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Bir Haftalık 
Tarih 

Ahmet Emin YALMAN 
atayda, bu son hafta içinde 

de sisli ve tazyikli vaziyet de
vam etmiştir. Fransanm belki de 
Cenevre anlaşmasrnr samimiyetle tat. 
bik hususunda hüsnüniyeti vardır. 
'.F"at bu hüsnüniyet bugüne kadar 
lintayda tesirini gösterememiştir. 
Müstemıeked ruhlu Fransız memur
ları hiila vaziyete hakim bulunuyor -
lar, müfnt Suriyelilerin tecavüzlü 
hareketlerini hfila himaye ve teşviH 
edıyorlnr. Düriyünün Parise çağml. 
lnasındaki maksat, kendisini değiş -
tirmek veya hiç olmazsa kıulağmı 
bUkmek ise diyecek yok, fakat eğer 
:Fransa hükumeti, Hatay hakkında 
DUrivüden fikir alarak faaliyete ge. 
c cek e Fransanm hüsnüniyetini da. 
ha <'0'1< zaman bekliyeccffeiz . 
Di~er taraftan Suriyedeki müfrit. 

ler, memleketlerinin sulh ve emniyet 
hususundaki menfaatlerini anlııma • 
tnakta ve kara,,lık yollarda yürümek
te c1Pvam ediyo-rlar . 

Cenevrede Hntavm ana tec1riliit 
ka~1ınu hazırlanırken bü Un bu vr'kıcı 
Ve- kırıcı cerevanlarm <;ıplak bir su -
rette gözöııünde bulunmasında bir 
favda vardır ki o da Cenevredeki mü-
2 kere hevetini ikaz etmesi ve Ha -
tay istiklfı.Jlni koruyacak milessir 
tedlıirlerin ona göre alınmasıdır. 

Hatnyda vaziyetin az zamanda dü
u.>leceğine itimadımız vardır. Bu 
hususta biz. biraz Blum kabinesinin 
hüsnüniyetine ve dostluğuna. biraz 
Milletler Cemiyetine. en çok ta hu -
dutıarnnızda ve milli işlerimizde 
emniyet ve istikrar kurmak husu -
ındaki kendi azmimize güveniyoruz. 

Avrupada yeni f,,ttna 
~tina toplantısı isbat etmiştir 
ki Balkan Birliğinin zaafa 

Uğradığı hakkında vakit vakit orta -
lık d l ri\' ıvetler, h kikatlerln 

, ...... ı. o zı lOH..ıuıuru Jııuuu.ıtırae 
h "küm süren arzuların bir ifadesidir. 

Balkan Birliği içinde hüküm süren 
tenıiz sulh sevgisi ve sıkı ahenk, Ati
:na toplantısında bir defa daha iten _ 
dini göstermiştir. 

Balkanlarda sulh günden güne da. 
ha fazla kök tutarken, A vrupamn her 
tarafında yeni yeni fırtınalar başgös
termiştir. 

Almanyanrn, Çekoslovakyaya bir ta
nrı-uz hazırladığı, taarruzun Çekoslo. 
Vakya Macarlannrn bir isyaniyle baş
lıyarağı, Alman ekalliyetinin isyana 
iltihak edeceği. bunun üzerine Alman 
ordusunun sahnede görüneceği hıık. 
kmda Londrada haberler dolaşmıştır. 
Hatta bu taarruza ait gizli Alman 
planlannm, İngiliz istihbar servisinin 
eline geçtiği de söylenmiştir • 

Bu haberler, Avrlıpada zaten hiç 
eksik olmıyan telfuşlı havayı daha sis
li ve kansrk bir hale koymuştur. 

Bir taraftan da Çekoslovakya, Al
ınan ekal!iyetini kendine bağlamnık 
f çin bir takım mUsaadekii.rlıklar gös
termiye karar vermistir. Fakat bu 
Almanların çoğıu arasmdaa Almanya 
Ya bağlılık duygusu o kadar kuvvet
lidir ki bu gibi mUsaadekarl:ııklarJa 
Uç milyonluk Alman ekalliyetinin 
Prağa candan bağlanması beklene -
ınez. 

Nasrettin Hoca müsabaka
nıızın cevaplarını göndermek 
için koyduğumuz müddet bu 
akşam bitiyor. Hediye kaza
nacakların listesini yarından 

itibaren neşredeceğiz. 

YEt~I 
MÜSAB.AKAMIZ 

750 liralık yeni btiyük mü
sabakamıza ait bütün Nf.si

lft.t bugün sekizinci sayfada. 
dı~ •' 

~-·· ···-···-·· · ···?.:· 

BAŞMUHJ\RRtRt: AHMET EMiN YALMAN 

Hataylılara tecavüz ediliyor 

Demir gömleklilerle halk 
• 

arasındaki müsademede 4 
kisi Oldii, 15 kisi yaralandı 

u 

1 
Vataniler geniş ölçüde 
ziilme karar verdiklerini 

gösteriyorlar 
Kudüs, 27 (TAN muhabiri bildiriyor) - Alevi devletinin mer

kezi olan Antakyada, Halepten gelen arkadaşlarını karşılamağa 

giden "Demir Gömlekliler,, sokaktan geçerken kışlanın önünde 
birkaç el sil§h atılmış ve halkla Demir Gömlekliler arasında bir 
müsademe olmuştur. Neticede 4 kişi ölmüş ve 15 kişi yaralan
mıştır. 

Demir gömlekliler nümayiş yapacaklar 
Lazkıye, 27 (TAN muhabiri bildiriyor) - Şam ve Halcpte 

Demir Gömlekliler teşkilatına mensup Araplardan be~ yüz kiti 
lskenderuna gelmiştir. Bunlar lskenderun civarında Şekve 
köprüsünde Vatani partisi mensupları tarafından kartılanmıt!ar· 
dır. Bu hareketin sebebi Hatay anayasasının Cenevrede ihzar 

Hafoyın istiklôline kavuşması münasebetiyle Antakyada yaptlan büyük edildiği şu sıralarda va7.İycti yakından kollamaktır. Hatay ana 
sevinç tezahürat tndan bir intıba.. yasası Vatanilerin arzuları hilafına kabul edilecek olursa bunlarla 

I nümayişte bulunması mukarrerdir. 

ı····· · · · ·· · ········· ·· · · 

Bütçe yarın 
Kamutaya 
veriliyor 

: Vekiller Heyeti, 
ı Bugün de Bir 
f Toplantı Yapacak 
ı Ankara, 27 (TAN Muhabi
: rinden) - icra Vekilleri Ha
: yeti, bugün öğleden evvel ve 
$ sonra Başvekil lnönünUn Re
t ısliğinde toplanmış, toplantı 
t geç vakte kadar sürmüştür. 

$ Vekiller Heyeti, dündenberi 
938 bütçesi üzerinde çalışınak 
tadır. Yarın sabah Pazar ol
masına rağmen tekrar topla. 
nacak ve bütçe üzerindeki ça· 
lışınalarını neticelendirecek 
tir. Bütçe, Pazartesi sabahı 

J Kamutay Başkanlığına veril
• ıniş olacaktır. ! Siyasi Müsteşarlar 
• Hükünıet, siyasi müste. 
: şarlıklarııı kurulması işinin ~ 
: ve yapılacak tayinlerin Mar- J 
~ tın 22 sindeki Kamutay top- i i lantısından evvel bitirilmesini 
• kararlaştırmıştır. 
: Başvekil lnönünün bütün 
ı vekillere üçer namzet hazırlı
•ı yarak kendisine vermeleri hu 

susundaki envi Vekiller tara
fından yerine getirilmiş ve 

I
~ hazırlanan listeler kendisine 

verilmiştir. 

Namzetler arasında en kuv
vetlileri daha evvel isimlerini t ııeşrettiğiırıiz zevattır. 

••••••••• •••••••••••••• •• 

h d 
_ I Hôc:Jise, Ankarac:Ja asabiyet l 

U U uyandtrdı I 
• Ankara, 27 (TAN ınuhabi- 1 B ulgaristanda 

diktatörlük ve de
mokrasi mücadelesi 

Rusya, Avrupa 
dunda modern bir 
Çin seddi yapmış ! 
İ ngiHz f!azeteieri, bu tahkimat 
hattının havadan bile aşıta-

rinden) - Bilhassa bup.;i.in Ha-
t )D ~ 1 n hab ler Ank ra-
da bUyük bir asabiyet dQgur -
muştur. Demir gömleklilerden 
mürekkep kuvvetlerin lskendc
runa gıtmesi Vatanilerin şiındi 

ye kadar müstemleke memur -
ları ve çeteler vasıtasile yap
tıkları geniş zulme daha geniş 
ölçüde karar verdiklerini an
latınaktadı r. 

..,, 
mıyacagını yazıyorLar 

'Jıelgraflar, Sovyet Birliği°nin bütün Avrupa hududunu yer 
altından tahkim ettiğini ve çelik ile beton kaleler vücude getirdi 
ğini bildirmişti. Londra gazeteleri tarafından verilen malUmata 

Bütün bunlar Ankarnya Ha
tayın anayasasının tam bir vü 
zuh ve kat'iyyetle hazırlanma

sının liizum ve zaruretini bir da 
ha hatırlatmakta ve Cenevre 
müzakerelerinde hüsnüniyet 

(Arkası Sa 12 SU 2 d,.) 

göre, Sovyet ,,Birliğinin bu tahkimat hattı 1000 mil uzunluğunda --...... ...,,,,.,,~ ....... .....,,._.... ....... ......,,..........,,.,.......,.. 

air. Gö·çmenlere 

OMOSKOVA 

• KIEV 

.Fransanm Almanya hududu üze -
rinde vüoude getirdiği bu hattın uzun Je 
lU~'ll yalnız 250 mildir. Ve Fransa bu sermaye U4 
hattı elli mil boyunca uzatmıya karar 

vermiştir • verı· 'ecek 
Sovyetlerin bu hattı, ha\'fL L' 

dan <lahi geçilmez bir hal. Ankara, 27 (TAN) - İskan u -
· de<lir. Ciinkü hattın talı1d- mum müdürlügu· ·· Orta Anadolunun - ' ' matını keşfPtmire imkan yok. Konya, Niğdf', Kayseri, Yozgat, Ço 
tur. Biltlin kaleler çclilden ya.. nım ve Tokat viliiyctleriyle Sivas vi. 
ııılma muazzam kapılarla ka - lfı.yetinin Şarkışla imzasına iskan e • 
pannıakt.a ve zehirli gnzlarnı dilecc-k göçmenler için 1000 araba. 
sızmasına mani olacak hiitiin 500 çift öküz almıya karar vermiştir. 
fenni te<lbirler· alınmış bulun - Sıhhat Vekıl.leti, göçmenlere muayyen 
makta<lır · bir haddi geçmemek şartiyle miiteda. 

Yer altı tahkimat gıda, su, mut. vi1 sermaye vermek imkanlarını araş. 
fak, ha.marn, telefon ve radyo ile mU. tırmaktadır. 

Londra, 27 (Deyli Heraldin siyasi muhabiri yazıyor) - Görü 
nüşe göre, Bulgaristan demokrasile diktatörlüğün yeni savaş sah 
nesi olmak üzeredir. Bir yıl önce Meşrutiyet hükumetine dön• 
mek için bir teşebbüs vukubulmuştu. 

işin geriye bırakıldığı görülüyordu. 
Fakat aylar geçtikçe bu 

Geçen birıııciteşrınde yapılacağı 
soylenen umumi intıhabat, bılii.mtid
det gedktınlmış bulunuyor. Mcnılc
kette tazyik, Miralay Velçefüı dev. 
rındeki tazyikten farksızdır. Bugun 
Başvekilin şahsi gazetelerı faşi7.md,•n 
vesaireden bahsetmektedir. Sosyal 
demokraUann lideri olan Pastukof 
geçenlerde bütün demokrat partiler 
namına krala müracaat ederek kanu
nu esasinin tamamiyle iadesini is -
temiş ve diktatörlüğe karşı fiili mu .. 
knvemete hazırlanmıştır. Söz artık 
kralındır Be1ki de kral o~d\.ıya gU -
venerek mücadeleye karar verir. Fa
kat bu hareket tehlikeli olur. Çünkü 
ordunun diktatörlük edecek krala sa
dakati şüphelidir. Fakat en tehlikeli 
amil, Kral Boris ile İtalya aras!ndaki 
sıkı bağlılıktır. 

Puçenin. Kral Borise icabında yar. 
dım vadetmiş olması muhtemeldir. 

(Arkas1 ta 1~ SU 4 de) 
Sosyal Demohatlann lideri 

Pastukof 

Sovyet Rusyanın Avrupa hududunda 
vücude getirdiği tahkimat hattım 

gösteren harita 

cehhez olduğu için bir muhasaraya 
kolaylıkla dayanacak vaziyettedir. 

Bilhassa Ukrayna tarafından, 
hattı geçmek imkanlarının ka
milen bertaraf edildiği temin o. 
lunuyor. Buradan dakika başın
da on binlerce kurşun fışkıracak 
vo istenilen heryeri kurşun sa. 
ğanağına tutacaktır. 

1 
.. 1 UMUMi YERLERDE 

Burada yapı lan motor tankı ,TÜRKÇEDEN BAŞKA 
DiLLE KONUŞANLAR 

ı Sovyetlerin Uzak Şark hududunda 
Gandinin Partisi da buna mUma~ı' bir hat vücude ge • 

Zafer Kazandı tirdikleri bildirilivorsa da buna dnir 
tafsilat verilmemektedi\ 

Bombay. 27 (A.A.) - Vilayet hü- ==========~=:::::mr:=-
kfımetleri için yapılan umumi intiha
batta Gandinin milli Hind partisi bü
yü kbir zafer kazanmıştır 

Hindistanın aayrılma~ olduğu on 
bir 4\rk-Omett.~ milli parti altısında 

ir ~s · et elde etmik ve diğer 
"Ü de n ii ekseriyet temin ey -

. 

........... - .............. 
SU<®OIN 

16 
SAVIFA 

t 

I 

Ankara, 27 (TAN muhabirinden.} 

- Dahiliye Vekileti. İstanbul vallll • 

yerlerde Tür .. cçeden gayri lisanlar 

konuşanların ;okluğu ve bu işin hif 
bir kayıt altmda olmaması dfitkatl 
<;ekmekte ve İstanbul belediyeetnia 

diğer birkaç ~ehir belediyemizin yal 
tığı gibi Türkçe bildiği halde bqka 

"Belkis,, Tankı denize ind"rilc:Jikten sonra.. lisanla konuşanlardan oea almasmm. 
(l'az.ı ı 12 inci snhifcde) mümkün olduğu ilive edilmektedir • 
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CENUP 
HUDUDUNDA 

Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Cenup hUdudu·nun 
Şikagosu : Resülayn 
Fransız Resülaynında ada",n 

başına 3 4 altın ticaret 
sermaqesi düşüyor 

• Franaıı zabitlerile ötedenberide.:ı bUr tarafına, karşı iktisadi bir ta.ar • 
b~~diyoruz. Onlardan Refiüli.ynda- ruza geçen bir şcliirde görUlebilir. 
ki hayatlarına dair malumat almak Şimdi, Fransız zabitlerinin, H~lep 
Ultiyorum. ten kadın getirtmelerinin, hususi ôİ· 

Mühendislerin 
Limandaki 
Tetkıkieri 
İstanbul limanının inşası işini de • 

ruhte etmiş olan lngiliz mUessesesi 
mühendisleri limandaki tetkikatları
na devam etmektedirler. 

Mühendisler Kuruçeşme kömür de
polarını ve rıhtımları gözden geçir· 
dikten sonra müstakbel limanın mü
him bir parçasını teşkil edecek olan 
Ahırkapı sabillcrinrlc çalışmıya baş
lamışlardır. Bu tetkikat, bugünlerde 
lngiltereden gelecek mühendislerin 
de iştirakiyle bir müddet daha devam 
edecek, bundan sonra limanda yapıla
cak un:ıumi inşaat hakkında projcl~r 
\'e planlar ha7.ırlanacaktır. Bu proje
ler Vekiıleti!'l tasvibine arzooildikten 
sonra inşaata derhal başlanacaktır. 

Nufus 
kütükleri 

yenileniyor Radyoları var ... Sinemaları? O. dj nema, Psin ~unnalarının ve saire ve 
var. Tiyatrolar, eh o da var sayılır. sairenin manası bu tafsilat verildik· 
Bundan bafka husu8i bir P.sin yap - ten .sonra daha iyi anlaşılır zannede • 
mifl&r. Orada güzel su hayatı kur • rim. Memleketle, halkı yeniden nüfus 
muşlar. Sıcak günlerde audan çıktık . Amma diyeceksiniz ki, bu 75,000 kütüklerine kaydetmek ve kaydolu. 
lan yokmu~. Müsteşar denilen zat, rakamını nasıl buldun? ı nanlara da fotoğraflı hüviyet cüzdan. 
bir .~e motör getirtmiş. Bu motörle Evet, bu 75,000 rPkamım nasıl bul ları vermek zarureti hasıl olmuş, nü
Re11ula):nın biraz ilerisindeki ırmakt:ı dum? , · . fus umum müdürlüğü bir kanun proje 
rezermı., ... Hat ti geçen günü bu ır- Şimdi bunu ~ize tef errüatile isim si hazırlamıştır. Nüfus kütüklerini ta. 
makta 150 kilometrelik bir mesafe vererek, m~dde tasrih eı:lE:rek anlata· mamen deği§tirecek olan bu kanun 
katetmif. cağım: projesi, geçen se.ne işe tahsisi icap e-

Eğlenceleri hiç eksik değil. Zevkle Evvela Resülaynm tam karşısında· den bir milyon liralık tahsisatın büt-
ri yerinde .. Çünkü Araplara parayı ki Viranşehirden buraya hiçret eden çeye konulmaması yü7.ünden . tatbik 
kazandınyorla.r, paraları beraberce Ermenilerin isimlerini vereyim: edilememişti·. ~faamafih . bu masra-
payla,ıyorla.r. lşler tıkınnda... Abdo Zarta, sermayesi: 1500 altın. fın, hUvivct cüzdanları mukabilinde 

Biltlin bu ince ;ıoktalan dinledik: Sabri,' sermayesi: 500 altın. alınacak .25 kuruşla kar.şılanabileceği 
t~n sonra bu ıe!er ben Fta.nsız zabı· Şükrü Agop, sermayesi: 4000 altın aİllll.§ılmıştır. Bu itibarla, bü~-ük nii-
tine sordum: . . ,Melk,o Rahip, sermayesi:' 700 altın fus yazımının bu !'lene olmadığı tak-

- Fakat dedım Bay mlisteşar, bu. Galip Me,ryemo, sermayesi 4000 al- dirde 193~ senesinde vnpılması kat'i 
rada çok kaçakçılık olduğundan p · tın. surette takarrUr etmi; tir. ' 
klyet ediyorlar.. Bunlardan maada "ermaycsi iOO al ' -------

0 tam bir sömürgeci Fransız gibi tın olan ve yine Viranı:ıehirden hicret 
(ÜldU: eden Aslan isminde bi~ de İslam var 

- Kim demiş onu? Diye sordu. Ve dır. 
tonra ilave etti: Urfadan hicret edip Resülaynda 

- Burada ıizin tarafınızda kaçak depo kuran Ermeniler şunlardır: 
cılıkla o kadar çok mücadele ediliyor Keğork, sermayesi: 1500 altın, 
ki, kaçakçılık olması imklnaız. Heru Salipayiton, sermayesi: 3000 altın , 

dedi. biz kaçakçılığa müsaade eder Boğos, !lermaycsi : . .ıooo altın, 
miyiz? Öyle bir fey yapmak lııtiyen Bundan maada sermayesi 5000 al-
olursa derhal bir.im 'idd~tli mUdaha- tın olan ve yine Urfadan hicret eden 
lemizle karşı. kaqıya gelir... Şükrü isminde bir Yahudi vardır. 

Ben: Diyarbekirden hicret edip Reslilayn 
- Evet, dedim, herhalde sizin de da depo kuran enneniler ,unlardır: 

mUsude etmemeniz lA:zım. Aram Selim B11.rbur, sermayesi: 
Hudut kapısına gelmi~tik. Fran~ız 1500 altın. 

lar ell~rimizi ııktılar ve otomobillen Onto, senn11.yesi: :rnoo altın, 
ne binerek ajTıldılar. Ve uzaklaştı • Oıo, aermayesi : 1000 altın, 
li.r. Mardinden hicret eden depo · sahibı 

Orada, hudut kapısının tam önün- Ermeniler ,unlardır: 
de, Fransız zabitinin benim yüzUmc Sait Şirazi, sermayesi: 1000 altın, 
ı.:ar,ı söylediği birtakım beylik sözlE: Kara Yağızyan , sermayesi : 1500 
rln ıuki hiç farkında değilm~ gibi altın, 
4urmu,tum. Fransız zabiti, bu başı Yine Mardinden hicret edip depo 
ukerf aerpuflU, üzeri beyaz kolsu? kuran İslamlar fUn!ardır: 
ıömlekli ıömürge mUtehuaun doğru 
mu aöylUyordu? Hayır... • Mahmut Elkadi, sermay~i: 250 al 

Franaız zabiti mfüıaade buyurursa tın, 
onun nekadar büylik nekadar kuyruk Şeyh Yusuf Ruşi, sermayesi: 300 

lu btr yalan aöylediğini burada. i.abal altın, 
edivereyim : Şeyh Zer, sermayesi: 300 altın, 

RuUll ynda tamam 51 tane kaçak Realililynda a.sil Biredkten hicret 
clepoıu vardır. Bu depolar, hemen ta· eden ve orada depo kuran ermenilet 
mamile bizim tarafımızdan, karşı ta ekseriyettedir. 
rafa hicret eden ennenilerin, ve A· Bunları da berayi malümat altın 
raplann elindedir. ReaUllyndaki ka· ıerma.yelerile beraber aşagı yazıyo
~ak ticareti, Halepte bile yafıyan bir rum: 
taknn erınenilere o kadar cazip görün Karabet hoca, 2000 altın 
mu,t:Ur ki, n ihayet onlardan dördü Re Kısa Haçar, 2500 altın 
• Ull yna hicret etmek ve orada para Haço O. 1lya.s : 4000 altın 
kazanmak zaruretini duymuşlardır. Artin Bdbalyan, 4000 altn1 

Bir yumurta 
deposu 
yandı 

Dün sabaha karşı Küçükpazarda 
Kantarcılarda bir yumurta deposu ve 
makama fabrikasında yangın çık • 
mıştır. 

Ateş, Leon Anderyaya ait olan yu· 
murta deposundan çıkmış ve bu kı • 
eım kamilen yandığı gibi makama de· 
posu da bir hayli ha.sara uğramış • 

tır. 
Civardaki binaların sık ve ahşap 

olmMı dolayısiyle itfaiye büyük bir 
gayretle çalışarak ateşin genişleme • 
sine mani olmuş ve sabahleyin yan -
gmı tamamen söndürmüştür. 

Yangının sebepleri hakkında gece 
bekçilerinden alınnn malumat, hiı.di· 
sey.i aydınlatmış değildir. 

Yangm yeri, Polis kontrolü altına 
alınmış ve dün mahallen alakadar me 
murlann huzuruyla keşif ve tetkikat 
yapılmıştır. 

Leon Anderyanın yumurtalan 1500 
liraya sigortalıdır. Ve yangından 
bir gün evvel ilaveten 1000 liraya da· 
ha sigorta ettirildiği tesbit edilmiştir. 

Andcrya. zabıtaca sorgu altına a· 
lınmıştır. Tahkikat genişletilmekte _ 

dir. 

Man9al Kömüründen 
Zehirlendi 

·Sisten vapurlar işliyemedi 

Öğleden sonra liman1 kaplıyan kesif "sis 

Dün öğle üzeri limanı kesif bir sis kaplamış ve bütün seyriseferl dur. 
durmuştur. 

Adalar ve Kadıköy hatlarına bir saat kadar vapur işliyeınemiştir. Bir 
müddet sonra sis dağılarak seyrüsefer intiza.ınına &irmifse de saat 11 e 
doğru tekrar her tarafı kaplamıştır. · 
. Ak?am üzeri saat dört buçukta tekrar liman sisle sarılmı' ve seyrüsefer 
ıkinci defa olarak inkıtaa uğram ıştır. 

Sisin kaltnlığı 50 metreyi bulmuştur. Sis bilhassa Marmarada kesif oldu· 
ğundan Adalar ve Anadolu sahilinden geç vakte kadar Köprüye vapur se. 
feri yapılamamıştır. Ancak saat altı dan sonra Köprüden fası lalı surette 
Adalara ve Kadıköyüne vapur işletilebllıniştir. Şirketi Hayriye vapurları 
Boğa.zın açık olması dolayısile sefer terini yapabilmişlerdir. 

Fakat geç vakit sis Boğazı da bast ırdığı ndan bilhassa yukarı iskelelere 
vapurlar uğramamışlardır . Halkın bir çoğu iskelelere sandallarla &itmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Dün muayyen ~aatlerde gelmesi icap eden Saadet, Konya ve Bursa 
vapurları, nıuvasalet saatlerinden çok sonra limana girebilmişlerdir. Ak· 
şam saat 16 da limanda bulunması icap eden Kocaeli vapuru, içeriye gi. 
reınemiş ve Ahırkapı açıklarında demirleıniye mecbur olmuştur. 

Baara Vapuru K araya Oturdu 
Bu arada Akayın Basra vapuru da Heybeliada açık larında. Değirmen 

önünde, karaya oturmuştur. Hadise ,öyle olmuştur: 
Basra, saat 16,20 de Köprüden hareket etmiş, fakat daha Hey beliadaya 

yanaşmadan sis kesafetini arttırmıştı r. Kaptan, vapuru birdenbire önünü 
kapıyım sisten kurtaramamış ve yolunu kaybetmi, karaya oturmuştur. 
Gece geç vakit aldığımız haberlere göre vapurda zayiat olmamıştır. Yol 
cular, kayıklarla Heybeliadaya çıkarılm ı şl11.rdır. 

Türk sigaralarının 
sürümünü arttırmak 

kararlar • • • 
ıçın yenı 

inhisarlar umum müdürü. 
tetkikat için Avruoaya gitti 

İnhisarlar Umum Müdürü Mithat Yenel, bazı tetkikler için dün 
akşam ekspresle Avrupaya gitmiştir. Mithat Yenel. doğru Viya
naya gidecek, oradan Londraya geçeceıktir. Yapacağı tetkikler, 
Türk sigralarmın A vrupadaki satış vaziyeti etrafında olacaktır. 
Umum Müdürün dönüşte Almanyaya da uğraması ihtimali var
dır. 

Dün sabah inhisarlar İdare- ı--= ___________ , 
sinde Mithat Yenel'in riyasetin-! r 
de ve mütehassıs U ry'nin iştira
kile bir toplantı yapılmış ve se
yahat etrafında görüşülmüştür. 

Umum müdürün bu seyahati bir ay 
kadar sürecek ve bundan sonra Av
ru padaki muhtelif memleketlerde bü
yük sigara fabrikalariyle anlaşmalar 
yapılarak Türk sigaralarının satışı 

ve şöhreti arttırılacaktır. 

lnhisarlar İdaresi, şimdiden Bel-
çikaaa büyük bir tütün fnbrikasiyle 

anlaşma yapmı§tır. Şimdiye kadar 

yalnız tütün işliyen bu fabrika bun-

dan sonra Türk tütiinleriyle sigara i· 

maline başlıyacaktır. Bu tütünlerin 

Ereğli 
Şirketi 

Feshedildi 

Minare 
altır1daki 
altınlar 

Evvelki gün Salkımsöğütte bir tnf.. 
nare yıktırılırken, zemin katında bir 
sedef kutu bulunmuştur. Bu küçük 
definenin bulunuşu hakkındaki tafsi· 
lat şudur: 

Sirkecide Salkımsöğüt caddesinde 
Hüseyinçelebi camii vardır. Bu ca.· 
miin minaresi yol üzerinde bulunduğu 
için belediyece kaldırılması kararl&ş
tmlmış, yıktırma bir müteahhide 
havale edilerek işe evvelki gUn baŞ· 
lanmıştır. 

Minarenin zemin kısmındaki taşlar 
kaldınlırken. Saim, Ahmet, Mahmut, 
lsmail ve Hüseyin adlarındaki be§ a• 
mele sedef bir kutu görmüşlerdir. A· 
meleler. bir aralık kutüyu açmışlar, 
içinde 1223 ve 1255 tarihlerine ait 
250 kadar ufak altınla 300 e yakm 
bakır para olduğunu görmüşlerdir. 

Kalfalar ve ameleler, kıutu muhte
\'İyatını aralarında paylaşmışlar • 
dır. 

Bu sırada , Salkmısöğütte bir defi· 
ne bulunduğu zabıtaya ihbar edilmlş
tir. Kalfa v~ ameleler yapılan sorgu· 
da, her şeyi söylemişler, henUz bozdur 
madıklan paralan da iade etml~ler· 
dir. 

Tarihi paralar, mUzeler idaıuıine 

tulim olunmuştur. 

DPniz 
Müesseseleri 
Karda 
Ankaradan gelen heyet Akay, De

nizyolları ve fabrika, havuzların bi· 
lançolarını tetkike devam etmektedir. 
ı;::imdiki vaziyete göre, Akay ile f!ıb
rika ve havuzların 50-100 bin lira ara. 
emda kar ettiği ve Denizyollarmm 
da 936 bilançosunu müvazeneli ola- . 
rak kapattığı anlaşılmaktadır. 

Fakat, kat'i netice 15 martta anla· 
••lnıT!'ı olııı~~h"' Ra:.-,.ıllr vaziveti
ne göre, İktısat Veka1eti Uç muessese 
nin tarifesinde tenzilat yapacaktır. 
Bu arada gemi tamir fiyatlarının da 
ucuzlıyacağı söylenmektedir . 

Yeniden Konulacak 
Lambalar 

Şehre yeniden 2000 küsur lamba 
konmaeı hakkındaki itllafname pro
jesi, Şehir Meclisinin pazartesi gUn
kU içtimaında ta5dik edilecektir. Bu 
iş için lM.000 lira tahsisi kararla.§
mıştır. 

1930 sene~!nde şehre konan MO 
lA.mba için 250.000 lirn verilmiştir. 

Bu eeneki lambnlann belediyeye 
bir hayli ucuza mal olacağı anlaşl
maktidır. 

o ,.._... ... n n .-.-......-. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B lr müddettenberf Yunanl8t.an
da bulunan İsveç elçisi Wiu6. 

t her, ıehrimize dönmüştür 

• 
B eloolye, Zincirllkuyu me:ıarh • 

ğınm inşası i~in bu yıl ile 
ha§hyacaktır • 

• 
T ramny Şirketi bir martta b&f-

Bunlar ermeni Aziz, Circip Sadi, O· Artin ağa, 8('1 altın 
banee O Nik<>A, Hua.n Sadi ieminde· Sergis, 700 altın, Yenicamide Kuşçular sokağında harmanları burada yapılacak ve ora· 
dirler . .Azizin ıermayesi 2000, Circip Kör ve Ohannea 00 altın, aşçı Bchl(ılün çırağı 14 yaşınds Os • . dnki imalata nezaret için de Belçika· 

Ereğli Şi rketi hissedarlar 
uınuıni heyet i dün saat 11 de 
toplanmıştı r. Bu toplantıda 
şirketin şimdi ye kadar olan 
çal ışınal arı gözden geçi r i lmi' 
ve tesisatın hükumete satıl· 

ın ı ş olması do lay ısile ?İrketin 

feshine karar verilmiştir. Bu. 
nun için t asfi ye i•ini yapmak 
üzere bir de heyet seçilmişti r. 

la.na".ak yeni tenzilatlı üc. 
retleri halka bildirmek U1.ere tram • 
vaylara af~ler unuya başlamııı;tll' 

Sa.dinin aermayeai •5000 Altın, O • Lion Şahbaz 350 altın man, mangaldaki yannıamı~ kbmürüıı ya mUtehassıs olarak bir Türk l{enci 
hanneg'inki 500, Hua.n Sadininki 500 Küçtik Kazar 500 allıiı tesiriyle zehirlenmiş, tedavi için Cer • gönderilecektir. 
altındır. Deli Dikran 650 altın , rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Reeüllyn ticareti, a,ağı yukarı Kazancı J{egork ve biraderi 550 al· ---------~~~-...... ~ 
~.000 altın arasındadır. 2,200 nüfus tın 
lu bir t ehirde 75,000 altınhk bir tica- Haçi Fettah 500 altm 
ret sermayesi! demek nü!mı baı,ına Dikran Şahbaz iOO altın 
M altm bir ticaret sermayetıl dtişü • Sadık ve biraderi 2100 altm 
,.,,. Emvalimenkule ve ıayrimtnku- Ohannetı, 350 aftın 
l e y i. t a. r 1 a l a r ı, m e • Tato oğlu Agop, 700 altın 
mur maa,.lannı, ufak tefek dükk!n Haço 300 altın ' 
ı•hiplerinin ıermayelerini, herkeır.in Kör Horen, 280 altın 
Ultiy~luı için ear!ettiği parayı bu Yakup Aıin, 400 altın, 
miktardan hariç tutmak l!ıımdır. E- Ha.bip, 700 altın 
nt nUfos b-..ına 34 altınlık yani aşa Artin Darçınya.n 900 altm, 
it yukan 350 liralık ticaret sermaye Lion Rakipyan, 800 Jltın , 
ıi ... Hem nerede? ResUlO.ynda... Corci,· 300 altın 
Dünyanın en işlek ticaret merkez. Zakara, 300 altın 

l~rini, Umanlanm, Hamburgu, Amı· Bunlardan maada 8000 altın serma 
t.erda.mı, Havn nazan itibare alaa ,.. yeli ve Gaıiant.epten g~lme, komi • 
mz. nntue bafınıı. bu kadRr büyük bir 11erln biraderi namlle maruf bir er • 
llcaret aermayeei dilftili\int1 göre • meni, 400 altın sermayeli ve yine Ga 
eemini.z. Bu refah ancak h!üllyn ziantepli Agop ağa.. 900 altın ser
a. lr~alccılrkla rectı'len hududun &- ma~i ve Gazia.nttpli Avadis namm-

da ·bir ermeni daha vardır. Adanalı 
Karamannik'in 600 altın Erzurumlu 
Kirkorun 500 altın sermayesi vardır. 

lşte bUtün bu rakamları toplarsa • 
nız hemen yukarıda söylediğim raka 
mı yani 75,000 altını elde edersiniz ... 

