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Komisyona Türkiye, 
Fransa, lngiltere, Belçika 
ve Holanda iştirak edecek 
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Fiyatı 5 Kum, 

gazet.f'.1!11 matba.umdadır. 

Telefon : 24310 _ 18. 19 
Telgraf: lst. TAN 

\.. Posta kutuır;o: lst. 400 

Adısababada 
2000 Kişi 
T evkıf edildi 
Aclisababa, 22 (A.A.) - Mareşal 

Graziani'ye yapılan suikast neticesin. 
de askeri mahkeme 2.000 yerliyi tev· 
kif ederek bunlann isticvaplanna 
başlamıştır. Adisababanın bazı ma· 
hallelerinde devriye kollan araştır

malar yapmaktadır. Biitün mem1&-
Dovulu boynunda bir bekçi kette ve Adisababada büyilk bir sü-

( Bay~am yerlerinde "Kııılay" fo- klınet hüküm sürmektedir. Bu şehir
to muhabirinin tesbit ettiği intibalar de bulunan Italyan askerlerinin mev· 
bu9ün on birinci sayfadadır.) C'Udu 30.000 kişidir . 

-Köylü Bay Haaan: - Yahu bizim Mehmede bak acab~ deli mi 
olmut? 

Köylü Bay Kadri: - Neden deli olıun be yurttatnn? ... Sene-
lerdenberi çektiği sıtma belasından Kızılayın kinini ile kurtulup 
eıki kuvvetini kazanmıt··· ' .. 
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Açık havada hayat bulan yavrular1mız 

s IK iÇiN: 
. 

Günes ışı"ı 
has a ığı er·ten 

haya kaynağıdır 
(Yazan: Kazım ~ami Duru} 

. Hayatırı güneşten geldiğini bilmiyen kalmamış gibidir. En 
hılm.ez köylü ?ile, nebatlara o güzel yeşili verenin güneş olduğu
na dikkat etmıştir. Köylünün güneşten yağızlaşan yüzü, doyun
c~ya ka.~~r yemem~sine rağmen, yine canlıdır. Eskiler "Güneşin 
gırmedıgı yere hekim girer,, derlerdi. 

Bir zamanlar kafes arkasında gü-
neşten mahrum olarak yaşatılan ka - G~-~~~~':rC:-:~llJI•••• 
dınlanmız, bembeyaz tenlerile bil
mem n~stl hoşa giderdi. Bugün plfıJ- 1-,.)11• 
larda guneşten esmerleşmiş bedenleri 
ni gururla gösteren kadınlarımız on ~--
lara nisbetle elbet daha bahtiyardır-
lar. ~---~ 

Bir çok hastalıkları güneş ışığı al
tında Jyi ediyorlar. Güneş olmadığı 
r.aman, sun'i güneş kullanıyorlar. 

Sanatoryomlar, prevatoryomlar, so
laryomlar, güneş tedavisinden en çok 
istifade eden sağlık yurtlnnclır. 
Açık hava bize yalnız güneş ver -

mez; kalabalık ve kapalı yerlerde ya
§amadan edindiğimiz zayıflıkları, cı

lızhklan gidermek için ciğerlerimizi 
temiz hava ile doldurmıya da yarar. 
Açık havada rüzgardan, soğuktan, 
kapalı yerlerde olduğu gibi, korkul
maz. Halbuki kapalı yerde bir hava 
cereyanı insanı en korkunç hastalık
lara uğratabilir. 

Bir şehrin kapalı bir evinden çıkıp 
başka bir şehrin bir evine kapanmak 
(tebdilihava) oluı mu? Böyle bir ha
va değiştirmenin bile sağlığa yar.arlı 
olduğu söylenirken, kapalı bir hava
dan açık bir havaya geçmenin daha 
sıhhi olduğunda şüphe yoktur. 
Açık havanın iyilikleri üzerine o 

kadar söz söylenmiş, o kadar kitap
lar yazılmıştır ki benim burada bir 
doktor edaslle bundan bahsedişim u
kalalık sayılabilir. Fakat doğrusunu 
l!!Öylemek 18.zım gelirse, bülUn o söz
lere, o kitaplara rağmen, bizim açık 
havadan henüz lazımı gibi istifade et 
mediğimiz meydandadır. MPmlekc>ti
miide tek bir açık hava mektebi tc
tils olunduğunu işitmiş değiliz. Ha
vanın açık, gUzel ve ılık olduğu za
manlarda bile çocuklarımızı kapalı 

dersanelerde okutmak adetinden bir 

türlU kurtulamıyoruz. Niçin? Bir ~ok 
kimselerce açık havada disiplin tt.a. 
min edilemezmiş. Kırk elli, belki da
ha ziyade mevcutlu sınıflarda açık 
hava dersi yapmak hemen hemen im
kansızmış. Halbuki asıl böyle talebe-
11i yirmi beşi geçen sınıflarda kapalı 
tedris yapmak zararlıdır. Biraz sıcak 
oldu mu dersanenin pencereleri, ka
pılan açılır. Sıralarında biribirinc ya
pışık gibi oturan çocuklar bu pence
re ve kapı açıklığmdn.n ileri gelen ha
va cereyanı altında 'kaldıkça hastalık 
lara daha çok maruz bulunurlar. 

Hem disiplinin kapalılık veya açık 
lıkla ne alakası var? Disiplin, mual
lim ruhunun çocuklar Uzerinde ma
nevi bir tesirinden ileri gelmiyor -
sa, kapalı yerde onu temin etmek da
ha güçtür. Binaenaleyh açıklık ve 
kapalılığın disiplinle bir alakası ol
mamak lazım gelir. 

Çocuklarımızın bUnye zayıflıkları
nı açık havada giderebiliriz. Zekala-

Açık havada jimnastik, vücuda 
sağ/ile verir 

nnın açık havada daha ziyade inki -
şaf edeceğine şüphe yoktur. Terbiye 
ve tedriste tabiat en büyük üstat ol
duğuna göre iyi tedris mevzularının 

açık havada daha çok bulunacağında 
şüphe yoktur. 

Avrupada, bilhassa büyUk harpten 
sonı:a, harp mahrumiyetlerinin ço
cuklarda husule getirdiği bedeni ve 
ruhi noksanları kaldırmak, onların 

bedenlerine olduğu kadar ruhlarına 

da kuvvet vermek için yer yer açık 

hava mektepleri tesis edilmiye ·b~-

Jamıştır. Aradan on sekiz on dokuz 
yıl geçtikten sonra, bu mekteplerin 
harp musabı gençler üzerinde ne 
mün'im tcsirlerı olduğu daha iyi an
laşılmış ve bu türlü mekteplerin ço
ğaltılmasına çalışılmakta bulunul -
muştur. 

Çıplak bedenlerle kar UzeriQde 
spor yapanlan bizde görmüyorsam 
da Avrupa gazete ve mecmualarında 
fotoğraflan ile görüyor ve kıskanı
yoruz. BugünkU nesil bizim gibi ka -
palı yaşamıya ahştmlmış kimselerin 
mahsullidtir; bari yannkileri açık ha
vada yetiştirmiye ve en kuvvetli bir 
nesil olmasını temin etmiye çalışa

lım.. 

Silah 
aranması 

Kahve, gazino ve emsali yerlerde 
zabıtaca silfıh aramaları yapılırken 

daha ciddi da\'I'anılması ve icabında 
buraları işletenlerin de Üzerlerinin 
aranılması ve müşteriler tarafından 
herhangi bir yasak silahın, bu gibi 
yerler sahiplerine saklattırılabilmesi 
nin önUne geçilmesi emniyet mUdUr
lüğU tarafından alfı.kadarlara bildi
rilmiştir. 

Halkevleri bugüne 
kadar neler yaptı? 

T ARJHi 

DEGERI 

Y O KS EK 

BiR ESER 

Tarihi 
vesikaların 

tasnifi 

Evler, Kültür 1 

yolunda çok 
işler· görüyor? 

. Halkevlerinin yıldönümü dolayısile muhte
lıf senelerde mevcut Halkevleri adetleri ile 
bunların verdikleri konferanslar k ı . , , onser er, 
temsılle~ ~ak~ında muntazam bir istatistik vü
cud.e getırılmıştir. Bu cetvele nazaran 1932 se
nesınde J4 tane olan Halkevleri 1933 te 55 şe 
çıkmış ve bu evlerde 2629 kadın, 31912 erkek 
a.za bulunmuşlardır. Bu sene içinde, halkevle- ' 
r~nd~ 9.15 konferans, 373 konser, 611 temsil ve
rılmıştır. 

O sene içinde mevcut Halkevlerindeki kitap sayısı 
5~444, bunları okuyanlar ise 149949 dur. 1934 sene -
sınde Halkevlerinin sayısı 80 olmuş, aza adedi de bir 
sene evveline nazaran yükselerek 3893 kadın 45922 

Bu iş Biran Evvel 
BMtirilecek 

Başbakanlık lstanbuldaki tarih
1 

vesikaların tasnifine büyük bir ebclll 
miyet atfetmektedir. Bunun için }Js· 
caristnndan bir mütehassıs getirt· 
miştir. Miitehassıs lstanbuldald IW 
bıft.li, maliye, meşihat ve Topkapı~· 
rayı evrak hazinelerini tetkik etn11~· 
tir. Buralarda Türk ve dUnya tarib1

• 

ııi aydınlatacak mühim vesikalar bıl' 
lunduğu için tasnüin bir an evvel yıı.· 

.. pılması neticesine varmıştır. YakındS 
raporunu Başvekalete verecek. yeni 
ve çok kuwetli bir teşkilatla bir ı.aÇ 
koldan işe başlanacaktır. 

Tasavvurlara göre ~nif işi beŞ 
koldan başhyacak ve azami 15 sene 
içinde bitecektir. 

erkek olmuştur. ' Va/ele Salihe çeşmesinin famirden sonra alacağı §ekil 

Stadyomda 
bir kaza 
oldu 

Bu 80 Halkevi o sene içinde 1537 r--------------
konferans, 204 konser, 53Y temsili l Kıymetıı· 
vermigtir. G 

19~4 senesinde Halk evlerinde mev- Öç men' ere 
cut kıtap adedi artmış 97187 ye çık- bı·r a" hı· de Evvejki tlin Stadyomda y3p1tıl11 

maçların seyircileri nasında bir J>ll' 

za olmuş ve bir mektepli tehlikeli Sll' 
rette yatalanmıştır. Hadi . .;e §oyle ol• 

mış, bu nisbette okuy'1.l'::U adedi JO o b • 
de artarak 428474 de yükselıni§tir. l n 

1935 senesinde Türkiyedeki Hal
kevlerine 23 tane daha ilave edilerek 
103 çe çıkarılmış, aza adedi de bit
taıbi artarak 4725 kadın, 50273 erkek 
olmuştur. Bu Halkevleri o sene 
içinde 2243 konferans, 776 konser, 
782 temsil vermiş 636 de.fa da sine
ma gösterilmiştir. 

O sene içinde mevcut kitap mikta
rı da ziyadeleşmiş, 106551 olmuş, bu 
kitaplar 624727 kişi tarafından okun
muştur. Bu sene zarfında Halkevle
ri sergilere de ehemmiyet venniye 
başlamış. 21 san'at ve 56 yerli mallar 
sergisi yapılmıştır. 

Geçen 1936 senesine gelince; Hal
kevlerine 33 daha ilave edilmiş ve 
136 ya çıkarılmıştır. Aza adedi pe 
619 kadın, 692:30 erkeğe baliğ ol
muştur. 

Bu sene içinde 2829 konferans 
1019 koru;er, 1330 temsil verilmiş v~ 
713 defa sinema gösterilmiştir. 

Halkevleri kütüphanelerindeki ki

Araba 
Sıhhat ve içtimai Mua'le· 

net V elc.ôleti, ilkbahar mev
siminin gelmekte olması do
layısile göçmenler hak~tn
Jda yeni bazt fayclalt kararlar 
1/mıya baılamı~tır. 

Bu cümleden olmak üzere 
100000 araba saftn altnarak 
muhacirlere tevzii tekarrür 
~fmi~fir. 

Aynca, Konya, Niğde, 
Kayseri, Yozgat, Çorum, T o
kaf gibi Orta Anadoluda bu 
lunan t7JUhacirler için beı bin 
öküz saftn alınması da karar
la~mııtır. 

Bu sene içincle göçmenler 
/aha müreffeh bir vaziyete 
-,,~ulmus olacaklarclır. 

taplar da geçen sene bir hayli art - ----ı:::::=:=========== 
mış ve 122809 zu bulmllljtur. 

Bu kitaplarr okuyanlann sayısı da 
874656 ya çıkmıştır. 

Geçen ıene içinde, Halkevleri 111 
san'at ve 36 yerli mallar serı;isi tan
zim etmişlerdir. 

Bunlardan başka Halkevleri 935 
senesinde 495, geçen sene de 1227 
köy gezileri tertip etmiştir. 

Halk dersanclerinde verilen ders
lerin miktarı ise, 935 tc 83Sn 936 da 

13198 dir. 

D evlet 
Matbaaları 
Birleşecek 
Haber aldığımıza göre Devlet Mat

baalarının Ankarada birleştirilmesi 

için kuvvetli bir fikir vardır. Bu tak
dirde lstanbuldaki Devlet Matbaasi

le beraber Damga Matbaa.sının da 
Ankaraya nakledileceği anlajılmak
tadır. Yalnız Damga Matbaası pul ve 
kıymetli evrak bastığı ıve belki de 
kağıt para basacağı için diğer ınatba 
alardan ayrı bulunmasına lüzum ba
sıl olmuştur. Damga Matbaasının yi
ne !stanbulda bırakılması veyahut 
Ankarada ayrı bir binaya yerJ.eştiril
mesi işi tetkik edilmektcdiı. 

Sarhotluk Vak' alan 
Arefe günü akşamı, yani ilk bay _ 

ram gecesi şehrin muhtelif semtlerin
de zabıtaya akseden 6 sarhoşluk va
kası olmuş ve bu sarhoşlar cürmü 
meşhut mahkeme8ine sev.udilınişler
dir. 

GÖKSU 

Müzede Meskukat 
Salonu Hazırlandı 

Müzeler idaresi yeni meskukat sa
lon unun hazırlanmasını ikmal etmiş
tir. Yakında burasını meraaimle hal
ka açacaktır. Müze direktörlüğü es -
~idPn Ahmet Tevhidin de iştirak et
tıği bir mütehassıs heyet tarafından 
tasnif edilen Fatımi meskfıkatınm 

da bir kataloğunu neşredecektir. 
Bronz ve ziynet eşyası için vaktiyle 
ftransızca olarak hazırlanan rehber 
de Türkçeye çevrilecektir. Yine bu 
rehbere göre de hazırlanan zengin 
ziynet kolleksiyonları da mcskukfıt 
salonu ile beraber ziyaretçilere açıla
caktır. 

Eski Bir· Tarih Kitabı 
Türkçeye Çevriliyor 

TUrk Tarih Tetkik Kurumu ana e
serlerden Reşidettinin Farsça (Ca
mlüttevarih) adlı tarih kita.bmı Türk 
çeye çevirterek nefis bir surette bas
tırmıya karar vermiştir. !{itap fasıl
lara ayrılarak Farsça bilenlere kı
sım kısım tercüme ettirilecektir. 

Askeri Müze Önür.de 
Top Meşheri 

Kurulacak 
Mim emlak idaresi askeri müzenin 

önündeki bahçeyi mUze idaresine dev 
retmiye karar vermiştir. Müze idare
si burasını teslim aldıktan sonra mü
zenin deniz manzarasını kapıyan bu 
bahçenin çirkin duvarlarım kaldıra
cak ve buraya Kasımpaşndn eski 
Bahriye Nezaretinin önUnde bulunan 
tariht toplan nakledecektir. 

tamir 
ediliyor 

' mu§tur: 
1

. ~ 

Belediye, eski bir san'at pır
lantasını tamir ettirmeye karar 
v.7ı::-1i~tir. Bu abide Atatürk köp
rusunun başında yeni açılacak o
lan meydan or ~asındaki valde 
Salibe çeşmesidir. Bu dört yüzlü 
san'at abidesi son zamanlarda ha 
rap olmıya yüz tutmuştu. Müze
ler mimarı Kemal Altan bunun 
tamir planını ve tamirden sonra 
alacağı bir şekli yapmıştır. 1s
t~nbulda ~öyle meydan çeşmele
rı 7 tanedır. Bunlara "yedi kar
deşler,. derler. 
Mimari kıymeti çok yüksek olan 
b~ a~~d.~ yeni meydanın kıymetli 
qır susu olacaktır. Resmimiz a -
bide!1in .. tamirden sonra alacağı 
şeklı '?ostermektedir. Bu çeşme 
1145 hıcri tarihinde yapılmıştır. 

