu Uzerlne yazm-+•k onn Sat. iti...~ ~de ' l!atvekn. bu ramlanru çok neşeli w eevinçier ı. Franaız Hariciye - .... 11• geçmiftir. biri yüzere kgeçen nç bahriyeli Ka-• '9'"' • L.,._ - loıı Oı+na- -"....._ .... ı lerl Kurumumuzun El • • A d ye Şirketinden bize rşıklarm arrf fen-

• ., ~-- "U&ll&n gider- ...-..v g......,rme en çınnz rum a Sofya eyalet mahkemetıt, .._ ı ... 
1
• cife llma.nma 50.000 Italyan ukerlnhı 

• ...,111& Pl'oto)t .... 1.__ "'"-"' ri t uu '9"' nt bir lnzadan dolayı söndUrOldUftl 
hr.1.a_ ~ al- kutlu dileğidir. vwu.uU ye QOcuğu. Pa.riB, 22 (A.A..) -Hariciye Nasın allkalı görlllen 7 komUnlstl en ,.,,..11., çıkmlŞ olduğunu teyit etmişlerdir~ C • ~ teyıı ı Y"'6u telefonla haber verilince brffmlzla 6.:-- a ey eml§lerdir. nun ne§e8i ve saflıfr yurdun tilken. Delboe, TUrkiye BUyUi Elçim Suat on aene olmak tbere muhtelit eesa- Yaralı ltalyanlar haetane gemileriyle 

- .. ,.. 11:0...-.._ dır bi%e verdiği habere dayanarak yu • ""-- 22 (• :-·-.ra "«N#ı mes kuvvet ve kıvancı • 1 Da.vazı kabul etmiftlr. lara mahköın etmlftir. Italyaya gönderiliyorlar . 
• ,, tL ~) dığmıız o haberi tavzihe mecbur o&. 
' ... l'etlk._, bura - Geneır-aı G3 • ' - dok. 

'~~btı~~ .... Al Z h' z· G K ll k h l ~~~~.ı:~u.:. e zr z az u anma i tima i ~ ile rö dann,te İtalya 
Aliil ~ktlr. 

"1a~l. 22 ~ •ıtra -
tlç~de ~lM.~) -tyt hal>er 
lll.~t ~ -ıııa etttru alan 

~ ~ 1a~ • M~ı~~ 
t1rı e\tlet • --.uıu ~ 
~ tl\'ı,~~ h ebnı,tir. 

• '"tt~ _; ıneeeıe 11ze • 

4ıııerıı ---lllakta.br. 

a ~hQ -~•sinde 
~~tta.ı. Yon Açık 
~ 8? ~eıt, ~) - Reta!dbn. 
~ ~ ~ lkt lbecUabıe 1938 

~lt )\~~ :!YQlı sı57 bin tlo.· 

~~~~ ..... ~~~ 
\tt, ~~ ~ ebrıeıt en lllU-

)l ~lftı&.....~Yle bu 
tilG( bndinn!"-

• nglltere htlkftnl#'tlnln ispanya. 
1 da dlJvtlfen Od t.arafm zehlru 

ps kullanmaktan çekinmesi için 
Y1lka balan tefebbllstl İspanya htl

ldbnett tarafmdan mU.bet bir ee

ftp De kartıJannultır· İspanya btl

ldbnetl, mukabll taraf Jmllaıuna. 

dıkea zehlrll gu .oAhma batvur
auyaeagmı temJn etmiştir. 

bd n.tanda§m blrlblrlnln bnma 

clnneıd, havsalaya •ıpuyaeak Mır 
bir b&dlaedlJ'. Bunlarm blrlblrlerlne 
brp sehlrll gu JmUanmalan Dıtl
mall lıle deh§et Tiırfcl bir halledlr. 

En Q<>k korkulan nokta yese dtt. 
tecek tarafın bU mUth~ sDlhtan is
tifade edeftk galebe çalımya uğraş. 
muıdır. 

Fakat bu ~it içinde kazaınla.
eak ~ebe, tı.panyanm lzmlhlall de
mek olacaktır. 

r····;;:;~:· .. ~~~~ .. ·~~;:··~~~;~·~ ..... ı 
1 ....................................................... 1 
YENt RUS DONANMASlı mlrlerl dard111'1111J'A ~.Al 

S 
o__.. .,_.,...._._ &.A..M .. bir et.- maa Harbiye Num Voa Blamberı 

•J'"'"' ---"'"6- UUJ.... ~ Mile Norveçia llmaı ..ıım. 
nb kuvveti IDtH!M kani' rlndt11 temla ~ istifadeyi ket-

..-ermest büyü bir aWm De karii- fetmlttl Şimdi de No~ klyfll • 
lanmıt bulunuyor. Verflea mallma- ler, tepelerindt11' blrtalmn tanve
ta g6n yeni deniz lmnettnla a..I lerln ~ clrllyor 'ft banlana 
Kutuplarda ve Nornıçla flmal _. Ruslar tarafından glnderllea lrtlllf 
lılllnden it.ede olan Harmansk U • ta7J'U'e1er1 oldatuna lnanıJOr1aıt .. 
mamdır. Karamı ehemmiyetini 
llleVmabahs eden bir Loadn p • 
zetesı cllyor ki: "Noneeta tlJmlln
dekl Nanik llmam, ~ Lap
land'mda çrbn c1em1r1er1 A1mu1 
ı!dJlh fabrfkalanna Dıno eder. O 
halde bir harp lmptula takdirde 
Rmyamn Murrnan111lrdald d8tb 
Jmvvett, Nanikln lhrar ettllf de-

UAIANYA 'ft 80Vl'ET RUSYA: 

A ynl llHllllbalarm 'ftl'dljl .... 
Hbnata gire SoYyet a..p. 

mn lra+•etU bir donuma yapnnya 
brar 'ftJ lllftd, Almanyada bir .... 
niyet c1~"'9knıtne 9ebeblyet ver • 
ml~tlr. Doktor Şahta, Brttkselde f11 

llUal IOralmaştul 
- Almanya, 8ovyet Rmyaya. bi

tin alyut anlatmalar haricinde mi 
tntmıya devam edecekf 

Ve Doktor Şaht: 
- Hayır, hayır! etn'abmı ver • 

mitti. 
Gerçi Doktor Şaht, mf tahsr na

....... ilk slyledlğlııJ llAve etmlltl 
Fakat Doktor Şahtm Almanyada 

Ddı8at dlktat.örtt •ydcbjmı da a
aaQnunal( gerektir. 

8maday Expl'MS guetMI ba ml
neebetle fmılan yazıyor: 

-naı,,ok Alman ukerlerln.ln Sov
JM Rasyaya kup saygmr ~den 
ıtlne artmaktadır. ÇUnkU Sovyet 
Rayada ukerf dlltta~rlUIUn mev
kii gittik~ ~anıyor. Sonra 
Alman sanaytdl.,..-t Alma.nranm !&. 
tlkbaltnl Rmyanm lkhıwti lnldp. 
tında bulunmakta lar.,, 

HUDUT 
Komisyonu 
Toplanıyor 

Ankara, 22 (TAN) - ÖğrendllS
mbe göre, Türkiye, Suriye hudut Jro.. 
misyonu bu seneki toplantl8Ull Ada.
nada yapacaktır. 'Ru komisyon Suriye 
ile aramızdaki hudut mukavelename

alne göre, her sene, bir yerde toplamr 
ve fkt devlet arumdakt ihtillflı ıM-

eeleler il.zerinde görll.şmeler yapar. 
Cenup hudutlanmızda BOn zamanlar-

da göze çarpan ve btr çoklarına 8a
riyenin göz yumduğunu gördüğnmfta 
kaçakçılık meeelelerf mtınuebetile 

bu Benekl mftzall:ere mevzuunun bir 

çok mOhtm maddeleri ihtiva edeceği 
anl&§Ilmaktadır. 



' ' • 
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Vali • H. Cahit Davasında 
Dinlendi Dün Şahit 

Bugün I p E K sinemasında 
BAŞLIYACAK MACERALARLA, MüTHtş SERGÜZEŞTLERLE balta 

görmemi§ ormanların ve binlerce vahşi hayvanın hakim! 
HAKlKl ve YEGANE TARZAN (JO HNNY WElSSMOLLER . 

r arzan Kacıyoı 
TÜRKÇE SÖZLÜ • 

Aynca: İsmet InönU'nUn Bel'grad seyahati ve Istanbula evdetleri TUR.K-
ÇE SOZLU hadisat filini fJj 

B. Necmettin 
Bayt1am mUnasebetlle bugün, yann ve Pazar günU l!labahlan na.t ıı de ~ ~., ... 

mUtenagip lbir ,ekil bulamadım. Va - ve 1 de ucuz matineler vardır. Yalnız bu seanslarda biletler birinci 20 _ zy~ ~~ .. --~~~ 
linin vekili bulunan avukat Necatiye Balkon 2.5 - Hususi 35 kuruştur. Kocatas 

1 

Tavassutunu Anlatıyor ~~n~mffş~~s~dm: ~~~~~~~~~~~~~·••••••••••••••••••••••••~ "- Siz valinin vekilisiniz. Kendi _ _ 

Muharrir B. Hüseyin Cahit Yalçın taraf mdan Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhittin Üstündağ aleyhine açılan ve B. Üstündağ tara
fından da mukabele edilen hakaret davalannda Kocaeli Ceza 
mahkemesi B. Necmettin Mollanın İatanbulda istinabe ıuretile te
hadetinİn tesbitine karar vernr-'fti. Dün sabah saat onda Asliye 
İkinci Ceza mahkemesi B. Necmettin Kocataıı dinledi. 

ıdle görll.ştütn. Bilvesile bu davadan 
bahis açtnn. Valinin va.z ve tavrına 
bakarak bir itilfı.f teminine imkan 
olduğunu anladım. Ne şekilde bir itf
llt zemini bulayım?.,, 

mitte vali ile karşılıklı muhakemede 
iken akşam a.vdette valinin kerim.ele
rinin bizim evde bulunduğunu duy • 
dum. Ailece bu işten çok müteessir 
olduk. Fakat, görüyorsunuz ki, şid -
detli bir hücuma uğradım. Davadan 
şimdilik vaz geçemiyeceğim. Beni af. 
!ediniz,, 

,. ___ _ 
Bugün bUtUn Istanbul halkı 

SA R·A Y Sineması 
Necati bana telefonla teşekkür et gidecek ve l!lenenin en güzel 3 filminin müsabakasına aid birln 

mi olan ve dünya filınleri arasında şeref mükafatını k 
ti ve: 

Mn.hkemede, Hüseyin Cahit Yalçın 
lfo avukatı, Vali Muhiddin UstUnda -
ğın a\-ukatlan ve akşam gazetesi neş
riyat müdürü Enis Tahsin bulunu -
yorlardı. Reis, Kocaeli mahkemesi -
nin sual tezkeresini okuduktan son
ra Bay Necmeddin Kocataşa söz ver 
di. Necmeddin Kocatnş usulen yemin 
ettikten sonra kelimelerin üstünde 
durarak ve tala.katle şehadetini şöyle 
anlattı: 

- Çok isabet edef-sinlz. Bence mu
vafık olan hal şekli ik1 taraf ta mah- NAMI MüSTEARLA YAZILAN 

YAZILAR BAKiR DELiI\AN kemeye gitmezler. Davalar dtişer. Me 

1 Necmettin Kocatafın sözleri 

• sele de kapanır.,, dedi. 

Hü•eyin Cahidin evinde 
Bundan bir gün sonra Hüseyin Ca 

hidin evine gittim. Kendilerini gör . 
düm. Yalnız ben Hüseyin Cahidin evi 
ne giderken onun böyle bir şey yaz_ 
nı.ış ve Valinin de kendisine nıukabe 
le etmiş olduğu zihniyet ve kanaa. 
tile ikisine de "'•az geçin,, tarzında 
söz söylemeyi kuruyordum. Aksi mU 
labaza edilmesi 18.zmıgelse; Cahide 
böyle •bir şey teklif etmek doğru ve 
makul bir hareket olmazdı. Ben iki 
taraf ta birer şey yazmış olduklarına 
inanarak: ''vaz geçiniz,, demiye gidi. 
yordum ve şunu da ilave edeyim ki • 
o tarihte valinin açtığ :-dava henüz 

"- Akşınn gazetesindeki mevzuu 
bahis yazıyı Bay Hüseyin Cahit Yal -
çınm yazdığını görmedim. Hüseyin 
Cahitle 40 senedenberi dostuz. Bu 
dostluğa dayanarak kendisinden su
reti mabsusada malfunat ta almış de
ğilim. Yazıyı da, Muhiddin üstündar 
ğın cevabını da gazetede okudum. 
Bundan iki ay evvel bir gün işim için 
Vali Muhiddin üstündağm yanma git 
miştim. Masanın üstündeki Uç, dört 
telefon mütemadiyen işliyordu. Ve 
daire şefleri de ellerinde kağıtlarla 

gelip istizahtn bulunuyorlardı. 

B. Necmettin Kocatcq 

rabbet ve htirmetimi düşünerek de
dim ki: 

fzmite intikal etmemiş ve mahkeme. 
ce Cahide yazının kendisi tarafından 
yazılıp yazılmadığı sorulmamıştı. Bu 
itibarla, Cahitle göriiştüğüm zaman 
'bu yazı senin midir?,, diye sorma -
dım ve zaten buna mahal yoktu. İsti
zah mevkiinde değildim. Cahidi mUte 
heyyiç gördüm. Fazla müteessirdi. 
Eski hukukuma istinaden biraz ken
disini teskin edecek telkinatta bulun. 
dum. 

Yine bir telefon çaldı. Söylen~i 

tabiatile duymuyordum. Yalnız Vali 
töyle dedi: 

"- Bay Faruld .. Benim aleyhim
de Hüseyin Cahit tarafından yazılan 
yaz:ıda kanunsuz vergi almak suretile 
hakkımda halkın husumeti celbe -
dılmiş olduğu için mahkeme huzurun 
da davamı kendim teşrih etnıek ve 
hissiyatımı izah etmek isterdim. 

- Birçok mtihlm ve ardı arkası 
gelmiyen meşgaleler arasında bir de 
bu dava ile uğraşmak değer mi? Ne 
olacak, nihayete kadar gitmek igin 
kat'i bir azminiz mi var? Acaba bu 
muhasama ortadan :kalkamaz mı? 
Mahkemede bizzat bulunacaksınız, 
teheyyüç ve teessürle birçok rseyler 
söyliyeceksiniz. 

- Birader, dedim, yaşnnızı b~ı
mızı almış adamlarız. İkimiz de nlt
mIŞAJ" YJtŞTmı.7.T gP.ctik. St>.n mamlAlı:A 
tin en yUksek bir kalem sahibisin .. 
Otuz, kırk senedenberi elinde kalem 
boyuna yazdın. Birçok tenkitler de 
yaptın. HaftA meşrutiyetten evvel 
yaptığın kalem münakaşalarını top
lıyarak kavgalarım adlı bir kitap yaz 
dığını unuttun mu? Bu kadar teessü 
riin manası nedir? GörUyorum sen 
de muztaripsin. Bir şekli hal bula -
lnn.,, 

Hüseyin Cahit te mukabe -
Halbuki, muhakeme salı gUnUne ta 

llk edildi Denim de salı günü maze -
retim var. Başka bir güne talik ettir 
mek mUmkün değil midir?.,, 

le edecektir. Tarafeynl memnun ede
cek bir çare bulunamaz mı? 

Muhavere bitti. Muhatabmm ceva 
bmı isitmedim.. 

Muhiddin Üstündağ, bu meşgale a
rasında bu davanm devamını istemi 
yor gibi idi. Bunun Uzerine ben ken
disine: 

"Muhittin Ostündağ da 
devamını utemiyor,, 

- MUsaade ederseniz bir tavag -
autta bulunayım dedim. 

Bundan sonra vali}i nasıl gördilğti 
mil etraflıca kendisine anlattım. Ve 
valiye bir itilfı.f fikrini zımnen kabul 
ettirdiğimi ilave ettim. Ben bu muhavereden Hüseyin Oa

hit tarafından açılan dava mevzuu -
na intikal ettim. Davanın talik edilip 

edilmediğini bilmiyorum. Bunun U
zerlne ben Vali Muhiddin ÜstUndağa 
w HUse;>1n Cahit Yalçına ola.n mu -

O, ne "tavassut yapınız,, ve ne de 
"yapmaymız.,, demedi. Bendeniz bu
nu mUsbet bir şekilde telakki ettim. 
İki ta.rafa karşı hüsnüniyetle meşbu 
olarak bu ihtilafın bir tesviye sure -
ti bulunup bulunmryacağmı düşUn -
düm. Her iki tarafın da şereflerile 

Hüseyin Cahit: 
.. _ Val1ab, dedi. Ben de bu dava.

dan dolayı çok müteessirim. Hatta, 
benim kızımla valinin kızı arasındsı 
bilyUk bir 'samimiyet vardır. Biz lz -

- Kimdi beraber içtiğin hergel~? Zengin mi? N&
ci? Gilzel mi? 

Bu ağzı rala kokan, bu dayak yemiş, yUzü gazn 
pa.rçalanIIl.J4 kız, Mahmudun kolunu bırakmıyor. 
&özlerini duymuyor, sade kesik kesik. 

-Bıktım ben, bı.ktmı. diyor, usandım artık ... 
Artık kurtulmak istiyorum ••• Kurtulmak... Yatalak 
kardeşten, sarhoş babadan, açlıktan, yorgunluktan 
on Uç saat makine başında it gibi didinmekten kur
tulmak istiyorum ... Beni sevdiğini söylüyorsun.. Ku
ru, kuru sevgiden ne çıkar? Haydi iş ıbulsa.na... 1f 
bul .. Bir oda tut... Bir oda yeter bize... Beni kurtar 
Mahmut.. Bana ev tut.. Ben tenbel değilim.. Ça.hşı· 
nm.. Işe de giderim.. Peki, peki amma.. işin de bir 
akla uyarı olur. 

Mahmut YRV&!J yavaş başını annne eğdi. Artrk de. 
minki hırçın, kıskanç adam değil .. Nazlı elini onun 
kolundan çekti. 

- Biliyorsun, beş saat değil, on sa.at değil, ta.m on 
tıç saat, durmamacasuıa... GözümU açıp ma.kinenhi 
başına geçiyorum. Akşama kadar .. Eve güç gellyo -
rum. OlU gibi döşeğe seriliyorum. Verdikleri de bir 
fey olsa bari .. Kırk kuruş .. Bana'mı yeter, anama mı, 
yatalak kıza mı, yoksa moruğun zıkkmıma mı?. 

Kimse bize acımıyor, kimsede Jnsaf yok!. Evdeki -
lerde yok, fabrika sahibinde yok .• Sen de bile .. 

Hıçlanyor. Durdu, derin derln soludu. Sonra yine 
ayni sesle, kinli, içli, krnk eesle devam etti: 

- öleceğim be .•• Görmüyor musun, tahammUIUm 
kalmadı artık. Oleceğim diyorum 11ana.. Ya,amak 18-
tiyonım ben Mahmut.. Yaşamak .•• Yaşamak istiyo _ 
rum. Beni seviyorsan kurtar .. Kurtar artık. SUrUn. 
miye tahammülUm yok ... 

YüzUnU erkeğin gömleğine dayadı. Omuzlan ear. 
atlıyor- • 

• Mahmut göğstlnde Sicak bir ıslaklık duydu. Sa.r • 
mlan omuzlan avuçlariyle yakaladı. Nazlmm b8.fI • 
m xşığa çevirdi. Bu dudağı kanam.1f, göztl morarmif 
yUze baktı. Sonra kızı birden bire kendi8ine doğru 
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çekti. Göğsünde mktı. Basit bir insanın bütün hırçm 
a.zmlyle söz verdi: 
-!ş bulacağmı! Muhakkak 4ı bulacağım ... Sen be

ni istersen iş tı.ra.rnn, bulurum da.. Nazlı... Alınm 
seni! 
Nazlı duymanl1' gibi mırıldanıyor: 
- Valfa.hl esvaplarda hevesim var. PlA.jda, çiçekli 

,apkada, her şeyde hevesim var. Kuru fasulyeden, 
yağ kokusundan, yırtk, siyah önlükten bıktım. Ya_ 
şamak istiyorum, ben .. Yaşamak ... Yaşamak .. Oteki 
insanlar gibi yaşamak istiyorum. 

- Haklıl!lm Nazlı .. Iş bulmam 18.znn. Muhakkak lt 
bulacağnn .. Sus artık.-

- Bo, lakırdı bunlar, Mahmut, boş .. Kaç zaman -
dır boşta.sın.. Hergiln de .ı., a.nyonru.n • 

Durdu, biraz dllşUndU, sonra şuurla insiyak ara • 
1Dı11da bucalıyan bir hızla devam etti: 

- Onlar l!llze 4ı vermiyorlar. Onlar anafordan 1f. 
ç1 arıyorlar .. Bak sizden sonra bunca eenedir ça.119an 
usta kadınlan da kovdular. Bizim gibi acemi kızları, 
bizden daha kUçUklerln.l çalıştırıyorlar. Ana.mızr, ba. 
bamızı, kardeşimizi bize ıbesletlyorlıar. Bizim Ayşe 
kocasiyle çocuklarmı, neden besliyor? Kocaaı da a&

nin gibi usta olduğu halde bir senedir işsiz. Emine 
dostuna clga.ra parası, rakı parası, bayram.da göm -
lek gravat almıyor mu? Onun dostu da kaç aydır 

lfslz .. Halbuki biz, geberiyoruz. 
Tekrar hıçlarmıağa b&!Jladı. Mahmut kolunu genç 

Jmm beline doluyor. Yava., yava, yUrUyorlar. Her 
1&.ptıklan sokak biraz daha karanlık, Nazlı l!lustu. 
Artık ağlamıyor. Kendisini Mıahmudun koluna lSyle 
boydan boya brrakıfl, V'&.r ki dellkanlmm lçl acıyor. 

'Ben yine ısrar ettim. "Dava iki ta-
raflıdır. Hakimlerin hakkı takdiri ge Fransızca sözlü şaheserini görmeğe koşacaktır. 
niştir. İki tarafın davası da düşebi - GAR y rt E 
lir.,, dedim. Hüseyin Cahit, cebinden ı· Baş Rolde: ~ooP 
yeni matbuat kanununun 27 inci mad Heyecan, nükte, a.şk ve beklenmiyen vak'alarla dolu bir şah 
desinin bir kopyesini çıkararak: Hamiş: Müsabakaya iştirak edebilmek için duhuliye bil 

"-Vali benim aleyhime ikamel da ' kuponunun muhafazası lazım.dır. 
va edemez. Çünkü, 27 inci maddeye -~~~~~~~~~~---..;..____ -
göre namı müstaarla yazılan yazı -
!ardan dolayı dava edilemez.,, dedi. 

Ben yine ısrar ettim ve: 
- Vekalet hayatından ayrılalı çok 

oldu. Kanunlan takip edemedim ka
nuru bid düşünce ile değil hissi bir fi
kirle müdahale ediyorum dedim. 

Hüseyin aChit: 
- Rica ederim. Bunu burada bıra 

kalım. Belki ilerde senin arzun h8.sıl 
olur, dedi. Müteessirdi. Kendisine ve
da ettim ayrıldım. Bu mülakatımın 

,_ Bu s u·. M E R sinenıa-
hafta sın da 

HANS MOSER - LEO SLEZACK - ADELE SANDROClt 
ile Pat ve Pataşon gibi 5 bilyUk komik tarafından oynanaJS 

PAT v~ PATAŞON SIRKT~ 
gUzel ve neşelı komedisini görenler hoş iki saat geçirlyorlaı'• 

Ila.veten: ISMET lNONU'nün BELGRAD SEYAHATİ 
Tilrkçe sözlü film. Çocuk haftası münasebetile 

Bugün, Pazartesi ve Salı günleri çocuklara Birinci mevki 20 

neticesi müspet olmadığı için vali ile t••••••••••••••••••••••-~ 
görUşmedim. Yalnız avukatı Necati 
ile görüştüğüm zaman: 

- Ümit ettiğim şekil hasıl olma
dı. Maamafih ümidimi kesmiş deği
lim. Siz de mahkemede şiddetli söz -

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
• 

Aşk Bahçesi 

lerden kabil olduğu kadar tevakki &- Tüccardan merhum Ardıhanlı Bay 
diniz, dedim. Ondan sonra, valiyi şim Mehmedin refikası, hakim bayan 
diye kadar görmilş değilim. Muhake Muazzezin büyUk ı Uh d' . . annes , m en ıs 
menın safhalarını herkes gıbi gazete Hasan Haletin kayın validesi, Bayan 
}er.de OkUd!1m• _ ZeJihıı l.'A rnusılJim hAVAn .A~ilAnfn 

Necmeltın ocataş emı.cıetını o - baytar Cemil ve belediye murakıpla; 
tirdikten sonra Hüseyin Ca.hidin yU- ı;mdan Abdülkadirin annesi Bayan 

ziine b~~arak:_. ., Naile 22, 4, 937 tarihinde vefat etmiş-
- Boyle degıl mi . Nammı ve vlc- ti Ce . 23 4 937 gU ü . - lil r. nazesı , , cuma. n 

danıma venun ederek soy yorum, Beş'kt Ak tl 80 1 h 
eli 

~ ı aş are er numara ı a-
de • 

Bundan sonra HUseyln Cahlt söz neden saat 11 de kaldırılarak Yahya 
aldı: Ef. türbesindeki aile mezarlığına def-

- Bay reis dedi. Söylenenler aynen nedilecektir. 