Reıülayn adam b~ma düşen 350 
lira ticaret ıermayesile bizim budu . 
dun Şikagosudur. Hem tam mana~ile 
Şikagosudur. Gangsterleri de hesaba 
dahil olmak üzere ... 

ÇUnkU buna artık ticaret demez • 
ler ... Kör kör parmağım göz!imdc ka 
çakçılık derler .. 

llahi Fransız zabiti! Demek bunla 
n görsen, bunları bilsen derhal ted
bir alır, kaçakçılıkla mücadele edcr-
ain " I ' ? ' oy e mı .... 

Apta~ olduğuna kimi kandırıyor • 
sun? 

Kaplrcalarda 
yenilikler 

Yalova kaplıcaları yenil~miş bir 
şekil.de bir mayısta açılacaktır. Yeni 
inşa edilmekte olan büyUk otelin son 
hazırlıkları yapılmaktadır. Otelde 
Fransadan getirilen mütehassısın ne· 
zaretinde muhtelif hastalıklar için 
banyo salonları yapılmıştır. Bundan 
b~ka Yalova kaplıcalarile parklarda 
bliyiik değişiklikler vücuda getiril • 
miştir. Akay idaresi yeni otel fiyat • 
larını tesbit etmek üzeredir. 

Bu sene umum fiyatlarda ve bil -
hassa mayıs ayı zarfında banyo. otel, 
ve yemek fiyatlarında aynca yUzd@ 
elli te"n7.ilH vapJlacaktll". 

• Şirketihayriyenin Dağıtacaiı T akıdmde yaprlmıun kara.rlaşh-
F aizler nlan yer altı heJasınm pro-

Şirketi Hayriye ldareıd, 936 sene· jt lert ikmal editmi tir. Yakında inp. 
sine ait faiz ve amorti bedellerini ya- ata ba.tla na{'al.-trr • 
rrndan itibaren şirket merkezinde 1111..,._.--.... _..1114_.71114_.r111._. ... _._. .... .__.---111_.__.---1111.__..-1111 _ _..-1111•111•1111_.,, ........... 

hissedarlara tediyeye ba~hyar.aktır. 

rtAkVi~B~HAVAI 
l 21 ~~~~~ 1 Bugünkü H ava: AÇIK 

Buıün hava, sureti umumiyede açılı: ve 
bulutsuz olıc:. lı: tır. Siı ıorülmiyecelı:tir. Ha- 2 nci ay Gün: 28 Kasım: 113 
rare t dereceainde mahıuı bir tereffü bekl ene ı ~fi~ Hicri 135:l Rumi 
bilir. Rutubet fazla hissedilecektir. Orta A· 
nadolu ve ,ark mmtalt:uında hafif bir ya- Zilhicce: 16 15 Şubat 
ğıs l ıörülmesi muhtemeldir. Karadeni:ı: sahil ~,üncş: '6,37 - Oğle : 12.26 
mmt&k:uındaki fırtına duracaktır. kindi : 15,33 - Akşam: 17 ,57 

Dünkü Hava Yatsı : 19,27 - imsak: 4,59 

Diln. barometre 763 milimetre, llarartt .. 
en çok 11 , en az 3 derece olarak kaydedil· ıtle esmlıtir. Öfleden sonra lnaa fasılalarla 
mııtir. Rüzglr. saniyede 3 - 4 metre ıür'· ~ehri kaim bır sis kaplamıştır. 
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ransız kabinesi tek- SelBnik y~lunda .. 
rar itiınat kazandı 

l'orfômenfodan ifimaf karan alon 

Başvekil Blum 
Parlamentoda bütün itham 

lara karşı cevap verdi 
' ~aris, 27 ( A.f\...) - Parlamentonun dünkü toplantısında Baş
vekıl Blum, Flandin ve Reynaud•ya cevap vererek, Fransanm 
iktısadi vaziyetinde görülen saHih unsurlarını saymışttr. 

Başvekil, bilhassa işsizlerin miktarı geçen seneye nisbetle yüz
de 7~ :ksilmiş olduğunu ve demiryollarmda eşya yüklü vagonlar 
adedının de çoğaldığmı tebarüz ettirmiştir. 

Blum, fiyatların yükselmesinin kıs-;-----------------
men müstahsillerin maliyet fiyatı 1 M d . 
tahminlerinde mübalagalı rakamlar a rıf cıvar ın
göstermclerinden ileri geldiğini söy-

ı_emi13 ve buna k~rş~ tedbirler alınaca- da çetı·n hır 
gını haber vermıştır. 

Başvekil, şunları ilave etmiştir: • 
"- Reynaud, Fransız politikasını harn otuyor 

zıd cereyanlar takip etmekle itham ,IJ 
ediyor. Bunun sebebini, hükumetin Baıvekil Blum 

... , .................... ~ ... 
-1 geniş içtimai islahat yapmak, ayni 

zamanda milli müdafaa için büyük 
masraflar ihtiyar etmek mecburiye
tinde bulunmasında aramak lazım -Siya~et 61emi 

Londra, 27 (TAN) - Madritten a

lınan haberlere göre, §imal cephesin
de şiddetli muharebeler olmaktadır. 
Bilhassa, cephe ba§tanbaşa bombar
dımun altına alınmıştır. 

dır." 
Sözlerini bitirirken Başvekil. halk Asi kumandanlardan Del Lano, Blumun Kazar:d.ğı cephesi hükfımetinin hiç bir zaman Madridin 4 martta dü.şmUş olacağı 

bir koalisyon hükumeti olmıyacağl - hakkındaki beyanatını tasdik etmiş 

G eçen hafta dış siyasasını ıııU- m. çünkü bunun memleket ekseriye • ve bugün verdiği bir nutukta, şeh
dafaa ederek Fransız Parla- tinin arzusuna muhalif olduğunu söy. rin müşkülatla zaptcdilebilece!;rini söy 

~~ntos.una büyiik bir ekserivetle im- le~iş ve .. d~miştir ki: . . .. !emiştir. 

itimat 

1 ettırnıiye muvaffak olan M. - Butun demokrat partılerın hu- Harp, Oviedoda da bütün şiddetiy-
~~uırı, dün .~e ekoııom~k ve &u .. yal 5•· I kümc~te birer ~?messill~ri b~.ıunm~- le devam etmektedir . .Maamafih, hü-

s.asını nıudafaa etmış ve yine ek. ları lazım geldıgı kanaatmde ım. Bız kümetçilerin bu cephede 12.000 kişi 
•erıy~tin itimadını kazanmıştır. iki salahiyetimizi. halk ktltlelerinin ıti· j zayiat verdiği söyleniyor . 
«ık:.erıyet arasında fark olduğu göze madmclan ntdığılT'ız iC(in hükumeti General Franko lehinde nlenen sem 
Çarpıyor. Yani M. Blum, dı~ siyasa. miz~nki ·i hir ltlli b\'1;umctt"r."' sırı T "" ıJ pati izhar eden Roınanyanın Ispany.a 

i2: L trefiri Jean Floresko hükumetçe geri ~ . ~büyük bir ekser iyete kabul ettir. Paris. 27 < A.A) - Ekseriyet r~r-
l:J~'kl\l9il ~11~ """'"'k 209 muhalif füıi liderteri.tara.f~nn verilen itinı t 

bul ;;ı f>ı reyıe itımat kazanmış takriri 209 •rey,q k~iı 361)~Y~ :ttr 0"'"'"ıhnıshr 
~nuyor. bul edilmiş ve muhalefet i}ar i.:ıınin BuraClaki .siyasi matifiller. kilnbnu-

b'ıı · Blumun siyasetine karşı hücum. takriri 211 reve karnı 361 reyle red- sani içinde İspanyaya binlerce gönül
r~f ıas:sa eski Başvekil M. Fi an den ta- dedilerek hükümele itimat beya'n e- lü gönderilmiş olduğunu söylemekte, 
ti ından yapılmış, Filmden hükCııne- dilmiştir. hatta Napoliden tank müfrezeleri, de-
8. "

1 
lllemleketi felakete sUrüklediğini ~rn7.akere gece g-ec vnktı> karlar sUr nizaıtı gemileri gönderildiğini teyit 

ğ~ atarak, memleketten altınların a. m~s V(' birçok muh~lif mebuslar söz etmel·üedirler. Bu arada, mühim 
t ağır, fakat muntazam bir suret- almt~lardır. miktarda harp levazımı da g-önderil 
ke Çekildiğini söylemiş ve M. Blum Flnn<lin hiikÜme>tin nolitika~ın~ ,·e- mi!'!. 100 <lrrn top. 100 ton mühimmat 
e~dısine cevap vererek ikısadi siya niden hile-um ederf'k vazivetin vahim yollanmıştır. 

Setıni .. d f . • • f mu a aa etmış, ışsız er sayısı- olduğunu söylemis ''e altının me!'."•'c- Valensiyada dUn sabah Cabollero 
sınırı yüzde yetmiş eksildi!!ini, demir . }'ol ~ ketten y!wrıs . fak<ıt mnntfl7.am ı:;u- ile nazırlar ve parti şefleri toplanmış-

.. u münakalatının arttığın ı, fiat lar r"'tt"' kncm"ktıı ol<luriıuna nazarı rlik· 1 b. tebr-}'ll.kselişinde, maliyet fiatl arının tah_ "' ~ "'" ar ve ır ıg n~retmişlerdir. 
ı kati celbf'tmiştir. C b .1' b - t 

knırı yanlışları görüldüg-i.lnü ve buna ;.a ~ • ro, azı teşekkülleri dagı -
Radiknller namına <"'<ım";rır.hi. ko· k 1 d 

darşı tedbirler alındığını anlatmış, ma yo un a menfi hareketler devam 
ah müni~tler namına Duclos. "Halk t·ep- · -· takd" d · a sonra Bankalara konulan nıev. ettıgı ır e ıstifava mecbur ka-

d hesi hiikfımetinin tf'~bbfüı ettiği ı~- - b"ld. • ~atın çekilen paraları geçtiğini, ver. lacagını 1 ırmiııtir. Bu takdirde. 
&ıl lahata dcvıı.m etmE>si'' imn hi.ikumete h · ·ı :rden yapılan tahsilatın arttığını, halk cep esı partileriyle Reisici.imhu-
1 laslar sayısının gittikçe azaldığnı, itimat reyi vereceklerini beyan et • run itimadını kazanan Caballeronun 
)e . mişlerdir. · d · k le ~ı işlerin açldığını, yeni sermaye • __ _ istifası erın a isler bırakacaktır. 

rırı ortaya çıktığını, on seneden beri V • B I Caballero, verdifö nutukta •• mem -
111< d f 

1 
e .. nı or.... rtırı ~ . e a-o arak dış ticaret müvazene. ~ lekete hiyanet edenlerle hi" bir za -

~rnde salah görüldüğünü ve büt ün Tok~;+l~ndirilet:@k man uvı.ışmadığını. 6 ma~ta ade • 
. Unların ilerleme alamet i olduğunu AnKara. 27 fTAN) _ Malive ve. mi miidahale kontrolü tatbik edile -
~ah etmiş, nihayet "paranın milli ha kaleli. tahsilat kontrol memurlarının ceği zaman kat'i bir karar ittihaz c • 
.1at için pek ıııühinı blr şey olduğunu, • f k vazifelenne .dair bir talimatname na- dilmesi kap ettiğin1 söylemiştir. 
~ at herşey olmadığını,, söylemiş- zırlamıştır. Vek~'ıet, v'er~ t:ahsı'la· tın- f"h Is tır. "' "'' - Maama ı • panyamn karadan 

N 
da halka kolaylık göcıterilmesi V"" k t oJü meselesi d'" h ) "o+" 

1 
~ticede M. Blum, dış si y asası do. ~ on r un a ledilmı"l .. ır. 

ayısıle kazandığı itimada nisbetle geen senelere ait vergilerin taksitle - BeyneJmilel kontrol memurlarının n-
>:ay f nerek miikellefin ödeme kab1·11·,_,et1"ne dedı· gerek Fransa rre k p tek" h 

k 
ı sayılan bir itimat ile iş başında .J • "' re or ız u-

alnıış bulunuyor. göre tedbirler alınmasını ehemmiyetle dudunda 130 olarak tesbit c<lilmiş • 

Fransa hi.ikumeti, nıeıııleketteki pa istemektedir tir. 

~a sahiplerinin paralarını kendi mem 

1 
eketferinde kullanmayı t ercih eder. 
er. Bunun için para sahibinin para-

tıtıı tehlikeye atmadığına inanması 
lazımdır. 

1 
M. Blunı da Parl!mentoda verdiği 

lttalılarla, para sahiplerinin korku ile 
nrşılanacak bir vaziyet içinde bulun 

~'a~ığını anlatmak istemişse de mu -
alıf partileri layıkıyle ikna edeme

~tıiş görülmektedir. ikna etmiş olsay. 
1 daha kuvvetli bir ekseriyet le kar. 

Şılan d 8 ı.:. ır ı. ununla beraber Blunı hU-
lln1etinin itimadını tarsio için elin 

d:ırı geleni yapacağı şüphesiz sayıl ı r. 
Ômer Rmı DOGRUL 

I talya Kralının Pe.tte Ziyareti 
J> Belgrat, 27 (TAN) - Mayısta 
R eşteyj ziya.ret edecek olan ltalya 
tt:~~ Victor Eı:na:rıuel parlak bir su • 

ıgukbaJ edilecektir. 
>:ı l\~.lı~ şe~re muvasalatını mütea

P buyUk hır askeri resmi geçit ya
pılacaktır. 

Küçük Harici Haberler 
F on Nöyrat , Başveki l Şuş. 

nige bir t elgraf çekerek 
gösterilen hüsnü kabul den 
d.o layı teşekkür etmiştir. 

• K ızıl ordu erk!n ı harbiye 
. reis i Cegorov, Tallinden 

Lenıngrada dönmüştür. 

~: 

M aden körnürü yi.iklü meri 
il adlı Yunan şileb i Hal. 

kida açıklarıı da karaya otur. 
muştur. .. 
M acarfstanın Peçuya O • 

niversitesindeki Macar 
talebe, Yahudilerin ruhant 

merkezi olan Si negoıayı yak. 
nıışlıı.rdır. Talebe ve polis ara 
sı n da arbedeler olmuştur. 

Y un.~nista~da .. Mart ı n üçün 
cu ve dorduncü günle· 

rinde ağı r topçu atış manev
ral arı yapılacaktı r. 

K udüste Senegalli k ıt'alar· 
la demir gömlekl iler a. 

rasında çarpışına o lmuş, 7 ki
şi ö l ıniiş, 30 kişi y aralanmış

tı r. 

* 
I
• ki aydanberi Şarki Afri· 

ka sahilerinde manev. 
ralar yapan Fransız AtlA.ntik 
f ilosu, dün Breste dönmüiJ" 
t ür. 

* 

V arf ovada Albay Kok ta. 
raf rndan kurulan siyasi 1 

teşekkUle har t araftan vaki il
tihaklar çoğalmıştır. 

Üçyüz · kilometre 
üzerinde uzanan 

bir toplantl 
Yazan: 

Ahmet Emin Yalman 
M kşam trenimiz Sirkeciden kalkınca ilk işim Doktor Tevfik RU!'ı

tü Aras'ın hususi vagonuna fırlamak oldu. Acaba ara istasyon~ 
larmdan gazeteye telgrafla bildirilecek bir son dakika havadısi var 
mıydı? 

Ümidimde aldMmamışım. Doktor Aras, şu haberi verdi: Selünik 
Belediyesi, Atatübrl•ün doğdtığu evmAtatürk namına fera"' muamele _ 

sini ikmal etmi~. evin emirlerine amade olduğunu Sclanık k
0

onsolosumuz 
vasıtasiyle arzetmiş ... 

Edime hattında. Anadolu hattın • 
da olduğu gibi trenden telgraf gön •• 
dermek muamelesi henüz kurulma. 
dığı için tclgrafunı çekmekte za.h -
met çektim. !Ten me~urlarmm 
f evkaliide nezaketi sayesinde 11ihn
yet bir imkan bulundu . 

Sonra, gazetesine son dnkikacla 
havadis \•etiştirmenin her gaz('te<'i
ye vcrdig1 tatlı ze,·klc Doktor Ara· 
sın vagonuna döndiim. 

. Çetin bir vol 

B nhis, döne, dolaşa TUrk -
Yunan dostluğu üzerinde 

durdu. Yunanista.nla dostluk kur
maktaki kıymeti ve ehemmiyeti, 
ilk gören ve anlıyan vatandaşlar
dan biri sıfatiyle Doktor Arasın 

bir zamanlar neler çektiğini, ne 
kadar acı tarizlere uğradığını. he· 
pimiz hatırladık. O zamanki gaze
telerden biri. Doktor Arasın resmi
nin a!tma "Türk değil. Yunan dele 
gcsi" diye yazmak dcı cccsıne ka
dar varmıştı. 

Doktor Aras. bu tarizleri hiç 
yese düşmiyerek karşılamıştı. Çiin
kü bir muhitte hüküm suren duy
gulara zıd bir yol tutan her kanaat 
sahibi. bu yolda tarizler beklediği
ni pek iyi biliyordu. 

Türk - Yunan dostluğunun ne 
kadar güzel bire eser olduğunu . Ati 
na seyahatinin sonunda bir kat da· 
hn anladım. Şu kanaate vardım Jci, 
böyle bir eser için tariz ve tenkitle
re katlanmak elbette 1.ahmetc de-
ğer. 

Hud utta kar~ılanı~ 

Sabah erkenden Yıunan hudu
duna vannca Türk - Yu

nan dostluğu ile ilk temasımızı yap 
tık. Doktor Arası. Yunan hükume
ti namına hariciye daıre şeflerin
den Bay Demirci ile diğer hükumet 
mümessillerinden mürekkep bir he· 
yet karşıladı. Balkan basın topla·n
t:ıs.ında bulunacak Türk heyetine 
mihmandar tayin edilen, matbuat 
idaresine mensup l.)c)ktor Minotos 
ta gazetecileri hudutta istikbal et
ti. Atina sefirimiz Ruşen Eşref 
Unaydın ile Gümülcine konsolosu
muzu da hudutta b~lduk. 

Turizm zabıtası 
T. rende muhafaza zabıta me
l ' murlıin da vardı. Bunlar

dan biri Beykozda senelerce y~
mı!ıtı. Türkçeyi pek i)i biliyordu. 
~.w.kçeden başka bifkaç lisan bildi
gını, Atinada kurulan hususi tu
rizm zabıt.asma mensup olduğunu 
anlattı. Turistlere yardım için ku
rulan bu hususi zabıta, dikkate de
ğer bir teşekkülctür. Turizmin e
hemmiyetini anhyan bir memleke
tin nasıl çalıştığını gösteren bir 
delildir. Atinanm turizm zabıt.ası 
ş~mdilik altmış kişiden mürekkep
tır. Matbuat ve propaganda müs
tc§arlığının emrine verilmiştir. Bu 
kıtaya mensup her polis neferi bir
den fazla lisan biliyor. 

AUnad&ll gelen hu1JUBi tren, bir 
yataklı ile bir yemek vagonundan 
\'e istikbalçilere ait diğer bir va
gondan mürekkep ... Doktor Arasm 
hususi vagonunu bağlıyor ve yola 
çtkıyor. 

lsftropfan doğan closf/u~ 

Hat boyu baştanbaşa bir top
lantı Y<'ri haline gclmif; 

Rü~fü Aras ve lıe)•cf imiz dost Yunan 
topralr.larında .. 

Irnylülcr. kasabalılar istasyonlara, 
hat boyuna dbkUlmüşler. Türk dost 
luğunun ı unan ruhunda ne kadar 
deıin bir yer tuttuğunu her tarafta 
gözle görmek, elle tutmak mum. 
kün ... Polis ve asker kordonuna 
rağmen. bazı istasyonlarda binler· 
ce halk bir sel gibi trene doğru a
kıyor. Heyecandan haykıran, ağlı
ynn. gülen binlerce dost ins:ı.n, 

müttefik Tilrkiyenin mümessilini 
ve Yunan milletinin çok yakın tut
tuğu Doktor Arası candan selam
lıyor. 

Tarihin pek mahdut senelere sı
kıştırdığı bu mucizeyi arkadaslnr 
arasında konuşuyoruz. Vedat Tör 
şu fikri ileri sürüyor: 

- Türk - Yunan dostluğu bu 
kadar derin ve coşkundur, çiinkü 
yüz binlerce annenin seneler süren 
ıstıraplanndan doğmuştur. 

Bir çocukluk hatırası 

D edeağaç, Gümülcine, lskeçe
den sonra Drama, Siroz, 

Doyran, Kılkırı .•. Bu yol üzerindeki 
ilk seyehatimi hatırlıyorum. 12 ya
§ında, elimde koca bir defler Sela
nikten Istanbula gidiyordum. Her 
istasyonun ismi. sağda. solda gorü
len her manzara, vagon arkadaşla
nnun söylediği her dikkate de<Ter 
söz, bu yaman defterde yer bulu
yordu. 
Dedeağaca varmazdan biraz ev

vel, pencereden dı~ya bakarken 
bu yaman defter, içindeki bütün 
hatıra hazineleriyle climd.·n düş

mez mi? O dakiJrndakı ıstırabım , 
hii.liı gözümtin önündodir. 

Nihayet Selar:k.. Doğduğum 

şehrin toprağına, otuz senelik hır 

fasıladan sonra heyecanla ayak ba
sıyorum. Her ko.ş<>sine aıt bir ha
tıra. hafızamda canlanıyor. 

Yardar kapısına kadar şehri ha
tırlar gibi oluyorum. Tahtakale is
tikametindeki caddeye çıkınca, ta
mamiyle yabancı bit A \-nıpai cad
de ile karşılaşıyonım. Şehrin bu 
kısmı yangın ~·erleri üzerine tama
miyle yeniden yapılmış. Eski şeh· 
rin ortada hiç bir izi yok. Yaln12 
eski camilerin önünden geçerken 
insan. semtleri fark<:><liyor. 

Niha\C't !\t n tı.iıkiin noi:dueu e-
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ff"l.EK 
Haydi Gel E91enelim! 

J..okmnn Hekim iıstadımız pek hak. 
lı olaral{ bize ne~'e, c~l'nce, gülüp 
oynanın ta,·~ij c cdl~ or. )faklı öze ne 
de.nir • 

Haydi iistad seninle örle sokn~;a 
!:•knlım da biraz eğlenelim, nere~ e gi. 

delim, ııereJ e '?. 
Adnm, haydi ant nltı. uracla bir 

çay i ı,:clim. Cn~, iı~tfü. O c:: necli , ben 
esnecUm. Gerçi hiribirimiw sô~·li)·ocek 

bir lın~ li söz "ar, \'lll' amma ~i1üp 
OJ nanaea.k şt>ylt•r de~il .. 

llavcli hıırnclnn ~ıkalım ela "'ll blra

hanM'f' c:iclf'lim. 
- Garson! Bnnn bir dlible getir! 

Siw ..• 
- Jtnn hira icmcm. 
_ Jl .. J.·?. 

- n .. l{, <ln f,.mem .. 
- l>lr <:"'' ic;ri·1.. 

- TUr so'la ~('tir •. 
Ynnrn rrnt lrnilal" ofurılıılc. nittsi.k 

1nııs:vl~ ih:I 'k' i hirthirleriylt"' a'ka l'

rlh or. )ıi ... inin ii<:tHnP harı1nk1n sn 
ı'löl{ih·or. Allsıh. Allr.ıh!. ~imdi !COO H-.. 
fünıii"ı'P C:PlN.'f''.: ••• 1lemevP knlmnfll'n 
o;.;ulıınnnlardırn hirisi Q\""!lr°lıl k:ılkm ii. 
uiim1Pld sn !'İİrahisini iı1"1.inin knfa
.:;11•a ntn·or. ~"nr"r. sanl!ır!. 

Uo11nnl~ ! ("..,fnd rlh l)r ki: 
- lfay<li c•hf\lıl"l! !"invli bir ('t\m1'ii 

..,, .... hut o1ıır. h; .. ; ele c;(~türiirler. 
Cıkıyonız. 1~~1rnmf'k Mn nert'~ fl 

~icklim, n('re~ t-? Ha~·di (Utı,·aynt) .. 
dıı bir \ emE'k ~;yelim. 

Girclik. Mahsl'r ~ibi \rnhıh1:1lık. Ne 
raldı~ı helli otını~ nn tabii~ ('fsiz hir 
"alc;ı •. Duman, dum:ıu . ıı.ı,.ık masa~ 
tar. ı • t> yh eliın • 

- Ilir bonfile .. 
'I' ''" :~; daJ,H, .. rla ı;::PtiYor. TJ,l;:in 

... ;irli"'""k ser .. Et mi, Jlfllnıç mu~ Bel. 
ti ıl<>i!ll.... • 

Hirn1. onu ciı!ııe,1 .. •.-t,,n onrn htr 7"?' 

'7,.,·nt •. Tuzlu mu tn:r.hı. Uir ~·emiı;;. 

ff7 l:1ını" . 
Çıkalnn. Jmth\ P"<ı!{rın. Jln\ ,lj !COU .. 1. 

nema\ a gi<lelim. 1ıem 'J'iirkçe ~U 
bir film \ar. 

Vn\' arınm 'n\'... O ne soı!ı.ık ~ey 
ynral)hi .. Hu filntll'ri '.l'iirk~cllyenl~ 
solm'h1a Tiirkor konu nu~·orlar mı'!. 

f"ilmlerin Sl.'"li olma~ınn tallatnn1ü1 
f'drmi;\•'n . arlo nn•füıkkak TürkM"\e 
rı>vrilıni bir film seyretmi olmııh. 
T~ısa\'\ ur ediniz! Bir ('inli kız ka~ı
sıııdaki erkeı'<' : 

- Cicim! f'nin i~in ynmyornm ! 

dl~ or. O dn onn: 
- ~eknim ! Uen de senin l~in 

mı• h,·ohn oruın .• el'\ ahım Yeriyor. 
J:'akt\.t bu müki\lf"mC lnnııl;-. an 

merhum zmnanına ait . nlıne dili31e 

yamh)·or. 
Vilnı hitiyor, eıkıyoruz • 
• f'ff'\'e ı;cleli'll. nere~ e?. 

Hn,·di bara ı:irlelim, ı..ricliyıını7.. 
Snlıfr 'akar hir kaç mfö.teri. fo .. 

snnm füıündc Tesiıu çehtirir gilJi du
nl\·or. 

Uir takm1 kndmlar. lıa{'.aktarmı hn.. 
va\ a savurnrnk zınh) orlar. lforı al. 
kı"hYor"lu. Jıir hucuk ı;;n:ıt <1(' bunnnla 
df'li<'r "~!f'ndiktt•n sonrn e' lerinılze 
dön~' 011.ız. 

Aımm ~·ıırahhi hiifiin hu ejllen<'f' • 
krclrn ı;;onrn.. ~'cle'ki fino kiine~. dn
\arrla'ki -:ocuk r('smi. hnH:l n~,la(l& 

kPn<lim, lınnn okrulıır tnluıf ı:örlinU • 
yor hi rrHhnPrlP"! 1 <>bln•"lrtllll. Sanı -
rm1 iiı;;fat (la• benim ~ilıi • 

R. FFI Fi( ' 

\'111 onündcyız ... 
Biı kııından giriyönız, bir mer- ' 

divenden çıkı) oruz. 

Bıze bir oda gösteriyorlar: 
- Atatiiı hün doğduğu oda ... 
Hepimiz dcrın bir hliıınet ve sev-

gi ile eğiliyoruz. HUzgıirdan meşa.
le gibi parhyan el lambalannın es
rorlı ziyası içinde derin bir sükut... 
Her birimiz kendı ıilemımizde dü
şünüyoruz ''C' duyuyoruz. 

Önderin doğduğu. büyüdü~ü, ye
tiştiği yuvanın \'e muhitin ilham
larını ynnnkı yazımda ifadeye ça
hşacnğmı. 

Ahmel Emin YALMAN 

Hatice A. Sünfer 
ile 

Nac· 1. Akkan 
Nişanlandıklımnı d:>stlarrna 

bildi rlrler. 

Şişli: 26.2.937 1 
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A-1.ftı-ı1<:emelerd.e 
. . • ' 

Sahte senet yapan 
suçlulann dün 

muhakemeleri ordu 
Bankada mühim miktarda para bırakarak varissiz ölen pastır

ma tüccarı Sava Bcrekctoğlunun hazineye intikal etmesi laznn 
gelen paralarına korunak için sahte senet yaptıkları iddfasilıc tev
kif edilen avukat Meleti, Mahmut Lfıtfi, Rifat, Nazmi, Ali Hay
dar ve Beyoğlu noterlerinden birinde katiplik yapan Şefiğin dün 
Ağrrceza mahkıemesinde muhakemelerine devam edildi. Mahmut 
Lütfinin gösterdiği müdafaa şahitleri dinlendi. Bu şahitlerin dördü 
me:vkuflardandı ve arkalarında birer jandarma beklemek suretile 
şehdetleri dinlendi. Birisi de Maarif Müdürlüğü idare memuru 
Mahmuttu. İlk defa mevkuf şahitlerden Fatih Noteri Şükrü 
dinlendi ve şunları söyledi: 

1
'- Tevwfaneye ilk defa noter ka-l i yat d tibi Şefik gelmişti. Alelusul söylenen r o geçmiş olsundan sonra niçin geldiğini 

sordum. O "bir iki sahte senet tanzim 

geçe h b 1 r edildiği i<:in tevkif edildim. Bu senet.. 
leri ~kabir mukaveleyi değiştirmek 

h d 
• suretiyle yaptım ... dedi. Ve senedin a 1 s e pulu üstündeki yazı ile senedin altm. 

daıki harç kısroılarınm da noterlik ka
tiplerinden Fevzinin olduğrıı söyle. 
di. Bir kaç gün sonra da diğer su<'lu
lar ı?eldiler. Meleti. Mahmut Llttfinin 
ve Ali Haydann bu işde masum oldu

Dün meşhut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesi lsmail 
Hakkı isminde bir genci ma.hkfun et. 
ti. Şikayetçi Beyazıt polislerinden 137 
numaralı Mehmetti. Diyordu kı: 

- Dün gece saat onda sinema de
vam ederken orta yerden yükselen 
bir nara bütün sinemayı çınlattı. Her. 
kes ayağa kalktı. Ben vazifemi yap • 
mak için bu gencin yanma gittim. 
Ço!{ sarhoştu. Dışarıya çıkarmak is -
tedim. 

şunu söyledi . 
Zimmet ve ihtilastan dolııVl dört 

sene evvel te-vkif edilen şahit Şeref de 
diyordu ki : 

- Ben tevk;fan'?de ~cfifri <?;ördUm. 

iki memur 
hakkındaki 
tahkıkat 

K Ultür Bakanlığı müddei. 
umumiliğe gönderdiğı 

büyükçe bir dosya ile Oniver. 
sitede istihdam edilen iki Po· 
lonyalı memur hakkında ta
kibat yapılmasını bildirmiş. 
tir. iddiaya göre Polonya ta. 
biiyetinde bulunan bu iki ec-
1ebi, Üniversitenin muhtelif 
fakültelerine Avrupa ve Ame
rikadan kitap ve ders malze. 
ınesi ve rasat aletleri atma ka 
rarını verdikten sonra bu is. 
lerde mütercim ve daktilo ~
larak istihdam edilmişlerdir. 
Bu iki memur sipariş mektup
ıarı ve kitap ve malzeme fi. 
yatları için ayrılan mühim 
miktardaki tahsisata vakıf ol. 
duldan için derhal A vrupada
k'i kütüphanelere, ders aletle
ri satan müesseselere müra. 
caat ederek fiyat istemişler 

ve burada kendilerinin tica. 
rethaneleri varmış gibi de 
"'.Östermek suretile gayri meş
ru menfaatler temin etmi:e 
:ralış.mı~lardır. 

Üniversite derhal bunların 
islerine nihayet vermiştir. 
Müddeiumumilik dosyalar li
"!erindeki tetkikatını yap. 
·1ıaktadır. Suçlular hakkında. 
ki karar şu günlerde verile
cektir. 

, __________ ..._ ______________________________ __ 
Bütün 1 S T A N B U L halkının ağzında yalnız bir · isim var: 

İşle memleketimizde yapılan en G O Z E L F 1 L M 

RUS JAPON M u H A R E B E s i T~tz'f~ 
~ı••••-- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine l P E K sinemasında ______ , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~=-----

Binlerce Türk 30 senelik tarihimizi canlandıran Türk'ün büyük zaferini gösteren 

Türkçe sözlü büyük milli filmi görmeye koşuyor: 

~-ilrk. lrıkllEt.bı nda Terakki 
hamleleri 

------•.. 'Matineler 11 de başlar - T Ü R K SiNEMASI 4-----• 
Veni evliler 
nişanlılar 

Şi§hanede Küçükhendek sokağın 
da oturan Bayan Mazalto ile Bay 
Bohor Beyoğlu evlenme memurlu
ğunda arife günü evlendiler. "Tan,. 
Foto Muhabiri yeni evlilere saadet 

- . 
MARLENE f>iETRiCH 

SEViŞMEK ARZUSU 

GARY COOPER 
--------------------------} 

Bugün: 2 güzel ve büyük film birden görmek için 

SÜMER SİNEMASINA 
gidiniz. TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

agdad Bülbülü 
eğlenceli, sevimli ve Türkçe Arapça şarkılı film. 

ALFRED ROD E ve meşhur çığan orkestrasının ittirakile 

JUANiTA 
Güzel Fransızca film. 

