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ınonu Londrada 
ismet inOnü Altıncı 

Jorjun tac giyme me
rasiminde bulunacak 

Hariciye Vekilimiz 
son görüşmeden 

çok memnun 
Fransız gazetelerine göre: 

Kendilerine Orgeneral 
Fahreddin ve Amiral 
Şükrü refakat edecek 
LoQdra, 6 (Tan Muhabiri telefonla bildiriyor) -

Burada siyasi mahafilden aldığım mevsuk malumata gö
re, Türkiye Başvekili General ismet bıönü önümüzdeki 
mayıs ayı başlangıcmda Londraya gidecektir. 
Başvekil f smet İnönü bu sey~ 

hatinde İngiltere Kralı Altıncı 
Jorjun taç giyme merasiminde 
Türkiyeyi bizzat temsil edecek· 
tir. 

"Küçük 
kurban 

çocukları behimi zevklerine 
eden bu ıahıslara icap eden 

ders verilecektir ... 

Yeni İngi:iz 
Ataşesi 

Yarbay Elmhirst 
Bir Konuıma 

ile 

(Atkası 14 üncüdel 

Cenevrenin faydası, l ürk
Fransız dostluğunu 

korumaktadır 

ltalyanın Arz usu Nedir? 
Bclgrat, 6 (Hususi Muhabirimiz.. ----------

bildiriyor) - Tüı'kJye Hariciye Ve
ıkili Doktor Rüştü Aru, bu gabah 
Semplon ekspresile Belgrattan ayrıl
mıştır. RUştü Aras, istasyonda Ba.,
bakan Stoyadinoviç namına hususi 
kalem müdürü, Hariciye Bakan Ve
kili Martinatz ve bakanlık erkanı ile 
İtalya, Küçük Antant ve Balkan An
tantı memlcı1rntıcri elçileri tarafından 
selamlanarak uğurlanmıştır. 

Sofyadan geçerken ... 
Sofya, 6 (A.A) - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: 
Ankaraya dönmekte olan Türkiye 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A
ras. bugün Sofyadan geçmiş ve istas
yonda Başvekil Köseivanof, Kralın 

r Arkası 14 üncü1c] 

Atatürk ün 
I ıt ıf atları 
Büyük Şef Atatürk, dün gece 

nezdlerinda mutat zevat olduğu hal· 
de saat 22,30 da Cüneş Kiübü balo
sunu şereflendirmişlerdir. Atatürk, 
klübün erkaııile görüşmüşler ve saat 
24e kadar orada kaldıktan sonra Pa 
rapalastaki Tayyare balosunu teşrif 
etmişlerdir. 

Baloda bulunanların coşkun teza. 
lıüratile karşılanan Büyük Atatürk, 
yüksek huzurlarile baloya şeref ver
mişler ve geç vakte kadar kalmış
lardır. 

Elektr şirketinin 
yolsuz hareketleri 

tahkik ediliyor 
Şirketin yüksek memurlarının 
malumat:arına müracaat edildi 

Ankara, 6 (TAN muhabirinden) - lıtanbul Tramvay Şirke
tinin yolsuz hareketlerinden dolayı Nafıa Vekaletinin Şirket 
hakkında yaptırdığı tahkikat etrafında alakadar makamlardan 
öğrendiklerimi bildiriyorum: 

1 Hatırlardadır ki, Istanbul elektrik 

S . ı · ı d ş k b •• •• k· 1 şirketi, Nafıa Vekaletinin müsaade-
U r 1 ye 1 er en a r 1 n uyu sine istinaden Avrupa.dan getirttiği 

k 11 A e~yayı mahallinde kullanmıyarak baş. u rt a r. c 1s1 tat Ü r k e ka yerlerde istimal etmesinden ve 
ı ı kaçakçılık kanununun suç saydığı 

hareketlerinden dolayı ihtısas mah· 
(Arkası 14 üncüde), 

ikinci beş 
yıllık pli11 

Site Mümessillerile 
Müzakereler 

Devam Ediyor 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden J -

lktısat Vekaleti ile Londra "Site" si· 
nin mümessilleri arasındaki 2 nci beı 
yıllık endüstri planının tatbikine ait 
müzakereler devam ediyor. 

Görüımeler geçenlerde Brasserl 
firma1iyle imzalanan Karabük demir 
ve çelik endüstrisiyle anlaşmadan 
sonra yine ayni saha üzerinde mü
him bir anlaşmıya varmak üzeredir. 

Dün yazmııtık: Suriyeden gelen 200 imzalı bir mektupta, Şefimiı 
''Atatürk" e candan sevgi ve saygı gösteriliyordu. lıte o mektubun 
kiliıesini buaün burada "TAN" okuyucularının ibret nazarlarına veri
voruı. 

Yeni tesisat Karabük fabrikaları
nın mamulatını nevi ve cins bakımın
dan arttıracaktır. Bilhassa, su boru
ları ve in!aat demir malzemesi gibi 
memleketin imarına ait mübrem ih
tiyac; maddelerinden büyük bir kıs· 
mının yurt ic;inden teminine imkan 
hasıl olacaktır. 

I 
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No. 29 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Hudut şehrimiz 
Nusaybinin nasibi 
Milattan evvel !vusaybinde 

bir Darülfünun varmış 

• 

Size Nusay1blnin bir kliçük pcyiza
'ınr çizeyim: 

Nusaybin küçük bir şehirdir. Ha
lepten gelen tren yolu burada geniş 
bir kavi.s çizer ve şehri kucaklayarak 
içine alır. 

Nusaybin yeşil manzarasile, levent 
ağaçlarile, sanki demiryolundan ya -
pılmış bir saksı içinde bir demet çi
çek gibidir. Fakat bu çiçeğin uzak
tan görünüşü hoştur, içeri girerııe -
niz, o gtizelliği pek tadamazsınız. 

Hani çiçeklerin tüveyçlerı üzerinde 
Barı ve nebatatla gubari tali denilen 
tozlar vardır. !şte çiçek gibi olan 
Nuııaybindc de bu tozlar pek çoktur. 
)ılaa.zalah hafif bir rüzgar esmiye
görsün, bütün bunlar insanın ansı

zın, bumuna, hatta ka.şlanna, kirpik
lerine dolar. Yalnız çiçeklerde bu 
toz nebatlann teksirine yarar, bura
da ,insanlarda ise, jıcr halde vaziyet 
berakistir. 

Fakat, herşeye rağmen Nusaybin 
ovanın ve çölün bir kenarında çok 
şirin ve cazip bir şehirdir. BütUn ku
euru gözden ırak olduğu için gönül-
den de ırak olmasındadır. , 

Bundan çok zaman evvel, galiba 
Yakup Kadrinin Nusaybine dair yaz
dığı bir yazıyı okumuştum. Bu yazı
dan hatırımda çok şey kalmadı. Gü
nün birinde benim de Nusaybine gi
dip, Nusaybine dair bir yazı yazaca
ğım aklımdan geçmemiş~~·. Fak~t 
eerlevhasını hatırlıyorum: N usaybı-
nln nasibi!,, 

Evet Nusaybinin na21ibi bu mu ol
malı idi? 

öyle söylerler ki, Nusay\')in vakti
le çok mamur bir yermiş. Eski me
deniyetler burada bir çok izler b&ak
mıtlar. Hatta Miladın beşinci asrın
da Nusaybinin, şöhreti her tarafa 
yayılan bliyük bir darülfünunu va~
mlf. Burada bUtün dersler, Geldanı
ce gösterilirmiş. Hatta bundan dola· 
yıdır ki, Nusaybine "MedinetUlulüm,, 
uıınl verilmiş. Burası büyük bir şe -
birmiş, asırlarca bu havalinin. ulum 
ve fünun merkezi olmuş.. Bır çok 
yerlerden buraya talııil için talebeler 
gelirmiş .. 
· Nusaybin!. 

Şimdi bu şehri dolaştığım zaman 
bu medeniyetin izlerini anyorum \'e 
ancak birkaç yıkık, viran, eski ııütun 
görebiliyorum .• 

Neden 
Çünkü Nuııayblnin nıuılbl aaı~a 

hudut şehri kalmak olmuş. Vaktıle 
ti traniler devrinde Sasaniler dev -
letinin hududile Rum hududunu ayı
nyorm~. o zamanlar bile Nm~aybi
ne, Nusaybin değil ''hudut şehri,, 
derlermiş!. 

Nusaybinln şimdiki nMlbf de bu: 
Hudut şehri .. DUz bir arazide, önün
de ne bir kapı, ne bir ıur ve ne de 
bir nehri veya uçurumu olmıyan bir 
hudut ,ehrl. 

Birçok medeniyetlere, ilme ve fen
ne merkezlik eden Nuııaybin eski 
çağlarda her parlayan ,ehir gibi üze
rine birçok na.zarlar ve. ihtiraslar 
çekmiş; her arzu ~ilen '.e~ gibi ~ır
palanDWJ. ıadik bır ~evgı ıle s~vıl -
mif. Nusaybine mahk olmak ı.ştahı 
Nusaybinin etlerini kemirmif v~ onu 
bugün yalnız birkaç sütun halınde
kl iskeleti bırakmı.ş ... 

Nusaybin, asırlarca bu medeniyeti 
elde etmek istiyenlerin vahşetine 

kurban olmuş; t~ baltalardan, man
cınıklardan, çakmaklı tüfeklerden 
tutun da mavzerlere ve sahra topla
rına varmcıya kadar her nevi müda
faa vasıtaıu burada tahrip vasıtası ol 
muş; ve her silah, her köşesinde, 

her evinde, her budağında ve hatta 
havasında bile yaralar açmıştır. lş}.e 
şimdi, Nusaybinden geçerseniz, en 
son olarak Irak cephesi harbinin, 
şehrin çehresinde bıraktığı yarala -
rın kapanmış, fakat gözü tırmalıyan 
izlerini görürsüniiz.. Şüphesiz bun
lar zamanla tedavi ile iyi olacak ve 
Nusaybin yine hudut boyunda par
lak bir ,ehir haline gelecektir. 

Nusaybinin içini gezdiğim zaman 
bütün o eski manzarasına rağmen 

birtakım }t'\llilikler yapılmakta oldu
ğunu gördüm. Mesela kaymakamlık 
dairesinin önünde büyük bir mey -
dan yapılmakta idi. Birçok işçiler, 
burada toprak tcsviyesile uğraşıyor
lardı. Şüpheeiz şehrin içinde bir mey
dan şehre biraz hava verecektir. l''a
kat bilmem ki, zaten çok havadar bir 
yerde kurulmuş ve her tarafı mey
danlarla dolu olan bir yerde; mey -
dandan evvel, yollar yapılsa daha i
yi olmaz mı? 

Bunu burada kısa bir mütalea ola

rak yazıyorum. Yoksa ben ne mimar 
Yanscn, ne de Prostum! Gözüme 
çarptı da kaydettim, çünkü bu mey
danı gördükten sonra gümrük daire
sinin önündeki sokaktan geçtim. Bir 
çeşmeden akan suların yol üzerinde 
vücude getirdiği ufacık bir gölü at
lamak mecburiyetinde kaldım ve ha
fifçe ayağım burguldu ! İşte o kadar. 
Sonradan çabuk geçti ya, ne ise! 

Nusaybin. bana öyle geliyor ki. 
biraz daha ihtimam edilse. her halde 
çabuk imar edilebilir. Çünkil zaten 
ktiçük bir şehirdir. Eskiden kalmış 
bUyük kilisenin merdivenlerine bile 
çıksanız, gözünüzle ,ehrin dört bir 
tarafını hemencecik kavrayabilirsi -
niz .. Ben bu merdivene çıktım ve 
şehri doya doya, gözlerime içire, içi! 
re seyrettim. Arkada çölUn ufku ü
zerine yulanan, ve yaslandıkça yor
gunluktan kızıııa,an gUn~in boyası 
beyaz badanalı kel'piç evlerin silueti
ni ne güzel de parlatıyor. Y~il a- 1 
ğaçlar ve hele ııerviler, bu ı,ık altın· 
da kıııllaşan, gelineikle,en ve hazan 
bir alev halini alan camların aruın
dan tıpkı bir paletin deliğinden fıı,
kıran fırçalan andırıyor .. 

Buradan, yine bu eski, viran kiU
senin merdiveni Uzerlnden, tehrin 
elektrikler içinde alacağı manzarayı 
dUşUnüyorum: 

Llcivert bir gökte yıldızlar, sanki 
katar katar tehrin üzerinde toplan
mı, gibi olacak .. Şehir bu yıldızların 
bir mıknatıııı haline gelecek .. 

Fakat timdi; elbette ,ehir kapka
ranlık. ve yıldızlar şehirden uzakta
dır.. GUnet çekilir çekilmez koca 
Nuaaybinin nasibi, aabahın alaca ka
ranlığına kadar rüyasız bir uykudur. 

Niçin? 
Halbuki şehrin hemen içinde Ca-

ca ııuyu, çağıl çağıl akıyor .. B~biri 
Uzerinde katmerle,en köpUklennin 
içinde gizli bir kuwet. elektrik sak-

TAN 7 - 2 - 937 

Haliç bilet J Yüze yakin taksi Hileli 
Et satışına 
Karşı ..• 

ücretleri otomobili işten 
değişmedi menedildi Keçi ve koyun etlerlıe mezbahac!ı 

vurulan damgaların son."'adan bcJSU• 
!arak hileli san, yapıldığını göz önO· 
ne alan belediY,e, mezbahı vegaitildD 
yenileştirilmesi ve asri!eıtirUnıtsi 
için yeni yıl bütçesine tahsisat koJ-

Belediye tarafında.n idare edilen 
muvakkat Haliç vapurları işletme 

idaresi senelik bilançosunu hazırla

mıştır. Muvakkat işletme, işe başlan
dığı günden bugüne kadar geçen on 
dört ayın hesaplarım müvazeneli o
larak kapatmıştır. 

Bu müddet zarfında bir çok iskele
ler ta.mir edilmiş, vapurlar da sıkı 

şekilde tamirden geçirilmiştir. 
Bilet ücretlerini tesbit eden tarife 

komisyonu Haliç ~letmesinin bilan
çosunu tetkU<ten sonra ücretlerin es
ki şekilde ipkaınnı kararlaştırmıştır. 
önümüzdeki Cuma gUnü komisyon 
tekrar toplanacak Şirketi Hayriye ve 
Akay idarelerinin bilet tarifelerini 
tesbit edeccıktir. 

Pedacıoii Enstitüsü 
Dün Açtldı 

üniversite Pedagoji Enstitüsünde 
dlin sabah ilk defa derslere başlanıl
nuştır. tık dersi Almanyadan getiri
len Pedagog Peter vermiştir. 

Bu enstitüde derslere başlanılması 
dolayısile yapılacak merasim başka 

zamana bırakılmıştır. 

iskenderuna 
gidecek 
ilk vapur 

lskenderuna vapur işletmek için 
bugünlerde 1ktısat Vekaletinden e
mir gelmesi beklenmektedir. Deniz
yolları idaresi ilk seferi büyük vapur 
!ardan biriyle yapacaktır. lskende
nına gidecek bu ilk Türk yolcu vapu
ru için ger<* şehrimizden .kalkarken 
ve gerekse İskenderun limanına gi
rer~cen büyük merasim yapılacaktır. 

Geceleri Hamamda 
Yatıp 

Adam 
Kalkan Bır 

Yakalandı 
Polis, ça.rşrda şüpheli bir adam ya

kalamıştır. Bu, Edirneli Osman is
minde bir gençtir. Osman, Edirnede 
bir sirkat meselesinden suçlu olduğu 
için takip edilmiş, fakat orada dur
mıyarak lsta.nbula kaçmıştır. Tah
kikat neticesinde kaçak Osmanm bu
rarla geceleri ha.mamlarda yatıp kalk 
tığı anlaşılmıştrr. Keyfiyet, Edirne 
zabrtasına bildirilmiştir. 

Hatay Martı T eıbit Edilecek 

Hata'f Erkinlik ''Cem.lyettnden: 
Değ~U arkadaşımı~ Hataylı Ah

met Faik TUrkmenin 17-12-936 ta 
rihli ga7.etelerde neşredilen marşı 

bayrak açma gününe mah$Ustu. 
Bu kere istiklaline kavuşan Ulke· 

mizin şerefli mazisini hal ve istikba
lini içinde belirten lstikliı.l Marşımızı 
tesbit etmek istiyonız. 

Bu hususta edip ve şairlerimizin 
değerli yardımlarını esirgemiyec.ckle
rl.ndeın emin oIR.l"nk daima gösterdik
leri allkayı bu yolda da göeterme1e-

rini dileriz. 
Yazıların Ma.ğıdaki 

rilmesi rka olunur. 

adrese gönde-

Hatay Erkinlik Cemiyeti 

Adttıl!I: 

Eminönü ııa.m DördUncli Kat 
Eminönü 

Çöp Meıeleıi Etrafında 

vali ve belediye reisinden aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"Gazetenizin 4--2-937 T. li sayı
ı1mda ve ''Sıhhiye Vekaleti, çöp der
dinin ne ~ilde halledileceğini Bele
diyeden sordu .. b&Jflığı altında intişar 
eden yazı tama.men ve eeaemda~ uıl· 
sızdır. Bu ~riyatm gazetenizle o 
şekilde tashihini rica ederim.,, 

lı... 1 
Bu elektrlki o köpüklerden a ıp, 

şehrin içine kolayca dağıtmak kabil 
değil mi? Belki şehir, bu el~ktrlke la
zımgelen parayı veremez dıye kor~u
lur. Şehir veremezse, her ha.ide ~u 
suda ufak bir un fabrikası. bır çeltık 
dingi kuvvet alır- Bu ku\:V~t, ,ehir
live de elektriki ödemek 1$ın 18.zrm
g~len kuvveti verir. 

Taksi saatlerinin mühürleri 
kontrol ediliyor 

Otomobil taksi saatlerinin de diğer ölçüler gibi her sene kon
trole tabi olması kararlaştırlmıştı. Bu sene kontrol zamanı geç
tiği halde birçok otomobillerin muayenelerini yaptırmadıkları 
görülmüş ve altıncı şube memurları iki gündcnberi bunları tesbit 
ctmeğe ve haklarında zabıt tutmağa başlamışlardır. Aynca bu 
şekilde yakalanan otomobillerin birçoğunda da taksi saati mühür
lerinin kopuk olduğu görülmüş ve bunlar için de zabıt yapılarak 
yeni mühürler konması için Ölçüler Müfettişliğine gönderilmiştir. 

Diğer taraf tan bu suretle Öl
çüler Müfettişliğine müracaat 
eden otomobillerin taksi saatle· 
rindeki mühürlerin kopuk oldu
ğunu gören Ölçüler Müfettişliği 
de- ikinci bir zabıt tutmağa ve bu 
otomobil şoförlerini mahkemeye 
vermeğe başlamıştır. 

Tazminat 
işi suya 

mı dDşecek 
Şoförler bu vaziyet karşısındıı. iti- Eski Şark Derniryollarmda sene-

raz etmişler ve bir mühür için iki de- !erce emek sarfen Türk memur
fa ceza ahnamı,Yacağını ileri sürmüş-

1 
lara her sene verilmesi mutat olan 

!erdir. Saat mühürleri kopuk olarak 10,000 liralık ikramiyenin dağrtıl
yakalana.n otomobiller yüz elliye ya- masına dün başlanmıştır. Fa.kat şir
krndır ve altıncı şube bunları yirmi ket bu ikramiyeyi ayni zamanda taz
beşer lira cezaya çarpiııım~tır. Şim- minat yerine de saymak niyetinde
di ayrıca ölçüler müfettişliği de ceza dir. Halbuki, işletme hUkumete satıl
tayini için bunları mahkemeye ver- dığı için şirketin memurlarına maa.ş
mektedir. Diğer taraftan 936 muaye- l&.n ve çalıştıkları seneler nisbetinde 
nelerini yaptırmıyan yüze yakın oto- tazminat vermesi lazııtıdır. Memur
mobil de §imdilik ~ten menedilmiş- larm milracaati üzerine Nafia Ve-ki.
tir. leti bu iş hakkında şirket -nezdinde 

Yeni CJemilerimizin 
Sipariı ve proie 
Müzakereleri bitiyor 

Denizyollan İdaresi için evvelce si
pariş edilen altı vapurun projeleri 
üzerindeki müzakereler bugünlerde 
bitecektir. Aynca ilc;U denizyolları 

ve dördU de Akay ve lzmir körfezleri 
ıçırı vııuca.h u~~ .rcıııucu ıouıu...a.1.u...t.u:" 

cak yedi vapurun mlizakereleri de 
tamamlanmak Uzeredlr. Her iki kısım 
sipa.ri.'.?e ait mukavelelerin gelec.e_k 
hafta içinde Ankarada imzalanacagı 
bildirilmektedir. 1kinci kısım sipari
şine dahil gemilerin ~aat projeleri 
üzerinde de kat'i anlaşma temin edil
diğinden yeni müzakereye lüzum kal
mıyaeaktır. 

teşebbilslerde bulunacaktır. Ayni za
manda bu tazminat miktarının en az 
üç maaş nisbetinde olması için çalışı
lacaktır. 

Misafir Gemiciler Dün 
Şehrimizi Gezdiler 

Evvelki gün limanımıza. gelen Fe
lemenk mektep gemisi efradı, dün 
şehri gezmişlerdir. Yarın Holanda 
sefaretindeki kumandan ve zabitan 
ıçm '111 l't!::ıllll K<lOUl ya;pua.ı...o.At;U ........ 

Iı günü de mektep gemisinde bir ziya
fet verilecektir. Misafir gemi, Çar
şamba günü limanımızdan hareket 
edecektir. 

Taahhütlü Mektubun 
içerisinden Kaybolan 

Makbuz 

m~tur. . 
Bu suretle etler elektrik makinell

le damgalanacaktır. 
Diğer taraftan mezbahanm bdl 

fabrikası için de bir amonyak ma.'1d
nesi alınmasına lüzum görülmil.ştUr. 
Ancak bu makinenin bir ecnebi ustl 
taraf rodan kullanılma.sına meydaO 
vermemek için mezbaha bUtçesindd 
verilecek tahsisatla Avrupaya bir 
talebe gönderilet·~tir. 

Bundan baışka yeni yıl bütçede 
mezbah, mildUr mutLvin ve memul"' 
larmın maaşlarına beş ile on blli liri 
arasında zamlar yapılmıtıtır. 

Tel ör~üler 
Kaldırılıyor 
Galatadaki yolcu ıalonunda hıttlD 

rıhtım üzerine çıkmadan yolculanDI 
geçirmeleri wya k&r1ılamalan ~lıl 
ayrılan hususi yere gerilen tel örg(l
lerin çok çirkin manzara huıl ettill 
görülmüş ve bunlarm kaldınlmuın• 
ba.şlanmqtır. Buraya yalnıs deın1t 
parmaklık konulacaktır. 

Dahiliye Vekili Geldi 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya dtııl 

Ankaradan tehrimize gelmif, Haydat 
paşada Vali, Vali Muavini ile dilet 
zevat tarafından karşıla.nmııtır. 

Kız Ağır 
Yaralandı 

Bir 
Surette 

Taksimden Harbiyeye geçmekte o
lan 2634 pl!ka num&ralı otomobil, 18 
ya.şında Kieyakiçe adında bir Ruftl 
kızına çarpmıştır. Kiryakiçe muhtelıl 
yerlerinden ağır surette yan.Ianmı.-
+,..,.. t:\fn"""'"':1;- ... .-f'1'...I\ ~a.-a.....-.,..._ 

Mektebin Camlarını Kınnıt 1 
Hırkai Şerifte 19 uncu ilkmekteP 

hademesi Mustafa, ba.§ muallim Ma.k· 
bulenin işine daha dikkatli olmuınl 
tenbih etme.si yüzünden muğber ol· 
muş ve evvelki geoe, ııarhoş bir hal· 
de mektebe gelip taş atmak wretile 
mektebin camlarını kırmıttD'. Mu.sta'" 
fa yakalanmıştır. Vekaletle temas için Ankaraya gi

den Alman fabrika mümessilleri ya
rın şehrimiu döneceklerdir. 

Dün meşhut suçlara baıkan asliye ....... ...__.. ................. ..._...,..._.._ ... 

Bina ve Arazi Vergileri 
T ahıilatı Artıyor 

Bina ve arazi vergileri belediyeye 

intikal ettikten sonra belediye tara
fından alman tedbirler neticesinde 

vergi tahsilatı mahs\is di?recede ço
ğalmıştır. Bu itibarla yeni bütçe ya
pılırken bina vergileri için maliye 

devrindekinden 82284 lira f azlasile 

33266.:18 lira, ve arR.T.i vergileri için 

de 24400 lira f azlasile 48 bin lira ko
nulmuştur. 

Yeni Konservatuvar Mezunları 
Bu yıl konservatuarda.n mezun o

lanlardan üçU:ıün kırkar lira ücretle 
ve muallim muavini olarak konser
vatua.t kadrosuna alınmaları karar
laştırılmıştır. 

Çocuk Bakım Evi 
Edimekapı çocuk bakım evinin ge

nişletilmesi için yapılmakta olan in
şaat tama.mla.n.mıştır. Bu ye:ıi inş~at
la bakım evinin çoouk kadrosu elliden 
yetmişe çrkmaktadır. 

1 

Trakyada köy 
Kalkınması tetkikleri 

dördüncU ceza mahkemesinde bir ih- BiRKAÇ 
mal ve suiistimal dava.sma bakıldı. 

Davanın suçlulan Pangaltı postanesi SATIRLA 
baŞmUvezzii HUsnü, müvezzi Muhit - rlnden .. 
tin. Cemil ve Süleyman idi. İddia şu R tıtttnl teftlt kom'-erle ...... 
idi: mail Vedat ikinci komhenuo'" 

ı · ten birinci komlaerllğe, polis Ddllel znurden Pangaltıda Şafak soka - ikin_. k ____ .___. 
• d . bi t hhtitr' şube sirkat masMI "' OlllJM'll"• 
gı~: oturan. B?l~ısc r aa u 1 Abdurrahman birinci komiaerliğe, tl• 
m < Fup gelnuş, ıçınde ma~buz .;ar. çiincü komiser Muhittin ndncl kr 
mış. a.kat çıkmamış Vilayet ı ~ ,_ --ıılP 
heyeti bunların lüzumu muhakeme - mlserllğe terfl.etm.,llC':U • 
terine karar vermiş. Mahkemede su<;
lulardan yalnız Cemil ile Silleyman 
vardı. Hüsnü lzmite sermtivezzi ol· 
muş, Muhittin de Gfücilğe naıkledildi
ği için mahkemeye gelememişlc• di. 

Cemil; "Ben mektubu aldıktan son
ra sahibine verilmek üzere Muhlttine 
teslim etmiştim. Mektup açılmışa ben 
zemlyordu.,, dedi. SUleyman da ken
disini şöyle müdafaa etti: 

- Mektubu Muhittin götürmüş. 

resüsinde onun imzası vardır Fa· 
kat deftere benim numaram konm~
tur benim bir ıeyden haberim yok· 
tur. 

Muha.keme diğer ıuçlulara tebllgat 
yapılmak k;in tal'1t edildi. 

N iğdeli Gentler Birili', dUıl P' 
c,e 98&t 21,SO da Turing .,.._. 

ta bir toplantı t~rtlp ~tir. Topld 
tı, geç vakte kadar samimi bir bad 
i~inde geçmiştir. 

• • 

B eledin vardım Mlldılr ~ 
lçtbrw ·ekseriyet olmadığı IGI' 

ba.'1<a gtlne brrakılıruttır. 
• • 

V lli.yf"tlmlr.clen kuaba n köyle" 
re ~en yottann ceviz fldall

tarll" teşclrl muvafık ı;örillmtlf, bll
nun için ~·eni yıl hU~lne Wıstsa* 

7 lkincikinun 
PAZAR 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Bucün, hava: umumiyetle ka~ah g!çecek
tir. Orta Anadolu ve Karaden z ııahıl mm
takasında fasılalı yatmur görülmesi .muh
temeldir. Rüzcir, ıimal istikame~ı!'den 
mutedil bir sür'atle esecektir. $ark vılayet
lerimizde hafif bir karlama ihtimali mevcut-

2 nci ay GUn: 28 Kaaım: 92 
135."ı Hicr l3f>ı Rıııı• 

Maarif Veklleti ilk tedrisat umum 
müdürü !email Ha!tkı, Devlet Mat· 
baasmda yaptığı tetkikleri bitirmiş
tir llkmekteplerin kitap ihtiyacını 
karşılamak i~ln basılacak kitap iş~e
rile çocuk neşrlya.tma ait işlerin sUr
atle yapılması kararlaştınlmrştır. 

Dünkü Hava 

~ilkade: 25 25 Birinc!kanun 
Gilneş: 7,06 - Oğle: 12,28 
!kindi; 15,14 - Akşam: 17,so 
Yatsı: 19.04 - Imslk: 5•26 

İsmail Hakkı, yanında Ziraat B.an: tur 

kası köycillUk ~ubeei mUdürU Fikri 
Olduğu halde uugtln Trakyaya gid. e- 7 h ı en çok 12 1.v 

k Dün, havı ~uyiki 75 ' ırare d ~·1 . t' ' esmittir. Hava, umwni1etle bulutlu cek ve köy kalkmmasmll ait tetkı - en az 2 aantıcrat olarak kay eoı mıt ır. . 
tere b~lıyacakla.rd.Ir. _filizılr Kıpleden ıaa!!f 5 kilometre ıür'ıtlcıp_it~ 

• 



TAN 

lspanyol asileri büyük 
taarruza hazırlanıyorlar 
Habeş kahramanı Imru- -

KOÇUK HARiCİ 

nun oğlu asilere geçti HABERLER 
1=ond B ulgaristanla Çekoslo-

21 
1 

ra, 6 (TAN) - İspanya asilerinin Malagaya karşı ha· vakya arasında ticari 

r r adıkları taarruzun boşa gittiğine dair intişar eden haberle- münasebatın kuvvetlendiril • 

h c ragmen, General Del Lano bugün altı kolun Malagaya karşı mesine çaltşılıy.or. 
g arcket etmiş olduğunu ve bütün kollarm ilerlemekte bulundu- • • 
,, unu, milliyetçi kuvvetlerin Malagadan yirmi mil mesafede vazi· A lınanya Mısırın kapi-
.rCt ald ~ tlilasyonları ilga ka-____ 

ıgını söylemiştir. - rarına nıuvaf akat etmiştir. 
Hükumet, cümhuriyetçi kuvvetle

rin mu,·affakıyetli muka,·emette bu
lunduğunu bildirmektedir. Cümhuri
yetçilerin köprüleri berhava etmiş ol 
malan, asile:rin ilerleme hareketini 
yav~latnuştır. Hükf.unet evvelce 
Madridi müdafaaya memur edilen,~ 
daha sonra işten çektirilen General 
Kleberi Malagaya göndermiş ve ~la
laganm müdafaasını tanzime memur 
etmiştir. 

Siyaset alemi 
F ranaa Müdafaaıı 

Q 9Çen hafta zarfında Fransa· 
~~ nın Hava Nazırı ile Müdafaa 
b ,

1 
ırı Fransanın müdafaa ted· 

'Yarı'rı hakkında mühim be • 
~ır ltta bulundular. Hava Na· 
dıt;r\t. göte Almanya, nıü • 
bet la kuvvetıni geçen hazirana nis
k1.1 •rı ro 37 arttırmı,, Fransa hava 
le ~~etlerınin bombardıman kuvvet-

,, ılq 1 
ıo mıs ıne varınıf ve 1939 un 

Madrit cephesinde hükumet kuv -
vetleri, Garp parkında ve üniversite 
mahallesinde eski me,•kilerini istir
data çalışmaktadır. Birkaç kere mu
kabil taarruza geçen asiler geri püs
kürtülmüşlerdir. 

• 

P ek hasta illan Roman. 
ya Veliahdi Prens 

Mişel artık tamamen iyileş

miştir. 
• • 

• ngiltere Hariciye Na
l zı rı Eden on beş gün 

istirahat için Fransaya git. 

nıektedir. 

Yeni Japon 
hükumetinin 

~ 

programı 

1 HA RiCiYE VE,1.JLIMIZ 

Türkiyenin 
emniyete dayanan 
iç ve dış siyaseti : 

sükiin ve 

'' Yurt ve cihan için sulh ,, 

Yazan: Doktor 

Tevfik Rüıtü A ras 

1 

Hariciye Vekilimizin bu makalesi "The 
Times"in Türkiye fevkalade nüshasından 
Oradan sütunlarımıza naklediyoruz: 

Financial 
çıkmıştır. de"l•nda. beş misline varacak derece

Ilı ~rtlllak hızını almıştır. Fransaya 

19: tle Avrupada daha kuvvetli bir 
" dtvlet vardır. O da Sovyet Rus
Jadır F 
ısoo · ransa ılk safta kullanılacak 
ferl>9 tayyaresi bulundu&u halde se
•ll< rlık 1akdırınde 4000 tayyareyı 

safa sevk edebilir. 
r.ı.·· 

ord Udııfaa Nazırı M. Daladıye ise 

Kordova cephesinde hükumet ku,·
vetlerinin ilerlemekte oldukları ''e 
Montoro ile Villa Grandayı zaptettik 
leri bildiriliyor. Asilerin bu tarafta. 
ki vaziyetleri tehli1celi görülilyor. 

DONA..ı.1\~ALAR ARASINDA 
Cebelüttanktan gelen haberler asi 

lerin Malagaya on mil mesafeye ka
dar yalda.ştıklan haberini veriyor. 
Hükumet Malagada a~'ilerin zırhlıla
rile çarpışmak için hazırlanmakta -
dır. 

'l'okyo. 6 ıA.A.) - Birlrnç gün sü. 
ren müzakerelerden sonra, kabine 
nihayet bugün hük(ımct programını 
tesbit edebilmiş ve tasvip edilmek ü
zere imparatora arzeylcmiştir. 

T ürkiyenın dı§ ve iç siyasala
rı biı it· lcrinin tıpkıdır. A

tatürk ün "yurt içinde sulh ve bil. 
tün dünya için sulh" sözü. b!I tıp
kıhğın en mükrmmcl ifadesidir. 

Türkiye hükümctinin dış sıyasa. 
sahasındaki hattı harekctı, dü~ün

ce \'e mefhum berraklığı. bunların 
metanet ve azim daiıesindc tatbi. 
ki ile temayüz eder. 

ile ve Şarkta komşumuz olan Iran 
ile yapılan misaklar sayesinde bü
tün bu memleketlerle olan miinase· 
betlerımiz yukarıda anlattığımız e. 
saslara istinat etmektedir. Bundan 
başka Türkiye ile Yunanistan ara
sında samimi anlaşma misakı var
dır. 

tııeı'Anun her bakımdan en mükem
ra F halde olduğunu söyledikten son· 
t d ransanın Almanya hududu üze-
"' • '"d 

Başlıca maddeleri: 
1 - Milli siyasetin saf \'C temiz ı 

bir ha.le. 

den· mu afa.a hattının bir taraftan 
_ ~1.t kadar uzatıla.çaiını anlatmış 

'2tl-ıat1 - ,_.,,., .. , " ... - .. : .. ,.+ """Ar.Ak 
B Vermıftır. 

Habeşistan harbinin en kuv\'etli 
kahramanı eayılan Raa lmrounun oğ 
lU. J. J.CUtı UCJiUCI,; \ iUl:llllttl.)'lı.,) 1§11.Wllj 

2 - Harici siyasetin mütecanis 
bir hale getirilmesi. 

3 - Milli müdafaa ile endüstrinin 
v tı<:a.ıo:tuı ınıu~u yuı~uu uuw.ıu 

Itina ile düşUnlilen \·e tartılan 

bu siyasetin temeli, tam istıkrar
drr. ClbfiliuHyntrr tnıgtin Yakm 
Şarktaki hedl'fleri sarihtir, berrak
tır, \'e teşrihe muhtaç değildir. Ga
ye, sulh ,-e emniyetin inkişafıdır'. 

.,.. llhrıye Nuıı'fft.4, Casnier Durac rran . 1 

torıı sa denız kuvvetlerinin 420.000 

\"C beynelmilel krtaya ijtihak ederek 
faşizm ile harbe devam edeceğini 

söylemiştir. hı b uk oldugunu ve 507 bin mevcut
.Ya. ulunduğunu ve ltalya ile Alınan
b nın bırleşik kuvvetlerine muadil 

ır Vaz 

Madritten gelen bir habere göre, 
esirler Madrit cephesinde 10 bin Al
manın asiler lehine harbcttiklerini 
anlatln!flardır. 

Alın ıyette oldugunu anla.tınıJ ve 
va "'1 donanmasıııın (450.000) e 
... rdı~ı ıaıuan Fransız donanması
'''" 850 ttı .ooo tonluk olacağını ilave et-

'•tır. 

c ~. Dahı.dıye ıle Hava Naıırı M. 