zapta geçmiş midir? Lut!en zaptı o- •••••••••••••• 
ABONE nEDEJJ 

F.~" 
kutunuz. medi, "yazdnn,, da demedi. 

Reis zaptı tekrar okuttu. Hi\seyin 
Cahit, bir noktanın vazih yazılmad' 

Reiııı son sözü Hüseyin Cahlde ver 
dl, o da kısaca: 

Türkiye __ ,,,.,, 

1400 Krı. ı Sene 2soo ı,lf ğmı söyledi. 
Necmettin Molla, burasını tekrar 

tadı: 

- Bu, bir istinabedfr. Burada bır 
ışey söylemek sadet haricinde olur de 
dL 

ısoO -
750 • CI Ay SOO -
400 • a '\y soO !~ 
150 .. 1 Ay ·ısa~ 
Milletleraras1 Posta ltltt;, v 

- Ben bu yazryı Hüseyin Cahlt 
Beyin yazıp yazmadığını kendisinden 
sormadım. O da "yazmadrm,, da de-

Mahkeme, tesbit edilen ~hadP.tfn 
Koca.eli ceza. mahkemesine gönderil -
meslne karar verdi. 

dahil olmı:yaıı memJetre ~ 
SO • 115 • O • !,5 t!radır~ ~ 

~·· 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Aklma o geldi. O, Nazlı ile beraber içen herif .. 

- Kimdi o .beraıber içtiğin? Söylesene.. Seviyor 
musun onu? 

-Vallahi sevmiyorum .. 
- Demek birini buldun ha! Demek blrl var •• 
Sesi titriyor. Kızı, kinle, ihUrasla., kıskançlığın en 

keskin hıziyle kucakladı. Göğsilne ezmek ister gibi 
bastırdı. Sonra dudaklarını ayni kinle uzun uzun hrr
palıyarak öptü . 

YUrtidUier, Nazlı gitgide berraklaşan seeiyle l!IOr -
du: 

- Nereye gidiyoruz, Mahmut! 
- Şurada bir yer var .. Yüril .. geldik. 
Deride alçak bir duva.rm karaltısı 2'Örillilyor .. 
- Neresi orası T 
- Gel, diyorum &ana! 
Yürüyorlar. 

Duvann yıkık yerinden içeri girdiler. Ayaklan 
taşlara takılıyor, çukurlan. gömillUyor. 

- Nereye gidiyoruz?. 
Dudaklannı erkeğin ağzından kurtardıkça böyle 

110ruyor: 
-Nereye Mahmut?. 
- GeL.. 
Kurşunt karanlıPı O.stnne liyah endam! ~mit 

kubbeli bir blnL. Kimbilir, belki bir medrese, belki 
bir mesçit har&belJi.. Nazlı nerede bulunduklarmı, ne
reye girdiklerlni kestiremiyor. 

Mahmut onu bir kapıya doğru sUrUkledi. 
- YtirU Nazlı ... 
Tekrar öpUyor. 
- Ah .. Seni öyle seviyonım kt .. 

- Dur Mahmut. .• Dur azıcık.. ~ 
Bir kapıdan içeri girdiler. Etraf kapk 

Mahmut tltriyen bir sesle: 
- Seni l!leviyorum, diyor, seviyorum seni
Uzun bir öpüş .. 
- Of, ağzım acıyor.. _ ~ 
Geri çekilmek istedi. Mahmut bileğini bırsJOI"' 

Kız soruyor: ~ 
- Nereye geldik?. Burası neresi?.. J.,!IXlbS 

yaksanL. ~ 
Onun l!leSi de titriyor. Vücudu çevlkleşti· ~ 

lmm sıcak nefesini yüzünde hissedince tekJ1L!' y 
lemek Lstedi. Bir yere çarptı. Tahtadan, ın~ r>.' 
bir ~ey .. Dayandı. Dayandığı tahta, taf zerıı1fl00:J 
yıyor. Kaydı, nihayet başka tahtalara da~ t 
durdu. Mahmut ta bu gerileyişi adım adıIIl 4' 
diyor. 

Tekrar omuzunu kavnyan katı avuçlat' ... 
Mahmudun dudakları. .. 

• 111"!.' 
Nazlı gözlerini açtı. Her sabahki itfyadfY'le 

0 
~ 

yor. Vücudu öyle kızgın, damarlan öyle g::teJl 1r 
GUneş çoktan doğm:uş. Tepedeki pence 

giriyor. 
Nazlı kendini topla.mağa. çalışıyor. 
Yattığı yer nerel!li ?. 

1 
Tavanda. kubbe, kubbede lSrUmcek ~la.ı:t ~b~~ 
Gözlerini tavandan karşı duvara indirdi· ~ ' 

Karşıda. tabutlar var! UstUste koyulınUŞ• 

yahlaninIJ, bir sürU ta.but. r/' 
-Ay!.. 1fP ' 
Diye haykırarak doğruldu. mzlerlnl kS.~dil- " 

yor. Sa.km rüyada. olma.sın! Sol tarafına do 
man Allalmn! Teneşirler... f1 

Sağında Mahmut yatıyor. ıtf'I' 'I 
Nazir o zaman işi anladı. Ve mUth4ı bir~oJ1J 

yerinden mçndı. Nazlı kapıya doğru atıldı· 
tabutıa çarptı. Bir feryat ve bir kuru tahta 
Nazlı kapıdan çıkarken Mahmut uyandı. • ~-') 

(ArkaSI 
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Giündelik Gazete --Ah BAŞMUHARRiRi 
l AN' rnet Ernin y ALMAN 

kirde ı:nh hedefi: Haberde, Ei
.. , er feyd t • 

tüıt . e enuz dü· 
' &a.rnırn • lnı ' Raıeteai ol 1 0 ak, kariin 

ltlrya çahırnaktır. 
EN KUDSo 
MlE~ILEK 

ni küçücük iken edindii;rfnıizf anlamryor ve glJrmtl
yor muyuzf Oyle ise, neden hayatın çok öneınll bu 
de\Teslni ihmal ediyoruz. 

Deri gelenlerimiz, liderlerlmlıo ve en bUyUğtlmUz 
bize daima en ileri o.soslara yetişebilmek, eski mede 

le aç kesen berberlerin ehJlyetnamelerl var. nlyetimlzln §allını \'e büyüklüi;rilııU bulmak için ~.ok 
c;;;;J} Makine idare eden şoförlerin vesikala.n va.r. calışnuuruzm, devadımlarlle yürümemizin gerekli· 

Tiltttn eksperi olmak lçht yeni çıkan kanuna uy. l;rini dalma ve her fırsatta söylemiyorlar mı T Oyıe 
mak gerek ... Memur olmak için orta ve lise okulla- ise, dirimin en Jiizomlu ltfyatlannı \'e huylannı e-
nnı bitirmek 18.znn •• Ticaretle meşgul olmak için dlndiE;rfnılz okul yaşmdan önceki anne, baba eğiti-
tecrübe, bilgi v.s. 18.mn- Kısası her iş için resmJ mini nasıl olur da bu kadar ihmal etmişiz! 
vesikaya ihtiyaç \'ar •• Peki amma, dirlınde en ö- 16> izdeki genç kızlar on yedisinde twlenlrler. 
nemli meslek olarak t.aııınmı§ annelik ve babalık ı. VA z A N l9l Bunların yüzde 95 1 ilk okulu bltirecekW. 
şlnde neden vesika, ehliyetname lstenmJyor? En- I rl : Dk okulda 90cuk bakımı yoktur. Çocuk ruhiyatı 0 • 

dllstriJoi, ekonomili, demlryoluno, ticareti, şunu ve • • kutnlmaz. Ev idaresi hemen hemen yoktur. Peki 
bono yapan, ilerleten, icabında tarumar eden lnsa.- J-1 J L M 

1 
bo genç knlann bo okulda öğrendikleri nedir? Ha-

na annelik ve babalık ede.n e .., me e, .wı l rln yt1k"'el lerln yat~- tatbik edecekleri ,.e etmeleri ı,:erek lmngl bil· 
daha iyi dUstınmelerlne ve hareket etmelerine ne- gllerl öğrenmişlerdir? Bunlann bli~1itecekleri ÇO· 

den gayret e<111mlyor? '• a; cuklar bu ulusa, bu yurda İ)i bir Yatanda~ olarak 

E n kuv,·etıi itiyattan okul yaşından ~noo, J\f ı&\ f,,. f ~ yetişir mi! iyi yurtta.5 demek, yalmz ekmeğini kn-
annelerlmlzin kucağında iken edlnmJyor zanan demek değildir. Çok ince ve tehlikeli m-

moyoz? lçlnılzl amdığımız, ine.elediğimiz zaman manlarda ulus, yurt oğnında biiyüklük, feragat 
hnylamruzm hir çoklanm, belki de ytlzde sekseni- göste.rcıılere iyi yurttaş denir. Yalnız kazandığı ek-

~~· ~~~~~~~~~~ .. -~~~~~~~~======.ı m0hrile kalmayıp komşula.nndan da.ha iyi geçlnmeJoi, onlann fetih 

Çocuklarımız 
Bizi Nasal 

·Güldürüyorlar? 
Çocuklar kendilerinden beklenmi

yen zeka eserleri göstererek bizi 

güldürürler. Bu vak' aları biz ai

leler arasmda hikaye halinde an

latır, dururuz. Şüphesiz çocuğu

nuzun da hikaye edilmiye değer 
bir iki vak'ası vardır. Bize bun
laı ı yaLI llL. TAi"~ Lu~:.indçn i+iba-

ren bir hafta müddetle çocukla-

Suadfye: Nesrin 

edemedilılerinl kazanmayı aklına koyan ve bu isi yapana sahici 
kurttaş ve Türk denir. 

IE:>} u düşlince doğnıysa, genç krz)anmrzı annelik mesleğine haZTl' 
1.9 lamamız gerektir. Çocuk psikologlıınn, l~tlmalyatçılarm, fi. 

slolog'lnrm ve biyoloğlann insana dair nazariyeleri ve prensipleri 
cloğnı Lı.ıe, biz anneleri ve babalan yetiştirmekte ilk adı~ bil~ at
mış değiliz. En i)i huylan ilk ~ocukluk zamanlannuzda edmdlğiml
ze göre bo alanda yapılacak işimiz !:Oktur. 

Devletin bunda ön ayak olması, ulusal bir ödevin hnkkile yapıl
masına nihayetsiz bir hizmet edilecektir. Japonlar bu l"te ne kadar , 
ileri gittiklerini küçük bir inceleme ile anlamak kabildir. E'i idare 
etmek ''e bakmak işlerinde kızlan senelerce tatbikat görür. 

INı.. hlak ve yurttaşlık prensiplerinin çocuklanmı~ a.,ılamaJ .. n 
~ okulun başlıca bir hizmet kaynağı olduğu dognıdur. Ancak 
ilk okul bu işi tatbikte pratik olmaktan zi)·ade nazaridir. Okula 

bir sosyete (cemiyet) gibi bakılması lii.zımsa da bu sistemin en ile
ri memleketlerde bile muvaffak olmadığı görülmllşt\ir. Çevreden 
(muhltt.-.n) ve işten, iyi itiyatları edindirmekten umklaşan sl~

tem, akademik kalır. BiitUn mektep sistemi öyledir. Her okuluna
cemi çocuklara l~i itiyatlar a.,ılamaktır. Ancak kalabalık okullar 
bo işi yapmamıştrr, yapamıyacaktrr. Almanyada ve lngllterede en 
bUyük bir mUhendlsin, bir nuı.klni~ttn, bir diplomatın yuva terbi
yesinden, oyuncak odasının etkilerinden mahrumdur tenkidine oğ
mdığı çok olmuştur. 
~ ugtinktl okulun bn alanda ya~ işler vardır: Annele.re 
(g) mektep yaşından önceki çocuklara öğütler vermektir. Yur

dumuzdaki her okul senenin iki ayını bn l e \'ermelidir ve bu işte 
biikftmet, fır;ka, maarif, ve halkevlerJ önayak olmalı ve bu alanda 
lstlfade edilecek her uzvu seferber bir hale koymalı. Bu suretle 20 ı 
rıtda öğre.nllooek ve yapılması gerek işler on yılda \'e belki de daha 
kısa bir zaman içinde öğrenllm13 ve yapılmış olur. 

Birikmiş Nafaka 

Yüzde 9! 
Çocuk, TUrklyede mesele olalı 13, 

14 sene kadar bir zaman \'ar. Bun
dan evvelsine kadar, çocuk göğün at
tığı, yerin kabul ettiği bir nınhli'ıh1:u. 
Köyde öküzlerle benıber, şehirde 
l'a sokaklarda bir sokak köpeği gibi, 
ya konaklarda tufe)'Iİ bir ot gibi bü
yürdü. Çocuğun tnh ili, çocui;'lln gt· 
dası, çocuğun hukuki vaziyeti, çocu
ğun sıhhati, çocuğun himayesi bun
lar on Uç senedenberi lfıgntimJze gir
mJş kelimelerdir. Bu on Uç ene zar
fında çocuk bu \'aziyetten kurtuldu 
mu! Ne dereceye kadar kurtuldu? .• 
Bu kelimeler sadece IOgnt ldtaplan
na yazılmış kelimeler kahilindPn şey
ler midir, bunu L~tati tikle bilmi)'O· 
nız. Eskiye nisbetle epe)·ce se)•ler ya· 
pılmış olmakla beraber, )'nmlncak da
ha çok şeyler \•ardır. llani.ra yüzde 
95 gibi bir şey ... 

• 
Çocuk meselesi etrafında çok ede-

biyat yapıldı? •.. Ç',ocuklarm boynuna, 
sinema Uanlan gibi yaftalar taktık, 
1'okak sokak dolnştrrdık, "İyi Ut is
teriz,, "Gıda isteriz,, "Okumak istt>
rlz,. "Hastahane isteriz,, "Rakım evi 
tst.f'rlz,, "Çocuk bnhçe.c;I isteriz., "Tc~ 
mlz su isteriz,. "Pnrns17. kıllnllc iste
riz., "Sıhhat istasyonu lst~rlz,, büyü
mek, isteriz, yaşamak isteriz. .. 

• 
Bu isteklerin, meydana getlrf1megl, 

sadece bir hüsnüniyet işi değildir. Ç-0-
cuk meselesine en çok ehemmf3·et Ye
ren iki memleket \'8.rdır. Biri zengin 
Amerlks.ı diğeri de azimkftr So\'Yetler 
birliğidir. Zengin Amerika pnrasne, 
So\•yetler Birliği rejiminin icap ettir· 
dfği bir admkarhkla ~ocuk meselesini 
bir kumlu~. bir kurtuluş, bir kök sal
ma işi olarak kabullendi... Başımm 

Garbe ve Şarka çevirdiğimiz zaman 
yer yüzünde çocuk meselesini en Jmv. 
vetle halleden bu iki memleketi g-örli· 
rtız. ~ngfn Amerikada çocuk rnf'!M
lesl yüzde 70, Sovyet Rusyada yilzde 
seksen beş halledilmlştlr. 

• 
Ben çok ile.rl gltmlyf'('..eğlm.. Rlr 

memlekette su ,.e stit meselesi halle
dilmezse, çocuk temiz gıda almak, 
fiziyolojik inkişafını yapmak fırsatm
dan mahnılllS3, orada çocuk meselesi 
~"iizde 95 halledllmemiştl. Dlmaği fn. 
kişaf, ktilttirel inkişaf, hnnlan ikinci 
plana bırakı~·onım. 23 Nisan 1937 M!

nesl çocuğunun bo:\"lıuna su yaftal, as 
mak lbım: "Daha ~1i7:r1P 9fi itina is-
teriz.,, Aclınz Yarıcı 

170 Köyde 
Kalkınma 

Çalışması 
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Milli Küme Maçları Bir 

Ortaya Koydu: Hakikati 

Çocuk Bayramında 
Küçüklerin Sooru 

F utboculann 
mukavemetleri 
çok noksan 

Bbde ~ tam muuDe •por yapablleeek
lerl yaşlara gel.inciye kadar olu görgtilerl pek u
dır. Memlekette btiyttkJertn sporundaki laallyet de
l'eCe81. bizim ldiçülderba müaabl.lralva meyrede sey
rede kalalamu hazırlamalarma ki.il geleoek kadar 
deilldir. Klttpçttlerla ofuUan haricindeki ldlçWder
den bir ~ğa OD Od yaf1Da pllncılye kadar aduna. 
kı1b bir ~ 11ey:redemeden btlytlrler. Ba eblkllğl 
doldurmak ktiltttr tfıtldWmm lmkinlan dahlllnde 
de '1eğUdir. Bu it memleketin 11por seviyesi işidir. 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

Milli küme maçları futbolclilerimlzin mut.. 
telif eksiklerini meydana koyan bir faaliyd 
oldu. Geçen aiin bizde parlıyan ıporcularm g~ 
çici hevealiliklerinden bahaetmittim. Bir fut
bolcii töhretini temin ettikten aonra yet:ftİği 
1eneler kadar tabada kalmadıimdan eleman 
yokauzlujuna kartı koyamadığımızı hamla&. 
mıfbm. 

Bu seneki çıocuk bayramında ~ esirgeme ku
rumunun hayı:rb bir tefebbüstl var; çocuk bayramı 
haftası lçlııde olan bu pazar 'l'almlm 11tadmcla 1kJ 
mtlhlm maçı çocuklar için tertip etmlttlr. 

Beyoğlu, Yeni Şlşll, Kurtula " Arnavutköy 
klttplerlnln lftlraldle yapdacak olan Tabtm stadı 
tumuvw çocuklar düttlntllenık betlum" bir t.e. 
şebbtlsttlr. Bu tefebbtlstln geleeek 11e11e daha aen~ 
bir 1ekDde tekrarlanmuı bizim ldlçttklerln p v.
kafa mltrna.re&elerlnl art.ıracak bayırlı bir laallyef 
mevzuu olur. 

Bugün dıe futbolcUierlmJdıı mukavemet noktalan
m ip.ret edeceğim. Ekserisi atletik müınare.selerle 
yetifmeml re futbol oynad.ıklan sıralarda da sivil 
gibi, hiç beden! idmanlara ehemmiyet vermemif olan 
oyuncularm dayanıklılık tarafları eksik oluyor. Oy
lelerl arka arkaya Ud zorlu maçı ayni kıvamda çıka
ramadıklan gibi. ufa.k seyahatlerden de çabuk hır
palanıyorlar .• 

tlel&cle bir bok.Br olan lngiliaen clcıya.lı yedikten sonra galip 
gibi gülecek luular ela halil me,rep olan Maıc maçtan .anra 

haamına acmlmlf halde 

Levzeklikle Sporculuk 
Bir Arada Yürüyemez 

l Mllll kttme ma.çlan dolayıslle A:ıJ. • 
kara ve İzmire giden İIJtanbul fut -
bolcillerile, oralardan buraya gelen 
Ankara ve İzmir takrmlannm birin -
el ve ikinci maçlarda aldıktan netice 
ler diişUnUt tarzıma hak verec~k a • 
detlerde çıktı. Başka mmtakada lld 
maçı t1st Uste muvaffakıyetle hafa • 
ran bir Fenerbahçe takımı çıktı. O 
muvaffakıyetleri de mukavemet m~ 
selesinden ziyade oyun fekline, gü. 
nUn taliine ve takımlar arumdald 
teknik farklara lıa.mledebillriz. Esa-
sen umunıl kaidelerin istisna.lan o 
kaideyi daha kuvxetlendiren sebep -
le~. 

işte ~\'ıaaijm n ara • ma~arı. 
İşte Ankaranm İstanbıil maçları. Ve 
nihayet l,te Güneşin 1zmir maçtan .. 

Gtlneşliler ikinci günktı maçta Uç 
gol atacak vaziyetlere girebilecek bir 
teknik kabiliyet göstermişlerken 3-5 
yenildil~r. Bunda verilen iki penaltı
yı hesaplıyarak mukavemet bakımın
dan iki takımın derecesini beraber 
f a.rzetsek, yine Usttiste maçlarda ek
ser! oyunculann ayni hızla oyntya • 
madıklarmı ka.bul etmemiz li.zmıdır. 

Bu maçlar daha hudutlannıız için 
deki oyunlardır. Yani hayat p.rt.lan, 

Boka için büyük bir kabiliyetle doiJDUf, bu doiufuna ilaveten gıda f&l'tlan değişmediği ve kma ra-
fevkalade müaait bir ricuda malik olduiu için dünya pmpiyon- hat seyahatli yerlerdeki maçlardır. 
luiuna kadar pek kısa bir umanda yübelmit olan Amerikalı Bir de ilçlbıeU mevki vagonlarda 
Max Baer'in evvelce unvanım kaybettiği babrlardadır. tahta ilstUnde iki gtin iki gece sann-

DUnya tamplyonu olduktan llOD1'8 lara.k Sirkeciye çıktıkatn iki aaat aon 

bzandığt milyonlarla eğlenmlye bat- Ak ' ra alışmadıkla.n bir acayip sahada 
1ıyan ve idman işlerini çalıfmaktan yeşz• önUmUze çıkan ecnebileri dilşUneliın. 

OstUate Uç maçı bitirip baıjka yerler 
siya.de ~ik için yapan Mu: Baer 
lngiliz ,ampiyonu Tomany Farr ile I Jman vur J.u de oynamıya giden ve bUtUn turnele-

u~ l ~ u j rinde muayyen nlsbetll neticeler a -
Londrada kareılaet.L Ve fena halde lan Macarlar ve Romanyalılar gibi 

dayak yedi. Müsabakası seyahatler yapsaydık halimiz ne olur-
Eski dünya pmpfyomı ne ~1'U du !. 

lngiliz, basit ve DÖIU"eti vasattan yuka lzmit, (Huaual) - ldman yurdu Millt ktııne IM.Çlan, gelecek eenekl 
n gideme.mit blır dövtışçtı idi. MUsa- Ue A.kyefll lzmitin ezeli rakip iki klUp kadrolarında atletik kabiliyeti 
baka.dan evvel herkes, eski dtınya. gençlik te~WUdUr. Bu iki klUp a- ve mukavemeti fazla oyunculara da
p.mpiyonunun galebeaiııden emin idi. raamda evvelce yapılan bir maçta id- ha ziyade yol açacak bir sebep teşkil 
Buna rağmen bir zamanlar dUnyanm man yurdu 1 - 5 sayı ile mağlnp ol - ederse, ne mutlu bizlere ... 
Jlldm olan eamplyoıı acı bir tekilde mQftu. Dtıny. f&J?lplyonu olduktan eon
gözU, kaş patlıya.ra.k dövülmUştilr. O gttnden eonra .AkyefD muhteltf ra kazandığı mllyonl'll'la eğlenceye 

Bu netice, aponın .evzekliJtle ytı. ıpor temaalannda dahna tlstiUı, mu- b&flıyan ve idman t.,lerinl çalışmak -
r41m.lyeceğinin yeni ve acı bir delili- vaff ak ve gt1.zel oyunu ile Kocaeli tan ziyade zevzeklik için yapan Max 

YENi NiZAMNAME 
TOrk Spor Kurumu umumt merk• 

si tarafından uzun bir mUddettenbe -
rl hazırlanmakta olan yeni nlu.mna • 
menin dahilt kuımma ait olan aicil, 
ftZif e ve aallhfyet, ceza, mUsabaka,. 
lar, llğ heyetleri ve hakemler hakkın 
dakJ talimatnameleri nllıe.yetlenm.lf 
ve ufak birer kitap haHnde teksir e. 
dilerek lstanbul mmtakuı vurtaaile 
klüplere dağrtılmı,tır. 