DENiZDEN 
KARAYA 
SARKINTILIK 
Dun, polis; deni~de Fandalh dol'!~ 

mahl.tt ikt·o snrl.mtılr:t yapan üç ki
~tyı ~.aka.amıştır. Bunlın, Hasıw ıs 
mail, ve Hüseyin isimlerinde üç ki
şidir. 

·se talebelerinden oldu~nu 
I.1abmutpa~ada oturduğunu · söylıYD" 
bıJ .. :.ı !"a\ıdtin, nı.aı;ı.ı.ı bı:.dava se'f 
retmek üzc-c dama ~ıkmış "'e uıiı1 
:rnıçın en hf'yecanh bır zamanıııd~ 
Stadyom bekçilerinden birinin kelldY 
sını Jamdaa iodirnıjk Uzcre p.:.ııııei'' 
te o;~Jı;u1-:•1 gönnüııt:.:r. 

d 
BL·kçı t. ı atından yaka l.mmca. !t.3 

yonıdan {tıkanlacağ •• u aı:•ıyn.n falı• 
rettin, ona yakalanmamak için dBJI'' 
dan .yere aUayıvermi§tir. Fakat )'Ü~~ 
seklık fazla olduğu için mUv.a.zeııw 
ni temin edenıiyen çocuk yere diiŞUtr' 
ce muhtelif yerlerinden tehlikeli sil" 
rette yaralanmıştır. Iş bu §ekli al~ 
ca, zabıta vaz'yet etmiş, Fahretti' 
Beyoğlu hastanesine kaldırtllllıft 
stadyom gekçisi de sorguya çekilJJlit 
tir. 

Terhin Edilen 
Emlak için 

Emniyet Sandığı, mUesseseye tdt' 
lak terbini suretile borçlu olup ta bil 

borçlarını ödiycmedikleri için JJ1d " 
hun emlaki sandığın tahtı teffi.tiJl' 
geçen borçlular hakkında mtihilll b,
zı kararlar ittihaz etmiştir. 

Sandık, ittihaz ettiği bu yeni ıcY 
rarlarla, bu kabil borçlulara, elleri~ 
den çıkan emliikleriııe tekrar ttıt>' 
hup ed~bilmek için bir çok kola)lı~· 
lar göstermektedir. Bu şekilde, bit'' 
cok borçlular, tekrar mülklerine ıt•• 
vuşabileceklerdir. 

Emniyet sandığı bunun lçln 
bir talimatname hazırlamıştır. 

Bu Uç arkadaş Ort:akliyden sanda
la binerek denize açılmışlar ve bir a
ralık ta Yalıboyunda evlerin pence•-e
lerini suze, süze dolaşmıya başlamıı
lardır. 

Bu Uç kafadar, bir aralık Sadıkza- Otomobil Çarptı 
delerin evine de takılmışlar ve orada Şoför Omerin idaresindeki g:;o0 
bulanan Sadıkzade Bay Mehmedin re- numaralı otomobil, Aksaraydan geO' 
fıkası ::!e kerimesine de sarkmtJlıktn mekte iken bastabakıcı mektebi uJ" 
Lulunmu~lardır. • besinden Bayan Ismete çarparak >,y 

Zabıta, bu iki havımm mUrt. .. r.at.! 
üzerine üç arkadaşı. yakalamış, hak- ralamıetır. Şoför yakalanmıetır· 
larını:la tahkikata başlamıştır. iki Bıçaklı Bir Adam .• 

' K • • Evvelki gece Ayvansarayda ya.P1 , 
omürden Zehirlendi ıan snah amması esnasında mar&l1, 

Cibalide oturan Bayan Servet, yak- goz Kazını isminde birinin Uzeı1fld 
ınış olduğu mangaldan çıkan hamızı- iki bıçak birden bulunarak mUsacJctf 
k~rbonla zehirlenmiş ve berayi teda- edilmiştir, kendisi de mahıkemeye ,.e-

iTAkVi~-~ MAVAl 
1 
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Bugünkü Hava: DEGIŞlK 
.-~~~~~~~ ,_.,,,.,, 

2 nci ay Gün: 28 Kasım: loS 
1355 Hicri 1353 Ruııl1 

Zilhicce: 11 ıo Şubst 
KÖPRÜSÜ 

1 Sayın Vatandaşlarımızın ('" 

1 

Şile - Agva yolu Uzerinde 'yapıl-
Kurban Bayramlarını Kutlularız. 1 " ması kararlaşan Göksu köprU!linUn 

1 
ÇAPA - MAKARNA I inşa ihale8i 8 Martta yapılacaktır. 

Büyüklerinin ve bütün öz kar
deşlerinin bayramlarını kutlular
ken Türk ulusuna nihayetsiz sağ 
Irk, memlekete çok geniş rahat -
lrk ve varlrk dilerim. 
Çapamarka Pirinç unu fabrikası 

Bugün hava, sureti umumiyedc bulutlu 
ve mutchavvil olacaktır. Akdeniz aahil ınm
takıısında dcrccci hararetin mahsus derece• 
de YÜkselmesi, Ege mmtakaaında yatış kay
dedilmesi çok muhtemeldir. Karadeniz &B

kin göri.ılecektir. Şark mınkasmda bava va
ziyeti, normnldir. 

Dünkü hava 

Güneş: 6,46 - Oğle: ız.27 
Ikindi: 15,28 - Ak§am: 17 ,rfJ 
Yatsı: 19,21 - lmsak: 5.01 

·-~--~---·-------------..,....,.,,,.-Dün, barometre 760 milimetre, hararet 
en çok 10 en az 4 santigrat olarak kayde· le csml,tir. Hava bulutlu ve hafıf y;ığ 
dilmi-ştir. Rüzgfir. lodoııtan hnfif bir ıilr'at- geçmiştir --------• FABRIKASI -------ı•w--.!ıBu .köprll ,o yol için ehemmiyetli te-

lakki edilmektedir 1\1. Nuri Çapa 
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Fransız Başvekili 
Siyasetini izah etti : 

Çin- Japon 
Münasebetleri 

ıspanya 

Harbinden 
Bir bilanço: 

(Başı ı ınclde) 
gündenberl devam etmektedir. Asil& 
rin bu müddet zarfında fazla zayiat 
verdıkleri anlaşılıyor. Madritten alı
nan haberlere göre, asilerden birkaç 
alay, kamılen imha edilmi§ti~. 

' , 

''iktisadi kalkınma olmuş 

Nankin, 22 (A.A.) - Merkez icra komitesi akdettiği 

umumi içtimadan aonra bir beyanname netrederek hü
kumetin Japonyaya kartı takip ettiği siyaseti tasvip ve 
Çinde komünizme kartı açılan mücadeleye devam edil
mesini tetvik etmittir. 

Bütün cephelerde toarruı 
Londra, 22 (Radyo) - Hükfunet 

kuvvetlerinin dün Asturi cephesinde 
de taarruza g çtikl ri haber verıli

yor. Bu cephedeki muharebe birkaç 
saat devam etmiştir. Yerh madenci
ler, Frnnko kuvvetlerine şıddetle sal
aırmışlardır. Kesif hır ateş içınde 

neticelenen muharebeler sonunda ma.. 
denciler, Aviedo'ya gırmişlerdir. Bu 
esnada şehir sokaklarında pek §ıd· 

detli mücadelel r olmuştur. 

bitmiş bir iştir,, 

Bu beyanname, Japonlara kar'ı durmak için Çin ko· 
müniıtleriyle te,riki mesaiye müsait bir siyaset takibini 

iltizam eden hükUmetin dütmanları için büyük bir he
zimet telakki edilmektedir. 

lıo~•f::: 22 (A.A.) - Dün birkaç mektep binasiyle yeni iş 
Canı lras uş~t resimlerini yapan B. Blum, halkın hakiki heye
~da bırkaç nutuk ve hitabe irad etmiştir. 

- Başvekil, halihazırdaki siya.setin . . W veç~~ı göstermiş olması itibariyfe 
• en muhim olan nutkunu yağmura 

~ rağmen şehrin ortasındaki .Marc.eau 

" ~ö t v· d meydanında toplanmış olan on bini 

A 
yra ıyana a mütecaviz dinleyicinin önünde söyle -

lrtıan miştir 
1 

N Ya Dış Bakanı Baron Fon · 
atı, b{j •0Yratın Viyanaya mUvasa- 1KTISAD! İŞLER 

"ııdil. /~k dostluk tezahürleri ara- Blum evvela iktısadı vaziyetten 
tııryil. b~ r"' buldu. Almanya • Avus- bahsederek buhrana karşı ne için 
tel( de"ı t 1ii taraftarları 0 tek millet, bundan evvelki hükumetlerin ittihaz 
tııry, ~etı,, dıye bağırışmışlar, Avus ettiği hattı harekete benzemiyen bir 
,1 h ~ılerı cbstluk tezahürlerine usul tatbik ettiğini izah etmiş ve de
h.Pttıı,ı:rareti vermek için her şeyi miştir ki : 
'-rırı örı .. r 'te zabıta coşkun tezahür- "- Bu şekilde hareket ettim, çün-

~iy Une geçmekten 8.ciz kalmıştır. kU mesele servetleri azaltmaık değil. 
~ırı~ret gerçi, Avusturya Dış Ba. bLA.kis istihl!k kabiliyetini arttırmak ==========--=-===-=-= 
~ rı daı, .. tı. Asıl mesele masrafları azaltmak B a ş k · ı ı· m ı· z ~ı ild a once vuku bulan ziyare değil, hasılatı çoğaltmaktır. ve 1 
~~lret t rtıaksadile yapılmakta ve Başvekil, takip ettiği deflAsyon si. • • • • • 
~~uı:::sında bazı meselelerin yaseti sayesinde iktısadi sahada gö • 1 n o n u 
-°" ~e .

1 
-..ı hakkında resmi malu - rüJen kalkınma hareketlerini say • 

', rı tııemektedir. Bununla be - mtş ve bu knlkınmanm mali sahada • z m • d 
'"' ıy~! mahafil, bilhassa iki mit- tam değilse bile ntsbi bir kallanma 1 1 r e 
~ıl &:oru,uıeceğine muhakkak ve devlet ta:hvilatmda da emniyeti ia. . 
~' .. •r' bakıyor. Bunların biri Habs· de edebllecei< bir yük l h 1 Izmır, 22 (A.A.) - Başbakan Is· 
"' "'" ırı A ıre me usu e t I .. .. be b l E . 

' vusturyaya iadesi, diğeri getirmesi lazımgeleceğint söylemiş- me nonu,. ra er erinde konomı 
~~ııı?8.daki Nazılerin vaziyetidir. tir. Bakanı Celal Bayar ve diğer zevat 

~~det; ~r~a tahtına Habsburgların B. Bl~ım nutkuna devamla şunları old~ğu halde, saat 15.30 da Ege vapu
~'tllrı tun Orta Avrupayı alaka - söylemiştir : ru ıle şchrimi7.e gelmişlerdir. ilbay 
~fırı"1 'te KUçük ltilft.f devletleri ta· "-Bu işte biz aldanmadık. tktısa- ve Parti Başkam Fazlı G'illeç ve t' hasmane hareket sayılan dl eahada kalkınma olmuş bitmi$ bir Şarbay Dr. Behçet Uz, Başbakanı tö-
11~llJ;ır ledir. Avusturya, bilhassa is- iştir. Öyle ise ntrin bir tavakıkuf dev. renle karşılamışlardır. Başbakan, 
"trı'f, 1 'te Almanyadan ayrı olan resi geçiriyoruz? • vapurdan iner inmez, keru:lilerini kar-
tlfı ı.,, "1 kurtarmak için Habsburgla· Belki bi f 1 k 1.. li şılıyanlann ellerini ayrı ayrı sıkarak 
tir. l•-ta. &vdetlerine lu .. zum görmekte raz ne es a ma az:ı:mge • "Jt'f tta b ı L "I ..,,,., Fi tl yn~- 1 esi ;, ı ı a u unmuşlardır. Rıhtnna a-
"°'--, Ya. Avusturyanın istiklalini J .. ;r. ya arm •~uıe m yıe eşya '""'ay yeniden kıymetlendi. Fakat ekseriva yak basan lsmet' !nbnti, bUtün Kor· 

birı 1 ve Almanya ~le Avusturya milstahsillere tedi I" edilen para ile do~u kaphynn h Ikın şiddetli alklş
ttlıttı ~·m~sltıe mani olacak her ha- mUstehliklerin verdikleri para ara.~m- larıyle karşılanmış ve Başbakan yaya 
~ 

1 
.elldı menfaatine uygun gör- olarak G · k - ' tm' ı d' 

'6':'" • Çın, Habsburgların tahta av • da bilyilk bir fark göze çarpıyor Bil- d :ı.zı onagma gı ış er ır. 
)~ırı,. atı b' ·h · 

1 
• • 

1 
hassa endüstri fiyatlarmda sık sık Bir müd et istirahat eden Başbakan, 

L~tı 'F e ı ı tıma' ıtıraz etm. fa:r.la ku.ançlar ka!'ŞlSmda kalıyoruz beı:aberlerinde Ekonomi Bakanı ol
~"lf'rı,;· . ~kat Almanyanın böyle dü ve mUstahsillerhı ..nr•atıe fazla kar dugu halde Buca'da Kültür Bakanlı-
~~·r 1i 1.n. ı ıösteren deliller pek z:ııı w ~ • Çunkü Almanyanın siyaseti, temin etmek istediklerini görl.lvoruz. gının satın atdığt eski kollcj okuluna 

Hava istasyonu 

lst imlcik Muamelesi 
Bitirilmek Üzere 

İstanbul • !zmir ve Ankara - İzmir 
arasında işliyecek olan hava postala
n için Cumaovası istasyonu civarın 
da inşa~ına karar verilen hava posta 
lan istasyonuna yetecek kadar ara
zi, plana göre tesbit edilmiştir. 

726 metre murabbaı genişliğinde 
ayrılan bu arazinin istimlak muame
lesi neticelenmek üzeredir. istimlak 
bedelinin vilayet, parti, belediye ve 
ticaret odası bUtçelerinden ayrılma 
sı muvafık görUimüştür. İstimlU 
muamelesini müteakip hava istas -
yonunun inşasına başlanacaktır. 

Eskişehir 
Haıkevinde 
Eskişehir, (Hususi) - 19/2/1937 

cuma günü akşamı Eskişehir Halkevi 
gençleri bir müsamere verdiler. 

Müsamere, saat 20 de Istikli.l ın.ar
şiyle başladı ve bunu bir gencin hi· 
tabesi takip etti. Biraz sonra halk 
evinin yapmış olduğu faaliyet hakkın 
da uzun ve tafsilatlı bir izahat veril· 
di ve alkışlandı. Piyes Vedat Töriln 
(Kör) eseriydi. eserde kör rolünü a,. 

lan öğretmen Hüsnü Ye~il. tam 18.yi
kiyle bir kör rolünü yaparak, ~k mu 
vaffak olmuş ve eserin heyecanlı yer
lerinde haki){l ağlryarak, halkın göz 
yaşlarını davet etmiştir. Piyes bittik
ten sonra dakikalarca alkışlanarak, 
halk kendisini bir daha görmek iste
miştir. Piyesi müteakip amatör or
kestra tarafından alafranga parçalar 
çalmmış, sonra radyoda okuyan Ke .. 
rim Akşahln halk tilrkUleri söyliyereık 
Eskişehir halkmm milli duygularını 
okşamış, ooştunn113 ve da.kik.al.arca 
alkışlanmıştır. 

Kağ ıt paramızı 
dahilde 

basacağız 
Hükümetçiler, saat tam dörtle bil· 

tün cephelerde taarruza geçmişler, 

her iki tarafın topçu kuvvetleri saat
lerce mevzi dövmiışlerdir. Hükflmet.. 