•n~~· Fransada mühimmat sanayiin~n 
b ıleştırılınesl yUzünden verimın 

1.1 sene .. .• 
~ yuıde 35, gelecek sene yuz-

l-i60 llrtacağt:nı anlatmı,tır. 
Sıad Ullaa, M. Blumun ıkendisi de, ar· 

'fla.rı da Fransanın müdafaastnı 
~lnllanıak h-ususunda hiçbir gay
't •n ıerı kalmadıklarını ıöstermit 
Cf' bu v.azifeyi zerre kadar ihmal e
lı~•lc her kabineyi tehdit eden teh· 

:Yı anlatmıt bulunuyorlar. 
F:' •kat bütün bu teminata rağmen 
)'~:~•anın çok büyük ve çok ağır bir 
huıc u ••rtlamak yüzünden, bir çok 
ı, Qll'letlerı altüst eden mali mese
~~n flallini ileriye bıraktığı ıörUI· 
~ ttdlr. Bu mesele bütçe açığıdır. 

"'ıUı '~aız milleti, bu açıia tah~~n
ko •deceğini göstermektedir. Çun· 
''t "illiyet mühimdir. fakat buna 

ttıen de mesele açıktadır. 

Omer R110 DOGRUL 

"----------------------lehi s tan General 
Konsolosu 

·~buıda bulunan biltiln ecnebi 
cı., loaıan dün aJqam Tokailiya.n· 

~ta~ B~koMOl<>eu ve Ticarl 
\o~ • M. Vegneroviç şerefine bir 

1 ~~~Yaleli vermi§lerdfr. 
la ~tan :SU,konaoloeu ayni sıfat· 

}.{ Ytıeteye memur edilmiştir. 
ttı · Vegneroviç Jstanbulda bulundu
~ad~ç &ene zarfJnda Türk - Leh iıktı
l~ lnUnasebetlerinin inkişafına ç~
t.11.. lf ve memleketimi7.e büyük bır 
""'lta g" ~ . Ostermifti. . 'tQi Vazifesinde muvaffa.kıyet di-

lto...anyada HaTa Kurumu 
Pullan 

ALMANLAR KAÇIYORLARMIŞ! 

Echo de Paris gazetesi, Almanya i
le İtalyanın İspanyaya askeri kıtalar 
... e mühimmat göndermeğe de\'an1 
ettiklerini, fakat Almanlardan çoğu
nun kaçtıklannı ve gönderilen tank
ıaı:n. ~klenilen neticeyi "ermedik -
lennı ılave ediyor. Madam Tobouis 
da buna mümasil neşriyat yapmak
tadır. 

Asilerin donanmaları Almura ile 
Malaga arasındaki yolu boınbardı -
man etmişlerdir. Fransız komünisti 
~orez: dün Valensiyada bir nutuk 
soyl~mış ve Madridi İspanya dcmok· 
rasismfn Verdon'u diye andıktan son 
ra ve asilerin adi eşkıya çetelerinden 
farksız olduklarını söylemiştir. 

İngiltere 

Donanmasını 
Yenileyor 
Londra. 6 (TAN) - Bahriye Na

zın Sir Samuel Hor, Brauford'ta bir 
nutuk söylemiş ve üç ay sonra topla
nacak olan imparatorluk konferan
sında milll müdafaa planını bütün 
imparatorluğa tahmil etmek mesele. 
sinin konuşulacağını anlatmış, ~ 
ha 80nra. "biz filen yepyeni hir do
nanma vücuda getirmekteyiz. Ve bu 
ioı bqarmıya azmebniş buluııuyoruz. 
Dünyanın her hangi milletinden daha 
iyi. dalia kuvvetli ve daha sür'atli ge
miler yapabiliriz. Deniz kuvvetimiz, 
hava kuvvetlerinin daha iyi bir tarz. 
dıi kullanılması ile daha müessir ola
caktır.,, 

Kamaraamda ölü Bulundu 

mim tedbirler alınması. 
4 - Kanunu Esasi dahilinde da -

bili idarede bazı tedbirler alınması. 
5 - Milli hayatın takviyesi. 

Göbelsin nutku 
Ve ingi!iz 
Matbuatı 
I..ondra, 6 (A.A.) - Alman Pro

paganda Nazırı Göbelsin di.in Ham . 
burgta söylediği nutuk İngiliz mat
buatını şiddetle alakadar etmektedir. 

Timcs gazetesi diyor ki: 
"Göbelsin nutku şu kanaatimizi 

kuv,·etlendirmiştir ki, Almanva ha
rici herhangi bir tesire muk~vemct 
edebilecek ~erecede kendisini kuv -
\'etli hissetmektedir. Diğer taraftan 
öyle anlaşılıyor ki, Almanya ile Çe
koslovakya arasındaki münasebat 
Sovyet - Çek paktı mevcut kaldık
ça iyileşmiyeeektir. -

Troçkinin 
Söyliyeceği 
Nutuk için 

Ne,•york, 6 (A.A) - Nevyork He
rald gazetesi yazıyor: 

Dışbad<anhğı, Troçkinin Salı günü ı 
:MeJcsii<odan telefonla söyliyeoeği npt 
Jrıın Nevyork radyosu tarafından neş 
rine ıani olmak salahiyetini ha.iz o
lup olmadığtnm tesbiti içi:ı kanunla
rın tetkik edılmesini münakalat ko
misyonundan Urtemiştir. 

Kor.ıuıyon. Dışbakanhğın buna sa
llhiyctı olmadığrnı bildirmiş ve bu -
nun üzerine müdahale edilmemesine 
karaı 7erilınlştir. 

lzroirde 11 Aylık Bir Çocuk 
Ke1tane Yutarak öldü 

İzmir, 6 (TAN Muhabitjnden) -
SeY) .. 1. gazcı Hl,iscyinin kansı Gül· 
eüm. diln akp.m 11 aylık kızı MUriiv· 
vetin eline bir kestane vermiş. zaval· 
ıı küçük kestaneyi yutarak ölmüştür. 
Dikkatsizlikle bu ölüme sebebiyet ve
ren GUIFüm yakalanmıştır. Otopside 
keste.nenin nefee bonıs:unu tıkadığı 
anl~ılmtştır. GWsllm adliyeye sevke-

~ltrek, 8 (Tan) - Romanyaclıı 
~ kuru1;11u menfaatine çı.kanlan 
") ~l'dan a,imdiye kadar 461 milyon 

Planmıştır. 

lzmir, 8 (TAN Muhabirinden) -
lstanbulda.n gelen Sadıık Zade vapu
runda gemi doktoru İbrahim, hususi 
kamarumda ölU olarak bulunmc,.. 
tur. Ceeedin muayenesi netieesinde 
lbrahimin kalb sektesinden öldüğü 
tesbit edilmiştir. dilmiştir. 

Türkiye mütekabil emniyet , c 
hürmet esaşı üzerinde bu maksada 
vasıl olmak için biitün memleket_ 
lerle en iyi ı:erait dahilinde geçin
mek prensibini kabul etmiş ve kom 
şulariyle bım \'C saıııimi uhunetin 
tesisi için hiç bir gayreti e~ il eme
miştir. 

C ümhuııyct hükümeti, yalnız 
bu sahada değıl, diğer faa. 

liyt! .. sahalarında da. ilhamını, mil
li hareket \e inkılabı, ve bunları 
canlandıran prensiplerden, bunlan 
tükenmez bir enerji ile idare eden 
ve yaratan Büyük Şef Atatürkten 
alır. 

Bu metodu ilk defa olarak cihan
şumül sulh faaliyetinde bir kul O

larak tebellür ettiren şahsiyet ise, 
Lozan muahedesinin mübdii olan 
.ismet Inönüdur. 

Kuvvetini, Türk milletinin mu
azzam tarihinden alan, seciye ve 
faziletleri bu tarihin bin bir kay
nağından tahsil eden, ve herkesten 
fazla büyük milletinin dileklerini, 
ifa edeceği rolü kavrıyan Atatürk, 
kendi zekasının ve ulvi dehasının 
ışığiyle vücuda getirdiği mektepte, 
Türkiye Cümhurivetine hizmet ede 
cek mesai arkadaŞlarını ve işçileri
ni birer birer yetiştirmektedir. 

Bu mektepte yetişen bir işçi sı
fatiJe, Cümhuriyet Hilkumetinın 
harici siyaset sahasındaki faaliye_ 
tini ve bugünkü arsıulusal vaziye
tini anlatmak ıçin. resmi bir dil o
lan başlıca vesikaları söyletmeyi 
tercih ediyorum. 

T ürkiye cumhuriyeti, bugün 
kendini müstakil bir varlık 

olarak tanıtmış, komşularının 
her biriyle sık dostluk tc-

si~ elnıiş bulunuyor. Bu ne
tıce, bilaistisna mütekabil ve iki 
taraflı ademi tecavüz paktlariyle, 
akit tarafların aleyhine tevcih 
olunan siyul ve iktisadi siyasetle
re ademi iştirak ile. diğer taraf 
akt aleyhine bir tecavüz vukuunda. 
bitaraf kalmak taahhüdü ile, elde 
edilmiştir. Türkiye CUmhuriyetinin 
Garpta doğrudan doğruya komşu
ca:ı olan Yunanistan ve Rul~ ristan 

Gerçi Garpta Yugoslavya, Ro
manya, ÇekoslovakJ a ,.e 

.Macaristan~ Şarkta Afganistan 

.doğl'Udan doğı uya kom ularınuz 
dt:'ğildir. Fakat Türkiye CUmhuri
yeti bunlarla da muahedeler .) ap
mıştır. Sebeplerı kolaylıkla anla
şılabilir. Bu muahedeler, yukarı
da anlattığımız prensiplere istinat 
ediyor. 

Müteaddit taraflı muahedelere 
gelince Türkiye, Briyan • Gellog 
paktmm, Milletler Cemiyeti mısakı 
ile mütecavizi tarif anla.5masmın, 
murahhasları ara:;ındadır. Cümhu
riyet Türkiyesi. - müteaddit ta
raflı müahedeleri tevit etmek, 
nliı.kaöarlar tarafından"" serbestçe 
istirak edilmek ve bu alakadarlar 
tarafından hazırlanmak şartiyle -
m.ntak~ni paktların sulh ve emni
yeti tahkim huhusunda faydalı ol_ 
duğunn inıındığı ic:in, Garpta Yuna
nistan. Romanya ve Yugosla,·ya 
ile Balkaıı antantının azasından
dır. Yani Türkiye Balkanlarda bu 
devletlerle müttefiktir Sarkta, Tür 
kiye. Şark misakını ·ll~ri atanlar 
arasındadır. 

T Urkiycnin kapıkomşusu olan 
Irak ile münasebetleri, 

maddi ve manevi karabetten başka. 
lngiltere, Irak ve Türkiye arasında 
aktolunaıı üç taraflı vcsıkalara bağ 
lıdır. 

Türkiye ile Britanya Imparator
luğıu arasında bu kadar m~ut bir 
şekilde inkişaf etmekte olan müna. 
sebctlere gelince. bunlar111 munha
sıran demin me\'zuu bah.scttiğinı 
v<'sikaya istillDt cttiğıni sanmak 
yanlış olur. 

Bundan dolayı, bu münasebet
lerin mahıyetinı C'n münasip tarzda 
anlatmak kin dostlar tarafından 

daha önce vukubulan ziyareti ıade 
etmek üzere Türk donanmasının 

Malta zıyaretini işaretten daha be
liğ bir hadise bulamıyorum. Niha. 
yet Büyük Şefinin, Büyük Millet 
Meclisini acına nutkunda söylediği 
sozleri aynen anklctmekten daha i
yi bir şey b'.ılamıyorum: 
"Tanışmakla bahtıyar olduğum 

Ingilizlerin BUyük Kralı ile a~ 
mızda husule gelen dostluğun, nul
letlenmizin temayülıitına uygun o. 
larak iki hükiımet arasında filen 
inkişaf etmekte olan samimi mUna
sebat üzerinde hayırlı t sirine şlip. 
he vokt ur ·• 

3 

:ffi.EK 
Kavun Değil ki! 

Bizde adans s~.rnenin bir klamk 
yolu 3 oktur. Beş yüz liralık işe adam 
alırken arastırma usulü ba~kadır: o
tuz liralık i~ adam ararken ara. ... tır-
ma şekli ~ine ba..,ka. ~ 

Bir çok memuriyetlere müsabaka 
ile Adam seçeriz. bir ~.ok.Ianna da 
şahsi hükümlerle nam1.et bulunız. 

Ne biitUn müsabaka ile s~ilenlc>r 
mu,•affak olurlar, ne de şah i hüküm 
lerle getirilenler. 

Zira bizde i~ adam bulmanın 3·olu 
bulunmanu~tır, çünkü aranmamı!::'tır. 

Bunu bir tenkit di~ e değil, bir mü
şahede olarak 3 azdıktan \'e bu mü
şahede)·e Al'rttpanın bir çok memıe
ketlerinde de kesafeti az çok değişen 
bir nisbet dahilinde tesadüf edilmek
te ohluğunu da ila,·e ettihien sonra 
her isabet edilmemiş int"hap i<;in sö;r
lenrn bir mau..ret cümlesini ele ala
cağım: 

Birisini bir 3 ere .getirirler. Daha 
ise ba.!ilaı-ken fal!JO eder: 

- Daha yenidir. 1si kavn3·aca.k 
kadar zaman gec:medi ! . 

Denir. Altı a) gecer. Bizim 3,lclız
,ıa dirayetten eser yok! 

- Altı a3 da bir adam dt>ğiseırf"%. 

Hatalannı tashih edecektir. Te!i\..s et
mf'~in ! BıraJ.,n ka\Tasnı ! dt'rlt>r. 
Xiha~ t't arıulan iki st'ne gcÇf'r. f"t 
altüst, adam da keı>aze olur. 

Bu adamı getiren, mazerrt olarak 
daima: 

- Kani~! Kanın dejUI ki; kok
Jı~ asm ! i~ idir de,Jiler. ·e bile;\im ! 
Kalıp kı3 aft'ti, sözü oh beti yerinde 
idi. 

Der. Ve karsısın<laki'f'r de: 

- Hakkın ,=ar. DeJ İJ> keserler. 

I.Skin içlerinden biri de çıkıp: 

- l~; sö~ lü~·orsun arkada~! Gerçi 
in!>an kanın değildir. IAiki11 sen de 
manav değilsin? ı:~er manan adam 
se<:tirsetcr bu mawreti ileri iirebUiJ'
di ! ... df'mcz. 

ı:~er Uc dört ~erde bu nm'k:Weleye 
maruz kaJ.,.a adıunı kanına ben1eten
lerin bu mantıksız i<1diası ortadan 
kalkanlı. Zira inkar t>deme)'1z ki: a
dam ~·mek bir bUner ve bir sallhl
yt>ttir. nu !>lalli.hl) f'tf kendindf' hlssri
mi~ enlerin mll\ a ffakı3 etsizi' ğlnl t. 
snnlann ka,•una benzf'medlklf'rfne 
atfchnt>lcri hence manana bir lif 
olına'ktan ill'ri ~idemn. 

Suriye 

Heyetinin 

8. FELEK 

Baş Vekilimize 
Telgrafı 
İstanbul, 6 (A.A.} - lstanbuldan 

geçmekte olan Suriye Başvekıli Ce
mil MC'rdün bugün Surıyeye gitmek 
Uzere haı eket etmiştır. Hareketin
den enci Baş-.ekıl lsmct 1ııonUne a
şağıdaki telgrafı çekmiştir: 

Başv~kıl ismet lnönü 

ANKARA 
Samimi olarak saadet "e refah di· 

lediğimiz yüce memleketinizden geç· 
tiğimiz sırada hakkımızda gösterdiği 

samimi kabtildt:'n dol ~ ı Türkıye 
Cümhurıycti HükiımC'tinc lstanbul • 
dan ayrılırken harardli tc kkilrle
rımizı arzcder iz. 

Başvek i 1: Cemi 1 Mardün 

Suphi 
Tanrıöver 

f 
Haber aldığımıT.a gore Bükreı, seft-

1 

rimiz Suphi Tanrıôver, Romanya Ha 
riciye Nazırı ile birlikte memlekete 
gelecek ,.e Ankara bulu malaı ına iş
tirak edecektir. 

Beynelmilel 
Kadınlar Kongresi 

Sofya, 6 (TAı~) - Bu seneki bey
aelnulcl kadınlar birliğinın konoresı, 
ayın 25 i ile 2 Mart arn~mda Tutirih 
ehrindc toplanacaktır. Avnı zaman. 

da yine bu şehirde beynelmılıel ka
dınlar birliğinin icra heyetinin. top
lantısı da yapılacaktır. 
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.M,~;h k: eme 1 er ele CHARLES BOYER'nin DEMiR KAPI şaheserini kim hatırlamaz? 
BundanlO kat daha kuvvetli, daha GOZEL 

. . . . . ' \ . ; . 

lsviçre Sef arefhanesinden . 

Halk K cthrı:3.•"l'.~etrıle1.rı 
TORKÇE SöZLO - AŞK. HEYECAN - DEHŞETLİ SAHNELER 

NEFiS VE MOKEMMEL BİR FlLM 

Çalınan Kıymetli Halılar .--ANNA STEN 
Kendi güzelliği ve san'atindeki harikası ile 

Balalayka 
Bugün---~ 

S Ü M E R Sinemasında 
Yeni nesil ile genç kızlar terbi· 
yeşi hakkında yapılmış olan ve 

Ustasını 
yaralayan 

çırak 
DUn asliye fiçilncil ceza mahkeme. 

si ustasını ka.ma ile yere seren on beş 
y~ında. bir çırağın muhakemesini 
bitirdi. Davacı Ksenefon isminde bir 
pastacı idi. Mahkemeye gelmemişti. 
Jandarmalar suçlu Bedrosun elindeki 
kelepçeleri çözdükten sonra suçlu 
yerine geçirdiler. Müddeiumumi Ka
mil iddiasını söyledi. 

Ksenefon beş ay evvel Bedresa 
ft; olmadığı için yol vermek istemiş 

ve bir aıkşam da karamu kendisine 
bildirmiştir. İşsiz ve parasız kalaca
ğını anlryan Bedros hemen saldırma
sını çekerek ustasının göğsü altına 

saplamış ve yere sermiştir. Ksene
fon dört aylık bir tedaviden sonra 
hayatnu :zor kurtarmış ve fakat da
im! bir zaafa uğramıştır. Müddeiu. 
mumı dinlenen şahitlere, suçlunun iti 
rafına ve doktor raporuna göre Bed

rosun cezalandınlmasını istedi. Mah
keme kararını bildirmek iizerc muha. 

kemeyl tnliık etti. 

Köylü Sigarası Satarken 

Yakalandı 

Fatihte Otlakçı yoku§Uilda Türbe 
sokağında oturan 40 yal}lannda Meh 
met isminde birisi, dün inhisar Wdp 
memurlan taraf m<la.n kaçak köylü 
tılgarru5ı satarken yakalanmıştır. Me
murlar, Mehmedin iloorinde bulunan 
lcöylü si,garalarnu müsadere etmiş -

ler, ceplerinde bir miktar da afyon 
bulmuşlardır. Mehmet hakkında si

gara ve af yon kaçakçılığmda:ı taki -
bat yapılıyor. 

Bir Dilenci Mahkum Oldu 

Sult:anahmet Sulh birinci ceza hA.
kimi dün Fettah oğlu Tahir isminde 
bir dilencilik suçlusunu altı gün be
lediye hizmetlerinde çalışmıya mah
kQm etmiştir. 

J\lman Firmalarının lstedikleri 
Mallar 

Birçok Alman firmalan memleke
timizden portakal, elına, mandarina 
ile zeytinyağı, tütik, yün, safran ve 
krom madeni satın almak istiyorlar. 

Suçlu 1,5 sene hapse 
ve 27 50 lirayı 

ödemeye mahkiim oldu 

Fransızca sözlü şayaru hayret filminde, lükse ve ihtişam 

sahneleri ve güzel çıgan dans ve şarkıları ile bu hafta 

SA RAY SiNEMASINI 
Her seansda baştan başa doldurmakta ve takdirkarlarmm 

1 alkışlarını toplamaktadır. 

Harpten evvelki Rusyada geçen büyük bir aşk romanı ••• 
Bir a9k kadınının tarihçesi ... 

llaveten: FOX JURNAL son dünya haberleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

# ......... ~ 

• Bugün TÜRK Sinemasında 
. Şayanı temaşa 2 büyük ve zengin film birden : 

ETHOVE.""l'in güzel ve muhte-

Dün Asliye Birinci Ceza mahkemesinde İsviçre scfarethanc
sin<len kıymetli hahları aşıranlann mul}akcmesi neticelendirildi. 
Mahkemede davacı olarak bizzat İsviçre Sefiri Hanri Marten ile 
a~~atı ~~mail Kemal bulunuyordu. Suçlu mahkemede yoktu. 
Hadis.e .şoyle olmuştu: Davit isminde bir Yahudi İsviçre sefaret. 
hanesının kapısına anahtar uydurmak suretile altı kıymetli halı 
çalmıştır. Davide bu işte İlya oğlu Marko isminde bir arkadaşı 
yard~ etmi.ştir. Polis çalınan halıları ararken bir gün İmam 
sokagında bır meyhanede iki hah elde etmiştir. Bunları İsmail şem eseri ve 
isminde bir arabacı oraya götürmüştür. Polis fsmaili ve sonra L!L DAGOVER ve V\'İLLY 

i BEKAR 
EVLiLER da .hahları oraya indiren hamal Abdiyi bulmuş ve tahkikat neti- BlRGEL'in, 250 kişilik Berlin 0-

ces d h ı ı D 'd pera orkestrasının iştirakile fev-
ın e a ı arı avı in çaldığı anlaşılmıştır. kalade bir surette temsil ettikleri Vodvil tarzında cazip ve eğlenceli 

Bulunan halılar sefire gösterilmiş ır----·---------- bir komedi, neiıs musiki ve canlı 
ve çalınan halılar olduğu anlaşılmış- Fransızca bir de İsviçre ceza kanunu 9 U N C U ve cevval nüktelerile bütün se-
tir. Bulunanların kıymetleri o kadar 1 vardı. Kendisine bu talebenin rnah- yircileri eğlendirecektir. 
yüksek değildir. Ele geçmeyen 4 ha- kemece \l'eddedildiği anlatıldı. O son SEN FQ N ·, Baş rollerde: 
h~ın çok yüksek kıymette olduğu id- defa olarak ısrar etti ve: MONA GOYA _ PİZELLA -
~a edilme~i:. Bunlardan ikisi es- - Sefir olduğum da nazarı itiba- En büyük hissiyatı beşeriyenin GABAROCHE 
kı İkdam ~hıb~ Ahmet Cevdet mer- ra alınarak davanın üç ay sonraya rnakesi. Fransızca sözlü film 
~umun vanslennden alınmış ve an- talikini istirham ediyorum dedi. ,.1•••• BugUn saat 11 de tenzilatlı fiyatlarla matine ___ _,~ 
tikacı H!yım da bunların birisine Bundan sonra reis hazırİanan ka- ------------------.:....:..:. - -
1500, digcrine 1250 lira kıymet biç· ran bizzat okudu ~--••• 
miştir. Davi~ hırsı lı,_:__ 1 ld v • 

BugUn S A K A R y A Sinemasında ____ .._ 

P Us D "di k S d Z .n.L.CUı 8UÇ U O ugu l· o avı arar en amsun a . • 
yine başka bir hıraızlıktan dolayı tev c:ın af kanunundan i~tifade edemi • 
kü edildiğini öğrenmiştir. Mahkeme yordu. ~keme evveli kendisini bir 
gıyabında devam ediyordu. Dün mah sene hapse mahkum etti. Çalınan şe· 
kemeye sabıka kaydı gelmişti Davi- yin kıymeti çok olduğu için cezasmm 
din 336 senesinde hırsızlıktan bir se- yansı kadarını artırdı ve çalmanla
ne dokuz ay hapishanede yattığı an- rm bede:i olan 2750 Uranın tazmini
laşılı:yortlu. Geçen celsede müddeiu- ne de hükml ti. 

Sefir, tohir tJıl"hina -6-cn }\u 

kadar sUratle verilen bir hükümden 

Kaçınlmıyacak fevkalade ve zengin programı görünüz: 

A L Ç A K L J K (Fransızca sözIU) 

MlRlAM HOPKINS - 1-IERLE OBERON - JOEL Mc. CREA 
tlırafından temsil ve iftira yüzünden ittiham edilen üç genç kız, 

fena bir talebenin iftiralan .. 
Aynca: Kızılay tarafından çevirtilmiş ve Taksim Bahçesinde yapılmış 

olan bJitün eğlence ve merasimi bütün teferrüatile gösteren 

KERMES ECLENCELERl 
-ruı."'"h.~----..:roLJu ~.ı.1\nl ınnı. a t:LCu. &'Su.-"'"-, ..... ,.,"'ın.ıcu • .uv ... _ .... ...._~ ....... -..., .... " 

tebcilen Beyazıt meydanında yapılan btiyük miting 
--- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

MARIE B LL 
MADELEİNE RENAUD -

MAURİCE ESC.Al\TV 
tarafından temsil edilen 

SÖZDE KIZLAR 
Filmini mutlaka gidip görünüz. 
Bu filmde 30 genç ve güzel kIZ 
ile Ampir'in bale heyeti göril· 

lecektir. 
BugUn saat)l de matine. 

Umumi dühuliye 35 kr. 

ŞEHiR TiYATROSU 
ORAM KISMI 
Bu akşam 

20.80 da 
ve 15,30 da 

BAHAR TEMIZLICI 
KOLTUKLAR: 50. 40 Kuru~ 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısfl11 

~
' ' ' .. :;'.''1111111 Bu akşam 20,30 cı). 

11 
il 1 ve 15.30 da 

11,1111 ıııııı AŞK MEKTEBi 
ııj ;j " ·; Yazan : Yusuf ZlY' 

1iı IHl!lilıl l • 11' Beste : M. Sabahattl:l 

mumi muavini Davit hakkında ka • 
n'IJnun tatbikini istemişti. Reis sabı
ka kaydini okuduktan sonra sefir 
Hanri Martene söyliyecekleri olup 
olup olmadığını sordu. Sefirin otur
duğu yerde Fransızca olarak söyle

çok memnun olduğunu gösteriyor -~ 
du. Çıkarken eğilerek mahkemeyi se
lamladı. 

diği şeyleri avukat mahkemeye ter - -============== 
cüme etti. Aynen şöyle söylüyordu: ÖLÜM 

Milli sinemada 
CAPKIN 

mütekait merhum Abdürrefi 
fendinin kerimesi, Çanakkale 
Ceza Reisliğinden mütekait mer· 

Büyük muvaffakıyctlerle de- hum Hüseyin Firuzun eşi, 1nhi• 
vam eden 2 film birden : sarlar Başmüfettişi Faik Kunt 

Ç ve Kayseri Tayyare fabrikası 
idare amiri Binbaşı Refik Uysa· - Ben suçlunun şahsi vaziyetini I8Unbul müddeiumumisi Hikmetin 

ve sabıka kaydini tetkik ettikten son 
ra cevap verccegım. Yakında 

(Bem) e gideceğim için muhakeme~ 
nin üç ay sonraya talikini isterim. 

Bundan sonra celse tatil edildi. Ve 
uzun bir müzakereden sonra celse a
çılınca reis: 

- Bu işte amme hukuku vardır. 
Müddeiumumilik, takip etmek mec
buriyetindedir. Binaenaleyh Uç ay 
talik talebiniz reddedilmiştir. Muha
keme bitiyor, başka bir diyeceğiniz 
var mı? dedi. 

Sefir, avukatı vasrtasile yine talik 
talebinde bulundu. Sefirin elinde 

amcası, erkAnıharp kayma.kamı Dur
sun ve Istanbul Hukuk Fakültesinde 
ord. prof. Mustafa Reşitin kaympe. 
deri mUlga Evkaf nezareti mebanii 
hayriye müdürü. mütekait MEHMET 
HAŞIM MOREV 4 Şubat 1937 per
şembe gUnU vefat etmiş, cenaze na
mazı Sahra.yıceditte kılınarak aile 
makberesine defnedilmiştir. 

Cenaze töreninde bulunan, sözle, 
yaziyle teessürlcrimize iştirak eden 
sayın zatlara teşekkürlerimizi suna· 
rız. 

Merıwmun eşi, kızlan, dama.tlan 

GE 
Ba, rollerde: DANlELLE DARRIEUX . HENRY GART lm kaymvaldeleri, İstanbul 4 ütı• 
Gençlik, aşk, saadet, zevk, neşe ve hayo.t taşıran ve başından s1.>nuna 1 cü icra memuru eski gazeteci ar· 
kadar hlimmalı bir faaliyet içinde geçen zengin bir operet. ı kadaşlarımızdan Ziya Kuntuı1 

l Ayrıca: K 1 Z 1 L Ç A Y 1 R büyükvaldesi Bayan Hatice Ber· 
•Bu filmde görülen şeylerin hiçbirinin heyecanı noksan değildir-' l riye cumartesi gecesi vefat et• 

miş ve cenazesi dün Topkap1dıı· 
Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: ki aile kabristanına defnedilmiş· 

Okulumuz eski okurlarından tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan tir. 
edilmiş olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 Şu- Merhume için Allahm rahrrıe· 
bat 1937 den 21 Şubat 1937 tarihine kadar devam etmek üzere tini diler, kederli ailesine ve ar· 
son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 Şubat 193 7 tarihi- kadaşumza taziyetlerimizi suna· 

ne kadar mektebe müracaatları. (660) nz. 

- O ibir kahramandır. Onu •sevmemek imkanı var 
mıdır?. 

lçeri girdi. Yavaş yavaş yanıma sokuldu. Halinde 
bir tereddüt, bir durgunluk vardı. Gillerek sordum: 

- Galiba sen hastusm Seniha, rengin değişmiş .• 
Omuzlarını kaldırdı: 

Bu kızın asker havası ve asker terbiyesi, asker 
düşüncesiyle beslenen ruhunda. yüksek bir aşk yara. 
tacak tılısım ancak bir kahramanlık eseri olabile • 
cek. Bu mavi gözleri çiçeklendirecek hadise, mutlak 
tehlikeler aşan ve harikalar yaratan bir insanın ha
reketi olabilecek! Onun ve hen Uz aşkı tatmamış kal
blııi filizlendirmek için müptezel aşkların hayal ve 
evhamdan ibaret bol gıdasını vermek kafi değil. 

Onun sevgisine layık olmak için hayatını dolduran 
kahramanlık hatıralarına taze hadiseler yaratmak 
lazımdır. , . • :.ıa, 

Bunu hissetmiyor değildim. Fakat bugünkü vak'a.
dan sonra tamamiyle inandım ki bu kızın gönUl mu. 
aromasını çözmek için hadiselerin Ustünde yürUmek 
ve onun gözUnde mutlak ve hakim bir erkek olmak 
lazımdır. , 

Ve her şeyden evvel onunla bu zemin üzerinde ko-
nuşmak imkanı olmadığını anladım. 

• 
Oayımın'yanma gidiyoruz. _ 
Kasta.monuya pek uzak değil ... 
Kıyık sırtından iner-ken uzakta doğup büyüdüğüm 

gUzcl kasrubanm beyaz evleri göründü. 
Dayım ve amcalarım, teyzelerim geleceğimizi bili

yorlaroı. lki Uç yüz adım ileride gördüğümüz kala • 
balık her halde onlardı. Bizi karşıalmıya çikmışla.r • 
dı. "' Yaylıyı sU.rdUk. İki dakika eonra kala.balık etra • 
fmıızda. idi 

Uıtanbulda geçen ma<:erayı anla~ ve kasabaya. 
beni kurtaran binb~m ailesiyle geleceğimi yaz • 
mrştım. Bizimkiler benden fazla onlarla meşgul ol
ınrya. başladılar. Kadmlann biribirleriyle dos olma -
ları erkekler kadar gilç değildir. Bl.iimkilcrin misa • 

[HAK!Kt İNKILAP ROMANI] 
Eseri hazrrlıyan: - 16 - Mahmud Atillô AY KUT 

firlere kırk yıllık ahbap gibi karşıvermeleri hoşuma var ha! 
gitmedi değil! - Sevkiyat olduğu geceler. Artık bu kadar olma. 
Dayım burada şube reisi. Bugünlerde askeri işler sın mı ağabey'?. 

o kadar çok ki ••• Buna rağmen dayım da ıbizi karşıla- Bu sefer Feriha Hanuna döndüm: 
mıya gelmiş. • • - Talihimiz varmış değil mi, Feriha Hanım'?. 

Büyük bahçeli evimizin yukandaki en iyi odasını O hafüçe başını salladı: 
Feriha Hanımla anne annesine hazırlamışlar. O ak • - Çok güzel. Asker oyunlarını zaten çok severim. 
şam şube bahçesinde yeni askere gidecek delikanlı • Çifte davul zurnanın da karıştığı oyunlar epey 
larm şenlikleri varmış.. _, 

0 
m• ._ sUrdü. Feriha Hanını yorgun olduğunu söyliycrek 

Yemekten sonra hep beraber gittik. sonunu beklemeden dönmek istedi. Tabii onu yalnız 
Yarın milli orduya karışacak gençler bu gece eğ- bırakamazdım. Seniha ve teyzem kaymakamın kan-

lenlyorlardı... • sını yalnız bırakmayı doğru bulmadılar . 
Ortada bir delikanlı bağlama. çalr:yor. Elli alt • Beraber eve döndük • • • 

mış genç etrafında oynüyorlar. Kasabanm yaşlıları Yıldızlı bir gece .. Havada baharın bayıltıcı bal 
eski helva tenekelerine gazla kili karıştırıp ateş ver. kousu var. 
mişler, her taraf kızıl alevler içinde... Hiç konuşmadan eve kadar geldik. 
Dayımın kızı, görmlyeli öyle serpilmiş, boy atmış Sofadan idare lam'basını alıp onu odasına kadar çı-

ki minimini iken bıraktığım maskara koskoca ı..,z kardım. Teşekkür etti ve henüz uyumıyan anne an-
olmuş .. Geçen yıl bana. ailece grup olarak çekip nesinin yanına girdi. 
yolladıkları resimde pek belli olmuyordu.Şimdi Adeta Yazılacak mektupla.rmu akşamdan hazırlamak 
boyu boyuma yakın: için odamda. çalışmıya başlamıştım. Ne kadar zaman 

- Ağabey, ta.lihlntz varmtf, lbu aqam yine eğ • geçti bUmem. Kapım vuruldu ve Senihanm aesini 
lencemiz var, diye sokuldukça ~ıyonım. duydum: 

Seniha çocukluktan genç kızlığa geçen çağm ~ - Ağa;bey! 
yan utangaç, yan haşan demlerini yaşıyor. - Seniha!! 

Ona takıldım: - Rahatsız mısınız:, niçin yatmadınız?. 
- Demek sizin burada. böyle sıksık cğle~celerlni'2' - Yazılanın var Seniha, gelsene! 

- Benim bir şeyim yok• ağabey! 
- Daha başka eğlenceler oldu mu?. 
Dudaklarını büktü: 
- Hepsi o gördükleriniz işte ... 
- O halde, Feriha Hanımı getirmek mecburi • 

yetile erken döndüğüme teessüf edecek bir şey yok.. 
Seniha garip, manalı bir kahkaha attı 
- Ona ne şüphe! 
Ve tekrar etti: • 
- Şüphe mi var! 
Bu kız ne demek istiyordu. Dilinin altında bir şey 

vardı. Hislerini zapt ve iC:are etmiye alışmamış oları 
dayızademin halinden belli idi ki, kafasında bir\'eylet 
kaynıyor. 

Onu kendi haline bırakmak daha doğru olacaktı. 
Öyle anlıyorum ki o aklından ge~.eni elbet söyli· 

yecektir. 
Dedim ki : •• ·-
- Kayma.kam beyin hanımı ile aranız çok iyi ... 

Hakikat pek nazik kadın. Senin daha uykun gelmedi 
galiba! 

- Yani artık git mi demek istiyorsunm. 
- Yok çocuğum. öyle şey olur mu?. 
- Feriha Hanımın odasında hala aydınlık var. 
- Belki okuyor. Meraklıdır .. 
Cevap vermedi. Fakat Senihanm gözlerinde çlS • 

zülmesi lazım bir meselenin gezindiğini görüyoruı:rı. 
Lakırdıyı dolaştınp istediği noktaya getiremiyordu· 
Bunun için · ·denblre sordu: 

- Siz doğru eve mi geldiniz ağabey 
(Arlrası var) 

ı 

• 
' 
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Eşekler ve Yabancı 

Ahmet Emin YALMAN 

ıAN'm hedefi: Haberde, f; . 
~.rde, her şeyde temiz,' dü

rust sa . - 1 k k .. , mımı o ma arıın 
g~ t . ' ~ esı olnuya çalışmaktır. 

~ MESELELERi! 

Radyo neşriyatının tesiri 
ku~?knra ve İstanbul radyola.rmda 

a Çak ÖlçUde yapılan Arnpçn neşri
~ .. tk derhal tesiriiıi göst;enni:5 \'e bü
.:r U b' .... .::.._ 
lık ır .-.w<a uyandımuştır. Arap· 

iU nınin bir takım müfrit prcwa, 
:;:~n tesirinden kurhılma..,ı, bi· 

hU nlinlyetimizl anlaması \'e bi· 
:nı her Arap memleket.inin istiklali· 

e candan tara.rt.nr olduğumuzu, em
~Yl"t Ve dosthıbrn. <lnyanır miinase

tler kurmnktnn ba....,ka hir.r.e\· iste-:tn d ',.#. • 

U ec:liğimjzt idrak etmesi çok kıymet .. 
bir n tlcedir. 
l\taJıdut bir emek ''e külfetin mah· 

~U ~lan bu giizel netice, Türkiyenin 
%iki esini hn.rice duyurmanın n~ 

ka;ı__ • • il W• • 

"4l' \'erimlı \"C fn:rdalı olab ecegmı bit ~ 
defa daha ortnya ko~mu}tur. 