MiLLi KÜME 
MAÇLARI 

B t. T. O. K. ten: 
Milli kttme maçlarmdan ~fkWJ • 

GUne, karşıl8'1Jl881 ~ nisan 1937 
Pazar gUnU BeşlktB.f Şeref atadrnda 
elacaktlJ'. 

t) Maça saıd ıe 4a bafhuuı.nltlt'. 
2) Maç hakemi Bay Satt Sallhad 

• yan hakemleri Samim Tahı ve 

..., •• , • ...... -;ı ... venilm",.; bir kuvvet ol Baer İngiliz ıpamplyonu Tammy Farr 
muttu. O kadar ki, Gtıneşi bile ağır ile Londrada k~ıl&fb. Ve fena bal
bir mağlubiyete uğratmJftl. Adapa - de dayak yedi. 
zarm pek kuvvetli olduğu söylenen Eski dUnya f&J?lplyonu çarpı.p.n ln 
Ada aponınu da geçen hafta, yazdı- glliz baalt ve "5hrett vasattan yuka
fmı gibi, gttzel ve hlkim bir oyun - n gidememt., bir döğilfc;U idi. Mtısa
dan sonra yenince, idman yurdu ile bakadan evvel herkes eski dUnya 
k~lqması pek arzulanmıyan bir ,amplyonunun galebesinden emin ldl 
teY oldu. Evvelki halta Ada maçında Buna rağmen bir zamanlar dUnyanm 
ağır bir tekilde yaralanan SWey - yıldm ola.n ,amptyon acı bir ,ekllde 
man, Sadi, Lfitfl gibi Akyeşilin en iyi gözü, kqı patlıyarak dövilhnilşttlr. 
oyunculan bile yaralı y&nlr, sahaya Bu netice, sporun zevzeklikle ytl
çıkmak mecburiyetinde kaldılar. la • '"'"ntyeceğtnin yeni ve acı bir delill
mine anl8'1Jla maçı dedikleri oyun 4Iıı. 
enell her iki t&lmmn "B,. kadrolan 
arumd& oldu. Akye.pı 1-2 ne kazan 
dı. Vıcık vıcık çamurlu bir sahada ya 
pılan birinci takmı maçı da Akyefllln 
çok hl.kim ilstUnlüğU ile 1-3 nihayet 
lendi. Bu maç önUmtlzdeld hafta r&o 

van9 mac;ı olarak tekrarlanacaktır. 

~illeymantye klUbUnden Bay Tank • 
br. 

3) P'tyı1tlar. Trlbtın !5() duhullve 

~ Jruru.,tur 

Balıkesir Halkevl 
Kupası 

Balıkeetr (TAN) - Balkevf kupa 
11ntm flnal maçı AH Bllonet mdın • 
d1l idman yul'du ile gOç arumda pa· 
71&.T gilnt\ yaptldt. 

eyecanh ~ç~ bfT oyundan !Onnı 
yurtlulu ~-n gibi h3kh bir galibiyet 
kazanarak kupavı almrslal'dır. 

1 HAY A_TI AN HiKA YELER 1 

Ş angırrrrl. Yatağından tniactı. ~zle. 

r.l bUytıdU. ~eri gıcırdadı. Yum
ruklu kolu, bot odanm havumda 
Obuz yaylar çizıdl. 0 kadar .. 

Evin içinde günde k84 bardak 
lmılıraa kmlam yapacağı ı., bu idi 
wya buna benzer bir gizli di.f gı -
Cirt:ısı .. Koca evin bU!esinde tabak 
Yok mu? KAııe yok mu? Kristal, 
atlra.hi yok mu? PencerclerincJ.t 
cam yok mu 1 Tavanlarında am -
pul, avize yok mu? Var, hepsi var. 
Var ıamma neden bir tane bir gün 
den bir güne kmlnuyor da bu hın
zır bardaklar kınlıyor? 

Her aabah bir şangırtı ile uyan 1 
Her öğle yemeğine bir fungurtu 
ile otur! Her akşam yarenliğinl 
bir f1DgD'tı ile tatsızlaştırl 

- Geçende alman Yetil takım • 
dan dördüncüsü kazaya uğradı • 

- Bet tane kalan tek çizgili a.
yaklılar yok muydu? 1şte onlar iki 
tane kaldı. 

- Hayırdır hışaJlah, bize pem. 
be bardak uğur gitmiyor, bugün 
sonuncu.su da elden kaydı. 

Y a orta halli btr adam veya 
ı1lksek tahsil görmflt, fakir 

birW olsaydı, ne yapacaktı? ~ 
ket versin, sekiz idare meclisinde 
aza, dört şirkette mUdUr, Oç mali 
mUesaesede milrakip ve daha bil • 
mem nelıerin neleri idi de keseei bu 
şangırtıya dayanıyordu. Yalnız, si
nirleri dayanmıyordu. 
Eğer birisi (Sessizce kınlan srr. 

c;a) yı icat edecek olsun.. kUc;Uk 
kızmm başı için ayda lkl bin lira
yı aşan gelirinin Uç yanm aylığını 
ikramiye verecekti. 

Kılıbık olmasma, kılıbık değildt 
Sadece saygılı idi: Kaynana~ı pek 
kibar hanımel endi idi. Kendisi da. 
ha otuz klğıtlık bir dilkkln katibi 
olduğu zamanlar kadıncağız her 
hata cebine Uc; beş kağıt koyardı. 

Artık bugün "sağlık olııun evlt. -
dnn, başa geleceğine bardağa geL 
sin,, diyen böyle bir kadından bar 
dak mı esirgemeliydl ?. Bahusus 
.)'Jdll ~..g..-~;,- 9-T- .....ua 

ile Bayız: Bank idare meclislerine 
de başkan olacağı söyleniyordu. 

B ardaklann kınlmam değil, 

kırılırken seııı vermeleri si
nirlerlne dokunuyordu. Mesele bu 
rada idi • 

Ka.rI8m& bir ,ey ~yllyemezdi. 
ÇUnkil hem eeviyoröu, hem ebeler 
yuak etmftlerdi. Folluğu Ameri • 
kan civciv makinelerinden daha al 
gortalı bir ka.ncığı vardı ki her yı
lm dokuz av on gUnUnü gebelikle 
40 gllnUnU lohusalıkla, kırk gUnU
nU de beden istirahatiyle geçiren 
kadmm bo9 zamanı olsa belki tatlı 
tatlı c;ıkışacaktı: 

- Kancığım ! Şu bardaktan kim 
ter kmyonıa, söyle de, ben evde 
yokken kırsınlar. 

Büyük kızma hlc; btr şey sôyll
yemezdi. ÇUnkU kızcağız yirmi beJ 
yaşına geldiği halde - çirkinliği • 
nl aklma getirmeden - her neden 
ae koca bulamamıştı. Bu yüzden 
kansızlığa mı ne uğramıştı. Gizlt 
eevda tektiğini de teyzesi fuıılda • 
nııştI. 

İplikten ince bir sesle konuşur 
gibi mınlda.nan çerdençöpten kı -
zma btr feY söylesin de bir U!U -
rUklUk ca.nmı, yq olup gözlerin • 
den mi akrtmı ! . 

O muna 6a danlmak bakaızlık 
olurdu. Çocuk mektepten 

ba.ftada bir geliyor. KtrB& kırsa 

ya bir, ya iki bardak ktnyor. Söy
lemeğe değmez. Söyleee kaç para 
edecek? Çocuğun çenesi maşallah 
iki çift zağlı avukat çenesinden U8-
tUn .. 
Okumtıf mu, okumu,, blhnt., mi 

btımt., .. Kendlal orta mektebini ol
sun bitirebilseydl, belki oğluna bir 
lld karşılık yet.fftirebillrdi. Hem L 
ffn doğrusu çocuğun kırışmda de
ğil, kırılıtm sinirlerine dokunu • 
fWlda idi. 

Besleme lmlarm lldıdne de aes 
çıkarmıyordu. ÇUnkt1 birisi bUytlk 
ha.nnnm ökstıztı idi, öbUrtl de rah 
metli annesinin yadlgln. .. 

Bir aralık koskoca evin her ya
nını kaim U~ak, ve yumutak Eğin 
halılarly?e döşetmeği dilfüııdU. 
Tek, kmlaeak bardaklann pngı:r. 
tısı 81nirlerlni bozma.em. He&a.p -
lan, birazıcık pahalı mı buldu. 

- Bunu Hava('TV3 Ba.nk'e GenP-1 
tspekter olduğum zaman y&pamn. 

KIR OLMAZ 
Bardakla 

Yazan: 

Aka Gündüz 

B irden bire arkadan haftt bir 
aea geldi: Pat, kilt, put! .. 

Başını çevirdi, baktı. Hizmet eden 
kızm elindeki tepei kaYJlllf, ilstiln· 
deki bardaklar betonun ilstilne 
diişmüştU .. O ne!? Gözleri faltaşı
na döndü. O ne! . Bardaklar beto
nun UstUnde oldu.klan gibi dunı • 
yor. Hic; bir tanesi kınlmamış! .. 
öteki masalarda da bir merak u
yanınlJU. Bir garson geldi. 

Toplarken sordular. O da ce • 
vap yerine elindeki bardaklvı yi 
ne beton un tistilne fırlatıvermesin 
mi? Pat, küt, pUf! Olur ,ey değil!. 
Kırılmıyor mübarekler! Pamuk • 
tan mı yapılnıUJ böyle? Yoo! Baya 
ğI sırçadan! Gökten ~meııin u. -
km? Yoo! Yer yüzü fabrikalann. 
dan çıkma! .• 

Birdenbire dUşllndtl: ' 
- Eğer bunla.n Beykoz faıbrl -

kam yapıyor1&, hemen idare mec • 
lisine kapılanmanın ça.reaini ara -
malıyım.. 

P uta salonunun cllrektl5rtı 
Bay David.in anlattığına 

göre anlaşıldı ki bu bardaklar, kL 
nlmaz bardaldardır. 

- Nereden aldmız Bay Davtt !. 
- Şimdi her mağazada vv. Bb 

bunu ilk getiren komisyoncuaun -
dan almıştık. Çok memnunuz. 

Kahvaltısını yanda bıraktı .. 
Kalktı. Etekleri, paçaları, yenleri, 
kulakları ve sinirleri, hep birden 
zil çalıyordu. Dünyada bu kadar 
sevindiğini bilmiyordu. Ha, evet, 
bir de kilçUk kızı dünyaya geldiği 
gün buna benzer bir sevinç duy • 
muştu. Kansı 84ağı yukan, canlı 
can.sız yirmi çocuğa yakın - heaa
bmı ancak ebeler bilirdi- doğur -
duğu halde en k11çt1ğUne sevindiği 
kadar hiç birine sevinmemişti. Bir 
de kmlm,az bardaklara ... 

O mağaza senin, bu mağaza be
nim ... 

Bir tUrtn kmlmaz bardaklar sa. 

tan yerleri bulamıyordu. Yoldf 
ler dilşUnmUyordu. Hem _, 
hem 8inirlerinin saadeti yeııl 
tan kurulacaktı. Bu arada .=-.ı.t:I. 
damarlan da harekete geılP_""_=.. 

- Yalnız, diyordu kendi 
__... h11 '"*~-~ 

1 

olacak. Ayaa on 
dnn. Ne yapayım, '1?ndideJl r 
geçimini başka kapıflan ~ .. 

D erken.. çok şilkUr .. baY 
K()§e bqmda yıidıJIJ, , 

man btr ok işareti, tıstünde de: 
nlmaz bardaklar,, yazmı. g • 
saptı, yürildil. Bir kocam&Jl ~ 
ha... Saptı, yürildU. Bir ok, bfl 
daha. .. f.tte koskoca kınlrnaJ 
daklar mağazası! 

Ka.rşıladılar Baktı Ken 
de erken gelenler varmJf: :Bit 
kona.. Bir papaz eskıisi. Bit• 
proateıalı besleme kız.. HeP'1 
kırılmaz bardaklardan al 
Tezglhçı: 

- Bir kaç dtıztıne kaJdJ, f1' 
erken geldiniz, derdemeJ:, ~1 
glhçırun yanma sokulup Ill""' 

tı: 

- Bunlarm tanesi ks.Ça..!iıa 
- Altmış beşe amma, 

zel hatırmız için altmış dörd' 
re biliriz. 

- Bana bir dUzine aarıııı:s 
Sonra her ihtimali dilşflD 

bilgin tavriyle biraz d 
- Kaç diizine var?. 
- Beş dUzine kaldı .. 
- Hepsini, hepsini bil' dl .. 

yapınız. İşte adresim, fiJll 
men, bir taksi ile ... durun~ 
de beraber gideceğim, bir 
ğırmız. Siz onlan 88,l'&l'keJl ,. 
mU,teri gelip isterse hepli, 
d . . T 1--ı 1 edi ıııl ' eyınız. aıuu ge m ti• 
taksi yetmezse, iki .takSi! dfJll 
otuz dokuz lira mı? AJ.ıııIS• dJ 
mi, otuz, kırk.. Bir Ura5JJ11 
si getirmeğe giden çocuğa ,,ı' 
Oldu mu? Paketler yapıldı .. .... "" 
O yle bir tell.t tçiııuv 

mağaza sahipleri 
dU,ttııer. Fakat deli old .
değil, acaba bu bardaklat oıi' 
jaııa girdi de gelmiyecelt ııl ' 
yatlan mı artacak. HeP91 
beşe satmuak ta tıç dUSine 
sak mı diye •. 

Takat geldi. Dört paketi 
cılar, beşinciye de kendiSi 
atınca girip (çek!) dedi· 

Çoluk çocuk kahvealtl 
dan hent1.z kalkıyorkJ'dJ. 

- Bayan valde ! BayaD 
Diye önce kaynanasm• 

Herkes hayret lçtndeydf~, 
mıa.. baba.hırma, enişte! 

(Arkası 13 onctl 



"~,...,...----"'""""'--~ 
Büyük Deniz 
Röportaiı 

Denizler Je, karalar gibi Türk kahraman
lığının, Türk fehametinin bin bir ,anlı ve 
canlı ~er/erile doluclur. Türk denizcileri, 
Trablu• Harbinde, Balkan Harbinde, Büyük 
Harpte ve istiklal Savapnda denizlerde kah
ramanlan imrend:recek destanlar yazdılar. 
Çarpııtılar, vuruıtular, lakat hep•inde de 
tarihe yeni yeni ,an •aylaları hecliye ettiler. 

"TAN,, bugünden itibaren (Salahattin 
Güngör) ün iyi anlatan, heyecanları güzel 
ifade eden kalemüe Türk den 'zcilerinin bu 

~ kahramanlık/anne CJ• weçirdikleri la)'UU 

~ maceralan •il; okuyucularımıza, kahraman
( lann kendi ağızlanndan nakletmiye baf
'- lıyor. ~ 
'"""'"....,,"Lo"'.v"~~~ ....... V"lı.,,.....,....~~~~~.--..~ 

bit.aran.ık muhafaza etmekte isek 
te, ltUA.t devletlerine karşı he • 
hem harekete geçeceğimize dair 
ortada bir işaret yoktu. 

B u mUtereddit vaziyet devam 
ettiği sıralarda idi. Her 

gUıı olduğu gibi, o gUn de, sekiz 
günlük erzakımızı alarak, , Şileye 
doğnı açılmıştık. Talimlerlmizin 
ilk kısmını bitirerek, hep bir ara -
ya toplandık. Vıaklt bir öğle saati 
idi. BütUn gemi süvarilerinin amL 
ral gemisi olan Yavuza çağnldık
lan haberi geldi • 

Bu davet, bana çok e!trarlı görU. 
nUyordu. Çünkü süvarilerden baş
ka hiç kimse amiral gemlslne kabul 
edillnemt.şti .. SUvariler, Yavuzda 
Bir buçuk saat kadar kaldılar. BL 
zim süvari, gemiye döndUğü za -
man; amiral gemisinde neler gö -
rU.şUldüğUnU, öğrenmek istedim. 
Fakıat; aldrğmı cevap gayet kısa 
Oldu: 

Büyük Harbin ilk günlerinde 
Berki•atvet topçu zabitlerinderı 

B. z:ya Denizeri 

- Hemen hareket ediyoruz! 
"Nereye!,. diye sorulamazdı. 

Belli ki, sUvariler, amiraldan mah
rem btr emir almı~'1ardı. 

Bir kaç dakika sonra, ''Berki 
&tvet,, lbUtün sUr'atiyle, Karade
nlzln mor renkli sulannı yara yar& 
ilerliyordu. Yazan: 

Saiahatlin 
Güngör 

zi ona göre tanzim etmek lüzumu 
nu heplnize hattrhıtırım.,, 

B u, açık bir tehditti. O g1lnkn 
vaziyette ise her tehdit, 

derhal tatbik mevkiine geçebilmek 
istidadında idi. Tabii verilen emre 
göre hareket edeceğimize s<Sz ver. 
dik. Cemal Paşa, maiyeti ile bir _ 
Jilete gemiden ayrıldı. Endişeli gün 
ler YB.fadığımızı anlıyorduk. 

Donanma, hemen her gün Ka • 
ro.denize çıkıyor, birkaç saat için
de talimlerini bitirerek, akşam or 
talık kararırken, Kavan önlerinde 

demirliyordu. Fakat işin garip ta 
rafı şu idi: Donanmanın seyahati, 
bir günden fazl'a silrmedlği halde, 
en az aeklz günlilk komanya (er. 
za.k) almadan hiç bir gemi, Kara. 
denize açılmıyordu. 

A kşamla.rı, fehre döndüfn • 
müze göre, bu kadar ko • 

manyaya acaba ne ihtiyaç vardı?. 
Gemiye yüklediğimiz ekmekler, za 

mania bayatlıya.rak, peksemet ha. 
llne geliyordu. Bunlan tue taze 

almak daha iyi değil miydi .. Biz, 
kendi aramızda bu kadar lhtlyath 
davranmanm De mA.nası olduğunu 
dilşünUr, fakat sebebini bir tUrlil 
keşfedemezdik. 

Donanmamrzm ant bir baskına 
uğra.maama, ihtimal verilemezdi. 
Ruslar, bizimle çarpışmaktan, hat 
tA ılllhlı bir ihtllA.fa vesile ver -
mekten eon derece çekiniyorlar • 
dı. O halde!.. O halde, bu hazır • 
lıtı ha.klı gösterecek ortada tek 
sebep kalıyordu: Harbi, biz tahrik 
etmek istiyorduk. Fakat, o günler 
içinde, buna da pek inantl'nıazdı. 
Şiındililc, bitaraftık. Her ne kadar 

Almanlar lehinde hayırhahane bir 

SUvarlmU: Bebekli Reşit Beye 
yolda açılmak üzere kapalı bir 
znrf verllmı.,tf. Hareketimizden 
birkaç saat eonra birinci sUvarl 
Bebekli Reşit., ikinci sUvari Rlfat, 
ben, bir de hesap memurumuz Hi
dayet Bey, kaptan köprUaUnde top 
lanmift.Ik .. 

G ayet iyi hatırlanın: Kur • 
ban bayramından dört gün 

evvelki salı gUnU idi. Bebekli Re -
şlt Bey, mahrem zarfı açarak o • 
kudu. Ve hesap memuriyle beni, 
yanma Q&ğırarak talimatı ver -
dl: 

- Şu dakikada, Nevroslskt yo. 
lundayız! .. 

Biz, kulak kesilerek kendisini 
dinlemefe hazırla.ndık. SUvarl. sö
züne devam ooiyordu: 

- Rus limanına çok mtıhlm bir 
'ftZlte ile gidiyoruz. Yanımud&, 

dört dil üzerinde yazılınıf bir lllti.. 
mat.om ıureti var. "Nevrostsld" ye 
varır varmaz, tlltlmatomu RW1la.ra 
verec~ Aldıjmı talimat tudur: 
Cuma sabahı, güne, doğarken 
Nevroelskl önlerine gelmif bulu -
nacağız. Bir filika indirerek, Wtl • 
ma.tomu göndereceğiz. Saat (12) 
ye doğru, bUtün gemilerin Umanı 
terketmesi için ifaret vereceğiz. 
Ha.l.k:ın da Nevrostsklyi bopltm&
mrıı emredeceği& Tesbit ettiğimls 
saate kadar, oehir boşaltılmazsa. 
hemen bombardımana b&flıyaca • 
ğız! .. ,, 

KAÇ hatta.dan beri, bizi tered • 
dütten tereddüde dilfüren vasiyet. 
nihayet bir hamlede aydmlanmı9 
oluyordu. Artık nereye gittlfimlzi, 

daha dofruau nereye ıUrUklendi • 
flınlı:i açıkça görüyorduk. 

Cuma eabahı, henüs ortalık .P.. 
nrken, Nevrosisld önlerinde idik. 
Fakat Umana kola.ylıkla giremiye 
cekttk. Rwılar denize mayn dök.. 
müşlerdi. Gelişi güzel ilerliyemez
dik. Geminin yolunu kestik. 

(Devam edecek)' 

1 

di. Fakat iş işten geçmişti. artı1i .. ; 
Sonraları, o da yatıştı. Mektepte 
muvaffak olmam için elinden ge. 
len yardımlarda bulunmaktan g~ 
ri kalmadı. Mektebin 6 sınıfını Şu. 
şa da bitirdim. Yedinci ve sekizia
cl sınıflara devam için Tiflise git. 
tim. O zamana kadar, hiç bir Türk 
Rus mektebini bitirmiye muvaffak 
olamamıştı. Benim jimnasta zuhfır 
edişim, Tifliste mUhim bir hddise 
oldu. 

ÇUnkU kocn jimnruıta, TUrk ola 
rak yalnız ben vardım. 

O günlerin birinde, zengin bir 
Ermeni kızının, hendese derslerin· 
dt:. bir yardımcıya ihticayı olmuş. 
Mektep mUdUrtl beni tavsiye etti. 

B. Aiaoilu (%)bir ıokalt gezisinde O tarihte henüz 16 yaşında • 
ynn. Adı Siranoş olan bu 

Ahmet 
. 

A ğa.oğlu Ahmet, yatağında 
doğruldu. Kendisine rahat 

nefes &ldırmıyan göğaUnU göstere. 
rek: 

_ OksUrUyorum.. dedi, çok 
ökslirUyorum ... 

- Geçmio olsun U.tat .. dedim .. 
Hasta halinde bile nezaketi el • 

den bırakmıyordu: 
- Buraya kadar gelmeğe zah • 

met ettiniz! dedi. Size çocukluğu _ 
mu anlatacak kadar hafızam kal • 
dı mı bakalım ... 

Us tat, tevazu gösteriyordu: Ha
fızası kuvvetinden hiç bir şey 
kaybetmemişti. Çocukluğunu ba
na şöyle anlattı: 

- Karabağ eyaletinin Şuşa ka. 
sahasında doğdum .. ŞUfa, 1400 
metrelik bir kayanın 00.,ında kar
tal yuvası gibi bir yerdi .. Annem 
Sarı<:& Ali adiyle anılan bir Türk. 
men göçebe ailesinden... Babam 
da yine oralarda çok tanınmış 
Kurtlarelinden ... Babam, çok mu -
U:Ul~ll' \Jlı ö\lo.rndı. Tuull göıV.Uğ\l 

aile ve din terbiyesinin icabı .. Ren. 
disi ve dört kardeşi, benim amca -
lanm he~i de lsllm kliltUrü için.. 
de yetişmişlerdi. En büyük amcam 
henUz bayatta ... Ve biz bütün aile, 
onun emri ve nUfuzu altındayız .. 
BUyUk amca.mm bir tek arzusu var: 
Beni mUçtehit yapmak ... Bu mak • 
sathı, t! altı yaşımda, bana, Arap. 
ça, Farsça ders verdlrmeğe bll.f _ 
ladı. 

Ş ehrln, dint hayatında evi • 
mwn mUhlm bir mevkii 

vardı. Ahuntlar, mollalar, hep bi
zim evde toplanır, dini meseleler 
üzerinde mUnaka.şalar yapulardı, 
Çocukluğum bu mUnak8.falar için. 
de geçti. Onları, aa.atıerce dalarak 
dinlediğimi hatırla.rnn.. Mevzu ta
bii din mevzuu idi. Fakat beni mev 
zudan dyade, mtinakaşal'B.rln ha • 
raretli OlUfu allkada.r ediyordu. 