SlMONE SlMON ve HERBERT MARSHAL 

SARAY SINEMASINA 
Bu hafta bütün İstanbul halkını celbeden 

KIZLAR MEKTEBi 
d liyerd bu hadiseyi tesbit etti. Fransızca sözlü, zengin filminde parlak muvaffakıvet kazanıyorlar. 
Görüyorsunuz: Bavan M zalto evlen Bu filmi görenler: HAFTANIN EN GÜZEL FİLMi dir 

Söziimü dinlemediği gibi beni itti 
ve hakaret etti. Operatör filmi kes • 
mek mecburiyetinde kaldı. Ben mtiş. 
külatla İsmail Hakkıyı dışarıya çı -
kardr.m. Karakola götürürken arasıra 

O bAnR "bir g{ln Bodosaki i1ı:- Avu -
Irat Meieti beni bir bir~lınneye dwet 
ettiler. Meleti bana 100 lira verdi ve 
sa.rh~JucTı.mın!ın icıtif.,rl.., ('~"T't:'k Vtt • 

n~nistnnda k'!ıı n'l'ltlmnk tl"'.er,,. hir ÖLÜM HABERLERi 

me akdini imza ediyor. Sevinci, tav- diyorlar. 
- rın~~n bcfli. llavten: MlCKEY MAUS ŞANGHAY'da ve Fox Jurnal 

"Tan,, bundan sorıra yeni evli le .. -eportajı. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
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~ s::thte senet yl'rıtlma~mr teklif etti. 

Ben de buna kanar~ k iete<l:h'!'rini •••••••••••••

• elini cebine atıyordu. Fakat kendisin-
den bir şey ümit etmiyordum. Kara. 
kolda yaptığımız araştırmadan üstün
de bir tabanca ile bir çok fişekler de 
çıktı. Doettora muayene ettirdik. Re -
zalet çıkartacak derecede sarhoş ol -
duğu hakkında rapor da aldık 

Mahkeme bundan sonra suçluya 
söz verdi. O: 

yaptım. Benimle beraber tevkif ,.. •;ı!'n 

hiç tanımadrihm Mahmut Llitfi. Ali 
Haydar ve naha sonra koııu~tuğum 

Meleti ve Ntt~i de tamamen ma -
sumrlurlar ... dedi. 

Diğer arkadaşlariyle konuşurken: 

"Bunu ben yaptım .. Fakat mtiddeiu. 
mum.ilikte bir defa böyle söylemiş bıu. 
lundum. Sonuna kadar bu sözilmde 

- Ben sarhoş değildim. Kendimi 
biliyordum. Yalmz polise "ben tale _ israr etmek mecburiyetindeyim. Bu-
bey1m, beni götüremezsin,, diyordum. nunla beraber hangi yoldan yürüsek 
dedi. beraet edeceğiz.ı. dedi. 

Şahitler dinlendi. Bunlar da şika - Mevkuflardan Cahit ve sonradan 
yetçinin iddiMmı teyit ettiler. Müd - tahliye edilen belediye temiz.tik işleri 
deiumumi cezalandırılmasını ve ta - memuru Nail de aşağı yukan diğer 
bancanın müsaderesini istedi. Mah -
keme, müzakereden sonra hazırladığr 
kararı İsmail Haklaya anlattı: 

VEFAT 
Sa.bık Ed.u·.ıc v~ .tıa_ytlarpaşa aske

ri hastaneleri baş operatörü müteka. 
it Miralay Dr. Artin Bey Devletyan, 
iki aydanbcri müptela olduğu hasta
lıktan kurtulamamıştır. Cenaze m""
rasimi 28-2-937 saat 14 de Kadr -
köy Ermeni kilisesinde icra olunduk
tan sonra, vücudu aile medfenine 
naklolunacağı beyan, dostlarının me
rasime iştirakleri rica olunur. 

• 
öLOM 

Eski gazeteci arkadaşlarnmzdan 

Ramiz Özyerin babası Bay İbrahim. 
dün aıkşam vefat etmiştir Cenazesi 
bugün öğle vakti Nişantaşmda Vali 

rin, bu saadet hatıralarını fotoğraf- -------------· 
la ve kısa bir yazı ile tesbit edecek~ I ---·-- ..1•••·-·-.-.·--
t . ,.••••••• Yarın akşamdan itibaren._ ır. 

ŞEHiR TiYATROSU DQAM KISMI 
Bugttn 15.30 da 
Akşamı 20.30 da 

ÜMiT 
Yazan: 

Henry Berntein 
Türkçeye çeviren : 

Halit Fahri Ozansoy 

konağı karşısında Eytam sokağmda 
5 numaralı apartımandan kaldırllarak 
aile maE:beresine defnedileeektir. Ke
derli arkadaşımıza ve ~lesine taziyet.. 
lerimizi beyan ederiz . 

SAKAR-YA SiNEMASI 
Gaby Morlay • ~İctor F rancen 

ANUKJ:. t;c..t AUK 
gibi en büyük sinema yıldızları tarafından 

fevkalade bir surette yaratılan 

Flers ve Caillavet'in meşhur eserinden iktibas edilen 

J ŞK ŞUKRA.NJ 
(Le Roi) 

Büyük Fransız taheserini takdim edecektir. 

Suçlu, sarhoşluktan, polis nizamlıı
rma muhalefetten ve ruhsatsız eUah 

arkadaşları gibi şahadette bulundu -
lar. Muhakeme Düzcede bulunan bir 

şahidin istinttbe suretiyle dinlenmesi 
için talik edildi . 

AL TIN SESLl • AL TIN SAÇLI - Macar yıldızının en büyük filmi, en büyük muvaffakıyeti devam ediyor. 

taşımaktan birer lira para cezasına 

mahkum oluvor ve tabancası müsa -
dere ediliyordu. 

Polise hakareti sabit olmadrffe; ir.i:n 
de bu noktadan beraet ke.rarı &lıyor. 
du. 

Kur~un Çalan Çocuklar 
Beyoğlu cihetinde bazı türbelerin 

üzerindeki kurşunları çalan Nevzat 
~ Vasfi isimlerinde 12 şer yaşlarm
da iki çocuk yakalanmışlardır . 

MARTHA EGGERTH •Bülbüller Oferl<en 
M ELE K ve SAKARYA Sinemalarında bir.den 

" ••••••••İlll••••••••- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••••1111•••••••••••' 
--- --- ----

" •.•. ,, çadırlı ordugah 
Sevimli muhibbem Feriha Hanım; 
UçüncU defa kanh bir harbe girip çıktıktan sonra 

istirahat için girdiğimiz sıçan yollarından sana ilk 
mektubumu yazıyorum. 

Sahra postuı bwıu sana ne zaman ulaştıracak 
bilmiyorum. 

Fakat milli orduda geri hizmetleri o kadar mun. 
tazam ki Jıer halde geçikmeden seni bulacağını zan
nediyorum • 

Muharebe. nihayet bunu da gördüm Feriha Ha
aım. Korktum mu? Bir insan olarak kandan ve a. 
teşten korkmamak mümkün mü? Fakat ilk korku 
?ıir soğuk rüzgar gibi insanı okşayıp geçiyor. Sonra 
damarlarmdaki kan kırk buçuk fiyevrili bir hasta
nın kanı haline geliyor. Artık korku hissetmek ka
bil değildir. Onun yerine çetin bir hınç başlıyor. Öyle 
bir hınç ki en munis insanı yırtlcı bir kaplan haline 
getiriyor • 

Ben de şimdi artık muharebeyi heyecanlı bir fut. 
bol maçı gibi takip ediyorum. Ölüme, ateşe; o kadar 
alıştım ki! .• 

Her gün etrafımızda can cekiten insanları, çukur
ları dolduran ölüleri her adımda önümüze çıkan is
keletleri ve kafaları, kolları ve bacakları göre göre 
kalbimiz, heyecan kabiliyetimiz o kadar nasırlaştı ki 
bir an ve bir yudum teeasür duymadan geçip gidi. 
yoruz. 

Son muharebede 'ahit olduğum bir va.ka.yı sa.na an 
la.tayım: 

Muharebe tan yeri ağarırken sürekli bir tot>QU 

ateşi ile başlamıştı. Bu çetin boğu~a &kf8Jlla kadar 
devam etti. 

tkl tarafta da siperlerini bo§altmadan dolduruyor
du. 

(1-lAKlKI 
Eseri haıtrlıyan: 

İNKILAP 
33 -

ROMANI] 
Mahmud Afillô AYKUT 

Sol cenahımızda çok zayiatımız vardı. 
İhtiyat kuvvetlerimizi oraya teksif ettik. 
Kumandan bu cenahı tutan zabitlere şu talimatı 

verdi: 
- Düşmanın sağ cenahı geri atılmıştır. Merkezle 

sol cenah mukavemet ediyor. Bizim sol cenahımız 
ileridedir. Yapacağınız hücumla dUşmBllı mukavemet 
ettiği noktalardan püskürtecek ve sol cenahımızla 
irtibatı muhafaza edeceksiniz. Vaziyeti anladınız. 
Sol cenahımızı kurt~rmadığımız takdirde hem onları 
kayb~eceğiz, hem kendimiz tehlikeye düşeceğiz! .. 

Emir bundan ibaretti. 
Genç zabitler makine gibi kumandanı selamladı • 

lar ve çıktılar. 
Yarım saat sonra muhabere merkezleri ileri hat

lardan şu haberi aldılar: 
- Düşman kaçıyor! 

Gece, karanlık adamakıllı basmcıya kadar takip 
devam etti, 

Biz muhaıbereciler m.Utemadlyen ea.ntral değlftirt. 
yoruz. O kadar UerlelJlitiz ki, yanm ıaat evvel dü~ 
manm tutunduğu ıiperlerl de geçtik. Kara.nlıkta ü .. 
zerlerine basıp gec;tlğimi:z: düşman leşleri hılla ııcak· 
b. lnliyeu, can çekiş.en, acı acı haykıran bu insanlar 
nerelerden gelmişlerdi'? Bu toprakta ne arıyorlardı? 

Fakat biz bunu düaünemP'!dik .. 

Topraklarımızda işleri olmıyan bu insanları yok· 
edecektik .... 

Ve bir silindir gibi eziyor, çiğniyor, öldürüyorduk. 
İleri krt'alarımız karanlığa rağmen düşmanı takip 

ediyorlar. 
Geriye haber vermek için telefon hatlarımızı uza

tıyoruz. 

Neredeyiz, daha ne kadar gideceğiz. Bilen yok. Ta
bii büyUk şefler harekatı adım adım takip ediyorlar. 

Nihayet kıt'alarm bulundukları yerlerde durmala. 
rı emri geldi. Emri derhal ileri hatlara telefonladık. 

Dört arkadaş idare ettiğimız muhabere santralım 
yerleştirdik. Merkezle konuştuk. Olduğumuz yerde 
geceleyeceğimizi söylediler. 

Dehşetli yorgun düşmüştük. 
• 

I<imbilir harp ede ede yürüyen silahlı kıt'alarımız 
ne kadar yorulmuşlardı. 
Aramızda nöbet tertibatını yaptık. tık nöbet bir 

arkadaşa çıktığı için bbı biraz kestirebilecektik. 
Gelecek bir emirle tekrar vazife başına geçmek 

üzere olduğumuz yerde ve elbiselerimizle uzandık. 
Gökteki ytldııla.rda.n başka seyredecek bir şey yok. 
Her tarafımız karanlık. Yorgunluktan hemen dal
mak üzere idim. YüıUmde bir,eyler dolaştığını his. 
settim. İrkildim. ve hemen doğrulup avcumun için. 
de bir kibrit çaktım. Gördüğüm manzara beni haş-

yet içmde bıraktı. 
Uzanıp başımı koyduğum tümsek bir düşman 

ölüsü idı. Can verdigı saat içinde toprağın bm bir 
kw·du, böceği, haşercsi bu olüye Ü!;!llvennişti. Dhi 
ile ölüyü ayırt etmiyeu haşerat bana da taarrıua 

başlamışlardı. 

O anda burnuma ağır kokular gelmiye başladı. 
Yorgunluğun tesiriyle ilk hamlede duymadığımız 

bu leş ırnkuları şimdi şimdi kendini gösteriyordu. 
Fakat harp meydanı, karanlık gece. Saatlerce sü

ren heyecanlı bir müı:adele ne kadar slliiderine ha.. 
kim olul'~a olsun her insanı yıpratıyor: Biz de et.. 
rafımızda sayısı belirsiz "dü~nıau leşlP.ri arasında. 

olduğumuzu bile bile yine o gittikçe artan kokuya. 
kendımızi alıştırarak uykuya daldık. 

Bilmiyorum, ne kadar zaman geçmiş, yanımdaki 
arkadaşlardan "Hidayet,, in uykuda sayıkladığııu 

ve yıiksek sesle: 
- Müzeyyen, Müzeyyen! 
Diye haykırdığını duydum. 
Kimbilir, ben de böyle sayıklamışımdır. 
Hayat, harp hayatı.. İnsan ölüm karşrnmda bile 

ruhunun ve hayalinin eşini arıyor .. ,, 

• 
Altıntaş karargahındayız . 
İyi bir tesadüf bin başınıp. taburu da bizim fırka.

ya geçti. Eski İnebolu yolcuları cephede de biribiı·
lerini buldular. Hatta Kastamonu yolunda Feriha 
Hanımı atın altında ezilmekten kurtaran Dursun 
bile ourada. Binbaşmm emirberi. 

Dün akşam Çayda arklidaşlarla flOhbete dalmıt

tık. 

Dursun geldi O pek hoşuma giden demir gibi 
selamını ~attı. 

- Ne var Dursun. dedim. 
( Arkasr var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi • 
l' Ahmet Emi• YALMAN 

ki AN'uı hedefi: Haberde, f; 
.. rde, her şeyde temiz, dü 

l'Uıt, •aınimi olmak, kariin 
!!ıeteıi olnuya çalışmaktır. 

~UNUN MESELELERı 

En mühim mesele 
hüiçeıwz ~<>6J IWl) on W1L. 

l>aha iki Uç sene evvel 140 - 130 
: 11> ondu. Demek ki refaha doğru ~

) oruz, &evlnebllirlz. 
v&rida.t.onız arttıkça imar faallye-
~de ÇOğal.iyor. Yer yer fabrika• 

Y&.pdıyor, §hnendifer batlan dö -
9elı.lyor, 1imanJa.r yapılıyor. Köylüyü 
:~~a erdlnnek lç.ln bütçemizden 
~bn tahsisat aynlıyor. Bu gidişle 
-.,, on sene sonra nrldye taamnu • 
)leak blr manzara alacaktır • 
~llbuz, evet ynlnız maarifte aynı 

atle Uertemlyoruz • 

.. 

lıte ıu manıara da bir /(.öyiı 
gösteriyor. Fakat köy kalkın
ması hareketi inkiıof ettikçe 
buralarda herhalde mamu· 
reler göreceğiz. Altta: güzel 
~öyler kurulabilecelc orman· 

lanmızdan bir lcöıe 

Muavenet Faslı 
'"llami~ etin olçtisü, ~ant.arı 3 °" . 

tur, ne koparsa gönlünden ... ,. 
Sadaka dilenen dilcucı, iane top. 

lanuya çıkan hıı~,rse,·er adam bu 
cümle Ue ya.rdmı dUt•r. Bu şefkat zen
ginin hami~ etine, ~'fil,sck kalbine, f&

zlletine bağlanır. 

• Belediye biitçe yaparken. bu şef • 
katin ölçUsii, a)·a~ı konıi~yon azaJa. 
nmn geni~ ,yüksek fa7Jlf>tleıine mi 
bafhdır? l'oksa ~hlr lhth açtannın 
f'hf'mmi, mühimmi ilmi bir dfü;tiinü~. 
le hesaıılanır .bu efkat böyle orı::ı • 
nize bir ) ardım teliık'<isi~·ıe mi ela -
K•dıhr? Uelediw•nin 1 ""'7 hiit"~si heıt. 

tle bö\ le miinasebt·tsiz bir Şiij>hc u • 
yandırdı. ? 

• 
Belediye 193i htit\'esinclen mmı-

,·enet faslına 16,196 lira tahsiıs edi -
yor. 

2 bin lira TUring ldilhe, 2.;o Ura 
milli İkhsat , .e Tasarruf Cemi. 
yetine, 500 lira Bakır!iö~ doğum evi
ne, 8 bin lira Ff'.sth al K ')r.1itosinc, 
S,696 lira Haliç İdman kliibiine, bin 
lira kant.ar ve memur ,.e mil tahdem. 
terinin eytaım n aramltine, 250 lira 
Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 

ll'iıvald 11011 on bet eme içinde ta • 
~ adedi iki misline Çlktı. Şehlrler

Ytizleree ,blnlel'Cf' yeni mektep bl. 
'-'arı yapıldı • 

takat bu sür'at bize kifl görünmü· 
tor. 

hu sur•atin hizt niçin tatmin ~t -
~itini şu nlkamlzırla izah etmek 

ti. r·me har eketı• şu::g·::'.·:~i~i n~ .. al >'o Tasar. 
nıf Cemi~ eti, Ff'Stirnl Komitesi, Ila-
llç lclman yurdu, hn~·ır müesseseleri 
midir? Belediye "ok zenginse. bunlara 
da yardım ede<-.ekse ,di~·eceğimiz yok, 

' dolnı olur. 
ı·~······················ı 
ı Yazan: • 

bütün iyi icraatın en büyUk enge
lidir. 

fakat, asıl ~fkate muhtaç müessese.. 
ter en kilf,~ ~ardıma, bunlar ise l'D 

geniş l ardıma mazhar olurken, hu 
hareketin 8ebebini dü!jünmi) e mecbu. 
ruz Maa\·enet faaslına konan 16 
bin liranın on dördü bu tali mücsse -
selere, 2 bin lira ı a ıl şefkat miies -
~lerlne \t>rilirse, memleketin ha • 

1\ Sovyeı Cümhuri'.'·etlf!rl tc:bıde bir 
"'beklstan Cttmhurtyeti vanhr. Ru. 
"41 on sekiz sene en·el Allahm çölü 
lctı. llanan çolu göçebe ya,ıyordu. 
:nu~ dört buı:uk ınUyon nUf uslu 
derq toptu' bir ctımhurlyet olmuştur. 
llu ctbnhurint da1ılllnde talehf'uln 
hüktarr 700 'bln bizde 900 bin, orada 

• • l Şevket i 
i Süreyya i 

T Urkiyenin umumi nüf~u 
(1935) sayımına gore 

16.200.694 tür. Bu nüfus köyler ve 
sehirler arasında şöyle dağılır: ., 

• • 
Köylerde ya,ıyan nüfus 12.400.952 
Şehirde ,, ,, 3.799.742 

'(} J 

nh·ersite tale~inin mlktan 1 ~ bin, 

• • i Aqdemır i 
• • 

16.200.694 
Şu halde bütün Türkiye nüfusu-

blı.de 3. 4 bindir. özbftd"tanda 40 ta
ile tiyatro vardır, bizde iki.. 

.... , .......................... . nun: 1 
kiki mnhta~ları bu yardımdan mah· 
rum kalırsa, bu mua,·enet fa..'llının 

ranına bir de mwulrlt>t ve mantık % 76.5 ğu köylerde 
% 23.5 ğu ,ehirlerde Balk.anlan misal atm~·onnn. Çlln· 

kli hu rakamlar başmım döndttnnlye 
kindir • 

Atenııe'ket refahll ererl,en. varhlab 
•rtllrken. bu art·k par~nın bir kısmı. 
"'da ınaarlfe vermelh1ir. Avnıpa)1 
b:r t.&raffl btralnnma fakat hJe olm!\z. 

" ........ ı , ~ K~üımt baınınıuuwı ou.ı-

kan de'\'lt>tlerint- ~·ctkf'llm • 

T ürkiyede köyleri birleştirme harek~ti 
ilerbemektedir. Bu hareket artık bır 

fikir ve ideal olmz.ıktan çtkmış. İç Bakanlığın 
yakın takibi altında hazırlıkları ilerliyen geniş 

----, bir icraat hareketi haline gel-

'OKUYUCU P.1EKTUPLARI 
l miştir. 

Şlıneli bUtiln TllfK villyetıerlnde 
va111er, kayma.kamlar ·ve nahiye 
miidUrlerıyle valilerin emrinde ça
lışan köy komisyonları ·ıe ' 'ilayetin 
bütün alakadar ıdarc makanizması 
köylerin b i r 1 eş tiri 1 m esi 
işi üstünde çalışmaktadır. Büti.in 
Türkiye vilayetlerinde, o vilayete 
dahil köylerin sayısı ve yerleri ha
ritalar üstünde teshil olunmakta 
ve sonra bu köylerin içinde coğra
fi vaziyeti en müsait olan bir köy 
alınara.k bunun etrafında bu mer
kez köye mesafesi beş kilome.tro o
lan köyler birer cUzütam halinde 
alınarak bunlar listelerde ve ha· 
ritalar üzerinde birleı:;tirilmekte • 
dir. 

Radyoda Küçüklere 
Nasihat:ar 

verilen 

yaşar. Binaenaleyh, Türkiye, teme 
U köylere dayanan bir memleket· 
tir. Fakat şu da var ki, Türkiyenin 
bu 12.400.952 kişilik köy nüfusu 
yuvarlak hesap 40.000 köye dağıl
mıştır ki. beher köye düşen nüfus 
vasati ancak 310 nüfustan ibaret -
tir. 

faslı ~.mak icap eder sarunm 
ADSIZ 

Spor mektebi 
Kuruluyor 

Ankara. 27 CaTn muhabırinden) -
Spor mektebi talimatnamesi b .. zırlan 
mı tır. Yarın kat'ı şeklini alacaktn. 

• 
41"1anynn•n ve11i 
,....:~ .. .,C\mlPl.t Pi eri 
lar n~ Alnıa.n diplomatına sormuş -

SUleymaniycde Hoca Gıyasettin ri tahsil ve terbiye gören çocukla~ı, 
- .. Us ı-tı mahallesinde Ihsan Çoker yazıyor: babaları hakkında yapılan bu tenlu • 

uı temıeke m yorsunuz. ver. . . . . • 
bıeııerse .... ,...bamız. "-Haftada bır defa, pazartesı dın hıç yerınde olmadıgını, merhum 

A•-- ne ya~ ·-'-· -ıu. akşamlan, radyoda l Galip Arcan, babalarının milli savaş kahramanla· 
·-man diplomatı ou ce~ .... veauu;ıı. d h . 1 ıdı· _ Biz . f ttlk. elindeki dUrbünU memleetkin muh • rı arasın a e emmıyet e anı gını, 

!t" yeni b~ usul ~eş e telif köşelerine çevirerek radyoda esasen kendisinin bu uğurda kahra: 
.._~enin istilzam etti~ ll1U • çocuklarımızı terbiye ediyor, onlara manca şehit dUştüğünU söylediler. Fıl 
~:~ ·~ikelere \•e f~ nasihat veriyor, onların fena hare • hakika Asım hükumetimiz tarafın · 
~· lstecllğlmlz yeri mila- ektlerlni Hyıyor ve bir daha yapma- dan vatan şehidi olarak kabul edil • 
~ke haline getireblliyoruz. lşte malan için tenbihlerde bulunuyor. miş, çocuklarına da hidematı vatanı· 
el nlar, işte Türkiye buna misal • Bunu bir baba sıfatile çok faydalı ye tertibinden maaş bağlanmıştır. 

h-. Biz buralardan muhtaç olduiu - bir hizmet telakki ediyorum. Ancak, Asımın hatıraları bir heyet tara· 
ltı11ı ham madde~i ve malzemeyi, ora. haftada bir akşam bu işe ayrılan 15 frndan toplanacak ve kemik!eri An • 
~ asker bul~~urmıya ·~ sar. dakikalık zaman, yetmiyor. Birçok takyaya nak.ledilerek adına bir abide 
~e ilıtlyaç gormeden, somttrttp baba ve anneler, çocuklannın kusur- diktirilecektır. 
gtcıiyoruz • lannı radyoya yazıyor ve bildiriyor • 
\" "'1haklka Mma.nya, Tllrklyeden, lar. Fakat, hem ayrılan zamanın az· 
lllıanlstandan, Bnlgarhtan ve R<> • lığı, hem de bu yolda çocuklarının 

lnaaından bir ~k mal ahyor. Bun - f cna huylannı, radyoda söyleterek, 
lanft bedeHnl çürük markla ödttyor. tyi bir mecraya Bevketmek istiyenle· 
llq tnemleiketlerln ihraç mallarmı bir rln çolduğu, bu çok yerinde ve eğlen 
""1 lnhisar aJtma ~ .. GlzU ve celi işi tam bir §ekilde başarmıya im

• 
Yeni T ravnıay Arabaları 

Maçka okuyucularımızdan Kadri 
Gülen yazıyor: 

"-Yeni tramvay arabalan, her cı 
betten eskilerine faiktir. Yolculuğu 
rahattır. tnme, binme bir elden idara "'-skeıı bir şekilde bu memle1'etlert kan vermiyor. 

bir ıntıstemleke haline getirmiş bu _ :Mesela, ben, çocuğum hakkında edilir. Atlama yüzünden olan kaza · 
hınuy01 bundan 15-20 gUn evvel radyo idare- ların önU alınmış gibidir. Ancak, bu 

Bu sebeple son gUnlerde httkftmetbı sine bir mektup yazdım. Aradan üç arabaları idare eden vatmanların i· 
4ı.._ya . ka aldığı iktisadi ted· hafta gibi bir zaman geçtiği halde, niş, binişlerde çok dikatli olması ve 
1. )a rşt ğu d d · ed·-· 1 1 Qlrter . t rlndedlr ve bizi en çocu ma ra yo a henüz ıst ıgım duraklarda yo culann inip binme e • 
a.... g&) e ye ' ·ı beki d.ği · "h t ·· d uuyUk tclıllked kurtaracaktır • ve aı ece e ı mız nası a ve - rini sıkı sıkı gozetmelerl lizım ır. 

en rilmedi ve Galip Arcan, dUrbilnU bir Bir dikkatsiz vatmanın dün yaptı· 
S k .,.. • k t1lr1U bizim mahalleye doğru çevirew ğı bir ha.tayı anlatmadan dura.mıya· 
o aga atdan çocu f medi. cağım: 
Anası, t-OCUğunun yaramubklarm- Bu işe, hiç değilse, tam bir saat ay Bayezitten kalkmıftık. Türbeye gel 
~ ~. ve onu IOlaLP atmıf. nlmalt, yahut, masal yerine naeihat dik. Burada arabaya bir tınivenlteli 
..__~ IOkaja döttttkten eonra kal. eöylenınelidir. Radyoda gayipten ge- binecekti. Kapılar açıldı ve genç da· 
~. ÇC>ctıp olmuş ve bir çok Rçlar len bUyUk sesinin çocuk Uzerinde n' 
.~e baflanuş. Şimdi ana ~· kadar kuvvetle mUessir olac~omr dü ha henüz içeri ginQ.emltti ki, vatnıan 
laaa, ÇOcQk anadan davacı • ışünUrseniz. istek ve dileğimizin çok birdenbire elektrik düğme ile kapı -
b .\na çocuğuna benimsemiyor, ter. haklı olduğuna siz de inanı:nıınız . ., ları kapattı. Zavallı gencin bir kolu 
iye etmiyor, mdrtebe göndermiyor. e iki kapının arasına sıkı,tı ve kurtan 
O halde bu \'JOCUP kim bakanlı. o. Hatay Kahramanı B. Aıımın lamadı. Araba. biletçilerin müdahale 

1111 kını t.erbiye edecek, kim btiyiltie - Çocuklarının Bir Tavzihi sile durdurulduğu zaman, genç üni· 
fJek!, 7•1o.936 tarihli (TAN) ın beşinci versiteli bir baygınhk içinde yere yı 

Cenııyet te çoca~ bentmMmeyhı- sayfaemda "Antakya tarihine kısa kıldı ve eczaneye göUlrilldU. 
~. '»etik ~ serseri oluyor. bir bakış,, başlığı altmdakl yazıda An Bu arabalarda yolculann indirilip 

Bu vak'a. bbe mtlhbn bir içtimai takyada ilk mllli kıyam hareketim bindirilmesi işile vatmanlann çok ew 
derdin a.nahtanm veriyor. Aallf!ler yapan erklniharp zabiti Aaımm feda- sa.ah 9ekilde metgul olmalan ve bil· 
"r 1d, ~lann& anahk, 1-b&lık e. klrane hizmetlerinden, mtıstevlllere yUk bir titizlikle vaılf e (Örmeleri 11· 
deıntyortar. Bu~ eokaklan k8"t kurtulllf mtlcadelelerinden bah zımdır Akal taktlrde, ka.pmm geç ve 
~ bınlalamular. Ya bn11D sedtllrk,n bahsin tonunda bu vatan· ya erken açılıfı yllatlnden. bacatmı. 
'- alletertn yakuma yapl!JID&lr, ya perver hakkında ~ tenkil kelime. kolunu kaptıranlara, vtlcudU ~cinen 
~lyet bu ~klan sinesine alıp ae- teri de kullanılmaktadır. Merhum A· lere yaralananlara ço\t tesadüf ede· 
1aietten kurta.rmahdır • sımm elvevm memleketimizde aske- ceğiz.,, 

B u hazırlığın neticesi bu ciı • 
zütamlar içine giren ve 

merkez köye mesafesi beş kılomct 
re kadar olan köylerin bu merkez 
köyler etrafında idari bakımdan bir 
leştirilmeleridir. 0 zaman her cü· 
zütam içindeki köyler merkez köy 
de teşkil olunacak bir muhtar ve 
bir idare heyetine bağlanacak, aı~~ 
hat, kUltUt ve saire işleri cilzil • 
tamlar içinde birleşecektir. Bu bir 
l~tirme, köy kanununun, köylere 
tahmil ettiği müşterek işlerin ve 
mükellefiyetlerin daha kolay ve da 
ha toplu bir surette başarılmasına 
imkan verecek ve köy idare heyeti
nin salihiyetlerlni tatbik sahası da 
o nisbette gcnişliyeccktir. 

B u idari birl~tirme kö~lerin 
daha geniş mikyasta bırleş

tlrllmelerl h3reketinin bir mukad· 
demesi ola.bilecektir. ÇUnkü Türk 
köyUnün en bUyUk ıztıraplanndan 
biri onun dağınıklığı ve nüfussuz
luğudur. Bu lac Anadolu tarihinin 
bir neticesidir. Ana.doluda köy dai 
ma dere içlerine, yamaçlara kaya
lık kenarlanna, hUlasa. güzergah
lardan, özlerden ve kıymetli toprak 
lardan uzak yerlere dağılmak, çok 
ntlfustan kalabalıktan kaçmak ve 
saklanmak mecburiyetinde kal • 
mı, ve adeta kendi refah ve 25aadet; 
vasıtalarını kendi ellle ret ve ken 
di kendisine inkar etmiştir. Bunun 
sebeplerini ileride tefrlhe c;ah,ac&• 
tız. Fakat bu acıklı tarlht teraitin 
bugünkü neticesi ~udur ki nüfua 
bakımmdan TUrk köyU dağınıkttr 
ve azlıktır. Bu a.zhk ve dağınıklık 
ise-. cok nüfus. ve t<'skilat istiy<'n 

Köylerimiz kin 'asati <6) nü· 
fus bir hane itibar olunduğuna gö 
re beher köye dilşen vasati hane a
dedi de bu hesaba göre ancak (51) 

haneden ibaret k&lır. (51) hanelik 
bir ünite ise ibtidi ve azlık bir is
kan ünitesidir. (51) hanelik bir 
köye mektep açılamaz. Sıhhiye me 
muru, Ebe, ziraatçi ustası ve saire 
vcrılemez. (51) hanelik bir köytin 
müşterek çalışması çok netice ver 
mez, köy bütçesi hiç mesabesinde
dir. Böyıe bir köye, müsterck kul
lanma için makina verilmez ve da 
mızlık hayvan gönderilemez. 

Hüliı.sa, (51) hanelik bir kö~. 
iptidailiğe mahkum ve kasvetli bır 
varlıktır. Hem idari bakımdan, hem 
ekonomik hem sosyal bakımdan 
cılızdır. 

Alakalılar bu mektebi, spor klüp e 
rini tevhit 'e merkezleştirme gibi ana 
meselelerin ncticclendiı itmesi yolun 
da bir vasıta olarak telakki ediyorlar 

Bu~gristanda Seçime 
Karşı loykot 

Sofya, 27 {TAN) - Yeni seçim ka• 

nunu mucibince, yakında başlayac< k 
olan belediye seçimine i::ştirak ettirıl. 
miyen partızanlar, seçime boykot ~ a. 
pılması için haıK &l'B!imôa hükum t 
... c seçım aleyhinde tahrikatını .. e 
propagandalarını arttırmışlardır. 
tır. Tren boyundaki köyler bir tipte 
\'e seçim aleyhinde tahriki tını '• 

V akıa burada aldığımız (5l) - yün 938 ınin yani yüzde 74,5 ğu • 
hanellk kôy bır va.sa.tıdır. nun nüfusu 400 den aşağıdır. Ytı .. 

Fu ... ı. mutlak ve baKık~ rakkamıar ni Ankara koylcrinin yuvarlak 
da. bızı bu hazin vesait.ın tesırın • hesap yüzde 75 inde hane sayısı 60 
den kurtaracak halde değildir· haneden aşağı düşer. Şu halde bü· 

Türk koylcrınin demografik du· tün Türkiye vasatisi olan (51) ha 
rumuna, yuni Türk köylerinin sayı- ne Ankara \·ilayeti için doğrudur. 
sına ve bu köylerin her birinde ya- Ankara vilayeti ise biıtun orta ya: 
şıyan nüfus adedine, bu nüfusun la ve fS.rkı Anadolu ile. cenubi A· 
demoğrafik bakımdan dağılışına nadolu ve bir kısım şlmali Anado-
ait rakkamlar henüz tam değildir. lu bölgeleri için tipik , e karakte-
Fakat istatistik müdürlüğü son nü ristik bir vilayet olarak alınacak • 
fus sayımının bu bakımdan netice bilir. Vakıa Marmara ve Eğe vila 
lerini venniye başla.mı,tır. Şimdi· yetlerlnde netice biraz daha baş -
ye kadar (19) vili.yetin tasnifi bit kadır. Fakat buna mukabil daha 
miş ve neşrolunmakta bulunınııt- ,arka g!dince yurt daha tenhala • 
tur. ,ll'. Mesela, Ağrı vlliyetinde 1000 

Bu rakkamlar' bize hakiki man· nufu~lu tek bir ~öy vardll' ve (9) 

zarayı vermektedir. Bu rakka.mla· köyden maada bütün köylerin nii• 
ra göre meseli Ankara vilayeti köy fusu (500) den aşaSıdır. 
terinin nUfua mevcudu bakımından 
vaziyetini verelim: 

Nüfüsü 0.100 arasında olan köy 
ler adedi 99, 100-200 arasında olan 
köyler adedi 291, 200-300 arasın. 
da olan köyler adedi 242, 300-400 
arasında olan köyler adedf 206. 
400-500 arasında olar. köyler ade
di 92, 500· 700 arasında olan köy
ler adedi 112, 700·900 arasında o
lan köyler adedi 32, 900-1000 ara· 

sında olan köyler adedi 14, nUfuıu 
1000 den yukarı olan k6yl•r adedi 

25. 