A nadolu topraklarının 

üstü kadar altı da zen
gindir. Dünyanın hiçbir köşe
si Anadolu toprakları kadar 
altında zengin madenler sak
lamaz. Tabiat altın, gümüş, 
platin, bakır, demir, kurşun, 
simli kurşun, civa, şap maden
lerini Anadolunun her tarafı· 
nafserpmiştir. J{üçük Asya
da bu gibi madenlerin bol olu
şu altın ve gümüşten ilk defa 
sikke icat etme şerefini de bu 
topraklara vermiştir. 

M cskukat tarihçileri ilk ~efa 
sikkenin Milattan yedı a

sır evvel Manisa taraflarında. ba
sıldığında ve buradan Yunanis
tan yoliyle batıya geçtiğinde itti • 
fak ediyorlar. lsliı.mi devirlerde 
Anadolunun muhtelif yerlerinde 
ve bilhas:ı Ahlat, Erzurum, Er • 
zincan, Aksaray, Eğirdir, Harput, 
Samsun, Simav, Sinop, Sivas, To
kat, Kastamonu. Konya, :Kayseri, 
Gümüş, Gümüşpnzar, Lölön -
Lolüva, Mardin, Malatya, Nusay. 

Fotoijraf çdar 
Yazan: Dr. Vedat TOR 

Her ne<lcnse, Türkiye)·e gelen A\'
nıpah fotoğrafçıların çoı'.;'1l, e5ckleri. 
mizi ço'k sevi~ orlnr. llallmkl eşclt, 
A\'nıpadn tanınmaz IJir ha~·Yan d<'ğil
rlir? riJ, zürafa \'C grrge<letı ~ibl \'llh. 

şi ve "exotique,, hir hny\'nn da değil-
i dir. O halele acaba n€'den memleketı: 

mize ~l'lt>n A \Ttlp:ılı foto:trnfçılann 
ço~u l ıı mahlftlrn karşı hu kaclar mec 
lfıb·, • clu~ arlar? Uu unJin CC\'nbmı 
lıen. keneli hesabıma, bir ha) li nra -
drm, \'"' bir türlii hu'nmndım. Öyle ya, 
e<\1.'k fofo;'.;'Tafı nlm:ı.K için Tiirki~ r,rc 
gelmek 7.ahmete df'~er mi? Tiirki\·e 
öyle 1 ir mrm1ek<'U ir ki, hn enteHr~c. 
tür] alakadnr olclll'fo s~lıncla kenrlisi
nl tatmin edrt-.(:< hir çok hususlyet!er 
bula ıilir. 

Tabiat giizelli~i mi İ<;f i~ orsunuz? 
Türkiyede tnbiat ~il7.rlliğ'i, hir res. 
sam palf'tınd0ld r<'~kler kadar çeşitli 
\'e nüanc-J•dır. Tiirldyrn·n bir ucunda 
kar yağnrken, hir tı<'tında portakal 
toplanır. Orada deni7., da~. orman \'e 

step iklimleri hn zaman ynn~·nna 

yasnr. Arkc>olojik alfıkalannız mı 

\'ar? 

Wk şükür hilkfıınetlmiz-bu llttiya.
l'!t takdir etmiştir, Anka1'3dald büyük 

l'adso istasyonunun bir an enel \'Ü· 

tude Gefuilm i ön safta de,1et me
cÜ!elerı sımsmda telakki edilmekte-

' 

bin ve Vanda Ka
rakoyunlular, Ak 
koyunlular, Sel
~uklular, Men -
kuç oğullan, E
retnaoğullan, Ka .. 
raman oğullan, 

e · Timurlular, Ay -
Basın btltçemiz " dm oğullan, Ar-

:r .. 1._t .. . ini h _ _. du tık oğullan, Tür-
--a Türkiye:nm 65 :ıu-ıC'e w• • kistan Hakanları 
~ için yalnn radyo kfıfl değil· tarafından sik -
dJr, 1 >1 etrnfile dü~Unmeık , .• bütün keler bas~ • 
bır sist.enı kurmak Jamndır. tır 

Anadoludaki 
Madenlere it 
Eski Vesika a.r 

icra ve mirimiram kiramdıın hala 
Alaiye sancağı mutasarnfı Ibra. 
him Paşa ve madeni mezkur emi
ni Abdurrahman Efendi kulları 
dahi muktezayı memuriyet ve ha
miyctleri Uzere Bozkır ve civarın
.fa olup şenaati mezkurede zil
yed ve padaş olan havene ve fe
scdeyi. bertrpki iradei aliye def ve 
temini büladii ibada sarfı kudret 
ederek iktızası üzere şerleri kat 
ve nizamı kaviye bend ile mütc. 
kevvin olan şüruru eşkıyayı ber
vechi sühulet defeyledik!Prini 
ve emini mumaileyh kullan dahi 
kermiyeti imali madeni mucip o
lup esbabın tedarik ve idadına ve 
amclci madcnciyanı evvelkinden 
ezyed olarak celp V<' cevher ma . 
ğarnlnnnın fetih ve kiişadma bed
eylediğini bu defn ba tahrirat in
ha eder. Bir m1... ldettenberi mer
butatı madende runümayı zuhur 
olan işbu fesada mebni Ye be· 
tahsis hnsbeliktıza madenden if. 
raz ve s(>rbestiyeti tamrne \ C' mu
afiyeti kamile ile Üsküdar ocağı 
mamuresine rnbtolunan J<ıreli, 
Seydişehri kazaları ahahicrinin 
imali maden hususunda ianet ve 
imdatları bertaraf olduğuna mob
ni kusur kalan Bozkır, BC'lviran, 
Kaşakh, Yekşar, Göçükebır ve 
Beyşehri kazaları ahalilerı C(>vhcr 
nakli ve söğüt ve ki.itlik ve leva -
zımı saircsi tedariki emrinde te
havlin ve bataet edecekleri mcL 
buz olmakla medeni mezkur niza. 
mına miktan zerre arızni vehn 
tetarruk etmemek vechile sali • 
füzzikir Bozkır ve Beh'iran ve 
Kaşaklı ma Yekşar ve Göçikebir 
ve Beyşehri kazaları ahalileri ke
mafissa bık imal ve idarei maden 
emrine iktıza eden hizmeti lazime. 
lerini bitnmamiha eda ve ifa eyle
meleri için emini mumaileyh(' ve 
kudahayı merkuma kudat ve nü -
vabına, muhtar ve iş erlerine hita-

TP ikiyf', hiif iin ~rrmi5 medeniyet
lerin ranılrnı diynnllrr. 

Orn<ln l.ılitiin lıir insanlık tarihinin 
ülıidclcrini bulabilirsiniz. 

• 
PoJitilm nclnmı mısınız? 

O hnlılE' Ti:t'ldyncle, hir millrtin nl\,, 

sıl eo kısa hir 7.amancla ~·oldan rnr 

olduı::;"lıfm, \'e .\tatUrli ~ibi C"'siz hir 

inc;nnın rdıberr i:i altmdn nasıl binl;ir 

tiirlü r.'konomik, kültürel ve nnfürl'I 

cliismnn lmn·etıere karsı kahramnn
ca bir nıiit'adelerr ~ri..,t'~ini \"C hu 
miiraclelenin mli .. al1hns realizasyon • 

lanr11 ~örenıil• cliinrnnm bu lmranlılc 
\'1' 1,an.,ıl\ nıılnrmılr incınnm nldı .-e-

nll§kn memleketlerin matbo&t büt- Bu parala.mı basılma1!ı için icap 
~elerlle kıyas kıı.bul etmez ka.dar kil- eden madenler de yine bu top_:ak. 
rUcUl;;: bir bUt ile çalışan ba.<;m g~ !ardan çıkarılmıştır. Osman~gul -
tıeı dlr _ .. ~ lr ro ları zamanında da yurdun bır çok 

ektörluğUne, esaslı b P. g. yerlerinde işlenilmiş ve paralar 
:ın ~inde iş görmek için ıca.p kesilmiştir. 

en nıaddt lınlci.nla.nn verllmMi Fakat yıkılan devir zamanında 
• ...._. yetJo d~filecek bir mese

llatny lştnhı çetin gUnlerinde he
l>hnız, hnricln sesimlzl duymaması 
riiıUnden aciz lı;inde lm'J'tUldık. ~lak

t1aıı:nuzm harici fılem ta.rn.fmdan 
~ nnlaşılması, daha çetin vazi
l'etler ihdas edebllird.L 

lşJn ili bir neticeye va.nna.''ft 81· 

'uııtr g\lnlerinde hari~te geııt, neşri
~"at hn.katnıanna duyduğumuz şlddet
U llıttyneı unuttunnwnalıdır. 

IerntekeUn sesini vakit n zaına
bında her \"asıta ile ha.rlce duylll'
llıa~. tnllli korunma sisteminin en ile

'1 hattı diye teıaldd edilmelidir. 

• 
liarice giden gazete 
telgrafları 

l>ığer dUştinUJC('ck hir m~ele de, 

harıçle muhabere hususunda telgraf 
"e ~lef on Uc.retlerlnin bir 'an eV\"el 

1 lndi • D .. • l'ilınesine çn:re a.nınmasıdır. un 
l' b' ~ 8.ınn ha\ııclis merkezleri, ecne 1 mu· 
habirterın gördiiklerl kolaylıklara gö
l'e 1:.aa.yliin etmiştir. Roma, 'Viyana., 
ll~, Belgrat çok kolaylık gösterir 

tlıerkez olduğu için ontlarda bil~ 
~ muhabirlere tewliif edıli
l'or. 

l\teınıeketbnlzde meslekten yetiş· 
bııs Ululıablr lıuhınduran ecnebi gıv 
~~eıi !.)Ole azdır. Ba~lıca engel de 
'1ıatbuata. mahsus tenzilatlı ücret bu· 
1lUınıanuısıdtr. Bu meselenin ehem
ıtılyetı bU ~~1~~ l"\:ı .. lrH ecnebi gazete l ~ UAı..ur.yu.>-U'~ 

ttı herşeyden en·el kendi mulıa.blr
lettnden aldıklan haberlere yer ve
tltıer. Burada muhabir yokSa, yahut 
~el~ ücretlerinin yükseldi~ yü
hlltıden nz ,.6 kısa. haber ,,cnrse her-

baangı bir meseledeld görUş tarmnm 
k .. ~ee du~·urmıya ait bir lulkin elden 
--.,.'lllı olur. 
.....__ _________________ _ 
1 

Bir Köpek Çocuğu Isırdı 
Sa.nıatyada Hacı Evhad mahalle

::de 55 numaralı evde oturan Mus· 
d anı:ıı ÇOCuğu 6 yaşmdaıki Kemale, 
~Sokakta, oynarke:ı, bir köpek sal· 
~~-Köpek, çocuğu bacağın· 
~~ba etinden ve koUa.rmdan IS1?'9 

~~araıı ç.ocuk, lmduz hasta.nesine 
llh,~~U§, köpek müşahede altına 
~'ll'. 

her tilrlü istihsal membala.rmiız 
--- , .... t.J1!·--•1--l Q,...... ---~--1-.-.: 

:miz de muattal bir hale gelmiş ve 
unutulmuştu. 22 sene evvel yazıl
mış bir eserden aldığım şu satır -
ları bizde madenciliğin nasıl öldü
ğün Ü pekala gösteriyor: 

' M emalild Osmaniyede gümU9 
istihracatı gayet azdır. Ba

husus altın hiç yok gibidir. Vak -
tiyle GUmUşhanede, Gümüş Hacı. 
köy, Keban madeninden çıkarılan 
simli kurşunlardan epeyce gümüş 
çıkarılırdı. Fakat b~nca seneler -
denberi madenin yüzündeki damar
lardan cevherler çıkarılıp elhale
tühazi pek derinlerde kaldığından 
ve madenlerin etraflarındaki or -
manlar kesilip bitirilmiş olduğun
dan ve buralara sahilden munta • 
zam yol ve şöse !bulunmadığı ci
heUe maden kömürü nakli dahi 

• 
mümkün olamadığından bir taraf-
tan masarifi istihsaliyenin pek zi· 
yade artmasına mukabil diğer ta
raftan gümüşün fiyatı pek ziyade 
tedenni ettiğinden bu madenler 
büsbütün terkolunmuştur. El
yevm bir parça işliycn yalnız ~ 
ğa = Bulga.rdağı madenidir. Bu 
madenden çıkarılan gümüşler de -
rununda binde dört miktarında al
tın bulunuyor. 

Bir kaç senedenberi işbu maden 
civannda Konya.dan Adanaya gi. 
den Bağdat demiryolu inşa edil -
mekte olduğu cihetle bütün ma
den amelesi yol inşasında çalışmı
ya gittiklerinden Bulgardağı ma
deninden dahi hasılat alınmamak. 
tadır . 

S on zamanlarda hükumeti
mizin mndenlerin işletil -

mesi için bUyUk bk enerji ve faa
liyet sarfettiğini sevinçle görüyo
ruz. Ankarada faaliyete geçen 
maden araştırma enstitüsü yurdun 
bir çok yerlerindeki madenlerde 
tetkikatıpı bitirerek bazı maden -
terimizi işletmiye devrettiğini de 
gazetelerde okuyoruz. Ben de Baş. 
vekllete <bağlı bulunan İstanbul 

Mallye hazine! evralanda iki sene
denberi Anadoludaki madenleri • 
miz hakkmda araştırmalar yapı • 
yorum. 

Ahmet Refik (Osmanlı devrin • 
de Türkiye madenleri) adlı kü
cük bir eserinde (967 - l200l 

YAZAN:---
ıbrahim Hakkı Konyalı 

\ 

limine karsı ıfalclığınıı pesimist clll. 

siincelertlrn l>ry11inizi yıka~-ınız. Fl\
knt, f'se1\ fofoğrnfı almak için Tih'. 

kiJ eye gelmek znhıll!'tini ihtiyar et-yılları arasında Türkiyede çıkan 
----ı .. ı"" """ ~-ll .. ~l·s.~~"~ 
mesi hakkında divanı hümayun 
Mühimme defterlerinde kayıtlı bar 
zı hükümleri neşretmiştir. 

Yalnız, bu neşriyat noksandır. 
Mevcut vesaikin binde biri bile de
ğildir. Ahmet Refik Anadoluda 
ancak Bilecik, Kigi, Gümüş Keban, 
Ergani, lspiye, Maraş ve lnegöl
deki madenleri tesbit edebilmiş • 
tir • • 

Ben yalnız Mühiınme defterleri 
üzerinde değil, daha başka vesika
lar üzerinde de durarak Anadolu
nun başka yerlerinde de bir çok 
madenlere rastladım. Maden araş
tırma enstitüsüne çok faydalı o
lacağını sandığım bu vesikalar -
dan bazılarını (TAN) da neşre
deceğim. 

Benim tes'bit ettiğim madenler 
arasıııda Bozkır, İnegöl, Gümüş, 
Espiye, Ardamoç (Çıldırde), Gü
müşhacıköy, Ergani, Tevfik, Ke • 
ban, Çamardı =Bereketli (Niğ • 
dede), Nif, Manisa, !zmir, Birgi, 
Ala.dağ, Gillek, Bulgardağı, Küre
inühas, Kastamonu, Bigadiç, 
K8.hte, Borga, Biga, Zare (Sıvas.. 

ta), Balye, Agonya, Gedis, Kana
bat (Hanrceditte), Naipli, Delikli 
taş, Yazıpman, (Yahyalı ve Çam 
ardı kazalarında) ki gümüş, altın, 
demir, bakır ve kurşun ocakları 
ve madenleri de vardır. 

B u yazımda Bozkır altm ·ve 
gümüş madeninden bahse

deceğim: 

Bu \'esikalar arasında bulunan 
1207 tarihli bir ilamda Bozkır 
madeni hasılatmdan külçe kur -
şunların bu madenin emini tara
fından Alaiye iskelesine nakline 
ve bıfzetmiye Tosun Yazıcı ismin-

de bir bıristiyanın memur edildiği 

anlaştlmaktadır. 1214 tarihli bir 
takrirde de Bozkır madeninden 
. tihsal edilen ve maden emini ta-
~ .. 
rafından gönderilen altın ve gu • 
mü terin !stanbul darphanesinde 

ş .. if ıl-
kesilmek uzere razc a~ ... 

para . -
teslim edildiği yazıldığı gıbi 1224 
tarihli bir illında.n da. Bozkıra 

bağlı köyler halkmm çoğu ~a~ 
Abdurrahman Paşa ve avene:;mın 

'ki yu"zünden dağılmış olduk-
tazyı . . ... 
lanndan madenin ışletilmesı ıçın 
diğer kazaların da madene rapte-

dilmesi bildirilmektedir. 
mC'~ iniz. 

Esek meml.lı ı bir ) :ılınrıM fotoğ. 
rnfçı ile so~ ll' :,onu .. t um: 

- ·eııen hu eo.;eJ.lere kan.ı lm ka· 

ela r an.ka ehi\ U) O rsuıı llZ? 

Bu sualime ) alıancı fotoğT:ıf<:ı 4öU 

cevabı 'erdi: 

E::shl .ı.,,-hao de made.uleı1n en 
tehlikeli dlişmanlnrı cşkıyn idi. 
Bir başı kesildikçe yerinde kırk 

lbruı biten esatiri ejderler gibi A • 
na.doluda tenkil edilen bir çete ye. 
rine kırk çete daha türedi. Bunlar 
daima madenleri basarlardı. 1216 
H. yılında Altıparmak çetesi, Boz 
kır madenini basarak emini Kapıcı 
başı Aliyi öldürmüştü. Selim lli 
bu çetenin tenkili için 2 Cemazi. 
yülevvel 1216 tarihli bir hükmün
de çetenin Aliı.iye mutasarrıfı İb
rahim Paşanın da yardımı alına... 

- ES<>klninizlc iftihar l'<lcC'P~İr:ı 

1 

ycrtlr onları hor ı:i.iriiyor•.11nt11;. 
- Nedf'n iftihar edecwk ml..,b:! 

rak imhasını bildirmektedir. 
Bu çetenin imhasından sonra 

yazılan ve ayni bUkme bağlı olan 
ve hazinei evrakın ( 469 darpha
ne) numarasında kayıtlı bulunan 

vesika da şudur: 

B ozkır madeni em.ini _olup 
şenaati eşkıya ile ibrazı 

rütbei şahadet eden kapıcDbaşı A
li ağanın idamına mütecasir olan 
Altıparmak ve avene ve tebaası 
ba yümnü tevcihat evliyayı nuama 
ahzu girift ve cezayı sezaları 

ben bir kıt'a emri şerif isdar bu
yurulmak babında .... ) 

OKuvucaM~TUPLA~ . . . . . ' ' 

Kitap Müsabakaları 
"- Sekiz scnedenbcri ilkmektep • 

lerde hocalık ediyorum. Mesleğinde 

az çok muvaffak olmuş bir mualli -

mim. Maarif Vekaleti tek kitap ka -
nununun neşrinden sonra, ilk.mektep 
kitaplarından bazılarını yazdırdı. Ye
niden de bazı kitap milsabakalan a
çılacağını duyuyorum. Riyaziyedeki 
ihtisasımı düşünerek gelecek sene a
çılması muhtemel olan hesap ve hen
dese müsabakasına girmek, bunlar 
için birer kitap hazırlamak istiyo -
rum. 

Ancak, müsabakanın ne zaman ya. 
pılacağrru, ne §ekilde olacağını bilmi. 
yorum. Beni lütfen tenvir eder mi • 
siniz? .• " 

• Büyük Millet Meclisinin tek kitap 
kanununu kabul etmesinden sonra, 
derhal harekete geçilmiş, bildiğiniz 
gibi yurt bilgisi, okuma. ve tarih ki
tapları vekllet tarafından yazdırıla
rak okutturulmıva bas;hımıstır. 

\ 936 - 937 ders yılında yalnız Al -
fabeler için bir mUsabaka açılmış -
tır. 

Bu müsabakada kazanan eser, telt 
kitap halinde basılmıştır. Halen 
mekteplerde okutturulmaktadır. 
Duyduğumuza göre. 937 - 938 

ders yılında yazdırılacak, yahut, mü
sabakaya konulacak kitaplar, ycnj 
aile bilgisi ile tabiat tetkiki dersleri
ne ait olacaktır. Şımdilik, hesap ve 
hendese kitapları için bir mUsabaka 
açılması mevzuu bahis değildir . 

Ancak, kanun hükmünü yerme gc. 
tirmek maksadiyle hesap ve hende -
seler için öbür sene faaliyete geçi -
lecektir. 

ŞimdidPn -lıa.zırlanabilirsiniz. Fa • 
kat. kanuna göre, vekalet. müsabaka 
açmakta. yahut müsabaka açmıya • 
rak istediği bir müellife yazdırmak -
ta tamamen serbesttir. Şu hale na -
zaran bır sene sonra. riyaziye ki -

- ÖylP yn milli miicnclrlenb: cc;nft. 

ımla kö) liiniizlin esckleri olmasa • 
idi.. .• 

l\luhnt:ıbınıın .,üzfüıii 1,e tim: 

- l\lilli miic:ıdt>lemiz esnasında 

köylümiiziin e<;f"kleri hic; şiiphe->İ7. <'Ok 

isimize yaradı. ı~n •mt biz. ınotörUI 
nakliye msıtnlannı cşe-lı.:lerimize t.er
cih ederclil< :Ec;ck, fah:nınızın bir ,.f'll. 

holiicfür. Tiirl< l<öyliisiiniin fakirliği 
ile istihza etnıei< istiycccğinizi aklıma 
gctim1cm. 

l"'nkPt sir,e hir h-kliftc bulıına~,rnı 
ımı.ılcm\i c<;<'ldcrc karsı bu kaclH' 

bli\·iik ,.c insani bir mcclfıbi)·ctinis 
m~, klcrin~ yolu ile- onları sizin ~ 
-ıel ntlarınız ve lJ\am~ onlarınızla de. 
t:,ri!ztirelim, i ter misiniz? 

tapları için bir müsabaka açıl~p aı
çılmıyacağı da şüpheli demektır. 

• 
Balığı Ne Ue, Nasıl, Nerede 

Avlıyayım? 

Balık avına meraklı bir oku· 
yucwnuz soruyor: .. . 
"- Zevk için tatil gunlcrımde 

balık avlamıya gidiyorum. An
cak, acemiyim. Hangi aletleri~, 
hangi balıkları, nerelerde tutabı· 
lirim, bunu şimdilik bilmiyorum. 
Bu hususta hazırlanmış bir eser 

var mıdır? Kitabın adını bildir • 
menizi rica ederim.,, 

Size, bir balıkçılık kitabının 

ismini söylemeden evvel, Balık -
çılık ve Avcılık mecmuasmı ta· 
kip etmenizi tavsiye ederiz. 
Aradığınız avlanma şekillerini, 
avlanmanın ne ile ve nasıl yal'ı
lacağmı, ne vakitler ne h:.hklar 
avlanabileceğini bu mecmua la 
hulacaksınız.,, 
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A skeri Lise!er Güreş 
Şampiyonası Neticelendi 
Birinci Kul~! i, .. iki~ci .. · f~) O A t;\ ,a, 

Maltepe, uçuncu 

Deniz Lisesi 
Üç haftadanberi devam eden ve Kuleli, Mal

tepe, Deniz Liseleri ile Deniz Gedikli Mektebi

nin iştirak ettiği Askeri Liseler güreş şampiyo
nası dünkü nihai müsabakalarla neticelenmiş. 

tir. İştirak eden Askeri Liseler amatörleri bü

yük varlık göstermişlerdir. İçlerinde çok isti

datlı ve kuvvetli gençler bulunduğunu minder
deki hemayar rakiplerine karşı da isbat eden 

Askeri Liseler güreşçileri umumi tasnifte şu 

dereceleri elde etmişlerdir: 
15 puvanla Kuleli takımı birinci; 11 puvanla Mal

tepe takımı ikinci; 7 puvanla Deniz lisesi takımı üçün

cü; 3 puvanla Deniz Gedikli takımı dr-dilncü. 
Şampiyon Kuleli takımı: Ortada Yusuf, Sağda Hulusi. 

solda Cihat 
Dün Maltepe Askeri Lisesi salo

nunda yapılan nihai müsabakalarda: 
56 kiloda Kuleliden Turgut, Deniz li. 
sesinden Sunguru tuşla yenerek sik
letinin birincisi oldu. 

61 kiloda Kuleliden Kemal, MaJte

peden Haydan sayı hesabiyle mağlfıp 

ederek sikletinin birincisi oldu. 

66 da Deniz lisesinden Şükril, Ku
leliden Cihadı tuı;la yenerek siklcti. 
nin ikincisi oldu. 

72 de Kuleliden Cihat, Malt.epeden 
Fethi~i tuşla yenerek sikletinin biıin
cısi oldu. 

79 da Maltcpede.n Mehmet, Deniz 
lısesinden Ercilmcndi tuşla yenerek 
sikletinin birincisi oldu. 

Ayni siklette Kuleliden Yusuf, Ge

dikliden Mustafayı tu§la renerek i· 
kinci oldu. 

/kinciliği kazanan Malfepe lisesi QÜreşçileri 

87 de Huliısi sikletinin birincisi ol. 

du. Maltepeden Şani de Gedikliden 

Halisi tuşla yenerek ikinciliği aldı. 
Milsabakalnr neticesinde: 56 da 

Kul liden Turgut birinci. Deniz lise

sınden Sungur ikinci, Gedikliden Ke

mal üçüncü. 61 de Kllleliden Kemal 

bırinci, .Maltepe<len Haydar ikinci, 

~ikliden Ihsan üçUncü. 66 da Mal

tepeden Hikmet birinci, Deniz lise· 
sinden Şilkril ikinci, Kuleliden Cihat 

üçUncU. 72 de Kul.-.liden Cihat birin

c;ı. Deniz lisesinden Necmi ikinci, 

Maltepcden Fethi üçüncü. 79 da .Mal

tepeden Mehmet birinci, Kuleliden 

Yusuf ikinci, Deniz lisesinden ı-;rcil

ment UçüncU. 87 de Kuleliden Hultı. ~ 

Uçiincülüğü kazanan Deniz lisesi güre§çileri 

st bırinci, Malt.epeden Şani ikinci, B k 
Groikliden Hahs üçüncü. • ta 1m1 arı n 1 n ,. 

Gençleri, muvaffakıyetlerinden do- D 11 k •• 
layı wbrik ederiz. un u m a ç1 arı 

Bulgar • Yunan 
Güreş Temasları 

Sofya, 6 (Tan) - Bulgar nmatör 
güreşçileri klübUnün, Yunan Amatör 

Güreşçileri Federasyonu L~ yaptığı 
müzakereler neticesinde, muhtelif 
kategoride bazı Yunan güreşçileri, 

Sofyaya gelerek Bulgar güreşçileri· 
le karşılaşacaklardır. 

Maçların 
Saatleri 

lstanbul Futbol Ajanlığın· 
dan: 

Bugün Taksim ve Şeref 
statlarıııda yapılacak maç· 
larııı karanhfa -kalmamasını 
temin için saatleri aŞaiıdaki 
şekilde deği~tirilmiştir: 

Birinci nınç 11,30 

Güneş 3 Beşiktaş 1 
F. Bahçe 2 G. Saray O 
Dün Taksim stadında senenin en 

mUhim B takımlan karşılaşmasın· 

dan olan Feneooahçe - Galatasaray 
Gtineş - Beşik~ maçları oynan. 
clı. 

Ilk maç Beşiktaş - Güneş arasın

da oldu. Güneşliler hiıkim bir oyun

dan sonra ilk devrede 2 ve ikinci dev

rede 1 gol yaparak oyunu 3 • 1 galip 
nihayetlendirdiler. Bu galibiyetle, 

Güneş klübü B takımları maçında i--kinci olmuştur. 
lkinci oyun Penerbahçe ile Galata

saray arasında yapıldı. Galatasaray 

B takımı bu sene bazı istihaleler ge
çirdiğinden ligte yedinci vaziyette 

bulunmaktadır. Oyun başlama.siyle 

beraber hakimiyeti alan J<~enerliler ü. 

çi.ıncü dakikada Şeref vasıtasiyle bi· 

Arjantin 
7 akımı galio 
Bir Aydanberi Buenos-Aires şch· 

rinde devam eden Cenubi Amerika 
futbol şampiyonası Arjantin takımı
nın lehine neticelenmiştir. 

Son müsabakayı Brezilya ile Ar -
jantin takımı oynamıştır. Brezilya
nın Arjantin takımına nazaran bir 
puvan avantajı vardı. Fevkalade he· 
yecanlı ve sıkı oynanan bu maçta 
Arjantin takımı 1-0 galip gelerek 
müsavatı temin etmiştir. 
Şampiyonluğu tayin için ayni ta· 

kımlar ikinci kere karşılaştırılmıştır. 
Son maç olduğundan her iki taraf 
ta fevkalade bir gayretle oynamış ve 
neticede srfır sıfu·a berabere knlmış
lardır. 

Maçm sonw1da on beş dakika tem
dit edilmiş bu on beş dakikalık tem· 
dit müddetinde Arjantin takımı yo
rulmuş olan Brezilya müdafaas.ın • 
dan yarmağa ve iki gol atmağa mu· 
vaffak olarak Cenllb'i Amerika Mm· 
piyonluğunu beş.inci kere olarak al· 
mıştrr. 

ikinci maç 13,30 
OçUncü maç 15.15 

nnci sayısını yaptı. Ve ilk devre bu ha yapan Fenerliler bir de penaltı ka· 
vaziyette nihayetlendi. Ikinci devre çırarak oyunu 2 • O galibiyetle bitir
Kü~i.ık Fikret vnsıtasiyle bir gol dnr diler. 

.,. 
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Kasabada Telli Obanın oğlu 
Osmanın horozu döğme • 

dik horoz bırakmamış, bütün dün
yaya meydan olrnmuştu. 

Bu horozun sahibi öksüz Os • 
mandı. Öksliz Osmanın sahibiyse 
kıu;abanm Telli K:ıdm, mahalienin 
·rem Aba dediği kimsesiz bir ka -
dıncağızdı. İki gözlü damında iki 
keçisılo biı ineğine bakarak yaşı -
yor, yaptığı süt yoğurtla oğlunu 

ve kendisini güçlliklc besliyordu. 
Osman hiç tc kötü bir çocuk ol

madığı halde dayağı sevmediği i
çin mektebe gitmemiş. dağda kır
da, keçilerin ineklerin aı kasında a. 
matör bi.r çoban olarak büyümüş, 
\•aktinden önce inkişaf etmiş, ya
şına rağmen, koca bir çocuk ol· 
muştu. 

Boş vakitlerini ya bıçak yapmak 
la, ya <löğüş horosu yetiştirmekle 
geçirirdi. Onun yaptıf;'1 biçaklar 
.sağlamlığı. pratikliği, süsü ve gü
zelli~ri itibarile bütün kasa hada 
meşhur olmuştu. Öksüz Osman, 
bu işi nasıl \'C kimden öğrenmişti. 
burasını kimse bilmiyordu. Ya ye
tiştirdiği döğüş horosları ... Ya bu 
müthiş, bu korkunç. bu yırtıcı 

hayvanlar ... Kimse Osmaıı ka<lar 
ho-.-t ... - ...--1-#&$" • ~·~· 

biye cdcmiyoıdu. Öksüz Osman. 
eline geçirdiği herhangi bir uyuz 
horozu. birkaç ay h;iııtl1: kahı a · 
nıan yapıyor. birkaç knat m•~cidi· 
ye mukaoili, meraklısına satıyor, 

yenisini yeti:]tirmiye bakıyordu. 

1: ahar geldi mi, kasabada horoz 
D döv\işl(}ri başlıyor. galip horuz, 
ve ga!ıp horozun şahsında onun·sahi 
bi mtillliş ıtibarlar göıüyor. her • 
kes bütiin sene onu kasabanııı en 
mühim ad:ınıı, \·cya genci olnrak 
tanıyoru u. 

lştc yine bahar gelmişti. Herkes 
horosunu döğüştüm1iye başlanıış
tı. Ya\·aş yuva:;; ı<imin horoı.u nılit· 
hiş. bu aııla9ılıyor, '· i.ıaı ıı h::ı n • 
vede m.ıç h.ıi:ıC1 ıcrı tıJans ııaoı ı lo· 

ı1ndcn 1 ... zla ra.J'bCt gbı tiyoı du. 
ı-ialksa ou ı;1c k1..ııuı:nııı tamu ınıle 
vı:rnıiştı. 

f;şraflan Göncü Ömer ağanrn oğ 
lu tıacı da bu s\;ne lıoı oo:ı uveu.:;-Ll· 

ne m\!rnK etınıs, Osmaııdan ho -
ı os alacak, vej~a ıstıycccı< j cr<le 
Kayaed<lcn ııara ve masrafı kıs -
kannuyarak müLhiı;; biı horvıs ge • 
tirmişti. 

Bu horos Kayseride nekadar ho
ros val'Sa <loğmüştlı. Onun gelışi, 
kasabayı telhiş etmiı;ıti. Hemen ho 
roscuların cümlesi, Hacı ağanın 
horosu karşısında şaşırmı:;ılar, 
korkmuşlar, pisi pisine döğüşmek
tcnse, namusluca ç;ckilme~·i tercih 
çtmişler<li. Hakikaten ilk maçta, 
Hacı ağanın dik, yüksek, \·e son 
derece sert horosu, kasabanın bil· 
tün horoslarmı döğcrek oraya gel 
miş müthi:;; hasmrnı ilk hamle<l~ 
kaçırmıştı. O akşam kasaba sankı 
hasta oldu. Zaten parasına., adam
larına, uşaklarına dayanarak ka -
ı-abayı haraca kesmiş genç l:Incr, 
\•eya Hacı ağa, bu zaferin verdiği 
gururla bUtiln bütüne şiınnnı_ıış, 
çarşıyı baştan başa ayağında çız -
meler, elinde kamçı, arkasında ~
dam teffü; etmisti. Herkes bu mtit 
hiş Hacı ~ğada~ ya korkuyor, ~a
çıyor, ya korkuyor,gelip eUerı~e 
kapanıyorlardı. Çinarlı kahvenm 
kapısında gözüktüğü vakit hc~ke3 
işi şakaya dökerek gülüşm~k ıste
mlşti: Hacı ağa bugün senın ho • 
ros mu döğüştü? w 

ffacı rufa bu kahil küstahlıgn ce-

vap bile vermedi, ve gitti bir köşe
ye. adamlarının arasına oturdu. 

I• ki gün sonra biltün kasaba
ya şöyle bir haber yayıl -

dt: Hacının horosile kimse döğüş
müyor. Hem herke.c:; Hacıdan korku
yor, hem horos müthiş bir horoz 
millet horozuna acıyor. 

Osman bu haberi aldığı vaklt, 
ana be! Dedi, ben bu Hacının ho
rosunu döğeceğim. Telli Aba, ahı· 
rı süpürüyorc.lu: :... Senin batası 
horozun mu Hacı ağanın horozu -
nu döğccek, dedi. 

Osman sat.nak ·için yetiştirdi
ği g.!111,i. dik, altın gibi güzel ho -
rozuııa baktı: 

- Göreceksin, dedi, ben bu ho· 
rozu döğcceğim. . 

Hacı dğa ve öksüz Osman yaşrt
tılaı·. Bir mahallede oturmuyorlar
dı, fakat birkaç defa biribirleı ini 
görmüşlerdi. Ve öksüz Osman Ha· 
cıya !ki güzel bıçak yapmış sat • 
mıı;;tı. Osman, Hacının yaptığı vd· 
n:~leye kulak bile asmıyarak. kalk
tı .doğru Göncülerin demir kapılı 

mağazasına gitti. ve Hacı ağa bu
rada mı diye uşaklara sordu, ve te· 
keli üf.süz: 

- OnunTa horozumu cıoguş.ture· 
ceğim, dedi. 

U ·~?~dar Osınana güldüler: 
~ ~enin işin yok mu. Öksüz 

d -diler, onun horozu herkesi dö • 
ğiiyor. 

uu ırada Hacı :::ğa kamçısilc, 

kerp~teı) gibi eğri bacaklarile gö
züktii: 

- Ne o, ne istiyorsun Öksüz de· 
dı ·: 

Üksüz. hiç efendi ağa diye cevap 
vt.'rdi. seninle ·horozumu döğüştür 
mck istiyorum. 

Hacı ağa O:>manın bu teklifine 
kanlar gibi, kanlar gibi güldü. 

Birkaç ~ün sonra, kasabanın miit 
hiş tn7.yiki. Hacı ağanın Osmanın 
horozundan kaçmış olması riva -
yeti. GöncU ailesini sinirlen<lirdi. 
~smanın horozunu karşılama~ 

bu aile ıçin hem şeref. hem şeref· 
sizlikti. Şerefti, çünkü bu son ha· 
sun da mağlup olursa kasaba m:.ığ 
li'ıp olacaktı. Şerefsizlikti, çiinkü 
Osman Hacı ağanın akranı değil· 
di. 