ÇUnkü konuşulan mesele, incir çe 
ki.rdeği doldurmaz feylerd.i. Mes. 
ll; sorulurdu: 

- 1mamın ilmi ebedi midir? 
Yoksa muvakkat ve kJsbt midir? 

Bu mlnasız sualleri dinliye din • 
llnye 9 YA.ftma geldim. 

T a.m bu esnada ldf, annemin 
mUdahslesi mukaderatı -

ma b~a istikamet verdi. An • 
nem, bir TUrkm.en göçebe ailesin· 
den ol'du~ halde, bent bUglll bir 
1ruıa.n olan.k yetlftirmek hıtl
yordu. 

Amcam ise, Rus mekteplerinde 
okumama şiddetle muhalifti. Ne 
gariptir kl a.mcamm karşısında bir 
kere bile yUzilnU açmamif, k&rfl _ 

mnda oturmamı, olan bu ufak te.. 
fek, zayıf, çeUIMiz kadm, benim 
için yaptı~ mücadelede muvaffak 
oldu. lbtiyar ıUtninestni \"Ulrta 
yaparak, bir Ermeni muallimi bul 
du, bu Ermeni muallimden gizli 
gizli nıaca ders almağa ba§ • 
tadını. 

Z ava.Ilı anneclftm, ımalllmtn 
aylığmt, eteftnde taşıdJğı 

.zlnet altmlarmı bosdurarak Me • 
miye çalıfl?', muallime, her ay bir 
altın verirdi. Bu kadar karakter 
sahibi kadm az bulunur. llci ~ne 
kadar Ermeni muallimden den al
makta devam ettim. Bu esnada 
amcam ha.sWanmış, tedavi için 

Çocukl 

Ermeni kızı, son derece güzeldi 
Kendisine ders verişim, Tüliste, 
epeyce dedikodu uyandırdı. Sira -
noş, sonralan, Ermeni siynset li. • 
leminde ve içtimai hayatında rol -

ler alan bir kadm 
olmuştur. 

Aradan uzun se
neler geçti. Ben 
Rans meb'usluğu

Se 1 • • na seçildim. Tif
listen geçiyordum. 
Siranoşun otur
duğu evi uzekt.ın 

r nın 
Hatıralarını 

Anlatıyor 

olsun bir kere 
görmek istedim. Meğerse, zavallı 
Cemal Paşayı bu sokağın içinde 
vurmuşlar. Bunu öğrenince, artık 
oradan geçmedim. Sokağın batı. 
ramda bıraktığı i.z iki zıt histen i
baretti: 

- Biri milletime, öteki kalbime 
ait. Ben, kalbime 
ait olan izi silme
ği tercih ettim. 

Yine çacukluk 
devrime dönUy~ 
nım: Mektepte 
son sınıf imtihan
lanna girmiştim. 

Kafkas maarif 
(Küratör) U de 
- Ruslarda KU -
ratör'ün mevkii o 
tamanlar pek bil -
yüktü - imtl -
hanlara gelmişti. 

Mantıktan im • 
.\han oluyordum. 
KUratör benim a • 
dllnı öğrenince: 

- Bırakın, de • 
di, bu tatara ben 
Mracağım!.. 

Ve mantıktan 

bazı şeyler sordu. 
GUzel cevaplar 

vermiş olacağım 

ıd, beeğndı. Ve 
heem.n, 300 ruble 

.nükafat verilece • 
ğini bana oraua 
nıUjdeledi. 

Ağaoğlunun beı •ene evvel çıkmtf bir resmi 300 ruble çok 
bir para değildi. 

Tiflise gitmişti. Ve o gider git _ 
mez de, evde hAkimiyet babama 
geçmişti. Sebebini k~ca anlata
yım: Eski Tilrk an'anelerine göre, 
bazı kabilelerde, nüfuzu hakim o. 
la.n erkektir. Buna pederşaht der
ler. Bazı kabilelerde de bUtUn nü. 
tuz kadınm, daha doğrusu ananm 
elindedir. 
Böylele~ de ''Maderşaht,, adı 

verilir .. 

. B enim mensup olduğum ka-
bile, peder§ahl idi. Yani 

evimizde nUfuz ve hAkimiyet aile. 
nin yaşça en bUyilk erkeğinin elin 
de bulunuyordu. Amcam Tiflise 
gittikten eonra, hA.kimiyet, yaşça 
ondan IOllra gelen babama geçti. 
Fakat, bereket versin ki, annem, 
babam üzerinde çok müessirdi. Bu 
arada, annemin yaptığı telkinlerin 
neticesi olarak, benim, Rusça öğ
rendiğimi haber verdikleri zaman 
babam hiç te hiddet etmedi. HnttA 
için için belki de buna. memnun bl 
le oldu. 

O aene, Rue hUkQmeti, Şuşada 
bir jlmnas mektebi açmıştı. Mem. 
leketin eşratmm çocukları arasın
da ben de bu mektel',>in UçUncU sı. 
nıfrna yazıldım. 

A mcam Titllst n dönUp te be 
v • nim_. Rus meır,ebine devam 

ettiğimi ögrenince, küplere bin
i 

(Sekiz Rus altını). Fakat, bu pa • 
ranın benim mukadderatım Uzerin 
de pek büyük tesiri oldu. Çünkü 
ailem, Petersburgta tahsilimi ikma 
etmeme, imtihanlarda kazandığım 
maddi, manevi muvaffakıyetler -
den sonra, artık mllni olamadılar. 

•• 
U stada sordum: 

- Nasıl sUnnct ol..:<=!!t::::. 
- Tafsilatını şimdi hatırlaını • 

yorum. Fakat, her mUslüman ç<>
cuğu gibi beni de sünnet ettiler • 
Sünnet, Azcrbaycanda çok mtihim 
bir Adettir. SUnnet olan çocuk 
için başka aileden bir erkek seçi • 
lir. O erkek, silnnet çocuı:'llnwı 
kirvesi olur. 

Kirve, çocuğun bUtUn hayatın

da en yakınıdır. Aralarında akra • 
balıktan kuvvetli manevi bir ala • 
ka vardır. 

Kirvenin vazif esl, çocuğa sünnet 
yatağında giyeceği elbiseyi hazır. 
lamaktan ibarettir. Buna mukabil, 

çocuğun ailesi de Kirveye at, bey
gir, inek, manda, tarla gibi şeyler 
hediye ederler . 

Benim kirvem, Kasım Bey ismiıı 
de bir zattı. Sünnet eğlencesi, biz 
de mahduttu. Yalnız sazcılar gelir, 
çocuğa hikayeler, şiirler okur, saz 
çalar1ardı. Hokakba.z, Karagöz yok 
tu!.,, 
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Yeni Müsabakamız 23 NiSANDA çocuKLAR 
1000 Lira Hediyeli Büyük 

Müsabakaya Bugün Başladık 
Resme Dikkat Ediniz l 

Resim No. 1 

itte .. bugünden itibaren "Bahar müıabaka11,,na bqlamıt bulu. 
nuyoruz. Bu yeni ve zengin mükafatlı müaabakamızm esası fU
dur: Hepimizin gençliğimizde veya çocukluğumuzda ilk nağ
melerini duyduğumuz veya mırıldandığımız halk türkülerinden 
ellisinin ilk beyitlerini ıeçtik. Bugün fU aütunlarda bu elli beyti 
ayn ayn neşrediyoruz. Ayrıca bir de resim var. Acaba bu resim 
hangi tarkıya aittir? itte halledeceğiniz nokta budur. 
Müsabakayı daha ameli bir hale getirmek ve okuyucularımızı 

elli türkülük uzun liste ile daima metıul ebnemek için hergün 
bunlardan yalnız on tanesi netredilecek ve o günkü nüshanın 
resmi de mutlaka bu on türlüden birine ait olacaktrr. 

Bugünkü reıim, &f&ğıya koyduğumuz elli tarkının battan onun
cuya kadar olan ilk on kısmından birine aittir. 

Şimdi elli türküyü okuyalım: 

19 - Evlerimin önü Mersin ELLi TÜRKÜ Mevlim da seni bana versin 
1 - Atımı bağladım ben bir or- 20 - Ezlrginda bir kuş var 

ma.oa Kanadında gttı:iıttŞ 

Benden selim söyleyin o güzel 21 - Haydindi hopla da gel 
oğlana Şalvatlh topla da ıel 

! - Akıntıya salıverdim çifte 1&11- 22 - Felek bana neler etti 
dal piyade Bu gençliğim elden gitti 

El sa.fada ben cefada huşendl 2S - Gemi gelir yanaşır .;!f 
yar huşendl İçi dolu Ç&tna§D' .. 

1 - Anne ben ha.~tayım marul iste- 24 - Gemilerde talim var 
rhn Bahriyeli yarim var. 1 

Haftanm sonunda düğün iste- 25 - Hamsi koydum tavaya 
, rim Başladı oynamıya -" 
' 4 _ Adalar sahilinde bekliyorum 26 - Hadi yavrum otomohllhn gekU 

l'a.rlm &eni serian istiyorum. Y~tl J?;özlU yar ı,oförUm ~eldl 
lS - Al eline kalemi kanaryam 27 - Hanlya da benim elli dirhem 

Yaz ba.'jma geleni kanaryam düz raknn 
8 - Adananın yollan taştık İç.er içer kalkar benim mera. 

Yok cebimizde beş para ha~- lam 
lık 28 - İkimizi bir odays koysalar 

' _ Bana nol<ln da hfon bnemem tistUmUuı altm kilit \"Ul"!War 
F..skt halimi hiç göremem 29 - Karşıyakada bmlrln ıtntl 

8 - Bahçelerde ~,ginar Beri yaka.ta gönHI httlbilltl 
Endnann renı; var. 80 - Kal'!}ıda KUrt ~·lerl 

9 - BUlbUl olsam konabltı.em dal- Yayılmrı devt"lerl 
lere Sl - Kaynana kayna 

Akar ~mim yaşı da benzer '"1 Kalk gelin oyna 
_,. tere 32 - Karga da wenl tutanm aman 

10 - Bahçele.rde aşlama L Yf'lpazeler yapanm aman 
'Aşlamayı ta.~ıama SS - Katip benim ben kitlbln el ne 

l1 - Crıı:aramm dumanı kanşll' 
l?oktnr yarin imanı Ki.tlblme kolalı gl>mlt"k ne gü-

12 - Çamlıca.da havuz, etrafı ya- RI ~ır 
vuz 84 - Kekllif dtls ovada avladım 

. OnUmUzde kara şL,e mezemiz Bacağma iplik bağladım 
· de karpuz 35 - Merdh·e.nden tıkır mıku lner-

lS - OaYJJ'da buldum seni ken 
Elle.re vermem seni Yazması boynuma dolanıyor 6-

H - Çek devecl develeri perlten 
Yokuşa aman aman aman S6 - Ollan yayh kız yayh 

US - Dama çıkmış bir gU7,eJ Ben dayanamam gayn 
Damın etrafın aman gezer 8'7 - Oturma, kumar oynar 

16 - Denize dalayım mı Ciğerimin köşesi 
Bir halık alayım mı S8 - Nola~·dı ah nolaydı, 

17 - Danldm mı cicim han& Yar b&de dolduraydı 
mç hakmn·orsun hn yana S9 - Penceredf'n kar ~eliyor 

18 - Entarı~ı ala benziyor Arkama baktnn yar ~eliyor 
Şeftalisi bala benziyor 40 - Rakı içtim al bardaktan 

Me7.e aldım al dudaktan 

, ...•••..••..•........... 

Büyük 
Mükafat
lar listesi 

Bugünden itibaren b"f
lamı, olduğumuz 1000 lİ· 
ra hediyeli zengin mü•a
bakamızın büyük hecliye
lerinclen bir kısmını bura
da nefrecl;yoruz. Diğer 

hediyeleri ele hergün bi
rer ln•ım olarak bildire
ceğiz: 

1 inciye 200 lira 
2 ,, 100 ,, 
3 ,, Bir radyo maki-

4 
s 
6 

7 

8 

9 

10 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

" 

nesi 
Bir bisiklet 
Gümüt bir kol 
saati 
Gümüı erkek kol 
saati 
Bir fotoğraf ma
kinesi 
Komple bir ıof· 
ra takımı 
Komple bir ta
ba.k takımı 
Bir kat elbiselik 
kumat 

iğer (140) kitiye kıymeti 
(10) liraya kadar değiten 

uhtelif kıymetli hediyeler 
verilecektir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Müsabakan~n 
Şartları 

Deride bir karışıklığa mahal kalma 
ma.k: üzere mUsabakamızrn şartlarını 
mufusal olarak izah eden şu satırla.-
rJ dikkatle okumanızı rica ederiz: 

MOaabakanrn esası şudur: 
ı - Bugünden itibaren otuz nUs -

lia.ınızda her gün bu sütunlarda bir 
resim çıkacaktır. Bu resim bugün ta 
marn listesini neşrettiğimiz 50 Tür -
kilden birine aittir. Mesele, bu res -
min hangi numaralı tUrkUye ait oldu 
ğunu bulmaktan ibarettir. 

2 - Otuz resim tamam olunca re
simlerin altındaki sıra numaralarını 
bir listeye yazacak ve her numaranın 
k&rframa a.lt olduğu tUrkilniln liste • 
deki numaraınnı kaydedeceksiniz. An 
cak ıbiz her gU.n bu tUrkUlerden 10 ta 
nesini netredeceğlı. O gUn çıkan re
aim de mutlaka bu ondan birine ait 
olacaktır. 

3 - Hal listeslle birlikte 30 mUsa.
baka kuponunun birlikte gönderilme 
ai, isim ve adreslerin gayet okunaklı 
vo aarlh olması 18.zımdır. 

• - iştirak edenlerin herhalde ya 
hal mektuplarma resimlerini leffet -
meleri yahut mllklfat kazandıkları 
takdirde resimlerinin gazeteye basıl
mMma mUsaade etmeleri şarttır. 

5 - Mil8abakamız 22 mayıst.a bite 
cektir. Hal mektuplan 23 mayıstan 
22 ha.ziran ak,amrna kadar kabul e
dilecektir. Bu tarihten sonra gelen 
veya kuponları eksik olan mektuplar ' 
naza.n dikkate almmıyacaktır. 

6 - Hal mektuplarına gazetede çı 
kan mil.sabaka resimlerinin leffedil -
mesine lüzum yoktur. 

7 - Gönderilen fotoğraflar ve hal 
mektuplan iade edilemez. 

~,,...._,...._,...._~~~-

~Bahar Müsabakası 

~KUPONU: 1 

41 - Sahah ol"un ah ahvereyfm 
Sabahacak dayanamam O!.

man ala 
42 - SenJ g3rdttkçe tltfrfyor ytlre

ıtm 

'6 - 'l'elgrafm telleri 
Pamuk gibi elleri 

47 - VıkUdara gider iken aldı da 
bir yafmur 

Dtfbln paltosu uzun etejti 
çamur 

~ Bu kuponları kesip ~ 
' saklaymız. ~ 
~ ,...,...,....,. "'"""~ 

~t•nl l!'tla sadıknn ah meldfm 48 - Yemenimin u~lan 
4S - Söğüdttn yaprağı naziktir na- Çıkamam yoku..,lllh 

rln 49 - Yerde buldum bir elmı 
7'.eynebl ettner bu hafta ~lln Elmalı yar kirazlı yar 

44 - !it"va ln~r taV1'&n1ar 50 - \"ttrU yavrum yttrtt 
V1ne oldn akMmlar Aslan yarim yttrtt 

•~ _ !itHrfl fltir1l 11ttrm~11 1m11tr ( A"tl MMh ve mufassal lmhat dt-
GöhU d~ caoraz dUTinell kızlar fer stltundadır.) 

Bakdan çocuk 

:Analı çocuk 

Oynıyan fOcuh \ Calwın eoc:a.lr 

Jkuyan çocuk Sokak çocufıı 



Lcif-Maf 
Benim ihtiyar IDJ ihtiyar bir cici di yavnJSU gibi bir yerden bir :yere 

annem w.r; ben diyeyim (70) Biz taşr. 
lıtiyiııis (90) tirit bir halde; ,..ımz Aman o taşmmak o tap>mak ne 
GDda pnçlikten kalma bir. ev derdi zor ne zor! Arabacı ile hırgür bir pa.
Jar! zarlrlrtan emıra pılı putmmı:ı iki a-

Saımı ODU mimar, milhendls zan- ra.baya bir yWtlebneam ftl'dır. Gö
Dıetmeyiııiz. Ondaki ev derdi bamhq- renler bile halimiN acır. Kanapenhı 
b bir teY. Allah dillmaıılanma ver. kucağmda lejep, leğenin içinde man. •· 
meaiB her altı ayda bir ev değietl- gal, manga1m içinde aaJmı, aaJramm 
rtr. Bun rutuhetli, bun gilnee gör- içimde tencere, teneere içinde bir a
..ayor, ba flY uğunuz, bu flY tekin de- at! ~ ,atainı ~ gramofon, 
11.1, ba flY bQel1111A gitmedi, di;ywek yorguım içinde tepsi, yastıklar için
....,.,. birer kulp takar; bizi deke- de goraplar, ta dolabı içinde ayak-

• kabllar! 

Akıllı Bir 
Kedinin 

Yaptıkları 

Null ~ mi? Hele araba 
içinde bir vaziyetleri var lDADI çile. 
den Çlkanrlar: Kimi böyle, kimi IÖY

el. ldmi yan, kbnl yampırı, kimi B ... ., .... pwek-. 
earıat. kimi ÇlkJk, kimi eğri büyril.. IH"h ,.._ Blru da evde 
Bundu ful&._ anlatamam, ara- -aa!l--•ık ... _ ....... -· .__. 
Hıanm içi bir llmı! Yine' blrgUn ta· ;;grm:e - .ı- &&T ~ 
pmrkm clc1 •ımemln arabacı ile pa. .......... tülo)'11 boyayan.. o . 
-.İ'lık eıtme8ine diıkJrat ettim. Aman bdar glılel oiMU Jd. blttOd;ea IOD-z tld k6pek, tavuk Pbl .W ke- ne tekerlemeler, ne tekerlemeler! ile- ra JD1ıp atmıya ~ 

eller de ftl'Cbr. Reaminl .;...,.. bı-'- dil --ı-ı- ._'--'beri •-i&'dlllbtls JDedi onlardan biridir. :ıJs :;,' ne ---eawuv - ua - .. ce bir mukavvaya --W. yllplt-

llem ü:dhlJimı, hem de Mdahtini y .. tmp mabVVUDI kmarfarau We-

dlil-lw bir reap boyayam. BrsmlD 
etnflllc1a blıw pumak müana 
baüıp an.. ............ dlagliiee 
k......_ Ya .ıdanmn daw ... 
..., yahut ta ark.- yllle müav· 
ftdu bir dmtek yaplp denlerlnbl 
~Pm .,., .. lblerlne koyu. 
DUL Sise ba myramı batulatan IÖ
.. bir. olar. 

. Arabacı göti1ıillecek ne var deyin. 
..... nud ptermif. lla8a1 zaımet.. oel ad amıem ne olacak! Leğen ======================== 
..,mis. Sabiden oılmqtur: meğen, tencere mencere, ll&Ddık 
. Bu Wtntn alılbi ktlçük bir kız- mandık, yatak ma.tak, yastık mutık, 
illr. Bir gtın evlerine bir akrahalan karyola maryola ıilte milte, mangal 
pllr. Klaflr de mettepll bir lmdır. kangal, perde merde, kanape manape, 
Daha Clll bir 7"4UM'adır. Bir üpm 118.Ddalyla mandal.ya, BOba moba, ki
llrttl Ud ·~bir anda oynarlar. Um milim, balı malı, ayna mayna 

Geçen Bilmeceyi 
D_oijru Halle·denler 

Sonra miıattr JUkan Jra.tta keııdial- komol JD0D801, dolap molap, garde- 28 Numaralı mecmnamıMadalri Ankara Atattlrk ilk okulunda 110 
ne verilen odaya çılllp annesine mek- rop marderop, koltuk moltuk, büfe .. Hem eğlence, hem bilmece"yi doğ. Ali Ozkan, lstanbul erkek lisesinden 
bıp yamıaık ister. O gidince kedi de milfe ne bileytm ben bir Bi1rü ufak nı.halledip hediye. Jrazananlarm Us- 390 Hilmi, Ankara yWmek ziraat e
ukumdaıı çıkar. Aradan yarım saat tefek eşya.. Neyse uzatmıyalım, eşya- te8l: nistitilstl Hemşire oğlu Burhan Do-
geçıer. Kedi acı acı miyavlaya miyav. yı altalta, Ustüste yerle§tirdik. Tan- Birer mUrekepli kalem kazananlar: ğutilrlt, Kumkapı orta okulunda 161 
laya •hibinin odaama d&ıer. Küçük gur tungıur, öteki eve taşıdık. Ciclı Bakırköy birinci ilk okulda 73 Nezih, Kütahya Derviş P8§& okulun.. 
m~ annem parayı arabacıya eşyayı in- Şemsinur, Beyoğkı 9 uncu ilk okul- da 2 inci sınıfta Muhsin~. 

dinlikten sonra vermemi söyledi. AJ. da 126 Necil Gillsan, M inci ilk o- Birer küçük oyuncak kazananlar: 
düz gittik, dere tepe düz gittik, eve kulda 744 Mükifat Yılmaz, Istanbul Eliziz 3 UnoU okulda 303 Vedat 
vardık. F.şyayı indirdik. iş para ver- Hayriye lisesinden 11 Salihaddin Dalokay, Karaman jandarma birliği 
mek 811'8Sma gelince arabacıyı şöyl~ Bayra, Hasköy Halıcıoğlunda 2 inci kalemi A.miri Sadık oğlu Aydın, Bur-
bir karşıma aldım. okulda 270 Fetlıinur. sa Selquk Hatun mahallesi Karafat-

Biz 8ellinle kaça pazarlık ettik: Birer saç tarağı kazananlar: ma çıkmazı 28 numarada Münire, 
"2 Liraya." Istanbul erkek lisesinde 757 Kaya, Afyon.karahiear cumhuriyet okulun-

"GUzel, fakat bizim eşyanı nyan- Beyoğlu 37 inci ilk okulda 71 Haydar da 288 Demir, Istanbul Kasımpa.şa 
111 geldi. Yansı gelmedi." Demirtaş, Süleymaniye 7 inci ilk O- Nalıncı yokuşu 64 numarada Şeref. 

. ••- Aman ne ya.pıyon. Koca gan kul~ ~ Ibrahim, Usküdar A~a nur Ayken. 