(Başı 1 incide) çi kuvvetler Palaza do Toro ve 91.1 ha-
bulunmuştur • zineleri de dahıl olmak üzere şebrlıa 

Alikadarlarm söylediğine göre ye- ner tarafını i gal etmişlerdir 
ni kAğrt paralarnnızm mem1eketimiz. Topt;ü düellosu 
de basılması çok mUmkün _gorülmek- Bilbao, 22 (A.A.) - Bask müdafaa 
tedir. Bunun için de azamf (150) bin meclisı, Cıbnr mıntakasmdaki hüku
lira sarfedilerek bir Taydils makinesi met topçu k--uvvetlerinin düşmanı sı
almak 18.zımdrr. Esn.se:n Damga Mat- kıştınp ağır telefat verdirmiş oldu
baası için böyle bir makine alınması ğunu bildirmektedir. Bask cephesi
geçen sene kabul edilmiş ve mfiesse _ nin dığer kısımlarında topçu düello
se de Avrupa ve Amerikadaki matbaa su olmuştur. 
ma.kinelerl fabrikalarlyle temaslara Madrit, 22 (A.A.) - Allcante'den 
başlamış, altı mühim müessesenin haber verildiğine göre, iki asi tayy~ 
modellerini tetkik etmiştir. resi Orandan Alicanteye giden Nuria 

Eski kağıt paralarnnızm basılma _ No: 3 ismindeki vapuru Malilla'ya 
sı için bir milyon liraya yakın bir gitmiye icbar etmişlerdir. 
masraf yapılmıştı. Yeni paralar ha • Vapur lımana gelir gelmez, Asiler 
ric:te basıldığı takdirde bu kadar ol. bütün tayf asiyle 103 yolcuy~u alakoı
mazsa bile her halde çok mühim bir mu lnrdır. 
masrafın göre alınması lazımgel • Ku~una dizilen 15.000 kiıi 
mektedir. Hükumetimiz bundan Berlin, 22 (A.A.) - Voz d 'espana 
başka her sene devlet tahvillennin gazetesi, dahili harbin bidayetinden
bastmlmnsı için Avrupa matbaalan- beri Bilbaoda kurşuna dizilen Fran-
11a (60) bin lira kadar bir nara öde. koculann 15 bin olduğunu ya.zmakta
mektedir. ı~te 150 bin lirn ile alma - dır. 
c-.ak bir makinenin sermayesi yalnız Paris, 22 (A.A..) - Excelsior ~ 
devlet tahvilleri basmak suretivle tesinin Valenciadan bildirdiğine göre, 
bile Uç senede söndüriilebileceği söy- lspanya harbiye nazırı 23 den 27 ya.. 
tenmektedlr. şına kadar bütün erkeklen mecburt 

Bu makine ile banknotlardan baş.. askerlik hizmetine tabi tutmuştur. 
ka hariçte memleketimiz icm ıyi bir Bu suretle 150 000 kişi silah altma 

nlrnmış oluvor Bu gazete harbivaı 
reklam vasrtnsı olan posta pullanmız- .. - · J -

da çok nefis bir surette basıl cak • muste arı General Asconsion'mı isti-
tır. VekAlet bayramdan sonra bu hu- fasının cümhuriyet ordusu erkAru • 
susta.ki kat'i k ı tesbıt edecek- harbıyesiru:le mlihinı değişiklikle~ 

tir. 
anımı mebde olacağını ilave etmektedir. Bu 

,nünasebetle sosyalist lideri Carl<MI 
Baraibar'm eGneral Ascension'un ye
rine getiril cegi soylenmektedir. Mell~:krd, ı;r Sirka 