Maç günü karadaştırıldı. Os • 
man o gece. maçın olacağı günün 
gecesi hiç uyumadı. ve boş otur • 
mamak için kalkıp bıçak işledi. 

Sabah. Osnianın horozunun nl
tın ibiği gibi güzel bir güneş ve sa 
bah Osmanı döğUş meydanına sü
rükledi. Öksüz horozunu meyda -
na alıştırmak istiyor, hay ... ·anın ha 
leti ruhiyesini diyelim. döğüşe ha
zrrlamak için tedbirler alıyordu. 
Çayırda hemen hemen kimse yok· 
lu. Osman \·e horoz. BUtün saat
leri orada geçirdiler. Telli Aba oğ. 
tunun muhakak dayak yiyeceğini 
düşüniiyor. onu karşılıyacak cüm
leler hazırlıyordu 

N ihayet akşama doğru millet 
oraya geldi. Hacı ağa en 

arkada, en geride olmak şartile, 
bütün kasabayı döğmliş horoz da 
öteden gözüktü. Göncüler cemaat,. 
lcrilc oraya gelmişlerdi. 

Horozlar karşı karşıya geldiği 
\'akit millet, bir ağızdan güldü: -
Ula.n Öksüz diyorlardı, sen bizim. 
le eğleniyor musun? ::'enin horo· 
zun nerecle? Hacı ağanınki nere -
de? 

Öksüz )ine aldırmadı. Eli kuşa· 
ğında oraya e~ildi. Bir an onun de 
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rengi atmıştı. Çünkü Hacı agannı 
horozu öksüzün horozundan hlç 
olmazsa bir misli büyüktü. 
Wguş başlamıştı. Vakit vakit 

Öksüz haydi Çilim, haydi Çilim di
yor, sonra hayvanın gözlerini goz.. 
!erile yakalamış gibi bırakmıyor " 
du . .Millet bir tek yürek olmuş, bit 
teK ciger olmuş, meydana eğil~ir 
ti. Ses yoktu. 

Hacı ağa arkada, döğüşe baknU• 
yacak kadar mağrur eşiniyordu. 

Kulağına bir aralık, yaşa be Çil, ya 
şa be öksüz! Sesleri geldi, fakat 
yine aldırmadı. Nihayet birkaç sa• 
niye geçmemişti ki, halkın alkışı, 
yuha.c:ı, bravosu, ıslığı çayırı işgal 
etti. Ifoca horoz ıkaç.nuş, Çil horoı 
galip gelmişti. 

Biraz sonra millet, ö:ıde öksilS 
Osman ve kucağında ibiği parça 
parça olmuş horozu, kasabaya dol 
ru yürümiye başladılar. Arkada 
Hacı ağa eğri bacaklarile, kamçı • 
sile, uşakları ve dayak yemiş ho • 
rozile taşlaşmış kalmıştı. 

Kasaba Öksüzü bir kahrama.D 
gibi karşıladı. Telli Aba sevincin• 
den ağlıyor, horozun kanlı ibiğini 
öpüyordu. 

• A, ro..t<>n 1..:- -·· ı.:ı- _ .............. ~el 
. ki. öksüz Osmanı. yaptığı en gUz 
bıçaklarla delik deşik edip bir ku
yuya attılar. 

Dünya Şampiyona.: 
lngiliz Dövüşüyor 

Geçende Londrada yapılan bir m~ 
ta Amerikalı Montanoyu döverclC 
dünya tüy sıklet şampiyonluğunıJ 
kazanmış olan İngiliz Beni Linç bd 
aym onunda Glasko şehrinde ayni 
sıklet İspanya şampiyonu ile dövU " 
şccektir. 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 

Zaafı umumi, kansızlık ve k•· 
mik hastalık farına şifai tesirle
ri çoktur. 

Çocuklar, gençler, genç kız • 
ıar ve ihtiyarlar lıer yaşta isti -
mal edebilirler. 

1936 · 1937 baş mahsulü 

Norveç Mori
na Bahkyağı 
Halis Morina balığının ciğer -

!erinden çıkarılmıştır. içmesi ko· 
lay ve nefistir. Mideyi bozmaz 
Cayet temiz ve ınuakkaın ve ye· 
ni Hasan markalı şişelerde satı -
lır. Taklitlerinden sakınınız. 

1 '4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1 
litrelik 100 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

Ankara, Eski?ehir, 1:$eşikta.ş. 
Beyoğl u ve lst &nbul merkezi 



..._;::::1t:;:!!! 7 • 2 • M7 JAN 7 

ICUM4MDAMLARIM 1 

h 1--4 A ~ ~~~~~ 
~ATIR AbAR~ı~ 

GENERAL GALiP 
ANLATIYOR: 

Hicaz harekAtlnda 
büyük tehlikeler 

kendinigösterivordu 
B 11 va.k'alar, mahiyetleri de -

aııı fittiruerek Araplar ara -
"1. da Y&~yor, ve hükftmteln Hi -
~ &ra.zuıtne luriatiyanların gir -
teı11r • ~Uaaade ettiği teklinde 
lllıda edilerek, askerlerimiz ara • 
'tebı. Alınanlar bulunduğu neti -
4- • "&nlıyordu. Şimdi Mevli.na 
~ beyannamede bu pro -
~ YI benim ağzmıdan ve be
l~ İaleıniınıe tasdik ettirmek ~ 

YAZAN 

Sal<ihaifin 
Gün<!Ö·r . 

:ıa &ramakta idi. 
bıı ~ bllyUk tabakayı dolduran 
biı- htııann göze görUnmiyecek 
ı. hriııe 9öyle mahirane bir cUm 
.~mı,tı: 
bul~ hıriatlyan Almanlar 
~Ufunu eöylüyorlar. Bu ya· 

~ • İnanmayınız. Bununla be- General Galip, Milli Sava}fa Konyacla vali ~ken .. 
1-rzıı• Bicu &ruiaine hırt.tiy&D• "Mustala Kemal Paıa" gönüllü alayına sancak teslım ecldıyor tek linneainde beis yoktur. Ni • 
bıN~ \Pakti saadette Mekkeye man tehdidi altında bulunuyorlar- edilecekti. Bu sebeple pışdar, dim-
edi;Y&nlann girmeaine mU.aade dı. da.r ve canibdarları ayrılacak, bü-
~kte idi.,, Eğer Cidde, tahliye ediline, çok tün gün harp ederek _yUniyecek, 

llJlı llna, bunu teyit için yazı • mUhim olan ikinci istinat noktasın geceleri de geniş emniyet tertiba-
lllltıtt. IOnuna bir de hadis ili.ve et - dan da mahrum edilen 0 yorgun tı alacaktı. Yorgunluğun derecesi 

müfreze, müthiş bozguna uğraUl - anlaşılıyor değil mi? 
~· bir beyannameyi imzala • IXllf ve bu suretle de dUŞmanın e-
~ ben., aleyhimiade IÖylenen mellerine hizmet edilmiş olacaktı. T aifte, kasabanın bir kena -

nnda, ve kışla yakininde, 
kale nammı ala.n üç katlı bir bina 
vardır. Birinci katı kargir ve diğer 
iki katı kerpiçten. Bunu yüz sene 

taadi1c etm1t olacaktım Yorgun müfreze dediğime, bilhas-
4ztık lrialunut Huan namını ta- aa dikkatinizi çekerim: o gtinkü 
~ bir Mevllnanm oyunlarına umumi isyan vaziyetinde Medine -• ""~et vermek JAzımgeldiğini den Mekkeye kadar kızgın çölller-

:: 'te bu haini, derhaİ T~n ;h. ;. '~Ufr;z~i;in k.ola~~~ ~e~l:m~~i, 
lCe vrkaıttmı. bir mucize ile kabil olabilirdi. Mu-

""' ı '%"_,.,, ;..,,et•' • .a.... ''o"'ah;ı,.,.. 

yapllllflar. Vaktile, .adı gibi kendi 
de belki kale imiş. Sonralan, bir 
aralık hUkt'.imet konağı olmuş ve 
bir zaman da, merhum Mithat Pa
şa ile arkadaşlarına zindanlık yap
mıştı. 

l'lp lldlaini örft divanıharbe ve • cize devri ise, çoktan geçmişti. 
li.Yik olduğu cezaya çarptır • MUfrezenln, külliyetli cephanesi -

~ta. belki mümkUndU. Fakat ni, en az yirmi beş gUnlilk erzakı -
btre diae yüzünden aleyhimizde nı, au yerleri arasındaki mesafe i-
lpllc ket eden dU.manlara yeni bir H-" 'Vennit olac&ktmı. Va.ıceç- çln •ulannı ve aair eşyasını taşı -
-.._ yacak <hlvelerden bafka iki veya 

Mithat Pa.,a ile arkada.,lan Ab -
dillhamit lradesile, binbaşı Çerkes 
Bekirln nezareti altında, mUlazım 
Çerkes İbrahim ve çavuş Memiş, 
zenci Ali çaVUf, Mahmut çavuş ve 
birkaç arkadafı tarafından iple bo 
ğularak şehit edilmişlerdi. Ben bu 
canileri, vak'adan epeyce sonra, 
Yemende tanıdım, yaptıklan hiz
mete mUkiıfat olarak Cerkes Be -
kir, feri kliğe ve 13 üncü fırka ku -
mandanlığma, Çerkes İbrahim a
fa, kaymakamlığa Memiş ağa, bin 
başılığa. zenci Ali yüzbaşılığa. Mah 
ınut ta Kolağalıfa terfi etmişlerdi. 

Uç nefere bir binek heaaıbile ayrıca 1( rt•aıa.nrmzm biraz evvel an bir hayli deveye de ihtiyaç vardı. 
t'IA .. - . lattığım vaziyetine göre, Bundan başka, sıhhiye te,killU mü 
)~ bir taburla takviye edecek kemmel olmalıydı. Rabiğ ile Me -.:;:e. oradaki taburlan, birkaç dine arumdaki au b&flannda iki 
)l ..,.el Mekkeyıe çekerek, Cldde- Uç menzil noktası, daha evvelden 
•ı~Ye etmek hatınma ıelme • işgal ve tahkim edilmif bulunma-
;9 defUcll. Ancak, her ukerin ol hydı. 
h'!u libl benim de taaavvurlanm Sonra, bu müfreze, muntazam 
~& idari ve llyaaf birtakım bir dUfman kal'flSında tek bir he • 
~er, dikllivermiftl. Bunlardan dete ytirUr gibi hareket etmiye -
-..._-açını eayayım: cekti. YUrUyUt kolu, her yanından 
iM~:- BtlyUk bir ıabnızlıkla bek müteaddit çeteler taratmdan taciz 

~ Ye IOD günlerde Rabif --------------------------

~~;ı.:.~ ~ Dün akşamki 
(Arkası var) 

~ llab!ğ an&nda ka,.,.ıamak Tramvay 
~-Ciddenin tahllyeehıi mtıte&· Kazası ._- _ Lıatliz kuvvetleri tarafından 
~ edileceğine ,uphe yoktu. Şu 
;;"'• ltnıiriı1 ekmeğine de yağ ıur 
~.olacaktık. Yani, mUlkl meeu-

ı:~ ziyade, Emaretin vll&yet • 
1.tı~~ edip, İttihat ve Terakki 
~•U aleyhinde tngilislerle an 
~ C>lduklarma dair ortaya atı· 
te ~. teyit eder mahiyet· 

1 1ıb- hAdi8e icat etmif olacaktık. 
>t '4 .._ Ganıizon, tamamlle talıll
tt ..... ~leeflne ,are, nakliyat lçln 
~_tedariki lmlt&mızdı. ta,e key 
~~'lt de aon derece müfkUldU.111 
~-btıibirlerine lehimli birçok 
'-~ ve tehlikeler k&rJIDll· 
~~u. 

~ il btlytlk tel: llke lee fU 1dl: 
Jt I;. l'alıri Pa,anm Rabif yoll
~ hlınest muhakkaktı. Çttnktt 
~ l!tlaeym (Mübeyrek)ln, ma
~ Olan ladaka.tl dolayıaile,Ra • 
"9~tılabn için bir iatDı&t noktUı 

0 ediyordu. 
~ ltbıku vaziyete göre, Fahri 
.:'llllı Rabıt yakmlarma kadar 
~ llerUyeblleceflnde ,uphe 
~ Ancak bundan 110nrakt yol, 
' battı olan kabileler araam

"ceceii gtbl, denbden de dUJ 

Buaünkü pro..,am 
l.tltanbul: 

DUn a.kpm, ihtiyar bir kadmm ö. 
lUmilYle neticelenen bir tramvay ka
zası oıınuttur. HAdiaenin tafıilltI 111· 

Öile n .. ri"tı: 12,30 pllkla TUrlr musikisi. dur: 
!!·s:c,:_avadia. ıs,os muhtelif pl&k neaı'l:ratı. Hıı.teyln AbdWmalikin tdareelndeld 

Alıtaam neıri"tı: - 11,30 Varyete mu•i· 99 numarah Betlkıtaf - Fatih ara.ba-
lı:i Ambaaadörden naklen. 19,30 Konferana: caddeainde 
lelim Sırrı Tattan tarafmdan. 20 Müenen 11, Necati~Y giderken 
•• arbdaflan tarafmdaD Tür• malildai ve &ltınII yat1armda Martlçe adında bir 
halk l&rkdan. 20,JO S.,. Ömw :Rıaa tara· ... ,.. ~ -·-- idd tin. 
fmdan arapça ha,,.dia. 20,45 Belma ve ar- kadın& çarpm .. ~. 'W'W1"9"1 1 e 
lradaf)an tarafmdan TUrk aauaikili ve halk den kadJD yere 1Uvariaıımıt ve teker
prkdarı: Saat '7an. 21,15 Orkestra. 2210 da ka1mıttJr 
AJam ve bona haberleri ,,. •t•i ıtın't1n lekler aratm • 
procranu. ZUO plllrla sololar, opera •• o- GUglUJde, ifade veremiyeoek bir 
peret parcaJarı 23, :on.• halde arabaDm altından çıkanlan Ih· 

tiyar kadJD, kaldmldıtJ hutanede öı; 
Günün pmgram özü mtlftUr. Htıaeyin AbdWmallk yaka. 

S.-lıfoa.lk konaeıter: lanmıt ve yapılan sorguda. kend18lnln 
11 Roma: Victor de Bab.ta'nm idarnin- ~-~-' oJmadifmJ, arka firenin 

de: ti Katovic. Varıova: lenfonilr lronıer; auni~;,_.,..A arabayı d~ 
22.15 Prac: Çek filhannoniai. dUtmeai ,.__._en 
llallf koaeerler: madıfmr IÖylemlttlr. 

12.50 Bülmıt: Romen halk mualkiıi: 13.03 Vak•a mahallinde yapılan ilk fenni' 
Vartova: Küçük orlratra, tarkı: t7 Kolon- netfoe8inde, arka firenin 
;,a: Orkestra, ıopran, tenor; 11 Ni ..... Kot- muayene ..w!.rlllmtlftUr Bu va• 
Dullr: Radyo orke1tra11; 18.30 Vi"na: düfl!lllt oJduiu 6" • 

Hafif muailri •e dana ha•alan: 11.35 Prac: zl te nuaran öUlme eebebiyet IUÇU 
Orkeıtra, tarlrı; 19 Nis-Kot-DuUr: Kon- ye edil' vatmanm Uıma1 \'&-
ser nakli: 19.20 Llypdc: PWı: maallrW; 116 tevkif en 
19.45 Biilrret: Pllk konıeri; 19.50 Buda- nanı ,,tmachfr anlqdmaktadlr. 
peete: Çlpn muıildli: 20.05 'BrUno, Pras: o7ya:_:n~o~~~~~~=:--:::::: 
Hafif muııiki: 10.15 P.ari" P.T.T.: Kanerk • 

5 
Bilkret: ~ad:ro orkeatraıı. 

kon.er; 20. t,5 Viyana: Plllr muailrili: 20.50 keatr&11: 22.S d. Racl:ro orkeatraaL 
Belcrad: Pllk konseri; 21 Belırad: Sırp prkı; 23.2.0 B~';_.;ı Abrahanı'm "Blum• 
.qamı: 21.40 Roma: Kantılr konser: 22 21.40 Mılano. . 22 Roma· Bellial'niD 
Pariı P.T.T. : Varyete neıri:ratr; 22 Buda- von Hawai" opereti: • 
pqte: Orlre1tra; 22.10 BUkreı: Radyo or- "l Puritani" oper&aL 

Mekteo Müsameresinde Rö/Jortai 

Selçuk Kız Enstitüsünde 
Genç kızlarımızın 
müsamereleri çok 

güzel oldu 
Çapa Kız Öğretmen Okulunun genif konferans sa

lonu .. Sıralar tA nihayetiere kadar talebe ile dolu .. 
önlerdeki koltuklarda öğretmenler yer almışlar. 

Ben kapıdan içeri girer girmez.. Göğlilnde yeşil bir 
kordell bulunan ve bununla mUaamere tertip veya 
idare heyetinden olduğu anlqılan ıaiyah önlüklü, be
yaz yakalı bir genç kız beni k&rfllıyor .. 

Sahnede talebeler bir mUaamere programının en 
uzun numarası olan Uç perdelik (Özyurt) piyesinlli 
birinci perdesini oynuyorlar. Ve işte ben de bunun 
için ayaklanmın ucuna basarak ilerliyorum. Sahne
deki eski zaman elbisesi giyen genç kızlar .. Büyük 
bir sahnenin üstünde oynanınıyan bu piyes içinde 
kostümleri tenkit etmek ve hepsinin ayni devre ait 
olmadığını söylemek bence ukalalık olur. Hiç şüphe
siz ki, sahnede oynayan ve bu ıaahneyi tertip eden
ler benim kadıy- ve belki de benden daha iyi kıyafet 
tarihini bilirler. Fakat bir mektep ıahneıi aksesu
arından bundan daha büyilk bir zenginlik de iste
nilmez ya!. 

Genç ltıfa,,mmn elleriyle haıırlanan 
Çiçek sergisinden güıel bir A:öı• 

Hem esasen mektep müsamerelerinin bugüne ka
dar henüz tadına ermemiş olduğum ve bugUu zevki
ni birinci defa hissettığim hususiyeti ae bu değil . ., 
mı .. 
Herşeyindeki bu temiz, saf ve çocuk iptidailik!. 
Sahnede oynayan genç kızların sesinde hayat tec

rübesizliğinin tatlı acemiliğjnin ahengi duyuluyor. 
Jestler çocukça, mizansen çocukça, inşat ve temsil Temsil verenlere/en baıka bir poı 

çocukça.. Fakat bütün bu çocuk-
1 uğun içinde bir insanlık heyeca
nı, bir hıs şöyle veya böyle duyuş 
böyle söyleyif ve böyle temsil e
dişte yepyeni ve orijinal bir hu- . 
susiyet var .. 

Kusursuz manzum konu an r~nç 
kızlar içinde Işık rolUnU yapan a
teşli genç talebe heyecanlle, Söğüt 
rolünü yapan saf yUzlü genç kız 
sesin temız ahengile bir mektep 
temsillıiltı del!!, lniatör aahnele
nnıu en "!yt' arifimerı ~e 
yüks~ 

Tam ben yerime oturduğum za
man ilk perde alkışlarla kapanı
yor .. 

Bunu, güzel bir piyano konseri 
takip ediyor. 

İkinci perde bittiği zaman yine 
piyano ile mUzik yapılıyor. Üçun
cü perdede bütün talebeler sahne
de mükemmel ve kusursuz oynu
yorlar. Yalnız, kız oldukları için 
narin ve ince vücutıarile, ince<:ik 
ıeslerile erkek rolUnde olanları ko
nuşmağa başladığı zaman hazan 
arkadaşlarının kahkahalarile kar
şılaşıyorlar. 

Üçüncü perdeden sonra oynanı
lan zeybek balesi fevkalade mü -
kemmel. Ve esasen seyirciler ta
rafından 0 kadar çok alkJflanıyor 
ki, tekrar ediliyor. . 

Ve şunu söyliyeyim ki, ben bır 
mektep mUsameresindı değil. bi
zim tanılmış ıanat sahnelerinde 
bile bu kadar mükemmel bir bera
ber oynayı, görmedim dersem 
belki bir mübalağa aayılır. Fakat 
mübalağa değil, hakikattir. 

Bunu takip eden numara bir 
perdelik bir komedi. Mevzuu da 
,u: Zengin bir Mısırlı bayan tara
fından açılmı, bir kız mektebi var. 
Bu bayan çok muıea111pdır ve 
genç kızlann kır gezintilerine çık
masını istemiyor. Fakat bir gün 
genç kızlar 0 kadar rica ediyorlar 
ki, mektep mUdUrU buna müsaade 
ediyor. Fakat aklilik olacak ~nç 
kızlar m.an çıkar çıkmaz Mahı 
Peyker Hanımefendi, yani mekte
bin ıahlbl mektebi ziyarete gell -
yor. MUdUr talebelerinin gezmeğe 
gittlflni itiraf edemiyor. Sıkıntı i
çindedir. :Fakat tlfUyen ördeklere 

Yazan:~ 
::ıuat Devriş 1 

esvap WKuıeK ı\ıııu butuu arKada\j
larmın kumaşıarım kesınış olan 
ve ceza olaraK meJitepte kalan bir 
yaramaz, mtıdUrüııe yardım olsun 
diye, talebeler gezintlden donUnce
ya kadar .Mahı *yker Hanımı o
yaia.nıak için, JrAıl deli ~ talebe, 
kah kurşuncu bi mem ne molla, 
kah bahçeye gmp meyve çalan 
bir oğlan çocugu, kah bir mahcup 
kız, kah bir kekeme ve sarsaK 
talebe, kah monden, asrı hır genç 
kız, ki.h bir spor meraklısı rolle· 
rini yaparak sahneye çıkıp onu 
me,gul ediyor .. 
Mahı Pe.; ker Hanımefendi rolü

nü yapan genç kız, jestleri ve bil
hassa Arap şivesile konuşuşunun 
mükemmelliği ile bir !anat kabili
yeti gösteriyor. Fakat sahnede 5 
dakiltıada bir muhtelif bir phıi • 
yeti temsil eden Zerrin rolündeki 
talebe Nimet, her tUrlU sitayişin 
fevkinde kalıyor. 

Ve insan onu seyrederken ergin 
bir artist seyredermiş gibi zevk 
duyuyor. 

Bundan sonra Çobanın RUyuı 
balesi de pek mükemmel. 

Fakat işte asıl en guzel sahne 
şimdi açılıyor. 

Canlı mankenler defilesi. 
Selçuk Kız Enstitüsünde yapıl· 

mış güzel elbiseler, birer, birer 
sahneden geçecek. Evveli. çocuk
lar çıkıyor. İki güzel çocuk, biri
sini tanıyorum. Mcslekta,ım Re • 
fik Ahmedin güzel yavrusu .. Üze
rine giydirilmiş elbiseleri ne ka -
dar da kendine yakışbrıyor. Hele 
mavi plaj pijaması ve mavi Fran
sız bahrlyelial şapkasını andıran 
pllj şapkasile ne cana yakm olu
yor. Bu güzel pijama bu küçük a
facana ne de yaraşıyor. 

Bundan sonra iki kadın plja -
muı, bir sabahlık te,hlr ediliyor. 
Pijamalann iklai de gtlzel, biri ai
yah pantalon, )'efil ceket, öteki 
blödilaaka, bir de pembe aabahlık 

var.. Pembe aa
bahhğm boynun· 
daki çiçekler da
ha yumu,ak bir i
pekliden, meaell 
vualden olmalıy -
dı. 

Müsomeıede temsil ve1en':'91 

GUndUz elbite -
leri içinde gağ
ıllnde genlf, tu
runcu bir korde-
11.sı olan nefti el
blae, nefti fötr, tu 
nıncu tüylü tlriS
llyen f&pkasile en 

iyisi, maamafih etrafı gUmüfl 
kürklü blo kostüm tayyör de hiç 
fena değil. 

iki giyme elbisesi teşhir edili • 
yor : Birincısi, sahneye verilen ı· 

şıkla koyu mor goruııeu ıpek ka
düeden dUz boncuk harçlarla ar
kasının dekoltesi ve bunu süslen· 
miş olanı çizgilerinin kibarlığı ıle, 
ikincisi olan beyaz organtinden tu
valet te orijinal kolları ve tazeli
ği ile birbirinden güzel... 

Bu müsamered n çıkarken söy. 
lenilebilecek şey yalnız: 

- Pek güzel ve pek muvaffak 
olmuş bir müsamere .•. 

Sözüdür. Ben kendi hesabıma 

mesleğim dolayısıle hayatın bin bi.r 
acı ve sıkıntısını hergün gören ve 
bu hakikatlerin içınde yaşayan bir 
insanım. 

Ve bu mektep müsameresi yol'l
gun kafamı, kırda geçirilmit bir 
ilkbahar günü gibi tazeliği ile 
gençliğile, temizliği ve safiyeti ile 
dinlendirdi. 

Bu kadar istidatlı, olgun ve ze
ki gençler yetiştiren bu mektebin 
müdürü, öğretmenleri ve idareci • 
leri hakikaten tebrike ve teşvike 
layıktırlar. 

Romanya Sefiri 
Romanya Sefiri M. Telemaque ktY

metli miıafirlmiı: Romanya Hariciye 
Nazırını karşılamak üzere dün lstan
bula gelmiştir. 

Salı gtinU burada bulunmuı bekle

nen Romanya Harici~ Nazırına eti 
de refakat edecektir. 

Balkan ,Matbuat Birliti 
Konıreai 

Ankara, 6 (TAN) - Atinada H 

§Ubatta açılacak olan Balkan Bum 
Birliği kongresinde Türkiyeyi Yap.r 

Nabi temsil edecektir. 

Yunan Ataıenavalı 
Türkiye Ue Yunanistan arumdald 

yakml* dolayıslle Yunanistan An
kara.da bir atqer.&val bulundurma
ğa lüzum gÖrmeıru. ve bu vazif eyt 
llğvetmfştir. 

Yunaniatanm Ankara Ata,enavall 
Albay Ekonomo Atiıla Bahriye Mek 
tebi cllrektôrlilğUne tayin edilmiştir 

lzmirde Türkktıfu Denleri 
Izmlr, (Tan) - lzmir TUrkkuşu 

•ubeai bilfiil açılmif, nazari derslere 
hava kurumu binasm.ia başlanmıatır. 

l'llrklrueuna otus dokuz tıye lı:ayde • 
dilmlttlr. Bunlarm bqi bayandır. 



• 

--· 8 

ı ~ -ı 

En güıel yılc/ıılordan Diana Bel/o 

Meşhur ylldızlardan 
seyircilere yapllan 

garip tavsiyeler 
Sinema yıldızlarının boş vakitleri hiç yok gibidir. Uzun müd· 

tietli bir mukavele ile bir kumpanyaya bağlı olan yıdızlar, istira· 
hat zamanlarını bile, kumpanya direktörlüğünün tanzim ettiği 
programa uygun olarak geçirmcğe mecburdurlar. Bununla bera
ber sinema yıldızlan gazetecilerden çok hoşlanırlar. Onları hiç 
kırmazlar, sık sık kabul ederler. 

Amerikalı bir gazeteci geçende si.•-------------
mma yıldulariyle ayn ayn konuş

mue, onlarm ıııeyircilere tavsiyelerini 
topıamıp. Bu tavsiyeler ekseriyet
le çok prip, tuhaf ve komiktir. Bir-
kaç tanesini burada yazalım. " 

Greta Garbo seyircilerine guıılan 

tavsiye ediyor: 
1 - Kadın aeyircllerim bize benze. 

mek için °bol'Un& zahmet ediyorlar. 
Zayıflamak için günlerce aç durmak, 

en pl yemeklerden mahrum kal· 

m&k hiç hot bir hareket değildir. 
2 - Seyircilerime mühim tavaiye

lerimden biri de 111dur: Sinema yıldı

• oımıta heveslenmemelerini bilhaa
a rica ederim. ÇUnktl salme ve 

Bu haftanın 
Fiıimleri 
Saray: Bal•tka, 

• 

Türk: Dokuauncu eenfonl ve • 
klr evWer. ' 

Melek: Canb film ve kadm isteyin· 
ce. 

• .,. : Canlı fllm. 
SaJcarya: Kermee eflencelerl ve 

aıçüWı. 

Yddız: Moakova. Şanghay. 
Sümer: Sör.de kızlar. 
A"•-r: Kml çayır ve hücum ta-

bunL 
Tu: Kadmlan eeverlm. 

lttildyo bayatı kadar lq, yıpratıcı, 

nefret verici bir teY yoktur. Yıldızlı

pı aonu mlhilıuİıek, aefil ~lmaktır. 

Şark: BnNhay Melodi. ~ 
Asri: Aşk bandoau ve Sillpput 

konanlan. 
C.On Kra.vford'un tavsiyeleri de 

fUDla.rdu': 
ı - Seyircilerim ha.yatta neeell ol

mak iatiyorlana afnemaya gitmesin.. 

ler. 

Milli: ~ pnç ve lmd çayır. 
RIW: Bay '!'ekin. 
Aak: Mavi Vahler, Dua ko~ 7 

... 

2 - Her zam.a.n kahkaha ata.bil· 

llU.lanve~ 
Alfmdar: Bay Tekin. 
V8ktld&r Bale: Könl~ 
Kachköy Bale: YetU Domhao. 

' mek ioin n.U bir haya.t geçirmek t!l!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!l!!!l!l!!!!!l!!!l!!l!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'9 

için bol bol portakal yesinler· meyiniz. Hele aşkla bqlıyan izdi • 
3 - Kadın aeyireilerim ipek çorap vaçlarm sonu fellkettir. 

alymeeinler. ÇUnkU ipek çorap ima- itte Marlen Ditrih'in tavsiyeleri de 
m 11011unda betbaht ediyor. tunlardır: 

Erkek yıldızlardan <Ja.ri Kuper ıu 1 - San eaça bayılırım. Fa.kat 
tavaiyeleri yapıyor: batkumda ı&'dtıfnm parlak an •C: 

1 - Bol bol eeyahat .. Emin olunuz lan da kmkanmm. Kendilerini bana 
Jd aeyabat, paradan da kıymetlidir. sevdirmek istlyen eeyircllerlm. pyet 
Göd kör olsun, 0 kadar bayıldığım saçtan an iee ,siyaha boyumlar. 
halde be.tmıa gelen yıldnlık belbı 2 - Şifpnanlamaktan da hOIJl&m• 
)'tlztbıden hlg eeyahat edlmiyonmı. rmı. Keşki ıtşman olsaydım. Fakat o 

2 -Türklerin mepur ~can doL kadar uğrattığım halde hiç muvaffak 
mam yemeğine b&yılınm. Neoell ol- olamıyorum. 
ıuk istiyen seyircilerin bol bol pat- 3 - Hayatta en çok aevdiğim J&o 
IJcan yeıinler. mek şudur: Elmalı hindi dolmut. Se-

8 - Atk dalma yalancıdır. .lpk Ytrcilerime bunu iftiyak ile tavsiye 
eJmaynuz. Sizi aevenlere de yUI ftr- ederim. 
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Meshur Dedikodu 
Sinema 
/)ün yasından 
Haberier 
Maruf Fransız yıldızlanni!ıın Mad. 

len üzere geçen gün çok ağır bir ka
za geçirmiştir. Güzel yıldız Pariste 
Şanzelize bulvarında giderken yanın-• dan hızla geçen bir otomobil çarpmış 
kızcağız yere yuvarlanmııur. Bereket 
versin çarpma çok hafif olduğu içın 
vücudunda tehlikeli bir arıza yok
tur. Sadece güzel yıldızın, yere dil§me 
neticesinde yüzünde yaralar, ~reler 
hasıl olmuştur. Bumu da yere çarp. 
tığı için fena halde kanamıştır. 

• 
Fransız yıldızlan arasında sesinin 

gtizelliğiyle meşhur olan Rene Sensir 

için artık yumurta yemek ya.saktır. 

Yumurta yüzünden yıldızm güzelli. 

ğine halel geldiği doktor tarafından 

tesbit edildiği için artık yumurta ve 

yıumurtalı yemekler yemiyecektir. 

• 
Sevimli Fransız artisti Danielle 

Darrieuc'un Holivuta gideceğini yaz
mıştık. Artist Üniversal şirketi tara
fından 3 sene için angaje edilmiştir. 
Senede iki film çevkecek ve altı film 
tçin bizim paramızla bir milyon lira 
alacaktır. Artiste kocası Fransız re
jsörlerindcn Hanri Decoin refakat 
edecektir. 

Güze/ c/elikanlı yılc/ıı Fıecleıik Ma, ı 

'-ioı pe~.,rin ialtmur Ulıılı, caıip yı/JızlonnJon '
Gail f otric/r. 

"Hangisi güzel?,, meseles· 
Holivudu yine allak 

bullak ediyor! 
Bir zamanlar Holivutta büyük yıldız modaıı vardı. Dered 

derece ilerliyen ıüzql yıldızlar, ıünün birinde anhyan d 
mıya4 kim oluna olıun herkesi kendilerine bağlar, kendil~ 
ıüzel dedirtirlercli. 

Meaell bir Lili Damita beyaz per-, ~ 
de üzerinde dünya aeyabatine çıkar, Doğrudan doğruya insanlardaki ,,. 
Çinde bir &,ık, Japonyada bir sev- tenevvi, çeşni değiştirmek i.detıeci' 
dalı, lranda bir gönül delisi, Turan- ne uyan bir sistemdir. 
da bafka bir lfık tedarik ederdi. Fa- Devamlı bir yıldıza yer verm 
kat 4Jısanların maymun iftahlı olduk- yıldızı çırılçıplak Boymağa lüzum 
lan malWrı. ltler böylece devam e- rakmadan, müfterileri zangır zan 
derken bıkmağa başladılar. titretmeden, sinemaya bağlamak 

Artık Greta Garbolar, Marlen Dit- cap edince son şekli bulundu. 
n'bler, Jan Gravford ve saireler in- Şimdi, herhangi meçhul bir 
sanlan avutmaz oldu. Sinema kum- kızın güzelliği, cazibesi, endamı 
panyalan dünyanın en h888as baro- sesi sayesinde hakiki bir yıldız 
metrelerinden daha hassastırlar. İş- sinema ileminde birdenbire parl 
ler böylece sarpa sannca haşhaşa ve- sı, birdenbire sönmesi mümkünd 
rerek bunun aebebiııi anladılar. lnsan Bu suretle Holivut bir taraftan 
lar, hep ayni manzarayı hep ayni yeni istidatları kontrol ediyor, 
güzelliği gönnekt~ bıkDUflardır. taraftan da yıldırım hızı ile film 

İyi amma bunun bir çaresini bul- dızı değiştirmeğe cabalıyor. 
mak, be,eriyetin, kalabalığın paruı- Hiç şüphe etmemeli ki, böyleet 
nı sinema veznelerine almak li.zım. sinema perdesine birden bire yıldlf 

Bu ifi dtlfUnUrlerken mefhur sine- olarak çıkmak hevesinde on binleıl' 
ma gfrll'Jerini ortaya çıkardılar. Pil· ce genç Amerikan kızı vardır. ~! 
rUzıUz vUcutleri, güzellik ölçülerine 
tamamile uygun boyları poslan ye
rinde, ta,kın kalçalan, mevzun ba
caklarile birer heykele benziyen bu 
kızlan ainema perdesine verdiler. Bir 
müddet te bunlann saltanatı geldi 
çattı. Artık operet filmlerde deste 
deste, boy boy çıplaklıkları rejisörün 

insaf ve merhametine kalmış genç 
kızlar belirdi. 

Bit zamanlarda bunlar sürüp giL 

bunlar, tabir caizse sıra beklemev 
meşguldür. Ancak, rejisörün, seçıof' 
si ilkönce güzelliğe istinat ettiği i" 
Holivut bir güzellik meydan muıı-' 
rebesinin alıp verdiği bir yer oıınıııf' 
tur. 

Kim güzeldir? Esmer mi, aarıffl 
mı, esmerken kendi kendisini eanfl' 
yapıvermiş olan mı, iri ağızlıısı Jlllı 
ufak ağızlısı mı, hangi burunlu'6 
hangi yanaklısı güzeldir? Bu, öt' 
altından kalkılması, bir kavga, rJlt" 

ti. Dünyadaki tuhaf insan zevkleri· cadele, noktai nazar ihtili.fı mevz 
le mücadele halinde bulunan film ki, pek yakında Holivutta kıyaınıt' 
kumpanyalan, gün geldi ki, insanla
rın çıplaklığa da kanıksadıklarını 
2"::6.UU.ICI, 

Bunun arkasından bir keşif daha: 
Korkunç filmler. Evet, hemen hepi
mizin hatırındadır ki, birkaç sene 
evveline kadar sinema alemini bir 
korkunç filmler heyuli.sı sarmıştı. 

lki yUzlU adam, canavar yaratan dok 
tor, Düsseldorf vampiri ve saire ve 
saire gibi birçok ürpertici, terletici, 
hatta, hatta insa.ııı sinemadan dıp
nya fırlatıcı filmler gördük. Kim bi
lir, her halde, korkmak ta insanlar 
için hazan bir ihtiyaç halini alır ki, 
bu filmler de oldukça tutundu. Bun
ların da modası geçtL Üste para ve
rerek, yüreklerini ağızlanna getire
cek mUşteriler devede kulak kalın
ca, ifi değiştirdiler. Bu sefer, hepi· 
mizin yüreğini derinden kavrayan 
bir çare ke,fettiler. Bize öyle geli -
yor ki, bu yeni k~edilen siatem sa
yesinde sinema oldukça uzun zaman 
mevzu deAtirmek zahmetinden "kur 
tulacaktır. Yeni sistem pek gariptir. 