'~-;" _/ map.yı bile yükletti." 21 mcı okulda 220 Zafer Denızger, Birer kart kazananlar: 
~~ "- Ben onu bunu bilmem, dinle: ~y~lu 52 inci ilk okul Mell?a.t E- Konya Tarla mahallesi 11 numara-

- Nen var? Neye miyavuyorsuıı, Kana.pe kondu, manape konmadı, kar kıloglu. da Emir Uygur, Maltaya Gazi ilk o-
decllkçe kedi daha çok miyavlar. Hem yola kondu maryola konmadı, Yatak Birer albüm kıı.zananlar: kulunda 655 Salahattin Tözüm, Ela-
de bir yandan oda kapumıa doğnı ko- kondu matak konmadı, dolap kondu Ankara birinci orta okulda 548 zizde postane civarmda bayi Ekrem 
pr. Kızcağız merakla kapıya gider. molap konmadı, filte kondu milte Fanık Galatalı, Tekirdağ Qunhuriyet vasrtasile Fahrettin, Tekirdağ Namık 
Kedi bu sefer de odadan ciıŞan çıkar. konmadı, soba kondu moba konma- ilk okulunda 92 Mustafa Dinçer, E- Kemal ilk okulunda 405 Müf"ıt, Ista11-
Yine miyavlar. Döner sahibine bakar. dı, bir 8Uril pılı kondu mılı konmadı li.ziz 6 mcı okulda 849 Müjgin Erdo- bul Atabey han 15 numarada Behza.t 
Sonra meridvenlere doğru koear. Sa- değil mi~ ğan, Beyoğlu Finızağa Meşlleci BO- Ozrnan, Istanbul Samatya E~yemez 
bibi de arkasından gider. Kedi merdi- "- E e e e e ..... ?" kak 2 numarada Ayşe Arman, Ça- Çavuş zade sokak 32 numarada Pe-
ftnlerin Ustünde durur, tekrar onun "- Esi mesi bu .. - Saydıklanmm nakkale memleket hastanesinde hem- rihan, tmıir Tepecikte Meydan cad-
gelip gelmediğini görmek için dönüp yansı gelmediği.ne göre al bakalun şire Hatice, Gaita Mahmudiye cad- desi Kerem sokak 22 numarada Galip 
arkasına bakar. Geldiğini görünce tek lirayı!." desi Alacamescit 233 numarada Nu- Salih, Karacabeyde müskirat bayii 
Dst katta misafir çocuğun odasına Zavallı ar&~~ı arkasına ~a. riye Payras, Ista~~u~ Da~tpaşa 0~ Hasan oğlu Mehmet, Haydarpaşa li
doğnı gider. Kedinin sahibi buSbütün dan kıs ~ gıtti .. Ben ~ ~nye ka- okulunda 265 Şukril, Suleymanıye sesinde 1162 Emin Ozgen, Çatalca 
meraka d"'""r .... , __ •. . ka lan tek lırayı cebıme mdinrken se- Şamdancı . eokak 14: numarada Fah- 1 inci ilk okulda 146 8 't 0 ...... K 

wgo;; • m.u:Nllınn pmmı a- vincimd tenis t "b' rt1nni a.ı ""'9• a. 
pr. Ne görsilıı '! Zavallı bir fenalık en . opu gı 1 z~ ~ zıp- . sa. •. snnpaş& Nalıncı bayın 79 numarada 
....;...; bayılm ., ladmı. ~at bıraz sonra büyük an. Bırer büyük oyuncak kazananlar: Hüseyin oğlu Hayati Dmay Galata-
._... •P 8.Dlll mı · Su serperler, nem gelınce iş değişti. Ben sanki bü- · · · ' · 
Jlutayı ayıltırlal', doktor çağırırlar. yük bir marifet yapmış gibi koştum, m makkmı yiyeceksin ha! Koş saray Jiseeı Ortaköy ~besınde Fe~-

Baylece akılli JredJ mJsatiriıı 1ıaa- • • d . i., Ş k . dun 07.en, hmirde Hisar önünde c;ı-
,_1 ....... &.... cici aıınemm boynuna sanJarak iki emesuı m . u estırme yolun- . k . Al" oğJ 0 ____ "'.1...- 8 . 
wu.16&.U.I anlayıp tam gamanında ........ ~-dan . dan d esin j., çe Çl ı U .nw.u, .nuilll& ımsar 
aJıJhJne ..._~a J~"" l&P §Up öperek meeeleyi ver para8JDJ., em m · Hilmi muhasibi En~ oğlu n-•• 

._, dlJUe haber getfmıi§ anlatınca, cici annem cicilikteıı çık- Ben soluk solup arabacıya yetit- er "'~...., 
olur.. .Haata da onun •.J"!ISfnde ca- tı, Uet.a bJr diken oldu, renk meıık tim parumı werdim... Tövbeler töv- Çonım sulh htkiml ~ Hayrıye, 
lmeat t.edavf edi1Jr .,. Jyile§Jr. B:vfae attı. besi bir daha böyJe lşler yapmzyaca- Geme Onymbaşı eme.tli HUsameddiJJ 
d&ler di1ınmes kOoft Jıedl,e 1JeaNa .,_ Seni Kidl yarama-, Juayq. ğmJa ymni.a ettim. km Ar*, Çorlu po11tane81 ~ 
JoJncle yat.mü 10iıı .ıIMJerıe ~ cmas lleDl! AnbacıLvm JD&rabacı- 8. O. C.!.m a inci oltJ ö6rd- !z, '!nam: :;mm~. Bal'o 
-. gflael, .rahat lılr _,,.yollar. Jaım hnauldr6i m .. --... ......... ___ -~-~ ~-- .. _ :ya- ........,.. ~ 

------ - __.._,._._,_ BlıWol •Mm• oOn'tv«r ,,,._...., 
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~ürekkebi 

rolayca Su r apahiLrr siniz/ 
f,
Bir bardağı hemen hemen ağzına 
dar su .ile doldurunuz. Siyah bir 
ukavva parçasını tıpkı su doldurdu 

uz bardağın büyüklüğünde ve bi 
inde .kesiniz. (Resim-2) eğer si -
mukavvanız yoksa bir kartın üs

nü siyah kağıt.la dıa kaplıya:bilirsi
Bu mukavva parçasını bardağın 

ne güzelce yerleştiriniz. O zaman 
lindeki su siyahmış gibi görünecek
. Buna .siyah milrekkep te diye bi-

Masal 

KÜÇÜK ALT 1 N 
Ç ok zamanlar evvel fakir bir di nereye gidecek, ne yapacaktı!. balıkçıların en ihtiyan hemen Altı-

kan koca ile bir de bunla- Bana yardım eder misin! ' nm ayaklanna kapandı. 
rm altı tane oğullan vardı. Çocuk.. Önünde uçsuz bucaksız tarlalar u- - Sen bundan sonra bizim mem • 
larm hepsi iyi ve güzeldi amma en zanıyordu. Bunların sahipleri kimler leketin kralısın. Çünkü bizim son kra 
küçükleri hepsinden daha güzeldi. . di acaba? .. Altın bunları düşünürken lımız kendisinin yerine geçecek hiç 
Saçları altın gibi saJisan olduğu o tarlalardan .birinde yaşlı bir adanı kimse bı~kmadan ölmüş. Ölürken 
için annesiyle babası onun adını gördü. Elinde ökselerle kuş tutmıya tacını denizin ortasına atmış. Bu taç 
(Altın) koymuşlardı. Altın yaşça çalışıyordu. Altını görünce yanma bulunup çıkarılmadıkça memleketim 
bütiin kardeşlerinden küçüktü. Fa - geldi, ona: • kralsız kalsın. Tacı kim çıkarırsa be 
kat hepsinden daha gürbüz, daha - Ben tam senin gibi bir çocuk nim yerime o kral olsun. Diye emret 
kuvvetliydi. arıyorum. Bana yardım eder misin! mlş. Aradan yüz yıl geçti. Kralımızın 

Bu ailenin yaşadığı köyün yakın _ diye sordu. Altın sevinçle hemen - tacını bulan olmadı. Sen geldin. Onu 
larında büyük, çok büyük bir orman tabii, dedi biç etmez miyim?. denizden çıkarQ.m. Ülkemizi kralsız"." 
vardı. Çocuklar arasıra oraya oyun Kuş avcısı - Oyle ise şu ökseyi al lıktan kurtardın. Tahta sen geçecek-
oynamıya giderlerdi. da bir de sen talihini dene bakalım. sitl. İşte biz şimdiden sana sadakat 

Bir gUn yine hepsi birden sabah _ Belki bir kuş tutarsın.. yemini ,edf yoruz.,, dedi. 
tan akşama kadar oyun oynadılar. Altın, ökseyi aldı. Bir yana koyup O bunları söyler söylemez bütün ö-
Gilneş batarken ~n büyük çocuk: bekledi. Az sonra ökseye kar gibi teki balıkçılar Altının ete -
- Haydi kardeşlerim dedi, çabuk o- bembeyaz bir ispinoz kw;ıu yakalan_ ğine kapandılar. "Yaşasın yeni kra • 
lun, karanlığa kalmadan eve döne - dı. Bu, kuş pek güzeldi. Avcı onu gö lımız,, diye bağırdılar. 
lim.,, rünce, Altmm talihini kıskandı. Kuşu Bu haber kayıktan kayığa, gemi .. 

Hepsi razı oldular. Yalnız ikinci ayaklarmm altında çiğnedL (Al- den gemiye dolaştı. Nihayet ti koca 
kardeş: tm) ı yanından kovdu. denizin en uzak Jayılanndaki kralsı.ı 

Bard. ..;ı;... b' 11 i 1 yuk kal _ "- Acele etme ağabey, bak ay Zavallı çocuk ne yapsın'? Onnana memleke. te ulaştı. Yeni bir krala ka.-
~· ır e n z e arıya d - d" li bab kul'"1·-~· 'd U k b trafınızdakilere: oguyor. Karanlıkta kalmayız. Or _ on p asının u~me gı en vuşan . l e aştan başa donatıld.L 

t:+ ·b bard - · ah n--:k·k man ay ışığında kimbilir ne kadar yolu araştınnıya başladı. Bütün gün Günlerle şenlik yapıldı. KUçük kral 
- ~~e u agı sıy ml.U~ ep .rrı• .. ll · yürü.dil yU "d" nih 'd gid d b d al doldurdum. Şimdi bu mürekkebi 6 ...... e eşır.,, , nı u, ayet gı e e or · a aşın a tından tacı panldıya pa 

Ü 
n-·· .. Und "__._ . . il k Diye itiraz etti. Sahiden de birden manın bru]ka bir yanma çıktı. Burada nldıya en. güzel bir gemi ile tanıma-

z nı=un on e LC:a&.Çm.ı.z, ıç ece b' - l bilyUk b. . ek bah . dı- l su yapacağım deyiniz. · ıre agaç arın e.ra8mdan ay ışığına ır çıç . . çesı vardı. Altın gı mem cketine geldi Tahtına çıktı. 
T bil" yircil. • 'yah U k benzer gümliş renginde bir ışık gö - bu güzel çiçeklere hayran hayran Memleket çok güzel, ahalisi zengin 

n se er aı suyu m re .. . ba.şl . . bak 'h. .... ladı. S l 1 •. kal l' . . . ~P sanacaklardır Yalnız 'bard ğı nınmıye amıştı. Bıraz aonra da mıya ·"-9 arı saç an par ak ve ıyı · p ı ıdı. Yenı kral onları, on 

kadar yuk d t·utm- '-~ k' k~ tıpkı ay şeklinde parlak bir şey ka • güneşin altında kocaman ay çiçek - ' lar yeni kralı pek sevdiler. Altın, al -
arı a ~mu; ı, ım , 1 k • 

1 
ı · · · ' 

onun üstün.il görmemeli Yoksa 1_: ~ ı ~ agaç arm ~mdan yere . erının yanmda .. o kadr ~zel duru • , tından tacı ile altından tahtı üstünde 
deki mukavva meydana çıkar. · dogru ındi Yosunlu bır ta.ı}m üzerin yordu ki onu goren bahçıvan daya - ' uzun yıllar çok, pek çok yaşadı. Ve 

Bunu dikkatle yaptınız mı sıra mü de}urdu. .. . _ (Habnbe); Yezidin bu emrine, m~ut oldu amma yüreğinin bir.~().. 
ebi suya çevirmiye gelir. Hemen Altın,, a donüp fUD.lan soyledl: namadı: şesınde uzaklarda kalan annesının. 

yilkçe bir mendil alınız. Bununla - Altm! ~m çabuk ol ~tm - ~y çıowk! a:1 bana çırak ol. yuvasmm hasreti hiç sönmedi. 
rdağın üstilnü örtünüz. (Resim-3) Altın re~li. gul, bembeyaz lspınoz.. Sen~n ?'bl bir ç<><:uga çok muhtac.ım 
. · . sanki bir hokkahaz'lık yapıyor ~niz dibındeki kralın tacı seni . ben: diye seslen~ A!tın .bunu sevme\ 28 Numara\ı Bilmece• 

bekliyor. · sevme kabul etti. Çünkü nasıl olsa 

mizin Halli Çocuklar korku içinde babasının .kulübesini bulamıyordu . 
Bunta.rr söyler söylemez aya ben - Aradan bir .kaç gün geçti. Bir gün 

ziyen parlak şey, trpki bir şimşek gL bah~ıvan Altına: 

bi parlayıp kayboldu. Ortalık zindan - Koş bana ormandan bir yabani 
gibi karanlıklaştı. Çocukları bliyük gül fidanı getir. Aşılayaynn, dedi. Al
bir korku aldı. Ne yapacaklarını, ne- tın hemen koştu. Elinde bir gül !ida
reye gideceklerini ·şaşırdılar. Orman. ru ile döndU. 

1 - Küçük Güıer'in 11 arkadaşıru 
bahçenin muhtelif yerlerine gizlemiş· 
lerdir. 

2 - Çaprast bulmacanın halli şu
dur: 

dan çıkmak için oraya buraya koşuş Bu fidan hiç bulunmıyacak dere -
111ryıa başladılar. Çok geçmeden biri- cedo güzel bir şeydi. Üstündeki gül _ 
birlerini kaybettiler. Sabah olup ta lerin rengi tıpkı altın gibi sarı ve pı-
ortahk aydmlanmca ötekiler biribir- rıl pırıldı. Bu sefer de bahçivan altı-
lcıini buldular amma. "Altm,, ortada nı kıskandı. Gülleri parçaladı. Ve onu 
yoktu. çıraklıktan kovdu. 

Kimbilir zavallı karanlıkta orma- Zavallı altın no yapsm, kime git-
nm hangi derinliğine dalmış, belki de sin! Yine mahzun mahzun ormana 
onu şimdiye kadar vahşi bir hayvan döndü. Babasının kulübesinin yolunu 
parçalamıştı. aramıya başladı. üç gün durmadan 

Çocuklar ağlaşarak eve döndüler. yürüdü. üçüncü gün ormanın bir baş 
Anne baba yollara düştüler. "Altın., ı ka yanma çıktı. Ve önünde uçsuz bu 

gibi biraz oraya bu.raya doğru ı günlerce amdılar, taradılar. Fakat caksız bir deniz buldu. Güneş bu su-
ıldatmız. Bu arada bardaktaki i bulamadılar. lara vurmuş onları altm rengine 00. 
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B R E 
kavvanm bir ucunu yakalayıp 

ndille beraber kaldırınız, ve bir ya 
koyunuz. Amma dikkat ediniz. 

Zavallı (Altın) ı kurtlar parçala - yaıruştı. Sahilde duran güzel bir ka-je' 
mamıştı amma karanlıkta orammm yıkta birkaç balıkçı ava çıkmıya ha.- -
o kadar içlerine doğru koşmuştu ki zırlanıyorlardı. 
bir daha ne kardeşlerini, ne de evl~ Altını görünce: 

==TAN~ 
.dilin arasından mukavvanın ucu 
nmesin. , 
ukavva çıkınca tabi! 9a yine renk 

eşil'. Seyircileriniz de pşar kalır-

rinin yolunu bulamadı. Ne yapsın za - Tam, dediler, bize böyle 
0

bir ço- ÇOCUK 
vallı. "Bari ormandan çıktp vahşi cuk lizmıdı. AJtm da bunu sevine se

hayvanlara rastlamak tehlikesinden vine kabul etti Denize açılmak hiç , 
kurtulayım.,, diye yilrüdil, yürüdü. 1- te fena bir şey değildi. Madem ki, ı ı 1Sllılı 
ki gfi~ yol aldı. Koca ormanda M - baba evini bulamıyordu. .Mıı:KTEP n Noı 

KLOBO 

Kendi Admı Unut:muf ğürtlenlerden başka yiyecek bir şey Balıkçılar birer birer ağ attılar. 
azeteler yanlışlıkla bir ~m yoktu. HJ,çbir şey yakalıya.madılar. En sonra 

........ --·····• :--. 
MEMLEKETı 

ADRES: 
mobil kazasına uğradığını yazmış- Çaresiz onlarla kamını doyurdu. Altına "gel sen de şansını dene, be.-

Adı yazılan adam pek dalgın lki günün sonunda nihayet ağaçlar k.alnn balık tutabilecek misin.,, dedi-
insa.ndı. Gazeteyi okur o\mmu seyrekleşti. GökyüzU. masmavi ren - ler. Altın ağı attı. Biraz bekleyip çek . 

ua.q Eı'.:ı 'J ~ :y-c" or _ ~. U' e ne gol'S n er agm. ~ e lılluk&bü' a - d ti · 
tı.1!11\a&.. 48ıann. dot;ro. "Jau m~ manm ~ '1.Cun.-. vanli.\m.~ On.d-. ba\Ül ~e-r\ne ~tn\ '\)tn\ ~a.na.n aarı b\r =-nTUıu':.mın&~nT':e~ 

,. 

.1' ~:ye cant sı\u\mış g\b\ '\.-"mı 'ik\ ....\v\e ort.ava. ,.1\rtı. A\tm n.\ba: ~ u B' ·d , .. Ü 1 - i . d ~ B~ kuponu do\duruıı bue yoU... 

~" ~~ 'tr..~~ .nTn11o. ~\.'t: Tna~ -ı,~~ ~a-rU '11'\ll\. '\U.Un. {\.\l.'\\.u. ~~ {\.'\l'rtt\~ 'U\'\.~ '"-\\\."\:ıll\n\\n ba..." o\u~ 
~--.. 'ta.'"'-~~~'"'-~~-=-~~~~~-=-,~- ~~'V"ri\...,~~...,...- - ..... ... .__ >'0...... .~ ~ 

Hem Eğlence ·. Orümcekle 
Hem Bll ım~ce A . b. ,. ..._ . 

No. 1 teş oceg ı 
Beş tane öyle tek adet bulunuz ki 

cemcdildikleri vakit yekunları (14) • ~erilerin ~i kimdir bilir mi!d -
olsun. ruz • Bayan orümcck. Evet o sabaL -

No. ~ tan akşama kadar durmadan en ince 
"Ben doğduğum yerlerde gilrültil _ · kuma.şl.ar örer. Hiç onun ördüğü ağ 

yo alışkman amma, sessizliği daha k~d~ m.~ bir örgü gördünüz mü?. 
çok severim. Beni doğurandan başka But~n ~. çalışır. Öğle olunca da 
kimseyi umurla.marn. ÇünkU o ben • ay çıçeklerınin arasına girer, ipekleri 
den uzaklaşrrşa öllirüm. Ancak 0 ba ni orada saklar. 
na geldikçe ya.şanın. Tıpkı beni doğu Bir gün ya~az bir çocuk ona 
ran gibi ben de bazan çit çıkarmam. ~usallat oldu. Ağını bozdu. lpekleri
Fakat, bazan da durmaz şarkı söy!e- nı param parça etti. Akşam yakla.şı
rim. Bazan çok sevilirim fakat ba _ yordu. Zavallı bayan örümcek sabah 
zan korkunç olurum. Billn bakayım, ~beri örüp zorla .?1eydana çıkardığı 
ben neyim?" ışı geceye kadar dunyada yeniden ya 

No. 3 pamazdı. Oturup ağlamıya başladı. 
Nerede ise karanlık çökecekti. Bere-

- ket oradan bir peri geçiyordu. Onu 
gördü, derdini sordu. Başına geleni 
öğrenince: "Üzülme bayan örümcek 
sen üzülme. Ben şimdi derdine çare 
bulurum. Seni karanlıkta bırak -
mam..,, Dedi 

Gece olmuş, ortalık iyiden iyiye ka 
rarm~'tı. Küçük terzi hıi.la ağlıyordu. 
Fakat bir de bakb ki, karşıdan elin -
de fenerle biri geliyor. Bu gelen ateş 
böceği idi. Ona ışık vcrıniye geliyor-

Soldan sağa - ı Damların üstüne du. Geldi. Onu karanlıktan kurtardı. 
konur. 5 Sözünü yürütmek. 7 Bir ta- Büt~~ .. gece onun ~y~lığında çr~~ • 
ne. 10 Demiryolu. 12 Ne sıcak ne so- ~n ?z:ımc~k. ert~ı gune kadar bu -
ğuk. 13 Büyük köy veya bilerek-ya _ tun ıp~ık.lennı yenıden hazırladı. 
pılmıyan şey. 14 Herkesin kendi fik- Tabıi çocuklarım iyilik eden iyilik 

rini söylemesi. 16 Yeşillik yer ve bir· =b=ul=u=r=::. ::=:===:::====:="=======::co 
emir. 17 İhtiyarlar ellerine koyarlar. Birer Birer Yakalamıf 
19 Düzgün değil. - Şu uskumruların hel»:lini satın 

Yukarıdan aşağıya -1 Bir sıra va alacağım amma bana birer birer a. 
gon. 2 Bir ölçü. 3 Hayvanların yeral- tarsan. 
tındaki yuvalan. 4 Saç için kullanılır. - İyi amma birer birer atmak ne 
6 Bir cins köpek. 8 Elbisenin aşağı ye sanki. 
tarafı. 9 Denizde yüzer. 11 Yanlmış. - Sen atmoa. ben de birer birer ya 
15 Kışm ıbulunur. 18 Kabaca göster- kalıyacağım. Ben beceriksiz bir av -
me. 

Eğlenceli bir 
Oyun 

~~----., 

~ 

Anlatacağım eğlence olmaz bir 
şey gibi görünüyor. Halbuki pek ko -
laydır. Bir su bardağı, bir şarap bar
dağı, bir de ufacık bir mukavva kutu 
- mesela bir hap kutusu - alınız. Su 
bardağını yansına kadar su ile doldu 
runuz. Kutuyu suyun üstüne koyu • 
nuz. İçi boş olduğu için tabil yüze -
cektir. O zaman arkadaşınıza soru -
nuz: 

- Bu kutunun içine hiç su koyma 
dan bardağın dibine daldırabilir mi? 
Ne kadar ~ yapamıyaca'ktır. 
Çünkü: İçine su doldurmadıkça kutu 
dünyada suyun dibine dahnaz. 

cıyım. Amma yalancı olamam. Ak • 
şam evdekilere: "Bu balıklan birer 
birer yakaladım... diyeceğim. 

Aradaki Fark 
- Başına iğreti saç takıyorsun. 

Ne fena .. Başkasmm saçı. 
- Ben başıma hiç olmazsa bir in

san saçı takıyorum. Ya sen ayağına. 
hayvan derisi giyiyorsun o daha fe
na değil mi! 

Yelkenli mi, 
M t.. ··? o or mu .. 

1 - İki arkadaştan birinin motö • 2 - O sırada g6kte bir paraşüt gG 
rü, birinin de yelkenlisi vardı. Motör ründil. Bir <tayyare kazası olmu.şttL 
sahibi yelkenliye modası geçmiş es- herhalde .. paraşüt, uza.ktaıı süzüle. 
ki bir şey gözile bakıyordu. süzUle iniyordu. 

A w 
'.l 

3 - Motör sahibi, hemen motörli -
ne atladı ve ,son süratle kaza yerine 
doğru gitmiye başladı. 

4 - Fakat çok geçmeden motörde 
bir bozukluk oldu. Birdenbire durdu.. 
Yelkendeki çocuk yelkenleri &ÇDUft 
rilzgir bekliyordu. 

5 - İyi bir rüzgfır çıktı. Yelkenli 6 - Kaza yerine tam zamanında 
büyük bir" hızla yollanmıya başladı. yetişti. Denizde çırpınıp duran zaval 
Öteki arka.da kalmıştı lı tayyareciyi muhakkak bir ölUındeu 

kurt.ardı. 
.....----------~- .... Yabancı imiş! .~~z.a.nıx.an&-

- Affedersiniz Bay şu görünen ay 
mı gilnef)l mi? 

- Bilmem, ben bu mahallenin ya
bancısıynn. 

kika.da makinenin çektiği bu resimle.. 

İ.şte o zaman şarap bardağının za -
manı gelmiştir. Onu ters çevirip Sti 
bardağmm içine daldırmız. Dikkat e
diniz küçük kutu şarap barda.ğmrn i
~inde kalsın. Şarap bardağını a.şağtk C:::. u pencereden bakan iki k\lç\lk nrsanız bunları siz de bulabilirsi.ım.~ bakar. Ve geminin yakinle.rinde 
doğTu ittik~ 'K:utu da. U. dibine doğ ~ sizin. göremed.iğ\n\z bazı şey .. Re{IBhıi bulunca.. TeSmin \iz.erinde yer b\r dakika evvel neler v&rdıyaa oolan 
TU. mece\d.\r. ~ "&ıU&nınC11. u,s. \en gö-N.-yo~. 'B\r -y\lı\ilıl, b\r ~ - Wınm ~ e&ms. O\.e"\I:\ "".,......ıer c?>T'ebillr. 'Bu~ -yarun nü.\ um.o 
"raT~-~.""'l-~~---- ~'\>\r eelra\l' ~..-~~ ~a.Vzttıstn'\ma~ ~ .,.rv~~ .... Q. e'ô= 
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e lnönünün Yugoslav- BANKA KQMERÇiY ALE 
24 - 1 - 937 

iTALYANA 
TARiHiNDE 
Bilançusudur: 

~ada Söylediği Son Nutuk 31 BiRiNCiKANUN 1936 
Akdenizdeki 

• Dolayısile 
Karıılıklı Alakalarım12 

Her Zamanlık işbirliği 

~eAirıın1z1 - . 'I 11 
aora •eyahati unannda Bo•nt:İJa alınmıı bir rumı 

~ nanGnUn y 
._ ~ uıoalavya aeyahati, Türk ve Yugoslav mil-
~~ d08tluk bağlannm nekadar derin olduğunu or
d ~tanı· ~ek~l~iz her tarafta, bütün halk tabakaları 
~ •e alik 7 aevgı ıle kartılanmıttır. Gösterilen bu mnumi 
'\'~ a llDet lnönünü 80D derece mütehaNis etmittir. 