Ş u halde Ankara vitlyeti kay 
rini tc·skll cdrn 1114 kö-

B u itibarla Dahiliye Yekiil ti· 
nin Tüı k köylerini idari ba 

kımda.n birleştirme harekeli evve
li köy üniteleri dahilinde de olsa, 
devlet icraatına. muhatap olacak 
nisbeten toplu ve kalabalık bir nU· 
fusun (velı.:v ld idari takı ndaro da 
olsa) yarntmıya imkan verecek \e 
bu idari birlikler arkasından bu 
k~y tinltelerinin ftllen birleştirilme 
ei, yani köylerin tn eh•erişli yerler. 
de ve yeniden ltunılmak IQT'etile Y 
ratılmaema !mkAn hbtl olacaktır 
ki. bu n.-tke mllti ha vatımı:ı: i n 
baslı ba!-\ına bir inkıl · pt r. 
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ikinci, Güneşle Beşiktaş 7 
Martta oynıyacaklar 

Dün Taksim stadyomuncla B takımlannır 

tehır edilen maclarma devam edildi. Birinci mac 

Arife günü bathyan ve bayramda devam 
eden dostluk kupası maçlarının iki galibi ara. 
sında yapılacak ıon maç havanın birdenbire 
bozması yüzünden tehire uğramıştı. 

Dün toplanan komite, turnuva ıampiyenu· 
nun bir an evvel meydana çıkmasını temin 
için Güne' ile Be,ikta, takımlarının Martın 
yedinci pazar günü kar,ıla,masını kabul et

Eyüple Galatasaray arasında idi. 

miştir. 

Bu müsabakayı Galatasaray, Eyüp gelmedi 
ğinden hükmen kazandı. İkinci maç Topkapı il{ 

Fenerbahçe arasında idi. Fenerliler, hakim biı 

oyundan sonra birinci devrede 4, ikinci qevredc 

de 5 gol yaparak oyunu 9 • O galibiyetle nih~ 
yetlendirdiler. 

Dostluk kupasını 
kıymetli kHibümüze 
Bu maçı F enerbahçe 

idare edecektir. 

payla~acak olan bu iki 
muvaffakıyetler dileriz. 
antrenörü Misler Elyot 

Ücüncü müsabaka, Güneşle İstanbulspor ara. 

------------------------------...! sıncla ycpıldı. Oyun mütevazin 

1

- • 
akınlarla geçerek ilk devre 1- O 
Güneş lehine bitti. İkinci devre! 
ele tekrar Güneşlilerin yaptığı bir 

sayı ile maç 2 - O Güneşin lehi 
ne nihayetlendi. 

Bu suretle birinci kiline B ta 
kımları maçları. dünkü müsaba 

kalarla nihayetlenmiş oldu. 
Bu maçlarda birinciliği Fener 

bahçe 33 puvanla Güneş ikinci 
~ ıgı 30 puvanla, B ş i k t a ş 
uçimcülügiı 28 puvanla, Vefa 

clordüncuhiğiı 26 puvanla aldı -
lar. Bu suretle Fener birinci kil· 
mc B takımlarının şampıyonu 

oldu. 

Hamzallı Köyünde 
Maç 

N zilli (TA 'l Bu hafta Ha.m. 

zatlı koyu sahasında Hamzallı g n · 
J rı Nazıll & ı:ylül ta.kmıı ılı" b" r 

mcı :-ıapmı lardır • 
N· zillı ~porculaı ı k(lyd cok iyı 

h n:ııl:ınmfolar, 8por cğl"ncelerint 

n ı an kndın ' e erkek meraklı kôy 

itil r oyunu hc·yccanln S<'\TC'tmisler. 

dır 

Hamza Ilı ı;c:ıçlennın muntazan1 

I 
Ku-Hux-Klan Cemiyeti forofmcia n ölümle felıdit edildiği Paslar ma-
çının dördüncü devresini sıkı bir sol yumruA!a bit ren Coe Luviı. 

Dehşetli bir haber! •• 

Gizli cemiyet Zenciyi 
formalanylc sn.hada ko.şuşmalan 1 

ölümle tehdit etti J ylülerin pek ho una gıtmekted!r. 

€> •un 1 - 2 tıayı ile Beş Eylül ta
kımı lchıne netıcC'lenmıştir. Gt.>lc. 
"'k hafla N ~ llı orta okul Ppor ıı • 

an) le Jlamazallıcln b ı mac vapı. 

l caktır. 

Halkevi 

Amerikadan son gelen haberlere bakılırsa, dünya agır siklet 
~ampiyonluguna namzet Siyah Kaplan namile maruf Coe Luviz 

Amerikan Gizli Cemiyeti tarafından ölümle tehdit edilmektedir. 

İsmine Ku-Klux-Klan denilen bu gizli cemiyet siyahlann bevaz

lardan hiçbir veçhile üstün olmadığına kani olmuşların cemiye-

1 
tidir. 

Lig Maçları 
Coe Luviz bundan evvel Bob Pas _ 

j tor ismindeki boksörle dUvUşeceği gü C' ahı kı 
nün akşamında tehdit mektubunu al· uı 

l<~mıııonil Halkevrndcn · 28-2·937 
pazar glinü Evimiz spor şubesı hi· 
mayesındeki kli.lpler tarafından a
§ağıdakı programa göre futbol lig 
maçlarına devam edilecektir. Ala
kadar klüplere tebliğ olunur. 

mıııtır. Mektupta kat'i olarak şu cUm A [ •• •• 
le yazılıyormuş: n renorun 
"Yere yat yoksa oesedıni asılı bulur LJ k J . "' . 

la.ı;:, zenci boksörün maçtan sonra e- na em ıgı 
line geçtiği iddia edilen bu tehdit 

BOZKURT SAHASI: Saha komi 

seri Abdürrahman. Şark Şimendi
fer - A. Spor, saat 14, hakem Ka· 
mil, B takım. Akın Spor - Genç 
Spor saat 15,30, hakem Kamil, A 
takım. • 

BAKIRKOY SAHASI: Saha ko-
miseri Ce\'det. Aksaray - Alem
dar, saat 14,30, hakem Can, A ta
kım. 

mektubunun evvelce siyah boksör ta 
rafından okunmuş olduğunu rivayet 
edenler iddialarını maçın neticesile is 
pat etmek istiyorlar. 

Filhakika Coe Luviz - Putor ma
çının ümitler hilafına olarak Pastor 
yere seriJcrek kaybetmemişti. Coe 
Luviz bir çok beceriksizlikler göste
rerek hasmını yere yatıramadan ya). 
nız hami~ farkı ile kazanmıştı. 

Haziran ayında beyaz Bradok'la si
yah Coe Luviz arasında yapılacak 
dünya şampiyonluğu maçında gizli 
cemiyetin tehditlerini icra edeceği 

Garip Değil mi? söyleniyor. Ve zenci boksörün hayatı 
Bu zamanda İspanyaya gidip, na mı yoksa şampiyonluğa mı kıya. 

hele Madriddc maç yapmak ki - cağı soruluyor. 
min aklına gelir? Halbuki Macar TAN - Şunu hatırlatalım ki, ayni 
futbol federasyonu İspanyada gizli cemiyet eski dünya f&mpiyonu 
bir turne yapmak için İspanyaya zenci Jonson'u ölümle tehdit ve bin 
muracaat etmiştir. Macar fede _ bir hileler icatederek Avrupaya ka-

rasyoııu hiç.bir cevap almaması • c;ırtmı,tı. 
na ra~ınen, son gUnlerde Valen- Sonunda da beyat Witlard o
ce ve Madride üst üste müstacel nünde mağlôp gibi ye~e ~u~arl~nma: 
mektuplar göndererek İspanya sın•. emredecek kadar ılerı gıtmı~t: ~ı 

. milli takımile maç yapmak iste 1 tekım zavallı Jonson beyaz rakıb'."!" 
mektedir. karşısında hayatını kurtarmak ıçın 

Bayramda yapılan dostluk r.ıaç. 
lannı idare eden antrenör Boots'un 
hizmetinden affi dolayısile hakem
lik etmemesi futbol federasyonun. 
dan İstanbul futbol ajanlığma tel. 
gt'afla bildirilmiştir. AjarılıK bu 
emri klüplerc teblığ etmiı:ı!'IP de 
klüpler \'aktin darlığı ve bu hakem
lik işinin evvelden kararlaşarak ga 
zetelere verilmiş olması d'1la vı 'li!.• 
artık değişmesi mümkün olamıya. 
cağından bu seferlilt mUsaane .. eril 
mesini federasyondan isteuıişl\! :iir. 
Aldığımız mütemmim tn~liımnta 
nazaran federasyon reisi Sedat nı
za ımzasile Ankarndan gelen ikinci 
ve müstacel telgrafta sabık an' re. 
nörün hakemlik etmemesi haltıon
da ısrar olumuş İ!le de geç geldi • 
ğlndcn klüplcre tebliğ edHemcmı~ 
ve Mister Boots bu maçları idaı o 
etmi§{.ir. 

bayılıııış "ıbi yapaf'tlk Unvanını ter
ketmişti. 

Acaba bu sefer de ayni akıbet Lu-
' viz•in başına mı gelecek? ... 

1 H -ı A 

KAYE: 

Yıl bası 
• 

Hediyesi 
B ir du~ar, seksen yedi sent. 

Uutun parası bu kadardı. 

Bir scnedenberi bırer, yanmşaı 

sent, eline ne geçtiyse, bütün ufak 
Jıklarını kumbaraya atmış ve ni
hayet bir senelik bir arttırmadan 
sonra ancak ı dolar, seksen yedı 
ıscnt toplıyabilmişti. Üç defa ar . 
ka arkaya saydı: 1 dolar 87 sent. 
Yarın Yılbaşı. 

Kendisini minderlerden birine 
attı, gözleri yarı açık derin biı dü 
şUnceye daldı. Düşünüyordu, bü -
tiin nınh:ılrı>mo """""tin; aa1'lt l:J,.. 

noktaya toplamış düşünllyordu . Ya 
rın Yılbaşı, kocasına bu gece mu
hakkak bir hediye almalıydı. Ah, 
zengin olsaydı, biraz parası olsay 
dı ! F'akat ne çare, fakirlik, acı ha 
kikat! Oturdukları ev haftada 8 
dolarlık, mobilyalı, iki odalık bir 
hane idi. Kapılarının dışında bir 
mektup kutusu ile zil var; fakat sc 
nede bir defa bile ne mektup ku. 
tusuna mektup atılır ne de zile ba
sılırdı. Knpının tlstünde bir kart: 

JIM DILLINGHAM YOUNG 
Jim'e bir zamanlar tali gülmi.lş, 

ve kendisini adeta bir ufak servet 
sahibi bite etmişti. lşte o bir nebze 
zenginlik zamanında yukarıda bab 
settiğimiz bayan ile tanışmış. se · 
vişmişler, evlenmişlerdi. Fakat ne 
yazık ki, tali daima gi.llmez, bazan 
da çirkin suratını gösterir; nite • 
kim .Jim taliin! bu acı sille!llni ye
di. Bir zamanlar biriktirdiği o ufa
cık scrvctni işsizlik zamaıımda ye 
di: şimdi ufak bir memur olarak 
çalışıyor, fakir fakat mütevazi evi
ni gcçindirmıye gayrc>t ediyordu. 

D ella yattığı minderden kalk· 
tı , pencerenin yanına geldi. 

dalgın, dalgın dışarısını seyretmi
ye başladı. Pencerenin arasındaki 
dar duvarda asılı eski bir aynanın 
önüne geldi. Kendisini sUzmiye 
başladı. nkönce gözlerine saçları ta 
kıldı. Uzun kumral saçlan neka • 
dar güzeldi. Zaten bu ufak ailenin 
en ' kıymetli eşyaaı Dellanın uzun 
saçları ile kocasının babasmdan ya 
dig~r kalan saati idi. Della aynRda 
saçlannı ve çehresini seyrederken 
birdenbire saçlarını çözdü. o gU
zel saçlar berra~ bir !luyun akısı 
gibi dalga. dalga dizlerine aktı. Bu 
haliyle o kadar güzeldi ki! Della 
bunla.n düşünmüyordu. Acele bir 
hareketle saçlarını topladı. eski kah 

vercngi paltosunu, şapkasını giy -
di sokağa fırladı. 

Az bir yürUyUşten sonra üstün· 
de şu levha yazılı bir kapının onUn
de durdu: 

Mm. SOFRONİE 
HERNEVf PERCK VE SAÇ 

TEFERRÜATI 
Bir müddet ıonra Della kendini 

Mm. Sofronie denilen trl yan, şiş
manca bir kadının önUnde buldu. 

Çeviren: 

Sabih 
Üste 1 

- Mm. Saçlarımı satın alır mı

smız? 

dcta yalvanyordu, 
· - Hele bir görelim de! 

Saçları gene çözüldü, dizlere ka 
dar uzandı. 

- Yirmi dolar! 
- Peki kesiniz. 

• ki dakika sonra Dclla o gü
l zel uzun :mçlu.rıııı ayaklan 

dibinde bır yıgın halinae görünce 
biraz pişman olur gibi oldu, fakat 
bu para ile Jim'ine alacağı hediye 
yi düşününce bütiin tcı cddüt ve 
pişmanlığı zail olı.lu. 

Dclla Mm. Sofronie'nin evinden 
çıkarken ağır bir yükten kurtul -
nıuş gibi kendini hafif hissı.;dıyor
du. Bir saat evvel dal~m bakan göz 
teri parlıyordu. lçiııde oyle büyük 
bir sevinç var ki! 

Hediye için çok dolaşmadı. Gir· 
diği kuyumcu dükkanlarının birm-

. 
da bir genç iken sırtında bir an .. 
nin 

1
yükti vardı. Yenı bir paltoya, 

eldivene ihtıyacı vardı, fakat paraı
sı yoktu. 

Kapıyı kapadı, kapının arkasın • 
da durdu. Gözlerini Dellaya dik • 
miş bir heykel gibi sabıt nazarlar
la kendısine bakıyordu. Bu bakış• 
Jarda cıe kızgınlık, ne hayret, ne 
nefret. ne mcmnuniyetsizhk ne de 
bckle<lıği ifadelerden biri. Kendisi 
ne dik fakat garıp bir nazarla ba
kıyordu. Ddla korktu. Kocasınm 

- Jım sevgılım, diye haykırdı 
bana bu şekilde bakma! Saçlarımı 
kestirdiğ~rnin yegane sebebi sana 
bir Yılbaşı hediyesi almaktı. Yine 
büyürler, zaten benim saçlarım o 
kadar çabuk büyür kı? Bana kızma 
dın, de~ril mi? 

Jim sanki bu gözü önünde du • 
ran lıakıkau bır tıirlıi gormek, aıı• 
lamak ıs~mı~ormuş gıbı sordu~ 

- Saçlarını mı kcsUı dıu '? 
- Evet, kl!Slırchm ve sattım. Bil 

sen sana oylc güzel biı hedıye al
dım kı ! Bt.!nı bu şekıldc beğenme• 
dın mi '? Bcnı artık scvınıyor mu
sun'? 

Jım gene aptal, aptal etrafına 
bakınaı:ak mırıldandı: 

- Saçlarını mı kestirdin?. 
- Evet sevgili, senin için onla· 

de altın bir saat kösteğı gördü. o , 
kadar güzeldi ki. derhal aldı. ı•'iya 

rı feda ettim. Neyse bırak, bunları, 
artık oldu bitti. 

:5onra tekrar sevgilısınin boy • 
nuna atılurak ılave etti : tı da elindeki para kadardı: 21 do

lar. 
Kimbilir Jim nekadar memnun 

olacaktı! Biiyük babasıııdan baba
sına, ve sırasıyla babasından ken
disine yadıgiu kalan biz altın saati 
vardı. Altın saat çok güzel ve kıy 
mctliydi. Fakat ne çare ki bu kıy
metli saatin köst-.>ği yoktu. Onun 
için Jim saate altın bil köstek ye
rine bir meşinden köstek takmıştı. 
Onun için Jim dairede saatine bak
mak için çıkardığı zaman utanıyor 
du. Fakat nihayet işte Della ona 
glizel bir köstek almıştı. artık Jim 
saatini çıkarırken utanmıyacak, bl 
lakis gururlanacaktı. 

İşte Della kıymetli kostek çan -
tasında e\•e doğru giderken bun • 
ları düşunüyor, için için seviniyor
du. 

A kşamı güzel hülyalarla bek 
ledi. Nihayet Jimin ayak 

seslerini merdivenlerde işitir gibi 
oldu, kulak kabarttı. evet, oydu. o
nun çıkışı. Kalbi bütün hizıyla çarp 
mıya başladı. Jim onu böy1e keısik 
saçları, ufak bir mektep yaramaı;ı 
na dönmüş bir halde görUnce ne 
diyecekti. İçinden dua etti: "Yarab 
bim beanl Jimin gözüne gene eski
si gibi güze) göster! .. 

Kapı açıldı. Jim içeri girdj. Za
yıf çehresi ciddi ve solgundu. Za -
vallı koca henüz yirmi beş yaşın • 

- Sana kaışı olan aşkım her 
şeyden iıs~ündur! 

N ihayct Jim ağır düşünce ve 
ıı ifadcl\!rdl!ıı K urtulın uş ı;i 

bi silkındı. üellanın başını göğsu
ne dogru çekerek: 

- Benim güzel. melek ruhlu ka· 
rıcığım, dedi. Sana karşı olan aş • 
kım dilima bakidir. Saçlarını kes
mişsin kesmemişsin bence hepsi 
müsavi. Sen benim için dalma gü· 
zelsin, ben senin saçlannı değil, 
kendini seviyorum. Sonra cebin • 
den bir kutu çıkarıp masanın üs. 
tUnc attı: 

- Şu kutuyu aç! 
Delin ya\'aşça kutuya yaklaı:;tı. 

Açtı. öm·c ağzından bir sevinç ni
dası çıktı. faknt az sonra t,ecssü
rü sevincine galebe çaldı. Gözlerin 
den iki damla minnet yaşı aktı. 

- Kancığım, demiNti şaşkınlı
ğımın sebebini şimdi anladın mı? 

- Anladım sevgili Jim'im. 
Kutuda elrafı güzel taşlarla çC'V 

rlli kıymetli bir sac; tarağı vardı. 
Jim kansını kolları arasında tuta• 
rak devam etti : 

- Sana bu hediyeyi almak için 

ben de altın ıııaatimi sattım. ~1 
seYgihm bu bedi •eteri ~mdtıik bir 
kenara koyalım. bunlar bize layik 
değilmiş! 

l 



28 - 2 - 937 

UMAMDAMLARIM 
TA N ======--===============~===~-:::.;=====-:==========:.:.:=== 

------------------------·------------------------

J._f-~ R < 

ATIR AGAR~ı ~--" 
Kafkas cephesinde 
ve I ra n içle rinde 
geçen harp günleri 

Ji trbiunıumt sıralannda, Kaf
dt 't kaa içerilerine giren kolor 

'1ıt, ..... _tııba,ı rUtbeaile vazife al-
uar konıutanımız anlattı: 

~ loıordunıuz, Kafkuyadaki 
~ 01'dıısuna kUJı büyük bir ga
~ ,.~. Çar ordusu Han

..._baıından ileriye doğru sU 
Qa, • Kolordu 

ilamdan da 
kal'JI kuv 

~cephetut 
1- Bize veri -
1'f ~elerden bi 
bııı tınrimizde 
~bir fırka 
l1ııı ıı .. ~n aske -
~içinha-

8 tı. 
4ıtz ~ .. in anıl • 
Olın..~~ kolay 
!tıe~ aöyle
~l'bn. Ç\inkU o 
aı ... ~:erdeki İran 
' terakki y;_ 
'1 bir hergun ye-
~ ldını attı • 
~it olduğumuz Pehlevi Iranı 
~ · Koca memleket bir ta
~ derebeylerinin elinde kal • 
!lııd; Raçar Ahmet Şah, kendi key 
~ il, eğlencesinden ba.tka bir 
'1 dU.UnmUyordu. Bir gUn gelip 
lt b ın tehlikeye dilşebileceği, as

eaaba katılmamıştı. 

"' ..... ... .... vnıu,. tmfılft!'b~ 
l1Q b bır kuvvet yc•ktu. köylüle
l'tn~ 8.tlarına keçektilah, ayakla-
1lıereYtıneni geçirir, harbetmek 
~ ~epheye gönderirlerdi. Bi • 
tarı ;olordu refakatine verilen 1-
bir k lrkaaı da böyle derme çatma 
~\'\'etti. Biz bunları harp sa. 
~ \'akıf birer er olarak yetiş
~lltı kte çok gUçlUk çekiyorduk. 
Ct a bltıkabil lran zabitleri, epey 
4~ .. kindiler. İçlerinde, birkaç 
hıı Pa dili bilen, zeki, cerbezeli 
~er Vardı. Bu di! bilen, zeki, 
~ ıeu gençlerden biri de Rıza 
, 11 han sultan iaminde bir yüz 

idi. 
h~lı YU,,bqı, Avrupanm bir
C6 tehirlerin! dola,DUf, bilgisini, 
l°ltlttlaUnu artınnıftı. Yalnız, if. 
'derecede milllyetçj ,; '1laaı, ha 
~ olduğu gibi ıörmekten ken 
~ ı:::nediyordu. Rıza Kulu 
"'4i ordusunun, bana mUte
hıo Yen nıethiııl eder ve bunu ya-
'lr&e~ bizim orduyu da tenkit et.. 
l il kendini alamazdı. 

Ş tıradan buradan konutur • 
~ ken, eöz bu bahse intikal 
~ı~c! İran yüzba.tısı hemen ten
~~e başlardı: 'Sizin ukerlerlnla dizlerine 
~kil çanı ur içinde... Halbuki bi
~.._ ertn yemeni8inde bir dirhem 
'-it 'llr Yok, (Rua Kulu Han, Türk 
bı;rnln tl Anadolu içerllerinden 
'lıı flnı unutuyordu) Sonra. si -
>tı111"kertntz, çok defa iki büklüm 
~r .. (Mehmetçiğin aırtmda (25) 

~ Ç&nta olduğunu hatırlıyor
Oltıı U) Çok aeviftiğim bir adam 
lloır..~lı ytlzbqı ile yalnız bu 
le ~ ayrılıyorduk. Aradan böy 
~:"4; ay geçmiftl 

,~kolordu kumandanı, de
'8lc lntlracaatıar yaparak, İran 
tlnıerıerlııin de kendi memleketle
btrıe:!dataa için Tilrk ordualle 
8tı elerint istiyordu. 

il 4 ile, İran askerini henüz, kl 
~recede yetıştirememiftik. Eli 
ııaı..ı. ki aaker, cephe hizmeti ya. 

"'
11tcek kudrette· değildi. 

B 11 lllalıauru dtlfihıerek, ko
~ lordu kumandanmm ıarar

llluka.veznet ediyorduk. Fa
._ ._ kat1 bir ~ kam tre 

• 

YAZAN 
Sal<ihatlin 

Gün gör 

çe sayan, şayanı hayret bir taham. 
mül sahibi idi. 

Rıza Kulu Han, Iran ukerini o 
kadar bübali.galı bir surette çekiş
tiriyordu kl, ara sıra müdahaleye 
mecbur oluyor, haksız olduğu bazı 
noktaları işaret etmekten kendimi 
alamıyordum . 

• ranlı yüzbaşı ile, bir giln yi-
1 ne karşı karşıya geçmiş, ko 

nuşuyorduk. Söz, döne dolaşa, or 
duya geldi. İranlı yüzbaşı; ümit -
siz bir hareketle başını sallıyarak 
bana şöyle bir fıkra anlattı: 

- Bu askerle nasıl harbe gidi -
lir ki, daha başını dik tutmasını bil 
mez. 

Hamdan cephesinde iken. önüm
de iki büklüm duran bir nefere: 

- Kaldır başını!... Diye ıeslen 
dim. 

Fakat nefer, vaziy~ni bozma -
dı. 

Emrimi tekrar ettim. Ncferde 
yine hiçbir hareket yok. Nihayet 
bağırdım: 

- Niçin böyle duruyorsun be 
adam .. Başını kaldırsana .. 

lşte neferin bana verdiği cevap: 
_ Ağa... men nevkerem, erbab 

nistem! ,. 
Yani, ben uşak bir adamım. Zen

gin, asilzade değilim! Böyle asker
le harp edilir mi? .... 

Yüzbaşı, . belki o gtlnkU telakki -
aine ~re haklı idi. Fak.at neferin 

...,...,._.-:verdigı cevaptan dolayı bence ken 

Ostte ye olfto: Kol,ostn 
meıhuı ıehiıleıinclen Til/is
fen, uıolı. yıl/ora ait i'i hot11a 

lemedik. Bu emirde, bir tabur ka
dar lran ukerinin kankard~liği 
yapmak üzere cepheye sevkedil -
mesi bildiriliyordu. 

Sevki kararlaşan taburun ku • 
mandanı da Rıza Kulu Han Sul
tandı. Birçok hazırlıklardan son • 
ra, lran taburu, yilzbaşmm ku • 
mandasında Kermanphtan hare • 
ket etti. Hedef, Hamdan i8tikame 
ti idi. Fakat bunlar, bizim de bildi
ğiniiz gibi cephe için hazırlanmış 
asker değildi. 

Kolordu kumandam da bunun 
farkına vannca, İran ta.burunu 
•'Devlet Ablt,. mmtak~da, ih -
tıyat kuvveti olarak bulundurmı • 
ya karar vermiftt. Tabur, cephe -
de diltmanla çarp!fmıya imkin bu 
lamadan, bir müddet sonra, iltira 
hat etmek üzere Kermanşaha dön 
düğü zaman ben de orada idim. 

R ıza Kulu Hanla bu sefer, bq 
ka türlü konufuyorduk. 

YUzbqı, Türk ordusunun ne ya 
man bir muharip olduğunu yakın
dan görüp anlamıştı. Artık, bizim 
askere kusur bulmuyordu. Bilakis 
o zaman, gerçekten bakımsız bir 
halde bulunan lran askerini kUçUk 
görmlye başlamıştı. Rıza Kulu Ha 
nm değişen telakki.Bine göre, t -
ran askeri, taarruz kabiliyetinden 
mahrumdu. Halbuki, Türk ukeri, 
ee'Dhede. bütün mahrumiveleri hi-

disini değil, o devrin idare makine 
si başında bulunanları mesul tut
ması gerekti. 

Ç Unkü, eski şahların gUnUn
de lran aristokrat bir 

memleketti. Fakir tebaa, zengin ve 
asilzadelerin K&l'fl8mda ~mı ö
nüne eymiye mecburdu • 

Zavallı nefer, "ağa ... Men Nevke 
rem,, dP-mekle, 'Yalan ıöylemlş ol -
muyordu. Çünkü, o zaman lranda, 
kibar ve zenginlerin önUnde başı
nı yukan kaldırmak terıbiyesizliğe 
delalet ederdi. 

Rıza Kulu Han Sultan ise, asil
zade paıyesinde bir adam olduğu i
çin, nefer onun karşısına dik ve 
gergin bir vücutla çıkmıya, b8.flllı 
yukarı kaldırarak baknuya mezun 
değildi. 

o gUnkU İran orduau ifte bu hal 
de idi. Büyük Şehinfalı Rıza Peh. 
levinin memlekette bugünkü inkı
labı yapa.bilmek için nekadar ağır 
,erait altında ça.lışmıya mecbur ol 
duğu da bu izahattan kolaylıkla 
anlaşılabilir, sanırım. 

(Arkası var) 

OKULLAR 
TAYYARESi 
ALI NACAK 

N'lfantqJ orta mektep ta1ebeal tay. 
yare cemiyeti için kırk lira topla -
mıflardır. Bu hareket Maarif VekL 
letlnce takdir edilmlftir. Bundan son
ra her mektepte bir "Tayyare san -
dığı,, tetkill ve bu sandıkta toplanan 
paralarla bir "Okullar tayyaresi., a. 
lmması kararla.şmıttır. Bu undıklan 
Tayyare cemiyeti kaza he7etlari ida
re edeceklerdir. 

Erba$1ar için 
Kurs Açılıyor 

Ankara, 27 (TAN} - KUltUr Ba

kanlığı erbaşlar için bu sene dört 

yerde kun açacaktır. Bunlar Erzin
can, Erzurum, Eskişehir ve Konya. 
da açılacaktır. Erbaflaruı U.vinlne 
bulanmıstır. 

KiT APLAR ARASINDA RÖPORTAJ ._ ____________ ..... ________________________________ ..._ _________________ .. --~~ 

Eski Kitapları 
Kimler alır, 

kimler satar? 
Yepyeni siyah ve yaldızlı ciltler içinde on yedi 

kitap .. Dana yaldızlan solmamış ve içleri he
nüz el değınemif kadar beyaz .. Kapağın içinde ilk 
sayfada ismin ve imzanın yanında şöyle bir ithaf: 

"Kızım .... kütüphanesi için. Babasından,, . 
Ve altında çok tanınmış ve şimdi kaybettiğimiz 

bir tabibimizin imzası .. 
Dükkan küçük, tavanlara kadar Ustilste, yanyana 

dizilmiş, hatta yerlere bile konularak yollan kapat
mış olan cilt cilt kitaplar ve bunlann araaında uzun 
boylu, zayıf, beyaz bıyıklı ve gayet durgun çehreli 
bir ihtiyar_ 

- Bll!!l!Yl.9ı5f veriyorsunuz? 
- cntıt-10 k1lı'Uf .• 
- Çok pahalı .. Bu fiyata alamft'ı. 
- Pahalı değil.. Bayan, hem daha ucuza olama ı. 
Kita.bı tekrar elime alıyorum. Tekrar gözden gc:cı. 

riyorum. 
Oeuwrea Completa de Schekespear. 
"Şeklıtprin butün eserleri,. 
- Ya fU ayni ciltte olan kitaplar nedir? 
- Bir kmmı Alfred de Muuet'nin, bir kTRm' tl:ı 

Victor Hugo'nun eserleri .. 
Onlan da ele alıyorum. Bu cilt

lerin başmcia ftlek bir el yazısile 
eski harflerle ve eaki bir tarihle 
ayni sözler var: 

"Kızım... babasından. Kütüpha
nesi için., 

Ve ayni imza .. 

N aaıl olnıu, ta bir evlit için 
en kıymetli bir yadigar ol

ması icap eden bu ciltler .. bir aile 
kadınınm kütüphaneeinden çıkarak 
Yükaekkaldınnun bu dükki'l•n& 
gelmiş: 

- Bu kitaplar temiz midir! A· 
caba? diyorum. Nereden aldmı. 
bunlan?. 

- Çok temiz bir aileden aldık, 
bayan, diyor, ismini söyliyemem .• 
Fakat çok temiz bir aile. Ve elile 
kenarda daha bir yığın halinde du. 
ran kitapları gösteriyor: 

- Bakınız, işte, bunların hepsi
ni de oradan aldık. Güzel bir kil· 
tUphaneleri vardı. 

- Acaba neden sattılar! Çok 
güzel kitaplar bunlar. Alındığı za. 
man kim bilir ne kadar çok pa.ra 
verilmittir. Bir daha elde etmek is
terlerse. .• Ne kadar murat ede -
cekler? 

- Ne yapsınlar. Oıfaııya gide. 
ceklermif. Koskoca bir oda kütüp. 
hane idi. Bu kltaplan nakletmek 
çok murat .. Ma:lO.m ya kiğıt a
ğırdır. Üstelik hemen, hemen hep. 
si ciltli idi... Satan bayan çok ü
ıUldU &mL .. Ne ıelir elden .. Epey 
sıkıntılan da v~ galiba! 

- Kim bilir ne ucuza kapanmıt
tır bunlar? 

- Yok_ Ucuz almadık.. Yani 
tablt aad fiyatlarından ucuz aldık 
amma .. Satt1ğımız fiyattan pek u. 
cuz almadık. 

K ita~ıya soruyonım: - Bizde aileler çok mu ld-

ımbıl11 ne eme1tlerle, ne lal 
ğroımalorile ya11/an ıu lcifaf. 
ılclaı, kaıcla, yağmurda Y"e yG 
ın güneı n altmc/a olcuyuc 

b~lr/:v,..,/"r 

tap &atartar '! 
- Eşya sattıklan gibi.. lstan -

bul aileleri babadan evlida kalan 
her teyi ciden rıkanrlar •• Pek .. .,ek 
iki elden geçer, ama torun tutmaz. 
Hemen satar .. 

BüyWc baba ktltUphane yapmif
tır. Baba levip tutmuştur. Fakat 
baba ölünce torunlar hemen bunu 
elden çıkarıyorlar. 

- Sıkıntıdan mı acaba bu ki
ta.plan satıyorlar? Yoksa neden? 

- Sıkıntıdan atanlar da var
dır.. Fakat çok insanlar kıymet 
bilmemezlikten atıyor. Bu kitap. 
lar ekseriya büyük ailelerin evle
rinden çıkıyor. Eskiden büyük ko
naklarda oturuluyordu. Halbuki 
fİmdi torunlar iki üç odalı apart. 
manla.ra geçiyorlar. Böyle yığınla 
kitabı nereye koysunlar? flemen 
atıveriyorlar. Yani yok pahuma 
sı.tıveriyorlar. Jstanbulda bugU.91 ce 
bine bet yUı Ura para koyan bir 
insan çok zengin bir kUtUphane 1&

hlbl olur. Yani bUtUn klbiklerin 
ve romantiklerin Oeuvrea completa 
lerlni, her milletin mufaual tarih 
kltapla.rmı elde edebilirler. Bizde 
modem eeerler de bulunur, amma 
azdır. Bunların lçindtt daha fazla 
Umumi Harpten evvel c;ıkmı, olan· 
1ar bizlerin elimize dUterler. U. 
muml Harpten sonra çıkan ecnebi 

· edebiyatı lae daha gUçUlkle Yük • 
aekkaldırımda bulunur. 