Ate$ Verdiler 
Meksiko, 22 (A.A.) -Gayri mem· Adliye T ayinf eri 

~~~ ne, nıahiyette olursa olsun, rr~ı~blPre nisb<'tle teklifler k!fi de • gitmişlerdir. Okulda ve dönli§lerin
... ~ Alman • Avusturya birliğini ğı1dir. Ve bundan dolayıdır kimüs • de Alsancak'ta Izmir limanı için bazı 
'Gııı...._ ll1c ettirmek istediği şOphe gö- tahsil piyasaya hakim olduğu için incelemelerde bulunduktan sonra Ko
~-::- 8u birliğe engel olacak hldi yUkselmenin ımşnı sebeplerine ayni nağa avdet etmişlerdir. nun seyirciler Guadalajara'da Del 

:"'ttı"t ~Ukuu herhalde A\manyayı meşru sebenler inztma.m edivor.,, 
~ ttı ttrııiyecektlr. Bu yUzden VI - YEVMİYELER ARTINCA 

1 
•k O • Progre58<> sirk meydanını vakınışlar· Ankara, 23 (Hususi) - Adliye in-

ın• • ırha"a~ı .r tihap encümeni, bayramertesi tekrar 

Avusturya Yolun B 1 d dır. içtim lanna devam edecek, Adliye 
'-ıı" ~lkatı esnasında bu mese • B. Blum sözUne devamla demiştir 

4 
Ufulması beklenmektedir. ki : 

~ ~uryadakl Nazilere gelince 
11
Yevmiyelerl arttırırsam siyaseti. \.. :~ı d mlzhı düşmanı olanların bizi içine al-

""41• r a. bunlara kartı Avustur • mak istiyecekleıi ce-bennemi bir 
"-ttı ~llsa.maha gösterilmekte ise de çember çizmiş olunun. Bir tav:ıkkuf i'· a:eketlerj teşvik edilmemekte- devresi ~irmck işte bunun için la -
~ bı la.r,, Avusturya ile Alman - zmıdır. 
~~it\ı ;:nıesini ve iki ~iman mil· Yevmiyelerle fiyatlar arasındaki 
~rler ~<syra; f9~e~ın~.~~P1!:~ yarışı durdurmak icap ediyor. YUk

'-ı.~ "'"'tt. te:Sı~ a 1 't y e;U 
1~1 11 

' eek fiyatlara, spekülasyona karşı 
~1 lcu&c itti b~v e '' 

1 
t s u~unu tedbir almak llznndır. Biz geri dön -

6 
ll~dtf ,:._.,kt dr. vlaz ye e ge me. miyeceğiz ve kazandığımız arazinin 

"'~~ .. ne e ır er. 1 bil te k -· \t _-ı\.ı bir zerresin e r etmiyecegız.,,, 
~ "Ya ile A1manya arumda- ........,============= 

~ 'laebetlerln hakiki salahı bu 
)\ ~:•nlrı halline bağlıdır. Fakat 
b ıı. -,

1 
erıtn al!ka sahası A vustur

" ~t 
9 

ll'l&.n_yaya münhasır değildir. 
tıı~l~lc geniştir. Bu yUzden bu me 
'"" ~ kolay kolay hallolunmıya -

l"lediliyor. 

~Rııa DOGRUL 

~iman Hariciye 
Cl~ı rı Viyanada 

' (Bafl 1 tncide) 
'l'o~eler dağıtmakta olan blrkaç 
h~~ile • 80syalisti tevkif etmiştir. 
~ı da tden tanınmış birkaç t8.hrL 
~ '\\.a.rı ilıtıyaten ~vkif edilmiştir. 

l'e ~ a, 22 (Radyo) - Alman Ha
~ t'\ .\. Zl.rı buı aya mu,·asalatmdan 
'L..~ \'usturya Ha:ricıye Nazırile 
~""ll.t, ın.~"ekil M. Şu.şnigi ziyaret 
~ t ad akat vuku:bulmuştur. İki 

>ı lllk 8.ıtıı Almanya ve Avustur
ad.ar eden Biyas! ve iktısadi 
~ r\işmU terdir • 
• 

:<OÇOK HARiCİ 
HABERLER 

• ngillz Hariciye Nazırı 
1 M. Eden, istirahatte 

bulunduğu Riviyeradan Paris 
tarikile Londraya gitmiştir. 

• 
L ehlsta'\da avlanmakta o-

lan Prusya Başvekili 

M. Cörinı Berline dönmüf '· 
tUr. 

F 
• 

ransanın Atlas Okyanus 
filosu dUn sabah Ka -

zablanka'dan Brest limanına 

hareket etmiştir. 

• 
A lmanyada Ahende bir iş 

tial neticesinde iki kişi 

1 
ölmü" ~kuz. kişi de ağır ~
ralanmıştır. 

. Q GŞ Q~ ~ Fevkalade bir program, halka bir Vekaleti tarafından hazırlanmış o • • k Iznık, 22 (Hususi) - Iznik ılçesi- aslanla bir bogwan d.. .. •· · b"l lan tayin kararnamelerini gözden ge 

l f 
• . iktisadi kalkınması i . .-&nA ın ovuşecegını ı -

S l razı nın çın Y--e- d' f..+' o-,,.;; •. n k . . çireccktir. Bu kararnamelere göre, 
,.~re olan lznik - Orhangazi yolunun ırm 9-W· o.~~ seyretme ıçın mu-~ bi k yenıd n birçok tayinler yapılacağı, 

V jdı yapılmasına başlandığından dolayı azzam r fitle halinde gelen halk, bazı hiikımlerin derecelcrinın terfi e-
~onu şu [ ı u çok büyük sevinç duyan lznik ahalisi ortaya boğa yerine bir dana çıktığını dileceın ve birçok adliyeeilerimizin 

Roma, 
22 

(A.A.) _ Milletler Ce- yolun başladığı yerde topla.nark bil· ve bunun da bir aslan tarafından hiç yeni vazifelere naklolunacağı anla 
yük tezahüratta bulunmuşlar ve lz- bir mücadele vukubulmadan kolayca ılmaktadır. 

miyeti tarafından Avusturyaya ya- "k u Ik i · , bu ~;;:;,~~~~~;;;;~;;;: nı .ua ev nın candan oıan anu- nıtrsı.landıgmı· go' •· b"' '"k b" h"d · kef'l ı d . t'-" - runce, uyu ır ı . 
pılan ıkrazata ı o an evletler mU- ıannm yenne getiren Bursamızm de- d te k la k • • 

1 
e apı ra evvela ta§ sonra ta-

messilleri senelık top antılaıım Ro- ğerli Dbayı Şefik Soyere teşekkür banca atm1a ve n"h t · 'k d -" k"lm ~ ı aye sır mey a· 
mada yapmışlardır. Avusturya ma· telf!ô•Q.6• çe 1 esine karar verınlşler- nma ate§ vermiştir. 
liye nazın Neuınaycr derpiş olunan dir. 

mali muamelatın mahiyet ve maksat- Bu teza.bOrat esnasmda Iznik Şar· 
tarını anlatmıştır. Komite Neumaye- bayı Demirca.n ve Parti Bqkan Ve
rin tekliflerini kabul etmiştir. kili Mehmet Sindel tAraflanndan çok 

heyecanlı nutuklar söylenmiş, lznik 

HAMLELER 
ilçesi için çok önemli olan bu yolun 
çabuk olarak bitirilmesi temennlya
tmda bulunmuşlardır. 

{B8'J 1 lncf.ie) Jznik başta.nbqa mki eserlerle do-

det, pek az müddet sonra, Türki- tudur. Bu eeerler Nikya, Roma, Sel· 

yede hepimizin her şeyden daha çuk ve Osmanlılara a.ft olduğu görW

fazla hayret edeceğimiz bir mektedir. Halkm kendi mUlklerinden 

umumi manzara inkılabı olacak- çıka.nnış olduktan pek kıymetli etıer· 

ttr. Hergün toprakla uğraşmak ler !aa.l ıııab* Ma.a.ri! memuru Or

san'atlan olan milyonların hü- han Sargm tara.fmdan top • 
nerinde, zevkinde ve hayat anla- tanmış, çok kıymetli t&a eeerleri de • 

lanndaki kü ük bir deği ik • posu vUcuda getirllmlftfr. Kuhte • 
yıŞ Ç v' lif hafriyat yapıJ&e&k Ollll'K pek D&-

Jik, mucize demeye ~lı~tıgnnız dir eeerlere teeadUf edlleceli kuvvet-
azametli g e r ç e 1 ı Ş lerc se- le muhtemeldir. 

Terbiyeci, makine ve su, köy- Partiden Çıkanlclı 
de birleşerek, Kemalizm rüyası • Londra, 22 (A.A.) - 1.tçl putlai 

hep olur. 

divanı azasından Hyman, eski iıçi 
nı geç yaşta bulunanların hayal- hUkfımeti nazırlarmdan Strafford'un 
terinde dahi hakikat kılacaktır. partiden ihraç olunacağım bildlrmit-

Falilı Rıl~ı AT AY tir. 

FıniandilJadc 
Güreşçileri
miz 4-3 galıi 
Geldiler 

Helıingfon, 22 (Gece. 
yanımdan ıonra telsizle) 
- Bugün yapılan müsa
bakalarda Türk takımı, 
Finlandiya güreşçilerini 
4 • 3 yendiler. Türk gü
retÇilerinden Muı lafa 
Greko romende ıu,la, Sa
im, Yusuf, Çoban Meh
met serbest ıürette hük
men ıalip ıelmitlerdir. 

Kenan, Adnan Greko 
romende hükmen mağ
lCtp addedilmitlerdir. 

Maçlarda güzel güre
,en Yatar, gürete devam 
edememitt ir. 

.. 

AFYON KARAHISAR 
MADEN SUYU 

En mükemmel sofra suyudur 



• 

1 A N 21. 2. 937 ~ 
Soğan ve Portakol 
Talepleri Ar+ıyot 

Havaya Karşı Korunma 

Sivil korunma teş
kilBbnda vazifeler 

Bir Mmrr firması menılek, 
den genif mikyasta portakal ve
ğan mubayaa etmek için 01ura"". 
ta bulunmuştur. Piyasada . ~ 
Dörtyol portaka.llannm kifı ..K 

Beyg;rıeri satınca Karısına 
teessürden parasını d~yak atan 

içkiye vermiş . ~;~su~~Sultanahınet 
Dünkil nü..shamızdan devam dilmelidir ki, ica.bmda imme hizmetle 

UMUMİ KORUNMA HlZMETLERt rini ba§arabilecek ha.le gelsinler. 
VE RESMi TEŞKİLAT: BUyük şehirlerde yardımcı teeailAt 
RESMi MAKAMLARIN YARDIMI: ların çabuk yardımını mümkün kıla.-

~ ·ıı ... 
da mevcut olmaması, bu dile~ 
elilik yerine getJrilmesini D1 # 
kılmamaktadır. Fa.kat alakad1 
temin ettiğine göre. yakında . 
yi1z bin ton soğan ihraç edilebil 

tir 
~a~g~mrükte oturan Muıtafa oflu arabacı Ekrem dün bey- sulh ikinci ceza hikfmi, dün bir kan, 

gırlerını. pazara çekmit ve aabnıftır. Bundan aonra da bir mey- koca davasını neticelendirdi. Davacı 
haneye gıderek kafayı tütaülemiye baılamıtlır. Saat 11 5 dan yerinde Borak kızı Huriye adlı genç 
~4,5 a ~adar fasılasız rakı İçmİf, ondan sonra aokaia çıkmı~, ha- bir kadın vardı. Davanın suçlusu da 

Düşman hava ea.ldınmlarıru uçak • bilmek için bunların, icabına göre ma 
larla., top ve makineli tUfeklerle defi halle (Rayon) lara taksim edilmeleri 
keyfiyeti, askeri bir iştir. Sivil korun lıizımgelir. Mesela her 5000 nüfuslu 
manm icap ettirdiği diğer ödevler, bir bir mıntaka bir (korunma ma.halleai) 

fıf t~tıp nar~ .a~ıya batlamıttır. kocası Mustafa oğlu lsmail Hakkı is-
lspırto tcsınnı göstcroikçe minde bir mütekaitti. 

takım teşkilatların yapılırıMını lüzum sayılarak oraya bir ( mahalle lmlri ) Mevlut 
lu kılar ki, şunlardır: verilir. Bunun emrinde, emniyet, itfa.- .JJ!' 

Ekremin de sesi yükselmiye ve vurhanıık Huriye davasını şöyle anlattı: 
o duvar benim, bu duvar senin I\. ~ - Kocam, bana ve çoeuklarma 
sendelemiye başlaymca polis k bakmıyordu, evimize ekmek bile ge-

ı . UÇAK GÖZETLEME VE HA • iye, sıhhiye krt'&lan ve icabında bir Geçenlerde irtihalini Y~ 
BER VERME TEŞKiLATI: (haber ve irtibat mangaaı) bulunur. mız lstanbul Hukuk F~ 4" 

kendisini yakalamış ve Müddei- oyunu timıJyordu. Kendisiyle y~yamıya. 
Memleketin her tara.fmda dağınık 

0 
.Mahalle amiri, kendi mmtakUJ cfa... ikinci ırnıf müdaviml~ıı ~ 

tarak kurulrnu§ hava gözetleme ve ha hilindeki blok i.mirlerile irtibatta bu- Trabzon Mebusu ve Büyük. ıJI: 
ber postalan ve merkezleridir ki ufak lunur ve icabında koDl§u mahalleden let Meclisi gurup reis vekil1zjl 
lan ve gökleri dUrbin ve diğer aletler yardım iseteyebilir. san Sakanın oğlu merhl]it11 ... ~ 
le arayarak düşman uçak filolarını bu HA VA KORUNMA BOLGELERl Sakanın ruhu için bayraınııı~W. 

,. cağmu anladığnn için aramız açılmrş-
umwnıliğe getirmiştir. Ekrem tr. DUn ak§am evime geldi. beni ka-
Müddeiumumi muavini Hikmet ÇQlffllŞLQ1 pıya çağırdı ve saçlarımdan tutarak 

Sonelin önüne çıkanldığı zaman Bozdoğan kemerinde oturan Meh- dövmiye başladı. Sonra da burnumu, 
~~ ~allan~;:ordu. Ona niçin içti- met oğlu Hüseyin evvelki gün bir yii."Umü ustura ile keseceğini söyledi. 
gını ve nıçın nare attığını sordu. kurbanlık koç almış ve evinin bahçe- Hakim. Huriyeden sonra eözil ko
Ekrem dili ağzında şişmiş gibi sine bağlanuft.ır. Hüseyin yatsı na· casma verdi. O: 

Jur ve maksatlarını anlar ve haber ve (BEZIRK) : •· ·· ·· d··r d 24 .. cu gunune tesa u e en , ... '.~ 
rirler. Nufusu 20,000 kadar ola.n yerler, .. .. .. _ aJ11" ... 

konuşarak cevap verdi: mazı kılmak için ca.m.ie gitmi§, dön- - Bay hakim. dedi, biz on dört se-
dllğü nelik kan kocayız. On gün işbnden 

- Ben içmiyeyim dıe kim iç- . ..~'. koçun yerinde yeller estiği· ç1kanJ.dım. diye bana kapıyı açmadı. 
sin. Hayatım gibi sevdiğim bey; nı gormuo ve hemen solgı.ğa fırlamış- Ben iş buldum ve birisinin tavassutu 

. 1 • tır. 
gır erı sattnn. . ile dün akşam barışma teklifinde bu-

2- !KAZ VE ALARM TEŞKiLATI birer bölge vücude getirirler. Bölge. Ç~.rşam~a gunu ogle .. n ti 
Tehlikeye uğrayaeak şehir ve ma- nin hava korunma amiri ve ihtiyat muteaıkıpBeyazrt camıınde ll 

hnlle halkını tehlikeden haberdar e • ya~~ krt'alan bulunur. l~dü şerif okunacaktır. :KeJ' r'
der. Bu gözetleme ve alarm işlerinde Nufusu 10,000 e kadar olan şehir nı seven dos~ ve arkadaşla. " 
a.cıkeri makamlarla, posta, telgraf ve 1 veya endüstri mmtakalan, bölgelere ve arzu buyuran zevatın tC~ 
mıntakanm sivil memurlan birlikte taksim olunurlar. Fa.kat bUtiln bu tak rica olunur. 

v b. d ıkardı" • Hüseyin kara.kola müracaat etmi- 1 d 
. e ce ın en ç gı mavı ye karar verm1'. Da.ha evvel Rıza oğ· un um. O da bana: "Gece gelsin. ha-

bır zarfın içindeki paralan gös. lu Raifle Ali oğlu Ali.ettin; HUseyi- nşalnn" diye haber göndermiş. Ben 

çalışırlar. Fakat orduya mensup teş- simat kat'f olmayıp ancak ihtiyaç ve 
kilat, hava haber post.alarmda ve a- mahalli c;eraite tabidir. 

Bir Hıraızlık lddiaır-~ 
tercrek: nin evine. kemerden atlamak suretiy- rl!ln akıııam eve gittim, evi bomboş 

ı buldum. Komcoular<lan sordum. Diin 
- Evet.. ştc sattnn. Paralan le girmişler ve koçu çaldıktan sonra bu <'vi boşaltttlar. b~ka bir yere ta-

da burada ... Onlardan aynlmıya karanlık sokaklardan kaçırmıya baş- şındılar. dediler. Arıya, anya yeni e-

lamı merkezlerinde kuJlanrlmazlar. 
Bu vazifeler için gönüllü. fakat iyi ye 
tiştirilrniı;ı insanlar lazımdır. 
3 - E.MNIYET VE YARDIM IilZME
TI: 

' Yedikulede Ka.ılıçqmede ~ 
1 lzrnit orta mektep müdUrU S&~ 

O L G U N R A K J L A R t clt, zabıtaya müracaatla bfr id. p! 
VE 

SAHİBİ 
dayan-amadnn. İnsan her vakit lamışlar. Nokta polis, bunların telaş- vi buldum. Kapıyı çaldım. Beni yine 
kadına aşrk olmaz benim g·b· lanndan şüphelenmiş ve kendilerini kabul etmedi. Ben, kendisini ustura 

b b . l . " l 1 1 yakalıyaraJı: karakola getirmiş, tahki- il 
azan .. eygı~ en seven er de o- kata bqlannuştı. Bunlar karakolda e tehdit etmedim. 

~u~. Muteessır oldum. Şöyle bir koçu aatm aldıklannı anlatırken, 0 Bundan sonra sa.bitler dinlendi. Ha 
:ıkı kadehle ıstırabnnı dinlendire- sırda koçun sahibi Hüseyin de komi- kim Salahattin ~mirelli Ismail Hnk-

J{açmmak mümkün olan zararları 1 

en az dereceye indirmek için emniyet ı YURDDAŞLARININ 
ve yardım teşkilatı yapılır. Şahsi ko-
nmrna işleri de burada biter. Bundan KURBAN BA YRAl\.fiNI 

buluq.muştur. Bu iddiaya göte· tf 
Sacitin kayimpederlne ait 63 Ur' f"" 
raaı, bulunduğu yerden bJzmet.91 
ma tarafmda.n qınlmıştır. ' 

Bay Saefdin bu iddiası U%eJ'lt!f ~ 

yim, hayvanlan unutayun, de- serin yanına girerek: kmm, Huriyeyi dövdüğünU sabit bul-
• du ve 19 lira a'tır para cczrun verdi. 

dun. Zfilıir fazla kaçınmşmı. - Bay k~iser, bizim bahçeden Ustura ile tehdit idrtia!'lrru sabit gör.-

sonra resmi yardım teşkilatı başlar. 
Bu teşkilat şunlardnn ibarettir: 

a - Emniyet kıtası • emniyet ve 

KUTLULAR 
' brta Fatmayı yakalryarak '°~ 
, c;ekmlttir. Çalman paralar 

meydanda yoktur. 

~--~----------~--_..,,,-Ekrem tutulan sorgu zabrtmı §imdi k~ çalmı§l~r, ıu_tf~ araştı1:1- mediği icin de bu cihetten bcraet et
bin mu·· şku·· la ... tla ı"mzaladrktan tJmaaı içın emir verır mısinız? demış- . tırdi. Tsmail Hakkmm sabıkası olma-
sonra Sultanahmet Sulh ürüncü r. dığı için de eczası tecil edilmiştir. 

inzibatı muhafaza için, 
b - Sıhhiye: - Çabuk sıhhi yardım 

ve ilk tedavi için. 

, . 
Buglin lstanbulda iPEK. lzmirde ELHAMRA linemalarmda aeııeııJJl 

en gllzel filmi; 
~ Komiser, Hüseyini oturtmuş ve 

Ceza hakiminin önüne çıkanldı 1011ra da koçu göstererek sormuştur: c - ttfaiye: Büyük yangmlan sön 

ve hakim ihsan kendisini bir ıı·ra Bu ~ - mu •.•• 
hafif para cezasına mahkfiın etti. Hüseyin koçunu tanıyrnca, suçlular 

ifadelerini değiştirmişler: 

Eski . fi~ra cı~e r.r I" nh· 
y s nwn Vurd1.1qu Adam 

dürmek için. 

d - Gaz arayıcı ve temiz" \ ·i kı
t.ası • zehirli gazları bulmak ve temiz 
lemek için, 

Rus - Japon muharebesi 
100 Kuruı Para - Biı: bu hayvanı l!Okakta başıboş Bun.dan Uc; gece evvel, Kookada e-s-

rrtlRKC'F, ~OZLt \ 

---bulduk. KaybolrruL'5m diye polise gö. ki arabacılar kahyası Arif tarafından 
Cezası Verecek tOrilyorduk. Polis te bizi yakaladı. kasatura ile yaralanan Tersaneli Ce-

Hayri oğlu Sadi ile Mahmut o,.;.lu Biz Hii!eyinin evine girmedik, demiş- mal, kendisine ameliyat yapıldıktan 
6 lerdfr. sonra vaziyeti iyiliğe yüz tutmuştur. 

e - Teknik kat'alar : Hasara uğra· 
mı§ elektrik, ha va gazı, kanalizasy n, 
su ve muhabere yollarım tamir için. 

f - Enkaz kaldırma kıt'aları : Cad 
,-.. SÜMER Sineması .. ~ 

ı;oför Necminin ortaklama bir otoma- Arif'. mUstantiklik karariyle tevkif 
b illerl ve bu yüzden dogm· n• tr ....... rk Polis, suçlula.n dün sabah meşhut delerdeki enkazı kaldırmak ve yıkıl

mıya yüz tutmuş binaları yıkmak, ya
hut muvakkat desteklemek için. 

BA\.'RAM MONASEBErb:.E EN BtiYOK ŞARK ~ 
._ ...... '9 suçlar mahkemesine vermiştir. Asli- edilmiş bulunmaktaydı. 

bir hesaplan varm•a. lddı"avıo göre Yaralr hakkında ven·ıecek kat••ı ra-
·~ ~- • ye birinci ceza mahkemesi. bugün 

evvelki akşam Sa.dJ kafayı çekmif ve ıuçlula.r hakkındaki karanru vere- pora göre vaziyeti taayyün edecektir. Yıııkanda söylenen teşkilattan hala 
ancak bir kısmı vardır. Faknt bunlar 
da ciddi haller karşısında kifayet ede 