Her yiğitin kalbinde bir aslan ·M'Jl~I 
uıı::uıcı • .rwuvuuwı yı~ıL ıt!J.IBUrI 

gönlündeki aslanlar da füphesis ]li,' 
muhteliftir. Bir kerecik parlayıp ,,, 
necek olan bir yıldızı muazzam 'dl 
genç kızlar ordusu arasından bul~ 
çıkartmak aslanın en büyük man -
feti olacaktır. 

Bir sinema oynatmak için girifl ' 
len bu kocaman eziyetler, bu kot ' 
kun_ç seçmeler esnasında sinema ot' 
natacak yerde akıllarını oynatactl 
rejiı,örlerin çıkması -da uzak bir ib' 
timal değildir. Çünkil, zavallı adaıllt 
güzelliği kom,usuna imkanı yi' 
vermiyen on binlerce inatçı güzeli' 
arasından bir tane seçecek seçince1' 
kadar da anasından emdiği sUtil' 
burnundan çağladığını hissedecektW' 

Güzellik bu, kim kime bağış~ 
Aynaya bakıp ta: 

- Ben güzel değilim! diyen ç; 
lannış derler. 

TELSKOP 

Bir ingiliz kadını 
Meşhur Sinema Artistinden 
çocuğu olduğunu iddia ediyor' 

Clark Gable az kals 
mahkUm oluyordu 

. -Amerikada ve Avnıpada kadınla- rafındaıı sorguya çekilmiştir. S~ t 
nn en fazla' takdir ettiği :neşhur .ai- ma artisti kaQmın iddia e t t ı ı 
nema artisti Clark G&ble 'in bqm- tarihlerde kat'iyyen ıDgilt.f"' 
dan bir 'hıacera ıeçıııittir. Amerikan rede bulunmadığım s ö y 1 e nı l ~ 
la&etelerini fazla ifgal eden mllhiıii 8ede kadm iddialarında i • r • 
bir iatlntak sevimli artistin lehiııe in et:mittir. Sinema artisti . çıl~ 
kilaf etJneğe ball&m11tır. cak hale gelıniı ve ıinir b~ 

lleeele f\ldur: geçirmeğe bqladığı bir sırada .•~ 
lngilterede otUran 4:1 yqlarmda katlannm bulduğu p.hitlerin şeJlP"', 

lıladam Nort.on ıineına artiatinden tile vaziyetini biraz dUzelt.mtştit. 

dotıDut bir kız çocufu olduğunu id- Şahitler ısİnema artiıtinin in~ 
dia etnilttir. Kac:q@ı iddia ettiği amanlarda _ '"" 

J 
Bu iddia rumiyete dökillmilş ve lif~ olduğunu isba.t etmifr 

Clark Gt.ble Hollivutta mtistantik ta dir. 
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"Bulmaca Müsabakamızı Doğru 
Halledenler 

17 numaralı ve 24 Kanunusani 937 
tarihli mecmuamızdaki "Bulmaca mü 
sabakamız,, da kazanıp hediye alan
ların listesi: 

Birer mürekkepti kalem kazanan
lar: 

Galatasaray lisesinden Aydın Bay
ııal, Üsküdar kı.z enstitüsünde 85 Be
rin Hikmet, Üsküdar Tophaneli oğlu 
l4 üncü mektepte 19 Haldun, Kaba
~ lisesinde 156 Ahmet Germeç, İs
tanbul erkek lisesinde 884 Nevzat. 

Birer büyük dolma kurşun kalem 
kazananlar: 

Beşiktaş yıldız caddesi 32 numara 
da Samiye, Kadıköy kız orta mekte
binde 200 İffet, Fatih Emir Buhari 
sokak 6 numarada Hüsnü Tunca, İs
tanbul erkek lisesinde 467 Rıza Akal, 
Galatasaray lisesi Ortaköy şubcsin -
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Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

lsparta göz doktoru kızı Birsen Ton. 
guç. 

Birer küçük oyuncak kazananlar: 

J 
Zil~ .Beti .. s~~rcteri ~ızı Sevim Soy-

- dan, Zıle buyuk camı mahallesinde 

kat Mc~~~t Ali Önen torunu Asu • hem bilmece,, lerden en-·-ço_k_p_u_v_a_.n a- 5 numarada Nuran, ~a~~köy Acrba • 
man, Buyukada Çınar ,caödcsi Sakar lıp hediye kazananların listesi: dem General Esat koşkunde Ayhan, 
ya sokak 1 numarada Suavi Babaç, Birer mürekkepli kalem kazanan- f3u:sa orta okulunda 402 Kemal Tun 
Bursa Yeşil cadde 44 numarada Sa- lar: - celı. 
bahat Esmer. 44 üncü ilk okulda 154 Remzi Ka- Birer kart kazananlar: 

Birer küçük oyuncak kazananlar: dıköy 1 inci okulda Sliha Atabe~. Be Kuzguncuk Tenekeci Mu$<\ sokak 
. Yeşilköy posta tel~raf şefi oğlu F_e yoğlu 16 mcı okulda 74 Ayten, Şi.~li 15 numarada Rafael Avram, Sulta -
rıd~ ~r;~lmaz, Beşıktaş okullar gti zafer apartımanında 5 numarada A- n~~et Yerebata? sarayı arkasında 
neşı 8 ıncı sınıfta 216 Mediha üre _ dil, Kumkapı orta okulunda 2 Adnan. ln.~ılı .~avuş sokagı~da 15 n.umarad~ 
ten, Hayrabolu ilkokulunda 346 öz- B' b .. "k d 1 k k 1 Husnu Barlas, Manısa Akhısar Gazı ırer uyu o ına ur~un a em . ... . .. 
demir Yasak, Eskişehir Cümhuriyct kazananlar: okulunda lı8 Fazıl, 1sparta goz dok-
mahallesinde Sav sokağında ıo numa Süleymaniye Yoğurtçu oğlu sokak toru kızı Ayten Tonguç, Bursa Setba 
rada Erenel. 21 numarada S. Arıduru 44 iincü ilk şı ilk okulunda 309 Perihan, Bursa or 

Birer kart kazananlar: okulda 318 Nizamettin 'ıstanbul kız ta okulunda 506 Celasin Akören, Nu 
Sirkeci İhsaniye anbannda Niyazi, lisesinde 375 NeT.ihe B~laner 1stan _ ruosmaniye Mengene sokak 6 numa

İstanbul erkek lisesi 1184 Nihat, ts - bul erkek lisesinde 154 Adna~ Kasım rada Münise, Nuruosmaniyedc 82 nu 
tan?ul ~c~ret mektebi ııo6 Mehmet paşa 4 üncü okulda 18 Güne; Ergü- mar~~a ~~ 9 .!ekvar, Kır~lare~ sağ 

de 69 Feridun Özen. Celal Bılgın, Kadıköy Ruşenağa so- zer. lık dırektorunun kızı Vedıa Kubal, 

Birer albüm ka:ıananlar: kak Arif paşa apartımanında 2 numa Birer albüm kazananlar: Şhjli Ethem Pa..~a apartımanında Gö-
Konya erkek orta okulunda 730 Or rad~. Çan, Çanakkale Molla Yaku~ Beşikta~ Nüzhetiye caddesi Hali<;e nül Sevil, 1s_tanbul Aksaray Kırık tu 

ban, Fatih Sangüzel caddesi 20 nu _ camıı karşısında 29 numarada Bedrı Günseli, Bursa orta okul 511 Şevki lumba sokagında 2 numarada Rey -
marada Bedia Kızılkanat, Denizli Sa Turan, Osklidar Divitçiler cadd~si'. Afyon tapu müdürü oğlu Necd~t Ço; yan Gökner, İstanbul erkek ~isesin~e 
rayköy kaymakamının oğlu Ersen, 12 numarada Nurullah Şengel, Şışlı bacı, Manisa Akhisan Misakı Milli o- 1588 Orhan dede, Bursa Yeşıl otobus 
Konya akşam kız sanat okulu karşı- kı~ s.okak Vefik Bey. ap.artımanmda kulunda Ertan Oyan, lzmit Ulugazi dura.k 66 numarad~ Rükkat, Nuruos 
sında 2 numarada Süheyla, Sivas Fev Mıhnban, İstanbul Lalclı Ordu cad - ilk okulunda 82 Sulhi Bursa kız lise- manıye Şeref sokagmda 39 numara
zi Paşa okulu 429 Şahap, Ankara 1- desi türbe karşısında 289 numarada sinde 48 Sabahat Bu~sa orta okulda da Halide, Tophane İtalyan lisesinde 
marct mahallesi Aynalı çeşme sokağı ?er~ahat Bakırcıoğlu, Kızıltop:ak 2 288 İsmet, Be~iktaş Akdoğan sokak 257 Nikola Papuncolaf, İstanbul Malı 
19 numarada: Ayhan Tekin, Konya ıncı orta kız okulunda 542 Nenman, 92 numarada Sabahattin. mut Paşa Mengene sokak 15 numara 
askeri orta mektep hesap işyarı oğlu İzmir Başdurak Balcılar caddesinde Birer küçük dolına kurşun kalem da ismet, E!a~izde Sa~:aylı Sait oğlu 
Hikmet özgenler, Eskişehir Necati 114 numarada Saadet, Kumkapı N. kazananlar: Mehmet, Elazız Ataturk okulunda 
Bey ilk okul~nda 305 M. Alpay. C. Ş. S. Çuhadar, Fatih Sinanağa ca tstlınbul erkek lisesinde V. Güray, 

248 
Mehmet Açan. 

Birer küçük dolma kurşun"' kalem mii sokağında 4 numarada Bay Saim Arnavutköy birinci cadde 90 numara (17) inci sayımızdaki 
kazananl!u: Kural, Adana San Yakup mahallesi da Şake, İstanbul erkek lisesi 3 A da Bilmecelerin halJi 

Cümhuriyet caddesi Sürp Agop a- Mümessili Sabri oğ. Yusuf Ziya, Kon Cahit, Kadıköy Recai zade sokak 49 2 - Kanarya. - kan - an - A-
partımanında 4 üncü dairede Aliki ya 19 Mayıs okulu ikinci kuru, lstan numarada Semih Tulpar, Yesilköy nar --- Ana - ar - ya 
Egfimiarides, İstanbul erkek lisesin- bul 11 inci ilk okulunda 53 İsmet, gramofon şirketinde Sahir. ' 3 - Çaprast kelimeler bilmccemi-
de 1444 M. Ersen, Nişantaşı Hacı İstanbul 6 'mcı ilk okulda 20 Saim, · Birer büyük oyuncak kazananlar: zin halli: 
Mansur sokak 80 numarada T. A., Konya Tarla maha11esi 1,2 numara Bursa orta okul 272 Rece p Şener, Soldan sağa: 
Kumkapı orta okulda 204 Şevket, E - Adnan Uygur, Ayvalık Cümhuriyet Bursa Barak Fakih köyünde Yumuk l - Ayakkabı. 2 - Ahır. 3 - Ka-
renköy kız lisesinde 579 Neriman Yal okulunda 25 Cengiz. Mustafa oğlu Faik Posta kutusu: 23, mara. 4 - Halka. 5 - Sini. 6 - A-

çm~ağ. . . . ( 17) Numaralı Bilmecemizi Bursa Feyzullah paşa mahallesinde si. 7 - Şu. Gıcık. 8 - Hakiki. 
Bırer bUyUk oyuncak kazananlar: _ cami sokağında 4 numarada Sadık, 1 Yukardan a.5ağı: 
1.zmit ziraat. mücadel~ ~em uru kı- - Dogru Halledenler tzmir Bahri baba parkı üstünde Seli- 1 - Arkndaş. 2 - Su. 3 - Azm. 

zı Lerzan, 1zmıt Uh_ıgazı ılk ~kulun - ~7 .numaraJr ve 24 Kanunusani 937 rniye mahallesinde Necip efendi so - 4 - Ahi. 5 - Knraniık. 6 - Ahali. 
da 104 Hakkı FurdöndH, 1zmıtte avu tarihli meemuamızdnkf "hem eğlence kağmda 3 numarada Bayan Ateş, 1- Şık. 8 - lnnalr 
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2 

Gölge 
Oyunu 

Duvarda sigara u;cn bir bay göl
gesi yapa.bilmek ıçin ,: 

Birkaç kibrit, bir çatal, bir kibrit 
kutusu ile ince bir kağıt şiridinizin 
olması ki.fidir. İnce bir çubuğu kib
rit kutusundan gP.c;ırip ucuna kağıt 
firidi bağlarsınız. Bu şirit dumanın 
yerine konulduğu ıçiu bir ucunun 
s:g~ranıiı ucuna dokunmasına •;ok 
dikka.t etmelisiniz~ f'armaklannızın 

ıı.rasına sıkıştıracağır.ız ikişer kibrit 
bayın Raçlan olaca>tır. Sol elinizde 
tutacağınu; yemek çatalı da bayın .sL 
gara tutan elinj yapacakbr. Sağ t

linize şekil verirken parmaklannızm 
arasında ufak bir ceıik bırakmayı u
nutmayınız. Sonra ~igaralı bay kör 
olur. Hele unutup ta dördüncü par
mağınızı ileri doğru uzatmıyacak o. 
lursanızı o ,zaman daha fena ... Çün
kii bay buruıısuz c-lt.:r. 

Bu ,gölge oyum .. ~ımdiye kadar <iğ
rettiklerimdeıı daha ,zorca.. Fakat 
bence bun-:ı y:ı.pmalc daha tatlı ... 

Duvarda gözü, ağzı, bumu, şap. 
kası, hatta sigarası yerinde bir adam 
a.ksettirmek az zevk mi? Elinde böy
le bir modeli bulunmıyan bir arka
daşınıza sorun bakalım, yapabilir 
mi'? Ben şimdiden söyliyeyim ki. 
dünyada yapamaz. ............ 
FAYDALI 

BıLGİLER 

Günef Motörü 

GünCfin ışığından aldığı kuv\retle 
işliycn bir mc;>tör yaı:ılmıştır. Vaku 
bu fikir yepyeni bir ~ey değildir. !'.:v
velce Je b< nzcrleri )'apılmıştı. Fakat 
hiç biri bu kadar ~uvvetli deği~dı. 

P.u motö!" gUneşin ıı;ığından 9u Sll

rctle kuvvet alıyor: Hı..susi bir ~aut.. 
dan yapılmış ıkı tübü siyah bir ma
yi ile dolduruyorlar. Hıı tüpler güne
şin ışığını emiyor. içindeki mayi ı
sınıyor. Ve motörün kuvvetini ha. 
aıl edıyor. 

Kanatlı Bisiklet 

... 1\ ~'sn CoC'•ı1c f1;...,~s; 

Masal ıv,1usabaka1mız No. 9 1 Sıhırli 
1 Zıpzıpİar i 51 i kız 

V aktile uzak, çok uzak memie- pınl yanıyordu. "İsli kez,, şaşkmlık- 1 
kcUerden birinde zengin bir tan ı:e söyliy<."ceğini, ne yapa(:ağını ! 

adauıın karısı hastalandı. Öleceğim bilemiyordu. 
anlayınca biricik küçük kızını yanı. Peı·i; oııuıı isli, pisli elbiselerine de 

~~- ·- -~- ~ . , ' _ 
:;'__ , . /~~O!' " -
. [J:ıO:~c W 

na çağırdı: deynei;-iyle bir dokundu. Bu eski el-
- Yavrum, dedi, beni seversen biseler yepyeni, süslü bir balo esva- A . b b k d 

1 
, 

b .. ·· ö' •· d · · b. · b ld "' t•• d ki k .. ·· ·t 1 nnenıze, a anıza, ar a aş arını-ulun mrun e ıyı · ır ıusan -Olursan ı o u. 1.1s un e omur oz arı b"l - •. • 'b· .h kk b 1 'k 
l.h b" - - ·· d b" 1 1 rd" 0 za yapa ı ecegınız ır o a az ı ta ı ır gun mutlaka sana guler. a ırcr c mas o uve ı. zaman pc. _ _ . . __ .. - . ? 

Z 11 k-· ··k k · ·· ı· · · ögreleyım, ıster mısınız. 
ava ı uçu ız, annesı o unce rı: Uf k b" k"b •t k t ı s 

k · 1 d G"· 'l h ft "1 ı· 'k ded. · b lb- a ır ı n u usu a ınız .• ey· ço , pek çok ag a ı. un er, a · a- s ı ız,, ı, senın ara an, e ı. 
1 

. f t 
1 1 · ·· h • k ıd· 1 ı k d 1 •• k" d rcdecek crı etra mıza op ayıp on a-lar, aylar geçti. Guz, · atta ış ge ı. sen ve e mas.arın ar eş erm ın en b _ bo ı.v.... ld - _ .. 

K .. ·· k ·· -· d d h k ·· 1 A b ti ç ra u kutunun m"""")' o ugunu ~oy uçuk ızın yuregın e anne acıdı a a ço guze. ra aya a a. a- . . 
1 1 

. . d k t 
· · Ço"ald K ı · · b b k b 1 l" ·v 1 L ıevınız. nanma arı ıçın e u unun eksilmedı. g ı. ar ar enyıp a- . u a oya ye ış. ıa nız şunu unu . ·. . . . b" .. t k" t 

· · d" b ·ı d k t ·k· k ıçını ılkm . ır yana, sonra o e ı a.. har gcJınce babası yemden evlen ı. ma; a o a anca saa on ı ıye a- _ _ · d f 
1 

k 
' · ·1 be b · · d k 1 b·ı· · E- b. d k'k f rafa dogru yarı an , az a çı arınız. Eve üvey anne ı e , ra er onun ıkı ar a a ı ırsın. ger ır a ı a • az- ~ , . . . . d f 

1 
d. B ı ı 'k 1 1 b ·· t•· 1' akat dıkkat edınız, yarı an az a tane de kızı gel ı. un ar çok fena a a ırsan at arın, ara an ve us un , . S k b .. _.-. ·b··t·· ·k· 

ı rd K .. ·· k k h ı b h · · k" h 11 · d.. dıyorum . . a ın . utun u un çc ıp çocuk a ı. uçu ızı ırpa ıyor- aşın , cpsı eı:; ı · a erme oner- · ç·· k .. b.T. h kk , 
!ar, zavallıyı evin en fena köşesinde ler.,, _ çbıkalrkmayınız. bun u dudun °B a-

"l l" • l b b" d" azı · oyunun urasın a ır. unu yatırıyorlar, sabahtan akşama kadar s ı kız,, sevınç e ara aya • ın ı. . ' b- . -d ah . t 
tf kta k .. ·· t ı · · d · ·· S · · 1 · · · he k bıraz acele acele, ıraz a m arc -mu a · omur oz arı ıçın e ış gor. · araya gıtti. -çenye gırınce r e- _ . . , 

d .. ·· 1 rd y-· ·· ·· ·· h k .. · ·· ü d k ld le yapmalısınız. Seyırcıler kutunun uruyor a ı. uzu, gozu ep o- sın goz on a a ı. b""t·· . . . .. - .. ·b· 1 1 d 1 
·· · 1 • · · d k 'ld - · · ı. · Çün" k"" "1 1. k k"" .. t . . • u un_ ıçını gormuş gı ı o ma ı ır ar. mur ,&s erı ıçın e a ıgı ıçın ona uır u s ı ız,, , omur ozu ıçın. _ 

1
.d. 

1 d d t k 1 rd •-1· k · · k" ·· ·· ·· rd A h kL Fakat gormeme ı ır er. e a a mış a ı: .a.:s ı , ız.. o~ çır ın gorunuyo u. mma a . 
Bir· gün babalan ba..5ka bir şehre ıtatte çok, çok güzel bir kızdı. Koca Sonra kutuyu kapayıp bır masanın 

gidiyordu. Karısına, kızlarına ne he. n.t!mlekette güzellikk eşi yoktu. Hü- üzerıne koyunuz. Ve masanın altına 
diyeler istediklerini sordu. Birisi .in- kümdarın genç oğlu onu o kadar b.!- Pğılip birkaç kere kuvvetle üfleyiniz. 
ci istedi, birisi altın bilezikler, öbürü ğendi ki, hiç yanından ,ayrılmadı Bu defa kutuyu tamamiyle açınız. 
de yeni bir elbise. Hep onunla dansettj. Hep onunla ko. y . . . · ki dı ·arıya çıkarınız. 

"lsı· k 1 b" ··1 f "d . gül" d"" - led" anı ıçını çc p ş , ı ız., yanız ır gu ı anı ı~ nustu, u, soy ı. · . d .k. 
tedi Ve 'babası do··nu··p te fı"danı geti" B. . b b konu tu"'• kı .. ı Ne o ... Boş kutu an ı ı zıpzıp yuvar-, · ır ara a ası, ş 6 '4 ı. n 
rince, oou annesinin •mezarına dik- kim olduğunu sormak için prensi ya- !anıyor. Seyredenler şaşacı. .. Hal bu. 
ti. Her gün göz yaşlariyle suladı . . nına çağırmıştı. Yalnız kalınca. "İs- ki bu pek basittir. Seyircileri ça
Çok geçmeden fidanda güzel güller li kızın gözü, kolundaki saate iliş- ğırmadan evvel bir kibrit kutu.sunun 
açtı. "lali kız,, m da Ytl-reği şenlendi. ti. Saat tamam on iki değil miym~?. içine yanyana iki zıpzıp koyunuz. Bu 
Günkü annesi gülleri pek severdi. "İsli kız:,, saraydan nasıl çıktığını bi. zıpzıplar kutuya yanyana ,zorla sığa-

Bir gün hükümdar, sarayında bil· lemedi. Acele acele dışarı koştu. A- cak büyüklükte olmalıdır. 
yük bir balo hazırlamıştı. Bu baloya rabasma atladı. Fakat bu arada Kutuyu ilkin bir yana doğru yarı
memleketin bütün ileri gelenleri ça.. güzel, cam ayakkaplanndan ·biri mer dan fazla sürdüğünüz zaman zıpzıp. 
ğınlacaktı. Hükümdann oğlu onla- divenlere takıldı. Ayağından çıktı. lar içeride stkı sıkı durdukları için 
rm arasından beğendiği genç kızı se. Eğilip alsa, gecikeceğinden korktu, dışarı doğru çıkamazlar. Yalnız ken· 
çip evlenecekti. Baloya "İsli kız,, ın bıraktı. di üstlerinde dönerler. Seyirciler on
annesi de çağırılmıştı. Kızlannı gün- Hükümdarın oğlu güzel .kızın bir- lan göremez. Sonra da öbür yana 
l~r<:e slis)edi .. Balo~~- ~a~_rl~dı. "ls. donbire ortadan kaybolduğunu gö- doğru yine yarıdan fazla itersin~~-
lı kız., ın da ımroodıgını gorunce: .. k .... 1d.. A k d k Seyirciler kutunun iki yanından bu· "Se. b tl h··1.·· d b 1 runce, pe. uzu u. r asın an oş. . 

n u sura a , u~um ar a o- _ . .. .. ti.in içini gördük ~a.nırlar. Halbukı 
l 1. · · h '· · tu. Onu goremedi yalnız kuçuk, par . . suna nası ge ırmışsın, em ço~ çır- _ -• . . zıpzı!Jlar kapalı tarafta gızlı kalır. 

kinsin. Hem de is içindesin. lsli bir lak cam ayakkabısının tekını bul- Sonrasını anladınız tabii. Kutuyu 
kızın yanında hükümdarın oğlu be- du. ancak bütün bütün ~ekip çıkarınca 
ni~ kızlanmı da çirkin mi görsün.,, Balodan sonra bütün adamlara e- zıpzı_plar meydana çıkabilir. 1şte si. 
dedı. Onu evde yapayalnız bırakıp. mirler verildi. Şehir, şehir gezilerek z~ ufak. fakat <:ğlcnceli bir hokka-
kendi kızlariyle baloya gitti. b kkab ah"b· kt ı...--l·k u aya ınm s ı ı aranaca ı. UöL. • • 

,Zavallı "İsli kız,, ne yapsın? Ocak Çünkü genç prens gibi, hükümdar ---=--=--ı===-------
başında oturdu, ağlamıya başladı. Fa. da onu giyeni pek bt:ğenmişti. Mut- gün, üç gece .sürdü. "İsli kız,, hiç u
kat birdenbire karşısında güler yüzlii laka oğluna almak istiyordu. Sara. nutmadıı';rı annesinin son sözlerini ha.. 
bir peri belirdi. ''İsli •ız., dedi, ağ- yın hizmetçileri evden eve dolaştılar. brladı: 
lama . . Sen de baloya gldeceksin. Ça- Buldukları her genç kıza cam ayak- - Her zaman iyi yürekli bir kız 
buk benimle bahçeye gel. kabıyı giydirdiler. Hiç birinin ayağı- ol yavrum, talih bir gün sana güler. 

Bahçeye çıkınca peri yerden bir na uymadı. Nihayet "İsli kız,, ın Bu sözleri tamamiyle yerine g~tir-
kabak kopardı. Elindeki sihirli dey. evine vardılar. üvey anne, hemen mek için kendine ıkötülük eden lıvey 
nekle kabağa bir defa vurdu. "İsli kendi kızlarını ortaya çıkardı. Pa- annesiyle karde;;lerini affetti. Dü
kız,, riiya görüyorum, sandı. Önünde kat ikisinin de ayağı pek kocamandı. ğününe çağırdı. Ve onla:ın bahti~ar 
kocaman, güzel bir araba duruyor· Ayakkabı yanaşmadı bile. olması için elinden gelenı yaptı. _Ken 
du. Bir ara hükümdarın ada.mlan "İs. di de uzun yıllar genç prensle hır a-

PE"ri hemen ambara koştu. Altı ta- 1i kız,, 1 gördüler. "O da gelsin,, dene- rada mesut olarak yaşadı: Ve ~~.a 
ne fare yakalıldı. Onlara da birer sin,, dediler. l.Jvey annesi, o pis bir iyiliği öğreten büyük kalplı .annecıgı_ 
defa vurdu. Her biri güzel bir at kızdır. Hükümdara gelin olabilir mi. ni hiç unutmadı. 
oldu. AraJbaya koşuldu. Sonra balı. Hem de ayaklan pek büyüktür. diye 
çeden kocaman bir kertenkele yaka· itiraz etti, amma adamlar aldırma
ladı. Ona da vurdu. Bir arabacı yap- dılar. 

tı. OsUi başı sırmalar içinde idi. "İsli kız,, ı wrla çağırdılar. Cam 
AraM. da yaldızlarla süslü, pırıl ayakkabı sanki onun için yapılmış 

Maaal Müsabakamız 

( ) 
laim: . . . ,. . . . .. 

Avustt1ryaaa knno.tlı bir bisiklet, c:::::---=-=============
tcat olunmuştur !·kın yerde tıpkı caklan çok kuvvetli ve idmanlı b!r 
bir bisiklet gibi yürütülen bu bis:k- bisikletçi olmak li:uınmı,. Çünkü 
let, yavq yavaş tıpkı küçük bir tay- havalanıncıya kad:ır bildiğiniz bis~';c

~ c\bi h-.va\an.m.a~ta..dır. 'Fa.'n.l \el\~rden dana. fa.dl\ \.uvvet aarfot-

gibi ayağına uyuverince hemen bir 
arabaya bindirip saraya koştular. 

Genç prens onu kirli esvaplar içinde 
de tanıdı ve aevdi. Onunla hemen 
nişanlandı. Çok ge<;meden büyük 
.,_~~-ıi!ıe ..... ~ ~ 

Aarca: • • • • ' • ~ 1 

• • • • • • • • 
Ba kupoaa uklayma. On tane o

luıaaı bdenditini.& maaallarm nama· 
ralannı paarak sönde .. ...,.. ı .. ,,.; • 

~ ~'~·'~'-' ...... ~.w 

T 4Nın Çocuk f1~v~ıa1 

.......... ,_..... ........... -
Hem E~lence / RESıMLi BULMACAMIZ 
He 1m Bıl ;mece 1 
- ___ ,..,,..,.,,.,,., . .,-. 
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No: 1 

Bir kağıda bir daire çiziniz. Bu 
daireyi, uzunlukları biribirine mü -
s avi "3" münhani çizgiyle "4,, mü
savi parçaya bölünüz. 

Cevabınızda nasıl yaptığınızı kı

saca anlatmalısınız. 

Puvan: 2 
No: .2 

51115 
42300 
41215 
21335 

H er biri "5" rakamdan ibaret 
"4" tane adet. Bu adetleri ayrı ay
rı o s:.ırctle ikiye bölünüz ki mey. 
dana çıkacak "8,, tane rakamı 
cemettiğiniz vakit yekunları 10000 
'llsun. 

t 

ı 

3 

4 

5 

~ 

Puvan : 3 

1 1 1 

~--'" ----=-"•· _.._....,,-

Bir adam tarlaya kabak kes~·e ~ehniş. Obürü de bir avcı. Bu adam. 

Jarla tarlada on iki tane yanlış var. Bu yanlu;la.n bulu}) bize yazınız. 

Doğru bulanlara güzel lıediy~ler verect'ğiz. 

3 

Dünyada 
Neler oluyor? 

............ 

A ıner i kada San Fransisko ile 
Okland'ı birleştirecek çok bü

yük bir köprü yapı lıyor. Uzunluğu 

·•1400" metre olan bu köprünün "1" 
milyar "200" milyon franga mal ola
cağı sanılıyor. 

Tabii böyle büyük bir köprüye de
nizin dibinde sağlam ve itina ile ya. 
pılmış bir temel lazım. Bu temel de
nizin d ibinde "240'' ayak derinlikte 
yapılmakta.dır. Böyle mühim bir ışe 
rastgele bir dalgıç indirilemez. Bu işi 

ancak vücudu çok sağlam ve fevka. 
iade mukavemetli bir adam görebi
lir. 

Wiliam iReed adında bir Amerikalı 

dalgıç bu vazifeyi üzerine alm ıştır. 
ılşi hak ikaten pek güçtür. Vakıa iniJ 
pek uzun sürmüyor. Ancak "20" da. 
kika ... Fakat yukarıya çekili ş için en 
az "6" saat lazım, çünkü suyun taz
yiki her tabakada değiştiği için hızla 
çıkılırsa ölüm tehl ikesi vardı r. 

"100" ayak derinlikten sonra her 
ayak için "20" frank ta ayr ı bir üc
ret almaktadır. Vakıa bu bü yük bir 
yekün tutar, fakat zavallının denizin 
dibinde ne fena saatler geçird iği ni 

bir düşooün. 

Soldan sağa: -
1 - Oturulacak yer. 2 - Sevgili. 

3 - San'at, yemiş. 4 - Bir hayvan. 
5 - Çalınır. Şaşınca söyleriz. 6 -

Eğlence 

Köşesi 
ı . iyiliğe karşı iyilik 1 

renk, hava. 7 - Asker, zahmet. Şaşırtıcı Bir Oyun 
Yukandan aşağıya: . _ 

_ ı - Avuç içi, içilen bir şey. 2 _ T, atlı v? ço~ ~aş1rtıcı ?ı~ eg_l~n-
Bır uzuv. 3 - lyi iş, emir ve renk. ce. Dinleyıcilerden bırıne ıçın-
4 - Erkek at. 5 - Bir alet. &- Ço- den bir sayı tutmasını ve bu sayıyı 
cuklan korkutmak için söylenen mi- kağıda yazm.asuu söyleyiıUz.Sonra bıı ;~ __ ::· 
nasız bir söz, edat, 7 _ Dünya, bir rakamın iki mislini ilave etmes ini ri- ı ·: 

d . . Dah b "5' ' ·1· 7-şeyden kalan çizgi. 8 - Fakat. ca e ınız. a sonra una ı a· 

Masal Müsabakamız ve 'Kü
çük Okuyucularımız 

Sevimli okuyucularımızın bazda -
nndan gelen mektuplarda, masal 
müsabakamız hakkında daha etraflı 
malumat vermemiz isteniliyor. Bu 
müsabakaya başladığımız 11 numa
ralı sayımızda da söylemiştik: 

Küçük okuyucularımızın masalları 

dikkatle okumaları ve içlerinden han 
gisini en çok beğeneceklersc ona rey 
vermeleri lazımdır. Masal müsabaka 
mıza ait kuponların isim yerine her
kes kendi ismini ve adresini yaza -
caktır. Bunu yalnız bir kupona yaz 
mak ta kafidir. Ayİıi kupona, en çok 
beğenilen masalın numarasmı da yaz 
mak ve müsabaka bitince bütün ku
ponları birden bize göndermek şart 
tır. 

ve ettiriniz. Çıkan rakamı (50 ) ile 
zarbettiri.niz. Buna ya annesinin ya- ı 
hut kardeşinin yaşını katmasını söy. ·~ 
leyiniz. "Hasıl olan rakama, şu raka
mı ilave ediniz" deyiniz. Mesela se
nenin günlerini. Yani "365" rakamı
nı. Ne çıkarsa onda.o "615" çrknrma. 
sını ve geriye kalanı size söylemesi- . 
ni rica ediniz. 

Dinleyicinin söyliycceği rakamın 

solunda kalan iki rakam .ilkin için

den tuttuğu rakamdır. Sağında ka· 
13.n sayı da annesinin yahut kardeşi. 

nin yaşıdır. Buna göre seyircilere 
"işte tutulan rakam şudur. Annesi-

No. l - Sebzeci bayan iyi_yürekli 
"Koca Fil,, e bayram hediyesi diye 
bir elma verdi. Dönerken buzun üze
rinde yürüyemedi. Ka.yıp, düştü. 

nin ya.hut kardeşinin yaşı da şu" der 1-- • _ • ~ 

ve onlan şaşırtırsınız. 

Bakınız bu iş nasıl olur: Far:zedi

niz ki karşınızdaki için "25" rakamı

nı tutmuş olsun. 25 X 2 = 50 eder. 
50 + 5 = 55. 55 x 50 = 2750. 

Meseli.: Annesinin yaşı "55'' olsun. 
2750 + 55 = 2805 eder. 
.2805 + 365 = 3170. No. 2 - "Koca Fil,, kendine iyilik 

No. 3 - Buzu kayarak geçen ha.. . 
yan kendi kendine "Ah, ah; beni al'-
kamdan ne şiddetli bir rüzgar itiyor,, 
dip> düşünüyordu. 

Biz, bu suretle gelen reyleri toplı 
yacağız, hangi masal en çok rey al
mışsa ona birinciliği vereceğiz ve bu 
nu ilan edeceğiz. 

Birinciliği alan masala kimler rey 
vermişse, onlann arasında bir kura 
çekeceğiz ve birinciden ellinciye ka 
da.r 50 kişiye güzel hediyel&r vere -

3170 ~ 615 = ~kalır. Ve .size yapanın düştüğünU görünce pek ü-
bu rakam söylenir. Bunun solunda züldü. "Ne yapmalı acaba. Ben de No. 4 - Karşıya geçip kurtulun. 
"25" var. Şu halde seyirci içinden : buz üzerinde yürüyemem. Dur, dur; ca "Koca Fil,, onun dökülen elmaı .. 
"25" tutmUftur. Sağında da "55" ' sıklıma bir çare gcl.di,. dedi. Ve he- rmı hortuınuyla. birer birer üfleyi1t 
rakamı var. Annesinin Ya.ıtı "55" de. men bayanın arka.smdan. alabildiği- 'kucuğma. a.ttı. Böy\eet k.~ ~ 
W.rld'j . . -• ..- ...... ~.&.. ~~~~ 
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Asri Don Juan 

Bir Romen genci 
birkaç kadınla 

Hauptman'ın A •k ••• •• •• d • • 
Avukatı Delirdi merı a O ÇUSUD e iri 

::tıı!:"~!:~::.: ~::kıyım ve müthiş cinavetler 

J 
' ,, 

birden evlenmis 
dırmasının Sebebi? 
Meşhur .Amerikan tayy.arecisi 

Lindberg'in çocuğu kaçırıluıl{tan 
sonra fidyei necat aldığı halde öl
düren Hauptmnnın avukatı Eclmara 
Relli çıldırmıştır, l{endisi Broklin
deki tımarhaneye kapatılmL.::tır. Tay
yarecinin çocuğunu kaçıran Haupt
manı idamdan .kurtarmak üzere şa
hitleri itham eden şiddetli mUdafaa
lariyle bUtün dünyayı bir zamanlar 
ismi üstünde meşgul eden a\•ukatın 
çıldırmasına sebep olan şey de, mü
vekkilini idamdnn kurtaramaması vü 
zünden mesleki şöhretinin ınahv~l
vasıdır. 