Ş imdi kaJdımnm nstnne ee • 
rllmif olan bir serginin ö

nünde kahve rengi deriden silslU 
altı cilt kitap blrlbirlne bağlı .. Üs. 
ttlne bakıyorum: Ojen Sü'nUn e
eerleri.. 

f Kii~!T=~~n~~;;;·ı 
Yazan: 

SuatDeıviş 

Şimdi bir başka dilkkA.nuayrm.. 
Bunun sahibine bir mü9teri ribi 
değil, sadece bir gazeteci gibi mil· 
racaat ediyorum ve soruyorum: 

- Sizin müşterileriniz kimler -
dir? Kimler satar? diye sormuyc> 

• 

rum. Sizden kimler kitap alır diye 
öğrenmek istiyorum. 
"-Bayanlar gelmezler, diyor. ba
san gelirse de hafif romanlar satm 
alırlar. BirU.ç kere üniversiteli de 
lil<anlılar buralara uğradı. Onlar 
edebi klta~utın almazlar.. Kendi 
öğrendikleri dersleri allk&dar e • 
den ,eyler alırlar .. Bizim asıl mUt
terilerlmlz kırk ile elli Y&f arum. 
da bulunan birkaç baydır. Umumi 
Harpte bulunmut olmalan lbım· 
gelen birkaç bay .. Her zaman ayni 
insanlar buraya gelirler .. iyi kita~ 
lan onlar seçerler. 

B unların hepsinin kılığı, kı • 
yafeti kötüdür. Çok kazan

madıkları hallerinden ve kıyafetle-
rinden bellidir. Fakat, bunlar ge.. 
lirler ve hiç Utenmeden bu yığm
lann içinden kendilerini alakadar 
edecek ldtaplan seçerler ve bafka. 
larmm yok pahuına elden eıkar • 
dıklan kitapları onlar yok pah~ 
ama alır giderler. Bir de ecnebiler 
bize uğrarlar, onlar da iyi 1dta.p. 
lan alırlar .. Fakat bizim aul ka • 
sancmm mektep Jdtaplan ve • • 
kimit mecmualar Atıtmdandır. El 
ldmlt m~mualar ekaeriya klğıt 
pabuma almdıfı için ele ucuz u. 
cus geçerler .. Onların mUfterllerl 
de daha çoktur, ktın iyidir. 

Oözltlklerinl dUzelterek aözUntl 
'öyle bitiriyor; 

- Eğer aksatamızı ciddi kitap. 
lar Ustilnden yap1p ekmei{mtzf on• 
dan kazanmaVJ beklese tdik bugtl
ne kadar ne dUkkln kalırdı, ne bJa. 
ııe de çoluk, çocuk! 
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· eğlenceli gün er ya 

Müsabakanın Esasları 

• 

• 

Mil1:a'balianu%ın e•aıı: 
( Martın birinden itibaren hergün burada bir resim çıkacak-. 
•İ% 60 Jarbıme.ellilr lutetle bu rumin darbıme•elıni bulup 
numaTaını o günkü lruponun ( darbımeael numarası) hane -
•İne yazacakıınız· 

Otu% raim bitince bu kuponlaTı aynca resim numaraları 
ile darbıme•el numaralarını karfılıklı göıteren bir liıte yapıp 
Sarih üminiz ve adreiİniz/e ve mümkün•e bir Je lotoğra
lınızla birlikte 20 Niıana kadar idarehanemizcle müsabaka 
hüro.una göntlerecluiniz. 

[Naareddin Hoca müsabakaları için gönderilmit eski fotoğ 
rafların muteber olmadığını ve yeniden fotoğraf gönderilme· 
ai ı:ııuvafık olacağını hatırlatırız.] 
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BIMESEL 
1 - Aç tavuk kendini arpa 

ambarında sanır . 
2 - Ak akca kara gün içindir. 
3 - Anlayana sivrisinek saz, an 

lamıyana davul zurna az. 
4 - Atı alan Ü sküd!ırı geçti. 
5 - Balık bastan kokar. , 
6 - Bal tuta~ parmak yatar. 
7 - Bedava sirke baldan tatlı· 

dır. 

8 - Beş parmak bir olmaz. 
9 - Bir tutam ot deveye hen -

dek at latır. 
10 - Bülbülün çektiği dili belfi-

s1dır. \ 
11 - Dalmasını bilmiyen ördek 

başını bırakıp kı~mdan 
dalar. 

12 - Damdan düşen halden bi· 
lir. 

13 - Davulun sesi uzaktan ho;:
gelir. 

14 - De~ir tavında gerek. 
15 - Denıze düşen yılana sarı · 

lır . 
16 - Doğru söyliyeni dokuz 

köyden kovarlar. 
17 - E l elden üstündür. 
18 - Eski tarak eski tas 
19 - Evdeki pazar çarsıya uy -

maz . 
20 - Eyreti ata binen çabuk i -

n er. 
21 - Gülme komşuna, gelir ba -

şına. 

22 - Gülünü seven dikenini de 
s ever. 

32 - Kendi düşen ağ"lamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıvan yerde 

kec1ye Abdurrahman çe -
lehi derler. 

35 - Mahkeme kadıya mi.ilk ol
maz. 

36 - Mart içeri, pire dısarı. 
37 - Minareyi çalan, kılıfını 

hazırlar. 
38 - Mızrak cuvala sı-maz. 
39 - Mum dibine ışık vermez. 
40 - Öfke ile kalkan zararla o -

turur. 
41 - Parayı veren düdüğü ça .. 

lar. 
42 - Per5'embenin g~lisi çar • 

şambaclan bellidir. 
43 - Se1 gidet, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su destısi su yolunda kın

hr. 
46 - Sütten ağzı yanan yoğur • 

du üfliyerek yer. 
47 - Tas verinde ağırdır. 
48 - Tencere yuvarlannuş, ka .. 

pağını bulmuş. 
49 - Testiyi kıran da bir, su ge

tirf!n qe. 
50 - Tilkinin 

gideceği 
kamdır. 

dönüp dolasıp 
yer kürkçü dük-

51 - Ummadık taş baş yarar. 
52 - Ürümes"ni bilmiyen it sü

rüye kurt getirir. 
53 - Üzümünü ye de bağını 

23 - H amam a giren t erler. sorma. 
24 - H er horoz kendi çöplü _ 54 - Ü zürn üzüme baka baka 

ğünde öt er. 
25 - H er gün papaz plav ye -

mez. 
26 - H er koyun kendi bacağın 

dan asılır. 
28 - H oroz cok olan yerde sa

bah geç olur. 
29 - İt ürür, kervan yürür. 
30 - İtle dalaşmadaı:ı, çalry1 
31 - K el başa şimşir tarak. 

dolaşmak evl.adır. 

kararır. 
55 - Yalancının rriumu yatsıya 

kadar yanar. 
56 - Yapı taşı yapıdan kalmaz. 
57 - Yava atın tekmesi pek o

lur. 
58 - Yörük at yemini arttınr. 
ı;g - Zenginin parası züğürdün 

çenesini yorar. 
60 - Züğürt o1up düşünmeden, 

uyuz olup kaşınmak evla-
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Y.eni müsabakamızda kazanan okuyucularınıza 750 
Hralık mükafat ve hediye vereceğiz. 

Birinciye : 200 Lira 
İkinciye : 100 Lira 
Üçüncüye: 50 Lira 

100 okuyucuya 400 liralık hediye: 
Darbımesel müsabakamızda kazanan okuyucuları.mı~ 

• 
za vereceğimiz hediyeler mütenevvi ve kıymetli olacak· 
tır iju '1Pd' velerden bir 1nsmtm da yarm bildireceğiz . 



Dünyada 
Neler Oluyor? 
Farkına Varmadan 

Atlet 
Tibetliler dağlara pek kolaylıkla 

çıkarlar .. Memleketleri 3000 -:-· 4300 

metre yükseklikte pulunduğu için 
hem dağa tınnanmıya pek küçükten 
alışırlar. Hem de bu kadar yüksek· 
lerde yaşamaktan hiç bir zahmet duy 
mazlar. Dağlar arasından geçen 
(5500) metrelik geçitlerde onlar hiç 
.yorulmadan, ş~ılacak bir çeviklikle 

yürürler. Hatta elinde, sırtında (20) 
kilo eşya İa.11yan Tibetli bir erkek o 
dağlara tırmanmıya uğraşan elleri 

~·~ 

~"~ıı. 
boş her hangi bir Avrupalıdan çok 
daha çabuk yürür. 

Bu fevkala.deli.Jc yalnız erkeklerde 
görülmez. Çocuklar, kadınlar da 
(15) kilo ağırlığı taşırlar. Hatta ba· 

zan erkekler kadar kuvvet gösterfr
ler. Bazan da onları geçerler. 

Bir gün böyle kuvvetli bir kadının 
sırtında (40) kiloluk bir eşyadan baş-
ka bir de çocuğunu yerleştirmiş, ta 

(5300) metreden (6000) metreye çık· 
tığı görülmüştür. Çıktığı yerde hiç. 
dinlenmeden eski yerine dönmüş, ço· 
cuğunu bırakmıştır. Ve tekrar ayni 
işe hazır olduğunu söylemiştir. 

• 
Şarlonun Mükafatı 

Sinema yıldızlarından "Şarlo" İn· 
gilteredeki sepet hamallarına bir mü· 
kafat vermiye söz vermiştir: Her yıl 

bu hamallar arasında bir yarış yapı
lır. Birkaç sepeti birden başında taşı

yan hamallardan hangisi. sepetlerden 
hiç birini düşürmez ve gösterilen ye
re en evvel varırsa, bu mükafat ona 

'l,ö 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

(20) Numaralı Bulmaca 
MüsabakamıZI Kaza· 

nanlar 
20 numaralı ve 15 'ubat 937 tarih

li mecmuamız~aki ''Bulmaca,, mü -
sabakasında kazanıp hediye alanla • 
rın listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan -
lar: 
Kasımpaşa 9 uncu okulunda 276 

Nedim, İstanbul 17 inci m·: okulda 
256 Alaaddin, Beşiktaş Yllıiız okullar 
gü.neşinde 21ti MeJ"ha Üreten, 1stan· 
bul 44 üncü ilk !lıml 5 A. dan 164 Hik 
met, Üsküdar kız sanayi mektebi 85 
Saide Kumbaş. 

Birer dolma kurşun kalem kaza . 
nanlar: 

lstanbul etlrnli: iisrf.inde l:'ıC Ce· 
vat, ln5nü kız ı;~ı>s•ndc 333 Necmiye 
Ayten Tezcan. Samatya Etyemez Ça 
vuşzade sokaK 32 nu~n~ırada Perihan 
1stanbul erkek lisesinde HilmiBa.yrak 
tar, 5 in ·:ı ılk mektepte r:; Alım\!~. l'y 
gur. 

Bire·· alb·im kazaı :.orılar: 
Bi!cdl~ : :aj ındııi•k t>:.ş sekukri 

Mehrr.c>t 0ğ:u Bedirhan, Maraş 'f ı . 
van okulu~ inti :·;1mı,11da 141 Yü'-.,;e! 
Baytekia. Aydın orta ckulundı.ı. 1. :t 
Vehbi, İnC'göl orta ok,~. :ıda 150 S.·r 
vct Tun::.. Uşa;c orta okulunda 1{, 
Hüsniy?, Uıfa Vatan ilk okulu•ıd:ı 
255 Sabahat Balak, Bisa orta ok.ılua 
da 2 incı :ı•:ıı(- ·.ı. \f. Ali Aydüz, .El.lz 1. 

orta okulunha 1~1 t ~'dla Şeııgüt. 
Birer .l)llyü.,.. oyuncak 1<azana11iar: 
lncgJ: merkez okulu1.da 346 N..:ı·•.

man, F.18.7.;.: orta o'i:ı...t.nda 105~ fü,. 
lahaddin ( .ın, Mala' va orta ok.~l ııı-. ' 
l.ia 278 Vedat Özı;öz, Denizli Sa'" LJ -
köy kayın::.kan:ı oğiu Ersen, lzr·1ir 
Karşıyaka t&mt!t pa :a l:ulvan 15 ıı; •. 
marada Dündar l<..!1nRl. 

Birer küçük f"'J ' ~ < r 1-. kazanan!dr: 

at bankası memurlanndan Şadan 

Nayman, kızı Zehra, İzmir erkek lise 
sinde 46l. Ali Hikmet Aytan, Tokat 
orta okulunda 428 Mehmet Özer, Kay 
seri müddeiumumisi kızı Şermin Me
riç, 1stanbul erkek lisesinde 522 Nus 
ret, Beşiktaş Akdoğan sokak 92 nu
marada Sabahaddin, 

Renkli Tablomuzu En iyi 
Boyayanlar 

20 numaralı ve 15 'ubat 937 tarih
li mec.ınuaımzdaki "renkli tablo,, yu 
en güzel boyıyan dört -küçük knriimiz 
şunlardır: 

Konya Lisesinde 887 Oınran Varol, 
Adapazarı lzmit caddesinde 4 numa
rada Mehpare, Konya orta okulurlda 
729 Hikmet, Hendekte fotoğrafçı Fe
ridun Aksu. 

Bu karilerimize hediye ettiğimiz 

birer kutu sulu boya adreslerine pos
tayi verilmiştir. 

Geçen Bilmecemizi Doğru 
Halledenler 

20 numaralı ve 15 ı;ıubat 937 tarihli 
mecm.uamızdaki "hem eğlence, hem 
bilmece,, de en çok puvan alıp hediye 
kazananların listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan: 
lar: 

Vefa lisesinde 9 uncu sınlfta Hali!:. 
Karahaya, Fatih Kumduk sokak 12 
numarada A. Adnan, Üsküdar 45 in
ci ilkokulda 317 Kemal Elilaıj, Yüce 
ülkü lisesinde 87 Zeki Tüzüm, Kadı
köy 7 inci ilkokulda 124 Süha Ata • 
bey. 

Birer dolma kurşun kalem kaza -
nanlar: 

İstanbul erkek lisesinde 1282 Vah
dettin, Kadıköy kız orta okulunda 
200 İffcıt, İstanbul erkek lisesinde 154 
Adnan Kikoğlp, Davut Paşa orta o -
kulunda 265 Şükrü, Beyc~ğlu 12 inci 
okulda 29 Faize. 1 

Birer albüm kazananlar: 
Ankara 11alt<:pc (' ı oı sokak ı ı:• .• -

marada Sümer, .ı\nkııra Cebeci H ~~ 
hkkin ilk okulunda t.29 Muhı I-Jm 

Elaziz orta okulunda 489 Hasan 
Yüksel, Kayseri Talns yukarı okulun 
da Atatürk caddesi 10 numarada M~h 

Pars, &'rcmit ('um:1,11 ~yet okul•ı.:l:ı met Soydan, Elaziz Atatürk o'kulun-
122 Hamdiye ~olel, ( 'r.rlt!rı kurt J~•l'.J da 3 üncü sınıfta Osman Gezmen, 
ılk oKı.ıluııda -17 S. Kıı.su, Fevzi P... Adapazarı İzmit caddesi 4 numarada 
şa ilk okull~ 5 inci' sı:ı!• lR Kemal ~ııd. Mehpare, Manisa Akhisarı Gazi oku 

Birer Kart l<azantııı!:ır: lunda 701 Hulüsi, Adapazarı Sak'aryn 
~ 

Br·yaz.t Kimyagcı f't.·rviş Paşa ~·o- okulu 3 üncü sınıf talebesi, Elfıziz Ak 

verilir. Şarlonun bu mükafatı bir ta-
kak 3 nu;nararıa fc:.hir Hayri, Ma :'.!.· saray caddesi 1 numarada Belkis Yü 
ya trahom mücadele ı;;ağlık işy-t:-ı cel. Zilede Cahide özkan. 

kım elbise, bir pardcsü ile bir de. sa-ı Dursun Dı..rucaoğlu R,:fik, Adarıa ~u Birer bUylik oyuncak kazananlar: 
atten ibarettir. kanzade m~hallesinde 39 numarada Çanakk~e jandarma hastanesi 

Derviş At~ .han kerimı-.:<Ji Saadet Ata- dördüncü koğuşta Ali usta, Konya 
haıı, Şis?i Önevler 30 numarada En- 19 mayıs okulunda 486 Enis Uygur, 

B:r Defineye Yıldırµn Düştü ıcr, El ziz orta okulunda 1021 jfılfi, Gazi Antep lsmet Paşa okulunda 35.1 

4 • 

Prag civarında bir köyde müthiş Diyarhevir askeri ha~tnnesi doktoru Hatiçe Yeşilova, Eskişehir Necati 
bir fırtına olmuştur. Bu fırtınada dil· Ferit vasıt~sile 6 mcı f'ınıf talebeo:;in- bey okulunda 4 üncü sınıfta Gülten 

rlen l'! '. I. ıyc, Tekirdağı l\amık Kemal Ekl, Beyoğlu Suterazi sokak kömür 
okulunda 118 Turgut, Zile orta oku tUccan Vasil kızı Yuana. 
)unda 40 numaralı Tahsin Şenel. A- Birer kliçük oyuncak kazananlar: 

şen yıldırımlardan biri köy meydan· 
lığmdaki heykele ·çarpmış, onu par· 
çalamıştır. Parçalanan heykelin i • . . dana ziraat bankası mensucat fahri~~ Afyon Karahisar Cümhuriyct oku 
çınden etrafa altın,4r, altın zıncil"ler kası müdürü oğlu Teoman Sözen, Ga lunda 288 Demir, Konya Altınçeşme 

fırlamıştır. Bunu gören köylüler zi Antep Yenihan posta kutusu 15 okulunda 406 MC'lahat, Manisa orta 
heykelin içini araştırmışlar, daha bir Nüzhet Arıyürek, Çanakkale müs. okulunda 386 Berkemal, Kadıköy Fe 
ok paralarla beraber demir.den bir .mev. erbaş talimgfıhında Yusuf Tun- neryolu Ynverağa sokağında 4 nu · 

kutu bulmuşlardır. Bu kutuda birçok. çay, Konya 19 Mayıs okulu 5 inci sı- marada ~13.hat Tuncer, İstanbul er 
miicevherler varynış. . nıfta Kemal Aruk, Samsun lise8indc kek lisesi 713 Kman Çelik. 

Bu dC'finonin iki yüz sene evvel 14 Senni, Mardin orta okulunda 6R Birer kart kazananlRr: 
·1in içine yerleştirildiği sanıl • NN.'dc>t A vnz. Elftzi?. Atatiirk olrnlıın- F!lfıziz hl}ki'ımet caddesi 36 nurıın-

ma.Ktadır. da 72 Sabahaddin Kaleli, lzmir .zira- rada komiser Demiralp kızı Sabahat, 

TANm Coculi hlve•I 

Çok Garip 

Linç etmenin ne olduğunu bilirsı
niz, tabii Fena sanılan bir adamın 

üzerine taş falan atarak parçalamak. 
Halbuki linç, resmini gördüğüniiz 

bu hakimin adıdır. Zavallı öldüğü 
güne kadar bir kerecik olsun ölüm 

kararı vermiş değildir. Tuhaf bir ta
lihsizlikle adı "öldürm~ usulüne ta
kılmıştır. 

(20) nci SayEdaki 
Bilmecelerin Halli 

l - Mustatil, 7 murabbaa şöyle 

4 ~ + ' . . .. -
4

[ 1 il ~1

'E 
ayrılacaktır: 

2 - Bu bilmecen!n hallini 
cek hafta vereceğiz. 

3 - Üçüncü bilmecernizin 
şöyledir: 

gele. 

halli 

Elaziz Tunçeli şifre katibi kardeşi 

Sabahaddin, Yeşilköy civarında Kali 
tarya köyünde Dik sokak 87 numa -
rada JI. Davut Darcan, Kuzguncuk 
Tenekeci sokak 15 numarada Rafa
el Avram, Göztepe Yeşilbahar sokak 
1 numarada Mehmet Celal Bilgin, 

İzmit orta okulunda 730 Hulki Gi
ray, Düzce İsmet Paşa ilk okulunda 
323 Avni, İzmit Kemal paşa mahalle 
si banka sokağı l4 numarada Haydar 
Giray, Adapazarı Sakarya okulunda 
71 Cüdal, Ankara Maarif Vekaleti or 
ta tedrisat şube müdiirü Faik Doğan 
kızı Turan, Konya Altınçeşme ilk o
kulu 4 üncü sınıfta Emel Duransoy, 
l{adıköy Kurbağahdere birinci so • 
kak 1 numarada Merih, ngin ilk okul 
42 Pcıihan Eroğlu, Manisa Akhisa
rında Misakı Milli okulunda E. Oyan, 
Konya erkek orta okulunda 197 la • 
met. 

• 
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fAiT'canın 
l_Köşesı 

Cici Yavrularım, 

E
Epey zamandır mecmuanın her 
·a ''.Bulmaca Milsa.b&kası" diye bir 
im kuyuyorum. Siae de bu resimde 

lunaa yanlışları butup bize yazma
ı aôylüyort.1m. Bu müsabaka da 

· i hem ~lendirmek, hem de dikkr.
linizi arUırmak içindir. Bunun için 
.epiniziıı uğr&flllasını isterim. 
Size bwıun için bir, iki şey. aöylü
eceğim .. 
Ben her bulmacada "fu kadar yau

var, arayınız.. B~lunca bana ya
m" diyorum. İhtimal bazılarınız 

ıu yanlışların hepsini · bulamadıkları 

çin kendilerini bulmacayı pallettim 
. ymıyorlar. Halbuki, benim söyle

lıliğim kadar yap]~ bulma.k ,art de. 
ildir. Belki de· bütün yanlışları bu

. olrruyacaktır. Çünkü her yanlış 
emen göze çarpmaz. Bunun için 
"kkat edin, uğraşın. Ne kadar yan
bulursanız ·o kadarını bana yazı
. Belki de en çok •bulan siz olur

unuz. 'Meseli· bµ sefer ''24" yanlış 
ar, dedim. ~esimde bu kıfdar yanlış 
ar, amma bundan birkaç tane eksik 
uldunuz diye sakm bulm~ayı halle
. emedim, demeyiniz. Bulduğunuz ka· 

ldarını bize yollayınız. 
Bir şey daha var, yavrulanm. 
Bu yanlıştan filan, falin yerde di
yazmayınız. Pek anlaşılmaz. Her 

fer reıfni kesip yanlış yerlerin üs
ünü kırmızı kalemle işaretleyiniz. 

''ıyle daha iyi görünür. 
Bu resmi .ayrıca göndermiye lilzum 

. O sayıdaki bilmecelerle bir zar· 
'a koyar, yollarsınız. Eğer bilmece
:eri halledemezseniz, bulmaca müsa
kasını tek başına yolhyabilirsiniz. 

AMCA 

TANı• C~lr ftl•HI 

Hıkô.lJe 

Çin Denizlerinde bir korsanhk 
Vapur rıhtımdan ayrılmak üzere. 

Herkea heyecan içinde. Gemi Çu
çao limanından aynl~aya hazırla. 
nıyor. "Buna Panohay yolunda 

son uğrak. 
Vapurda yolcu fazla değil. Fakat 

rıhtımda kalabalık fazla. Kaptan 
boyuna kol saatine bakıyor. Bu ka~ 

tan hep dakikası dakikasına yola 
çıkmakla tanılan bir adar:n. 

Göğertenia 
0

bir kö~inde bifi kıı 
biri erke-it iki kard&f ~htımı seyreoo 
diyorlar. Birden kız ağabeyisine: 

- ~k ağabey ... Zavallı vapura 
yetişemiyecek diye birini gösteriyor . 
Bu.küçük. çelimsiz, san yüzlü bir 
Çinli .çocuğu. Kendi dilinde bir şey
. ler bağırıp vapura binmiye uğraşı
yor. Kim bilir zavah vapuru kaçı

rırsa annesine, babasına mı geci.ke. 
cek nedir! Yolcu vapuru ancak 
haftada bir kerre bu limana uğru
yor. Bir hafta böyle küçük bir ço- Çin memleketinde ne olur. Onu so
cuk yalnız ·başına bekletilir mi hiç? yarlar mı, öldürürler mi kim bilir. 

Ağabey kardeşine - Sen üzülme Belki de ·bir hafta aç kalıp hastalanır 
kardeşim ben şimdi onu bindiririm Bunun için, vapur durduruluyor. "C" 

diyip merdivenlere koşuyor. Arka- le Çinli çocuğu göğerteye çıkıyorlar . 
sından kaptan bağırıyor. Kaptan "C" yi çağırıyor: 

- Dön "C,. dön diyorum sana, - Seni haşan çocuk, diyqr. Baba· 
Nafile "C" merdivenlerden . yere na ben ne cevap verecektim. Bu .ka· 

atlıyor. Vapurda bir curcuna. Şim- labahktan korkmadın mı. Çu- Çao 
diye kadar bu yolcu vapurunda böy-. gibi bir yere ben bile silahsız adım 
le bir teli.ş gören olmamış. Düdük- atamam. Ceza olsun diye seni maki
ler çalınıyor, kaptan, köprüsüne nelerin yakınındaki kanu~raya ,kapa. 
koşuyor. Vapur yeniden rıhtıma yacağım. Yarın bu zamana kadar O· 

halatlanıyor. Çünkü "C" le kardeşi rada sıcaktan. biraz 'bunal da aklın 
babalan tarafından kaptana ·emanet başına gelsin. 
bırakılmışlar . .Şanghaya kadar onla.. Bu küçük kamara sahiden pek sı· 

n sapasağlam götürmek lazım. Va- cak. Pençcresi denizi bile görmiyor. 
pur durdurulmazsa "C" bu yabancı o gece sıcaktan "C" nin gözlerine 

teye athyan ilk korsanlarm yüzüne 
müthiş bir su fışkırttı. Karanlıkta ne 
olduğunu anlıyamıyan haydutlar şaş 
kına dönmüşlerdi. lşte o zaman "C" 
bu şaşkınlıktan fırsat buldu, var kuv
vetile: 
"İmdat, korsanlar! İmdat" diye ba 

ğırmağa başladı. Ve her gelen korsa
nı bu soğuk su ile tepelemiye çalıştı. 
Bu arada vapurdakiler uyanmiŞlard .ı 
Korsanlardan bir kısmı korkudan 
kaçtılar. Bir kısmı da esir oldular. 

Artık şafak söküyordu.. Kaptan 
bu kahraman çocuğu vapurun en gü
zcl kamarasını açtı. 

~===========================~~- uyku~rmedi.G~c~n~hlrdenbire 

- Baban·a anlatacağım şeyler ço

ğaldı. Senin gibi bir evlat yetiştirdiği 
için ne kadar öğünse yeri var. dedi. 

Fakat "C'' buna itiraz etti. DENiZiN DiBiNDE 

ZEHiRLiYEN 

Geçen hafta .size zehirliyen yılan· 

lan anlatmıştım. Bu hafta da zehir· 
liyen balıkları söyliyec~ğim. 7.ehir
liyen yılan IJB.Şılacak şey değil. Yıla· 

l

nm zehirlememesine şaşılır. F akat 
,ya zehirliyen ıbalıklara ne dersiniz. 

I
Balık zehirler mi? Evet, buılan ... 
Hem de tıpkı yılaa gibi ... B unlar pek 
büyük ve korkunç ta. dCe,cYildir. Aksi· 
ne ... 

Renkleri çoj güzeldir. Resimde 
lda gördüğünüz bunlardan biridir. 

Adı "Zargana balığı" dır. Kafasının 
iki yanlariyle sırtmm iki yanlarında 
birer sıra dikenleri vardtr. Bu d~ken-

l

lere bir adese. ile bakılırsa. içlerinin 
oyuk olduğu görülür. Bu oyukların 
!altında zehir çıkaran guddeler var

. Zargana zehirlni buradan döker. 
IBu zohiri k~nar sularla yıkayıp a· 

BALIKLAR 

monyakla çıkannıya çalışırlar 
ma, pek çok ıstırap verir. 

pençeresine tık, tık, tık .. <i;iye vurul
duğunu duydu. Ne oluyordu, bu kinı 
di? Pençert'den küçük bir el uzandı 
yarı karanlıkta biri telişla: 

- Bunlan al, giyin dedi. "C" bu
.. •ı ı 1 nun kim olduğunu tanıdı. Sabahki 

Çinli çocuktu. Bir kat Çinli elbi~i 
getirmişti. Geceyansı Çinli kıyafeti
ne girmek niçindi, aceba... "C" çok 
zeki idi. Bunu da anladı. O denizlerde 
yolcu vapurlarına hep çinli korsan· 
lar musallat olurlar. Hele bir Ame-
rikalıyı bulurlarsa vay haline ... 
Çocuğun getirdiği elbiseleri acele 

acele giydi. Onu bu ha1ile bir Çinli 

Bu zehirli balık denizin ortasından 
çok kumluk sahilleri sever. Başın ı 

kumlara sokup gizlenir. Ş8.fı gözle
riyle, tepesinin üstünden geçecek kil· 
cilk balıklan bekler . Gördü mü be-

am .. ı sanacaklardı. canını kurtarabilecek
ti.. Fakat ya kardeşi.. Ya yolcula r . 
Onları da kurtarmak lazımdı. Kah
raman "C" hemen kamarasından 
çıktı .. Kız karde.şine koşmak Urtcdi ... 
Birdenbire aklına daha şeytanca bir 
çare geldi. Alaca karanlıkta çinli kor 
sanlardan bir ikisinin ya va~ 'güver
teye atladığını gördü. Birden.bire ba· 
ğırsa onu muhakkak öldürüverirler· 

men dışan mçrar ve yutar. 
Kendisi büyük değildir. Ancak al

tı parmak boyunda.dır. Amma, sili.hı 
çok fena-. Zehir akıttığı için korkunç 
bir hayvan olur. 

Zarganadan başka zehirli balıklar
dan bir de ''Ejder balığı" vardır. Bu 
balık ta kocaman bir şey değildir. A
dına bakmayınız. Derisi çok güzel, 
rakat biçimi tuhaftrr. Başının iki 

di. 
"C'' nin buldu~q.çare bağırmaktan 

çok daha iyiydi. O, her sabah güverte 
nin hortumla sulanıp temizlendiğini 
görmüştü.Hortumun t.2.ıkılı o!<luğu yer 
pek yakindi. Ayaklarının ucuna basa
rak oraya vardr. Sesşiz sessiz göğer· 

Sizi kurtaran ben değilim. Sabah

leyin vapura almak istemediğiniz kil· 

çük Çinlidir. Hepimiz asıl ona teşek
kü! etmeliyiz dedi. Bununla da yüre
ğinin büyüklüğünü göstermiş oldu. 

Zavallı küçük kız kadreşi ·bir yan
dan korkudan titriyerek onun kalu
nun dibine sokuluyor, bir yandan da 

- Ağaıbeyciğim, benim şeker a
ğabeyciğim. Bizi kurtaran sen.sin, &en 
diye sevincinden ağlıyordu . 

iSSiZ Bir Adada 

yanında tki ağızlı birer bıçak gibi 
dikenleri vardır. İnsanı bunlarla 
yaralar. Ve bütün balıkların açtığı 

yaralar gibi ıbu yara da güç iyi olur. ı Çocuk (babasına) - Bil ba-
Başka hastalıklara yol açar. kayım, ben kimim? 

• 

"i AH• Çoeuls h l •MI 3 

Kırmızı DeriıiıerJe 
Karşı karşıqa .. 

Kahkaha 
Köşemiz 

Hem Eğlence 
Hem Bilmece 

1 - Kı rmızı derili yerliler ••R" yi 
kovalıyorlardı. Nerde ise yeti~ip 

yakalıyacaklardı. Çünkü atı yorul. 
muJ. soluyordu. 

3 - Bu yalandan adamı kucağına 
alıp atıyla dereye gird i. Hat ı rına ge
len planı muvaffakıyetle tatbik et
miye çalışıyordu. 

Gölge oyunu 

6 numaralı oyun: Beresi başında, 
piposu ağzında yaman bir bay. N~ 

kadar düşünürse düşünsün dünyada 
bir tatlı kaşığı ile bir kibrit kutu.sun· 
dan pipo yapabileceği insanın aklına 
gelmez, değil mi? Halbuki ne güze1 
bir pipo, bakınız. 

Ya mandarina kabuğundan bere
ye, kibrit çöpünden bere tepeliğine 
ne dersiniz. Bayın bumuna biçim veı· 

m ek elinizde ... 
İşaret parmağınızı istediğiniz ka

dar uzatınızı bayın bumu büyüsün. 
Beğenmediniz mi, parmağınızı geri
ye çekiniz. Küçücük burunlu bir bay 
OIBun. · 

Hele 7 nttma.rah gölge, dilnyııda 

akla gelmiycn ne kolaY. OY.un. Bir 

~~ ·~ - · 

lnkCir Edeyim Derken 
Hakim (suçluya ) - Söyle baka· 

lım saati nasıl çaldın? 

Suçlu - Çalqıadım, bay hakim. 
Ben suçlu değilim. 

Hakim - Nasıl suçlu değiIBin. Bu 
saati sen çalmışsın . Bu muhakkak .. 
Ya geçen defa ne çalmıştın. Niçin 
hapiste idin. 

Suçlu - Geçen defa mı'? Ben da
ha hapse girmedim ki.. Bu beWm 
ilk hırsızlığım, bay hakim. 

• 
2 - Fakat ( R) dereyi görün;e 

aklına .,eytanca bir çare geldi. Bat. 
taniyesini yuvarladı. Bir vücut yap
tı. Ustüne kendi ceket in i~ şapkasını 
giydirdi. - Şu adamı görüyor mUSU!lUZ. 

. ::-.'.,,;;:::-~7"". . ~. ~ Şu boyu iki .metreyi bul.an adamı ... 
~-; .< ....:-~·....,_ _"\. , · ~ ,:~'), '.. . Dünyanm en budala adamıdır o ... 
~,,. ,,,.- ... ( _ , 1~ --...-- ....... ~ f· "- ·ıt:·t' .., . 

C. (. ~~~:~-=--~ .);:.;-: ~. - Desene iki reko. r birden kU"ınış. 
((.\ /· ·· ., . ,.. .:>" ~ •. ~ -\. .l ,~ ~' Bu herkese kısmet olmaz. . 