cek derecede değildirler. Bunlar iyi ye 
tiştirilmeli, yardımcılarla takviye e -

BAGDAD BDLBULCI 
bir kahvehanede Necmiyi bulmuş, ya.. cektir. 
kasından tutarak: Dayaktan Sonra .. 

- Şuraya otur, hesaplan görelim. verdi. Galatada, Mimar hanında oturan 

nü gösteriyor. Tamamile Türkçe sözlü ve şarkılı olan bu filı11i 
mutlaka görünüz. 

demi• ..1.J Melahat ile Hafize kavga etmi•ler, 
Baş rollerde: Münire Mehdiye - Ahmet Alicim. 

:ır· • MUuaıumumt, Sa.dinin · :.-N cmi d . aynı za- Melahat, Hafizeyi adamakılh döv • 
e e, Sadıyi ailatma:k istemiş. manda otomobilin yansına sahip ol- ü ı·· 

=-

Bu sırada Sadinin ağabeysi Sa.mi de duğu için bu cihett:aı takibat yapma- mHaş uf~· b ta .. 
ge1mJş Sadi ı· f la n-. ıze za 1 ya muracaatla ha • 

··· ye a an Wama.mJf ve ıma lıu.um görmemiş, yalnız aarhO§- mil bulunduğun ~ ' 
n ihayet Sadi otomobilin üç e&mmı luktan Sult.anahmet 8Ulh ikinci ceza da;k tesiriyle d~:ı.?unun ı:a wbu 
kırmıştır. Polis, Sadiyi dün cam k:Jr. mahk~~e vermiştir. Hakim Sata. nu söylemiş, bunun Uz:::ıre ~ u~i 
maktan ve sarhoşluktan suçlu olarak battin Demırem ,suçlu Sadiyi ıoo ku~ h t ine kald e as 
:ıeşbut suçlar milddeiumumili~ n.ış para ~ahkUm etmiştir. ta ~~nmıştır. ınlmıştır. Melahat 

17 milyon Türk için vücude ıet1rilen bü 

yUk film: Türk lnka16bı 'nda 
terakki hamleleri. Seslı ve tıirkçe 5özlü. 
Genç, ihtiyar bütun Türkler kendi. i_nkılip 
ve zaferlerini canlandıran buyük mılh film
lerini görmiyc koşuyor. 

Son 30 aenelilı: tarihimi.si bakild film .... 

ıilı:alarile ıörünüz. Saltan.at, Meınati79t, Sl 
Mart, Hareket Ordusu, Balkan {.e Umumi 

l:larpler, Çanakkale Zaferi, 1ıpl Devri, ta. 
tikli! Savaıı. Lozan, Cümhuriyet. 

TÜRK 
Sinemasında 

Matineler saat 11 d• 
bqlar 

ı [DONKO KISMIN HOLASASI] 
Buraya hasta bir arkada,ımı aramak için &•imi,. 

tim. Fakat mektep çocuklarının kar topuna tuttuk. 
ları bir kocakarı yere yuvarlanırken mUt&arrtzların 
eleba.ş_ısınn da karanlıklar içinden bir kardan mermi 
geldi. Elebaşı çocuk, derhal yere yıkıldt. 
Arkadaşımm evi buralarda olacaktı. 
Yaralı çocuğu evine bırakan bakk&I ne 

çrrağı da dönmUttu; hep birden dUkklna 
girdik. Bir tek hamleaile iki manp kuv • 
vetinde muhacimlerlnl yere seren bu yan deli kadm 
da, bu zaferinin verdiği gurur içinde, etrafma tuur. 
ııuz, manasız bir haykırışla kuvvet~! U!n ede ede a. 
şağıya doğru geliyoTdu.. Hanyalı TOrk bir mübadil 
olduğunu öğrendiğim bakkal, bu korlru..nc.: hldüıenin 
mUşahiUerinden biri aıfatiyle, ban& dert yanl)'Ol'du: 

- Ah, efendi!. Bu deli ve earhot kin. bu mahal. 
le için ne belA.dır bi.l8en .. Gün g~s ki, elindeki o 
ka1m şişesile, bir1nin ka!umı ya.nnum; gözünü çı. 
karmasm; dişlerini kırmum... Fakat, gördünilzya, 
l·abahat yine çocuklarda.dır, sataşmayana bir fena.. 
lığı yoktıur... Kaç defa hapee mahkO.m ol mu,, k~ 
defa dayak yemiştir. Mahallenin bütün aileleri ve 
bilhassa, çocuk anaları bu kandan fiklyetçidir. O 
cezasını bitirir yine buraya gelir, iki soka.le geride 
harap :ı:netruk bir ahırda yatar .. Miltemadiym ~; 
ne bulsa içer; fakat en fula rağbet ettflf, renkli °" 
zehirli fspirtodur; çilııktl en ucuzuıdUJ' _. Dil•tr içer, 
kazanır içer._ E8kt ve çok me,hur bir kokot olctuhe 
nu anlatırla.r. Altı sene evvel bu mahall~ cöflftm 
zaman, yine az çok y{lzllne bakılır bir haldeydi; kir& 
fle odada otıurur, geceleri misafir kabul ederek r~l. 
nir giderdi. Zama.nla gelip gideni, bOabnttln, kesildi 
arayıp soranı kalmadı. Son a.rkada§I, kendial gibi, 
zayıf, hasta, iri bir sokak köpeği idi; o ahırda cr.ıun. 
la sarılıp yatardı.. Nihayet, belediye memurla.n bu 
markasız, kayrtsyz köpeğini de elinden aldılar; gö,dl 
lnUnde zehirleyip öldürdüler. Bunun Uze.rine aldı. 

racak bir deli haline geldi; tmıarhaneye attılar ... Jfa. 

. G R-· ı _··y - A , 
1 • ' ' • • · '· '... · • • • • • 

• · No .. 2 · (Dört gün sürecek roman] Yazan: 

kat bir müddet sonra iyi oldu diye koyuverdiler... kunç b~ı kuru ayaklan çıplak olarak eski bir ha. 
Bu esnada, dehşeUe titiredim; bakkal da sarar. mal yemenisinin içinde sığınmıştı... Ağzına kadar 

Ullfb ... Kadın, kar Uz.erinde yatan, o korkunç silô.hı. renkli ve z.ehirll ispirto ile doldurulup eline verilen 
nı; o ağzı krnk, dibi kanlı şampanya §işesini bulmuş. ıişeyi, sevgili bir çocuğa yapılan ihtimam ve tekay-
alm.ıt, gelip dUkklnm kapısına dikilmifti; be1ki de yütle, dümdüz göğsü üstüne bastırarak paytak bir 
bakkalın ııon sö7.lerini ifitmişti. · Ben. muhtemel bir yürüyüş~ dükkandan uzaklaştı ...• 
taamız karşısında, gayri Uıtiyari ve kablelvuktı bir lsmlni söyler söylemez çok hilnnetklr bir vaziyet 
hhı tesiri altında. dilkklnm derinliklerine doğru sü. alan bakkala veda ederek, çırak refakatinde, arka 
zWdüm... I~mda çuvalları bir barikat gibi kulla.. sokaktaki dostumun evine doğru yollandım .. 
narak kendimi mUdafaaya c;alı~caktım.. FaJcat, Tehlikeli intani bir hastalıktan henUz kurtuldu-
onun yorıgun, bitgin yüzünde, böyle ~i bir kavga· ~unu anlatan ark~daı:ınn; yü~ııek d~lgalan, uzun yol-
ya tahammWü olmadığı görülüyordu.. Elindeki boş ları aşarak geldigim bu şehırde, hıç beklemediği bu 
Jlşeaini bakkala göstererek, Rumca, niya.ıkar bir ziyaretimden dolayı ~ çok sevinmişe benziyordu. 
'eyler mırıldandı.Çırak şişeyi doldurmak için bodnı. Bu bakımsız sokakta. ve onu çerçeveliyen bu köhne, 
ma inerken, aaıklnndığım yerden, onu tetkika çalış. h'!ı.rap binalardan birisi olan evi, dış manzarası ne 
tnn; upuzun, kupkunı bir kameti vardı, boğazmdnn hiç kabili kıyas olıruyacak derecede ferah, t~miz ve 
topuklarına. kada.r btltUn vUcudu kara, kirli ve pej. krrıf ... -' • .:ıı ~lliviik hir kömUr soba ile mUkemme. 
mürde bir pazen buınUI ile örtülü idi. Kirden, ba.. len ısıtılmış olan ve bir salondan f azl ahir stüdyoya 
JmrwrıJrktan keçeletmif kır ve hlll çoık mebzul ısaç- benziyen bu geniş odwa, onunla karşı karşıya., ra • 
tan u.nne partal ve demode, geniş kenarlı, hasır bat yu.muşak koltuklara. gömülerek. uzun senelerin 
bir f&Pk& oturt.mut ve bunu düşmekten muhafaza tahauUründen doğan bir mebzuliyeti kelam tçindeı 
için, arumdın gıeçlrdiği kirli bir paçavra ile boy. bfribfriml.r.e hayatlarımızı anlatnuya başladık. Arka. 
nundan ve çenesi altından -Oağlamıftı, gözünün birl da.şnn bir makine mühendisi idi, bUttın hayatında 
patla.mll!JJ. benziyordu, ötftd de yan kapalı idi.. BU. beklr, serazat kalacak derecede akıllı insanlardan 
tün mUfrlt alkoliklerde olduğu gibi, mosmor, eiş ve biri idi. 'Bir senedir bu mahallede oturuyormu,. Ter. 
iğrenç bir burnu vardı, ıola doğru ıka~ mefllıç, biyeli, işgüzar ve ııadrk bir hizmetçisinin tekayyilt. 
difsiz ağzını çerçeveliyen çok kaim ve dışarı doğru leri içinde ~ıyormuş ve son tehlikeli hastalıktan 
kunç hafı gövdeye tıağlayan boyun da, besli bir ka· kurtulmasının başlıca amili de bu kadın imiş.. Orta 
'lmkinden farksızdı.... KüçUk takat şiş a- yaşlı ve sempatik bir tipe benziyen bir kadın, keçeli 
yaklan çıplak olarak eski bir hamal ye. a.dmılarla, sessiz, gürtlltUsüz etrafnnmda dolaşa.ralı:, 
menisinin içinde sığınmıştı... Ağzına. kadar tıpkı bir hayal gibi, işlerimizi görüyordu. Arkadaşı. 

mm büyük mrarl.an k&rfı&mda yemeğe kalmağa raf.I 
oldum. O böyle intani hastalıklardan sottra basıl "' 
lan mes'ut bir a.ksWamelle, pek ittahh görilnuyor~ 
du. O aqam ytyip iseceğimiz şeyler hakkında ball• 
ezber uzun bir liste okudu; çocuk gibi, seviniyordll· .. 
Hemen orada, önt.bnüade hazırlanan masada seriD 
viskinin ilk eUr'alanru yuvarladık-. Şahtstarıınır.1 
ait uzun haabilhallerin blıu tavsadığı, viski ka.deb
lerinin UçUnctııeri tazelendiği bir zamanda, nıevııJ 
krhtı içinde kalımt olmalıyım ki - hemen de unut .. 
mak üzere olduğum- akpmki sokak hldisesfni an• 
&nlatmap kalktştmı.. Daha ilk ctımıelerinde lke!l• o
nun birden sapsan kesilen ytlzO.nU henüz rrıarsı' 
ıteklini bybet.mmıfş, zayıf, kemiklt ellerile kapa~ 
rak, koltuğunun arkuma doğnı kaydığını endişe 
gördüm.. Bu çok fazla •rt.ılmış odada Viskinin de iJl' 
zimamı ile arkad~mıa, hastalığımın bıraktığı iz1;! 
netkeıd, bir akse mi gelmitti ? .. Elimde dolu bir . i 
bardağı, UJJerine doğru eğildiğim zaman; gözJef1l1 
açıp yerinde doğrulduğunu, ve yeniden penbeleşcrı 
yüzü ile bllla. baktığını ee"inçle gördUm; teıaşıır.• 
karşı tatmin:kir bir tebessümle: , 

- Korkma, dedi; bir şeyim yok .. Anlattığın vak~ 
bUtün hayat pllıuml 1'erctlmeTÇ eden bir hikiyen 
korkunç ve feci bir hatimeaidir.. Uzun senelerde11 
sonra tesadUf bent, bu kadar fecl terait altında., ye-
niden lrarpl&fbrdJ... , tı 

Ea1d bir vakayı bllmlyeret canlandmnaktan r!1 .. 

tevellft kaıbl esalar içinde ımnldanarp mUkller!t: 
.ml.ıt ba,ka mevzulara çevirmeğe uğrqırken o .aı • 
mu keati: 

- Bunda senin hiçbir taksirin yok .. Zaten bfr S: 
neye karip bir amandır, mahallede ona her tesad .. 
!Umde bu akseyi hlııseder, elemler içinde burgulaO 
kalbimle, deli gibi, ıro.ar ve kaçanm .. Bereket ,,er
~in ki. o, senelerdenberi, bu hadiseyi, mazisine :: 
bu vakayı ve onun faltlerini tanıyacak, tefhls edee 

(Arkası var) 



~:N:: ::::~E;:::!. Otomobil kazaları lomobil lı.c:ıa!a ına Ao 
ime' çı'" yo/la,a boy/ 
iıoretleı Aonuluyor 

FIKRA 
1 

~ ~:ı n lerimiz 
ı Ne Şekilde 1 • • 
BırkaçgwıevvclAydmdange Azal a ıcın l11h • r m it ttişlerindeo Ahmet. 

.)ahut, bd ~İ)t" r ısi ~lehmet: böyle 

'u.an gueteler var. ı~a kat buıılaroa 

muh rrirleri solcakt:ı. hiç kim.'>e!lbl ar. 

ka ından Mehmet 'ela Ahmet diye 

len bir haber, ölen bir dilenci ka-
dının kulübesinde torbalar dolu · 

:~ :e~~~ ~:c;:rat~~v=o~ Kanun Yol I arı 
ra. dilencinin yedi yiız lira sahibi 

~~u~~~~~ meydana çıktıgmı an-

1 
d • I'\. 

baiırmaı!cta tl l:lirler. Sad 
Ahmet ~ a bıh'iH<, ) ah ut küçük bir 

ada ulı : im· ·~z •telerde basit 'a. 
taı da!'iltı°:ıı mm ı kkını isti) oruz. 

Bız, şiıphesiz, çok merhametli E 1 r -t' 
bir milletiz, on para veya bir dı· • 
lım ekmek istıyen yoksulun acı-

84 tıt•nı ka ••· r ı, ne Bal, ne Bayan 
kuUauılm ~altı ancak isimlerlmL 

. \eh mm )erine ha 
h hır ) ~rde kullanıl 

ma k iı; n im u t ıiş olsak gerektir. 
ıını derhal kalbimizde duyarız. ı 1 
'Yüreklerimizdeki bu ıztırabı pay _ Nakleden ..>w Umar _ 
laŞtna hassasını istismar edebile le.; ls H kım ıı dediği doğrudur: 

bb hlc: btr a a ı ne Fransızcada 

1'1oe.) o 11 • • • ~ ı lizc3Je Mister o.a • 

manuıdık l>aldt- ı dile adnruZln liOnun. 

dalu tw~ r. -.ı,, .~ ile geçer dmu Juk. 

Ktmdil .. rını iL., ı '.annettırmeJE i~la 

&) tlam~liı'tıll. '~ 1'• katta.nnın LA. 

tün ha t ıı a d:ı az değildi. Art 
fit' n.-, "" Pa a kırmıZI fes o la.kap. 
larmdan kurt;.ı h k. Nasıl lngilttte 
Du; Ba·karıı Tlı ı-ede Bay Eden ise. 
'rurk l r Oı U:ıkw da İngilizcede 
MINtt-r Aras'tl.r 

tek tıynette olanlar avuç açarak, y evını 01.1yuk bu lngilız 
boyUn bükerek, Aydındaki dilen gazetesi yol kazaları -
et gibi, torbalar doldursalar da nm tekerrürü üzerınc mevzuatı 
hız bundan dolayı aldatılmış ol· kanuniyenin tesırıcrini tetk"k e
duğum~ hatmmıza bile getir derek bu hususta tngılt~re ve A 
rniyerek: öteki köşe başında, on merika hakkında bir 11ukayt:s'! 
Para veya bir dilim ekmek isti- yapmaktadır. yol kanunları uiın 
Yen bir başkasının eline cebimiz yanın her tarafından deaha faz
deki nikel parayı bırakmakla le. sarih olmasına ragmen Ang o 
1ardım etmeyi bir borç sayanz. • Saxon rnemleektlc:rınde kaza 

Halbuki avuç açanlar ekseri· yektinunun her memleketten 
:ta. dilcnciliğ' 1.-ı- hali'. _ yüksek bulunduğu maJfim bır 

ı mes ~ ne ge f . 
tirmiş olanlardır. Hikaye meş • key ıyettır .. 
bllrdur "o·· 11' · · • dil · 1935 senesmde Amenkada oto-: uze ıgı ıçın encı bil k . 
kızı . . mo azaaı neticesmde 25 bıo ın. 

a evlenmış olan zengın onun san telef ve (l.~.000) insan da 
•Uslu odasındaki her eş}9YI bir yaralanmış bulunmaktadır. 
llıerhametli insan farzederek, Her ne kadar bu müddet 7.W'fm
htpsinin önünde birer birer du- da İngilteredeki kaza miktarı da 
l"llp mahzun ıesle sadaka ha az ille de dJğer Avrupa memle
•tcmekten nasıl zevk al • ketleıiyle mukayesesinde yine e:ı 

in kta olduğunu, yani abş- fazla bir miktarda olduğu gorllllir. 
bğı dilencilıkten nasıl vaz. 1932 de btlyflk malt buhran neti
~eçcmediğini, kapı deliğin - cesi otomobil faaliyetı de durmuı, -
en, hay.ret ve teessürle seyret • tu. Bu ytlmen Amerikada kayd

~İ,tı . ., Böylelerinin aç ve çıplak edilen kaza miktan da hissedile -
"41bna.sma imkin mı vardır? Bu cek derecede az olmuştu. Fakat o 
libıler acındırarak alamadıktan- tarihten sonra Amenkada miktar, 
'1ı zorla ele geçirebilenlerdir. 8ef'le ile birlikte yflkselmistir Hal. 
Şimdi ·· 1 k llar rd bulu ln..~terede de otomobil faali-

iti •. 0~ ~ yo su . va ır yeti zamanla artmakta de"-am eyle-
' Çaresızlıgm son haddine gel- dı~ halde netice berlkistir . 

dikleri zaman, felahı, başkalan - Bu iki memlekette Irazalarm ö. 
nı merhametine değil, belki ölü ntlne geçilmeli ve htr olma-Zl!" a
~ sığnunakla bulurfar. Bu nevi zalttlmam lçhı sarfedllt'n Ş?aVJ'E"tler 
L · J}ar,~~. ~ • h;s~ ta.hshı edilen pa· 
uaı. pek çoktur. Fakat onlar ne- nl11r ~\ ~mtyetl atr. 
red d' ı Bazı a.melt tedbirlerin kah111tl '''" 
d c ır er? J(endilerile neden en bunlann merkezlestirilmesl fnj?'il-

er karşılaşırız?. 
lialbuki onlar her •--'e, etr.a tl'l"fldf' ~ok iyi neticelel' verm~ oJ. 

f ~..,,a ..a ' duat halde, Amerikada muhtelif 
lnıızdadırlar. Belki fU önümüz btııkillnetlerln tanunlarmda ~rU -

lira lllrsak yürüyen ihtiyar a- len ben:rmıeylşler netlceel lehte biç 

danı; yahut solgun yilzü, çökmü' bir teeh- yapmam1'trr. 
18Jıaldarile, bir an, içimizi sızla- Mesell emniyet camlarmm 19tt· 
~ · mali bUtttn AnM"rlka devletlerinde 
dl!i gcçıp gimıif olan genç ka- ayni .,ekfide kabul edildiği halde ~ 

' veya demin kartımızda, bir tomobil eev1r ve tda.retıl fcln nıhsRt· 
tey iatiyccelanif g;ibi durahyarak name itam wnılfl her ltftkftmet da
~- yoluna dewm etmit olan bilinde ~kabir ~kildedir. Meee

likanıı, hep onlardandı. ll psluJI salla için ete-orta medm
liakild IZtlrap nerededir? Onu rlyeti ~e mecburi olduğu 
~ kqfetmeli ki, yardım, yeri- halde bu mecburivet A merlltanm 
"e larf~a-:. olaun? Yanbml ki yalnız (Kaıı8acbusta) htıldllnetinde 
....... .."6&&4&.9&9 elridlr 
~ ve namı yapmalı? 

Bu ıualleri, Kızılay gibi, soa -
N Yardmı müesseselerinde çalı
'-laı:a aorunuz. Gün, batti saat 
f~ez ki, 1%1:!1'8ıplanru yalnıı on 
--~ gizlemiyenler, evlerindeki 
'f1r basta çocuktan, kanlan ve
,.. atıa1an için, yahut gıdasızlık 
'-' 1-ap olmut kendi ciğerleri 
t.~ tiN latemiye gehne 

l.terhameti bir vuife haline ge 
~ olduğu için ıırdqbğm· 
~ tiıphe edilmiyen bu gıbı ku· 
~. kqfi güç olan hakiki 
~ melceidir. Bu bakibti 
t'it 1811. ıztırabı oralarda bulabili-

• Yardmıımw onlara yapar· 
"" P&ramız bir pinti torbuma 
e.letnıiyeceğinderı, yürekleri • 

N ""~rk hUık'Qmetf dahfltn -
de iışliyen otomobillerin 

mi1rtan (2.350 000) dir. Bu miktar
dan yaJmz (350.00()) adedi sigorta· 
IJdır. 

Bu mOşahededen eonra ot<rrOOfl 
b,zlUJedelerlnin iyi himaye edil 
melerlnl mwnrrane talep eden A. 
merlka halkmm bu baline hayret 
edilmes. Amerikada otomobil Yhl
bl olantann tl<;te fkitd bayatlarm.r 
ancak kaıanabt1en ve senelik varl
datlan C2.000) dolan pçnüyen in 
sanlardır. 

Binaenaleylı bir tam wlruunda 
bu adamlarm yllk&elr bir tazminat 
ita edebihneleri çok m0flrllldtır. Bl· 
naenaleyh bunlar ta.rafından mev. 
zu kanunlar hüA.fma icra edilen cll 
rlLm.ler veya •ke edilen kazalara 
karfl az ?eye U%\,1n l)lr r.aman için 
nıh1!18tnamelen •llerinden almmak-
1a iktifa ohmTTUtktadrr Bu UfllW bir 

~eki en temiz duyguların iı -
-q ıle karfılapıyecağmdan, 
~imiz birkaç kuruşun tedavi ~!!!!!!!!!!!!!~~!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!I 
~Yen bir yarayı aamuya ya • den; 

cafmdan emin olabiliriz. tç- Zelzelede yeniz, yurtsuz ka • 
~ tesaımidün en makul tekli lan; 
;~ hudur. Kaldı ki, mesela Salgmda inim inim inliyen va