:: ~~ (V alya-.o) da ki, Balkan antantı içinde teşriki me-
~ ~ Dutuk bu duygula- eaimi~ devam edeceğiz. 

.t. tdi~ ~etli bir aurett "f Keza bis ve Yugoslavlar, mevrus 
~ lbiU • Nutukta • e 1 

., malımız olan telakkiye hakkımız olan 
' etl~1 &Jni zunan. Akdenizdeki alAkamızla da biribi.rlmi 
'L~ ıneaele Ye al&. ze merbutuz. Bu itibarladır ki, bizim 
e. ~dır. N Çok ehemmiyetli gibi Akdeniz devleti olan diğer devq' ıc-r. Utuk evvelki ıe- Jetlerle, ayni barış illküsü için, yalnız 
~ --~ ı ıeldiii için dün. kendi menfaatlerimizin vikayesi için, 
.... ~ ~el. bul&aa bal" d değil, ayni zamanda herkesin nef'ine 
~ •. Sı1aa1 bir . ın e olarak, daima teşriki mesai edeceğiz. 
"i ll't....~ oldutu .. "'•İka kıy. Türkiyeyi ve Yugoslavyayı birleşti
t . ~-~ 'taf lÇID tanı met- ren rabıta, onların müşterek barış fil. 
ı.. °"~ l)'a 1&zıyoruzı kUsUdUr. Akdettiğimb ve sadık kal-
~ IGaı-.ı._. . dığımız ve daima da kalacağımız ta-

istanbul 
Aktif 

Merkezi ve izmir Şubesi 

KASAı 

Banknot 
Gümüt ve m"kel 
Ecnebi paralar 
Çekler 
Senetler 

Vadesi gelmi9 kuponlar 

Muhabir banaklar: 

T.I: 
,, 
,, 
,, 
,, 

378.852.-
6.433.65 
9.051.20 

269.941.59 
84.291.77 T. L'. 

Dahilde bankalar T.T. 1.039.642.13 
Hariçte bankalar _ 486.983.06 ,, 

Hazine bonolan 
Senedat cüzdanı: " 
Uç ay ve daha az vadeli T .L. 770. 709.45 
Uç aydan fazla vadeli ,,, 89.471.62 ,, 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

Avansları 

Esham Ye tahvilat T .ı:. 
Emtea üzerine avanslar 
Seneclat üzerine avanslar ': 

Borçlu cari hesapları 

,, 

95.600.-
675.700.-
353.800.- " 

Açık kredi T.L. 1.407.213.49 
Kefalet mukabili kredi ,, 786.600.- ,, 

Sair muhtelif borçlular 
Emlak hesabı 
Nazını hesaplar 
Zarar 

.. ,, 
,,, 
,, 

748.570.21 

. 
l .526.625. 19 

320.502.38 
I 

860.181.07 

511.610.-

1.125.100.-

2. 193.813.49 

258.260.58 
96.000.-

6.787.031.10 
97.SSS.-

T. L. 14.525.249.02 

Sermaye 
Muhabir bankalar 

Cari hesaplar: 
.T uarruf mevduatu 

Vadesiz 
Vadeli 

Pasif: 
:T. L. 1.500.000.-

., 547.510.69 
,, 3.291.540.97 

T.L. 1.141.402.80 
,, 444.691.97 " 

Tediye emirleri (Bir aydan bir ıeneye kadar) ,, 
Sair muhtelif alacaklılar ,, 

1.586.094.77 
24.130.38 

788.941.11 
6.787.031.10 Nazım hesaplar ,, 

" 14.525.249.02 

BANKA KOMERÇiY ALE iTALYANA 
( istanbul Merkezi ve 

31 Birincikanun 1936 tarihli 
Zimmet 

izmir Şubesi ) 
kar ve zarar tablosu 

Mat1iip tb..._, """-;.~ dola)'I me te. ahhütlerle muayyen vecibelerimiz 
~,. ~~ Dlemleketinizd mevcuttur. İttifakımız, samimt oldu
~ b~u~ bi7.e brtı p ~ fu ve hiçbir muznıer fikir olmadığı Masraflar: 
'~~den dolayı pek zl- Jçln bu kadar sağlamdır. Bu ayni za
llıa, ~~ ~ bildir- manda, bu ittifakın devam etmesi ve 
,_ ~ ~ ~ Menııeket1n1- biz.den llOllra gelen neelllere hldlın ol-

Alman faiz ve komisyon 
Muhtelif karlar 

T. ı:. 367.618.05 
8.998.21 . 

~ ""'4lt cto.u kardeoçe 9ellnıuu ması için de sebeptir. 
~ ~ UiuJıu Yugoeiav ınllte- Hemen fUDU da DA.ve etmeU
lıet~ dastı lçtıı ge}cfiın. Memlek t- ytm. ld, mtışterek siyasetimizin mil§
,, ilk tık "• lttltak mUn e terek kuvvetlerinden biri de, hiçbir S 'hat 0larak allkadar 

0
.:- lnhlsan tazammun etmeyi§idir. Her 

_,_ l't zanı.ncıa nılllethılztn 111 tefriki meaal teklifini memnuniyetle 
~~ l&flanı "• teınbı leci ee- kabul ediyor ve etrafmuzda barışı 
':_ ~ buıuııaıı Çok muııı!: takviye için mUşterek bir fayda ola
>lııı..~e. llrbaoıtaıu Atatürk, bu rak lellmlıyoruz. Bu asla lttifakmu-

Maatat Ye ücretler 
idare maaraflan 
V ersi ve harçlar 
Sair masraflar 

V erilea faiz 
Verilen komisyon 
Muhtelif zararlar 
Amortiamanlar 
Muhtelif kartılıldar 

T. L. 
,, 
,, 
,, .. 
,, 

" ,, 

T. L. 

241.032.40 
42.889.48 
5.890.29 

29.694.57 
121.479.04 
30.605.68 

128.130.30 

599.521.76-

Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret 
99Jcomiıyon 
Kambiyo kin 
lıtiraklerden kir 
Geçen seneden müdevver kar 
Senenin zaran 

" 
,, 
,,, 

,, 
,, 

T. [. 

99.109.91 
26.242.54 

97.555.-

599:521.16 
~:~ «1l1.el Dıemlek zı zayıflatmaz. 
ter.~ hb~&hatlza DıulıteıJt etlnbde Bu gU7.el memlekette bluı lbzaDe ----------.. ı•-------••ıılilmmmmmm ______ ;; _________ , 
·~. --\illi ~ a1lb laf • g&terilen btly{lk misafirperverlikten . -.s ~ .. ~ IÖBtermek ve bUttln dostluk nişanelerinden mein lstanbul Harıcl Askeri 
~~ 8to~ flrlat lekettme ellimnes hatıralar götUrece. K 1 t llA 1 
~ ~ ftl'el1 tfnı. ı aa ı n arı 
~~ 11: ~ ının .. ~:vet htl- Keza '.Altes Royal Naip Prens Po- • 
~'"'ttbaı ~ içik bJ;~UU'JDı. Her la olan derin takdir ve hayranlığımı Beher metresine biçilen ederi 261 
~~dı Y'uıo.ı.Y l'llflle;; Sırpça lfade etmekle bahtiy~rmı ve . dost ve kun11 olan 30.000 ill 100.000 metre 
~-~ fını& ~ tara.fm müttefik memleket hUldlmetinlıı ba- çamaşırlık bez kapalı zarfla aJmacak
~bu abttYarnn_ V&zlyette tmda talıaı bizim için de sizin için ol- t:ır. Şartnamesini 130 kurup &lmak 
~~ baatt tem.. ~ karp. duğu kadar kıymetli olan Dr. Stoya- ve ömekleıini görmek iatiyenleriD 
~ 'btıe:::~ bir k lıkh doet dinovlç gibi güzide bir adamı görmek her gUn komiayona gelmeleri. ttk te
~be .~1111174 lnıka.ıı ere daha le hissettiğim sevinci burada tebarüz minat miktan 1950 liradır. thaleai 4 
... ~ ~da eeetır Yerdi. ettirmek benim için bUyUk bir zevk- Maym 937 l8lı günt1 saat 15 tedir· 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
Hofherr - Schrant.z - Clayton - Sbuttleworth Anonim Şirketi 

TÜRKiYE ŞUBESi 
J.stanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 

Telefon: 23577. Telgraf Adresi: Hofherton. Şube: ADANA · 

1937 MODELLERi 
......_ • llıllletıerıe 

0 
'Ve kah- tir. Onun ıaJumıda mllkemmel bir MUnakaaaya gireceklerin 2490 saydı 

~• lblh...... -ceııtlbııe.ı lan mtı • doet, hayranlıkla takdire llyık bir kanunun 2 ve 3 Unctl maddelerinde 25, '° ve 50 beygir kuvvetlerinde 
~ ~ ~ ber ""'-n "1an Yu - adam, ayni zamanda btlyUk bir ku- yazılı veeikalan ilk teminat ne bir• tekerlekli veya tank aiateminde 

~~ ~ ba doet.ı takc!ır et. mandan bulmakla çok mesrur oldum. ilkte tekl1f mektuplanm ihale aatm. H S C S Ç E L 1· K 
~~~~ tll bent ;'- Yer Mllfterek dava ka11mmda büyük den en u bir aaat evvel Ankarada )(. 
'lllltt ~~de n~· bir takdir glSsteren ve burada hazır M. Veklletl Satmalma komla)".ODUD& M A z u T 
-...._ "'1fht da, lbeaııeı..-.1-•. bir bulunan Bakan Bebmen, Yankovlç vermeleri. (674) (2157) . 
"'~ illi) ll&beıaraıda _,""llZI btl- ve Sotovlçt candan sellmlanm. 
' 'dfıı Old1111ı. 80ttbı tannnak fır- Keza bu masada bulunan mebus, • • • 

~ dtttı.. Ook l&rdtıkiertm belediye reisi ve kıymetli mesai ar- . Her bir çiftine biçilen ecierl 480 TR A KTO• • R LE R • S bit~ ~ 'Ve 8arfh hı- kadaşlamnrz gazetecileri de ayni kurut olan 10.000 çift erat JmndUft8J 1 
~ ~ ~ ltılllette De lbıe möyU. suretle sellmlarmı . ., kapalı zarfla aJmacaktJr. Şartnameei Emulalz derecede mUJremmel, .. &lam ve aadedtrler. 
"'il~ ~ • llı1DI kun-etıe- 230 kurup. almak ve anıeklerinl gör. """'6 

~~bit ~ blezlYetlertnı mtıdrQr İzmit Halkmm Dilekleri mek lsttyenlerin her gün komisyon& ı,Iemeleri m ucuz ve en emindir. 
~ !fer ıa-.._&önııeıt fıraatuu 1zm1t (TAN) -Vali ve parti başkam gelmeleri. bk t.eminat mlktan 8410 Çelik puDuklar, Orak w Harman makineleri, Ot ve Saman balya m&klneleri, Motör ve Lokomoblller, ~ 
~~~~ta. bıenılekett te Hlmit Kaya, halka bir beyanname liradır. İhaleel •. 15 - 937 salı ,onn ğtnnenler, Yem kırma ve ezme makineleri, Ekremözler ve yayıklar, Santrifüj tulumbalar, her tilrltı ziraat 
>tt btz. ~ llılDI hllkaınetuı • ne,rederek, her hafta cuma günleri 11&at 11 dedir. Ebfltmeye gtrecelde. makineleri. Mtıceddet Diring tratrta rlerl çok ucuz fiyatla satılır. 

l\tt daıı~htle ~ tanıu l- C. R Pa.ri.lsf blnumda halkın dert rln 2490 ayılı b.numııı 2 ve 3 Uncl1 ~~~-------------İllliilıı-------------•~ ttlt,~ bu ~ Bu ~ ve dileklerini dinliyeceğinl, o gün her maddelerinde yazdı veefıkalan ilk te- --------;__:,_,,;,-------- -----------=======::::::::.=... 
~ ıı.._ ı..a, ~~etin~ keatn eerbestçe kendi8ini görmesini minatlarlyle birlikte teklif mettuplL OSMANLI BANKASI 
1ae ~ l't~ ebnet kola.Ydır 18- blldlrm1ftir. • mu ihale aa.atfnden en az bir saat ,,,_ 1 l A N 
ltı~~ ~ l&nıaııı ~ 'ft1 An.karada M. Y:. Veklletl Se.tmal· l5 l'Atz.LI 
::• ~~· ICeıa ~ btfetmeır Antalyada Yafmurlar ma komisyonuna vermeleri. % RAZI D~ ~=~-

Askeri Fabn1calar Umum Müdürlüğü 
SA TINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

,~ ~~UCoelaY nıflletl. htalya (TAN) -Rençberl ve bil (673) (2tn6) HAMlLLERlNE 
~it~~~ huaa aahll köyltllerini korkutan ku- İstanbul tlçtınctı icra memurlufun- 1Mayıs1937 ftde1l ve No. 39 h lm- Kınkkal ede y aptınlacak Su T esi sah .. ,~il. IGyleınek takdir Ve rakhktan eser kalma.mı.t. mebzul yllğ dan: Mahcuz ve paraya oevrtımMfne pon bedellnln, 1 maym 1937 tarlhhı-
~ ~~ murlar yağmı,tır. karar verilen emvali zlralye 28, f, den bqlayarak, Ollmanh BanJraamm Ketlf bedeli ( •OOOO> Ura olan yukanda )ulh teslat uterf fabrlk&lar 
: ~..._ ~ ~~ hUZUrl- • Y. _ _ _:.ı 937 çarşamba gUntl ...ı 13 ten ltf- G&lata ve Ankara ldarelerile vlllyet umum mUdtırlUğtl aatmalma komlsy onunca 8-6-1937 Sah güntl aat ~ te 
Ş ~ ~nıtı Tabanca ile Vuruu baren Galatada Beyazıt mahallMfn- merkezlerlndeld btlttln 1Ubelerl Ne- kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
~' btı- ~ Arapkir (TAN) _ Saraycık ka - de Yenitehlrll eolrak 18 numaralı di1k terinde tediye edllecetl llln olunur. Şartname (Ud) Ura mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
~' .. h._-~ IDlhıa- ytlnden Hacı Mehmet oğlu Ferit, bir klnda &ç1k artırma nretne ablaca- Beheri 20 Tllrk liram lttbarl layme- vakkat teminat olan (3000) lirayı havi teklif mektuplanm mezldU- gtlnde 
~ ~ ~ bulun. tarta meselesinden aralan fena olan ğmdan talip olanlarm mezkft.r gUıı ve tindeki Birlik tahvil kuponuna bJ'll l8&t H de kadar koınlsyona vermeleri ve kendilerinin de 2•90 numaralı 
~ ..__~Yan - Pa,ikll köyünden Rızayı tabanca ile saatte mahallinde bulunacak memu- kltrt para olarak l50 lmnıt wırlle • kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya.zıh vesalkle muayyen gibı ve saatte ko-

-.ıuaatıedfr yara.Jamıftır. nma mtlracaatlan Dln olunur. cektfr. misyona mtlracaatl~ (2181) 
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.BıriADA P iR. 
--------

B e e ontroı ı · 
1 1 lımyor 

J\dana, (TAN muhabirinden) - Ceyhan, 
Kadirli, Kozan gibi Çukurovamn başlıca çeltik 
ekim sahalarında bu yıl zeriyat tamamen or· 
gnnize edilecektir. 

Urfada 
Kurulan 
Eserler 

Urfa (TAN) - Şehrimiz son yıl -
lar içinde yepyeni bir çehre ahnış -
tJr. 120,000 liralık bir bütçeye eahip 
olan belediye Urf anın medeni ihtiyaç
larını güzel bir §ekilde temin etmek
tedir. 

Gediz Gençlerinin Temsiller 

Gediz, (TAN) - Spor klUbU genç lerl InönU okulu salonunda •'l{oı 
oğlu,, piyesini temsil etmişlerdir. Gönderdiğim resim, piyeste IJlU 

va! olan ve halkın alkışlarını toplı yan gençleri bir arada gösterIJle 
dir. 

Bu hususta düşünUlen mühim noktalar; pirinç zi
rnatinden nznmi verim elde etmek ve pirinç cinsini 
daha ziyade ıslah yolile ayni zamanda tarlalarda 
talışanlarm sıhhatini behemehal korumaktır • 

Verilen karara göre, bu gayelere erişilmek lçin çel.
tik ekimi köylerden en nz üç kilometre uzakta yapı • 
laca.ktır. 

Belediye, elektrik şirketine de or- =======================:::;; 

Aynca, tarlalarda çalışan işçilere srtma mtlcadele 
doktorlarının tavsiyesi Uzerine, parasız ve muntnza -
mnn kinin dağıtılacak, meyilli olması 18.zrmgelen pi
rinç yatakları her on günde bir umumi olarak 48 sa
e.t susuz bırakılacaktır. 

Çeltik komi&yonu işe başlıyor 

Yakında bölgemizde teşekkUl edecek çeltik komis
yonunda ç.alışmak üzere Ankaradan bir mütehassıs 

gelecektir. 
Bu komisyon, en geç bir mayısa kadar çeltik mev 

sbnini iUl.n ederek mümkün mertebe ekimin toplu ol
masına dikkat edecek, araziyi yakından kontrol et -
mek için de aynca bir mutemet heyet teşkil edile· 
cektir. · 
Mıntaka srtma mUcadele teşkilatı ovadaki batak -

Irkların kurutulması işi ile meşgul olmaktadır. 80,000 
dönilmlilk Kadirlisaz bataklığı ile Çökçeli köprüsü 

•• zmltte 19:nayıs bayramı l~ln hazırlıklar bnş-
Iamıştır. Orta mektep lzcllcrl bu maksatla her 

hafta kır gezinti lerl yapmaktadır. Yukn.rdald resim. 
lzclleri 0 Gölcük,, e giderken Uğur \"Bpurunun güverte
sinde göstermektedir. 

gözündeki 1000 dönUm bataklıkların -----------~----------

kurututması için proje hazırlamak ü
zere vek!letten bir mUtehassıs gel • 
mek üzeredir. 

Mersinde, Silifke hududu üzerinde 
ki Damas gölünü kurutmak için açı
lan kanallardan ko.ldırılan toprak 
miktarı 160,000 metre mildi.hını bul
muştur. 

Bu bölge clvarmda.ld kl5yleri sıtma 
1ı yapan bataklıklar kurutulmak su -
rctile hem araziden istifade edilmiş, 
hem de halkın sıhhati korunmuş bu-ı 
Junmaktadir. 

a 
K rs 

Adana, (TAN) - Ziraat Vekaletinin buradaki emraz ve ha.şe· 

rat istasyonunda, memleketimizin pamuk yeti,tiren vilayetlerin

den gelen tecrübeli ziraat fen memurlarından mürekkep bir kura 
açılmıştll'. 

Birkaç gUne kadar bitecek olan bu 

BAŞ:MAKALEDEN DEVAM 
kursa İzmir mmtnkasından ŞtikrU, 
thsan, Hamit, Emin Can. Necip, Ha
lil, Nihat, Fuat, Cevdet, Eskişehir 
mmtakası namına Necati Bora, An . 
talya mmtakasmdan Nazmı, Kiznn, 
Nezihi, Fehmi; Elazizden Reşat; Ma 
latyadan Muhterem, Atıf, Maraştan 
RUştU, Mersinden Tayyar Şuşut, fu. 
rahim, Mehmet Çelik, Manisadan Hay 
dar, Yusuf, Srtla, Diyarbeklrden Ab-1 

tak olarak bütün sokak ve mahalle
leri ışıklandırmıştIT. Şehirde temizli· 
ğE. de son derece itina gösterilmek -
tedir. . 

Urfanm öğUnebtleceği blly{lk tiyat 
ro, bUyUk otel ve belediye binası ö
nünde kurulan asri parktaki ağaçlar 
demir mahfazalar içine alınmıştır. 
Buraya konulan höparlörlerle halka 
radyo neşriyatı da yapılmaktadll'. 

Urfanm gayet fenni mezbahası ile 
kasap çarşısını da belediyenin güzel 
eserleri meyanında saymak lAzımdil'. 

Asrt mezarlık tamamlanmış, bil . 
yilk bir Atatürk bulvarı ve binlerce 
metre parke kaldırım yapılmıştJr. 

Belediye, C>nümUzdekl yılda bir de 
Atatürk anıtı kurdurmayı dUşünmek 
tedir. 

Kaçan 
mevkuflar 

(Başı 1 incide) 
Uzerinde durulmuş, Edlrnekapı civa
nnda oturan ve adınm Mualliı. olduğu 
anlaşılan bu kadmm ara.ştınlmasına 
başlanmıştır. 

Suçlular, gece sabaha kadar aran
mış . .hntt.A 4-5 yerde arama yıı.pılmlf}~ 

tır. Bilhassa, kontrol ve arama f aa • 
liyeti, EyUp, FAlirnekapı, Haliç !e • 
nerl gibl şehirden uzak mmtakalar -
da teksif edilmiştir. 

Katillerin izi üzerinde 
!stanbul mUddeiumumisl B. H1k • 

met Onat, dUn kendislle görüşen bir 
muha.rrlrimlze bu hldise hakkında 
~unlan söylemiştir: 

"- Katiller, sabahleyin saat beş 
sulannda tefkifanenln arkasındaki 
bir pencerenin demirini destere ile ke 
sip yangın yerine atlıyarak kaçmış -

Türkiye b·rinci 

Terazi Fabri 
n 

~fMJ{q 
Opp.~ 
Markaya 

dikkat 

Mamulatmı 

tercih 

ediniz 

Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir 
taklitlerinden sakınınız 

Toptan satış Deposu: İstanbul Tahta.kale No. 68 

Tel: 22269 

Yeni Tertip Biletlerimiz Gelmişitr. 
Biletinizi almak için son günlere kalmayınız 

Şimdiden KADER . e 
gişelerın 

• 
1 

------ gidiniz ve talili tc:yyare piy ngo bilctinb::i a.lnıır. çıtııK1l• 

i DER 
Yüzlerce kişiyi zeng:n etmiş . 

Bir çok aileleri mes'ut etmiştır· 
Siz de talilnizi deneyiniz, zengin olursunuz. 

KADER Gi 
ismini unutmayınız ve adrese dikat ediniz. 

lstanbul, Eminönü Valde hanı yanında No. 4-5 Telefon: 23970 

Beyoğlu, lstikID.l caddesi No. 109. Telefon 43696 

(Başı 1 inclde) de btly{].k kömUr zuhuratı gl5rfilmUş dUlkadir; Muğladan Ahmet. Denizli. 
leketlerln imtiyazlı vaziyeti, elektrik ve bu sahanın yalnız 872 hektarlık den Mahmut Şevket: Ada.nadan Na-

tardrr. Pencere ile yangrnyeri ara.sın '-•••••••••••rmaammma•mmo"'~ 
da ancak 7 ayak kadar yer vardır ki, -----------------------

tralleri ve bilhassa son seneler 1- kısmında. yapılan galeri. kuyu, yar- zrm, SUleyman İzzet, Omer, Feyzul. 
ıcinda kömUrU mayileştirerek petrole ma, şakult ve ufki sonda.j ameliyatı lah, Turan, TalAt, Urfadan Osman 
tahvil eden prosedeler çıktıktan ve neticesinde, 100 milyon ton kömUrUn Nuri. Gaziantepten Kemal. Aydın • 
tatbika geçtikten sonra, bllsbütiin mevcudiyeti tesbit edilmiş ve işletme- dan Kemıı.1 iştirak etmişlerdir. 
artmıştir. ye müheyya. bir vaziyete getirilmiştir. 