~92- ·~~ ...... ~ ~~.:. - • 
~-1\ ,..._,/~ ~-::-"'!:., 

·'~;s.-=... .. lL_ ~~~~~fJ ~ İki ;kadın artist arasında: 
·" ' · --~~ "'~ ~ B . . k d ··ro·· k' 

~
-.r.:.~. '- --..~- -·-.o .... ::<. .. ~ - enım sesım o a ar gu ur · ı 

~~
. - -, ----~~ .·-c-..- . ' 

- . ·~ --- . - -- _.. .. _, 
'""· .~ , ~i;' T- _ _ .::_~ --~ .. : fazla çıkmasın diye kısmıya mecbur ..._;; :zs: ·!rı . ~ ... -.~~..:~ 
;--L~ =-~~~--~~-~~-=---

4 - Yapına adamı suya att ı . Ken. 
disi atından atlayıp yüze yüze geri 
döndü. Derenin kenarına çıktı. Cö. 
rünmenıek için hemen g izlend i. 

RESiMLE EGLENCE 
Kaleminizi elinize alınız. Resmin 

kNl&rlarmdaki kı!'Jımlarda.n bazılanru 
. k&rala.ylDIZ. Beyaz kalaa kısımlarda 

bir ta~ karikatürü mey~ Çtk&.. 

kalıyorum. 

- Ya ben imki .. O kadar incedir, 

o kadar yüksek perdelere çıkar k i ar

kasından bakarken başım döner. 

• 
Bay "D" yi bay "L'' nin köpeği ı-

sırını.'jtı. Mahkemeye verdi. Davayı 

e.kybcdip, döndü. Yolda bir dostu: 

- Hem köpek ısırdı. H em de da

vayı kaybettin. Bu nasıl .iş böyle! di
ye şaşırdı. 

Bay "D" .: 
- Şaşma dostum, dedi, "L" · nin 

öyle bir avukatı var ki, onu dinler

ken ben bile mahkemede köpek beni 

ısırmadı da ben lcöpeği ısırdım, san-

dım. 

• 
Bir köyde iki kurbağa biribfriyle 

pek iyi arkadaş olm~lardı. Nereye 
gitseler biribirlcrinden ayrılmazlar • 
dı, hiç kavga ettiklerini hiç gören 
olmamıştı, huylan biribirlcrine ben

zemezdi. Biri ne bulsa, ne görse hoş

lanır, hiç şikayet etmezdi. Öbürü ak
sine her Şeyden siniilenir, bir yeri 
beğenmez, hep değişiklik isterdi. 

"' Bir gün .ikisi birden bir çütliğin av-
lusundaki süt kazanma düştüler. Hiç 
bir şeyden şikayet ctrniyen kurbağa: 

- İşte ölüyorum, dedi, ~ırpınmı
ya ne lüzum var. Nasıl oIBa boğula

cağım. Bari ses çıkarmadan ölüve
reyim, dedi. Kendini ıbüsbütün bırak-

tı ve hemen öldü. ' \ 

Öteki kurbağa: _ 
- O, dedi, bu ne fena yer böyle. 

~----------

No: 1 

Yukandan aşağıya: 1 - Böcek. 2 -
Parlak bir şey. ~ - Hak yemez N 

isim. 5 - Ateş üstünde durur. ·6 -
Beylik bir .şehrimiz. 10 - Çıplak, 

12 - Sürtmek. 15 -=- Zahmet. · 
Soldan sağa: · 4 - Daima dönr..n 

bir şey. 7 - Gizlenen şey. 8 - h ay. 
vanlann yer altındaki yuvası. 9 -

Bir insanın malı. 1l - Vadeder. 13 
- Bir nota. 14 .....!.. Toprak. 16 - Hi· 

le kir. 

No. 2 

Bu resim size h angi "a t asözü" nü 
hatırlat1yor. Bulup, bize yazın ız. 

No. 3 

Bu an yolunu kaybetmiş. Dışan 

çıkamıyor. Ona siz yol gösterir mi
siniz? Gösterdiğiniz yolu kınnrzı bir 

k!llemle çizip bize yollayınız. Resme 
dikkatli bakınız. Çıkılacak kapı alt 

taraftadtr. Siz andan evvel oraya ka· 

dar giden yolu bulmalısınız ! 

Akıllı 1 miş Doğru~u 
- Niç:n olfonm OY tüleğiniıe 

caık. J<"akat .ka.ra.lıyacağnuz yerlere 
iyice ·~ etmeli.-.iniz. J)ii~ünüp ta. 
şınıp Ö)ie çimıelisiniz ki ortaya tav
şan çıkabiWn. 

tabakla bir de küçücük bir elma bu 
oyunu yapmıya kafi. Yeter ki elleri
nizi resimdeki giıbi tutmalı bilesiniz. 

Neredeyse boğulacağım. Ben başka 
bir -yere gitmek isterim, dur bakalım 
hele, bir çırpınalım. Ve döndü, dön .. 

dil, döndü .. Çırpındı, çırpındı , o ka
dar çırpındı ki.. Nihayet süt denizi
n in içinde, üstüne çıkabileceği kati
~a .bir ada buldu. Bu ada ne reden 

d k t b.1. . . . \ taluyorsunuı? mey ana çı mış ·ı , ı ır ml8ınız, ço-
cuklar... - Balıkla,, kut nv/ıyacoğım san· 

Hırçın kul"bağa o kadar dönmüş- sınlor ela iç/erir.o. emniyet ıel;in 
tü ki süt1 ~iJ:ıay_et yağ. olmuş_tur._ diy_e.1 
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İngiltere, tayyare inşantında, garabet dün. 
Yası olan Amerikayı da geçm i, bulunuyor. 
Şiındi İngiliz tayyare fabrikaları büyük tay
Yare yapmak hususunda biribirlerile müsaba. 

kaya giı·miş bulunuyorlar. Şu hava devine 
bakınız . İçinde büyük bir gemide bulunan 
her 'ey vardır. Sinema salonuna bile ma
liktir. 

Uöursuz Pırlanta 
Kaç ylldır Kraliçe Mari Antua

net'in bir zamanlar en 
kıymetli mücevherleri arasın
da bile şöhreti dillerde dola
san meşhur pırlantanın sahip
lerine felaket getirdiği söy-
1 e n i y o r-

herkesi 
mahvediyor du. Mari An

tuanet'in ha-
Yatına kadar mal olan bu pır- pırlantayı satm alan Rum ku-
1antanm uğursuzluğu, Ameri- yumcu da bir kaza neticesin-
kadaki son su baskını dolayı- de ölmüştür. 
sile tekrar mevzuu bahsolmuş- Fransız gazeteleri Mari An-
tur. tuanet'in pırlantasının Rum 

O kıymetli taşı 1934 ser- kuyumcudan sonra Abdülha-
glsinde 6,000,000 franga sa-
tın almış olan Mac Lean fa. midin hazinesine geçtiğini, 
rnilyasınm Ohio'daki su bas- onun da tahttan indirilmesine 
kınında boğuldukları haber sebep olduğunu yazıyorlar. 
\>'erilmektedir. Bu münasebet- Abdülhamidin hazinesin-
le İki asırdanberi meş'um taşa den Newcastle düküne geçen 
Sahip olmuş ve sonunda fela- meş'um pırlanta, İngiliz asıl-
ketc maruz kalmış olanların zadesin~ok kalmamı , fela-

ırnıerini şöyle sıra1ıyaibiliriz-:-~k--~e-tlerin başladığını gören 
Fransa Kralicesi Mari An- Ncwcastle dükü kıymetli tası 

tuanet'in feci. akıbetinden zararına satmıştır. lngilizde~ 

meş'um pırlantayı 1934 ser

gisinde 500,000 liraya satın 

alan Şikagolu Mac Lean da 
Amerikanın birçok eyaletleri
ni müthiş bir f etakete sürükli
yen su baskmmda boğulmuş-
tur. 

Holivuf yıldızla· 
rı Nevyork salon
lartndaki kaplan 
ve aslan kürkü mo· 
da>tm kıskandık· 
lan gündenberi 
Holivudun cad· 
deleri ıu garip 
manzaraya bü -
rünmüşfür. Şimdi . 
her yıldıı otomo • 
bilinde iri bir as
lan veya kaplan 
taşımaktadır. As
lansıı gezen, ya • 
hu# l<aplans11 so -
kağa çıkan yıld11 

arltk enderdir. 

Derisi 
yerıne 

kendisi 
Amerikada yeni bir kürk modası 

başlamak üzeredir. Geçende Nevyork 

operasına h:ıkiki kaplan deri~ı kürk· 

le gelen ve Amerıkanın E=a~ ·:ı şıkla
rından ve Amerikanın dikkati cel
bet:nıiştır. K~ ~Kün ynk.~~:nıı. ;ırka· 

,'/~. gelen Jwı-.m•tta, kıtplanm kafası 

olC.uğu gibi doldurul.Ln.; olarak sar
i\ yormuş. bJ t al kadına ayn bir aza
m~·t verdiği siiyienmıstir. Şimrli zen· 
ginler, «;!.ık bymetli kür'<lcrinden 
mada bırer de aslan ve kaplan kürkil 
:ılmnktndırl3.r. 

Fakat Nevyork salonlarında' ve ti
yatrolannda aslan, kaplan kürkleri 
moda ba!ine ge~irken, beri ta r.ıf:a 
sinema yıldızlarının diyarı olan Ho
lh'Ut ta da hakiki aslanlarla gezmek 
modaSJ başlamıştır. 

Resmini koyduğumuz güzel sinema 
artisti, v.-:nş· aı !anını oto ıı ·t:'ı ıl; 

sabah gezintisine çıkarmıştır. As
lan, guml sa '1ibE>tJine dış~ndan ba
kılmasl!•cı ln:~ -azı olcı·.~·Y·.':1 kıskan<: 
g~izlc;·le ct .. ~(ı s::zu~k g.-~iyo:-. 

1 

-ıı 

• 

Sıhhi öpücük maskesile çalışan iki sinema artisti bir lilmin provasında 
öpüşü yor/ar .•. 

•• 
Opüşme 

icat 
maskesi 

edildi 
Amerikalılar samimi hislerini öpüşmekle gösteren bazı genc

leri tenkit etmeğe başlamışlardır. Evvelfı pek saf bir şekilde bas
hyan öpüşmelerin itiyat haline gelince, şekil ve tesirlerini arttı
rarak gençleri binbir belfıya sürükledgini yazan ruh doktorlarının 
makaleleri sinema attistlerini uyandırmıştır. 

Bilhassa ağız ağ'ıza öpüşmenin ruh-1 
takı tesirlerinden maada, mikrop a-i .-------------. 
şılama baimnmdan da çok zarnrlı 

olduğu kanaati Holivutta ycrkşmiyc 
başlamıştır. 

Sinema yıldız.lanndan b~ çoklnn 
çmirecekleri filmlerın provalarında 

öpüşürlerken kendilerini korumak ü
zere birer maske takmayı dü ünmü 
!erdir. ,Hakiki film çevrilinciye kadar, 
tccrübclerde "öpüşme maskelcıile,, 
çalışan artistler vaziyetlerinden mem 
nundurlar. 
Öpüşme mne!{esinin modası sinema 

1 
artistleri arasında çabuk yayılmak
tadır. 
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60nra meş'um pırlantayı Fran
sanın en büyük zenginlerin
den Francois Beaulieu satın 
alnııştı. Pırlantayı aldıktan 
sonra işleri birdenbire bozulan 
Fransanın en 2engin adamı 
&onunda açlıb."'tan ölmüştür. 

u BU BERi 
.. . + 6.5.4.3.2 

Ifoz pik. (W) oyuna kör (10) ıu~u 
ile başlar. 

Bunları 
Kim biliyor? 

Ondan sonra meş'um pır
lantayı Prens Kantfoski Pl
rnıştır. Prens çok geçmeden 
bir cinayete kurban gitti. 

1 

Sarnusak gözlük camlarını, dürbün 
ve fotoğraf objektiflerini zedelemek

....::=========================== tcd~ 
Prensin müzayedesinden 

Cazibe ve Sevimlilik • 
Kraliçesi Amcrikada şöyle bir müsabaka a-

'.F'ransız artistleri son tophntıhnn- çılnı.ış: Atlas Okyanusunun en derin 
da her sene intihap edilen dünya gü- noktasında denizin dibine kadar yü· 
~"Uik kraliçelerinin sanaikirlan tat 1erek inecek olan kahramana 300.000 
inin etmediğine, bir kadında ayrı ayrı dolar verilecektir. Henüz böyle bir 
l't'cvcut olnn güzellik ve sevimliliğin kahraman Z"..4hur etmemiştir. 
'Yrı birer kraliçesi olması Fı.zım gel- • 
(}'ğ ka Yine Amerikada başka bir müsaba-•ne rar vermişlerdir. Bu kara:--
<'lan sonra yalnız artistlerden mürck- ka: Kentli saçının kıllarım eksiksiz 
kep bir Jüri heyeti Helene Conotount olarak sayabilen babeyeğit 500.000 
~~i d k" dolar kazanac-.ak. Fakat henüz bir ak~ n e ı Fransız kızmı cazioe ve sc-
\'iınlilik kraliçesi scçmişkrdir. h kaçık çıkmamıştır. 

/ KÖPEKLERE 
GAZ MASKESi 

Artık köpekler 
de gaz maskesi tn· 
kıyorlar Hatta tn. 

• 
Bir Fram:ıız mühendisi, dünyanın 

en küçük otomobilini )'l.pmıya muvaf
fak olmuştur. Bu otomobil, iki buçuk 
kilodur. Fakat 60 kiloluk bir yüke ta
hammül edebildiği için bir çocuk ta
rafında nidare edilebilmektedir. 

giltere, bu yolda • 
daha ill'ri giderek Dünyanın en biiyiik kedisi Nevyork 
kopekleri b a z 1 ta bir cambazhanededir. Jri bir eşek 
hastalıklara kar· kadardır. Otuz sekiz kilo gclmekto
şı konın:ak için dir. 
gaz maskt:'sinden • 
istifade er:mckte- Dünyanın en küçük beygiri lngitte-
dır. Şu resimde gö- rede saray ahrdannda bulunuyor. 
rüyorsunuz. Koca Küçük bir kedi kadardır. 
bir köpek mask€ • 
ile gezıyor. Gaı Tnsmnnyada Uç metre uzunluğun-
ma<ıkesi bugUı1 da, iki yUz yirmi beş kilo sikletinde 
mendil gibi, kalem bir adam vardır. Y~ı henüz on ye
gibi günün en zaı- didir. GUnden gilne bUyümektodir. 
?\iri ihtiyaçlnn a- • 
rasmda yer almak- Bir Hint darbıme5elt: CUce insanın 
tadır. M e d e n t yattığı yerde Baobap ağacı yetişmez. 

~etlerde maskesiz tek kişiye I Bununla cücelerin kısırlıkları anlatıl-
ttm.ek mümkün değildir. , mak isteniyormu~. 

INANMIY ACAKSINIZ 

,.._ 

l - Bir sahilden bir sahile hareket eden bu gemi FU8.delfiya ile Sea.U,,, 
arasındaki mes.af eyi 293 gilnde geçmiştir. Gemi bu mUddet zarfında 25.407 
mil yapmış, fakat ayni mesafeyi 54 defa dönüp dolaşmıştır. 

2 - Bu adam bir elinde 6 ba.sketb ol, bir elinde bir basketbol taşrya.bil. 
mektedir. 

3 - Madam Hannah Glade yetmiş yaşında bir bayandır. 11 çocuk do. 
ğurmuştın Fakat hiç bir doktordan yardnn görmenıl§tir. 

FAKAT DOGRUDUR 

Bunları 
(E) ve (W) nın en iyi müdafaa· 

sına karı:ıı (S} büyük şlcm yapa.bilir. 
mi? 

K • b. , . ? • Bu meselenin halli 4 Mart per-im 1 ıyor . şcmbc sayımızda çıkacaktır. 
Bir mavzer fi~eği, hakiki bir fişek 26 S b d k 

\"aziyetine girebilmek için yalnız fah-ı ':. u at cuma sayımız a çı an 
ıika içinde yüz seksen be.~ elden geç- meselenin halli 
mektcdir. ~ R. 

• 
BugUne kadar denizde en !azlıı kal-

mak rekorunu bır Hıntli kırmıştır. 
Tamam on bir gün denizde ltalmış, su 
içinden hiç çıkmamış, hıç kimseden 
gıda vesair hususunda muavenet .göı· 
'mcmiştir. 

• 
Balık etinin üç yüz elli türlü fay. 

dası varmış. Hindistanın bazı yerle
rinde balık eti yura1<trw t,..d:wisind 
de kullanılırmış . 

• 
Af rikadn. Selep adında vahşi bir 

kabile vannıs. Burada. kardeşlik rabı
tası yokmuş. Ayni ana. ve b:ı.banm ev
latları biribirlcrinc tam~cn yaban. 
cı olurlarmış. 

• 
Son yıllar içinde ~şnruna vukaları 

en ziyade Fran.sada gorülmekteı.lir. 

E-vlenme vakalarmda ise rekor sine

ma yıldızları arasındadır 

tvlakine ile 
' 

Ameliyat dikişi 
Ameliyatlardan sonra açrtan yeı in 

doktorlar tarafından elle dikildiği ma 
lumdur. El dikişiyle vakit kaybedil
diği ve bllhassa karın ameliyatların· 
da barsaklarm ekseriya ü.,,lltüldUğil
nii nazarı dikkate alan Filadelfiyah 

A E.7 

•--
.. 7 s 
·:· R D 8.3 

'I R 3.2 • 
+v. 
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""'06 
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Koz pik. (S) oynar ve 7 lcvc ya· 

par. 

(S) in karo empası yapabilmek i

cin yere geçmesi lazımdır. Bu dn an

cak pik ile mümkündür; elinden kiJ .. 
çük bir pik oyna;Vıp geçerse ~i sar· 
pa sarar, taahhüdünü yapmıya mu. 
vaff ak olamaz! Dk lcvcde elinden pik 
(D) ~i oynayıp yerden (R) ile alma .. 
sı lazımdır. Dığer levclcr: 

2 ve 3. - Karo çatnlı. 

4. - (S) elinden pik (6) lısım oy. 
nayıp eli (\V) ye verir. 

5. - (\V) ancak trefl oynıyabilir. 
Ve (E) sıkışır. Hem korolarını. hem 

piklerini muhafaza edemez. (S) önün 
atacağı ka~rıtlarn göre kağıt atarak 
geıi kalan leveleri yapar. 

Doktor Wyllys Andren bir dikiş m • 
kinesi icat etmiştir. lpliği kursaktan 
olan bu makine kann P.meliyatlarmda 

fevkalade iııe ynrama.kta ve elle dik· 

mek üzere sar!edilen müddetin clôrt· 
te birinde yarayı dikmekt d"r. 
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Ba§makalecJen Mabaat 

Bir Haftahk 
Tarih 

• 

( Baıı 1 incicle) 
Almanyanın Çekoslovakyaya karşı 

olan vaziyeti, zaruri olaraık, Avrupa
nm en hassas meseleleri sırasında 

kalacaktır. 

Viyana mülôkatı ve Habsburglar 

Alman Hariciye Nazınnın Vi -
yanaya seyahati, Avrupanm 

diğer bir hassas meselesinin ileri 
sürülmesine vesile olmuştur. Bu me
sele Habsburgla.nn avdetidir. Al _ 
manya, Habsburglarm Avusturya 
tahtına dönmesine kat'iyyen razı de
ğildir. Çünkü bu hareket, Avusturya 
ile Almanyanm birleşmesi ihtimaline 
veda etmek demektir. Fransa ile KU. 
çük İtilaf nihayet meseleyi bu zavi -
yeden görmiye başlamışlar ve Habf!. 
burglarm avdetine karşı olan itiraz.. 
Jarmı gevşetmişlerdir . 

Alman Hariciye Nazınnm Viya
nayı ziyareti Viyanada bir takım so
lkak nUmaayişlerine de Rebep olmuş. 

tur. Kendini Avusturyalı değil, Al -
man addeden ve "bir millete bir tek 
reis lazım,, esasını müdafaa eden A
vusturyalılar bu vesileyle Almanya.
ya bağlılıklnrıru ve bugünkü hüku -
mete muhalefetlerini göstermek is -
tem işlerdir. Hükiımet yUz.lerce kişiyi 
tevkif etmiş ve bu hadiseler Viyana 
mülakatı üzerinde soğuk bir tesir bı
rakmıştır. 

Ortada, A vustıuryanın rnüsta.Jtll bir 
yol tutmıya meylettiğini gösteren Uç 
hadise vardır: Birinci$ Almanyanm 
israrma rağmen A vusturyanm ko -
münizm aleyhtan cepheye iltihak et -
memesidir. 

İkincisi Avusturya Başvekilinin. 

Habsburglann avdeti meselesL"lin bir 
dahili Avusturya işi olduğunu ve A
vusturya milletinin bu hususta tek 
başına karar vereceğini ileri si.irme
sidir. Üçüncüsü de Almanya ile A -
'ııusturya arasında kültür münase • 
betlerinin tanz.iıni için hazırlanan an. 
)aşmayı Avusturya hüki'ımetinin lü
zumsuz ve faydasız bulmaSldır • 

Romanya kabinesi 

R manya da bu son ikj hafta 
çinde epeyce hararetli hiı.dise

ler geçirmi."Ştir. İspanyada ölen Ro -
manya Faşistlerinin cenazesine Al -
rnan, İtalyan, Japon, Leh, İspanyol 
ve Arnavut sefirlerinin veya sefaret 
mümessillerinin iştirak etmesi, Ro
manya htc.:umeti tarafından ecnebi
lerin dahili bir fırka nüma:-.;ı,ine ka
rışması şeklinde telakki edilmi~tir. 

Buhran mühim bir harici mesele ha
line girmek istidadını gösterirken 
diplomatlardan ikisinin cenazede bu • 
lunmadıklarmı söylemesi, iki~nin 
resmi sıfatı olmaması, Alman ve ttal
yan sefirlerinin de ancak sahsi su • 
rette hardtet ettiklerini söylemeleri 
dınlomasi hadisenin kapanmıtsrna im
kan bırakmıştır. Buna mukabil me
eele dahili bir is halinde inı1dı:ıaf ecle -
rek Dahiliye Vekili ~ekilmis. Bas
~oon bizzat clahiliveyi almrn. kabine 
de diğer tadiller de yapılmıı:ıtır. 

lngiliz teslihafı ve ita/ya 

·, kincikfı.nunun ikisinde tngil. 
tere ve İtalyanın, iıki mem -

lcket arasındaki gerginliği gevşet -
mek ve Akdenizde istikrar ve emni
yet kurmak maksadiyle vardıklan 

centilmen anlıışması bugünlerde iki 
sert imtiharila ;karşılaşmıştır . 

Bunlardan biri Negüsün İngiliz 

kralının tetevvüç merasimine milmes

Fıl göndermiye davet edilmefildir. !tal 

yan gazeteleri bu hadise hakkında 

fikir söylememekle OOra.ber İtalya 

halkı lngilterenin hareketini centil _ 
men anlaşmasına muhalif bulmuş ve 
epeyce incinmiştir. Buna mukabil İn
gilizler, Habeşistanda e.mrivakü ka _ 
bul etmekle beraber işin hcnllz :Mil _ 
lt:'tler Cemiyetinden geçmediğini ve 
Habeşistanı diplomasi bakımından 
mevcut addetınenin zaruri olduğunu 
r;öylüyorlar. Eğer davet, Negüsiin 
ahsına ait değil de, Ha:beşistan hü -
kümctine aitse İtalyanın Londraya 
kral hanedanına. mensun bir mU.mes
gjJ ~öndermemegi ihtimali vardTT. 

İkinci mesele da.ha. çetindir. tn • 
gilterenin silB.hlaruna fa.aliyeti lta.ıya.. 
da endişeler uyandnınıştır. 1taıvan 
gazeteleri diyorlar ki: "Biz milll e. 
meilerle stla.hlandığnnm açıkça itiraf 
edf yoruz. İngiltere Milletler Cemiyeti 
Jıamma silfıhlıuıdımı söylüvor ,... 

TAN 

Hatayda tazyik- Holanda ile 
ler başladı k l 

(Baıı 1 incicle) mu ave e 
gösterilmekle beraber Suriye -
nin bugün içinde bulunduğu 
f&rtların hiçbir veçhile itimada 
değer olmadığı kanaatini de 
vermektedir. 

Vatant şefler köylerinden istiklaI 
aleyhine vesika toplamak gayesini 
güdüyorlar. Böylelikle Hatay İstik. 
19.linin Milletler Cemiyeti yani kollek
tü iş birliği güden devletler dünya • 
smm tasdikinden geç.miş olduğunun 

farkına varmamış göıi.inerek Cenev • 
rede vazifeleri Hatayın isülruini tev
sik edecek anayasa ve statüleri hazır 
lamak olan mütehassıslar heyetinin 
blr çıkmaza girmesine ıuğraı,ıyorlar. 

Türf kövlerine f ecavür 
Halep. 27 (TAN rnuhabirindt>n) -

Hataym ba:ı:ı yerlerinde Türk oJmı 
yanlar Türkl<>r aleyhine tahrik ~il
mektedir. Bilhassa bu tahrikle Ku. 
seyri kövlerinde faal hir hal almuıtır. 
Türk köylerine tecavUzler yapılmak. 
tadrr . " 

Bu tE>ı-aviizlere U>kaddüm etlen gün 

lerde bazı mes'ul şahıslar bu mmt:.ı -
kalarda clıva seyahat maksadiyle do. 
Ia.cımı~lardır . 

Bu mes'ul şahmlar ayni utmanda 
muhtelif yerlerde teksif edilen çete 
kuvvetlerini de teftL~ etm;slerdir. Eii 
tün teftiş hareketlerinin sebebi. Tiirk 
halkmı knrkutmrıılc, bu suretle kor -
kan halktan davaları aleyhine vecıika
lar toplamaktır. H$\l'l-cııki halk yrı -

bancılann bu tahrlkatm~ ve 4 mak -
satlarına vf!r>f bu1t.ınmakttıdrr . 

Bi· ~,..ı.-: ~ ... ·be·I 1-,,,..ı.,fcJı 
S:un. 27 <TA~) - Kmkhı:ı.!1ıfa bir 

katil hadi.,~nfipn d~'n•·ı Mahl:-i•rn n 

tan Dana Yon nı:ıml""'-1nki e~kr,·a 

Kınkhandaki Mrs:-rlii Hnscıa r.ıbiti 

imzalandı 

35 Milyon Florini Sekiz 
Senede Buğdayla 

Qdeyeceğiz 
Ankara, 27 (A.A.) - Ankaraya 

gelmiş olan Felemenk hükümeti mü
messilleri ile hükumetimiz mümessil· 
leri arasında parafe edilmiş olan an
laşmalar. bugün Hariciye Vekaleti 
büyük salonunda, Türkiye cümhuri
ycti hükt'.'ımeti adma İktisat Müste -
şan Kurdoğlu, Felemenk hükumeti 
namına Baron de Harinxma tarafın. 
dan merasimle ve çok dostça te?.ahü
ra t ir,inde kat'i olarak imza edilmiş
tir. 

Bu anlaşmalar 1934 tarihli Türki
ye - Felemenk kleri~ anlaşması ye
rine kaim olacak yeni klcring anlaş
ma.sı metni ve merbutiyctiyle. Fele
menk firmalarına, karşılığı sekiz se
neye kadar uzayan taksitler ve mu. 
ayyen Türk mallariyle ödenpıek $ar
ti:rle 35 milyon filorenlik bir plafon 
dsıhilin<ıP. 1'iirki,·eol"ki bugiinl<ü bii
yük işler mUnaka.cıalarına iştirak im 
knnı ~h!"c<lcn mali protokoldan iba
rettir. 

Faiz ynktur. Tak!'i lcr mn1<nhil; mü 
bavaa edilerek mallarmm alakadar-
lar tarafından Felemenk'e ihracı me~-
nıttur. 

Felemenk r:rmalarrnm bilhac:sa mü 
naknsalarma iştirak etmek istedik. 
leri if:ler nrotokolda berveçhi ati c:a-

1 Eyüp Parti Merkezinde 1 

Fotoğıof iler yerlerine ası/d,kfan sonre •. 

E ylip Parti ilçe kurağının açılışı • ._, 

.. .. . töre~.i ile At~türk ve ismet in. yen 1 Bu g da y 
onunun Eyup llçesıne arnıagan bu-

yurdukları fotoğrafların asılma me· s. r 1 
rasimi bayra~~ı~. üçüncü günü büyük 1 o a r 1 
bir kalabalık onunde yapılmıştır. Me~ 

rasime itfaiye bandosu da iştirak et. Ya P, I a ca k 
ıniştir. t 

Evvela Parti Başkanı lbrahinı Ta· 
rıın, maksadı anlatmış ve demiştir 

ki: 
''- Dünya milletlerinin saygı ile 

önünde eğildikleri Büyük Önderimiz 
Atatürkün kurduğu ve değişmez Baş 
kanı bulunduğu Cümhuriyet Halk 
Partisinin Eyüp ilçe kurağında bu. 
lunuyoruz. Şimdiye kadar olduğu gi. 
bi bundan sonra da onun izinden ve 
çizdiği yoldan ayrılırnyacağınııza and 
içiyoruz. Halk Partisi, inkılap Parti· 
sı Atatürküınüzün ·eseri, onun ken. 
disidir. Partiye bağlılık Atatürkün 
yapısına, Türke ve Türklüğe bağlı

lıktır.,, 
lbrahinı Tarını, bundan sonra mera 

simde bulunanlara teşekkiir etmiş ve 
fotoğrafileri alkışlar arasında yerle

Ankara, 27 (TAN muhabırınden) 
- Zıraat Vekaleti buğday silolarının 
67 bin tondan 100 bin tona çıHartıl -
ması hakkında bir kanun projesi ha 
zırlamıştır. 

Ziraat Vekaleti elinde bulunan iiç 
milyonluk kredi miktarı yedi milyon 
yon liraya iblağ edecektir. 

tılr.ıf•'ld!'I., El"' .. '°'"'f: ı.. ... .,kr n'IIFhr. nıı VIlmaktsıdır: rine asmıştır. 

Bugün, Ziraat müsteşar Vekili Zi. 
raat Umum mildürü Abidinin reisliğj 
altında vekalet mütehassısları ve zira 
at enstitüsü profesörlerinden mürek
kep bir komisvon zirai xalkınma plii. 
nın mtitcferrik kısımlarını tesbitle 
u~aşmıştır. Pazartesi günü Ziraat 
Vekilinin rivns"t f"".lecefi d:~r bir ko 
misvon nihai proje üzcrindı:! çalışa • 
caktır. 

C:J\1f;nin Rtı-rlrlı.,ıvlııl\İ bıZl 1' .... ., .. 1. a - nadvo iş+aı:ıvonhrt inc::ısı ve Toplantıda hazır bulunan Ankara 
lardıın ,...,t,. tt><>kiline memur edildiif 
sö,·lenmr1';trdir 

P T.T. \•r ait iı.ler ve t~!thhiitll'r, 
h - tnı:::ns1 vC'va ıs!Aht hlikt'\m"t"" 

"l'l'tkarrer limanlara ait inşaat işle~ 
ve terhiz:ıt. 

Saylavı Yahya Calibin kısa hitabesin Ras 
den sonra Atatürke, lnönüne ve Par. 
ti Genel Sekreterine tazim ve şük

ran telgrafları çekilmesine karar ve

Des~anın fdamı 
Her T rafta Teessür 

Uyand:rdı 
Bu t;ııld birc:ok v~tarıdaqJnrr.nrr 

katlederek Snriveye kıırwıs ve orada 
himaye görmUş bir hainclir. 

Miişahif/,,., enevreye Ct'9/irılıyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Havas ajan. 

s rbildiriyor: Hatay meselesiyle meş
gul olan mütehassıslar komitesi per -
şembe günü başladığı iptidai tetkikatı 
bitirmiştir . 

Komite az'.l.Sına Hatayın anayasa 
ve idnrf teşkilat kanunlarmm ican et. 
tirdiği derin tetkikatta bulunmak 
imı{~nmı vermek li?..erP bir hafta ka . 
dar toplantılannı kesmiye karar ver 
mi.'itir . 

Dii?'er tarnfU!n komitı" H:ıta"t·ı'h hu. 

lunan filletlcr C~iveti mü~rhitl<'ri
nin miitıuı 1Pa1armdmı da istifıde Pt _ 
mm icin bımlnnn ~enevreve d:wı>tini 
~enel sekreterlikten riea evlomiştir. 

şekilde bir silihlanmanm bizi endi _ 
şeye dUşUrmesi tabiidir. Çünkü 
Milletler Cemiyeti biz.e haksızlık et -
miştir. Japonyanm Hançuriye el u • 
zatmasma ~öz yu"ndtı~ı halde Ha -
beı:ıistan işini mesele yapmıştrr. 

lngiltcrenin 80 harp gemisiyle Ak· 
denizde bir tabiye man~vıııııır yapmıya 
karar vermesi. Ha:ı:i'rand:ı torı'a-:Hır:-ı JT 
dominyon meclisinde A kd,,,ni7. i .. lnin 
ehemmiwtli bir ·er hıtmsun da !tal _ 
vada endifle hın-ası uvandrrmr.,trr. 
~ ttnlvanm da f nMltere ve Fr:msa 
ile daha sıkı bir silah yarı~ma l'•kmı. 
va karRr vermesi ihtimal a~tıni,..Ac.- -
dir. Faşiznı meclisinin ''nmı ·f to"lnn
bsmda h11 h11 ctı 1 .,ta v,.rileeek harnr • 
lar mE'rakla b,..kl!'nlyor . 

ispanyada tavassuf ümidi 

B ütün dünya yeniden silahtan, 
fırtmadan bnhsederk,.n <J~tl 

fırtına merkezi otan İApanyadakl Mil
letJerarası kavga hav83T esaslı bir 
tasfiyeye uğramıstrr . 

c - Gemi inşaatı. 

d - Deniz aşın Felemenk müstem 
lekatı m"rıı;eli knhve teslimatı. 

e - Her çeşit devlet m"bayaatı ve 
(!evlet sanavi. ziraat, nafıa planlan. 
na dren işler. 

Gerek bu listenin. gerE'k teı:;hit edil
mis 35 mih-on florin plafonunun ica
bında her lı'd hUkCtmetçe bilitilitf ta
dil edilrbilece~i protokolda derpiş e· 
dilmiştir. 