~Y. yalnız böyle münf~rit de tandaş, bilir ki\ onun yanlmu ge 

herhangı mütterek ımrabı cikmi.yecektir. 
~ için kurulmuş bir mUesıe Fakat onun tükenmez yardun 

kaynağı yine bizlerin merhame -
Bu çeşit müşterek utıraplan timizdir. Mcrha~i böyle 

fe luzum var mı? kununlara tevcih etmesini bile -
'P.tuharebcde vurulan lim 
~llpta evuu barkını kav»e 

.;ok ıtırazat .oocıf' u ııasma ra<Y 
b 

men elyevm Amertkanm yansında 
tatbik edilmektedır • 

Şahsı salis ıçin mevzu 8lgort.a _ 
nm aleyhtarlan tarafmdan öne sü
rillen "<idıa ar meseli bu •ısulun 0 _ 

t mobil idare edenlerı tlkaytlığa 

lk1RinfTt bir hl7..acfa q,ayrf me mu 
dur. Fakat bu kıud~v nadıren 
navet edilmektedıt Zaten btsık 
!etlerin dil?E"r m"rtrMeTP dP riayet 
leri pek azdTT Bınaenalevh eiPt 
kazalann hı86edılecek bır derecede> 
uaJtdmuı marli'lnı:111 onla" da avnı 
kıtnunl1tra riayetkA.r hır hale ge 
tirmelldir. 

Yaya vtlr11.venl r de eltseriva bil 
tUn votun ltendılE"rtn"- a dıv,.ti veh· 
mine kamlar11k nıP."~ kanunlara 
liVRf"t ettildf'Ji -vokt r 

lfaneı bir otomobılcı vard r ic 

b relen bire ö lne cık n 'e m3ruz 
k lacağt f M ak l,pti h r n ıııma . 
hq_za edemf"den onilrcJ*' 1':tcı'km ha 
reketler vaıı'1n yolcunun karşı ın 
da titremesın 7 

ni 1 hıı.ssa ~ '\kıt "" vstva vfl 
rUve.n. otomobflct r n. Pm·O'TT' 7 

bt'" tehlıke t{'gk e<lt>r Cilnkü h r 
b T kanun ya va vUrilwne hir tPm'U' 
va•Ttaın taımmu!T A.mtr d,.c'H .-fır 

Feci hir otomobil koıosı Franl8d&. .. Tounng Club • ~ e 
yava yilrllyeıılerln bir-dva ta~11-
larnu veya~ olmU&a UMktan 
~ilebiJec~Jr r oetı mette bP''1t'
bir, ~~ ~ b~ ~~nt le 1 

sev'keylediği suretindedir. Filhaki
ka bu mecburf sigorta usulünden 
aonra kaz.1Jar artmıştır. Diğer bır 
kısnn da bu ınuratıan, zavallı çok 
mtldebbır ve kaza yapmaılrtan çok 
müçtenip otomobillerin ödendiğlnl 
iddia eylemektedirler • 

İngiltere bu iddialara hiç e
hemmiyet: vermeden altJ eeııedlr 

bu wnıltl tatbik eylemektedir. tık 
iddia aten kıymet8fmlr. İt!ncW 
)'Uf çok mtldebblr olanların o b.. 
dar olmıyanlarm masrafmı ~ 
mekte olduklan doğrudur 

ttbahf bir tesir vapsm. Fakat itiraf 
etmelidir ki bu §&.fi bir tedbir d ğn 
dir. 

'lJ'lalıı'lTl ~ ~nd 

T nvtrat meeeletii dtl ha ~uz yapmaktadır 
pek ima bir amandır il 

yık oldu#U derectfde nazan ehem son yapılan tetkiklerde ka-
mlyete ahnm&ktacbr. Fflhakikı ft zalarm yüzde 12 Bl meka-
ce tazalarmda gBz kamqtl!'8n nık bvzukla.rdan. yüzde 3 n fena 
kuvvetti ztyalann bllyUlr te.irleıi havalar neticesmden (y1Lğmur, 
görlllmilştilr . kar, sur ve saıre gibi .• ) ilen geldi-

Bu fena }ıalin 8nilne ~erilebllmt>- ~. bakiye yüzde 85 inin iae dikkat-
91 fc:ln, bazı memleketlerde otomo. sidik vuiyetı geç kavrama, yam1' 
biller lrurvazman yalJtrktan ecma . muha.keme k&'\ aide ademi wkUf, 

Bu miin&Hf' .-tir ~ bir fıkra 

anla.ta,,m: [)f)stl nmdao biri yucb. 
ta mP.ktubun ~o'lnna Bayan E"fendlye 
selam div.r l•it· h ordu. Garabeti ~ö. 
rüvonmnuz: !\lnhtP.rem Baya.na ııte. 

1i.m fWAhllirili. Fa.tay 

K·zı.aya 

Al cenap 
Bir ieberru 

lstanbulclo Hosırcılarclo 
enı Ha ela ""icoretle muJ 
egil iken 1 B 1. 937 tariltin-

. Buyulac/qclo 11efot eden 
B. H risfo Dıagonis isminde bı 
yurdc/aı olumunclen ene/ 
lıaıırladıg vo~iyetnamesi mu 
cib ttee r /oy cemiyetine 
( 1000 J bı T le #ırası teber· 
ru eylem•$ ol uğu memnuni 
yetle lıobeı alınmııtır. 

M1Jtevelfon1n bu bayır ıe-
11erliğinden dolayı ailesine 
#eJellcür et:neği goıefemiı 
l,ir bnrc f, ·t; 

da projelrtlSrU llÖDdftrmek meebıı llkaydi vesaire gibi doğrudan doğ-F ıımeıda ~ kaza yapan G- rfyet! vardır. ruya insan hataamd · eri gelme 
tomcbillerbı lllgorta muka.. ll'rımsada ırrojektlSrlerln val"\rz sebeplerden olduğu a la.filmı,tır. 

olur 
rın ) 
oğre 

lan çok muvafık 

mensup geııçle

nı mükemm e 
e.rtıeleri sayeam-

7. ll t ta ali.kadar e-

Telesi poliıl tarafından feahedil - hafif ve sarf bir zlva neereYJemele Uzun eenelerdenberi Kızılhaç 
mektedir. Bu tedbir brplmda rt usulU kabul edllımltir· milli Cemiyetleri bu yol kazalan 
bir çok otomobllcllerde halbkl.r Kanunun hlc:bir ~ criH~P "' turbanlanyle meş~ otmakt&dır. 
bir intibah hlml olmaktadır. Bu hu ralnnadı~ ~mekted!r; meaele A.merikada {2.000l aded yol tmdat dilrnıij 0 ur 
1\181:8 çok •lddetli davranan hlkfm- otomobil eevkedenJetin tathfkteJd postam Km!haç tarafından idare Biııaenale) h yril!leferln çetin 
ter ltUUedeye veya alleehıe çok -'"-~~ ....... ·- oı~Mcriuuı y ln1% otomobllcilel'9 

dikkatindedir. Aynı 1&manda bf- ~•wwr. 
yUk8ek tazminatlar ttamu htlkmet tdklet.ovar!ar tıe __ vtıre,enJe. Bu adedin yakında , 3_000l e fb.. ögretilm ndaki mevzua 
mektedlr • rln fka eyledtlderf -;k-dhfm ted • lltı dUftbıWmektedir. Fakat aynr kanunıy d d ğildir. 
tngilterede kanuna hilrmet han-. blrsizlikler de gayri blJiH lnklr· zamanda halka bu yol kanunlan- Yaya yünı eceklerln terbıye e 

IUlldaki meyD bu ldgoıt&ya 1caJ'll dır. İngtlterede naklfw ~ m ötntmenln Hlzumu da yok mu_ taıım. kaz.al rd n tahaffuz hak • 
ciddi bir itiraza mtmdir. Acaba bo tanzim eyledi,. eene1lk ra1MJl'UD tet dur? Yqlı tmwııa.rı ttiyatıarmdan kında mUh m bu rol oynar, KmL 
kanunun tam bir tekilde adili.ne ol kikinde bu ot.OmobU bzl]armDJ aymnü dalma gftç olur. ay ve Kıztlh ııt cemiyetleri bu 
duğu dotnı mudur? Bumı ancak mstmm yayalar ve bRbUB& bl9fk • KıaJhaçhlar bu ite gençltlrte ça uhada mu t f l y tıer göstereb 
saman göetereeelrtir. Jet lftvarnerhıtn t~ l.ip.rak haDetmiye kalka.rlan& pelı: ir er 

Yalnız '11ruı muhakkaldır ld bu ™"" gelcltft aııla•dllliP • bayırlı nethelu· t&de edilebilir. (Beynelmilel Kmlay ve Kmlhao 
gtın 10 da 7 otomcl>Dd her eene Bazı mmılalı:etlerde blsfkletlerfn Gençlik KmJbaAJ ft Kmdaylarm Blrllğl aeşrlyatnulaa) 
sigorta primini tediyeden befka bir ,..--------------------_.;,:__ _____________ _ 
feY yapmamaktadır. 

Yalnız İngiltere adalannda ade-
di (6()0.000) e ballf olan diler 
3 tlnft gayri MUZi!" 'blİ' bale ~ 
mek için kabul edilecek usul ne-

dir!. 
Sevk ruheatnamesl wrmek ~ 

bu memlekette bir Ud Rnedenberi 

tatbik olunan usuller hentız tam 
bir eekflde semere ven;nemlftir. 
Kamyon ve ntomobll eevk ve ida
re edeceklerin ruhiyatı u~ 
yaorlan tetkikat benQz gavrt klfl 

btr bıt dedir • 
tngilterecfe fren ve lbtiklerl .fe -

na bir halde bulunan otomoblleller 
aleyhinde ele aynca alıklm meveut 
tur. ltft& alkolln teldratı altında 
buhmudreD otomobil eeyt 'Ve idare 
edenler ve yahut ta Wtltftlt caJll -
bazlıklar yapmak IUl'etiyle otomt>
bil idare edenlerin de ruhsatname
leri ellerinden almD'. Amerikada 
kaza mftcrimlerl öld0r4tlklerl et
hasm yanında uzun mUddet bıra· 

kıl'll'. 
Pek muhtemeldir ki bu feci man 

u...~ haea& insanlar nzerinde in 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. KaUandı
lnm boya Ye cililara dikkat 
edinis. Bütün dunyada me,bur 

E 
POLISH Co. Ldt. LONDON 

fabıillUanrn BOY ALI calilanm 
:ı11ına takdirde çabuk, 

~ • eb•ea .-ette a,.akkap
lamam boyayacak, parlatacak, 
Mt aeıçlı-•i.yecek ve muhafaza 
ecleceJstln. s. 
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Dostıu·k kupası 
turnuvası macları 

Bugün Stadyumda 
F enerbahçe. ile 

O. saray oynıyacak 
Arife günU, Güneşle Fenerbahçe ve Beşiktıaşla 

Galatasaray arasında yapılan maçlarda Fencr
bahçe ve Galatasary tlmnln yenilmişlıerdi. İşte 
bu iki mğlup takım, yani Fenerbahçe ile Galata· 
saray bugün saat on beşte, stadyomda bir maç 
ya~ üzere karşılaşacaklardır. 

Biribirinin ezeli ve ebedi rakibi olan bu iki 
taknnm karşılaşması futbol meraklılarına iyi bir 
gün geçirtecektir. Bu maçm neticesinde "Dost
luk kupası turnuvası,, nm üçüncji ve dördüncüle
ri anlaşılacaktır. 
~ hakemliğini, yine İngiliz antrenör Mister 

Booth yapacaktır. 
Türkiye kros şampiyonası Mart ayı sonlarında 

Ankarada yapılacaktır. Bunun için Spor Kuru
mu tarafmdan tazım gelen tahsisat ayrılmıştır. 

Bu şampiyonaya evvelce yapılmış her mınta-

lugün sfadyomcla Galafaıarayla larıılaıacalc olan 
lenerbaht;e talumı, geçen maçta sahaya çıkarken ••• 

kakaya tamim edilen krostan yapan bölgeler iş
tirak edecektir. Buna nazaran; bu müsabakala
ra İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Bursa, BaJrke
sir, Adana, Eskişehir mıntakalan girebilecekler· 
dir. 

futbol Ankara 
turnuvasının ilk 

gününde neticeler 

Şampiyonaya her mmtaka, 
kendi kroslaınnda en iyi derece 

almış üç veya dört kişilik bir ta· 

lamile iştirak edecektir. 
Türle Spor Kurumu tarafın

dan İstanbul· spor klüplerine 

500 lira nakdi yardım edilmiş ~ 

bu para klüp idaresine gönderil
miştir. 

İstanbul bölgesi Futbol Ajan-
4ğı Bürosu, Cağaloğlwıdaki 

Demirspor • Çankaya Berabere Kaldılar, Cümhuriyct Halk Partisi bina
sına taşınmıştır. Ankara Gücü de Kırıkkaleyi 4 ·O Yendi 

Avusturyanm futbol diktatö
rii olarak tanınan H ügo Meiscl 
vefat etmiştir. 

~, 22 (Hususi) - Arife günü burada bayram tumuva

mna başlandı. Bu turnuvanın sonunda ~por Kununu Asbaşkanı 
Halit Bayrak adına konan kupa, turnuvanın galibine verilecektir. Hügo Meisel Avusturya futbo 

nü kuran, onu bugün mükem
.M~ar, yen! stadyomda yapılmak- Bımu Deminsoprdan Nuri (~ Be- mel vaziyete getiren ve futbolde 

tadır. Buglln çekilen kur'aya göre şiktaşlı) gU7.el bir çekişle gole ta.hvil tek seçicilik usulünü koyan 

ilk maç Demirspor ·Çankaya, ikinci etti. adamdır. Meiselin ölümü bütün 
ta Ankaragilcü Kınkkale arasm.. 26 mcı dakikada Çankaya lehine . 

maç penaltıdan bir gol kaydedildi. lkinci dünya spor ve bılhasaa futbol 
da yaptlmJ§tır. başladı. devre daha gt1r.el oldu. İki taraf ta aleminde çok derin bir teessür 

tık oyun saat on dörtte çok çalI§tıl&r, fakat birer sayıdan uyandırmıştır. 
Çok heyecanlı oldu. İki talmn da he- fazla yapa.madtlar. 
ilen hemen ayni ıkuvetteydiler. Zaman 

Bu suretle 2 - 2, beraberlikte bitti. 
zaman karşılıklı ağır basmalar göze İkinci maı; Befiktqh İ'brahimin i- Galataıarayb Sporcularm Dün 
caıı>ıyordu. Oyunun ilk dakikaların - da.resinde yapıldı. Anka.ragtıctı takmu Geceki Ziyafeti 
da Çanıkaya aleyhine penaltı oldu. her zamanki formunda idi. Oyunun 

bqmdan sonuna kadar hAkimiyeti / Galatasaray klilbünün senelik 

Manisa da 
güreşler 

PehrlVan, Deve, Koç 
· Güreılerl Devam 

Ediyor 
r Manisa, {Husus!) - Kurban bay-

elden bırakmadı. Bunun neticesi ola _ ao.1e ziyafeti dün akşam Tokatlı
rak iki haftaymda 2 eer gol yapa • yan salonlarında verilmiştir. 
rak KJnkkaleyi O - 4 mağIClp ettL Ziyafette Galıatasaray aşçısı-

Bayramm ikinci gtlntl Deminpor - nm pişirdiği ve her sene yenil-
Çankaya maçI telovlanacak ve clör- lA d d etli 
dttncfl gtıııU de final madarı ya.pıJa • mesi mutat ~lan. P ."v a av -
caktU' • lere ikram cdilmittır • 

1 Lig Maçları 
1 
1 

nmmm Uçttnc11 gllnUne teudilf eden ~ 
24 Şubat 937 lncl ıgUntt saat 10 da 
başlamak üzere ManiSada ~rtip edi • 

len meraklı ve heyecanlı me,hur peh. 
Uvanlarm güreşi, deve gllretl, koç 

dövüşmesi, cirit ve saire eğlenceleri 

)'8.pılmakta ve qağıdakl program 

tatbik edilmektedir • 

Deve gtireşlnde birtnclye 40 lira, 

ikinciye 30 lira, UçUncUye 10 lira ve
rilmeirtedir. 

Koç gUreşinde birinciye S Ura, lldnd
Je 3 lira, UçüncUye 2 Ura. 

Pehlivan güreşinde de bq 80 lira, 
başaltı 50 lira, orta 25 Ura, deste 10 

Ura alacaktır ı 

Aynca clrtt. aeybek. kalbn oyunu, 
futbol gibi müsabakalar da yapılacaık 

Aydında lig maçlanna büyük merasimle beılandığı.nı haber vermiı
tii. Mmtal<oya mensup seliı i/ü6~~ iıtiroA:i s .. uretıy~e .'!'~çlardon 
evvel yapılan sporcu g~it resmını bu fotogra~a 9oruyoruı: 

"' 

-ı 

Yine dargın aynlmışlardı. 
HWyalı gecelerin sabah -

lan l>u acı ayrılışların sebebWi Sü
ha, tıpki, ilk zamanlardaki gibi, yi
ne bir türlü bUiamıyordu. Ne olu.. 
yordu bu esmer kadına? Hangi ge
çici tılımm onu SUhaya karşı hissiz
liğe doğru itiyor ve işte böyle dar
gın ayrılıyorlardı ? . 

Süha., vapura daradar yetişti. 

G'Uvertede boş bir yere çöktüğü 

vakit, hem vilcudu yorgun, hem 
maneviyatı bezgindi. Denizin dUın· 
düz mavi sathını dalgm gözlerle si1-
zliyor, esmeri sevdiğinin bu UçUn
cti yazında gelen gamlr günlerin, 
içine silinmez acılar akrttığmı si
n~ sine duyuyordu. 

Ne olmıustu. o tatlı hayallere? O 
tılısnnh hülyalara?. Daha dün ge
ce ça.mla.r arasındaki gazinoda 
damtl!derler'ken esmere : 

"- Sen beJtim dünyamsm. gü
:r.el... Her düşünce. her hayn l sa -
na ulasıyor ..... demiş. o da Sühava. 
baygın gözlerle bakmam~ mıydı?. 

G eç vaıkit eve dönerlerken, 
hep dansediyorlarmış gibi, 

esmerle yanyana yürümüşler, gel
diklerini kimse duymasın diye köş
Kfuı penceresinden girdiklerl za
man bile biribirlerinden aynlma. -
mrşlardı. Sonra kulaklarında ka· 
lan son vals parçasmm bayıltıcı, 

uçuştan hll! vücutlarma ha.kim, 
biribirlerinin kollan arasında u
zun bir an kalma.mışlar mı idi'!'. 

Dün gece, Sühaya; belki yUz .ke. 
re : 
"- Beni sevıyor musun, çok se

viyor musun Süha? Doğru söyle?,, 
diye yakıcı bir temellUkle sahip ol
mak istiyen kadın, aaradan geçen 
üç beş saat içinde nasıl yine biitiln 
ıtuuruna h!kim · olarak Sühaya, a -
leli.de bir kadm gibi, eziyet etmek 
2vkini tatmak istiyordu'!. 

Esmerin SUhaya karşı beslediği 
duygular, belki de ne bir Aşk, ne 
bir iptili. idi. Fakat SUhanm onu 
bir çdgm gibi, hiç bir feyi düşün
meden sevişi, muhakıkak ki, eseme
rin rüyalarına giren çıldırtıcı a.P-
19.rdandı. 

~ha pek fyt biliyordu ki, hiçbir 
kadın, göııltt başka bfrlnde olma
dııkça, bu aska bUsbUtUn biglne 
bla:maz ,allkuı:zlık gösteremezdi. 

Öyleyse niçin dargm aynlıyor -
lar ve niçin biribi,rlerine darrlabili
yorlardı? 

Hem bu dargınlıklar başlıyalı 
aylar o\muştu. Mevsim gibi, bu aş
kın sonbaharma mı giriyorlardı 
yoksa? .. 

V &pUJ' köprliye yanatbfı za
man, Stllıa bir kA.oo.tan u

yamr gibi irkildi. önünde uzun bir 
çallf!IUL gfuıünttn mes'ulfyetleri 
tatBIZlıkla". talth8izlikl«i vardı. 
Esmerin dUşttncelerinden kendisini 
ıru.rtanp bunlarla mücadeleye mec> 
burdu. 

Sttha.nm iki iti vardı. tki&l de dal 
gmlr~a gelmez m~guliyetlerden • 
di. Bbi.nde, yabancılara ~ı 
mahcup olmamak için her zaman 
mhhatte ve net'eli olmak ,ikincisin-

A 

KAYE 

Bir Yılbaşı 
Hikayesi 

Yazan: 

O. Henry 

de de, rakiplere karşı uyanıık bu
lunmaık şarttı. 

Hayatında her tuttuğu işde mu
vaffak olan Sühaya, şimdiki işle
rinde dalgınlık o t&dl.f' gtıç geliyor 
du ki, bo d~'D*'u111 " • 
meri hırpalamak istediği zaman 
lar oluyordu. 

Çünkü. esmer, artık om.ın gün -
delik mesai saatlerini de altüst e
diyordu. Onu yakıyor, kıvrandırı
yor ve Süha., akşamı zorlukla bula
biliyordu • 

B Uroeuna geleli ilô saat ol -
m~, muamn ilstiindeld 

iş ihma! edilecek kadar bafiflem.iş 
tt. Bir kahve wnarlıyarak mua.. 
smm gizli göztınde saklı esmerin 
fotoğraflarından birini c;tkardt. ba
kıyordu ona. Bu, esmerin ktıçtlk 
oğlunu kucaklanu§ ,yilzüntt sa.ırki 
bir şeyden korkmuş gibi buruştllr
muş bir resmi idi. Uzun uzun bak
trktan IJOnra bunu yerine koyarak 
c:ok muvaffak olmuş bir portresini 
c;ıkardı. 

Yara'bbt bu, ne muntazam yttz
dil! Elle işlense bu kadar pürlimttz, 
bu kadar noksaruıız bir eser yaratı
ıamudı. Burnunun deliıklerl sanki 
mermerden lşJen.mtş gibi idi. O ka... 

dar muntazamdı, o kadar birlbirtne 
eşti . 

Parlak, içleri gülen iri tııtva.h ~z
Hl esmerin manalı tebestınmtı kar
şımnda daldı, gitti. Kendinl ,işini, 
dargmlıklarrny he,,stnt unutmuştu. 

Yemekten sonra Süha, Esmerin 
telefon etmesini boşuna bekledi. 
Bazı günler, esmer kadın ona te1e
fon eder. damnsıılar banırtıklamn 
ve akşama mtımkUn oMuı?1ı kadar 
erken bir \'apurla .gelmesini söyler- . 
dl. 

Demek ki. bu Refer çok dargmdı
lar. SUhanm içini kemiren bu an
lap.mamazlıktann sonu getmlyecek 
miydi'! Böyle. her iki gihıde bir, 
eonsuz ve mahivetfnl anlavamadı· 
~ sinir buhranmt arıdtra.n dargın
lıklar nereye varacaktı? • 

O ç buQUkta lşlnden gıka.n Sil. 
ha, matbaanın yolunu tut

tu. Buradaki l§f, sabah vazlfesbı· 
den daha mkıcı ve daha meııı'ulfyet. 