UyUk kömUr memleketi olan Jeolojik alaimi itibarile kömUrll ihti- l:unirde tatbikat yapılacak 
Türkiye, yalnız geniş k6milr va eden, fakat henUz nrantlmıyan ay- Emrazı nebatat konferansını ytik-

~ta.kls.n Uzerinde yatan bir memle. n1 mmta.kanm diğer losmıln.rmda, en eek ziraat enstltUsü profesörlerin • 
ket değildir. Doğu Avrupa'nm ve az yarım milyar ton kömilr tahmin den (Gasner) ve mütehassıs Rauf, 
Akdeniz doğu ve orta çevresinin kö- edilmektedir. haşaratı draiye konferansını Adana 
mUre malik olan tek memleketidir. M. T. A. nm vUouda getirdiği gra- b~arat enstitllsü mildilrU Haydat 

Hlç bir kalkınma. mevzuıumuz yok- fikler gösteriyor ki, memleketimizin ve 1zmi.r h~arat enstitüsü rntidilrU 
bır ki, ya doğrudan doğruya veya çeşitli mmtalmlarmda 12 taşkömUr Nihat, pamuk ıslahı konferansını mU 
dola.yısile, kömürle alfı.kalı olmasın. ve 51 Linyit madeni vardır. tehassıs (Klark) vermektedir. 
Türkiye, biltün dünyada., deniz layı- Cilmhuriyet lAn olunduğu zaman Kurs sonunda ziraat fen memurla 
emdn kömür menbalan olan ilç bu muazzam varlıktan istifademiz, n ve hocalan Adana. mensucat fab
memleketten biridir. a.nca.k 400 bin tondan füaretti. Bugi.ln rlkalannı, tohum ıslah istasyonunu 

buradan atlanması mümkUndUr. 
Suçluların yakalanmaları için icap 

eden bütUn teabirler alınmıştır. Ka • 
çan iki mevkutun izleri üzerindeyiz. 

Onların sakltyanlar hakkında şiddet
li takibata tevesuı edilecektir. Memur 
ta.rdan bu işte ihmal ve terahisl olan
ların bulunup bulunmadığı tahkik e • 
dilmektedir. 

Müddeiumumt, ~ğleden sonra k& -
za ve mülhakat jandarma merkezleri 
ni teftiş ederek yeniden talimat Vel'

mlştir. Katillerin en kısa zamanda 
belki de bugUn yakalanmaları kuvvet 
le muhtemeldir. 

Başvekil 
An karada 

Yalnız Ereğli - Zonguldak saba.. istlhsalAtmm, yukarıdaki rakamın bazı mühim çiftlikleri gezeceklerdir. 
mızdn. gömfilU servetin mecmuu 1,5 beş mlslinl geçmiş olmakla. bera.ber, D!çlama makinelerini havi traktör 
milya.r ton hesapla:nınıştır. Şimdiye sür•atıe varmak istediğimiz netice- tere gelince ayni memurlar tekrar da 
kadar rasyonel ihracat yapılmamış den henüz pek uz:a]ctJr. vet olunacaklar ve o sefer lzmlrde 
olan bu saha. aşağı yukan bakirdir. En son olarak 1936 ra.kamlarmı tatbikat yapacaklardır. (Başı 1 incide) 
Zonguldak kömUr havzasmm mühim alırsak, bWde istihsal.At, yekfuıu 2,2 ki mütebessim çehresile indi. Kendi-
b:cr lasmmı, idare ve imtiyazı altına milyon ton olmasına mukabil, ayni Aktlağ Madeninde Hükiimet elni kar§ılamıya gelenlerin ellerini 
nlınış bulunan Ereğli Şirketinin, son sene için lngilterenin JstihsalA.tı 228,5 Binası sıktıktan ve iltifatta bulunduktan 
gilnlerde, InönU'nün lyi görU§il ve milyon ton, Almanyanm 117,4 milyon Akdağ Madeni (TAN) - Dçebay aonra ilerledi. Bu sırada İsmet !nö-

*' ÇiLLER ve Lekeler 
KA"ZUK 

Balsamin E ksiri 
ile tama.men zail olur. 

Zührevf ve cild bastahk
1""' 

or. Hayri ö111e1 
ğ ce.IJl 

)ğleden sonra Beyoğlu ~ ~4sr)~ 
<arşısırıdn No 313 Telefon· 

~ 
SUdündeil Jt&~ 

d:J." 
alamayan enıl~ 
hibinln e.1#' 
den gelir . dell 
yan zengill 
farla yolttl.1~ ~' 
Şu halde Jı 
var sa.bibiıle 

S V ECI A 
markalı blı' ~ .-,,&ıt· 
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direktifi ile satın alnunası ve işle- ton, Belçika.Dm 27 milyon ton, Şlına- vekili Cel!l Ertürk 340 senesinde ya- nU, Sıvasın çiftçi mebusu B. Mehmet 
tilmcslnln Eti Bank'a devri sayesinde ıı Amerika Birle.şik HUkilınetlerinin nan hükümet binasının yeniden inşa- Uğurla karşılaştı. Mebusa hava va. 
kuvvetli bir rasyonalizasyon hareke- 486,7 milyon ton, U!h. .. olduğunu g~ BI için hUkftmet nezdinde teşebbUsat ztyetini sord!l: 1 Ka.nzuk Balsamin Eksiri cildi 
tinin başlıyacağı şüphesizdir. Bunun rUrUz. ta bulunmuştur. Bu takdirde, ayn "-Yağmurla: yağıyor mu! Mem- l yumuşatır ,mat ve cazip bir ten 
haricinde, işe başlıyalı iki sene bile NUfwJ başına 1saıbet eden fstihsa.- ayn mahallerde bulunan daireler bir leketin ekin vazıyett nasıl!,, dedi. B. temin eder. 
olmıyan Maden Tetkik ve .Aranın IAt ve istihlak :rakamI, bl.zde, diğer araya toplanmış olacağı için halkın Mehmet, §11 cevabı verdi: Ingillz KANZUK Eczanesi 
EnstitüsU (M. T. A.)

1 
memleket da- her hangi ileri memlekete nazaran. tşleri kolaylaşacağı gibi, kasaba.mızın "- Çok iyi. Her tarafta bol yağ- Beyoğlu - Istanbul 

bilinde 1bulduğıu muhtelif madenler son derecede u.dır. en gUzel yeri de çirkin 1bir manzara- murlar var.,. 
e.rasmda bize Eflam Pazar, ve cl~ •Ik arsnılusal k&nUr eergfshı,. dan kurtula.ca.ktır. Bu gtlzel cevabı alan Başveldlimlz: 
rmda yeni bir kömUr havzası dA- 1 de teşhir olunan VMrtala.r, 14

- Saadetim arttı.,, dedL ---==::sı=-======---== 
ha göstermiştir. memleketlmizde kl:sm.Ur tstihlAk de- bir oekllde işletilmesinl ve kömürUn. Ve kendisine selA.m resmini lfa et- Bergamada Tayinler 

inyit madenine gelince: Mem- receslnln artmasına hizmet ederse, mUstehllklerin hayat icap ve §arlları- mlye gelen askerlerin önünden ge -
leketin her tarafında mebzu- bizim için bUyUk bir bahtiyarlık ola.- na uygun bir tan.da tevzilnl T. B. M. çerken de, bir Mehmetçiğin tunç ytı

len vardır. Yine M. T. A. EnstitUsU- cakıtır. Sergide teşhir edilıniş vam- M. kürsüsünden, en büytiğümüz ve zllnU okşadı ve askerleri göstererek: 
niill kıymetli hizmeti ile, yeni bir Lin tnıan, bUy.U kblr ald.ka ile tetkik ede- bUyUk kurta.rıcmuz işaret buyurmue- "- Bunlan pek özlemiştim.,, dedi. 
yit havzası meydana çıkarılmıştrr. ceğiz. Her blrinl, kıymetlerine göre, lardır. Her mlllt meselede olduğu gi- Müteakıben Başvekilimiz, halkın 
KUtahyanm 20 Km. şimalinde ve tak- mükft.fa.tlanmış g5rınek, bizim için bl, kömür mevzuunda da. irşat ve i- ooşgun tezahUratI arasında refikasiy
rfben 20 Kın. uzunluğunda ve 10 Km. müstesna bir zevk teşldl edecektir. radelerinln yerini bulacağı muhak- le birlikte İstasyondan ayrıldı ve köş-
e mşl ğinde tersiyer bir bünye için- Kömür madenlerimizin rasyonel kaktır. kUne gitti. • 

Bergama (TAN) - lcra. memur 
muavini Adil Tezel, Seyhan ilçesi icra 
memurluğuna tayin edilmiş ve yeni 

vazifesi başına gitınlştir. 
Bergama.inhisarlar direktörlUğtine 

1 
tayin edilen AbdUlhamJt gelip vazi - l!!!!!!!~,:~ 
fesine başlamıştır. 
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Kırılmaz 
Bardaklar 

13 
İstanbul Yedinci icra. memurluğundan: Avram Alber Kapuanonun uh

de! tasarrufunda olup Ahmet Hultlısiye birinci derecede ipotekli olan ve 
birinci lerecede ipotek borcundan dolayı paraya çevrilmesine karar veri
len Balatta Karab14ı mahallesinde Balat caddesinde es.ki 64, 66, 68, 70 yeni 
70, 72, 74, 76, 72/1 No. ln.rla murakkam maa arsa iki bap depoyu mU~ 
mil iki bap hane açık arttırmaya vazedilmiştir. 

No. 21 -z::::: -

~aı·hoş Ha 
Aşk Mabe 

Yazan: Ziya Şakir Hududu: Sağı Bulgar kilisesi solu Nikoli hanesi ve bahçesi arkası lab
bi derya cephesi yoldur. 

Onun için 
'tt.iğı (~ ' daiınt surette ikamet 
l'a.~) ın h ruı • liadra =Yeşil sa 
çlk:nııy0rd:enı dairesinden dışarı 
~.eınurıa.rı ·b~ Yilksek hUkfimet 
torern.ıyor1 e, liaıi!enin yilzUnU 
lna.nıtıe fnı ardı. liUkOnıet f.,leri ta. 
d c.ıce uğra "'9 • en Ce.l'en h ınıştL Vilayetler-
llıUcavt.r hUkeYetler, kumandanlar 
ler; liaıi!· Oınetlerden gelen elçi~ 
a\lı-. e Ue g·· ·· 
~ «ı.rca bek.lenü oruşebilınek için, 

dr. Ye nıecbur oluyor-

1• kıncı y zi 
)flt tneıen, e t, duvar ve döşe • 

ler \'e :y en kıymettar nıoza-
l'~ olan bU~k mermerlerle müzey 
~lni, 8ağına salonda, bu iki sev-
~tlasız bir ve soluna alıyor .• 
~1brrs surette içtiği h ıı 
trı........ Şarabının a s 
ıi;'tı"Ye dalarak "erdiği leziz ser
di hı. oYnadık ' saray rakkasele-

}'al'du. laıı baletleri seyre-

(!> SaraYtn bu baı 
bal ll.ria) \'e (Vi et heyeti, bugün 
8!.n e heyetıertnJYana) operaJannm 
~ e lndirec solda sıfır derece
lr._ıtıaliku ek bir haşmet ve sana.
~a<ian . ,~arn esircllerinln; Kaf-
"ıen ' 1n.rsırdan. B ~ 
t ' l'e liab • agdat, Ye -
tı~~l't!k bUeş memleketlerinden 
ı~l.ll'ttiklen Yllk ihtimamlarla ye
er, en bu rengfırenk diıı..-
~ ın~ir ~·-

de Yetlştı raks hocalarmrn elle 
Ctıtıl!.ı:nın b ~hnişiercU. Bunlar; vU 
~6stel't!ıı ln litUn Y\Jvarlaklıklarmı 

11llartıe U ce, ·ve, üzeri iri balık 
~lbı~ giy:r~lenmfş - sımsıkı birer 
en l'akSed er .. Böylece, hep bir

i llaıtslar erlercıı. 
:l'de, buım:idden bedU idi. Balet 

tı~~ <laha ca,f5rdUğUmUz ~ekiller
~rJ aha f~ıa p, insan hassasiyetl-

eı.1 ClS.,te knmçılıyan sanat e
~ ~'1. raks 11rl J. 
~hı,._, lıu-a ~ 

l'hıe "'"Uen ~tira.It a.n ~. yüz elli 
b~ ~b:la.rcı ederdi. BunlaT 
\'ai,etinln çaı~,!11Urekkep olan - 8~ 
ta(~ raıts gı 0 Yilak, coşkun ha 
dl. ttsane-vı an nağmelerine uya _ 

S hE-dialar gösterirler-

~tiıo, li 
~d lıu,, fkt!~· bUtUn bu bedii 
\>e 

1 
a teın8'J gili gözdesinin ara 

l eızet iç~ eder; derin bir haz 
'( lttrıcı "ieıitde ö.~Ur sUrerdi. 
~k. ınabud : gozdelertnı birer 
ttı lştJ, Bu :~) telakki etmiye baş 
• tı. başb:ıllft ınabudesile bUsbU
"~ · ~kaldı~ 
tlttd oltnak Uzere gı za.ına.nıara mah 

' kUçUlt bir 'c Barayııı bir köşe 
lfaitr. &şk ınabedi) yap 

~e lire, bu tın 
kallanır gôZdesUe bu mabe 

~" .. Çıpıa.k •• u 
b.ı_ et &te.şıert "ucutlarmdan 
~ 1 ta.şan bu iki "cnf'te-
.~ • Çıgın h ~ .... 
,.,.__ •onıakt eves1erıe o ma-
-~ ır,....__ ~· zenıını U 
)a d:--vrnn ır .. __ .ı Zerinde kıv-alara. ·~ "lCl.lluıkiarın 
~o k; eaat1 ı temaşa-

a kaılrdı. erce '1e günlerce 
A ıtık 

· lıı\ rt 8a.ray harıcind ~k n her kö . e, ve şeh 
t'ld Oduıar b:-. .. 1 Şesinde, hiddetli 
ı.. -a da -;>&arn.ışn -u 
"ll' bir nen sözler · .o.atta, or 
~ nıaııı ' Meta tehdit • 

bıı Uıa31et y;~t ~rn.ıştı. 
~ l>aıi3•ete dadın kardeşi, &?'tık 
bh-ı lnUJıını Yananı 
,~<la. bir şey baJıBlnlştr. Bir 
'1tej'\ b 1~ne glrtn ane ederek 

......_ "'il' tal'ata i~, Barhoş ha.:. 
tttı,ı;., .ı.aJUı " Çekerek: 

ısı bu e kade · 
~ot'ııtııı l'üksek rın sana nasip 
~t'aı..- • l'akat e ~akSJnı batın -
,, "\!l' b •ft _ ltıuı ol ld 10tıııuı a-cak • Ben de 
lıetıerı, ~ bUtun ~··· DUşUnnıu • 
•aı-ann flncak h u tevk ve sefa.
taları, rn hazıne .. ~kın kesesinden 
"1ıı l'ap.,.... -ne d6~n 
ı. de· ı.. • • ,,orsun ,... ··'Yen pa 
11:a ' '-UÇ •• oarı b 1t ç l!aatt olınaı unu dil. 
~llıetın tıl otaun ~ gllnUntın bir 

llt,l'tı 1'1ertn ' alknı ve hU 
tun ~e.rı ola,.111._ e hasret s -

'"~nı .. onra 
'2tı, •.. Bir anda bU 

"'· tn11ı.__ ' .. 
• YI~ -u-uın kalacak _ 
~ Sara btr hayıı 
tı.ett~°' halifen~&.ellıat ve.rnıişt:t. 
\ btı \> 8.eı bir kol' kalbine, bir • 

!tltttıtı hı'ıi~etı te ~u g{rmiştı. Ar. 
fit'; l>e:~~lştt bdıı ebnek IUzu_ 

~ tt "e.rt ' llrtrk 
S.ı ' ~~0ruın ~bu hayata nt 
tt, ~l'l~ :nt h~ "atından ltiba-

' ' ~guı oıaı-:~Ukfirnetln 
·--sun, demtş • 

,Küçük 
i Y ptırm 

• 
ır 

tı. 

- Bir müddet, gözüme görlln -
mesinler ... 

Diye (Habbabe) ile (Sel!me) ye 
haber göndermiştl 

( (Habbaıbe) Yezidin bu emrine, 
ancak üç gUn itaat edebilmişti. O 
fettan ve ateşli kadın, nihayet dör. 
dilncU gUn Yezidin yatak odasının 
önüne giderek; knpının karşısın

daki duvara dayanmış, onun çık. 
masmı beklemişti .. 

Yezit, kapıdan çıkar çıkmaz, gl:Sz 

Demokrasi ba~mmıızı devlet 
merkezinde köm r sergisile eıam
lamak çok güzcl bir fikirdir. Va
kıa, dP.nıokrnsi i~lıı, dnha eski çağ
larda da vardı, derlerse de o \•nkitld 
~lr \'e köle devrinde, yalnız köle 
olrnıya.nlann birbirleri arasında 

mlisn\i olmalarmn. ger~ekten do
mokrasl denilemez. Gerçekten do
mokrasl bUyill< endüstriden sonra 
meydana çılanıştır. Büyük endüs
triye lrnkiin \•eren r.;ey de ki>mur. 
dür. Onun iı;)in kömürü deınorasl
nln sebebi diye göstennek hiç de 
yanlrş olmaz. 

Fakat kömür bir tnraftan da 
insanlar arasında lçtima.t fnrkJarı 
meydana çıkarnn sebeplerden blrl
dlr. Bu sözle, kömür ocaklaıınm 
tnlıvilatmı ellerinde tutan zcngtn10-
rl anlatmak istemiyorum. O tahvt
IRttan pek çok önce elmas, nltmıa 
blrlikte, içtimai se\.·lye farkını bel
li eden alametlerden biri idi. Altı
nm kömürden de yapılnblle<'ef'fl 

"::> 
henüz lshat edJlemcdiyse de, billr-
slnlz ki, elmns en hiilis ve en tablt 
kömllrdiir. Kara kömürle onun &

rasmdaJd fark rıncak beş bin dere
cede bir harnrettlr. Bu derecede 
bir hnnıretf bulmnk şimdilik elma.. 
8m de.ğerlnden dnha. pnhnlı olduğu 
l~ln elmas insanlar nrnsmda rnU
Mvntı bouın vasıtalardan hlrl olur
sa da bir gün - mesel!\ gtlneşfn 
sıcakhğrnı zapt etterek - bedava 
hararet ehle edenw.k o gtln hf"r tut
tuğumuz kömUr elmns ola<-.ak ve 
tam demokrasi llkln bayanlar ara
sında panldı~·ncaktn'. O zaman de
mokrruıl lınymmlnnnda. açrla<-ak 
l!H•.rgfler de artılr kömür sergisi 

değfJ elmM sergisi olacaktır. Iler 
J:tln her \ 'f' ne ne ktt11andı~rz 

kursun kalemJnlzln hile klJmUrden 
ba~Jm bir ey olmadığını düşUnUr

seniz lçtfmaf lıayntımızda kömUrUn 
ehemmh·ettnf hntrr!amış olursunuz. 

Halbuki k8mUrUn yeri yalnız 
içtimai hnyatmm:da de~hllr. Tahlf 
haynfTm17, da kömUre bağhclJJ'. K<J
mllr tııbtatte pek çok cisimlerin 
terJctbfne ~rdl~ J?fbl ba~hca tlq 
turıu ~dnlı:ınmımı tlçttnde dt! bulu
nur. Et yersiniz, onun alhUmlnlnde 
karbon vardır, yağ yprsfnfz, onun 
terklhlne de karbon ı?f rmfqfir. se
ker yersiniz, onda da övle. H"'psin
de karbon bulunur. Karbon da 
-bnlrslnlz kt- kömtlrle ayni ma
nadadJJ'. Ama, ı!!lz bunlar lçtn belki: 

"' 

ti ~r.tt.~'{ 
·ırı 

de:ıınl o halde görünce: 
- Ya Habbabe!. Nedir bu halln. 

Niçin öyle mahzun duruyorsun? 
Demişti. (Arkası Var) 

- Kimya bnlmnmdan öyle ise 
de yediğintlz yem · er bayağı kö
mür değildir • 

Dersiniz. O halde haber vereyim 
ki bayaf;'l kömüriin heldmlikte, §i
fa \'erici il~ olarnl< milhim yeri 
l'n.rdrr. Elmnsı döğüp toz etmek 
kolay ol~ııydı belki onn il~ o1arnk 
kullanırlo.rdı. Mnden kömUrU ba.5kR 
şeylerle kan~ık oldUb"llndan IJ9.ç 
yerine kullanılamaz. Fakat bl7:fm 
man~ kömUrll elediğimiz nebati 
kömlirle, kemikleri yakarak çıka· 
nlnn hayvani k(imHr pek eski r.a~ 
manlnrt1an heri Ui\ç olarak ktı1ln
nılmıştrr. Hem de hnlk IJlc-.ı, ıcoca 

knn ilacı diye değil, en bUyUk h~ 
klmlP..r, İpokrat ve Calintt8 t.nrnfrn
dan tecrübe edllml~ ciddi bir Ui\Ç 
olarak. 

KömUr bir çok zelılrlenmeJere. 
en ziyade mnnt:ırla :ııo;ehlrlenmrye 

karşı kuvvetli bir lli\~hr. fmutn re
hlrlendikten 80nra bir knc; 4'nat 
- on Od saatten aı - hlr mUd<lt>t 
geçml!J olsa. bfle mide y.karup da 
iki ~rha lmc:rift kndnr hö.,,nr to:nt 
ynt.arsa zchlrln tesirinden ktır

tulür. 

Mangal kömürü t-Ozunun pek 
kl)'llletıl bir hassası gazlan tutma
sıdır. Hem de wızlnn kendisine 
çekerek, kendi terkibini değiştire
rek değil, onlan sadece zaptede:rek, 
kendi hncmf nln ytiz misli gazi 
tutar. Onun için ~ok gaz yap.-ın 

midelere kömlir tozu baş naçtrr. 
Yine bu hassasından dolayı, karın 
a~lanna, fena kokttln barsak 
hasfahklanna da ly:I gelir. 

Kömür tozu mfl<roplan da öldUr
dUğU için, daha mlkroplarm keŞ
ftnden önoe bile yaraların ufun&
ttne meydan \•ermemek l~ln kulla
nılırdı. Bu hassnsmdan dolayı, 

hayvani ltömUr to7.t1Du, kara kan 
damarlan içerisine şmnga ederek 
htımmalı hastalıklara k~ı kulla
nan hekimler hala vardll'. Kömllr 
tozunun diş t-Ozu olarak lmlta.nıldı
ğmı elbette benden öğrenmlyonın
nuz. 

7,ehfrU gazlara karşı mDyonlarca 
sayıda ha:r:ıl'Janan gaz maskelerin
de gazlan tutacak maddelerin esMI 

yine kömür tozu olduğunu da haber 
alırsanrz, istikbalde de içtimai ve 
tabii hayatımrzm yine klSmUre 
bağlı olduğunu "Upheslz teslim &
dersiniz. 

(Başı 6 DCI sayfada) 
muştu. Bu derece sevinç halinde 
hiç görmemişlerdi. 

Mesahası: Tahminen (1770) metro murabbaıdır. Bundan (78) metre 
murabbaı Uç katlı (228) metro murabbaı iki katlı ve (1021,5) metro mu
rabbaı bir ~atlı olmak Uzere (1327,5) metro murabbaı musakkaftır. Mu .. 
sakknfJarm üstleri alafranğa kiremitle mesturdur. 

- Geliniz! Geliniz!. 

- Ça;buk geliniz! .. Bakınız ne • 
Jer göstereceğim .. 

Kaynanası, gece yatrsma gelen 
akrabalar, karısı, kızlan, oğullarI, 
baldızları, kim var, kim yok, hep. 
sini bUytik salonun ortasına topla
dı. Koca bir halka yaptı. Kendisi 
ortaya geçtl Birinci paketi açıp 
bir bardak çıkardı. Havada bir de. 
ğirınl çizerek: 

- Gördilnilz mü? dedi. lşte bu 
bir bardaktır . 

- Gördük, dediler, bir kaba sa-
ba bardak. 

- Dikkat! .. Bakmız!. Dikkat! •. 

B ardağı parkenin Ustüne at. 
tı. Şa.ngırrr! Bardak tuz 

buz oldu. 
Hepsi dikkat kesilmiş, bakıyor

lardı. 
l1dnc1 paketten bir bardak daha 

çıkardı. Dikkat! Yerdeki tsparta 
secoa.desinin UstUne bıraktı: Şun • 
gurr! Bnrdak bin parça oldu. 

üçUncU paketten bir daha çıka
np karşıdaki divanın Ustüne frr _ 
Iattı: Tmgırrrr ! Bardak parça, par 
çıa oldu. 

Dördüncü paketten ... Kaynanaaı 
artık çıkartmadı. 