Avukat Relli çocuk kaçıranı müda
faa ederken namuslu şahitlere karşı 
kullandığı hakaret amiz sözleriyle ve 

esas.sız ithamlariyle jüri heyetini ve 
efkarı umumiyeyi mahkumun aley _ 

hine çevirmişti. Bilhassa tayyare. 
cinin çocuğuna bakan ve namuslu 
bir kız olarak büyük bir itimat ka
zanmış olan dadıyı ı;eriki cürüm ola
rak it.ham ettiği celsede, dadı bayıl. 

mış ve ertesi günkü gazeteler bu ha. 
1( diseden istifade ederek mahküın a-

0 odın bir gün lcocastna anlattı: - Kızkardeşimin 500 bin leyi Yar. leyhinde sütunlarca yazılar Yazmış-
tıu do eY/endirsek!.. lardı. 
b ·· Avukatın haleti ruhuyey:i kollama-

t R un gelen Avrupa gazetelerinin verdiği m~Iirnata gö- dan yaptığı bu şekil müdafaaları ve 
~ 0ınen zabıtası dikkate değer bir hadiseyi takip ile delaili müsbiteye karşı başka birse. 
~~guldürler. Mesele şudur : bep gösteremeyip yalnız inatla inkar 

kıuı ır. ~? Romen ga2lCtelerinde çı- etmek yolunu tercih etmesi rnahkfı-
~ Cö Ubın.Ian, birçok Romen kızlarının miştir. mun idam hükmünü daha kolaylaş-
8 birt ne ıliş~ti. Genç ve yakışıklı lki genç ve zengince hemşire, far- tırmıştı. 

'ın e:kek evlenmek istiyordu. Kendi. kına varmadan ayni adamla evlen. üzerinden epey zaman geçtiği hal
~~ ~~aç teklif edecek olnn genç miş ve bütün servetlerini ayni adama de avukatın dimağında yer eden bu 

~r ıçınde hangisini seçerse ona en kaptırmış bulunuyorlar. vak'adan sonra Relli müdafaa vekil. 
Jı· Yar hayatı ~atacaktı. Ayni adam, iki hemşireyi idare lerl arasındaki şöhretinin de azaldı-

~e an gazetelerde çıktıktan sonra etmiş, ve ellerinden bütün servetleri- ğını görünce, esasen lbozulmıya ba.ş-
ırı.~ç adam bir sürü teklifler karşı - ni aldıktan sonra izini kaybetmiş - Jıyan sinirlerini zaptedemiyerek çıJ-

bl a kaldı. Bunların biri <lört yüz ti l dı •. rı. ı r. rmışwr. 
hır ey serveti olan, eli ayağı düzglin 

&enç kızdan geliyordu. 

iki eski polis, birkaç dakika 
içinde beşer kiş i vurmuşlard ır 
An1erikalıların cinayetleri de; binaları, işleri, paralan 

gibi büyük ölçüde oluyor. 
FJadelfiya civarında küçük bir kasabada 70 yaşında 

Martin Sulivan isminde bir polis memuru varmış. Bu a· 
dam gençlikten bir türlü hevesini alamamış. Saçını bo
yar, proke takar, gözlerine sürme çeker, küçücük kızla· 
ra musallat olurmuş. 
. . Biroı meylıanecle bekle.. ı 

Martin Sulivan 4 sene evvel 15 ya- iş unuttuğunu hatırlamış. Arkadaşı
şında bir kızla evlenmiş. Bu kız ge- na demiş Ki: 
çenlerde kendisini bırakıp kaçmrn. - lçtimni salah ~miyeti namına 
Ahlaksız herif te 12 ya.şmdn bir kıza şu tasallut meselesini ortaya çıkaran 
Il}Usallat olmuş. genç kadın yok mu? Ona mahkçme-

!ş mahkemeye düşmUş, ahlak düş- de acı sözler söyledim. lcime dert 
manmın tevkifine lUzum görülmliş. oldu. Hapisaneye gimeden evvel on

Martin Sulivan, eski kapı yoldaı;;ı dnn özür dilemek isterim. Evine ka
olan bir polisle hapisaneyc giderken dar uğrıyahm. 
şu teklifle bulunmuş: Beraberce kapıyı çalmışlar. Genç 

- Sen şu meyhaneye oturup beni kız kapıyı açınca Martin Sulh·an t.a
biraz bekle. Oğlumu ziyaret ederek bancayı çekerek onu da öldürnıi.iş. 
bir iş konuşacağım. Eski kapı yolda- S ra arkadaşına tabancayı teslim 
şıyız. Seni aldatıp kaçacak değilim ederek şu sözleri söylemiş: 
ya.. . - Artık görülecek hesabım knl-
Kapı yoldaşı, bu söze kapılmış. madı. Hapisaneye gidebiliriz. 

Martin Sulivan böylece serbest ka - Muhalif ftrkacılara ceza .. 
Iınca ikendisinden kaçan kan.sının e- Filadelfiya civarında bir kasabada 

vine gitmiş. Tabancayı çektiği gibi bütün Amerikanın dikkati:ıi" celbe • 
kaynana ve baba..cmıı öldUrmU3. den diğer bir cinayet vak'ası olmuş-

Sonra tasallut ettiği 12 yaşında tur: 
kızın evine gitmiş. Kızın anasile er- Eskiden polis hafiyesi olan Josef 
kek kardeşini öldürmüş. Bruno isminde biri kasabanın Cüm-

U unufulmuı hesap huriyet Fırkası reisi olmuş. O sıra -
Canavar herif bu dört cinayeti iş- larda demokrat fırkası bir sokak nü

ledikten sonra hiçbir şey olmamış mayişi tertip etmiş. 
gibi meyhaneye giderek arkadaşını Bruno kendi adamlarından addet
bulmuş. Beraberce kafayı tütsüle -ı tiği beş kişiyi muhalif fırkanın bay
mişlcr. O zaman Martin Sulivan bir rağı altında görmez mi? Daha o ak-

f:in~0ınen genci, aldığı bu teklifler i
a 0 bunu muvafık gördü. ÇünkU 
lıı~ halli bir Romen için 400.000 ley, 
~kar edilmiyecek bir servetti. 

kı 
1 
°ınen genci beğendiği ve seçtiği 

0
"1. a hır müddet muhabere ettikten 

'>i rı~ kendisiyle tanışmış, ikisi de se-

u -BU ~TE BERi 
~ış. ve nihayet evlenmişlerdi. 
~ adın ve erkek blribirlerinden a:: derece memnwıdular. F'akat bal 
gtb· geçtikten sonra genç ı:e\·ç eskis.i 
Un·1 i~ hayatına atılmak mec~uriye. 
e 1 hıssettL Yaptığı iş, bir mfiessc

tn llarnına, Romanyayı gezi p dolaş
~ tıı ak ve onun namına siparişler al -

alttı. 
J ~k önce bu işin kendisini kocasm. 
~ h faıla uzaklaştıracağına inanmı
~ tı n genç kız, çok geçmeden kocası
$ fırı l'i.iıUnU Uç haftada ancak bir de-
~ g<>rebileceğini anladı, fakat koca. 

~ (!tt~ evdiği için buna da tahammül 
~ ı. 
~ \ Ceçlnlp gidiyorlardı. Bir gün karı 

• 1~ ~~a konuşuyorlardı. Kadın, kız -
~ ~ ?'deştnaen bahsetti. Ve onun da 
~ ·OOo leylik bir serveti olduğunu 

;S ıl!d attı. Erkek bUttin bu tafsilatı din 
it\ ~en sonra baldızına da mtikenı
~a~ bir koca bulacağını vadetti. Fa. 
llt tnadamm kızkardeşi Bra.sov'da 

allıet etmekteydi. 
aı~kek, karısından bUtün tafsilatı 
d t ~n sonra icabına bakmayı va. 

J ~~ Ve her vakitkl gibi işine gitti. 
~ ba ır rntıddet sonra Brasovdaki genç 
~ h/an tla evlendi. İki kızkardeş mu
~ ~bere .ediyor ve biribirlerine bah ti
'I ıı.,;ıı~lanndan bahsediyorlardı. Yal
~ ~r k~çUk kızkardeşin koca.er da sey. 
j ~ hır ınemurdu. O da gezip dola-1 't\ı;r "e birkaç hafta da bir evine uğ-

Bunlardan 
Haberiniz 
Var mı? 
Amerikanın yerli kabilelerine men 

sup halk arasında cnn sıkıntısına 
karşı en müessir tedbir, kan aldır -
maktır. Can, kan fazlalığı veya pis· 
li~i yUzünden sıkılırmış. 

• 
Brezilyada dut kadınlar bazı hak· 

Iardan mahrumdur. Mesela bunlar 
toplantılarda evli kadınlardan veya 
genç kızlardan daha gerilerde yer 
alırlar. 

• 
Hindistanın meşhur kahinlerinden 

birisi 1939 senesinde bütiin dünyada 
Nuhun tufanına benziyen müthiş 

bir tufan olacağı kerametini yumurt
lamıştır. 

• 
Fransanm Liyon şehrinde Mordel 

adında kör bir çocuk, henüz on yedi 

y~ında olduğu halde üç veya dört 
meçhullü en çetin cc'Qir nıuadeleleri
ni kalem \'e kiığıt kullanmaclan zih· 
nen çarçabuk halletmektedir. 

• l °:du. 
, j ki kızkardeşin blriblrlne yazdıkla· Arjantinln ormanlık taraflarında 

inanmıyacaksınız Bun'ardan 
Haberiniz 
Var mı? 
lngilterede senenin 283 günü sislı 

geçmektedir. Fakat sis yüzünden İıı
gilteredc her sene binlerce khıi ölüp 
gidiyor. 

• 
Domatesin yeni bir hassası daha 

ke.p-edi!miştir. Bir Fransız doktoru
nun iddiasına göre domatesin içinde
ki çekirdekler uyuz illetine kar.şı en 
mUessir şifadır. 

• 
Amcrikada sinema icin bir gilnde 

harcanan paranın miktarı 23 milyon 
dolardır. Bu parayı her gün seyir
ciler sinema gi~ elerine ödemektedir. 

• 
Bir boksörün boks ederken daki· 

kada. seksen kere nefes aldığı garip 
hesaplar arasında zikrediliyor. 

• 
Kibriti ilk icat eden millet Çinli· 

terdir. Gariptir ki ilk kibrit Çinde bü
yUk bir yangına sebep olmuştur. 

• 

Jozef Brııno 

şaın bu beş kişiyi bir vesile ile bir a
raya toplamış. Dan dan birer kur .. 
şunla hepsini vurmuş. Sonra tutıuı • 
1>uş, muhaJ.cme edilmiş, mah\. ·ıın 
olmuş yanma bır pohs vcrilerch ha
pisaneye gbnderilmiştir. 

Mahkfım yolda bir dişçiye uğra "' 
mak arzusunu göstermiş. Eskı ar • 
kadaşı olan polis peki demiş. J;"akat 
cskı polis hafiyesi bir kapıdan gu
miş. öteki kapıdan kaçmış. 

Firan tertip edenlerden tevkıf e
dilen edilene ... Fakat bes kiı::inin kat
lı Bruno hfıl5. bulunmamış. Şimdi 
bu adam Amerikanın numaralı halk 
düşmanları ara ına konulmuş. 

T erfipli bir dnayef • 
Amerıkada son günlerde alaka u

yandıran diğer bır cinayet .. Sen Li.ıi 
civarında bir kasabada Mize isminde 

bir adam karısının evli bir adamla 
gezmiye gittiğini haber almış, polıs 
müdürüne müracaat etmiş. Belki me 

sele çıknr diye munvınıni berabe • 
rinc almış. Takibe cıkmışlar. Alda -
tılan koca ile arkadaşları, bir yerde 
kadına ve aşıkına ~ ctişmişler. Ko

ca aşıkın yanma sokulmuş. Bira& 
sert sert konuşmuşlar. Sonra koca, 
tabancayı çekmış, herifi vurmuş. 

Mahkemede polis müdurile mua • 
vini, cinayetin gözleri önünde ecre • 
yan ettiği, Mizenin ihtirastan doğ . 

muş muvakkat bir delilık esnasında. 

cinayet işlediğini şahit sıfatile söyle
mişler. Jüri heyeti altı dakikalık mU

zakeredcn sonra aldatılmış kocayı 

mazur görmüş 'e bcraet ettirmiş. 

GUmUş 
Takunya 
Modası 
Ingilterede son zamanlarda gilmU! 

takunye modası çıkmıştır. Yüksek 

sosyeteye mensup olan b yanlar ı• 

knrpin yerine gümüş takunye giy· 

mektedir. Bu ~tizden gtlmü!,1 fıyatı 

lııgilterede bir hayli yükselmistir. 
Gümüş bulamıyan bayanlar Ter 

Blan demlen teneke ayakkabılnn kul

lanıyorlar. Ne garip, değil mi? 

Bir taraftan da altın diş moda ı i!
liıs etmiş bulunuyor. BugUn A ~TUpar 

da altın diş yaptıranla:nn sayısı ~k 
azalmıştır. Macarıstanda ise "Lira 

diş,, modnfil hayli almıs yürümüştür. 
Yalnız Anıcrikndıı platin diş moda.!J 

hfıla devam ediyor. 

~ tlt İl'lektuplara göre, kocaları, biribi. yeni bir nebat kcş.f edilmiştir. Bu ne
y ll· Çok benzemekteydiler. batın insan g ibi bir çift gözü ''ardır. 1 _ J{ablelm1 at 5 senesiyle Milattan sonra 5 senesi arasında kaç yıl 

vardır: Cevap: S. 

Gecen gün Amerikada bir şatran~ 
miisabaknsı yapılmış, iki şatranç me- ğurmuştur. Fakat cocuklarm hepsi 

dt: olmti!}tür. 
rnklısı tamam 187 buçuk saat hiç-• :!. 1tkaç ay geçtikten sonra seyyar Bu gözler gece kapalı, gUndü.z açık-

'1a ~Ur ortadan yok oldu. Üç haft a.- tır. Bazı nebatat S.limleri bu nebatın, 
l ~r evine muntazam geldiği halde, yarı hayvan olduğu kanaatini iled 

b geçtiği halde uğramam1ştr. sürmektedir. 

1
8ha tulıaf ı, ikinci kızka.rde,in ko-

bıı~ da tam ayni !ırada ortadan kay-
' ~mı" 1 ı . 

e ~'it bayan da za.brtaya mftraca.at e. 
"11%iyetl bildirmişler, fak at za.

lıadtse ·e vazı et eder etmez, her 

• 
Geçen hafta. lngilterenln ~ ~h· 

rinde ayni gün ve ayni saat içinde 
ayni yaşta be1J kadın gripten ölmUş

ttir. Bunların hepsi de yetmiş altışar 

2 _Albatros uçtuğu hald~ ayağı ile kafasını ka.5ıyabilir. 
s _ HındistBJUD Jaipur şehrinde Hint musiki 8.letlcrinden birine ben

d yen bilyU.k bir bina vardır. RüzgiLr bu binanın ilzerlııden geçtikçe nağ
meler ibda eder. 

4 _ Hindlstallm J algaon şehrinde olan Bayan Sitabra 25 saat 14 da-
kika, bir ıaııza. istirahat etmeden ıkılıç sallamıştır. 

Fakat doğrudur 

yerlerinden kımıldamadan atrnnç • 
oynamrşlnrdır. Oyunculardan biri, Dünyanın en §i§man adamı bugün 
bir defasında tamam 16 s .. at •iilşün- Cknubi Afıikadadır. Tamam 278 ki. 
mtiştür. \odur. 

• 
Tibette on Uç yaşında bir kadın, on 

evlenmiş ve ilk doğum o

) dı ocuk bırdcn do-

• 
Yapılan bir hesaba göre, en stır'at-

11 yazı yazan bir adam bir gilnde 
(gün 9 saat hcsnbile) ancak 2800 ke-
lim ' b hı . 
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Antepte partinin 
bir yllhk faaliyeti 

Gümüş· mecidiyelerin tedavül
den kaldırılması dilekleri büyük 

kongreye sunulacak 
Antep, (TAN Muhabirinden) - Cümhuriyet Halk Partisi An

tep İlyönkurul geçen iki sene zarfında birçok faydalı işler gör· 
müştür. Bunların en mühimlerini bildiriyorum: 

İlyönkurul, en ziyade halk arasında karşılıklı inan ve sevgiyi 
arttrrmrya çalışmış ve bunda muvaffak ta olmuştur. Son iki sene 
içerisinde Partiye yeniden yazılanların sayısı 4321 d:r. 

Parti, şehitler abidesini ve 
parkını yaptırmış, kurtuluş bay
ramları tezahüratını filme çek
tirmiş, Parti bahçesini tanzim 
ve tevsi etmiş, Halkevi salonu
nu da temiz ~e faydalı filmler 
göstermek şartile bir müteşebbi
se vermiştir. Bunlardan başka 
parti için bir merkez binası ha
zırlanmış, Kilis Halkevinin açıl
ması da temin edilmiştir. 

Parti, belediyenin şehre temiz su 
getirtmesini temine çalışmış, ekmek 
fabrikasının esaslarını hazırlatmış, 

ışıkslll ve bozuk sokakların tenvirini 
ve döşenmesini bitirmiştir. Ayrıca, 

hususi muhasebenin Pazarcık ilçesi
ne içme suyu getirtmesini, istasyon 
yolunu yaptırmasını, şehirde, tra
hom ve dispanser yeri açılmasını, 

Kurpuzatan suyunun getirilmesi için 
bütçeye tahsisat konulmasını temin 
etmiş, köy katipleri teşkilatını kal. 
dırtmıştır. 

nyönkurulun büyük kongreye su- Gaziantep valisi ve ilyönlcurul 
nulan dileklerinden gümüş mecidiye- Baılcam Ali Rıza Çevik 
nin tedavülden kaldırılması, lisenin 
yatılı hale getirilmesi, kl!Şla yapıl-,---------------

masr, cin~yet işliyen k~ç~k çocukla~ lrahzon lımanı 
rm lııususı cezalarla takıbı maddclen 
kabul olunmuştur. 

Antalya ve Havaliai Tarihi 
:Antalya, (TAN) - Halkevi, Mu. 

fi mm er Lfttfinin idaresi altında ola
rak, "Türk Akdeniz" isimli bir dergi 
çıkarmrya karar vermiştir. Dergi, 
1882 den 1885 e kadar Antalya · ve 
havalisinde dolaşarak tarihi eserler 
Uz~inde tetkikatta bulunan (Karı 
Gıraf L:ınek Aranski) isimli Aımanla 
arkadaşının yazdığı iki büyük cilt -

• Uk tarihi tercüme ve neşredilecek, ay
ni zamanda mahalli kültüre, zlraa. 
te ve güzelliğe dair yazılar yazacak
tır. 

Bulancak Köylerinde Telefon 
Bulancak - Merkez kaza köyleri -

Je Piraziz ka.mununa bağlı 38 köy 
biribirlerine telefonla bağlanılmış ve 
muhaberata ba.5lanılmıştır • 

için vinç 
Trabzon, (TAN} - Liman şirk(•ti, 

l.sviçreye, büyük iskclede kullanıl

mak üzere 6 ton ağırlığı kaldrr~a.k 

ve elektrikle çalışacak bir vinç L.<\

marlamrştır. 

Ofta domuz mücadelesi 

Trabzon, (TAN) - Of'ta domuz 
mücadelesine esaslı bir surette de . 
vam edilmektedir. Kazanın çalış -
kan nçebayı, yılbaşı münasebetiyle 
köylerin genel ihtiyaçlarını tetkik 
etmek ve yapılacak işleri kararlaş -
tırmak üzere köy muhtarlariyle ka -
munbayları toplamış, bu toplantıda 
köy işleri görüşüldUkten sonra do • 
muz mücadeleei için köy biltçesinl" 
800 lira tahsisat konmuştur. 

\ Hayreboluda Bir Temsil 1 

Hayrebolu, (TAN) - tlçeinlz mer
kez birinci okulu ba.ş öğretmeni Bay 
Mustafa ve öğretmen Resiye çok iyi 
calışmakta.dırlar. Okuldaki fakir ço. 
eukla.ra sıcak yemek verebilmek için, 
]l.a.!ılatı bu emre tahsis edilmek üze
re her iki öı!retmen tarafından ba-

zrrlanan mttsamere pek gU.zel olmt14· 
tur. Bu suretle Hayrebolulula.r şen 
bir gece geçirmişler, ayni zamanda 
haylice varidat temin edilmiştir. 
Gönderdiğim r~im.. her ilci öğre~ 

men ile mUsa.merede zeybek oynıyan 
çoculdan bir a.rnda i!Österivor. 

TA l'4 

Samsun hatt.;;d;-;;;;l 
kalorifer yok 1 ~ az, 

Samsun, (TAN) - Samsunla ·Çarşamba 
arasında ~liyen sahil Demiryolu tariluinde 
tenzilat yapılırken, Çar,ambada ilk tahsille
rini bitiren talebenin Scınuun Orta Okul ve 
Lise.ine devam edebilmelerini temin için, 
çok yerinde bir kararla •eyrueler tarifesin
de deği.fiklik yapılmıf ve talebeye mahsus ol· 
mak üzere 250 kuruı mulıabilinde verilen ay
lık pcuolar ihda. edümi~tir. 

Samaunla Çar,amba ara•ında bulunan bir 
çok köy halkı evvelce tarilenin yüksekliğin
den dolayı trenle seyahat edemezken fimdi 

~ 
mahsullerini bile kolaylıkla ve az bir para 
mukabilinde pazara getirebiliyorlar. 

iki yüzden fazla talebe de sabahleyin çar· 
1ambadan kalkan 6,45 trenüe mektebe geli

~ yor, akfam da evlerine dönüyarlar. Bu ıuret
~ le iki yıldanberi yolcu ve eıya nakliyatı ar
~ tan ve binnetice geliri çoğalmı, bulunan ıa-

~ _,."""""'~~ ,.._,.. ""'"""'~ 

Kandı.-a
hOkOmet 
konağı 

Kandıra, (TAN) - Kandıra hü-
. k\unet konağı pek harap olduğundan 
yıkılarak enkazının müzayedeye çı. 
karılması takarrür etmiştir. Yeni 
konak yapılıncaya kadar, hükU·nat 
daireleri, kiralanacak mUtef errik ev· 
!erde çalışacaklardır. 

hü demiryolunun· iki eksiği vardır. Biri, yol- ~ 
cu vagonlarının azlığı, diğeri de vagonlarda ~ 
kaloriler tertibah bulunmama.8ıdır. Bu yüz -
den, yüzlerce küçük talebe ve halk nefesle 
ısınan vagonlar içinde seyahat etmek mecbu- ~ 
riyetinde kalıyor. 

Havalar çok soğuk ve· lena gidiyor. Her 
gün Sam•una okumaya gelen talebe ile halin 
korumak için, yolcu vagonlarına kaloriler te 
sisah yapmak lazımdır. 

Vagonların azlığından dolayı ekseriya hay 
van ve eşya nakline mahsus lurgonlarda se
yahat etlirümek mecburiydi ile karşılaşan 
halkı da bu vaziyetten kurtarmak ve bu hat
ta birkaç yolcu vagonu daha almak lazım. 
dır. Devlet Demiryolları idaresinin bu nok -
sanlan bir an evvel ikmal etmesi beklenil -
mektedir. 

Kandıra.dan Niyazi Yelkencioğlu, 
on seneden fazla müddetli bir muka
vele ile kiralanması şartiyle, asri bir 
hükumet konağı yaptırabileceğini 
bildirmiştir. 

Seri/ete muamele vergisini çıkaramadığı için üç seneclenberi 
lcapalı vaziyette bulunan cle§irmen 

KANDIRADA TAYYARE 
1ANES1 

Kandıra, (TAN - Kazam.ıza mer
but köyler halkının mahsulatı ardi
yeden Hava Kurumuna teberrüleri
nin toplanması için tebligat yapılmış
tır. Geçen sene bu yoldan alman va
ridat 4700 lirayı bulmuştu. Bu sene 
daha fazla varidat temin edileceği 

tahmin olunmaktadır. 
KANDffiA KÖYLERiNDE 

KATiPLER 
Kandıra (TAN) - Köy bütçeleri 

ve köylerin kalkınma proğra.mlan 

hazırlanılmaktadır. Bütçelere köy 
katipleri için tahsisat konulmuştur. 
Köy katipleri imtihanla seçilecek, 
kendilerine yirmi beş lira aylık veı1. 
lecektir. 

Serik ve Manavgat 
kazalarının derdi: 
Değirmensizlik 

Antalya, (TAN) - Buradan hayvanla sekiz saatte gidilen 40 
kilometre uzaktaki Serik kazası çok şirin bir yerdir. 300 den fazla 
evi, altmışı mütecaviz köyü ve beş bin kadar nüfusu vardır. Kaza 
halkının hepsi ziraatle meşguldür. Toprak çok münbit ve elveriş
lidir. Bilhassa pirinç ve p~uk zeriyatma ehemmiyet verilmekte~ 
dir. Köprü çayından kanallar açılarak su getirtilmesi, pirinç eki
mini muvaffakıyetle yürütmiye yardnn etmiştir. Susam, buğday, 
mısır, arpa, yulaf, kumdan, kuşyemi de mebzul olarak yetiştiril
mektedir. Bol otlaklar bulunması, hayvancılığa ehemmiyet veril
mesine yol açmıştır. 
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lskil·p 
kOtOphane
ye kav şflJ 

İskilip, (TAN) - Senelerdenberi 
C. H. Partisi binasının küçük bir oda. 
sına sıkL•;:ııp kalmış olan kütüpane, 
Parti binasına ilaveten sureti mahsll· 
sada yapılan 80 metre murabbaı vüS' 
atindeki bir sa !ona taı4ınmıstır. Es
ki kitap odasında kilçllk bir' masa ile 
12 sandalye varken, şimdi geniş sa
londa sandalye adedi 60 a çıkarıl:ınış, 
ihtiyaca kafi masa <fa temin oltın· 
muştur. 

Yeni salon 700 liraya çıkmış oltıP• 
çalışkan ilçebayımız Mümtazın hU· 
susi bütçe ile belediye bütçesinden aJ. 
dığı 160 lira ile de kitap dolabı ..,e 
mefruşat tedarik edilecektir. 

Kütüpanenin tevesi edilmiş olma• 
sı, bilhassa gençleri sevindirmiştir. 
Mecmualar hariç olan 2575 i bulııtı 
kitap sayısının bu sene sekiz bine çı-
karılacağı umuluyor. , 

Memur frf an Özenin iyi çalışmalıı.. 
rı sayesinde kütüpane güzel bir şe
kil almıştır. Bunda sabık İlçebaY 
Baha Koldaş'ın da himmeti görül " 
müştür. 

Antalyada 
Dehşetli 
Soğuklar 
Antalya, (TAN) - Senelerdenberl 

emsali görülmemiş şiddetli soğukleJ' 
hüküm sUrilyor. Civar kaza ve köY· 
lerde pek fazla kar vardır. 

İhtiyarlar, kıştan şikayet etmekle 
beraber, tecriibelerine istinaden kışın 
fazlalığı bolluk getireceğini söyliye
rek mUtcselli oluyorlar. 

Hasan Paşa Köprüsü Yapıldı 
Bursa - Karaköy • Bursa yolu 

üzerinde ve 120 metre uzunluğunda· 
ki Hasanpaşa köprüsü Nafıa Veka... 
letince yeniden beton olarak yaptı· 
rılmıştır. Bugünlerde köprünün mU· 

vakkat kabulü muamelesi yapılarak· 
tır. 

Erbaada Kı9 
Erbaa, (TAN) - Burada ve cıvarı 

mızda çok şiddetli bir kış hüküm sür 
mektedir. Dağlara yağan kar ild 
metreyi, ovalardaki kar bir metreyi 
gt>çmiştir. Münakalat durmuştur. 

Adananın 
Bır yıiiık 
ihracatı 

Çok çalışkan ve zeki olan Se
rik kazası halkının en mühim 
derdi, değirmen meselesidir. Ka 
za merkezinde iki taşlı ve motör
le müteharrik bir değirmen var
sa da üç sencdenbcri işlememek
tedir. 

Hatay is~iklali için 
yapllan şenlikler 

Adana, - Burada, 936 yılında 
6.725.446 liralık pamuk, 22398 liralık 
IBkarta pamuk, 1306 liralık pamuk 
kozası, 314556 liralık pamuk çiğidi, 
230450 liralık çiğit küspesi, 730811 
liralık çiğit yağı, 49053 liralık arpa, 
108184 liralık buğday\ 10932 liralık 
yulaf, 387865 liralık un, 47698 liralık 
susam, 2405024 liralık iplik, 1336437 
liralık bez, 128491 liralık yün, 26228 
liralık bağırsak ki, cem'an yekun 
12.555.879 lira tutarında ihracat ya
pılmıştır. 

Ayni sene içinde 243.552 liralik 
zira.at a18.tı, 196.433 liralık benzin, 
59.485 liralık çimento, 159.198 lira. 
lık yazyağı, 408. 780 liralık hurda vat, 
68807 liralık kahve, 62319 liralık 

kanaviçe, 43432 liralık kösele, 
539978 liralık yerli mensucat, 392487 
liralık ecnebi mensucat, 136393 li
ralık makine parçası, 35312 liralık 

şeker, 876031 liralık muhtelif mad
deler olmak üzere 8.091.060 lira tu· 
tarında mal ithal olunmuştur. Bu 
be$aba göre geçen sene Adananın 

ihracatı, itlıalatma nus.ran 4 - 5 
milyon lira. kadar fazla olmuştur. 

Gaziantep Poliı Müdürlüğü 
Kütahya, (TAN) - Emniyet me

muru Sabri, Gaziantep emniyet mU· 
dUrlüğUne tayin edilmiş ve yeni me. 
mııriyet yerine gitmiştir. 

Bunun sebebi, motörleri otuz bey
gir kuvvetinde olan değirmenin i&: 
tisnai maddeden istifade edeınemesı 
ve muamele vergisine tabi tutuıı:na. 
sıdır. Halbuki Serik ve Manavgat 
kazalarmm bu biricik değirmeninin 
kazancı ancak muamele vergisi ka
dar tuttuğu, faaliyetini tatil etmesi
nin yegane amili de bu olduğu ileri 
stirülmcktenin. 

Yalnız yağmur mevsiminde işliye
bilen sel değirmenleri ihtiyacı karşı. 
hyamadığmdan, Serik ve Ma.navg.ıt 
kazalannm 12 bini bulan nüfusu. 
buğdaylannı öğütmek için Antalya
ya kadar olan uzun mesafeyi katet ... 
mek mecburiyetinde kalmaktadırl~r 
ki bunun ne kadar eziyetli oldugu 
meydandadır. 

Son günlerde muamele vergisi ü
zerinde tadilat yapılacağı söylenince, 
esasen bizzat satışa un çıkarınıyan 
ve köylünün hububatını öğüte~ . bu 
değirmenin vaziyeti de nazarı ıtıb~. 
ra alınıp vergiden muaf tutulacagı 
Umttleri peyda olmuş ve köylü se • 
vinmiye başla.m~tır. Şunu da he -
saba katmalı ki iki mllteşebbisin nu· 
kudu inevcude!ini earfederek mey • 
dana getirdikleri mevzuu bahis de • 
ğirmen, •imdi baknnsızllktan hara • 
beye yüztutmuş, bu suretle milli 
servetin bir nebzesi olsun atıl ka. 
tarak tehtlkeyP dUsmUştlir. 

ı 

Ban'c:hrmada mitinge i~tirak eden büyüle kalabalılc 

Anadolu muhabirlerimizden gelen 
mektuplar, Hatayın istiklale kavuş
ması şenliklerinin pek muazzam ve 
candan olduğunu bildirmektedir. 

Manisada mitinge 15 bin köylU ve 
şehidi iştirak etmiş, Doktor Necdet. 
ilk tedrisat ıııüfettişi Celal Oürsoy 
ve Asım OlkU birer his.bede bulun· 
muşlardır. 

Bandırmada miting pek kalabalık 
olmuıp, muhtelif hatipler söı söyle. 
mlşlerdir. 

Oeyvede, şiddetli soğuğa rağmen. 
civardaki kgyler halkı da çalgılarly
le beraber şenliğe iştirak etmişler, 

yüzlerce kişi cümhuriyet alanındll 
toplanmış, maarif memuru Nedirf'I! 
Avukat Nedim, Kazımpaşa mekteb• 
başmuallimi Necati ve parti başkan• 
Süleyman Akyol nutuklar söylemiş· 

ler, AtatUrke, ismet lnönüne, Tevfil< 
RU!ŞtU Arasa, ŞükrU Kayaya, Hatai 

Erklnllk Cemiyetine telgraflar çe• 
kilmiştir. 

Şiddetli yağmura rağmen BıtecllC 
Halk Partisi önUnde toplanan 1ıallC 
ta ayni yUksek şahsiyetlere telgraf· 

lar çeknılşler, Halkevi, Parti ve QeııÇ 
lik nanıına söylevler verilmiştir. 
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No. 33 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

T~~~eyin, Müslüman Türklere iltica Etmeyi Ve 
urkler,den Müteşekkil Bir O rdu ile Yezidin 

Fakat elinde~~erine. Yürümeyi Düşünüyordu 
~asiyle. onu ·t ~ kesulü Ekr~mın sun.) J m ihraz etmiş olan bir şahsiyetti 
h ı mış; arşısrndakilere H'' • "d kt" · · · eybet veren bir k .

1 
dad uıeyın gı ece ı, fakat... (İmamı Ali) nın fazilet ve kahra • 

çıkarak Darülem va .~ ~ e ~ . an Bu mektup, Velidin Ehli Beyte mantığına meftun olan lranWar 0 

U. areyı er ey emış • ka~ı. ~eslediği muhabbetin bir nişa- nun evlatlarına ve Ehli Beytine 'kar: 
(liUseyin) çıktıkt M • n~sı ıdı. Buna binaen (İmam. Hilse- şı da sonsuz ve hudutsuz bir mu _ 

'7an, Velide kar t an .. son:a 
1 

er yın), onun hüsnü niyet gösterdiği_ habbet beslemektelerdi. Nitekim 
tı: şı ecavuze aş amış- ne hiç şüphe etmemiş.. Medineden (İmamı Hasan) m zehirlenerek ve ~ 
h - Ya, Velit!. Sen ona müsama· derhal harekete karar vermişti. fat ettiğini haber alan İranlılar, bü-
:y~ettin_ .. Bu hatanın yüzünden bü • Fa~at, ~ereye gidecekti?. yük bir hüzün ve teessür göstermiş _ 
'"·ez.ı.· felak.etler zühur edecek ... Belki .. <HUseyın) • bu düşüncede iken, ler; katilleri şiddetle protesto etıniş-
..ı. t kuçük biraderi (Mehmet Hanefi) lerdi. 
tir.. senın haj:atma kasteyliyecek- gelmişti: (İmam Hüseyin) e karşı ise, daha 

bUyUk bir alaka göstermektelerdi. 
Çünkü Imamı Hasan, lrarun son hü. 

o· - Ya, Hüseyin!. .Seni, mtlteessir 
V ıy~ bağırmışb.. • ve telaşlı görüyorum. 

Zi.in .~lıt, fena halde şaşırmıştı .. Yü • Demişti.. 
U Kıbleye dönerek: HU seyin; vaziyeti ona anlattıktan 

lll'- Ben, kimim ki; Resulü Ekre - sonra: 
/n torununu baps ve tevkif ede - . _ Bir ~n evvel, Medineden çıkıp 
~tn. Ona eza ve cefa eyliyeyim.... gıtmek isbyorum. Fakat, nereye git
l! arap !.. Beni bu mü~kül mevkiden mek muvafık olocagmı~ kestiremiyo • 
eıı0_halas eyle .... rum. 

ıye, Cenabı Hakka yalva~tı.. Diye cevap vermiştl 
Velide gönderilen kat'i emir O zaman, iki karde(I a~mda, u _ 

ş A.radan bir kaç gün geçmişti .. zun .uzadıya bir müzakere cereyan 

kümdan olan (Sasin Hanedanı) n _ 
dan (Yezdcerd) in kızı ile izdivaç 
etmiş; ve bu izdivaçtan da {Zeynel
abidin) isminde bir oğlu dlinyaya 
gelmişti. Bundan dolayıdır ki; İran. 
lılar, (Hüseyin) e karşı çok büyük 
bir alaka göstermektelerdi. 

İşte, bu cihotleri nazarı dikkate 
alan (Hüseyin); bütün ümitlerini, 
Türkistan ve Irana raptetmekte idi. e a~dan, Yezit tarafından, Velide şu etmişti. 

ın.irname tı:elmisti: (İmam HU • (~ ~ seyın), evvela (Hora • 
Ye:·ledine Amiu, Velit Bin Atebe. san) taraflanna geçerek, Ehli Beyte Bu iki mmtakada, kendisini büyük 

M karşı hürmet ve muhabbet besliyen bir taraftar kütlesi temin edeceğin-
('~ alfı.mun olsun ki; bundan e'1Vel Hi Türklere iltica etmek .. Hatta orada den emindi.. • 
b· eşrafının bi'ati hususunda sana hilafeti ilan ettikten sonra, Türkler_ Program tehlikeli ıni? 
dır eınirname göndermiştim .. Ara. - den milrekkep bir ordu ile Yezidin Fakat Mehmet Hanefi bu progra-
i an g\inler geçtiği halde, bu emrimin üzerine yürüyerek harbe girişmek is mı tehlikeli bulmuş, ıbirçok mahzur 
b~ra edildiğine dair, senden henüz temişti. lar göstermişti : 

r haber gelmedi.. - Ya, Hüseyin!! .. Bu düşüncele • 
~'Bu. müh~m meselenin böylece uza- Türklerle birletmek fikri rin, netice itibariyle gayet makul _ 

P gıtmesı, esbabı da bilinemedi.. Bu fikir, ona pek cazip gelmişti. 