U idi. Bir l!l&atte de bitebilir, bet 
11aatte ~ bitmi~btltrdi. Yabancı 

dilde bir stlrU gazete okunacak, 
bunlardan havadi• ve yazı c:ıkan
laca ktı. Her taraftan gönlü rahat 

bir adam için fftphesia enteresn 
bir vazifeydi bu .. 

O gUn gazetede kaA; aat çae 
lqtığmı SUhaya da 80n1a. 

ruz bilmiyeceirtt. Çtlııldi Kşam tıst
leri varlığını tamamiyle esmere 
kaptırarak çalışıyordu. Yazıyor. 

tercUme ediyor ve bunlar pek te o
kunmaz şeyler olmuyorduysa da 
Süha, bl1t1bı ba Batırlar arasmda 
hangi ke,fedilınendş bisledir bile
mezsiniz. esmerin gttlll!ıl ytlzllyle 
uzun dakikalar kU'fl qqıya kala.
biliyordu • 

Hayatta çok şey gönnüş, fakat 
acı tarafım tatmadığı için h8.11 
ruban ve hissen genç kalmış ol • 
maktan mı idi, acaıba; Silha hayat. 
den kendini alamadan genç kadım 
diişiinebiliyordu ! . . 

Gazet.edeki işini bftirdiRt' vaJdt 
Rühanm ilk dilşilncesf. ~çine. 
anasmm evine dönmek O?Je?inde 
kuvvetti bir karar teklinde tapta.n
ınııJh. Öyle ya; mademki esmeri o
na hem sabah, hem de gazeteye te.. 
fon etmemişti. 

O halde onu istemiyordu dem~ .• 
!stene telefon etmez miydi hi~?. 
Gitmtyecelrti, esmer ona telefon 
edip yaptığy çocukluklardan, ıu

zumsuz tmıkı1nchklardan v~ .. 
JHnl s<sylemedikcP-. bir daha onun o 
turdu~ adaya öltlnctve kadar t!a 
01°.. "vak ba.~ktt . 

S apkumı. baırtmnmu atarak 
ahr afrr Ankara cadde

sinden indi KölJT'ft b&ff'l!Ul J?eldi~ 
vakit Bebek tramvavı kalktvor • 
du. KOlf&rak atladt. Bir Bı>~k bL 
Jeti aldr. Artık .mtısterlhtf. fate a
nasmm. ~lf anumm Bobzfctn• 
d~ki evine d<Sntlvord1t. Varsm ,,.,e.. 
nk etmesin esmer! Mademki SU· 
haya eziyet etmekten ~ • 
du. cezumr c:elcmellydi • 

önttne ba,fka vagonlar geldifl 
kin Bebek tramvayı klSprUytl yaya 
yUrHvenlerden daha va.vaş ge<::tvor- ' 
du: Kalktıkla" EminönU saati altı
ya t1ç vardı. 
Şimdi elbette bu yanş g!dişle 

ada iskelesinin '18thden g~r • 
terken adanm altıyı bee ~ P08-
tam katkmı!J. Silha da BeWe dnı?
nı voluna devam etmbf olacaktı. 
Fakat altıyı befJ 2eCevf bfr türltl 
bR.ttket etm~ sröl"l""i~ de taıı~,.,., -
mftt edemfvnmu. Si1'hıtnt!' ~..n-~ 
bunun lem Evtın ta,-,.fTTıa. C!m ...... -
manfvpnfn tuı.rin mtn•-te..ı..... '-a -
kJw!'dı1 ,.,.,,, "11 Hf".,A., "~" • .,... 

"1T!tm hııt~~ı'- f\1 tJ•lrF'1 PV. 

vel N1dtfl zil kulalmda gmla..-nıya 
bulac!r. 

Birdenbire döndft ve tramvay • 
da natlıyarak vapura. adanın altı
yı beş postasnıa k()'8n 1ralaba11ğrn 
arasma kanşb, gitti • 

-



• 

21. 2. 93T ==ı===ıı==========-==----~-----=- mzıı·A.T ==============----~------=~ ı 

Haftanın ResDmBerı 1 

1 arihien 

lngilf erey1 biı Aoç giin eYYel sa 6asmıı, neltirler 
foımııtı. late suloı isinde hiı clemityofu H bir tren 

JaP.onytnın yent Baıvelilt 6ınerıl Hıyıp 
. ünifomwı ilı ,,. 

l lspınyıClı Tstnlyı u§rern.l here bulunın bir ı•hlrclt, ICIJ»lr tücrıt 
~ - - -· 1n1nur• 

Son günlerde müthiı surette tal· 
•iyeye karu verilen lngiliı 

fıloıundın bir köıe 

Kırdeı iıv9111nı 9fden &tr Jıpan
pınyol, un11M veda ediyor 

... nyede \arcteı inpa et.nen Avrupanın diğer yerlertnde mes'ut Jnıenler, karlar ve buzlar arestncle 
Söyle atlıyorlar 

:Eski Osmanlı 
Saravında 

Da 1 kavuk la r ,_,.ta ••• , •• h.ygi.,enpl~ 
" lflhlının yortsını kestiren tariltf 

1 1 
dallavul tipleri 

~azan: lbrahim Hakkı Konyalı n aty~ oıunup tevtoıursa 
• IDe8&rifi bakiyeye iJAve ola, liJiı 

G eçen sene Topkapı Sara- 5 arayda ve büyüklerin evlerin- içinde göl tWJU doldurularak kabuğlı 
ymda tetkikat yaparken de dalkavukların huaual kö· ile beraber yutturulduğu surette 

tarihi vesikalar arasında Osman fe}eri w minderleri vardı. v esikanm para. bır tarafın Uamgiai olmıya.rals 
Oğullarının yüzlerini kızarta- dilekçe .kısmiyle dalkavı*luk ıartıa. haşari~ hayvana bindirilip telişm • 
cak mühim bir rezal~ veaika&1 rmı ihtıva ed~ parçalarım atarak dan müteJezzız olduğu halde 300 

'bulmuttum. Mahmut I devrine na;,~~~n alı20yonım =, __ .. _k ~ b!t-::U ~ hesabiyle Yediril. 
· t 1 b · " - para. ....,. e• e 'ZV para. 

. aı o an u vesika dalkavuklar vurma 20 para, ~kadiye 30 me. 
tarafmdan paditaha aunulmut mur olduğu mhıder 0zertnd:ı'~ Ş ebnamecl ve vak'anüvis de. 
bir arzuhaldi. Dalkavuklu eski- qağı yuvarlamak 30 para, merdiven nllen maqlı taribçıler de tamı 
si gibi kendilerine bir reis tayin &f&İI yuvarlamak 180 para (bir ma- ri1ıi olduğu gibi değil, hilnki.rl•,..,"-'• 
edilmesini istiyorlardı. halli rencide eluna cerrah akçesini iltediği tekilde ve dev aynaamda ga.. 

. Hilnki.nn el yazım havalesini ve lltite eden sat verir), çıplak başa tererek yuarlardı. 
sadrazamla diğer aliıkadarlarm der • vurmak 45 para. elinde bet on kıl Bunların başında gelen 

ı kenarlarını taşıyan bu dilekçe iberf. kalmak ve dişleri leylek gibi çatırdat. da itte böyle bir ga~Tetle Hüneml. 
ne dalkavuklar cemiyetine bir mak f&rllyle sakat zelzeleslne 60 pa mede pad.hlara eeatiri birer kalır&-ı 

' kethüda tayin edilmit ve maaşı da ra, ..acaı boya.muma 60 para. l!laka - man rb1ll vermı,. onlara mantık 
ı millet haz!nesınden verilmiştir. Bu it lm nıab ve ethnlesi arpa boyunca kır- akıl ~esinin dl$lllda talan fı 
: yapılırken de eski kütükler ve ceride. kılırsa 3 ayhk nafsıj(asmı latife eden kalldelikler imıat etmiştir • 
. ler yoklattmlmıştır. Bundan, Osmanlı vermeli {beher ay 30 kuru,l, kebir Aaıl tarih bunların mUbala • an 
saraylarındaki dalıkavukluğun kökU yumrukiye 40 para. elini Ye ayağını arumda kaynayıp gitmiştir. Ti' ~ 

: çok eski devirlere kadar çıktığı an _ domuz topu bağlamak 40 para. yU - rin ve TUrklUğün altyhtne sav 
lqılmaktadır • zUne mürekkep ~ kömürden kara dolusu yazı yazan fHacef Padişah!) 

damga ve nakşolunup ~wt mahsul!! diye ıtöbret bulan (Taıihlltteva.ribl 
p u vesikada dalkavukluğun olunur ~7 para. kuynığu dıRanda k:\l· Mhtbi lranh HO<"a Sadettinin tam 

rolü, a ı a c ağ 1 a.tiye, mak Ur.ere "1ıdık 21ıça.nı ~'lltturoldu- ltvte sara)' lnti~ım eden L<>kman da 
m U d a b a ne eekilleri ya. ğu takdirde 400 para. salm dola.bma ktlcllk eanta 'Mr ll"lrdevm 1\ııd tet-11. 
lan yere yemin edit tekli, efendifdniD aanlm 21u icinde bir ll'llktar tevkif olu- mflt!. 1"~ ~hnamec-fl~r ve ~·ae 
hatm için fmdık faresini yutUfU, nanık bk de-vir olur lee 600 'DRnt. ıl- nftvtslf'T' de Lokmanm izinden ylrll 

~ bostan dolabmm kovasiyle ıkuyunun yade oluna htt bir deVrlnde 100 pa- mtıtterc!tr • 
ı içine dalıp, çıkıtı, .. kal tellerini yo-

1 

• 
! luşu, domuz topu gibi merdivenden y • d 

1 
. i YllvarlllJUfl, kabak ve fiske wnıtma • an Q 1 n ye rl n e Nafia Müıtetan lznnrde 

1

111, akal kırkılmam, limon yuttunıl- lzmtr, CHuswd) - Nafia mis' 

, :."'· but11ıı mce tataiJitiyle yazı1rm1- Kumarbaz' ık :: ~ ::,: ~a •,., 
Ayni sa.manda dalkawkluğun nar. y f mltttr. bir hafta kalacaktır. 

tu ve bunlardan alınacak vergi ve baç a p 1 yor. a rm ıc 
ne dükavuklarm klhyasmm tayin y 
tekil de ehemmiyetli bir nrette kayt. Polle dtln mU.dclelumumllile Nu-
edttmitür ruUah otıu All lamlnde bir tum.r 

auçluau ile iki sar ve 11,5 kurut ta 
O albwklulr ic;ttmal bir heyeti kuma.r pa.ruı verdi. iddia fUYChı: 

lc;hı ~in yiyen bir hutalrk • Ali, iki arbdqtyle beraber Saltan· 
br. Banldıb millet .pcmm özllntl 
em.er, ftrhtmı kemirir. bir gtııı onu ıbmettıe 1&nlDl JWlDdekl bir W. 
k&nemlt bir 4;1nar lto~yle yere Atıh berinde arla kumar ~ 
eenır. Ad TUt'k mtilettnftı mtma lannJI. Polla banla.n dlrmll ...ımt 
bir yavd gibi ya.pıpn 901l mfttereddt halinde yakalamak tateml• Arbdat
~ ınıltanlan dalkavuta bilytlk lan kaçımt, yalım Ali ile arlan w 

,_. ftl'Dllşlerdl • ortada.ki paralan yakaJamlfbr. AJl. 
Bu veetkadan 61reJıdtğlmhe ~ Din ~ ve ıurmhktu da 

ı ellldden earaytarl• ve devlet erklnı • eabıkaal olduğu anl'f!lmtfbr. AH, ' :ır klfuıelerine mn.ea.baka ile dalka. lwıdialni IÖYle mUdafaa ediyordu: 
alnunnııl. Yurtta dalkavuklar - Ben oynamadım. Kapnlar oy-

makbul ve mergup bir teı,ekldll halin- nuyorlardı. Ben seyirci idim. 
~ de J8.l&rlarm11. Dalkawkluğun yal- Ali methut .uçlar mahkemeaine 

ım kanunlan cıetD. narhı bile var- Yerilmiftir. 
JIUI, dalbwtıuk resmi ve baa 6-

~n=~eı:anftvlll denilen Dervlf Tevkif E .. 

1 
maqh tarihçiler de bu dalkavuklai' • Denlt iminde bir deltnall fu1a 
du bir be numara yllbek mahltur _ aarhot -o1dufu lp Galata _..._ 

1 lardı. Bunlar an'atıanna tu1h tel- rettrilmif ve tahkikat ~ -.. 
ııı.t ftlerek mm ~ tc:bıde ,._. laımultU'· Dentt bir .,... ..._ • 

1 tertrlerdl. MI dalkawJdarm an.rla. 'iN )'erinden fırlıyarak ._., ... Dto
l n bndllerine ve yqadtk1an devirle nıhlme fena hal4' Artı ~· 
~beraber '5ldut0 kabul edilebilir. Jl'abt Suçlu Oervif dtlD mUcldehunWllllltt 

AFYON KARAHISA 
MADEN SUYU 

Zn mtlkemmet '°fra 11u,-ud n.k'antlvtaler sehlrlerlni fehname.. gönderildi ve uliye blrlnd ceza mah· 
leri)'le uniann ve tarihin içine illa - kemesi kendlalni tevkif etti. llah)e- ~-m!!!!!!!!!!!l!!M!ll!!lll.!'i!!i81..,..__. 
brlar4ı. me bra.nnı budn vereceırttr. ~ -
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• 

Süzgün Bir Görünüş 

--""-"'""'""'~ .......... ---....;_-~ .• 
Göl ele sıksık foaliyeffe bul Jnon gümrük mo far/eri 

• 
insanları demir gibi sağlam 

uyu bol, 
var, yol~arı 

lak 
tem· 

Van, (Hususi) - Hararet nakıs 17 santi

at. Cenup yurttan ayrılalı 18 gün oldu, bugün 

andayım. Diyarbekirden Vana 250 liraya kira· 

dığnmz otomobili sayısız çaycıklardan, sallar· 

an geçirtmek için de 100 lirayı gözden çıkar

k. Dicleyi geçerek Bescile kadar süren yoku· 
uk oldukça rahatu. Bu Doğu yolculuğunun 

şakkati evvela Solata çayı denen yerde baş. 

O o terdi. 
Dennliğme bakmadan kilçü.k dere-..----------------------------
geçmek fstiyen otomobilimiz bir

nbıre çökmüştü. Su, oturduğumuz 
re kadar çrkmıttJ. Buradan feda
r köylülerin sırtlarında kurtulduk. 
Bılhassa Babnan nehrindeki ipti

salla geçerken büyU.k bir tehlike 
attık. Karlar arasında. geçen ge

l erden sonra, tiçüncil sabah Karzm
yız. · Burası, birçok darbımesellere 
ren Veyselka.ra.ni'nin yattığı yer· 

Müreftenin kazaya 
tahvil edilişi 

halkı çok sevindirdi 
Mürefte, (Hususi) Birçok nahiyeJerin kaz ya tahvili meyanın· 

da Müreftenin de kazaya kalbedildiği haberi burada büyük bir se
vinç uyandırın• • bunu yazan gazeteler adeta kapıtılmıttır. 

a Ka.rzmdan 60llra yolumuza çıkan 
kerderesi" nl geçerken de r.orluk 

ktik. J Müreftelilerin ve köyleri hal
Dohan nahl~~too:n .. a~ye ~nxmı- Gönend~ Ortamektep 1 kının ~encılerden .~eri ~a~a mer-
katııan nahı~e mudunı ve Jandar- . • kezlerı olan Şarkoye gıdıp gel -

Jnalann arkada.şhğiyle iki saat ka~~- ~nen, .cHususı) - faa~ Cemi- mek için çektik.Ieri zahmetler 
rlı sırtlan tırmanmıştrk ki meyıllı yeti şubesi, burada hususi hır orta gözönüne getirilırse, bu sevin

r vırajı döner dönmez, yolumuzu, mektep açma;k için faaliyete geçmiş. cin beyhude olmadığı kolayhkla 
maz bir cUmudiyenin kapamış ol- tir. Bu ma:ksatla halk ta cemiyete anlaşılır. 

gunu gordiık. OnUmüze en aşağı yardnnlo.rda bulı,ınmaktadır. Bilhassa köyler halkının res· 
rm1 metre yük.sekliğinde bir kar Maarif Cemiyeti, mektep için bir mi muamelelerini görmek için, 

sed çekmişti. bina satın almıştır. çok uzak mesafede bulwıan Şar-
Koca bir köy halkmm 8 saatlik köye giderken uğra~r~lan müş-
ışmaaiyle otomobilimize dar bir Bur ada Fidan Tevzii kü,lat ve köylerindeki ışlcri gün-
açılabilmiştl. Aradan geçen za. Bursa, (Hususi} - Koza borsası lerce yüz üstünde b~mağa 

~ . halk 1500 liralık dut fid dağrt.. mecbur oluşları artık !llazıdc ka-
da bir hayli uğraşa.nı.k Bltlisı a. anı lacağı için Müreftenın kazaya 

rduk. Ild yeşil ırmağın geniş va- ma.ktadrr. tahvili pek isabetli bir karar ol· 
nde yer alını§, kapalı, fakat şirin muştur. Esasen köyler Müref te-

r .. ,..hır .. Ortasından şehri ikiye bö- beyazlara bürilnmüş güzelliğini an- ye yakın olduğu gibi, nüfus, va-
çç.ı• dırdı. k"" d yoldan bir dere geçiyor. ridatı, ticareti Şar oy ekine fa. 

Bura.dan itibaren yolculuğumuz at- Bindiğimiz mote>r, altı saat sonra ilk olan Müreftede son zaman-
başladt. 7-8 metre karlı, arızalı bizi, gölün doğu kıyısındaki V<.1.ua tarda başlayan ve kısmen de mu-

rt! n geçmek otomobıl için im.kan· kavuşturmuştu. vaf fakryet veren petrol a~aştır· 
Van: Eski bir medeniyetin asaloti- malan kasabanın ımar ve ış ha

yatında daha fazla bir canblrk 
1 Biln~e kuvvetli olmak §'altlyle şark ni bUrUnen koca bir §ehir .• Suyu bol, uyandırmıştır. 

yolculuğun heyecanlan pek te el ktriği var, şehir yollan gürel.. Ha- Parlak bir istikba1e namzet ve 
değıl Bıllıassa Rahvah deni· vası bilhassa kayde de:?er. 

Bel. insana bir haşyet, bir ürper- ltısan1arı ....ıı .. bUz ve 
0sıhhatli bil _ kaza merkezliğine layık olan Mü 

enyor. 6~ • refte halkı, yeni teşkilatı meya-
B yollarda biç bir ta.rfta. görlllmi- hassa köylüleri ve halkı saf ve ta • nmda verilmiş olan bu kararın 

b r usul var: 0 Can kurtaran çan- mlz.. Alınlarında, temizliğiyle Unl0 n - bir an evvel filen tatbikini bek
rniş Ana.dolunun bakir meziyeti var .• lemektedirler. 

D ğ yollarında sık sık bunlara rast Ufuklu Vana göl denemez, o bir deniz ----
yor. Ve bunlar kısa mesafefor· dır .. Vanlının canı, kanı ... lzmirde Zengin Altcn 

Madenleri ulundu 
yor. Van, lnsanlariyle, tabiatiyle, her 

nl rın sesi, bu ıssız \'e karlı şeyi ile güzel.. Gölün sahillerinde in· 
şasma karar verile;1 nakliyat depo • İzmir, (Hususi) _ Vilayeti-

ınyall ri kadar teselh veriyor. lan, iskele ~a~ıldı~ ve ISma_:la~an miz hududu içinde pek zengin al 
lunun şınn kasabası Ta.tvana vapurlar gelıp ışlemıye ba.şla.dıgı giln. tın madenleri bulunduğundan 
blltün cıla.nmızt unutmu3 - Van yepyeni, işlek bir mamure h'lli- bahisle işletilmesi znnnmda im-

ne gelecektir. tiyaz verilmesi için vilayet ma-
ahllin Feriha T angünen kamına bir istida sunulmuştur. K deni 

Ur ada 
su ve 
yol 
işleri 

Ad anada kanavf çe 
sanayii oldukça 
geniş vaziyette 

Urfa (Hususi) - Ur fa belediyesi 
bu yıl, her senekinden daha büyük 
bir faaliyet göstermiş ve daha canlı 
eserler vermiştir. Son gilnlerde inşan· 
tı ikmal edilen mezbaha Urfaltlarm 
büyük bir ihtiyacına hakklle cevap 
verebilecek m0dern bir §ekildedir. 

iktisat Vekaletinin bir fabrika 
kuracağı haber veriliyor 

Urfa belediyesi önümüzdeki ytl blit 
çesinde biiyiık bır arttırma. yapa'!ak 
ve şehrin ihtiyaçlannı mümkün olan 
sür'atle karşılamıya çahşac.akt1r. 

Adana, (Hususi) - İnhsarlar İdaresinin iki senedir yaptığı 
tecrübeler neticesi, Adana bölgesinde, çuval ve kanaviçe imaline 
yanyan jiit nebatı yetiştirilebileceği anlaşılmıştır. • 

Belediyenin bu yıl ba.slıca ele ala
cağı işler, su, kuvvetli bir elektrik te
sisatı ve şehir yollarıdır. 

Bu tarihi, şirin beldede gün.dengü
ne büyi.iyen bir imar harekctı variır. 

HinterlanUa irtibat tesis ede<'ek o
lan dış yollar da yapıldığı takd: rde, 
Urfanın iktısadı hayatrnda daha bü
yük bir gelişnıe olacaktır. 

Altın Madeni 
Bulunmuş 

Bir hububat ambarı olan Çu
kurova bölgesi, mahsulatı sevk 
için her yıl asgari 850,000 liralrk 
kanaviçe istihlak etmektedir. 

Bu işlerle uğraşan makamdan 
aldığnn malUmata göre; önü
müzdeki yıl, jüt ziraatine başla
nacaktır. 

İktısat Velclletinin Adanada 
bir kanaviçe fabrikası açacağı 
da haber almmışur. Salahiyet· 
tar makamlar, bu nebat üzerinde 
geniş bir ziraat yapılacağını söy· 
!emektedir. Mahalli Çiftçi Bir
liği meseleyi ele alacak ve ziraa
te Iaznn gelen teşriki yapacak
tır. 

SEYHAN KIYILARINDA 

Izmir, (Hususi) - B. Faik ismin· 
de bir zat dün vilayete istida ile baş
vurarak lzmir civarında zengin bir 
altın madeni mevcut olduğunu bildir 
miştir. Madenin tahlilleri İngilterede 
yapılmış; tahlil raporları almarnk 
iktısat vekaletine gönderilmiştir. B. 
Faik madenin işletilmesinde yan ya
nya hisse istemektedir. Buna muva
fakat edildiği takdirde madenin yeri 
bildirilecektir. Madenin çok zengin 
olduğu iddia edilmektedir. 

~~ Seyhanın tuğyanmda yıkılan, neh-
~~~r ,~ rin iki kıyısmdaki sedleri Adana su 