_ Dur! Dedi, ne oluyorsun? BU 
tUn bardakları mı kıracaksın?. 

Hepsi birden sustular: 
- Ne olacak ? Bu ne? 
Gayet ciddi. kıpkırmızı yüzünO 

etrafına döndürerek ve şahadet 
parmağını havaya kaldll'arak ce • 
vap vereli: 

- İşte gördUnüz ya .. Bu bar • 
daklar gayet çabuk ve kolay kın
lan bardaklardır. Kırarken zorluk 
çekmiyesiniz diye bunlardan aldım. 
Çabuk bitirmiyesiniz, çUnkU beş 
dilzineden başka kalmamış. 

Bugünkü proı;ram 

İsta.nbul: 
hğıc n~rlyntı : 
12,30 Pllikla Turk musikisi 12,50 Havadis 

13,0S Muhtelif plik ncşriyatL 14 Son. 

Akşnm neşriyatı : 
18.30 Plli.kla damı musikisi 19 Çocuk Eslr 

geme Kunımu ıuımma konferans: Doktor 
Fethi tarafından. 19.30 Spor mlisahabclcri· 
Eşref Scfik tarafından 20 Türk musiki he · 
Y.~ti. 20,30 Ömer _Rıza tarafından arap~ 
&oylev. 20.45 Vedıa. ~~a ve arkadaşları ta
rafından Türk musıkısı ve halk şarkılan: 
Saat ayan 21.}S Orkcat~a. 22,15 Ajan~ ve 
borsa haberlerı ve ertcsı günün programL 
22 30 Pllikla sololar, Opera ve operet ııar
çaları 23 Son. 
SEI\'FONIK KONSERLER: 

0
20,15 Viyana Senfonik konser (Schuman, 

Bıttncr) 23,30 Hamburg Senfonik konser. 
Hafif konserler : 

l 3,1 O Dükreş Kristal orkestrası 17 .30 Var 
şova Salon orkestrası 18 Blikreı Plll: kon.. 
seri. 19 . Kolonya, J;l~fif musiki 19.30 Buda.
peşte Çıgan musıkısı 20,25 Prag Radyo or 
~estrası. 20,25 Brüno Salon musikisi 21 p; 
ns ~- T. T, Opera ve operet parçaları 21,10 
Berhn OOrke~.tr!l, Sopran (Halk havaları). 
21,10 Prag Buyuk orkestra konseri 22 40 
Münih _Plak konser! 23,25 Prng karlfldt ııİak 
konserı. 23.30 B~rl.ın Enstrümantal ~rkdı 
k_onscr, 23,30 M1;1nıh mııslkili ve sözlü ncş 
nyat (orkestra ıle) 23,35 Roma karışık 
konser. 
Oda musiki f: 

21,30 Brlino Morao kuarteti {şarkılı) 
Resitaller: 

Tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (29240) lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Yetmiş iki No. lu Fabrika: 
Fabrikaya çüt kanadlı demir kapudan içeri glrlldikte, zemini çimento 

faplı bir antre ve diğer demir kapu arasında camekanlı zemini tahta dö • 
şeli bir yazıhane olup fabrikaya girildikte makina dairesi kargir ayak üze 
rine ahşap çatılı tavansız ve zemini gayri muntazam döşelidir. Ve muhte
lif kargir bölmeler vardır. Ayrıca bölünmUş nikelaj dairesi olup 74 No. Iu 
kısma geçilen diğer daire kısımlarını havidir. Arka kısımda aynca ayni 
evsafta montaj ve romelaj dairesi mevcuttur. Aynca halfiları da vardır. 
Yetmiş dört No. lu kısım: 
Cephe~t bir şahnişi havi ve Ust kısmı ahşap korkuluklu . bir tarasayı 

muhtevi olup Uç kattır. Zemin kat karosiyer döşeli bir antre, ahşap kapu 
ile 72 No. lu fa:brikaya geçilir. Ve ahşap merdivenle çıkılan sofa üzerinde 
iki oda bir hela ve dolap ve mermer plaklı ve ocağı ha\-i mutbak ve tarasa 
ve bir kilnrdır. Ikinci kat bir sofa üzerinde iki oda ve mutbak ve bir ha
la vardır. Odanın içinde dolıap olup diğerinde zemini çinko ahşap korku
luklu caddeye nazır bir balkon olup kapu ve çerçiveleri boyalıdır. 

Yetmiş sekiz No. lu mahal: 
Tahta kapıdan girildikte bir antre ve mozayik merdivenli birlncJ kata. 

çıkıldıkta, zemini çimento şaplı salon ve buradan girilen diğer kısmı da 
zemini çimento şaplı ve üzeri kısmen ahşap tavanlı ve galvaniz örtUlU 
iç, içe iki dairedir. 
Yetmiş altı No. lu krsrm: Zemini çimento şaplı ve kısmen karosimen 

döşeli olup 78 No. lu kısmın zem.inini teşkil eder. Ye bu kısımda simonar
me ayaklar Uzerine betonarme döşeme vardır. Muhtelif daireleri havi o· 
lop tavanlar ptrcllidir. Binalar kargir ve elektirlk ve terkos tesisatını 
havidir. 
Yetmiş iki No. lu mahal:Sahil kısmında olup .zemini çimento şaplı pot

rel ile takviye olunmuş ahşap çatılı kısımlar olup kapılan demir ve kısmen 
kapalıdır. !ki kısımdan müteşekkil olup birisi 72/ 1 ve diğeri 72/ 2 No. lan 
ihtiva etmektedir. Arsa Uzerinde Uç adet saçdan su deposu olup kargir 
bir depo da mevcuttur. Ve bu depoya muttasıl aynca bir kuyu vardır. 72 
No. ıu kısımdaki elektrik tesisatı müstecire aitdir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen kryme • 

tin yilzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesini veya milli bankanın teminat 
mektubunu havi olmaları icap eder. üstte bırakılma tarihine kadar olan 
mUterakim vergi, tanzifat. tenviriye ve lcarei vakfiye borçları medyuna 
aittir. Yirmi senelik vakıf lcaresi, taviz bedeli mUşteriye aittir. Arttırma 
şartnamesi 3.5.937 tarihine müsadif pazartesi gUnil dairede mahalli mah 
eusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 26-5-937 tarihine milsadif çar
şamba gilnü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci art
tırmada bedel kıymeti muhammenenin % 75 lni bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm teahhUdU baki knlmak üzere arttrr· 
ma on beş gün daha temdJt edilerek 10-6-937 tarihine mtisadif perşembe 
gUnü sa.at 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikincl arttırma neticesin 
de en çok art.tıranm Usttlnde bırakılacaktır. 2004 No. hı icra ve ifl!s ka· 
nununun 126 mcı maddesine tevfikan haltları tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarmm ve hususile faiz, ve masarife dair olan iddialarını ilan tarl
hınden itibaren 20 gUn zarfında evrakı mUsbiteleirle birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siclllerlle sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malumat almak istiyenlerln 935/ 771 numaralı dosyadA 
mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anb .. 
yacakları 118.n olunur. (32040) 

Be'ediye ~ U Jar id ares,nden: 
Kaatanede yapılacak bazı ameliyatdolayısile 23-4-1937 Cuma güntı 

akşam saat 21 den ertesi günü sabah saat dörde kadnr lstanbul yakası
nın yüksek semtlerinde terkos sularını kesmek zarureti hfı.s1l olacağı 
muhterem halka bildirilir. (2289) 

Adalar Sulh mahkemesinden: Yu
nanistanda Yn.nyada Ayakozma soka 
ğmda 41 No.lı evde sakin Panayot 
Diyamandopoloya: 

ı stanbul Komut. nlıgı Satın 
alma "omisvonu ılAnları 

Lefter Diyamandi, Sofiya ve Ka-
lstih kam ta.burunun çoban çeşmetlrina ile şayian ve milştereken mu-

tasarrıf buJunduğunuz BUyilkadada de bulunan barakalarının peratone.r
Niznm caddesinde Nizam Ye Bakkal lerl yeniden ynptınJacaktır. Açık ek· 
sokağında ki\.in Pnrsel 3. Harita 157. siltme ile ihalesi 12 Mayıs 937 çar • 
ve kapı 23-25 No. lı altında dUkkam şamba gUnU saat 15 de yapilacaktır. 
olan kagir iki hanenin gayri kabili Muhammen keşif bedeli 509 lira 56 
taksim olduğundan açık artırma ile kuruştur. Şartnamesi her gUn öğle -
satılarak şuyuunun izalesi hakkında den evvel komisyonda görlllebilir. ts 
sözü geçen Lefterin vekili avukat teklilerinin 38 liralık ilk teminat mak 
Valyasm aleyhinize açtığı davanın buz veya mektuplarlle ihale gUniln • 
muhakeme gilnUnde isbatı vilcut et- den evvel inşaat şube.sinden alaca.kla
mediğinizden hakkmu.da gtyap ka • n vesikalarlle beraber belli günde ve 
ran verilmişttr. Gayri mcnkuliln ta- vakti muayyeninde Fındıklıdn Komb 
pu kaydinin celbi ve ehlivukuf mari- tanlık Satınalma komisyonuna gel· 

18,10 Pra~ piyano. keman aonatlan 18,15 
Varşova Pıyano • ıarkı (Brahms, Joscf 
~farka, Faur~, Ravcl) 18,30 Budapc$tC Kla 
rınet konserı. 20,10 Prag Halk ıarkıları 
(plak) 20,20 Varşova Leh şarkıları 20 20 
Berein Sarkı resital! 20,25 Bratislava Sİav 
h~lk tarkılan. 20,25 Hamburg Saksofon 
pıyano. 

fetile keşif ve takdiri kıymet muame- meleri. (2281) 
lesinin ifası için duruşma 9, 6, 937 -----===:ıı:::ıı:::::ıa-=======-

Dans mnsllcfsl: 
20,15 MUnih 23,30 Budapcştc, 

24,15 Roma 
Brcıılav. 

saat 10 a ve keşif 29, 5, 37 saat 9 a 
bırakılmıştır. Tahribi ilandan itiba
ren 15 gUn zarfında itiraz etmediğiniz 

takdirde mahkemeye kabul edilmi -
yeceğiniz tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 

ARTIK ECNEBI MALI KULLANMIYA HACET KALMADI! ~---~ 
Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; Avrupa malından daha 
iyi ve daha ucuz 

BAŞKURT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, 

çay kaşıkları 
vesaire kat'iyyen p&!lanmaz ve dalma ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 

muhafaza eden halis alpakada.n yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve Av 
rupa malm.ı verirlerse almaymız. 

Mektep idarelerinin nazarı dikkatine: 
Çat.al, kaşık ve bıçak takrm.la.nmxzm tarzı imalini gör -

mek lstiyen mektep talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret ebne
ri rica olunur. 

Umumi deposu: T~takale, 51 No. lu Poker tnL§ bıçaklan depo8udur. 
Fabrikası: Beşiktaş vapur iskelesi ittiMlinde No 28 - 30 

-~--------1 ....................... .. 
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Son çık Bah 
~son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sAtıH ~;~ı:.Tı 

T Ekıiltme Temdidi 

Urk Hava Kurumu 
ı Genel Merkezinden; 

han - ~elc.e ekau . 
garı Ue bir bneai llA.n edilip te talibi zuhur etmiyen bir tayyare 

aa "aıt Yatakha.n bin Yetine 6 e asmm Merzif onda inşası keşifierl son plya.-
ko.nUl.ı:r:ıtışt ... g re değişuruerek yeniden kapalı zart uaulile eksiltmeye 

2 -. 
nı - Bu l,e a.l.d 
, tı Geneı '!.lerke:je, keşif ve şartnameler Anka.rada Türk Hava Kunı-

Ura "erilerek llın den ve lstanbulda Türk Hava Kurumu fUbeslnden on 
3 - ~el acaıctır. 

1a:a Yenı nıu~~lnda bedeli mukabilinde proje, keşi! ve fartname alan • 
~tıilır. el evrak PUamz olarak Anka.rada Genel Merkezden 

tu~ ~kalltnıe ~ 
(136239) ~-~onuıan haııgar ve yatakhane blnasmm kaşıt bedelleri 

~ - l:>ı_ 44.l-a.cıır. 
lı:ıerk """IQ!Utnıe 5 

6 
etinde Yapıl maYl! 1937 günü saat 11 de Ankarada kurum genel 
- I.teklln 8.Caktır. 

lhlı.ıdi olduhn in diplomalı mimar veya mühendis olması ve inşaat mUte-

~ gallteırın a dair kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış resmi 
lab de bir bina eat ve fiındiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıym&-

at elıneat hışaaı itini muvaffakıyetle başarmış olduğunu vesika ile 
'l - 1ate fart.tır. 
~ Cttıeı ~er (l0217) lira (93) kuruşluk muvakkat teminatlarını ku
-«!Qdecf -erkeı v 'e.tt e talep edil ezn~Ine yatırarak ala.caklan makbuzu ve altmcı 
~ 0na kadar T" en vesıkalan kapalı zarfla birlikte 5 mayıs 1937 günü 

~ (2~~)Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığına teııllııı 

~ ~ Damlryolları '' limanları işletme U. idaresi llinlar1 
'-l~en bed 
bı,._ 937 ~az eli <9000) lira olan 20 ton tasfiye edilr:n.i.ş pamuk yağı 
~dt aa.~1 

gtlnU Mat 15 de kapalı zarf usulU ile Ankarada idare 
u ite alınacaktır 

11Uıı •- rirnıek i u ' 
ıı~ ""~ ettıg.ı s Yenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile kanu-

ttltıitı "ınde, hıt.ı,::81kaia.n, resmi gazetenin 7~5-1936 gtin ve 3297 .No. lı 
t?t.. .. trinı 'Yni et.mı, olan talimatname dairesinde almmıf vesıka ve 
~ gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri IA-

~AA- ~eler p 
~ leeeııu llraaız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar -
~ AJt.ın nı ve &Sevk ~fliğinden, lzmirde Alsancak mağazasından, 

cı lfletnıe nıUdUrlUğUnden dağıtılmaktadır. (2063) 

'41ta • Satılık Duba 
~~ ~tle mesi müdür üğünden: 
deu ~ dubaYa ulunan 811_ kemi.sinden yukarısına kadar bakır kaplı (6) 
~~lıan l937verııen fıat haddi lA.yik görülmediğinden arttırma miid 

ttlııı, e.rtn % 7 i~mba gUnU saat 15 e temdit edilmiştir. 
telnıeı .ri_ güvenme Paralarlyle mezkfır saatte Akay şefler en-

e (2283) 

SAT 
.. 

"k· Size· " ısı · · en nı··t h u e arrik ziyadar 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
MI LAN O 

31 Ilkkanun 1936 tarihindeki umumi bilançusudur: 

Aktif 

KASA Lit 840.014.933.10 
Portföy, ltalya devleti tarafından temi-
nallı ltalyan devlet eshamı ve vadeıiz 
nukud 4.688.231. 753.45 
RöPORLAR 93.402.04 7.30 
Bankaya ait eıham ve tahvilat 128. 733.052.1 o 
Banka afilyasyonlarına ittirakler 251.794.095.40 
Borçlu muhabirler ve heıabı cariler 1.931.965.030.10 
Kabuller dolayıaile borçlular 29.484.872.40 
Aval ve kefalet dolayııile borçlular 199.189.202.95 
Muhtelif borçlular 112.924.900.50 
Filyaller ve ıaireye mahıuı emlak 145.934.000.-
Mefrutat ve teıiaat 1.-

Lit 8.221.673.888.30 
Meclisi idare azalıiı kefaleti: 

M~vdu .menkul Lit 9.302.077.-
kıymetler Teminat olarak: 

Lit 585.196.226.
Emanet olarak: 

Lit 6.238.416.735.-

6.832.915.038.-

Lit t 5.054.588.926.30 

Pasif 
• 

Resmi ıermaye Lit 700.000.000.-
İhtiyat akçeıi 145. 769.054.50 
Hi11edaran dividand hesabı 47.965.-
Tasarruf mevduatı ve aile aandığı 1.521.062.207.55 
Alacaklı muhabirler ve hesabı cariler 5.236.011.701.95 
Ticari kabu1Jer 29.484.872.40 
Aval ve kefalet dolayısile alacaklılar 199.189.202.95 
Muhtelif alackhlar 143.347.299.60 
Mütedavil çekler 206.239. 123.-
1937 yılına ait reeskont 5.393.535.55 
Geçen yıldan müdevver kar 16.857.481.45 
Senei hazıra safi karı 18.271.444.35 

Lit 8.221.673.888.30 . 

Meclisi idare azalığı kefaleti: 
Mıankul kıymetler Lit 9.302.077.-
müdileri . Teminat olarak: 

Lit 585.196.226.
Emanet olarak: 

Lit 6.238.416.735.-

6.832.915.038.-
Lit 15.054.588.926.30 

Kar ve Zarar Hesabı 

Harçlar ve masraflar Temettüler 

T aıarruf mevduatı ve aile ıandığı faizleri Lit 
idare meaarifi 

29. 750.584.40 
130. 168.976.80 
14.140.049.05 

1 .673.628.40 
5.393.535.55 

18.271.444.35 

Portföy iskontoıu ve devlet eıhamı faiz-
leri L~ 
Muhtelif hesabı cari faizleri 

80.839. 761 .45 
76.927.491. 70 
4.516.557.45 Vergi ve rüsum 

T eıiaat amortismanı 

1937 yılına ait reea.kont 
Senei hazıra aafi ki.rı 

l4 'atuı Sulh Üçüncü ~ukuk HA.kim
liğinden: Y edikule i.cıtasyon caddesin 
de • sayılı evde otura.n KUı;;Uk Sey -
fullah kızı Ruklyeye ayni evde dayısı 
Enverin kiiçUğUn sinni rUşte vusu -
lüne kadar bütün işlerini görmek il· 
zere 21-4-937 tarihinden itibaren vasi 
tayin edildiği ilan olunur. 

• 
1 

Röpor faizleri 
lıtirakler, kuponlar ve menkul kıymetler 
üzerinden kar 
Komiayonlar ve muhtelif karlar 
Emlak gelirleri 

21.749.976.25 
10.981.628.60 
4.382.803.10 

Lit 199.398.218.55 

D plomalı Fen Memuru ar anıyor 
Mudanya 8elediya Reisliğinden: 

Belediyemize 100 Ura Ucretle diplomalı bir fen memuru alınacaktır. 

İstekli olanların vesaik ve evrakı müspite asıl veya örnekleriyle bizzat ve 

yahut yuı ile belediyeye bllf vurmaları ilAn olunur. (2287) 

Lit 199.398.218.55 

OSMANLI BANKASI 
J LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenl
cami ve Beyoğlu daireleri, Bahar bay 
ramı milnasebetile 1 mayıs 1937 tari
hinde kapalı bulunacaktır . 

f!j 
TÜRK TiCARET BANKA)I 

r ı 

latif . . parlak bir havuz teklif eder ... 
~~r zıy~ altında hoş manzaralı çiçekler ... 
özlerın zevkile şenlenen bir mesken •.. 

f:'iy ~arnekanınız için dayanılmaz bir cazibe ... 
a ı taksitlerle ödenmek şartile 
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Şimdiye Kadar Dünyada Yapılabile 
En Mükem-
mel Lastiğin 

Re smi 
B u resimdeki fevalkade güzel lastiğe dikkatli balCmrz. 

Şimdiye kadar haricen bu kad~r güzel bir lastiği dün· 

ya yüzünde hiç kimse gönnemİftİr. 

Emniyetin ve mukavemetin temini için hiçbir f edaki.rhkta.n 
çekinilmiyen, para mukabilinde daha iyisini almıya imkan 
bulunmıyan bu yeni çifte kartal markalı laıtik dünyanın en 

büyük lastik fabrikaaı olan GOODYER f a.brikasmm ma

mulatıdır. 

GOODYER fazla sür'atli yeni model arabalarda eaki mo

del arabalara nazaran sekiz misli daha fazla mukavemetli 

lastiğe ihtiyaç olduğunu nazarı dikkate alarak yeni çifte Kar
tal lastikleri imal etmittir. 

GOODYER'm timd;ye kadar 250.000.000 laıtik yap

makta elde ettiği emsalsiz tecrübelerin meydana çıkardığı, yo 

lu ısırdığı iç· n kaymasına imkan olmıyan, sağlam, müvazeneli 

ve takviyeli lastik budur. 
Yüksek evsafta mevaddı iptidaiyeyi dünyanın her tarafın· 

da arayıp bulduktan sonra uzun ve çetin tecrübe aylan geçti. 

Devamlı surette saatte 155 kilometre sür'atle giden tecrübe 

otomobilleri bu suretle sür'at rekorlarını kırdılar. 

Bu tecrübeler neticesinde GOODYER'in tekemmül ettir· 
diği kalın ve kaba bir lastik deiil, esneyen, aupl, hara rete ve 

aza.mi sür'ate mütehammil, konforlu ve emsalsiz zarafet ye . 
güzellikte ıon derece mukavim bir lastiktir. 

Çifte Kartal laıtiklerine et olmak üzere ve kat'I emniyeti 

bir kat daha yükseltmek için can kurtaran (Life Guard) iç lis· 
tiklerini tavıiy~ eder;z, Lastik patla.mumdan mütevellit ka

zalardan muhafaza için bu iç lutikler yeganedir. Yl1112 lü· 

zumlu değil, fakat kat'i bir ihtiyaç olan bu iç lastiklerin vazi. 
fesi para taııarrufu değü, hayat 

taııarrulu olduğu nazarı itibare 

alınmalıdır. 

Can kurta ran 

iç lastikleri 
~ - Sarı supap ve mavi renkli b&f

lığma. dikkat. 
B - Can kurtaran iç lAstiklerlne ha,.. 

va verilmesi diğerlerine naza " 
ran biraz daha uzundur. Sebe
bi havanın iç 1.Astiğin birincl 
kısmından ikinci kısm.ma bir 
supap vasıtasile tedricen geç " 

mesidir. 
C - lç ltı.stiğiıı içindeki iki kat bezll 

bu ikinci ıastik ile dı9 lbtiğin 

yırtılması ve iç llstfğin patla " 
ması Uzerine arabanın kontrolü 

nU muhafaza ederek tevekkuta 
kadar emniyetle yola devam e
de bilirsiniz. 

DOUBLE 
EAGLE 

LASTlKLERl 

Can kurtaran iç 
.lUtiklerl 

Para tasa?TUfu 
için değil, hayat 
tasarru!u ıçın 

yapılmı.ştır. 

DONYANIN HER TARAFINDA DIGER MARKALARA 

8 KA T' i 
SE BE P 

Yeni çifte kartal l!stiklerlni 

şimdiye kadar iınal olunan bütün 

18.sti.klerln fevkine çıkarmıştır. 

ı - Para ile mUbayaa olunabi

len en kıymetli, en iyi, en emniyet

li ve en fazla kilometro yapan bir 

2 - Dünya yüzünde mevcut 18.s
tiklerin patinaja en ziyade muka-. 

vim olanL 

8 - Daha kalm taban, % 15 dar. 
ha derin çizgiler, emniyetle tevek

kuf ve binlerce kilometro daha faz 

la ömür temin eder. 

4 - Tama.mile yeni bir usulde 
yapılan taıban, lastiklerin en bU
ylik düşmanı olan hararete fevka

lade mUtebammildir. 

sini gören hu.su.si lastik kısmı te
kemmül ettirilmiştir. 

6 - Her bir kat ta.ş kesiğine ve 
kenarların arızasına ve lastiğin ça 
buk aşınmasına mukavim hususi 
.SUpertwsit ipliğinden imal olun-

muştur. 

'1 - Fazla takviyeli IA.stiklerdc 
görülen sertlik olma.yan, çok esne
yen, istirahat temin eden bir lastik. 

8 - Lastik sanayiinde kullanı. 

lan en yüksek malzeme ve en iyi 
işçilik ve en arkı teftişten çıkan 

son derece müvazeneli bir lastik. lA.atilrtir. 

5 - Bez katlan ayn ayn tak -
viye edilmiş olup amortisör vazife-

1.------------------------------------------' 

Cifle Kartal LAstil<leri 

NAZARAN DAHA FAZLA ADAM GOODYEAR LASTIKLERILE . . s. 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumt ne.şriyatı idare edeJl~ 
Oazetedlik ve Neerfyat TUrk Limitet Sirketi. Ba.sıldııb yer 1' 