Felemenk firmalannm üzerlerit'ıie 

kalabilerek iı:::lC'r taksitlPri niı:::bPt:nd,. 
alabilecekleri mallanmız ise şunı'.l r -

dır: 

Buğday. arpa, darı. lrncwemi. ve 
diğer her nevi hububat. afyon ,tift\k. 
rıamtık. c:aran. likör. mermer ve sinı
clive lrndnr Felemenk'e ehemmiyetli 
nisbette ihrar.atı mevcut olmıyan 1,er 
h"nci Tiirk malı. 

Yeni klcrin~ anla~m:ı..smm müddE'· 
ti 1 mart 1!=ı37 tıtdhinde b:ı~lamak ti
ze~ bir y11rlır. 

Mnli protokol lS"' · protC>kolUn oer

piş ettiği iı:ler. tnksitlerin:n tama.men 

tesviyesine kadar meriyette kalacak

tır. 

Felemenk'e Jdering anıa.'}ması hri

cinde mevcut 193·1 tarihli ticaret an-
la.şmasma gelince. bu anlaı,ma aynen 

23 mart 1937 tarihine kadar meriyet

te kalncaı· ve bu tarihten sonra. met-

rilmiştir. 

Bulgaristanda 
diktatörlük 

C Başı ı ıncı tel 
Fakat Almanya ile İtalyanın ayni 

şekilde düşünmedikleri anla§ılıyor. 

Aln.anların. Bulgaristan için dikta
tör namzetleri Çankoftur. Çankof, 
geçenlerde Berlinde bir hayli okşan -
mrş ve alkışlanmıştı. Geçen yaz kral 
ile Çankofun teşriki mesai etmeleri 
umuluyordıu. Birinciteşrinde araları 

açıldı. Ve anlaşılan kralın kendisi i
cabında biz.zat diktatörlüğü deruhte 
edecektir. 

Musoliniye, Ispanya macerasında 

miizaharet eden, fakat bu yüz.den hoş 
nut olmadığı anlaşılan Hitlerin bu se
fer de ltnlynnlann B::ılkandn mUda
halcde bulunmasmn yardım etmesi 
('Ok şüphc.>lidir. 

Hrr haldi:' öniimUzdC'ki bir veya iki 
ay icindl' TiulgaristaM dikk:ıt etmek 
icııtı C'divor. Il,,lki rl<' Bulgaristan Av· 
rupanın gelecek tehlike noktasıdır." 

Burada yapdan 
ni An karada prafe ed?miş olup he- m otö r tank 1 
nüz Laheyden buradakı Hollanda he- ı . 

t . · emri gelmemiı:ı olan me-ı lstanbulda yapılan 50 tonluk bır 
ve ıne ımza ~ .. k d .. f · d 
•• w. • • kf r motor tan ının un kala at yerın e 
tınle degıştırılece 1 

• adı takılmış ve denize indirilmiştir. 
Ad takılma töreni iki şekilde ol· 

muştur. Evvela kurulu !det mucibin· 
Maden lhracatın:n ce bir kurban kesilmiştir. Bundan 

sonra şampanya şişesi kırılmak lıu· 

Menedilec:eiji Doğru susundaki garp tı.det i şehrimizde ilk 
..... 1 defa olarak tatbik edilmiştir. 

Degı 

1 

Motör tank, eski ticaret müsteşarı 
Ankara (TAN) - Almanca Metal Etem Sosyal tarafından yapılmıştır 

umı 1 ' tesinin dördüncü sayı, ve Bay Etemin kızı Bayan Belkısın ezgaze ... 
d Tü. k" hükümetinin h . ısmını taşıyor. 

sın a r ıye ance . .. . . f • 
· karılmas ıl Törenı gormek ıçın ~tra ve cıvar-

Roma. 27 (A.A.) - Rns Dastanm 
esir edilerek kur~una cli?ilmi~ olması. 
ecnebi meml<:'ketlerde büyük bir tees
sür uvandırmıştır. 

Londra, Bertin ve f'ari~ matbuatr 
muhabirleri, Ras Destanın ltalyayn 
karşı mukavemet t<'ı:ıkilfıtı viicudn 
getiren son Rns olduğunu ve kendisi 
nin ortadan kaldınlması, biitün ala
kadar spekülfı.syon1ara nihayet ver
miş olduğunu kaydediyorlar. 

Bugünku pru~rctı:'h 
l<ıtnııl ut: 

Öğle neşrıyatı: 12.30 Plakla Türk mu-
51kıs!: 12.50 Havadis; 13.0S Muhtelıf plak 
neşnyatı; 14 Son. 

Ak am neşrıyatı: 18.3.0 Varyete mıiziği: 
Ambasadorden nakil; 19.30 Konferans: Or· 
du .. Saylavı Selim Sırrı Tarcan (Roma); 20 
Mu~e~>:en ve arkadaşları tarafından Türk 
musıkısı ve halk şarkıları; 20.30 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev: 20.45 Belma ve 
arkadaşları tarafından Tiırk musikisi ve 
halk $ar.l:ıları, saat ayarı; 21.IS Orkestra ; 
22.15 Aıans ve borsa haberleri ve ertesi 
güniın Programt; 23.30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları; 24 Son. 

• 
Günün ~ror.rarr' özü 

~ı•ıılnnik konsPrlı>r: 

IS.30 Varşova: Chopin. 

Hafit kon erler: 

12.SO Biıkreıı: Romen halk musikisi; 13.03 
Varşovıı: Balet musikisi; 16.SO Budapeşte : 
Meşhur valsler; 17.IS Liypzıg: Neşeli haf. 
ta sonu eğlenceleri; 17.45 Kolonya: Orkeı· 
tr.a. sopran variton vesaire; 18 Budapeşte . 
Çıgan musikisi: 18.15 Königsberg: Sevilen 
n;arşlardaıı; 18.50 Prag: Karı~ık musiki neş 
r!yat; 19.15 Eudapeşte: Avusturya musiki· 
ııı: 19.23 Biikrcş • Romt"n musikiı;i: 20.20 
Var§ovıı: İngili?. musıkisı (plak ile) ı 20.30 
Prag: Eğlenceli gcnis progrıım (Radyo or· 
kestrast. solistler) : 20.40 Munih: Operalar· 
d:ın rarı;alıır: 21 Berlin: Orkl'stra: 21.40 
Stutgart: Ak!;:ım musikl~i: 22 Bertin: Ne. 
!!!'li havalıır: 

0

?3 Rndapeı;te : Çigı111 musikisi· 
13 Varoıovıı · Orkestra, tenor; 23.30 Prag: 
Plak konseri. 

Opera1ar OpPrPtler: 

16 Prag: Puccini'nin "Tosca" operası: 21 
Lfiypzig: Weberin "Oberon'' operası: 21.IS 

Ansiklopedi 
kuponlarınızı 
değiştiriniz 

Yeni Çocuk Ansiklopedisine 
ait kuponları 7 ,5 kuruş ile be· 
raber aşağıdaki adreslere veri· 
niz ve Ansiklopedinizi alınız. 

lST ANBUL ClHETI: 
Sirkecide: Hüdavendigar caddeS> 

70 No. tütUncü Ziya. 
He~ıızıt: ·rrnrnvay durak yerinde 

köşebnşındn tütüncü Hayri. 
Direklcrarnsı: Sinemalar sırasınd:ı 

tütüncü Mahmut 
Köprii: Kadıköy iskelesinde gaze· 

teci Kemal . 
Futih: Tramvay duralt yerinde 

gazeteci Mehmet . 
SararhnnehaşmıJ:.ı:. Fırın karşısIII· 

da frazrteci Mehmet. 
Eınlniiniincll': Yenicami arkasmdıı 

~az.cteci Dimitro. 
('emberlitnı.to: C'nmi 

"'\To 110 tiitiincii Arif . 
karşrsrndıı 

l\ih:ifü l\Iusta fapn5ncla: TütUncf 
~ülfikar. 

7P.\"Tf"kte: 'T'üttincü Ahmet. 
Karnrriimriiktt>: Tramvay duralt 

''!"rinde tiitihırii ı::adri. 

E,·iint": Tjitlinrli ""t' ~PkPrci Rns'tr 
T\iiı;iikpa:rnr<la: Tüti.incü Ati !{r 

rim. 
J?.,ı .. tt ... : J(ıınıt.ııh•·cri R""C"T'I. 

n,.ffprrl:t rr'": Ti\•iinrtl 'l'c ·":k 
Al'"~"'": Postahnne yanında tu 

.. üncil Kc.ınal. 
Tof)lmpıda : Tiitiincü ~ndık. 
SrhreminindP: Tiitilncü İsmail. 
Sıılt:ınnhmet: Divanyolu No. 2 tii· 

:urırU Arif. 
Karnköy: Köşebaşında Bnhtiynr 

1'h~csi Niko. 
TophnnP: Boğaz.kesende No. 1 tü 

.. üncü Bağdasnr. 
I\mnkapı: lstasyon civarında tü 

'üncii Cnnik . 
Sirlu•ri: istasyon içinde tntUnri" 

Yusuf. 
S·ımatvn: Tra'l'lvay cncldesinde tii . 

f{itiin('ti Arm•rnak . 
s. on c·varmda U • r 

"'i.İ Sill,,,.nıaıı . 
y,.c;iJköy<le İstasyonda 

T<'a tTYI "!.. 

nih·ii1m<lo: fEi;:r)(' kfü::esinde tUtlin 
ii ~·:l{nln l\i. 

lle~·hellnıla: TütUnt'il Siileyman. 

KAJllKöY ClHETl: 
Rıhtım caddesi: Raufbey apartı

manı altında gnzete deposu. 

ÜSKODAR CiHETi: 
Çarşıhoyu: Tütüncü Cevat. 
t~eJede: Gazeteci Snlm. 

BEYOGLU CiHET!: 
Tünelde: Terziyan. 
Knsıınp:ı.şa<la: Uzuyolda tUtUncü 

Mükrim. 
.. l\laçkacla: Tramvay durak ycrin
ı:le attar Necati. 

Nisanta.~ımlı:ı: Tramvay durak ye· 
Tinci~ tütüncü Yakup . 

llarbi;r~le: Tramvay durak yerin· 
de tüUincü Yervant . 

Pan~nltıdn: Tra.mvay durak yerin-
de ttlti.incii Artin . 

Tak,.im: Tiitüncii Sülevman. 
Galat:asar:ıv: TütUncii Mc.hmet Ali 
Tı>nehnsı: Perepalas karşısında tü-

tüncü Ali. 

BOGAZIÇI CiHETi: 
UumC'lihisarı: Tütiin<'Ü Abdullah. 
Bebek: Gazeteci: Vasil. 
Arna.\ utıkör: lskelcba§ında tütiln· 

eli Ali. 
Boynnl\ÖY: KırlRAİYPCi Refik • 
Jl,..:ikfnc;: T{n'T'lrii~ac:1 hamam kar. 

cııı:;ında No. 37 kahvede gazeteci Ça. 
vuı:; . 

Fınrlılrt,: Tı-Am\'A" rlnrak 
'Jo. !l1 tUti.inc-U dükkanı. 

yerind 

20 şubattan Jtibaren tspan"anm 
deniz a.'blokB.ST tamam olmuştur. 6 
martta Fransız ve Portekiz hudutla -

rmın murakabesi ikmal edilecektir. 
1 Milyon tn~iliz lirası masraf edile -
rek ve binden fnzla adam kullanılarak 
hazırlanan bu tedbirler savesinde ts. 
pa.nvava yeniden cephane Vt> 

göniillll girmiye~k. mevcut ecnebi 
göniUIU1er· de geri almaeaktır. 

maden cevherı çı_. mı ve sat dan 150 - 200 ki ilik bir kalabalık 
masını menedeeegı yazılmaktadır. t 

1 
t ş Bükre$: Franz Lehar'm "Eva" opereti: 22 -·-----------

tepanY.,adııkJ karda.~ kavnm b1tk • 
kf1'da tav81!stıtta bulunmaktıtn ve işi 
kc5kürıderı ketm'!t.kttn de ilk dP.fa ols. 
t"ak r.!ddf ırurett~ bah!e ba~lanmtdt!' 
Yakın bir ıa.manda bu v"ld3 bir te • 
~bhll! hıı.zrrlanma.et art.Ik mümkUn 
addedilebilir 

Alım,.ı Emin YALMAN 

Menedilecek olan cevherlerin de, de op9anmış Bır. lk 
l ayan e ıs tankın burnuna 

rnlr. bakır, nikel. alU~ nyon v~ kur asılı olan şampanyanın kur. 
§un olıtcağy tasnh edılmektedir · deleslni kesmiş, şampanyayı tanka 
Yaptığnn tahkikata göre ne öyle çarparak kırmıştır. Bundan sonra 

bir karar, ne de öyle bir dU.,Unce mev (Belkıs) tankı kııak U:zerinden, tıpkı 
cuttur . kDcaman vapurların haşmetile denize 

Bil!kie madenlerlmfzden bir dövir kaymıştır. • 
kanlı~ olarak fayö..ı.la."lmak yohınd3.. Mot5r tankın on beşer tonluk Oç 
ki politikamıza hUkümelimiz daha' tankı vardır. SUr'ati 7 mildir. lstan. 
~eni!i imkanlar icbde nevam etmf"kte bulda Cons fabrikası tarafından ya-
dir oılmıstır. 

..... - .... ~ 

Tuluz: Operadan nakil. 
18.30 Hamburg· Oda takımı: 19 20 Bra· 

tislava: Piyano kenteti: 19,40 Stutgart: 
Trivo (Sildinıı:) • 19.50 Hamburg: Haydn'in 
varyosyonlr.rından. 

"{eslta.ller: 

20 Zurlh: K'man ıolrı· 2110 Vivana: Pi· 
yano resitali: 2.1.30 TvUbliyana: Keman 
lı:onıerl: 22 30 Varşova: Piyano resitali (Do· 
meniko, Mendelssohn, Shopin v.a.). 

• tı rı. ınıı~tktsl : 

ıs.ıs Bükrc$: 23.30 Laypzig; 23.35 Viya-

Beş SeneliJ< Plan 

Korkudelinde be§ senelik köy kal· 

kmma pıanının tatblkıne 937 iptida· 

"imdan itibaren başlanmıştır. Yapı· 
1an işler meyanında, Kızılca.dağ. Boz
ova, nahiyelerindeki sağlık lşlerl :ıtı 
saftadır. Bundan başka, her köyiln 
nahiye ·e kaza merkezleriyle irtiba· 
tını tesis maksadiyle telefo:ıı h~ttı r.e
kihniye b:.ışlnnm1sftr. 



ı::::: 
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'-----..-------------------------------------------------.-------
' ~KONOMI f 

Hariçten mütemadi-
H.. . ,, . . . YA.ZAN: ZIY~ Ş:KIR yen zahire isteniyor, 
~s:yın: Son Kuvvetımızı Sarfedelım. Sur atle ihracat yapllamıyor 

Çoıu Geçelim. Karvan y ollarma Girelim,, Diyor- Zahire Borsası, dün yine gevşek muamelelerle kapanmıştır. 
d K "'J•ı K b 1 "'d B ki K v d• Şehrimize gelen 16 vagon buğday, 20 vagon çavdar, bir vagon U. a 1 e er e a a e emeye arar er 1 arpanın ancak bir kısmı satılabilmiştir. Buğdaylardan ekstra 

r Polatlılar 6,25, 13 • 14 çavdarlılar 6,14, 10. 11 çavdarlı Ankara, 
'l' Müthit fırtına Bu hususta bize müzaheret ~debile ni kesen Kis, büyük bir pervasızlık. Yahşihan, Yerkvyün beyaz buğdayları 6,10 kuruştan satılmış-
~ l.rt Yeri ağarmıya başladığı za. cek olan dostları, serian Kerbelaya la: tır. Çavdarlar beş kuruşa kadar düşmüştür. Bunun sebebi Avru· 

• futma artık bütün dehşetile bq gönderiniz.) _Dostun sırrını düşmandan sakla paya ihracat yapılmamasıdır. Çavdar beş kuruşa düştüğü halde 
• ~i. Şark ufuklarından kopup (Hüseyin) in kölesi (Kis). bu mek mak, gayet tabiidir. nazlı ve gevşek bir vaziyette durmuştur. 

•'tllatliddetli bir rüzgar, bütün çölU tubu almış; çevik bir hecinc binmiş; . . Bğer ihracat başlamaz ve ecnebi 
"" Diye cevap vermıştı. •A- b etmişti.. Her taraftan korkunç Küfeye hareket etmı ti. M 1 memleketler içın alıcı çıkmazsa, ih· 
~ Ulutiarı yükselmişti. Bu sırada, Kfıfe büyük bır karışık Kıs, (İmamı Hüseyin) in sadık ko- U a m e e racat tüccarları da ellerindekı malla-
11.ı Deyeler, olduktan yere c;ökmiişler· lık içinde idi ... tbni Ziyadın (Hüsc- . lesi olduğunu itıraftan çekinmemiş. 
...._ •tı · ı · t k'f · ti. I•~aknt, yapılan bütün işkencelere 

(~C\. ar, öfikeli öfkeli kişnP"llişlerdi... yın ı ev ı ıçın göndcrdigı l Hur ı, 
h ·· K. f rağmen, (Hüseyin)in mektubunu ki-

"-~ ı Hüseyin) atmm üzengileri enuz u eye avdet ctmedıği için, 
qe..ı- · tt k. me getirdığini söylememişti. vergisi 
,..._· 111de yükselerek endi~ch na~'\rla. vazıye en ımse haberdarıdc~ildi. 
·""'.etrafa gezdirmiş.. Bulundukları lbni Zıyad, o kadar güvendıği Bunun iızerine; İbni Ziyat, emir Geçen sene Istanbul Ticaret ve Sa· 

rı 1iatmıya mecbur kalacaklardır. Şu 
halde piyasaya fazla mal gelecek ve 
fiyatlar bu sebeple de bir miktar da
ha kırılacaktır. 

Almanyaıdan her gün zahire isten
mektedir. Verilen fiyatlar çavdar i 
çin 5,30 kuruştur. Otuz para bir ka· 
zanç olduğu halde tliccar Almanya i· 
çin mal almamakta ve ellerindeki 

hriıı çıplak ve vahşi manzarası kar· (Hür) ün, mutlaka (Hüseyin) ı tev- vermişti. Kisin vücudü: bir tahta çar nayi Odası tarafından sanayi erbabı· 
"'1ııda, vUcudu hafifçe ürpermiş: kif ederek get~receğine emindi ... F'a- mıha gerilmişti. Evvela halka teşhir run muamele vergileri hakkında yapı· 
~::·Ey, yerleri ve kökleri halk eQen 

1 

kat, a:.adan bırkaç. gün geçtiği hal· edilmişti. Sonra, 0 çarmıhı~ üzerin • lan anket raporu lktısat Vekaletince 
~Allah! ... Senin sır ve hikmetine de <Hus) den hıcbır haber alınama de, kılıçlarla parça parça edılerek Kü tetkik edilerek bu rapor üzerine Oda
~ erdirmek mümkün değildir ... Si. ması, İbni. Ziyadın kalbinde bir şiip· fe mescidinin kapısı önüne atılmış .. nın da mütaleası sorulmuştur An -
""'•her tarafından •eamet kat.~ııyan he ve endışe husule getirmişti. \azı· Halka yeni bir dehşet sahnesi göste- ket Vekalete gönde 'Jd •. · 0 _ ~alları da para almadan kapatmak 
6"'- '"' " ı· ·· - k rilmış' ti. . .. rı ıgı zaman, . ıstememekte, sert buğdaylar, arpalar 
,,~bir ye~ sevkettın kı... Acai>a ye ı ogrenme için, derhal etrafa b • .. daca hu; bır mutalea dermeyan edıl • layni vaziyettedir. Bir kısım sert bu·. 
~.neresidir?.. takım küçük mUfrezclc-r göndermı. · Bu sırada. (Hur), Kfıfeye avdet 1::t- memi~. yalnız sanayi erbabının fikir da lar ı: a 10 . . g 

1\..-• ~ u. ti. mı· oo ·ruca tbni Zıyadın huzuruna , 1 di Y v-u, arasında yerlı ihtıyac;;· 
~ .. · e ve rnutaı"a an nlenerek tesbıt e .. Jar ıçin satıl t A ı d 
<lnıarnı Hüseyin) in sadık esbabın Bu mufrezelerdcn biri, heniiz Kıi-I çıkarak: dildiği için Vekaletçe Odanın müta- 1 re· . mış ır. rpa ar a yer· 

li
dan biri, ıanki meçhul bir korku il~ fe civarından uzaklaşırken: sUratl Ya, Emir!.. ( Scdiı.p) mevkıind leasmın alınmasına lUı-~m görülmfiı:. ı sa ıyat ıçın 4.20-4.25 arasında 
trt Kfıf"'-'e yakla ( K" ) t dUf t (Il · . .. · o ~ alınmıııtır. lhracatçı fınnalardan ba. Yormu, gibi, dişlerini sıkarak: ~.1 • a 11 ıs e esa c - uscyın) e tcsaduf ettim. n u t ev- tür. Oda heyetı. Vekaletin ıstedig·. 1 . 

------
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27 ~ UBAI' Ct;MAUTE t 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 1' r,uır.ıı F r. 
20 Lııe• 
20 Belçıka Fr. 
20 Drahmı 

20 İsviçre Fr. 
2U Leva 

1 Flonn 

Alı t 
614-
125-
114.
ızo-

8 -
18-

565-

20 Çekoılı ak kro. 
2 Şilınc 

20-
63-
70-
20-

1 Mark 
1 Zlou 
Penıo 

20 Ley 
Dinar 
lsv,.ç kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Mılano 
Bruksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
P.rııı 
Viyana 
Madrıd 
'Berlin 
Var,ova 
Buda peşte 
Btıkrei 
Be\crat 
Yokohama 
Moııkova 
Stokho\m 

25-
20-
2ı -
ıı.-
48-
30-

1036-
246 

617.-
0.7924 

17.0375 
ıs 0567 
4.705 

88.5737 
3.4744 

64.3435 
1.44i0 

22.7244 
4.2430 

11.3775 
1.97 
4 1925 
4 3760 

108 4275 
34.5218 

2 '1786 
24 94 
3 1434 

• 

5 at q 
620-
125.
H 
12 -

" -575-
2 -

75-
23-
28-
22-
2J
l4 -
52-
3 -

1037-
24 -

6ı6.-
0.7925 

17 o 5 
ıS.0810 
4 7125 

88 7175 
3 48 

64.4 80 
1 4492 

22 76ı3 
4 2s 

ı 1 3960 
1.9730 
4 20 
4 !!30 

108 60S 
34.577S 
2 '71130 

24 90 
3 1485 

Borsacla dünkü muameleler - y· 1m mi ti l'if t k . di r 1 d zıları ngıltereye arpa satış teklı-
"'' a, am! .. İşte; (Kerbela) de- · ' e me · ıste m. Tetı ım 0 ma 1• A· mütaleayı hazırlamıya başlıya~kt1r r· d b 1 1 eauen yer, burasıdır. Müfreze. derhal K;sın etrafını çe • ramızda. rnükatele zuhuruna ramak . · . . .. , · ın e u unmuş ardır. Bazı ecnebı Dün borsa i leri gevşek gıtmıştir. 

1"\..ı virmisti. Ele ge~ect. ·ı·nı· anlıvan Kı'"', ld . MUk t 1 Odaca evvelce verılmış bır mutaıea memleketlerden zahire talepleri ya- ru· k bo uz·· erı e k ' uıye cevap vermişti. .., , ., ka : Vakıt, akşamdı. a e e b?..ş d • • r rcu n pc az muam • 
O zaman (Hüseyin), garip bir ilha hayatından evvel (Hüsevin). in mek- !& rsa, biç şüphesiz ki uzayacaktı. olm~ ~!~ndan rapo~n Vekaletçe red· pıtınıştır. olmuş, 20 55 lirada açılarak oylcC' 

llnn tesirine kapılarak, bir daha et. tubunu dti~iinmi.is .. Bu .mektubu bir \'e karanlıkta belki (Hüseyin) de kat dedıldıgı hakkındakı haber tamamen Fakat 'bu taleplerin teklif eyledik· kapanmıştır. Anadolu tahvıllerı 39, 
l'afa göz gezdirmişti. Hüzün ve te • hamlc-~e par<'nlamıs, imha c-tnistj. lolu'1acaktı. Halbuki. sen onun kat- yanlıştır. !eri fiyatlar bugiıııkU fiyatlara nis· 30, Mümessiller 42.30; Anadolu ıs-
~le titriyen sesi: "O kağıdı niçin yırttın?,, linı değil: tevkifini emretmiştin. Onu Çivi üzerindeki tetkikler betle yüzde yirmı no: sandır. Av de· seleri 2!,60 lirada durmuş \'c pek 
« - Allahttekber! ... Burası, Kerbela Kisin bu harekeli şüpheleri biis- lırı ele geçirmek için sabahı beki\? • Çivi tüccarlarının şikayeti üzerine rılerinin bır kısmı ve b.lhassa tavşan satış olmmıtur. Aslan çımcnto ev\ e -
~ .. Kerp ve bell.... bUtün kuvveti ndirmi .. D"rhal tev _ nt('t( lazımdı. Ve biz de sabahı bek - Ticaret Odasınca tetkıkatı derinleş- denlerı Amenkaya gon&Pnlmektedir. ki güne nazaran yirmı kunı ) ilk. 1-
l>iye yükselmişti. kif edil('rek Ki'ıfoye götiirtilmüş: lb- ltr1~eıı IHilsevin) gizlice kaçtı. Eğer miştir. Kapanı, fıyatı 14 50 1 r. dD'. 

tirilerek hazırlanan rnpor bugünlerde S"nsar derı·ıen ırın F ı tııccarla · 
ni Zivadm hmmnın:ı ~iiri.ikl<'nl""i tj. bunun için bir cezaya müstahak isem .. "' rans z "" • Merkez Bankası hısselen 97,50 lıra-
tbni ·Zi •at onu bizzat ıstic,·ap Hmış· işte boynum. Cezamı, memnuniye~le Vekalete gbnderılccektir. Odnnın yap n ıle bazı tuccarlarımız arasında ı'XIU· da muamele•ız olarak kalını tır. Er -

_ o k~ft·dı niçin yırttın? çckmiye hazırım. tığı tetkiklere nazaran cihan piyasa- habere cereyan etmektedir. Bu mu- wrum-Sıvas şımendıfer hisselen 

Demişti.. Artık hayatından ümidi- (Arkası var) sında demir fıyatlarının yükseldıği haberenin sonuna kadar sansar deıi· 95,2" · Ergani ise on para düşerek 99 