'1 <~.ğer, bi'ati matlup olanlardan Çünkü, eğer Türklerle birleşerek Ye. 
l.l~i-e ka~ar bi'at alındı ise, ne a.. zidin üzerine yürüyecek olursa, hiç 
na ger hala alınmadı ise, bu emir- şüphesiz ki (Iran) lılar da kendisine 
sa::mi al~ığın andan itibaren bir iltihak edecekti. ÇilnkU (lmamı Hü-
11. ~e vakıt geçirmeden bu mesele· seyin), tranlılarm nazarında., kudsi-
ın husulüne gayret etmelisin.. yet ve hürmetin en yüksek makamı. 
(Şayet, 0 dört kimse bana bi'at 

etınemek hususunda. inat ve israr 
~e~l~rse, bunlardan tbni Zübeyri, 

nı Ömeri, İbni Ebu Bekiri ihmal 
ederek; (Hüseyin) in bi'atini temine 
gayret göstermelisin_ 

dür. Ancak şu var ki; o neticeye vasıl 

oluncıya kadar, bir çok tehlikeler 
vardır. Evvela, şunu düşün ki ; Ehli 

Beyt ile bu uzun ve meşakkatli yol
culuğa katlanmak, çok müşküldür . 

•'tıft 1 .. ' (Arkası var) 

LOKMAN HEKiM 
(Verilen emirlerime ragwmen (HÜ· 

se · · . Yın) fıkrınde inat ve israr eder -
......-.-=-..1tısı>llb:.•-~~-----~ .... -- ...... ...---- -- - - -
Çoc~PBc;;z A;;;= se, derhal (Hüseyin) i celp ve tevkif 

ed · k esın. Bir tenha mahalde başını 
estirip, bana gönderesin .• 

b <Eğer bu emrimin icrasında da 
(~~et . ve müsamaha gösterirsen, 
l'a USeyın) hakkındaki bükü~ ve -~a: 
b' rın aynen sana tatbik edileceg'!Dl 
ıtesin.) 

Gizli mektup 
b Velit, bUsbütün şa.şırmı.şft... Artık 
~·~ V~iyet karşısında; hem (Hüse -

1 
ın) ıni ve hem de kendisinin bir fe· 

hlkete uğnyacağmı anlanuştı... Der· 
b~l emirnamenin suretini <;ıka.rarak, 
~ 1~ n_ıektupla gizlice (Hüseyin) e 
t 0 latnıştı. Bu mektupta, şu kısa sa. 
trlar vardı: 

<Ya Hüseyin~ 
("!lezit tarafından bana gönderilen 

erıf g .. 1rnamenin suretini, ben de sana. 
0tıderiyorum. Ne kadar müşkül bir 

lllevkide kaldığımı takdir eder8in. 
k <Ben, Resulü Ekre-min torununa 
tı arşr küstahlık edecek .. ve haşa, o
tn.~n hayatına kasteyliyecek kadar 
k Utecasir ve imansız değilim... Fa -
b~t, takdir edersin ki; ben burada 
ııı; Vazife sahibiyim ve beni bu va. • 
ti ~Ye tayin etmiş otan Yezidin em • 
rr.:U icra ile mükellefim. Bu hususta 
tı~sterecek ihmal ve müsamaha., be. 

~kb~ç Ş~~hesiz ki ölüme kadar~ -
gib·lıyebılır. Çünkü; babası Muavıye 
l!ı 1• Yezidin intikamından kurtul • 

ak ınUmkün deifüdi:-. 
b (Onun için, he~ kendine ve hem 
~na merhamet et ... Ya, Yezide bi'at 
v erek şu muhalefeti ortadan kaldır. 
tt:la.hut, benim memur olduğum 

ıne muhitinden uzaklaş.. 
~1.<Sen de kabul ve tasdik edersin 
la' tehlikeden uzaklaşmak. ceddin o
ıe:. aesulU Kibriyanm emirleri cUm 
li ~ndendJr. Nitekim, bizzat kendile
"U e, ml\~rik ve mUnaf1klarm teca. 
iht~lertnden kurtulmak için, hicreti 

Yar etmişlerdir. 
<Yez·d· ltakkını ın. zulmtine karşı; Cenabı 
. selameti· senin, benim ve cüın 

Birçok türlüsü vardır ama, ço -
cu~larmın sağlığına meraklı ve ço
cugun her ne vakit biraz fazla a • 
teşi olunca hemen onun boğazına 
bakmasını bilen annelerin .ı:.u iki 
türl .. b • T u ogaz ağrısını hatırlarında 

tutmaları yetişir: 

Bir türlüsU kırmızı boğaz ağrı • 
ısıdır. Çocuğun boğazı kurur, ya • 
~ar, şişer. Kırmızılık tekmil bo • 
gaza, küçük dile, bademciklere ya
yılır. Çoouk yediği içtiği şeyleri 
yutanı.az, tükrüğünU yutması bile 
gUçleşır. iltihap bazılarında kulak
lara doğru yayıldığından sağırlık· 
ta gelir. Ateş ktmisinde yüksek o
lur, kimisinde az. Fakat kırıklık 
ve umumi halsizlik daima vardır. 

Bu kırmızı boğaz ağrısı ç9k de
fa ehemmiyetslzdir. Soğuktan, rü· 
tubetten ileri gelir. Buna. boğaz nez 
lesi demek te kabildir.Birkaç gün· 
de, hemen daima üç günde, geçer. 

Bununla beraber kızıl, kızamık, 

hAd romatizma, grip hastalıkların
da da boğaz ağrısının böyle sade 
kırmızılıkla baştadığı vardır. Onun 
için boğaı ağrısı yalnız kırmrzı o
lunca hemen ehemmiyetsiz oldu • 
ğuna hükmetmemelidi r . Hele kır· 
mızılık koyu, erguvani, vişne · çÜ· 
rüğü renginde olursa kızıl hastalı
ğına delft.let eder. Çoouğu büsbü -
tün soyarak vücudünde lekeler bu 
lunup bulunmadığına bakmak il· 
zımdır. 

Öteki tUrlüsü beyaz boğaz ağrı
larıdır. Çocuğun boğazında her ta 
re.fa yayılmış yahut en çok defa 
yalnı:z bademcik lerin Uıerlnde be
yazlıklar bul unur, Bazıhmnda be· 
yuhk yumutak olurJ pek te yapı· 
tık delildir. BCSy1e yumutak beyaz•. 
hktan bir parça alarak suyun içi• 
ne atarsanız erir. Bıı.zılarında ıkatı, 
daha ziyade yapışık olur. Böylesin 
den bir parçayı güçlükle kopara-

Yumuşak beyazlık çok defa be
nek olur. Çocuğun harareti yük _ 
se~ . te_ olsa hastalık eheınmıyetli 
~egıldır. Bu da soğuk almaktan ile
ri geli~. Çocuğun boynu şişer, ye
~~k Y!yemez, bir şey içmesi de 
guçleşır, fakat bu da birkaç O'Ün 
içinde geçer. 

0 

~ey~l~k. sert ve yapışkan olun -
ca ış degışır. O vakit hekimi çağır· 
makta hiç geciknıemelidir. Çünkü 
ilk hatıra gelecek şey difteri hasta
lığıdır. Hekiın o beyazlıktan bir 
parça alır, muayene için laboratu· 
ara gönderir. Muayenenin neti • 
cesine ~öre serom şiringa eder, 
hastalıgı pek ehemmiyetli bulursa 
laboratuar muayenesinin netice
sini bekle~n.eden bile hasta çocu • 
ğun kendısı~?· kardeşlerine şirin· 
galar yapabılır. Çocuk annesinin 
yapacağı şey hekimin dediğini har 
fi harfine yerine getirmektir. 

Sert ve yapışkan beyazlık kızıl 

hastalığından da ileri gelebilir. O 
halde hastalığın hemen b~ında 
gelmesi adet olmakla beraber geç 
kaldığı da vardır. Aksilik pek zi -
yade olunca iki hastalığın birleş • 
mesi de mUmkündür. 

Boğazı ağrıyan çocuğu, boğaz 

ağrısının hangi türlüsü olursa ol -
sun, hemen yatağa yatırmalı, ha -
raret derecesini sabah ve akşam 
muntazam olarak kaydetmelidir. 
Beslenmesi yalnız sütle, yoğurtla 
olur. Müshil ve başka türlü ilaçla
rın tertibini hekime bırakmak la -
zımdır. Yalnız bol bol ıhlamur, bi
ra:z da çay içirllebillr. 
çoeuğun boynuna sıcak suya ba· 

tırılmı• tUlbent sarmak boğa%ın 
tltlnl blraı indirir, yutkunmasını 
kolaylqtırır. Heki.m batka bir gar• 
gara il!cı tertip edinciye kadar bin 
de otuz nisbetinde asitborikli suy
la, yahut onda bir nisbetinde oksi· 

. ılır. 
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italya ve Yunanista -
na 30 bin lirahk bahk 

ihraç ettik 

Almanya ı , e 
Avusturya 
Arasında 
Almanya - Avusturya arasında \"Ü 

rütülen iktisadi ve ticari müzakeı~ • 
lerin itilafla neticelendiği ve bir an
hışma imzalandığı bildirilmektedir. Fiyatlar çifti 25 - 29 

kuruş arasındadır 
Bu anlaşmada iki memleket arasın 

daki emtia mübadelesi 1936 senesi ti 
caretine nazaran yüzde 10 nisbetinde 
daha fazla olarak tespit edilmistir 
. A!manya A vusturyadan bilhas~a 

zıraı maddeler, kereste, büyük basli 
hayvanlar ve demir. celik ithal ede
cektir. Buna mukabil . Avusturya da 
Almanyadan yarı mamul maddeler 
kömür ve kok alacaktır. ' 

. _Torik ihracatnmz $İttikçe ehemmiyet kazanıyor. Beş gün 
ı~ınd.e dok:ız İtalyan vapuru ve beş Yunan gemisi torik yükleyip 
gııı:mş.lerdı:. Her vapur 12 bin çift balık almış ve beraberlerinde 
getırdıklerı buzla istif yaparak hareket etmişlerdir. Dokuz va
pu~n sa~ın aldığı bal:rklann miktarı 108 bin çifttir. Yunan gemi
lerı de bın beşer yüz çiftten 7 500 çift almışlardır. İtalyanlar, 
fiyatların düşürülmesi için bir müddet gevşek davranmrslar fakat, 
neticede bütün mallan almağa mecbur olmuşlardır. Fi;atlar çifti 
25 • 29 kuruştur. 

Bugü !erde Adlnadan 
Şehrimize Taze Sebze 
Gelmeije Başlayacak 

Yunanistanrn 
Mısıra olan 
ihracatı azahyor 

Adanada taze sebze mnhsulü idrak 
edilmiştir. Memleketimizin ilk tur
fanda mıntakası olan Adana\ıa ta 

b 1 
. ze 

se ze erın toptan fiyatları şunlardır: 

Yunan ve ltaıya.nlarm piyasamız

dan aldıkları balıkların kıymet yekU
nu otuz bin lira kadardır. Balıkhane 
idaresi zedelenmiş, ezilmiş torikleri 

ayırmakta ve ihracat mallarına ka
nştxrmıya.rak aynca mezat suretile 
yerli alıcılara satmaktadır. Bu tarz 

ecnebi elıctlan memnun etmiştir. Ba

lrkhane deniz mahsulatanız için gö
rülecek bir sergi kadar ehemmiyetli 
işler yapmaktadır. Yalnız yarubaşm

da denize akan bir lağım balıkhane
de balıkların deniz suyu ile yıkan

mamasını icap ettirmektedir. Halbu
ki terkos suyu balıkları beyazlatır ve 

bayat balık manzarasmı verir. Bun
dan dolayı 4 - 5 bini bulan balıkçı 

Yunanistan - Mısır arasındaki ti -
caretin durgunlaştığ1 ve bilhassa Yu
nanistanın Mısıra olan ihracatının a
zaldığı görülmektedir. 

Bakla 50-60, Bezelya 30-40 kuruş
tan satılmaktadır. Marulların aA:iedi 
1-1.5 kuruştur. Adanadan bu .. 
1 ı 

gun. 
erde stanbula da taze sebze gelmive 
başlıvacaktır. Ankarava o-o··nd .1• · . "' en en 

esnafı vaziyetten şikayetçidir . Dün 

sabah 48 motor ve öğle üzeri aynca 
20 motör torik gelmiştir. Hepsi sa

tılmıştır. Dün iki İtalyan vapuru da-
ha balık yükliyereh hareket etmi:ştir. 

Bugün de iki vapur daha harct<:et e
decektir. Uskumru azalmıı;tır. Fiyatı 
boylarına göre toptan 28-32 kuruş
tur. Levrek ve lüfer pek azdır. 150 
kuruşa satılmıştır. Barbunyularm 
boylarına göre 180 - 250, Tekirler 
25 - 60, çınakop 40 - 50 kuruştur. 
Dün bol hamsi ç1kmam1~tır. Yalnız 

Arnavutköy önünde iki kayık hamsi 
tutulmuştur. 

Gül Sergisi 

Ba~lon beledivc~i tarafından \ıçı· 
lacak beyndmilcl.gul sergisi nizam· 
namesi vilayete gönderilmiştir. Ya • 
pılan tetkikata nazaran sergiye mem 
leketimizden iştirak edecek kimse 
yoktur. 

ZAHiRE 
BORSAS1 

'tJı._~ • ......-. -- ... ....-..... 

1 - İthalat - Bugday 270, arp:.ı 
105 çavdar 60 yapak 12. un 46 tiftik 
4 pamuk 4 mı::ıır 13 ı 4 fasulye 2 ~U· 
san1 2 3/4 peynir beyaz 1 kıl l ton. 

llıracat - Yapak 77 arpa ıos 1 2 
tiftik 3 1 4 ton. Afyon 25 kilo. 

2 - Satışlar 
Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 

25 paradan 6 kuruş 211 .ı paraya ka
dar buğday kızılca kilosu 6 kuruş 10 
paradan ·buğday sert kilosu 6 kuruş 
32Y2 paradan 6 kuruş 35 paraya ka
dar, Arpa Anadolu kilosu 4 kuruş 35 
paradan Çavdar kilosu 6 kuruş Su · 
saı:n kilosu 17 kuruş 30 paradn n. Fa
sulye ufak kilosu 8 kuruş 20 para · 
dan, Yulaf kilosu 4. kuruş 30 para· 
dan Zeytinyağı ekstra ekstra kilosu 
63 kuruştan 65 kuruş 20 paraya ka
dar, Zeytinyağı ekstra kilosu 60 ku
ruştan 62 kuruşa kadar, zeytinyağı 
2 ci yemeklik kilosu 49 kuruştan 52 
kuruş 20 paraya kadar. 

• Zahire borsasında muamelelerde 
biraz canlılık görülmektedir. Arpaya 
is~ekli alıcı olmuş ve 14,35 kuruştan 
abvre '5atışlar yapılmıştır. Buğday • 
la.rm fiatleri ayni nisbette durmuştur 
evvelki gün gevşek satılan buğday • 
Ia.r dt1n kim.ilen eatılmtştır. Şehrimi 
ze 22 vagon buğday, 4 vagon arpa ve 
bir vagon çavdar gelmişti. Suısam 
17.30 kuruşa. verilmiştir. Buğdayların 
cinsine göre fiatler 6.25-6,35 kuruş 
arasında değişmiştir! 

1936 yılının ilk 10 ayı zarfında Yu
nanistandan Mısıra 142,677 ,000 drah 
mi tutarından 13.099 ton mal ihraç 
edilmiştir. Halbuki 1935 yılının ayni 
devresindeki ihracat 180 milvon drah 
mi tutarından 25,000 tonu bulmakta 
idi. 

taze sebzeler karnilen satılmıştır. 
• • 

Son hafta içintle Adanada 873.6'i4 
kilo pamuk satılmı~tır. Fiyatlar 45 _ 

~o ... kuruı; _arasındadır. Bu miktardan 
53..ı.648 kılosu ihraç ohınmuı:;t ur. 
, ______ ---

1936 yılında Mısırdan Yunanistan~ 
187,411,000 drahmi değerinde JR,821 
ton mal ihraç cdilmistir. Bu mikla!" 
ise son üç senenin \'asati ihracatın -

BORSA 
dan iki misil. fazladır. Yı.ı.nanistaııııı 6 Sl RA1' 
Mısıra olan ıhracatının azalmasma 1 ' 

<Tı\I \l:TJ~St 

rağmen ba:ı:ı mııddE'lerin ihr~<'atı di- P a r a 1 a r 
ğerlerinin hilafına art.maktadrr. Me-
sela: taze peynir, kuru incir. iizlim 1 

Alış 

ve b~l(~ını~m kuru mcyva. zeytin H' il 
ba:ı:ı ıkıncı dC'rccede ehemmiyeti hab: Sterin 615.-

ı Dolar ııs 
maddelerin ihrncatı çoğalmakta iken 20 ı.ıan ,, .-~ 11.3.-

gcri kalan bütiin diğer maddelerin ve ~l ı..ıı e• ı .tu -

b
.lh l t'" · 20 f:elc;ıl·a r. 80 ı assa yapra' utıin ihracatı kom- 1 20 Uıanmı ıs= 

şu memleketlerin tütünlerinin Mrnır j 'L ıaıv•~·· ır 't, -
1 d k · · 411 l.e•• 20 -pazar arın a ra ıp vazıyette bulun. 1 Flono 153 _ 

maları dolayısile azalmıştır. l\J Çek .. sh vulr tro 'I -
1 <; 1 "' 2( -
1 l'vfark 2~ -

Petekli 
Bal 

ve Süzme 
Fiyatları 

Piyasaya getırılınektc olnn balların 
karışık ohnudığı yapılan lctkıklen ltn 
anla~ılmıstır. Anka: anm petekli neYi 
kilosu 90 100 ve suzmcsi ı:m. 12;; 
kuruştur. Edremit bnllarınm renbi 
koyu sarı olmakla beraber petekli 
70 ve süzmesi 90-95 kuruştur. S:.ın'i 1 
ı1eteklerc doldurulmuş olan balların 
ek:;erisi tabii peteklere nazaran daha 
dolgun cıkmaktadır. 

Yoğurt Fiyatları 

Şehrimize fnzla mıKt ırcla Silivri 
yoğurrlu gctirilmeklt· olmasm:ı rnğ'
mcn. yoğurt fivaUımnda hala viiksek 
lik drtvanı cdı\:or. Toı)tan voiurt 21 
•)') k • _,, uruş olduğu haldı' pcrakt>nde 35 

kuruşa satılmaktadır. 

1 Zloıı 
Pcngo 
20 Ley 
L>ıtıd• 

',. ıturnno 

Altrn 
Banknnt 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paru; 
Milano 
Brüt· d 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcıdam 
Pı g 
Viyana 
Madrıo 
Rerlin 
Varşovrı 
Bııılareııte 
Bitkrcş 
B<"lgrnd 
Ynkoh-:ıma 
1o~kova 

Stokholrn 

Tahvilat 

!0-
!1-
11 -
48 -
~0-

1013.-
245.-

617-
0.7928 

17.0425 
15.0625 

4.6985 
SS.5750 

3.4684 
64 3435 

1 4477 
22 73 

4 265 
11.35 

l.9(jQ6 
4.1Q2!i 
4.3760 

1 OS.~9 
34 ~225 

2 7814 
24 9~ 
3 1435 

Arjant;ncle Hububat ve Keten 

T h 1 
Anadolu I ve l 1 kupon kesık 

o umu Rekoltesi 

A
. . . !Esham 

rJan\ın zıraat nezareti bu yılın 
hububat ve keten tohumu rckoltele- Mcrkc:z Bani.ası 
ri hakkııı<la yapılan son tahminleri 1 s t i k r a z l a r 
neı;retmiştir: Bu~dr.y rekoltesi 6,800 Turk Borcu 

bin. keten 1.880,000. yulaf 820,000 ar brg.ın• ' B C 
pa 680,000. çavdar 225,000. kuı.. yemı Sıvas - Erzurum 1 

Satış 

6.20.
ızs.-
111.
l.l:..-
81-
22.-

) .-
l1 -
M .
Su.
q_ 

28-
22-
23-
14.-
52.
'2-

014.-
246.-

616-
0.7920 

17.02.S 
15.0860 

4.7060 
88.7175 

3.4740 
64.4480 

1.45 
22.7675 

4 271 0 
1 l.3675 

l.9720 
4 20 
4.3830 

108.7672 
34 5775 

2 i888 
2~.91 

3.1485 

39.-

ıoı.-

22 50 
97 !ıO 

95.-50 

* * * 30.000 tondur. Bu miktarlar bir ev • 
\"elki :-ıenc~e nazaran buğdayda J .950 Boı·sada Dünkü Muameleler 

bin, ketende 3i0.000. yulafla 300 000 Dün borsa vaziyeti bır giin e\'veli 
arpa·d~ 220 000, çavdarda 98.000. kuş 1 ne nazaran daha iyi geçmiştır. Parla 
yemm e 6,000 ton daha fazladır. borsası kapalı oldugundan Turk bor 

1 

--- cu on kuruş yUkselmiş 22.55 lira ol-
Ll MAN HAREKETLER! nıustur. Anadolu tahvilleri 39 lira -

dan iyı alıcı bulmuştur. Mümes.:;iller 
41,iO, Anadolu hisseleri 24,W, aslan 
çimento 14,25 liradan muamele <>'Ör
müştür: Cümhuriyct merkez bankası 
hi~se~~ri 101 liradan muamele gör
muştur. Yarından itibaren yeni on 
beş günlük likidasyon başlıyacaktır. 
Fakat araya bayram geldiğinden bu 
defa likidasyon müddeti Uç hafta sü 
recektir. Likidasyona kalan mallann 
yüksek faiz bulamry-aca.ğı tahmin o
lunmaktadır. Bnnun 5ehı>bi bü,;ı • 
miktarda Anadolu tahvillnile Tiir" 
borcu hisselerinin pivasada fazb Iı
<:ı bulabileceği kanaatidir. 

Bugün limanımızdan gidecek va· 
purlar: Saat 12 de Aksu Karadenize. 
.8,30 da Kocaeli ).ludanva\'a, 9.30 da 
Uğur lzmite, 9 da tayyar. lzmire. 

Bugün limanımıza gelecek vapur
la'r: Saat 8 de Kemal Ayvalıktan. 

Güneysu Gecikti 
Mersinden 1stanb'Ula hareket eden 

Denizyollarınm Güneysu vapuru Ak
denizde devam eden fırtmrı yüzün· 
den evvelki gün gelmesi lazım gelir
ken ancak yam limanımıza gele
cektir. 
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Bir Haftalık 
Tarih 

Hariciye Vekilimiz Millet meclisinde evvelki Elektrik şirketi-

son görüşmeden 2iinkü toplantı ~:r~k:~:ri 
[Ba§ı 1 incide] 

nstaki askeri üsleri gibi bir ne\i as
keri levazım merkezi olduğu İtalyan 
lar tarafından temin edilmiştir. 

çok memnun ·· "' ,,,.... 

İki taraf arasındaki muhtelif me • 
ı;eleler normal diplomasi yollarile 
halledilecektir. Habeşistan ,·aziyeti 
fiilen zaten tanınmıştır. Hukukan ta. 
nınması, Milletler Cemiyetinin gele
cek toplantısında Habeşistan, cemi • 
yet azalığından sakit olunca kendi 
kendine tahakkuk edecektir. İtalya • 
nın Montrö mukavelesine iltihakına 
aıt müzakerelerin tamamlanması da 
ayni suretle bir zaman meselesidir. 

Belgrat buluıması 

D oktor Tevfik Rüştü Aras, Bel 
gratta bir gün kalmıştır. An

kara ile Belgrat arasında yakınlık, 
iki taraf devlet adamlarının, müşte -
rek alaka davet eden işleri her vesi
le ile beraberce gözden geçirmeleri
ni tabii bir itiyat haline koymuştur. 
Doktor Stoyadinoviç ve Doktor Tev
fik Rüştü Aras, Akdeniz vaziyetini, 
Milino mülakatını, Hatay anlaşma • 
sının dostça neticelerini gözden ge • 
çirmişler ve iki hükfımet arasında her 
vakit olduğu gibi tam bir görüş bir
ı;ği bulunduğunu tebarüz ettirmiş -
lerdir. 

Romanyalı misafirimiz 

[Başı 1 incide] 
mümessili müşavir Gruev, protokol 
şefi Bclinov ile Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan elçileri ve 
Türkiye Elçiliği memurları tarafın • 
dan karşılanmıştır. 

!ki nazır, istasyon salonunda sami
mi surette konuşmuşlar ve bilahare 
bu konuşmalarına, Bulgar B~vekili
nin eksprese ta:kılan vagon salonun
da devam eylemişlerdir. Köseivanof, 
Türkiye Hariciye Vekilini bu salona 
davet etmiş ve Herdeki istasyona ka 
dar geçirmiştir. 

Dragoma.n ile Sofya arasında, Dr. 
Tevfik Rüştii Aras, Bulı:ı:ar ga7..eteci
lerini kabul ederek. Millino ve Bel 
grat konuşmalarından çoık memnun 
olduğunu bildirmiştir. 

Dr Tevfik Rüştü Aras. Bulgar -
Türk mi.inasebetlerine de temas ede 
rek bu münasebetleri:ı çok dostane 
mahiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Aras, Bulgar - Yugo&lav pak
tmm. Balkanlarda sulhun tak\iyesi
ne mühim surette yardım edeceğini 
beyan etmi.c;, ve nihayet Türkiye Baş
vekili İsmet 1nönünün, Yugoslavya 
Başvekil Dr. Stoyadinovoç'in ziyare 
tini iade etmek fi7,ere, önümUzdeki 
ilkbaharda Belgrada gideceğini bil -

tefsirler hayırhahanedir. Gazeteler ı 
Türk - lta.lyan münasebatmın tarih
çesini yapmakta, yaklaşmayı, Akde
nizde Centlcme'nt .A:gremen'le başh
yan salaqm mantiki bir neticesi say. 
maktadırlar. 

Tan eliyor ki .•. 
Temps gazetesi diyor ki: 

S alı günU dost ve müttefik Ro 
manyanın Hariciye Nazın 

memleketimize gelecek ve harici va· 
ziyeti beraberce gözden geçirme işi 
Ankarada M. Antonesko ile tekrar 
edilecektir. Bu buluşmanın da iki 
Balkan müttefiki arasındaki görüş 
birliğini ortaya koyacağına ve arada
ki sıkı ve samimi dostluğun tezahÜ· 
rüne güzel bir vesile daha teşkil ede 
ceğine şüphemiz yoktur. 

dirmiştir. 

ismet lnönü'nün Belgrat ziyareti 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden)-

Bu ayın 25 inde baş1ayacak olan kon 
sey içtimalarında bulunmak Uzere 
Cenevreye gidecek heyetimizin ha -
reket günü henüz tcsbit edilmiş de
ğildir. 

"- Centlement Agrement Şarki 
Akdenizde fiili vaziyetin tanzimi su- ' 
retiyle mantiki bir mütemmime muh
tnçtır. Diğer taraftan Türkiyenin 
emniyeti için 'Montrö mukavelesinin 
tam semeresini vermesi de ltalyanm 
iştirakine bağlıdır. Ancak Boğaz. I 
larm Romanın tabirince Rus emper. I 
yalizmine alet olmaması hususunda 1 
ltalyan kaydi ihtirazisi diplomatik 
yollardan kolay hallolacağa benze • 
miyor. Herhalde Italya Montrö'ye 
iştirakini Türk - Italyan meseleleri
nin umumi tanzimine ve Şarki Akde
nizde iki tarafın emniyetine matuf si. 
yasi bir karşılığa tabi tutmak arzu
sundadır. Sefaretler vasıta.siyle mü
zakerat, nazik olacak ve havli za. -
man istiyecektir. Binaenaleywh Mila. 
no mülakatı ilk konuşmalar mahiye
tindedir. Ve ehemmiyeti yapılacak 
anlaşmanın sarih hedefi üzerinde ikı 

nazarın mutabık kalmış olmasında • 
dır. Bu bir başlangıç olmakla be -
raber devamlı salAh için zaruri olan 
manevi şeraiti şimdiden yaratmış bu. 
lunuyor." 

Evvelki gün Mill<-t Meclisinde "Teşkilatı Esasiye" kanµnunun tadili et
rafında yapılan münakaşalı müzakere esnasında söz alanları burada gö
rüyoruz. Yukanda Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya. nltta Teşkilatı E
sasiye Encümeni Reisi Şemsettin (Sıyas), ortada da Ifamutayın evvelki 
günkü toplantısını göt-µyoruz. Türk - Rus clostluğu 

İnformation, Petit Journal. Türk -
Rus dostluğunun selabetini teyitliye
rek buna ihtimal vermiyorlar. 1tal
yanm da komünizme muarız olmak
la beraber o kadar sarih bir hasma
ne politikaya girmiyeceğini sanıyor· 
lar. 

Ayın 14 ünde Balkan matbuatının 
ve 15 inde Balkan devlet adamları • 
nın Atinada b~hyacak görüşmeleri 
de Balkanlar arasında günden güne 
ıırtı:ı.n bağları bir kat çoğaltmak ve 
kuvvetlendirmek için bir merhale o
lacaktır. 

Hitlerin. nutkunun tesirleri 

Balkanlar haricinde HiUerin nut
ıkuna ait rnün~alar devam 

ediyor. Nutkun bilhassa lngilteredeki 
tesiri menfidir. Hitlcrin silahlan tah 
dit etmek esası hakkında müsbet 
bir şey söyliyeoek yerde her memleke 
tın müdafaa. ihtiyaçlarım biz.zat ta}in 
etmesinde ısrar etmesi, eski müstem
lekeleri istemesi ve Sovyet Rusynnın 
Avrupa cemiyetinden ihracında açık 
tnn açığa ısrar göstermesi, ln~iltere 
de bedbinlik uyandırmıştır. Ameri • 
kada, Ruzvelti Avrupa işlerinde mu 
tavagsıt bir rol oyna.mıya teşvik eden 
leı de bedbinlik duymuşlardır. 

FTansada telakki da.ha .sakindir. 
Harp mesuliycti beyannamesinin yır
tılması '\"e Versay muahedesinden ge 
l i kalmış ne varsa sepete atılması, 
'F'ransada, çok gariptir ki, heyecan 
tıya.ndırmam.ıştır. Tcmps gazetesi bu
nu "ameli bir n ticesi olmıya.n na.zari 
bır hareket,, diye ükfmetle karşıla
ınışbr. Rusya hakkındaki iddiaların 
uyandrrdığı müşkülat unutulmamak 
Ja beraber Hitlerin Fransa ile ihtitnr 
lr mesele kalmadığı ve sürpriz de\Ti
nın geçtiği hakkmda söylediği sözler 
i:}i bir tesir uynndınnıştır. Delbos ta
J afmdan söylenen bir nutukta nrad:ı 
hedef itibarile birlik bulunduğu, usul 
!erde ihtilfı.f olmakla. benııt>er konusup 
~nlaşmak mümkün olduğu teyit edil 

Heyetin aynı 21 veya 22 sinde bu
radan ayrılması kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. Hnriciye Vekilimizin 
Atinadan sonra Bağdat ve Tahrana 
gideceği yolundaki haber hakkında 

hariciyemizin salahiyetli makamları 
ademi malfımat beyan etmektedir -
ler. Diğer taraftan Başbakan İsmet 
lnönünUn Yugoslav Başvekili Stoya
dinoviçin memleketimizi ziyaretini i
ade maksadile Belgrada gitmesi mu
karrer ise ~e şimdiden bu ziyaretin 
tarihini tesbit etmek mümkün de -
ğildir. Fakat mart ay1 içinde olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Anfeneskonun Ankara ziyareti 
Ankara, 6 ("l'an muhabirinden) -

Bu ayın onunda Hariciye Vekili Dr. 

ita/ya su/ perver ise ... 
Pertinax, Echo de Paris'de diyor 

ki: 
"- !talya sahiden sulhperver ise 

bu konuşmadan istifade edebilir. Mi
lanoda akdedilmiş bir şey yoktur. 
Müzakere sefaretler vMıtasilP ola • 
caktır., 

Balkan 
Memleket'e-

Tevfik Rüştü Arasta refikası, Ro • rı• ne vı·ze u•• cretı' 
manya Hariciye Vekili Antenesko ve 
refikası şerefine Hariciye köşkünde 
bir akşam yemeği verecektir. Ayın 
on birinde de Antenesko ve eşi, An 
kara Palnsta Hariciye Vekilimiz şe
refine bir ziyafet vereceklerdir. 

-..-.---::--
Türk· Yunan Turizm 

Heyetinin Dünkü 
Toplantısı 12 Şubatta. Tevfik Rüştil Arasta 

değerli misafirleri Atinaya. mUtevec- Türk • Yunan turizm heyeti dün 
cihen Ankaradan a~Tılncaklardır. saat beşte Yunnn Gcneraı Konsolosu 

!falya ve Milletler Cemiyeti M. Gaphos nezdinde bir toplantı yap-
Roma, 6 (A.A.) - Siyasi mah:ıfil, nuştır. Hazır bulunanlar arasında 

J{ont Ciyano ile Dr. Rüştü Aras ara. Türkiye Turizm klübU reisi Reşit 
sıncla vukua gelen Milano mü1iı.kııtı Saffet Ata.bin, YusUf Razi, Merkez 
dolayısiyle yapılan ve ltalyanm Mil- Cümhuriyet Bankası Direktörü Na
IcUer Cemiyeti mesaisine iştirak ey- zif, Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Iıyecc~'İni bil1iren tahminlerin esassız Cevat Nizami, Belediye Turizm şu-

besi mu .. dürU' · :Kemal Ragıp, Liman olduğunu tebarüz ettirmektedir. 
Türk - Fransn anlaıması Şirketi Direktörü Rau! Manyas, 

hakktncia Türkofis DirektörU Suphi Ziya ve 
birçok Yunanlı dostlarınuz h8.7.U' 

Paris, G (A.A.) - Delbos, bugün, bulunmuşlardır. 
Jsveçin Paris elçisini kabul etmiş 
tir. Elçi, Delbostan lskenderun San. 1çtima neticesinde Türık - Yunan 

Japonyacla galeyan cağı meselesinde Milletler Cemiyeti turizm hareket.inin artması maksadi-

J a~nya.nın dahili işlerinde bü- konseyi raportörii olan Js\•eç harici- le şu ka..-.u-Jara vnrılm~t.ır: 

mi.,, tir. 

yilk bır galeyan vardır. Bu ye nazın Sandler namına Türk - 1 - Vize resminin indirilmesi 
vazıyet Avrupa.dn dikkatle takip edi· ı•'ransız anla.şmasmm filiyata. konma- 2- Transit vi.7.ooini.n kaldırılması 
byor. ı;ma Jn<-ıtuf tedbirler hakkında ma • 3 _ Türidyenin yaz turist saha-

Japonyanm garp usullerlnl kabul liımat almıştır. 
ettiği gündenberi Japonyada birlbiri- sı, Yunanistanm krş sahası addedil-
le çarpışan iki kuvvet vardır: Biri ha Cenevrenin Faydası mesi şaı1ile Türkiye ve Yunanista.-
rıgte hoş geçinme!· istiyen i.s. ve para Pnris, 6 (A.A.) - Anadolu ajan.. nm müşterek bir saha addedilmesi 
kuvvetidir, diğeri de eskiye bağlı o- sının hususi muhabiri bildiriyor: 4 - Turistler için otel ücretlerin· 
lan \'e fütuhat anyan askeri kuvvet- Ay man Ma.rla Roustan "Tribun de tenzilat 
tır. de Nation" da diyor ki: 5 - lsta.nbul • Sclanik • Atina 

1931 senesine kadar iş alemi orta- Sancak miizakeratında ehemmiyet a.rru;mda şimdi iki defa olan yataklı 
lığa. hakiın olmuştur. 1931 senesinden verdiğimiz cihet an'anevi Türk - yerine hergi.in doğru yataklı, doğru 
~ri aradaki çarpı.5mıı had bir şekil· ~,ransız dostluğudur. Diğer bahisler vagon ve do~ posta (Şimdi hazan 
de devam etmiştir. 21 ikincikanun ikınci derecede şeylerdir. Cenevre _ .İstanbul • Ati.na pos.tası Londra pos 
l !J37 günü Hirota kabinesi, askeri ta . f aydnsı Ingiliz _ Fransız tesa- tasından ziyade va kıt almaktadır.) 
rnfa körüköriine itaat ettiğinden do- ~d .. ~çln.n yanında bilhassa 6 - İki memleket arasında ya 
layı hücumln.nı. uğramışt.ır. Bunun nu u ";._._,, dostl y b"tUn Türk, ya Yunan veya muhtelit bir 

Bir ahlaksızlık şebekesi 
l Ba§ı 1 incide] 

için umumi hükümler dairesinde mu· 
ameleye tiıbi tutulmuştur. 