Vaziyet vahimdi 
\' \Taziyet vahimdi ... Kuş uçmıya.ı 
f e kervan geçmiyen .bu ıuız çölde, 
~sannı ruhuna ~..r.iJl bir ıztırap ve ve bu yükselişin devam edeceği anla- lerı üzermde hıç bır muamele yapıl- lirada muJ.rnere gonnuıtür. Ergan • 

~~~ ~_....._.... şılmıştır. mamakta ve fiyatlar -durg-.ınluğw)u Sıvaa hisseleriı.,in biraz daha 'üksd· 
hk . Veren bır )iiiilzTit{ ve ylblnCl • --""""'""'"==----------======-~!::!:::::::!::::!:::::S=::;==:::::=:!!::i~~~~ 
lı.;.. hıssetmişlerdi... Hiç bir insan var
~lınıyan bu vahti çölde; ta yet et 
ru faik bir dütman kuvvetile çev 

etek olursa, hiçbir taraftan en kü
~k bir imdad bile yetişmeden, sessiz 
:adaaız kılıçtan geçirile-bilirlerdi. O -
un lçin (İmamı Hüseyin) : 

}.{ :- Son kuvvetimizi sarf edelim. 
Unıktın olduğu kadar silratle çölü 

1~elinı. Klrvan yollanna girelim. 

I>eıniftı. 
llıa ll'akat yanındakilerden bazıları, bu 

ltiraz etmişler: 
G - CölU, kolay kolay geçemeyiz. 
~~k bile, klrvan yollarında da ken 
te ıze tam bir emniyet ve 11eli.mP.t 

1 inin edemeyiz ... Kflfedeki taraftar 

4lrıınua bir mektup gönderelim. Son 
efa olarak onlann yardlmlanna mü-

l'acaat edelim. ; 

l>iye cevap vermı,lerdi. 
lbtmanın fiddetinden, ilerlemek 

ltıtlnıkün değildi, Atlar ve develer bi 

ter tarata dağılllllf .• Kadınlar ve ço· 
tllkl&r, çalı diplerine 11inmiflerdL 

1 
liuaeyin, fırtmanm dinmesini bek 

tlllek zaruretini h18setmlfti. Ve, bu 

::ddeti de bot geçirmemek için, -sa
lt &rkadqlarmm fikrine uyarak -

8 
6tedeki (ehli beyit) doatlanndan 

~leYrnan Sart Hezari) ye hitaben 
(IQe Dlektup yazmıf.. Kölelerinden 

a'ra.bt) ile Kflfeye göndermiştı. 

Hüaeyinin mektubu 
1nA~~ Hüaeyin) in mektubu, şu 
~de idi: 

(J!::y, Ehli beyte sadık olanlar!.. Ve, 
~~izi mektuplarla davet eden dost-... 
'btı '1ıden aldığımız teminat üzerine 
Çılc laı-ata geldik. Fakat karpmıza 
ın lıı mlnialar dolayıslle, Kerbell 
lle~:linde tavakkUf a mecburiyet his 
be ... İbni Ziyadm, Kfı.f edeki ehli 

SAGLIK ÖGUTLERı 

Göğüs 
Kısa saçlarla kısa etek modası 

&öiüs &üzellığını unutturur gibi ol
muştu. Şimdi bir taraftan saçlar, 
bir taraftan da etekler uzadıkça, 

daha doğrusu. kadınlar kadın ol • 
duklarrnı hatırlıyarak erk-ek gıbi 
görünmek hevesınden uzaklaştık
ça, göğüs güzelliğınin ehemmiyeti 
de daha iyi anlaşılıyor, göğüslerini 
ıere gere onun güıelliğini meyda
na çıkarmak istiyen bayanlar ço -
ğalıyor •.•. 

Ne pek büyük, ne de yassı .olını

yan, dolgunca ve gi.izel bır göği.is 

ötedenberi kadınlığın şanıdır, gü • 

zel bir endamın kıymetini artırır, 
o ıüzel endama bakanların takdirı 

nı celbeder. Onun ıçın bayanların 

saçlarını ve eteklerını uzatmakla 
beraber göğuslerını de dolgunlaş • 

tırmak temayüllerı hem kadınlık 

namına, hem de estetik namına 
memnun edecek bir şeydir. 
Bir kadın göğsünün güzel olup 

olınadı~ını herkes hemen bır ba • 
kışta anlar. Fakat bir ~öğUse ar • 
tıst gözıle giizel deınek ıçın aca • 
ba ölçülerinin nisbeti nasıl olma • 
lıdır? Bilirsiniz ki, artistler ıiiıel· 
liğe kanunlar koymutlar ve gUzel 
denilen bır vUcudün bütUn ölçüle
ri arasındaki nisbetlerı tesbit etnıış 
ltrdlr. 

LOKMAN HEKiM 

Güzelliği 
burr;a kemiğine kadar tızanması 

güzelliğe halel vernıez. Röntgen 
ışıl<ları altında tetkik edildiği va • 
kıt glizel bir göğsUn iki menıe uç
ları dördüncü ve befinci kaburga 
kemikleri arasındaki boşluğun ve 
dokuzuncu ile onuncu fıkara kt • 
mığinin arasında bulunurlar. 

Cöğsün genişlik ve uzunluk ci • 
hetlerinden ölçUlerinin, tabii ola • 

rak, ehemmiyeti vardır. Oöiüs gU· 
zel sayılınak için iki meme ucunun 

bırinden ötekine bir çizgi çizildiği 

vakıt bu çizgi, nıenıe uçlarının her 

bırindsn boyunun alt kısmında iki 

~öprücük kemiğinin birleştikleri 
noktadakı boşluğa çekilecek çizgi 
ye müsavi olmalıdır. ea,ka tabırle. 
ıkı meme ucile iki köprücük kemi• 
ğinın bırleştiği nokta Uç taraflı bi. 
ribırine müsavi bir müselles tefkil 
etmelidir. 

Bundan başka, yine iki meme u
cundan göbeiin bulunduğu nokta· 
ya birer çizgi çekilirse bu çizgi dı 
ikı meme arasındaki çizgi ilı ucu a· 
şağıya doğru bir müselles teşkil •· 
der. Bu ikınci müsellesin iki tara
fı yukarıdaki müsellesin çııgilerin• 
den dörtte bır niıbetinde daha U• 

zun oııııalıdır • 

Çorapçıların iliraıları 
mesi Umit edilme;ctedır. Bunun d 

muhaf~ etmektedir. Ruslar hesa- sebebi piyasada bu~nan Anadolu tah 
bına da yapağı satışı gevşemektedir. villennin mübadelesi 1 •ın bu lıısscle
Pıyasaların umumi bakımdan vaziye- rin aranmıya başlanacağırlır. 

Kadın çora.plan hakkında fabrika· 

!ardan bir kısmı bazı itırazlar scr

detmektedirler. Bunlar hususi su • 

rette hazırladıkları raporları Iktısat 

Vekaletine göndermişlerdir. Erkek ve 

çocuk çoraplaıı için bu hafta t 'tki· 

kata başlanacaktır. 

ti gevşek e alıcılar iştahsızdır. Ahadolu tahvıllerini Merk Pz Ban -

Al /On toplıyanlar kasına yatırarak yerine Sıvas~ l<Jrga -
Bazı afyvn tüccarlan ileride uyuş- ni hisseleri alınacağından elleri"!! 

.............. .......__,,.,,,,., 
ZAHıRE 

turucu maddeler ınhisar idaresımn 

afyona ıhtıyacı olacagını tahmm ede
rek morfın derecesine göre 250-300 
kuruş arasında hususı vasıtalarla af
yon toplatmaktadırlar. Bu işte spe
kiıl&syon yapılmak istenildiğı haber 
verilmektedir. BORSAS 

Porlaltal liyolları 
--=--·~ • = 0 

,....., Yaş meyvalanmızdan ihracatı faz-
F 1 Y A T L A R la olan portakallarmıızm son günler-

Cinsi Aşağı Yukan deki fiyatları iyi bir vaziyettedir. 
K. P. K. P. Dörtyol portakallarından 36 lık cins-

Buğday yumuşak 
Arpa Anadol 
Çavdar 
&u.ş~emi 
Susam 
Yapak Anadol 
Zerdeva deris 
Kunduz 
Tilki 
Porsuk 
Kurt 
Tavşan 

., 

" 
" 

6 ıo 6 14 ler üzerine muamele blmamıt§ır. 64 
4 20 - - lükler 380-381, seksenlik 293-343, 
5 5 5 yüzlükler 212-259, yttz ellilikler 

14 35 199-217 kurut arasında satılmış • 
18 21,ı .! tır. 
63 _ 67 - Alanya portakallan 64 tükler 345-

,ı5400 
1600 

800 
650 
400 
25 

5500 _ 10 , seksenhk 299-357, yüzlük 238 
1700 - -300, yüz ellilikler 267-303 kuruş· 
1050 tur. Finike ma~an doksan altılık 

_ 658-765 kuruş, 160 lık portakallar 
500 450-465 kuruşa verilmittir. 

26 Rıme mallan ise 64 lük 203-235, 

GELEN 
seksenlik 182-207, yüzlük 145-174, 
yüz ellilik 125-155 kuruş fiyat bul-

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Y•pak 
Mısır 

Keten tohumu 
Yulaf 
Susam 

Yapak 
Çavdar 

G 1 DEN 

268 T. 

15 " 
300 ,, 
10 " 

102 " 
15 .. 
20 " 
15 .. 
17 " 

124 Ton 
400 .. 

mu§tur. 

Fıçı Fabrikalarının 

Vaziyetleri 
Yerli fıçı fabrikalannm mUtktlllt· 

la çalı§tıkları ve fabrikalannı kapat• 
mak zaruretinde kalaca.klan hakkm· 
da bazı şikayetler ya.pılllllftl. Iktıaat 
Veklleti bu meseleyi ehemmiyetle 
tetkik için ali.kadar makamlara emir 
vermiştir. 

Anadolu tahvilleri bulunduranlar \3· 

ziyeti gözlemekte ve hesaplanna gel

diği nisbette Ergani, Sıvas hisselen

ni almaktadırlar. Halkın elınde ıki 

milyon kadar bu hisselerden bulundu

ğu tahmin ediliyor. Yırmi dort mil· 

yona varan Ergani ve Sıvas hissele

rinin üçer tertibinden yirmi ikı mil
yon liraaı bankalarda, mali mUesseee 
ve şirektlerin elinde bulunmaktadır. 

-·-fi-l 

Prkek kafasındaki 
ideal kad .. n 

diılerini sabah akıam 

RADYOLiN zJ1u!ı dpstıarma ka1'91 tatbik ettiği 
le ve tazyiki haber aldık. Ve bu 
'l' 1:•berler k&rfıamda kaıi ağladık.. abt idir ki, bu elim hal karşısında. 
1cııı eri layana davet ederek, umum hal 
~&fnıa bir f ellket getirmek illte 
~Ancak fU var ki: bize olan va
~daıı alze hatırlatarak, ehli beyte 
" kartı ltlerbut alanlan. bugtın bizle. 
e.!ertı. 1ardım n muaveaete davet 

OUzellik kanununa ~öre, bir gö
tUs güzel sayılmak için memeler
den her birinin ölçüsü gerek yu -
kardan atağı, gerek bir tarafından 
öteki tarafına 8-1 O santimetre ol
malıdır. Kabarıklılı yanı göğüs 

tahtasmdan mfmenin ucuna ka • 
dar ölçUsU de 5-6 santimetredir. 

iki memenin ayni hizada bulun 
ması IUzumu tabi"dir Fakat her 
kisini birden han~ ""'viyed ola

oalt mühim bir est tik meselesi· 
dlr. OUzel ıöpUn memelerr Oc;Un· 
cU kaburga kemlll hlzaılle altın • 
cı kaburga kemiğinin hizası ara -
sında bulunur. Ancak yedinci ka-

Ölçüleri bu nlıbetlerde bulunan 
bir kadın göğsU estetik bakımın • 
dan gilzel sayılır. Bu gUzel ıöjUı 
ancak 18. 20 yaşında teşekklU e • 
der. O yaştan önce daha çocuk 
göc7s0 demektir. O ya,tan sonra da 
türli.i türlü sebeplerle delişlr. Bir 
hastalık gelmese bılı gebelJk, ço
cuğa meme vermek göğüs ıüzelli. 
ğine az çok halel getirirler. Hiç qıo
cuğu olınıvan, yahut pek az emdi
ren bavftnhtr vUzel p:lS.ıt(lslerlnl 
kırl( Y'\"Jtnll l<lldar muf\afaza edlbf. 
lirlar. Fakat anne olmak. çocutunu 
emzirmek cQzel ıeıuııo olmaktan 
daha bUyUk bir sOzellllc oldutu le 
çin, glSpün gUzel nllbetleri kay
bolsa bile yine yerinmemelidir. 

DIŞ 

" 
" Arpa 

FiYATLAR 

: Liverpul 
: Şikago 
: Vinipek 
: Aııven 

K.S. 
5,69 
6,08 
5.78 
3,30 
8.3& 
T,12 

LiMAN HAREKETLERi ] ffe fı~ahyan ketd ndrr 

Bugiln limanımıMan gtde\...ıt w.- Di,leri en fazla beyazlatan 

purlar: Saat 12 de Karadeniz: Kara· mikroplara kartı en mfle1tfr. 
denizde, 19,30 da Ujur: bmtte, U0 . 

~; ehli beytimble, emnS. 
"e llellnıet lclnde c;öltt geçmektir 

Mıaır : Londr& 
Keten T. ,. 
ll'mdık G. : Bamburg 

,. L.: .. 
18,03 
7752 

da Buna: Mudan,.JL terkib itibarile • mUkemmel 
Buıtm ltmammıza gelecek vapur. di, macunu 

tar: Saat 12 de Abu: Karadenlzdcn. 
8 de Kemal· A vvalılrtan. • •• ·-··-
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J\KTlF 
Kasa 

ALTIN: Safi kilogram 19.72::l,5SG Lil'a 
BANKNOT • • • • • • • F .. 

UF AKLII~ • • • • • • • • 1 .. 

Dahildeki Muhabirler : 
Turk Llrası • 

• • 1 • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 

ALTIN: Safi kilogram 6.370,9!>1 Lira 
Altına tahvılı kabiJ Serbest do-
vızlcr • • • . • • • • • ,, 
Dıger dö\izler \"C Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • ., • • • • 1 

Hazine Tahvilleri : 

Duuhde edi evrakı nakdiye kar- r 
şılığı . • • • • • • . . , Lirn 
Kanunun 6 ve S inci maddeleri-
ne ~evfıkan haz:ıne tarafından l 
vaki tedıyat • • • • • • , " 

Senedat Cüzdanı : 
HAZiNE BONOLARI • • • • Lira 

TtCARl SENEDAT. • • • • " 

Eaham ve Tahvilat cüzdanı : 

( Dcruhde edilen evrakı oak· Lira 
A - ( dıyenin karşılığı Esham ve ~ 

Cümhuriyeti Merkez 
20 - Şu_bat -1937 vaziyeti 

Bankası 

27.742.801.45 
12.520.221 .-

1.12 ı.s ıs.ss 1 

~96.650,97 

8.961.308,26 

47.459,9, 

ı ı.o i4 .. 001. ıs 

l5ts.7 48.563.-' 

12.101.056. 

-.-
24.211.985,61 

37.oı1 820,23 

Lıra 

ı 1.387 .871.03 

396.650,97 

50.9G2 7<39, 72 

146.314 507.-

21.2H.DS::J,Gl 

>AS 1 F. 

Sermaye . • • • • • 
i htiyat Akçesi . . . . 
Tedavüldeki Ban k n otlar: 

• • • 
• • • 

Oeruhde edilen ~\·rakı OA kdive 
Konunun 6 ve 8 inci maddt•lt>M 
oe te .. 1"ika n hazine tara! rııdR rı 
vaki tediyat • , • • • • 

r,,irn 158.748.563.-

Oeruhde edi evrakı oakdıye 

bakJyesi. • • • • • • • • 

12.404.056.-

146.341.507.-ı 

ıt Karşılığı tamamen altın olıtrak • 
iJfı Vl'terı lt•dı:ı \"'llt \'87.t•<hlt:'D Lirn 1 !) 000.000.-
n.-.. ~ku~t ruukabıll ıJaH.·lı.!Il tcd 
vaze<1. 

Türk Lirası' fevduatı : 

Dö,·iz Taahhudatı . 
Altma tah .. 1li \tabii dövizler . • •Lira 
Dıger domı:leı ve alacaklı kll· t 
rın~ hıı klyelert. • • • , . 1 ,, 

Muhtelif • • • • • • • • 

,. . . ~ 

20.000.000.-

1.351,39 

211.131.363,65 

• • 

Lua 

ı !5. ono .ooo. -
1.531 .1 2.5~ 

185.314.507. 

] 2 938.556,36 

26.132.715.0 ı 

81,756.801.91 

Adapazarı 

Türk Ticaret 
BANKASI 
İdare Meclisinden 

F cvkalade ve alelade 
T oplanlı Davetnamesi 

Adapazarı 'l'ürk 1'icaret BanksSI' 
hisscdnrlannın biri fevkalade ve dı• 
ğC'ri de alelade· olmak uzcrc bıribırıııi 
takiben ıki toplantısı 31 Mart 1931 
Çarşamba guniı saat 15 de Ankarııda 
Işıklaı caddcsınde Banka Mcrk1..zın· 

de yapılacaktır. 
Esas muka,·clenamC'niu muaddel 

24 Uncu maddesi mucibince iştirake 
salahiyettar olan hissedarlann 26 uı· 
~ı maddeye te,•fikan toplantı güni.iıı· 
jen lfıakal iki hafta evvel duhuliye 
•arakası almaları lazımdır. VC"killeriıı 
le Hissedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların duhullYl' varakası al· 
mnk üzC'r<' Banka Merkezine veya şu· 
~L'krlne mliracaatlarmı dilrriz. 

Müzakerat füıznnm~i : 
A - l•\.:\•kaladc topıunt ı ruzname

si: 
Bankalar kanunu dolayısilc csaıı 

mukavclenamenin bazı maddelerinin 
tadili ve bazılarına yeni hükümler 
ilavesi (metinler ayrıca ilan edilecek
tir.) 

B - Alelade toplantı ruznamesi: 
1 - 1!>36 senesi muamelatına ait 

ldare Meclisi ve Murakabe Heyeti ra· 
porlannın okunması. 

2 - 1936 senesi Bilfınçosu ve k!ı' 
:c zarar hesaplarının tetkik ve tasdi· 
d ve İdare Meclisinin ibrası. ( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B- Serbest esham \'e tahvilat 1 " 1 3 - Müddetleri biten İdare Mccll
ıi azası yerine aza intihabı. 

4 -1936 senesi Murakıp ücretleri· 
ıin tayini ve yeniden iki murakıp in
tihabı. 

Avanslar: 
Altın vo Döviz Uzerlno • • • • Liı·n 

'Iah ... ilat llzcrlne • , • • • • 

Hissedarlar • 
Muhtelif. . • 

17 .641,34 
!j.03-1.478, 10 

ı ıtr -

Y {liinin 1 
Yek un 325. i23 762,8 ı 

1 5 - İdare Meclisi azasının huzut 
haklannın tcsbiti. 

İdare leclisi 

ı Kayıp - \·ckilim karım ZeynPP 
5497 numaralı maaş cuzdanımı Fa• 
tih mal müdürlüğüne götüriirken yol 

,r 2 M'art 1933 tarihind c.., itibaren : da düşürmüştür. Yenisini alacağım· 

•••••••-•••••••_.. ..... r 1 Rkonto haddi U/rı 5 '-" A 1tr.., ;;.,,. ·ne r'tvnnc:: ,,,,., 4 
1
-'· dan eskisinin hükmü yoktur. 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ! Mütekait ınUl~ını Süleynıan Refet 

Maden Kömürü İşler;J 
Türk Anonim Sirki"•: d 

~ • _un en 
Alelade Heyeti ı,., · • Lumumıyc 

İçtir:'.ılaı 
Şırketımizın ~~ . 

1 1 d H 
~· 36 hesap scensıne aıt 

n f" a <' eyrı . 
~i ·t 

19
..,_ .ı • Umumı.) l ıctima ı 29 

aı t.J' ' h. . d'f p -•t tarı ıue ınusa ı azartc-
' L gunu !"' d A . k 

1
, oat on a nkurndn Şırkcün 

~:~. "Q:l zi olnn TÜ1U\lYE tş BA1 'KA. 
. 1.>ınasında aktedılecektıı. 

r 
Ruznamei Müzakral 
1936 St'llesinc nıt meclisi ıdare 

'<' Mürakıp raporlarının kıraat ve tas 
\ıbi. -

2 - 1936 seneLi bllaııçosunuıı \·e 
kıtruzarar hesabr 'e faizi muhassas 

< hı seı m nfnat hesaplarının tetkik 

\ l' kabulılc Mechsı ldırrenın 'c Mü

' kıpların ıbı a ı ve temettuun surclı 
1 \'Zil 

:1 Nızamnıı 71eı C'. asinın l 2 111<'1 

maıidesı mucibince müddctı hitam bu 
1 n azaların ycnne ycnıl nn ıntihnbı 
' 16 ıncı maddesı mucıbincc de mun 1 
h \l bulunan azalıga yenid«'n azn . C· 

< ılmesı, 
~ 1937. 0 nsi mürakiplerinın tn-

)iını. 

5 1937 hcs.1p senest alelade Ht'-
~ l ti Umunn~<>sine kadar muteber oı.1 
mak uzcre 1ıfrc1ısi 1darc azalnrının 

Kuruş 

40 

5~ 

75 

75 

75 
75 

50 

50 

150 

75 
125 

50 

Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kitabın ismi Müellifi 

l\1 u va f f akıyct 
Propaganda 
Çok Seri Kazanç 
Yollan 

Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensiı ı 
M uşküllerle 
cadele 
İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bul· 
rnak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

Beş l\'1 ürebbi 
Hayat Bilg~si 
( Hayvanlar) 
Kılıcımı Sürüyo· 
run1 

Gasson · Tercümesi 
l\1uallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır. 
hakkı huzurlarile lfl37 senesi müra· 
kıp üc.retl<'rinm lC'sbitı. 

Tırnr~Kanununnve~asmukave ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
l namem~c~~~ansahiliircy~anı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

hıEsedarlanmızın asa 'eten veya ve- J d Komutanlığı An
Komisyonundan ; 

" 
kalet.en içtimada haz.ır bulunnrnları an arma Genel 

Satınalma '\'ıj bunlardan hamılinc ait hisse sahip kara 
Jcnnın laakal bir hafta e\ ''el Şirket. 
Mcrkezıne hıssckriııi lcvdı ile muka... 
b•hnd r y puslnsı almalon !uzumu 

rıca H' ılan olunuı. 

1 - Kumo.şı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzeme· 
si miiteal1hide ait olmak şartiyle caket. pantalon, tozluk ve şapka
dan müteşekkil bir takımının dikim bedeli ( 155) kuruş tahmin 
edilen (21.200) takım kışlık elbise 1/3/1937 Pazartesi günü saat 
( 14) te kapalı zarf eksiltmesi le müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesi (165) kuruş karşılığında Komisyondan alı
nabilecek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2464 ) 
lira (50) kuruşluk teminat mektup veya makbu?•l ile şartnamede 
yazılı belgeler içincte bulunacak teklif mektuplarım belli gün saat 
(13) çe kadar komisyona vermiş olmaları. (282) (727) 

Jandarma Genel komutanlığı An-
1 kara Satınalma komisyonundan : 

1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met
re erat kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yir
mi iki metre kaputluk kumaş 4/3/937 Perşembe günü saat (10) 

Belediyeler Bankasından: 

1 

An karada Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 
Belediyeler Bankası için yaptırılacak mobilya, mefruşat ve deko-

1 rasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usuliyle \'C 

on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - İşin muhanunen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefrişat \'e dekorasyon iş

lerinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesile. mukavele-
1 name projesinde ve bunlara bağlı plan, resim ve prôjelerde göste-
1 rilmiştir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın istanbulda Galatada 
Bahtiyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin büro
sundan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankara
da Belediyeler Bankası idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerde bulunması şart olan vasıflar. 
A - Eksiltmeye konulan mobilya işini yapabilecek kudret ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane 
sahibi olmak; 

B - Son üç sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mo
bilya işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakıyetle başamıış 
olmak. 

C - Asgari 30.000 liralık itibarı malisi bulunmak. 
D - Muhammen bedelin ro 7 ,5 u nisbetinde muvakkat temi

nat vennek. 
5 - istekliler teklif mektuplarım ve şartnamede yazıh diğer 

vesikaları azami 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 12 ye kadar An
i karada Belediyeler Bankasına gön'denniş olmaları ve eksi ltme 
1 saatinde bizzat veya vekillerinin eksiltmede bulunmaları la
zımdır. (381) (973) 

Doktor Ar~nıyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden; 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ kampında otur

mak, burada ve civarın madende çalışan mem~r ve ameleleri 
muayene ve tedavi ile meşgul olmak üzere diplomalı ve tecrübeli 
bir doktora ih tiyaç vardır. 
İkametgah, hademe, tenvir ve teshin Enstit üye ait olmak üze

re 200 lira aylık ücret verilecektir. T alip olanların diploma ve di
ğer vesaiki ile Martın onuncu Çarşamba günü akşamına kadar 
Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde Enstitüye müracaat
ları. (1056) , 

da kapalı zarf usulile satın alma caktrr. 
2 - Şartnamesi (39 l ) kuruş bedelle komisyondan alınacak 

kumaşlann ilk teminatı ( 5155) liradır. 
3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 

mektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksilune günü saat (9) 
7a kadar komisyona venniş olmaları ilan olunur. (352) (878). 

Bay (Suat Tenik), lstanbu. 
lun en güzel manzaralarından 

mürekkep bir albtim vticude ge
tirmiştir. (YEDİGÜN) tarafıı'ı
dan neşredilen bu albiım güzel 
fotoğraf meraklılarını cidden n. 
liı.kaclar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız {15) kuruştur. Bü
tün bayilerden \'e 1st.anbuld:ı 
Ankara caddesinde Yedigüntln 
satış mağazasından isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pulu 
gönd~renlcrc bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres: İstanbul, Ankara cad
desi (YedigünY Mecmuası ida. 

" .. chanesi. 

SUT MA KIN A SI 

Toptan alıcılarına 

tan satış yeri: 

V1K1NG marknlr 
BALTİC makina 
SVEC'lA lardan 
Mevsim ihtiyacını. 
zı şimdiden temin 
ediniz. Türkiye umu. 
mi acentalığı ve top. 

:TürK:Jfl!NlfJD l TD. $Ti. 
ISTANBUL, 0AL4 TA, PERŞEMBE P&ZARI .. 

, Doktor 

NiŞANYAN 
Hastalarını her gün akşama ka
dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya· 
nında Mekteb sokak 35 numara! 

• muayenehanesinde tcuavl edeı. • 



YENi 

ÇIKARANLAR 
Faik Sabri - Sahh Murat - M. Zekeriya 

Çocuklarile iftihar etmek isteyen babalara, mak-
t b• · · t 1 b · 1 k Çocutmı Scriutu s..n. 

1937 tarihinden ltllaren 
ClfCliaclakl tarlfeler tatltlk 

BiriDci Mnld ikinci Mnki 
Nakliye n ldipril resimleri clalail 1 

ıCarmt Kanat 
ı - 2 Kıt'a 5 50 3 so 

Subaylar 
" (kame) 

• aaker maUllleri. 
Aakerler(karae) 

,_ Liae •Ayni arabada 
• ta- evden mektebe 

ve mektepten 
ne k*1ar 

-.ktep,Ayni arabada 
ftrlite yapdan tebıil 

• eeyahatler için 

A 
Ki M r 

3-7 .. 7 75 5 50 
1 - 7 .. 5 50 3 25 
ı-1 ,, 4 ıs - -
1 - 7 ,, 4 25 2 -
1-7 ,. -- 1.H 

~ • 
4 25 

4 25 

3-

2-

.. Ocaklar anneler baba- e ın en ıyı a e esı o ma Kola çama9ın nlçiq aetı.,.. 
v öf..etmenler, hepi- • ( ki •• • d tirir? J. Çocuk Amiklopecli· ıs ayan çocu ara muı e YlirilrkeD waı....- nlsia 

aini •lnuz. Çocuk An· Çocuk ~. Dk defa ...... içindeki ltlzumam n ent- ıallans? 
aiklopecliai, berkeain buiıdan on t>et Jd önce İncllterede mit malftmat çlkanlDut. yerlerine Sünı• klfıdı niÇin mirelr,. 
alabilmeti için yok netredllmlf ve lllltthı dtlnya dilleri. ,.nert konmuttur. bbi maw? 
'>ahuma verilmek- ne tercüme edilmittir. Hatıl bu • Qocuk ~de hah._. Tus .._. niçin eritir? 

_ 1et kıamen tlrkgeye de çevrilml... Kaartf Veklletlnin mutredat ~l'OI- Hardal dilimtai ~ 7&e 
de, yeni harflerin kabUltı tlzeriDe ramma unun bir 99kll4e tanzim • •---? -.-
ne.;ri yanda~. dilmltth'. Bu beJmndan, bu eleJ'lo w 

Bu defa ÇocDk AnllklopecUBlnl elen hem çocuklar, hem de mual- Balık hua tutmut haWS41a 
çıkaranlar ara1arm& Prof. Sallh 
MuNdı ela alarak bu ..n )'IDldm limler Jatifade edebilecektir. ..._.t 1atar? f 
ve en IOD ~an dillmıu oevir- Çocuk Auildopediainin en bt1 Ha~ açdmca ıia ..,.,.. p. 
mlye teıfebllla ftmitlenUr. JUk h•uatyetlel'lnden biri; rt.me 1 

Çocuk AullrlopecUtl•ntn uk tn.. Yerditi elteınmiyettir Bütün mn- d. 7 1 
ll1i&1er ttrafmdan seçen .... bq. sular en l&de çocuk HanUe yam. Datkrm JGkalditini .....ı 
tanbqa tadlJ ....... edilerek,.,. IDJf ve bol realmle daha aÇlk ve atçeı;.? 
yeni lt&r tekilde çıJrarılm-. btıtb daha oiunaldı bir hale konnnıftur. Otomatik telefon nud if-
'bllsllerln en ,.ı malfam.atlle tu- Bu MtrıePle. ba _. her evin en ler 
aim olunmQfblr. Bu itibarla bu ele. kJymeW kitabı. her Putun • Giia wedeD ltatlul 
fa neıpoeclllecek Anllkloptdi, ye,,_ kunetll ~ ve her mualli· 
nl ve IOll derece mtlkemmel 1* .. min en uiJı t.ir 1*berldir. v ...... Yelaire... 

ı Çocak evde, mekttpte ._ 
7 NCI COZ ÇIKIYOR ıün ilanlara 1Mnzer Jiis1erce 

Kimir yakan vesait ve teshin 

aletlerl lteyaenU.I sergisi 

ıual- ...... Çocuk Ana•ı.. 
pe6i -- bitin .......... 
rine cenp ...U. 

50 Sahife 
7~ Kurup1 

BunlfakluldaıdlD ~ w daha png ve cQ.; 
..ı s&rUn ... •verainls dejD ml? Açık. beyaz. ta. 
• ft liir pnc ım teıılne malik olmak ~ 
delil mH ıBvet deıleııil; bu bult sUze1ik tedbiri· 
al tecı1lbe •tnta.. Her ıııkpm, yatmama evvel 
,..... ...... deki Tokaloıı krembıi ktıJllDmJL Bu 
kfembı ~e. VtyUa Om'Nnllte Prote.örl 
Doktor S'8jlkattn culp ketfl olan ve btlJtlk bir 
itina ne intihap edUmit genç bayvuakrden lettbuJ 
w· "Blocel,, tlbir edilen htıceyrelerl eanJandıran 
'9*t .mer mevcuttu. 

118 cevher, 1ia çurken. clldlnhd -- ft png.. 
l~. ilk tatbtttnlen IUbüren ektl8l....., clL 
dWi:ID ne kadar t.....,.... ve ~it oldatVı
au ıöreceblala. BMtaneletü to - 10 ~ 
Wmllra .)'alllluı tecrlbeler4e ı Ufta da~ 

H• tlrlü _..t •• tuta iaalaat iP.n ta 
aclreet_.. mar.caal tıillmelidirı 

bdratWdliklarm tamamen ..ıı oldqu plllmlftOr. 
~ .. ()'&im) ...,.. ..... ~ 'Nctka 
a.tnl lnıllanmm Teı"~ tue krem& ve ~ 
t119 ecttımı, aeyUn 1111 ~ ., bd .......... 
la, m8emata ntlfu& ne deıtllJd~ pıeiuidf ve htaabulı J(ataklJde \'at.W. v .......... 

~ Serai meaiaru; 

Aalsaraı S.p ' ... •lilL 

Ankara VH 

talC bir •ltb'llll Dınt edemeclltl pyrl taf mldiilmt ~ atailir, 
alyala benler ....._ kaybolurlar. 

Terldblndeki kuvvetlendlrlcl ve beyullt.tıcı Jrwmetli u.....- ille, *'* 
meeamatı -~ ve .. sQa lll'fmda e Glrldıı ve • at bir d4l 
beyul-.tıp Y'!lbUf&tlr. 6S - ci> ~aıd bdmlara bile bir PDO lmlll 
taaHib't ve yumnflJı:htı• vardJl1 t-.•utbdıt. Bem8la ~- 1lltt 
tilp Y9J& bir ftlO Tolralon benai alnus ve tarif mildlll ~ kalla. 
IUllJL :Netkalndtn moa derece menuum kalıcaka11 
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Türkiye 

Şişe ve Cam 
Fabrikaları 

J\nonim Sosyet~inden: 
Sosyetemizin senelik hissedaran 

heyeti umumtyesi, aşağıda yazılı ruz
namenin mlizakeresi için 1937 senesi 
Mart ayının 31 inci Çarşamba günü, 
saat (16) da, İstanbulda Bahçckapı
da Birinci Vakıf Hanında, dördüncü 
katta kain Sosyete İdare Merkezinde 
toplanacaktır. 

Sosyete esas mukavelesinin (53) 
tincü maddesi mucibince sosyetenin 
(100) hissesine sahip olan her hisse

dar bir rey sahibi olarak içtimaa iş. 
tirak hakkını haizdir. 

~ 28 - 2 - 937 =-"' .......... 
1 KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLE;R 

Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de güzellik enstitülerinden takdirname ıle 

• • 
1 

Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevell"d bütün 
ıztıraplarm başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim o!malıdır. I 

Mideyi bozmadan, kalp ve böbreklere dokunmadan 

taltıf ed rmiş olup be}ınelmilel ·sergilerin altın madalyelerini haizdir 
E mer, sarışın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 

cazib yi arttırır. Buru~uklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleket"mizin en kibar mahfillerini;n kullandıkları Bal-

samin kremlerinin 4 , . 
nevı 

• rem 

y 2-
3 - asam"' 

vardır. 
eya:z g:.; .1 :1 ri ı: 

ic;in 
egece i~in 
m g ·· düz 

i<jin 
em a samin cı Badem gece i~in 

Balsam in kremindeki hassa hiçbir kremde yoktur; Balsa 
min maddesi me"ameleri kapatan cildi gençleştirerek beyaz, 
yumu:;ıak, mııt ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

~ı'~1}1ı 
~<>\, 

·~ 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - 1ST ANBUL 

c:=!::::!:i:~:r:J::~ZZZ:~::JC:z:=~~~~~:nm------llll!lml----,,.ı 
~---------------------------------------------------·--~~~___./ 

Hissedarlarımızın içtimaa iştirak 

edebilmesi f çin gerek. asaleten ve gc. 
rek vekaleten hamil oldukları his::;e 
senetlerini 23 'Mart 1937 tarihine ka
dar Sosyete merkezine tevdi ederek 

duhuliye kartlarını almaları lazım -1 
dır. ı------------=;rıı 

Müzakerat ruznamesi: l:n seri tesir. en at'I nef ce 
1-~areMeclisira~rununokun 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

ması, 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

2-Mü~~~rn~runM~un-~~~em~nmz~sm~~=R~~~~~~=~==~ 
rnası, li 

3 - Bilanço ve mevcudat dcfterile -------
kar ve zarar hesabının tetkiki ve 1 - "" ____ m:ı ___ l!E: ___ cnaaımıııı:B~~~::ı::::::mo~~ 

d re Meclisi ve Milrakıpların ibrası, 
4 - İdare .Meclisi azalarına veri

lecek huzur hakkı ile mürakıp ücret. 
lcrinin tayini. 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 

İstanbul 27.2.937 
İdare l\Iedisi 

ETMEK MANASIZOIR 

Karadeniz Orman 
işletme 

IŞl~I UCUZA 
MAL ETMELiDİR 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz hissedarlan umumi he
yeti 17 Mart 937 Çarşamba günü sa. 
at on altıda lstan:bul Bahçekapı dör
düncü Vakıf han dördüncü kat 36-
38 numaralı şirket merkezinde adi -
yen toplanacağından dahili nizamna. 
menin 24 Uncü maddesi mucibince en 
az dört hisseye malik hissedarların 
içtimaa gelmeleri ve toplantıya işti. 

rak edecek ortakların dahili·nizamna
menin 26 ıncı maddesine göre toplan 
tı gününe tekaddüm eden on gün zar 
fında hisse senetlerini şirket vezne. 
sine tevdi ile duhuliye varakası al

maları rica ve ilan olunur. 

Ruzname 
1 - İdare Meclisi ve mürakıp ra. 

porlannın okunması ve kabulü 

DAHA AZ CERYAN SAR FİLE 

DAHA PARLAK IŞıK VERiR 

2 - Bilanço ve kıir ve zarar hesap 
Jarınm tasdik ve idare meclisinin ib
rası. 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 

HELiOS m s s 1 
3 - Müddetleri hitam bulan idare 

meclisi azalıklarına yenilerinin inti. 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

(yeni bimsmda,) 
• habr. 

istanbul Gayrimübadıl er Kom·syon 
O. Noı 

1928 

1941 

2120 

2362 

2422 

2468 

2469 

2567 

2603 

2708 

2747 
7650 
1738 

3856 

6741 

7374 

Semti ve mahallesi Sokağı 

Üsküdar Yeni mahalle E: Fıçıcı Y: Düm_ 
belek 

Aksaray E: Katip Ka- Yenikapı Kumsal 

Kasım Y: Yalı 

Çengelköy E: Yenimahalle 
Y: Kalantor 

Edirnekapı Hacı Mu- Debağhnnc . 
bittin 

Beyoğlu Kamer Hatun Kordelya 

Edirnekapı Kariyei atik Bahçevanoğlu 
Ali paşa 

" " 
Yeşilköy Umraniye 

Fatih hacı Ferhat 

Büyükada Karanfil 

Yeşilköy Umraniye 

Ortaköy Ayazma 

Bostancı Çatalçeşme 

Paşa bahçe İncirköy 

Çekmece cad. 

E: İrfanzade Y: tr. 
fan Ahmet ve Kıı
radeniz cad. 

E: Fişekhane Y: 
Çarkıfelek 

Çekmece cııd. 

Pişmişoğlu 

Çatal çeşme 

E: Sultaniye mevkıı 
Y: Katırcı oğlu 

Emlak No: Cinsi ve His. 

E: 59 Y: 55 Ahşap hane 
mahalen 10 
E! 20 Y: 52 42 metre arsa 

Ada; 834 Par
sel: 13 

E: 23 No: 77 metre arsanın 1 '3 
taj: 33 his. 

Hisseye göre 
Muhammen K. 

200 Açık art. 
tırma 

liO " 

20 .. 
E: ve Y: 26 61,50 metre arsıı 200 

62 71 metre arsanın 1/2 
his. 360 

E: ve Y: 11 64,50 metre nrsa 

E: 3 Y: 13 168 metre arsa. 

E: 13 Mü. Müfrez arsa 
E: 15 ada: 1173,72 metre arsanın 

200 

500 

300 

.. 

,, 

34 Harita: 80/120 his. 23GO Kapalı zarf 
285,285 1 

Yedi Mü. 4456 metre arsa 1120 
" 

E: 13 Mü. 10660 metre 6 kıt'a 600 Açık art-
arsanın 1/4 his. t.ırma 

76 Mahal- İçinde kulubesi olan 
len 124 145 mctre arsa 200 

E: 15 Mü. 83,50 metre arsa 50 
harita: 89 

E: 59 İki kıt'a fundalığın 
34/60 his. 200 " 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 12--3-937 tarihin<.' 
düşen Cuma gUnü saat U dedir. Satış ~ünhasıran gayri mübadil bonasiladır. 

if .,, .. , ----~--

Ol< süre ere~ atran Hakkı Ekrell'I 
etec· i"' ve 

ııa aa ı !t 
f ürk Anonim Şirketi 

idare Heyetinden: 

Şirketimiz heyeti umumiyesinin n
lelU.dc toplcmtısı 29 M rt 937 Pazar -
tcsi gunil saat 16 da Şirketin ffi( rke· 

'.zi olan Yeni C mide 4 Hanında 2 No. 

l lu dairede yapılacağından şirket hi -

scdnrlnıı i bu içtimaa davet c~~unur-

l 1ar. 
Ruznnmei l\lüzal<ernt : 

Bilanço, 
Heyı.:ti idare ve Murak~ rapor

ları. 

Heydi !dare ve Murakıp intihabı. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

1 
S. SALİM 

1 

G~zetecilik ve Neşriyat Türk r 
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: 

TAN Matbaası 

Tür< Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye 
5. ci keşide 

kadar binlerce kişiyi zengin et1J1İ.dİr. 
1 1 /Mart/937 dedir. 

ikramiye 
O Liradır 

yrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahl• 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira-

hk iki ade mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamına kadar 
biletini değistirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
bilet üzerinCleki h~kkı ~akıt olur ... 