Ahlôk.mlık. ~ebekesi 
Dürt buçuk aydanbcri tahkikatı 

devam eden ve bu müddet içinde za
man zaman birtakım isimlerin dedi
kodu mevzuu olmasına sebep olan 
ahlaksızlık şebekesi üzerinde de şun· 
lan söyledi: 

"-Ziraat Bankası muhasebe mü· 
dür muavini Rı'fkı ile hizmet~isi Ra
şidin birtakım küçük çocukları ev
lerine toplayarak ahlfıklannı bozduk 
ları haber alınmış ve bunun üzerine 
zabıtaca derhal sıkı bir surette araş· 
tırmalara girişilmiştir. Çocuklar, 
Rıfkmın evi•ıden çıkarken yakalan· 
mıştır. Bunlardan ikisi on beş ya • 
şından küçüktür. Kendilerine namus 
haricinde muamelede bulunulduğu -
nu söylemişlerdir. 

Bu cihet maznunlarca da itiraf O· 

lunmuştur. Bunun üzerine memuri
yetimizce derhal iş ele alınmış, tah· 
kikata devam olunarak r.adisede bak 
kal Ahmet çavuşla, bisikletçi Ali Os· 
manm da müşterek oldukları anla -
şılmıştır. 

Dört mevkuf 
Fiilin ağrr cezayt icap ettiren suç· 

Inrdan olması dolayısile Rıfkı. Raı;ıit. 
Ali O!'lman ve Ahmet çavuşların tev
kifleri istenmiş. sulh hakimliğince 
sorguları yapılarak tevkiflerine ka· 
rar verildikten sonra hıtklarındn htt· 
kuku amme davası açılmrş ,.e iş ifk 
tahkikata tevdi olunmuştur. 

Gerek zabıtanın ve gerekse me -
muriyetimizln derinden derine yap· 
mış olduğu tahkikata rağmen hadi· 
se yukarda söylediğim eşhasın d~r 
çerçevesine inhisar ı>tmiş. başka ~ır 
kimsenin bu fiille aliı.kadar oldugu 
ciheti te~bit o1unamamıştır. Elye~ 
ilk tahkikat devam etm•ktedir. 1şın 
pek yakmda muhakeme safhasına in 
tikal edeceğhıi ümit edivorum. 

Şiddetli ders . 
Mahkemenin kararı bittabi şimdı· 

den kestirilem<'7.. Ancak sahsi kana· 
atime göre. küçük <'OCtıkları be~imi 
hazlRrmıt kurban eden bu şahıs ara 

ilanlnrmm asılması 
Bu kararların tatbiki için Beledi -

yeden Kemal Ragıp, Turing Klüpten 
Sükril ve Yunan clostıarnnızdnn M. 
~uf as ve M. Siskidesden mürekkep 
bir icra heyeti kurulmur;tur. 

Cumhuriyet mahkeme ve kanunları 
lazım gelen dersi vermiş olacaktır. 

Bu vesile ile şunu da tekrar etmek 
isterim ki. ceza kanunumuz vatan • 
daşların ırz ve namusuna taarruz 
yolundaki hareketleri büyük bir has
sasiyetle nazara almıştır. Bu gibi fiil 
ve hareketlere cesaret edecek kim
selerin başlarında Cümhuriyet mah
keme ve kanunları demirden bir el 
gibi bulunmaktadır.,, 

• 
Bizim Hususi 
T ahkiklerimiz 

.Ankarada Yenişehirde bir sokakta 
esrarengiz bir ev var. Pencereleri 
daima kapalıdır. Burası Zıraat Ban· 
kası muhasebeci muavini ve eskiden 
Bankanın İstanbul şubesi kambiyo 
şefi Rükının evidir. 

Bir, iki hafta evvel bir mektep mü
dürünün zabıtaya. bir ihbarı bu eve 
dikkati celbetmiştir. 

Mektebe devam oocn talebeden 
bir ikisinin velisi çocuklarını geç 
vakte kadar mektepte alıkoyan hu
stIBİ derslerin ne olduğunu müdür -
den sormuşlardır. Bu yolda husugj 
dersler olmadığı için müdür, işin i· 
çinde münasebetsiz bir cihet oldu -
ğunu derhal farketmiş ve zabıtaya 
haber vermistir 

Yapılan t~hkikler şu çirkin haki· 
kati ortaya koymuştur: Rıfkı, uşa· 
ğı Ra.şit, bakkal Ahmet çavuş ve bi· 
sikletgi Ali Osman birlik olarak bir 
kaç mektep çocuğunu baştan çıkar· 
nnşlardır. Ali Osmanın saatle kira • 
ladığı bisikletler yem diye kullanıl
mış, tecrübesiz çocuklar adım adım 
çirkin bir yola sevkedilmiştir. Yeni· 
şehirdeki perdeleri daima kapalı ev
de içki, hatta eroin kullanılarak ço· 
cukların iradesi gevşetildiği söylen· 
mektedir. 

Mahiyet: Bir zabıta vak'ası 
Hiı.disenin mahiyeti nihayet bir 

zabıta vak'asıdır. Böyle insanlıktan 
uzak, ga)Ti tabii itiyatlı insanlar dtin 
yanın her tarafında t~adüf edilir. 

Fakat hükumetimiz, Türkiyenin 
düri.ist ve temiz içtimai muhitlerinde 
böyle çamurlu, çirkin itiyatlara hiç· 
bir yer kalmamasına büyük bir e· 
hemmiyet verdiği için meseleyi bii· 
yi.ik bir hassasiyetle ele almıştır. Cü· 
rlimlerini itiraf edenler tevkil edil • 
mişlerdir. 

Ankara Müddeiumumi~i Baha Arı· 

[Başı 1 incide] 
kemesine verilmişti. 

SON HADISE 
Son defa Istanbul tramvay şirketi

nin ka~kçılık kanununa göre, suç 
teşkil edecek mahiyetteki hareketler 
le memleketimize bazı eşya soktuğU 
ve bu eşyanın güya zuhülen başka 

yerlerde kullanılması yüzünden va.ki 
kaçakçılığı tesbit eden gümrük ida· 
resi, vaziyeti Nafıa Vekaletine bildir 
miş .ve müşterek bir komisyön teŞki· 
llni teklif etmiştir. 

GUMRUK HAKKI 
Yine gümrük idaresinin bildirdiği· 

ne göre, tramvay şirketi gümrükteil 
geçirdiği eşya için 3000 küsür lira tu. 
tan gümrük hakkını otja vermeyi ida· 
reye teklif etmiş bulunmaktadır. 

Gümrük idaresinin bir komisyon 
teşkil etme teklifini Nafıa Vekaleti 
muvafık bulmuş ve komisyona iki aza 
göndererek şirketler nezdinde derhal 
tahkikata başlanmasını bildirmiştir ' 
Komisyonun teşkili işte bu esas da· 
hilinde olmuştıur. 
Nafıa ve Gümrük Vekdletlerinin ıı· 

znlanndan müteşekkil komisyon, ken 
dilerine tahkiki emredilen hususlar 
üzerinde bir hayli çalışmışlar ve mil· 
masil kaçak mahiyetinde bir takını 
işlerin izleri üzerinde tetkiklerini de
ri nleştirmişlerdir. 

MUŞKUL VAZIYET 
Şirketin uzun bir zaman geçtikten 

sonra, zuhülen gümrüksüz geçirdiği 
eşyanın bugün parasını ödemiye kal• 
kışması hususi kanununa göre, mil• 
him ve müşkül bir vaziyet doğurmak .. 
tadır. Çünkü bu suretle gümrükten 
geçen eşyanın ve bu eşyaya alt fatu• 
ralarm bir takım formaliteye tabi ol• 
duğu malumdur. 

Tramvay şirketinin bu son yolsuz 
hareketi etrafında hassasiyetle durnn 
makamlar, bu tarzı hareketin ve 
suç mevzuu olan eşyanın da, elektrik 
şirketinde olduğu gibi, ihtisas mah• 
kemesine verilip vcrilmiyece ~i haJc "' . 
kında ~imdilik bir şey söyle.menin 
doğru olmadığını bildirmektedirler. 
Vekalet, bu meselede de azamj has
sasiyet göstermektedir. 

ISTA.ı.'.TBULA GELEN HEY'E'I' 
ÇALIŞIYOR 

Elektrik şirketinin 1923 senesindcıı 
sonra memlekete soktuğu bütün te
sisat levazımı üzerinde tetkikatta bu. 
lurunak üzere kurulan heyet şehrimi .. 
ıe gelmiştir. Bu heyet, iki günden· 
beri Metro hanında çahşnıaktadır. 

Komisyon, bu malzemelerin yurda na
sıl sokulduklarını ve ne şekilde, ne .. 
relerde kullanıldıklarnu tesbit ede-
cektir. 

HURDA FIYATINA 
Tik tahkikata göre, bazı malzeme

nin hurda fiyatına sabldığı anlaşıl
mıştır. Bu malzemenin eskidikleri za
man dahi satılmaları takdirinde gürıı 
rük resminin kanunen ödenmesi icap 
etmektedir. Halbuki şirket, bu fO" 

simleri vermem.iştir. Tetkiklerin b\J 
nokta üzerinde toplandığı anlaşılıyor. 

Tramvay şirketinin alakadar s~ 
\'is şefleriyle direktör Gindorf, baş
mühendis Blanşar, yol dairesi §efi 
Giller ve hattı havai şefi Feri'nin mn.. 
llımatlarma müracaat edilmiştir. 

Bu tetkik ve tahkikatın bir müdtlet 
daha devam edeceği ve alınacak ne
ticenin Nafıa Vekaletine bir rapot 
halinde bildirileceği nnla.~ılmaktadır· 

Yeni lngiliz 
. Ateşesi 

[Başı l incide] 
Türkiyeye üçüncü defa olarak ge

liyorum. Burada ilk lngiliz hava ofa• 
ıesiyim. ilk defa olarak ta ataıe 
mesleğine giriyorum. Anl:.araya gif· 
tiğime çok memnunum. Yük.sek irfİ· 
facia, açık hava'1, tam hoılanclığ11rı 
tarzda bir yer ••• 
Beı aycianberi münhal bulunafl 

lngi/fere selarefi deniz ataıeliğin8 

ele yeni bir ataşe gönderilmek üze
redir. r..A..:- ---11- ta:til .ıvHı-..;,. '--ı..:- Türk - J.< ,,c:w,..,ız ugunun u edil ~ uıe u~ ~· AıLuuıe de . . haf tın · d d ~ deniz hattı ihdas mesi 

çekilmiştir. Yeni kabineyi teŞkill tek- kıymebnı .. mu ~ e eskınbüe~~1•
0tU· • 7 - İsta.'"lbulla Atina e.rasınrla 

Jif edilen General Uga.ki bir Va\duer yı duydugumuz sevınç ço Yu.A r. doğru hava hattı 

Bu heyet ilk toplant1)'1 perşembe 
günü saat dörtte yapacai<tır. 

Toplantı: sonunda Reşit Saffet Ata
bin lktısa.t Vekalet.inden gelen mü
him bir tezkereyi okumuştur. Bu 
tezkereye göre hüklımctimir; Balk_a.n 
memleketlerine olan pasaport \'lze 

ücretini indirmeğe prensip itibarile 
hn7.ır bnlunroaktadır. 

kanrn dediği gibi CU.mhuriyet adli • ı-------===-----

ordunun mevcudunu tenkis etmiş ol- Milano mülôfotı ve Fransız s _ 'liıring Klübün nınıca seya-
ması dolayısile askeri fırkaca sevil- matbuatı hat reh~ri çıkardığı gibi Yunanis-
miyen bir adamdır. Herhalde Japon Paris, 6 (A.A.) - Anadolu ajan. tanın Türk seyyahlar kin türkçe 
dahili buhranma kolay kolay esaalı sının hususi muhabiri bildiriyor: bir seyahat rehberi neşredilmesi 
bir çare bulunacak gıbl görünmüyor. Milano mfilnkatı burada alaka ile 9 - lki memleketin demiryolu is

A hmet Emin YALMAN takit.> olundu. Umumiyetle yapılan t:aavonlarmn. biribirlerirıc ait turizm 

yeslnin bu suc;hılara layık olduğu ce· 
zalan vereceğine şüphe etmiyoruz. 
Ortada hareketlerinden henüz mesul 
bir yaşta olmtyan birkaç zavallı tec· 
rilbesiz çocuk vardır. Bunlar zaruri 
olarak mektepten kovulmuş, hayat· 
lan krnlnusıtır . .ı\ ilel..,ri elhctte derin 

bir matem içindedir. Birkac; saniye• 
tik zevki için hayat yıkan, ev y1k&ll 
insanların. mal ~almak için cana }(1• 

yanlar<lan farkı yoktur. Bunlar ıırıı
sında idrak seviyesi daha ~>\ikı1ek ol· 
ması lazım gelenlerin :m.8.nevi mesU· 
liveU belki de daha ağ-ırtlır 
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BRJÇ 
~MESELESi 

~ 6.S.3 
'I 10.S.4 
• 8.7 

+-~ 
~ R.n.v 
~ v v 
~ A.0,7 l 

N 1" • Ur.! 1' 

w ll : 9.8 

_J_j. +. !:6.S 
~ 
• A.8.7 

R.6 ·-R + R.D.10 

1 . oz kör. (S) oynar ve bütUn lefe
erı Yapar. 

ş • :Su meselenin halli gelecek Per -
enıbe sayımızda çıkacaktır. 

4 Şubat Pazar sayımızda çıkan 
meselenin halli 

• A.V.10.9 • 4.3 • A.R.7 

'ltg 
+ ;,4.3.2 

D • 
7.5.3.2 

., V.10,9 • D.8 • D.v.ıo.s • 6.S.4.3.2. 

+ 9.S.7.6 + V.10 

• D.7.4 
• A.R.7.6.5.2 
• Si 

, .4o A.R.D. 

\·~Utayede (Kontrakt briç): (S) iki 
, or Ue başlar; zira kaybedebilecek kS. 
:~arı ancak dört .tanedir. Nihayet 

U UıaYede pik koz olarak büyük şlem 
1 

e CN) un uhdesinde kalır, (S) koz-
Uıda,n bUyUk şlem istiyemez; çünkü 
ltıUıayede esnasında onun körden 

Pey vurmasına ortağı yardım etme -
rniftir, demek ki kozsuzda bu renk 
e - ' agıaın değildir. 
~ (E) karo {6) lısı ile oyuna başlar r:1_ <N) büyük ,ıem yapmıya muvaf

"JI; olur. 
1

- (N) karo (R) ıi ile alır. 
d 

2 
- CN) karo (A) nı oynar ve (S) 

~Yani Yerden trefl (D) nı atar. 

.. 
3 

- (N) küçük trefl oynayıp (S) e 
.e~er. 

!-Yerden trefl (A) nı oynar. 
(W)-Yerden küçük koz oynayıp 
lUp nfn koyacağı kağıda göre büyüt 

alır. 
6 

(O)- (N) trefl oynayip yerden koz 
ı ile keser. 

d 
7 

...:.. (N) yerden koz oynayıp elin
eıı alır. 

a.~-:- (N) koz oynar. (W) bir karo 
Uır. 

9 lci - (N) gene koz oynar. (W) sı-
ftnıştır: 

(7;>. son_ karosunu atarsa (N) da 
lı saglanır; 

lıı~} Son treflisini atar (N) da (5) li 
~lanır· • 
KS~) Kör (V) sini yalnız bırakırsa 

in körleri sağlanır. 

kııday Unkapanı Kongresi 

ta l!ıtııay Unkapanı kamunundan: 

9 tnunumuzun 937 kongresi 9. 2. 

li37 
Bah gUnü akşamı saat 20 de C. 

·l>'l'Tk -k v ela • un apanı semt ocagı .. uragı~-
Yapriacağından Kızılaycı uyelerı • 

%in teşrifleri. 

Sa.kat Efrada 

~kitaş Askerli şubesinden~ 
~2:31 _ 330 - 329 - 328 - 327 -
~ dofumıu ve bu doğumlularla mu
~ eleye t!bi tutulan sakat, hafif sa
~ t, daimt sakat ve çürilkler tekrar 
ltJ lla:veneye tabi bulunduklarından i-

ltrt• .. 
~l a fotoğraflarile şubeye mura-
~ lUerı. Yukarda doğumları yazılı e

tn. tın ikametgahlarına celp çıkarıl -

'l.a~r \'e bir kısmının bulunamadığı 
ltatltaca. bildirilmektedir. Bu kabil sa 
~ eratın namlarına çıkan celp ye

t e kalın olmak Uzere keyfiyet ga

to.~ ile ilan edilmiştir. Müracaat et
~ l'enıer hakkında kanuni muamele 
'Pıaıcağı illn olunur. 

4\ıkerlik Şubelerinde Çalı9mak 
lıtiyenlere 

~Ortaş Askerlik şubesinden: 
tıı:kerlik şubelerinfo kadro nok

\>e l'lnı lk.mal etmek Uzere subay 

~ '":kerı memurlardan yedek yaş 
~1 geçmemiş ve sicillen tekaUt 
~lt eınış ve şube işlerine aşina ve 
~ ~lnaslığı ile tanınmış olanlar -
~ UatekU varsa şubeye milracaat-

ıı olunur. 

TAN 

istanbul Gayrimübad.ller Komisyo undan: 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlı!.k No: Cinsi ve hıssesı Hisseye göre 

muhammen K 

3312 Sarıyer Yenimahalle E: ikinci E:3 MU. 143,50 m~tre arsa 230 Açık 
Arttırma Y: Ocakağası Y:5 

3389 Mahmutp~a Medrese 6 41 metre arsa.. 
run 40/60 his. 

69 metre arsa 

360 " 

4496 

4742 

5087 

5336 

5602 

6800 

1726 

7068 
7271 

8474 

8569 

8584 

Ortaköy 

Usküdar Mehmet 
Paşa 

Ortakö~ 

Beyoğlu Kamerhatur.. 

Galata Yenicami 

Kadıköy Zühtilpaşa. 

Y' 

" 
,. ' 
" 

Beyazıt Camcı 
Ali 

UskUdar E: Yeni

mahalle Y: Sellmi Al1 

Balata Karaka~ 

I\:adıköy Ibrahimafa. 

• 

E: Portakal 
y: Gürcilkızı 

E:83 
Mahallen 107 

E:47 Y:l E: Doğancılar 
Y: Bakkal 
Ambarhdere E :34-36.36 Mü 

Ca.d. 
E: Şcrbethane 

Mahallen 66-67 

E:90 Y:98 
y: Omer Hayyam 

Yenlcami ve 

Zincili han 

TahtaköprU 

Mahallen 
152 

E:64-13.15 

Y:52-13-15 

E:lO ~:76 
Mahallen 78 

E: Ibl!mur çeş.. E:14 Y:7S 
mesi y: Ta.htaköprü 

E: Hasanpaşa ka
rakolu Y: Ordu cad. 

E: Andonaki ve Ge

mici y: Tra.blus ve 

Reisillkiltap 

KöprUba.§I 

l!:: ve Y: 
108 

E:6-52 

Y:6 

E.:13 Y:31 

E:49 Mü. Saray arkası 
Y:2/1 Harita:2 

E:49 MU. 
Y :2 Harita :1 " " 

10 metre arsa 

iki haneyi mUştemil 
iki bostanın 3 32 his. 
Kargir hanenin 
3/ 16 his. 

üstünde odası 

olan kargir dUkkanın 
40/ 720 his. 

Ma kulübe tarlanın 

4,50/ 15 hissesinin 
tekrar 35/96 his. 

Odaları ınUştemil 

bostanın 2,50/ 120 his. 

Ahşap dükkan 

Bahçeli kagir 

hanenin 2/ 5 his. 

Bahçeli ahşap hane 

1084 ınetre mUfre2 
tarla 

" 
1084 .. 

50 " 

20 " 

240 " 

400 " 

1000 Kapalı 
Zarf 

400 Açık 

Arttırma 

150 " 

450 " 

1000 Kapalı 

Zarf 

650 Açık 
Arttırma 

550 " 

550 " 

Yukanda eV2!11.fı yazılı gayri !'fte'l'lkuller on giln nı<id~etle satışa çık8:"1m~.ştır.. !haleleri 17 . 2 - 937 tari
hine düşen çarşamba gilnil saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrı mubadıl bonosiyledir. 

ZAYl ÇANTA 

Bugün .Maçka tramvayında saat 

2,30 ile Uç arasında içinde Alman 

mektebinin 7 - A. aımfı talebesinden 
Sami Eskenazi'ye ait kitap ve defter

ler bulunan bir çanta unutulmuştur. 

Bulan Nişantaşında Valikonağı cad

desinde Marmara apart.ımarunda 3 

numaralı daireye teslim ettiğinde 

memnun edilecektir. 

TA SHiH 
İstanbul Sıhhat Müdürlüğün

den gönderilen ve 27, 30/1 ve 

212193 7 tarihli nüshamızda 4 71 
No. ile çıkan ispençiyari ve Tıb· 
bi Müstahzarlar kanununun nu
marası 1267 olarak yazılmıştır. 
Doğrusu 1262 olduğu J:?airesin· 
den bildirilmiştir. Keyfıyet tas

hih olunur. (723) 

KAYIP - Hayri Araboğlu ve şe
riki acentesine bağlı Amerikan ban. 
drralı Ekstavia vapuru 27 seferiyle 

namma gelen Afvia (7500) markalı 
iki sandığa ait 342 No. h ve 3. 2. 37 

t~hli ordinoyu zayi ettim. Ye
nısıni ı:ıkaracağımdan, yukarıda nu. 
mara ve tarihi yazılı ordinonun hll
kUmden sakit olduğunu ilan ederim. 

Ali Nafiz l§çan ve Ihsan Ahmet 
Gökçay Kollektif Şirketi 
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Lo•-ı>ON. 

The Leadlng Financial Joumal 1r1th t.he Largeııt Oirculatioa 111 ~ 
lı'ı.uancit.l Dıill1 i.a t.he Britiab Eı:ııpı~ 

Republic of T urkey Supplement 
publiahcd wit.h the isme of Febru&f1 let, 1937, 

conll&Unc of "8 PA.Oı:ıs ıLLU8TBATl:ı>, WITJl ııPı:OIA.L A.RTlOLlll o:ııı 

KEMAL ATATÜRK by H.E. iSMET lNÖNÜ. 
Speclal Meuagea from 

H.E. RT. HON. SIR PERCY LORAINE, BT., K.C.M.G., 
..tmba.mıdor of ~reat llntınn "' Tınl:(JI 

H.E. ALI FETHi OKYAR. 
..dml>tuaador of Tıırt..ey to ıha Covrı of St. Jornu'.ı. 

Tile Contnoııtor• inclu<U:-
H.E. Dr. Te1ilı: Rustu Ara&, Mınister for Forelgıı Af!Alrı 
H.E. Fuat Agra.U, Mıni~ter of ~'ınance. 
H.E. Celal Bayar, Mıoıster of Natloııal Econom1 • 
.H.E. MUhU11 Erkmen. Mıni~ter of Agrıculture. 
H..E. Ali Oet1nkaya. \hnuter of Publıc Work!. 
.d.E. Rana Tarhan, Mini~ter of Cu&toma and l!onopolics. 
ll.E. Sdet Arlkıın, :1ılı nıster of Public lnst ruction. 
H.E. Dr. Retlk Saydam, Mini8ter of Heıılth and Socıal Welfare. 
ll.E, Faik Kurdoglu, Un4er.Sccretary of Stato for Nntioııa.l 

Econoıny. 
FAiih Rifkt Atay, D"puty for Ankara, Editor of " Ulua " nnd 

"An kora." 
Selahaddln cam. Go,·ernor of the Ccntral Bank of Tnrk!'y . 
Dr. Nurullah E . Sıuner. Dırector·General of the Sümer Bank. 
IlhamJ N. Pamir, Dırector·Gımeml oJf thc ~:ti Bank • 
Muıı.mmer Eris, General Manngor of the h Bank . 
Kemal Z:ılm, l'rMİdunt of the B:ınk of Agrıculture. 
Cevdet Golet, Dırecto. -General of he Mortgııge nnd Orphanı Bnnk. 
Nevzad Tandogan, Go,•ernor of Ankara. 
Munhlddln Ustundag, Gol"t'rnor of htanbuL 
Dr Behcet Oz, Mavor of Iımir. 
Pr~fesı;or B Afet \ ire·l'rc•ıdent of the Turki!h Riwırical Society • 
s. N. Karlinsk1, Manngıng Director, lnduıtnal Facilıti~ Corpora 

T. A~~ swıın, Secretnry of thc British Chambcr ef Coınmerce in 

:r. n'.1':.!'~~~. RepresC'ntntive in Turkey of the Federntlon of Brlti!b 

lndu trıeıı. . 1 Ti " s ı ı c d t Otto M. Smllovict. " The Financıa mes • pec ıı orr pon en . 

$Jfi/a11d11I~ 
On aale at: LIBR.A.IlUE HACHETTE, ANKARA. ISTANBUL, 

and Kiosks. 
PRICE: in TUrkey P.T. 35. 

THE TINANOIAL TIMES, Editortal and !dvt. Otncea, 
72. Coleman Street, London, E.O.-

Osmanlı Bankasına 
emur Ahnmak iç!n 

üsabaka ilanı 
Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk 

memurların intihabı için yakında bir müsabaka açılacaktır. 
Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsabakaya girmek istiyenler nam

zetliklerini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere Şu
bat ayı zarfında her hafta Salı ve Cuma günleri saat 9 ile 10 
arasında Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi İşleri 
Servisine müracaat edebilirler. 

Talipler hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikna
me yahut şehadetnamelerini ve şayet bir vazlfede istihdam edil
miş iseler, hizmet şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

iktisat Vekaletinden: 
Teşvil'i Sanayi Kanu-;,undan Is i c-d= Eden 1 

S neti üessese Sahiplerine. 
Teşviki Sanayi kanunundan istifade etmekte olan Sınai Mü

esseselerin kanunun (30) cu maddesi mucibince vermekle mükel
lef bulundukları 936 takvim yılı iş cetvellerini bir istidaya rapten 
azami 93 7 Mart nihayetine kadar mahallin en büyük mülkiye 
amirine vermeleri, aksi takdirde işbu ilan şahsi tebliğ makamına 
kaım olacağından, bu müddet zarfında iş cetvellerini vennıyen 
müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) 
cı maddesi mucibince istirdat edileceği ilan olunur. ( 715) 

Açık Eksi 1 me ilanı 

Dev et Basımevj Direktör 
lüğünden; 

9292 lira 79 kuruş keşif bedelli Devlet Matbaasında yapılacak 
kat ilavei in~aatınm açık eksiltmesi 19/ 2/193 7 Cuma günü saat 
15 de Devlet Basımevinde icra edilecektir. 

İsteklilerin o gün eksiltme saatinden önce muvakkat teminat 
akçesi 697 lirayı Vilayet Malsandığma yatırmaları ve beraberle
rinde beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği 
vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhit
lik ve Ticaret Odası belgelerile komisyona gelmeleri. Plan ve şart· 
nameleri Basımevi muhasebeciliğinde görülebilir. ( 651) 

Mahdut Mes'uliyetli Eskişehir Lüle Taşı 
Çıkarıcllar ve işleyiciler Kooperatifinden: 

11 / 1/937 tarihinde toplanan ilk umumi heyetimiz ruzname
sinde yazılı hususatı müzakere ve aşağıda yazılı kararları ittihaz 
etmiştir. 

I - Kooperatif iiare meclisi azahklanna Aziz Zeytinoğlu, 
Arif Ü11ln. l\iu'!itafa Mısırlıoğlu, Bekir Eroğlu, I\1ehmet Akyün. 

II - Kooperatif müdürlüğüne Sami Sipahi. 
III - Kooperatif mürakipliklerine Lutfi Oğuzcan, Ahmet 

Alandağ seçilmişlerdir. 

IV - Mürakipler bu vazifeyi ücretsiz yapacaklarını söyle
diklerinden mürakip ücreti tayinine lüzum görülmemiştir. 

V - Lüle taşı havzasında hakkı imal ve imtiyazın münhasx
ran kooperatife verilmesi ve ihracatm tek elden yapılması içirı 
icap eden teşebbüslerde bulunmak üzere idare meclisine satahi
yet verilmiştir. 

Sahibı: Ahmet Emj.n YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALll\l 
Gazetecilık ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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Oksürenlere:Kalran Hakkı Ekrem En basit fakat en mühim tedbir 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 

TIFOBIL ,ı 
Dr. IHSAN SAMI 1 Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez. Herkes alabilir. Kutusu 

' 55 kuruş , 

Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de gUzpllik enstitülerinden takdirname ile 
taltif ed,lmiş olup beynelmilel sergiferin alim madalyelerini haizdir 

Esmer, ıarıtın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Burutuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

ıamin kremlerinin 4 nev,i vardır. 
1 ·Krem Balsamin yağsız beyaz gündüz 

i~in 
2· Krem Balsamin yağh pembe gece i~in 
3· Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

· i~in 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece i~in 

Balaamin kremindeki ha11a hiçbir kremde yoktur; Balsa . 
min maddeei mesameleri kapatan cildi gençle,tirerek beyaz, 
yumutak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

lNGJLJZ KANZU K ECZANESİ 
BEYOGLU - IST ANBUL 

~~ I ~ ~~ 

O i K K A y ' ı 
m~şhur ZARAFET 

· DEGiŞiKLiK 

\ 

DAYMON I 
Pil ve 'enerleri · 
ni ku : lananlar 
satıcılardan 

ısrarla 

DAYMOrt 
AMPULUNU 

Asri parıömen abaiurlu elek· 
trikli duvar 

istemektedirler . Zira DA YMON ampullan çok dayanıklıdır ve çok 
'---- parlak ziya verirler. Bil tün dükkanlarda satılır. , 

Grip çoğaldı. Hergün bir N EVROZİN alırsanız kat'iy
yen Gripe tutulmazsınız. 

Güzelliğin 
En birinci ıarttdır. 

PETROL NiZAM 

isfanbul Komutanhğından: 
/ Kendi işlerile uğraşır.ak fırsatı verilmek suretile Ordu için üc
retli tabip alınacaktır. ihtiyat ve sivil tabiplerin Komutanlık 
Ş. S e müracaatları. (673) 

WHO'S WHO 
in Central and East-Europe 

Edlt~ by S T E P H E N T A Y L O R. R. P. r>. 
llılı lı • Wlıo'ı Wbo • bleb ,.ıı. wbo'ı wbo ID • parl or lbe • orld •lıoa:t •lıleh 
ıh• ,..,, ı. lıno•n aad lb• mon ı. wanHd b7 ıtudenıe ol lnltrnatioııaf alaln 
il la tbe oııl7 llıiaı of lı. kınd _in lbı Enıllılı l•ııı•ar 71t prod""4! tor llı~ 

lerrııor7 il eo•••L 
it eontal• aboa:l 10,000 a ntbenl e ı.ı~apble9 of proelDHl people lrom .. 
YealffD eoanırıea: .Albanıa, Auıtrta, Bu rarla, C~hoeloulııa Danıır p;11.,0 1 
flaland, Gre~•. 8uoıar1. LatYi&, Lıtchl•nıtı D, Lltbua a, Po and, Rueaaı.; 

8wiı&eılaad ıncludını lb• Leasıae ol ~•lloa., Tuke7 aad Yaıotlnia. 
Regular editloo (clotb biodiog) I 20. 

(la Great Brit&in, ı 4; elaev. bere Sw t'ra. 80.-) poıt free. 
Published biennlal/11, /Irat in 19.'5. 

HANDBOOK 
of Central and East-Europe 

Edited by s T E p e E N T A y L o R, R. P. D. 
Tlılı la an ı ıdiepeııaablı annaal pide and boolı: ol Nler.ace ıo .ıllbanıa. .ılı•trfa 
Bulıarla, C11choıl0Yalı:la, Dandı, Ellonia , Fialand. GrHe•, Runıar1 Lat•ıa' 
Lı~hıenıtela, Lhhaaaıa, Poland, Ru•an a. Turh7 and YuıoolaYta,aad ıo İheı r pro-'. 
dueı. aad rı.ourcM. h 11"• lbetr bhtory;llaltttıoa, eeoooelcı; ner7thıaı aboıl 
&ltılr rallroada ad lıealUı r11orıı, 0Y1r7tbln1 aboııt tranılnı aııd ıoıırıııı 

banlıtnr and lnıuraneı. • 
it eontalDı aboa:t 900 paıee wlLb man1 llluır .. tlooa, eape and a&allnteaı l&l>IM. 

Price 1 1.50. 
(in Greaı Brltaio, 6 6; elaewbere Sw. Fra. 7.-) + poatap. 

Publillhed annually iline~ 1933. 

Tbeee boolı:a can be ordered from any bookatore tn Great 
Britain or the Domioiooa, in the U. 8. A., on Uıe Continenı u 

well u in ıbe Far Eaat, o r from the palıliıhert : 
'TBE CENTRAL EUROPEAN TIMES PUBU SHJNQ CO. LTD. 

Löweottraut 61, Zurich, 1, or from ita Aıreac7ı 
THE PANORAMA PUBl.ISBING CO. L T i>. 
Vieooa, ili, Kundmaooguae 12, Auıtri&. 

QW.J'Oltltı 9 . a Sı•clım • Co. Si. taa& IOtlı k ..... 
';8~~N Siıooplrill Jlar•lıoll, Lld • 8ı.atlonen' fi all Coar\. 
CAllTON 11;;:o-" C. • ' "" , 1 NıboabMbl Tort·Nıeboaıe 
!IYD 

1 ır-.,. ....,_. 0-pa•ıı· !il, Wını Hoa RoM 1'~ 
NEY: H. A. Goddarcı_ /A.ıttt•d 2&5~ Geor~ı 8treeı. 

80118 A1': N- 8"" Co '""'ltab ;ı _"al" B R--.e OALCUTT" . r... ., .. • - . or1 1 .,..., 
J08ANNE8BUR6 ~ a...,...,. l.14., llellı .. llqnre •14 .l. 
PAR18· J1 • ..,._rd Boon.lı.r. Ll<I IO YOD 8ran•ll I&. 
rııı BAG.a-';'4; ";,f.,,oo:_~ l.Aratm HeaA~tt•. ııı .••• 'Mauaıır. 

Volflıo.ıt ı. - ~l/lıotrı s..lıltot.J.l • llilı-Mi/, LNp 
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.Satıldıiı yerler: Ankarada Akba: latanbulda 
Hatet Kütüphanesi. 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi ve 60 watllk lcimbasile 

295 krş. 
• 

Tel. 44963 
Şubeleri : Beyoğlu, Tünel meydanı 

İstanbul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iake· 
le cad. 
Uaküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

(Daimler - Benz) arabaları 

T!:ke MAZUT ile 
Küçük kamyonet 140 kilometro yapı 

yor 
Kısa şası kamyon 115 " .. 
Uzun psı kamyon 90 ,, ,. 
Koca kamyon 80 " ,. 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

Rakiblerimlze kanma, boş lifa inan 
ma; tecrübeye gel, hesabını bil, baş
ka araba alma, emret kataloğ gönde
relim. Taksim Bahçesi karşısı 25 tel
graf adresi, Dizel - lstan bul. • 

'DE 

-----

Soğuğa karıı birçok lii
zumlu ve lüzumsuz ted
birler aldığı halde bull' 
ların en basit. fakat elt 
mühimini unutmuıtu. 

kendisini 
ÜfÜUÜ Ye 

yanında 

bir kate 
GRiPiN bulun durmanı• 

nrn cezasını 
çekerek 

hastalandı. 

GRIPIN : Bütün ağrı, ıızı ve 

sancılan derhal keser. 
GRIPIN : Nezleye, bat ve dit 

ağrılarına, soğuk algınlığı. 
na, romatizmaya kartı bil. 
haıaa müe11irdir. 

GRIPIN : Bütün atetli hasta

lıklarda ehemmiyetle tav· 
ıiye edilmektedir. 
icabında günde 3 kate alı
nabilir. 

Gri pin : Radyolin, dit macunu f abrikasrnın mütehanıı kimya• 
ıerleri tarafından imal edilmektedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiyatı 7,5 kuruıtur. 
...................................... .-

BUNDAN BÖYLE 

Kendi Reklamını 
KENDiYAPACAK 

Evvelce de ilin edildiği üzere, büyük YENiCE 
piyanıoau 15 Şubatta çekilecek ve 30 Sonki.nun 
tarihine kadar idareye teslim edilen kuponlar mu
kabilinde ahnmıt bütün kur'a numaraları bu keti· 
deye dahil olacaktır. 

30 Sonkinun 937 tarihine kadar teıli.m edilmİ· 
yen kuponların mezkUr tarihten ıonra hiçbir hü
küm ve kıymeti yoktur. 

Yenice Piyangosunun gördüğü büyük rağbet bu 
ıiıaranın yükıek evsafının sayın halkımızca liyı· 
kile tanındığına ve takdir edildiğine delildir. 

Artık YENiCE reklamdan müstağnidir. YE
NiCE harmanının nefaseti ile kazandığı mütterİ· 
lerini bundan böyle muhafaza edecektir. 

ART 1 K 

Y E N l C E 

Kendi rekli.mını kendi yapacak 

inhisarlar idaresi 

~ ..................................... . 
Türk Hava Kurumu 
·Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmittir• 
4. cü ketide 11 Şubat 193 7 dedir. 

BDyDk ikramiye . 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira .. 

ilk iki adet miiklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 gÜnÜ akşamı · 

na kadar biletini değiştinnit bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten aonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur .•• 