Aclanaclon bir manzara 

işleri müdürlüğü tarafından 400 ka.
dar amele ile tamir ettiriliyordu. 

Büttin mıntakalardaki sedler bu ~ 
gün tamamen ikmal edilmiştir. Hali. 
hEtZırda, n~hrin normal kabarışhı.rına 

1 karşı bu sedler şehri muhaf:!l?aya 

Adanadan daha aşağı kısımlarda 

• • 
ıçın ' Göçmen fer Köy 1 

yardım edebilecektir. 

1 

"Havutlu bucak" mevkiinde, arazi o 
kadar düzdür ki, nehir 1,80 yUkt1e!di
ği takdirde bu bölgedt'kl biltU.n arazi· 

1 nin su altında kalmal!I her gUn için 
gözöniinde bulundurulduğundan su iş.o 
'eri frfaresf, burada yeni b~tıuı sed· 
ler inşası için vekalet~ teklifler :;rap-

1 ..... ,. 

Yurdumuzda yer yer inşa edilen göçmen köyleriAden birı. u yer, 
tamamen sıhhi evlerle bezenerek göçmenlere, hükumetimizin ıefkatli 

eli tarafından verilmektedir. · 

Türkiye Kızday Cemiyeti Genel Mer
kezinden: 

Cemiyetimizin gaz maske fabrikası için iyi bir teknisiyene lü-
zum vardır. 

Aranılan vasıflar sunlardır: 
1 - Türk ve sıhhiti yerinde o1mak 
2 - Muva .. zaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin makine kısmında veya Avn.ı

padaki teknikumlardan iyi de~ce ile mezun olmak (Daha yük· 
sek tahsili olanlar tercih edilir). 

4 - Makine işlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi beş yaşından küçük ve kırk yaşından büyük 

olmamak. 

mış ve lüzumu kad:ır tahsisat iı=ı~mi!Ş 
ur. Ha.vale geldiğ'nde, buralarda dcr
:1 t • inşaata başlanar·aktır. 

Pamuk Ziraah 
T.zmir, (Husus!} - Pamuk zerf • 

yatma bütün mmta.kada ba.şlanmı9 • 
tır. Bu yıl ekim sahası genişlemiştir. 
Yazın zeriyata tahsis edilen bazı tar 
lalara ve bağlara da Pamuk ekilecek 
tir. Havalar, pamuk için gayet mü • 
sait gidiyor. 

j Türkiye pamuk sahasının harita .
sım tanzim için pamuk mmtakalann 
da seyahate çıkan Garbi Anadolu 
Haşerat Ertstitüsü direktörli Nihat 
Eğriboz. beraberinde asistan olduğu 
halde Mersin'e geçmiştir. Tetkikler 
daha bir ay kadar devam edecektir. 

i p 

6 - Aylrk; iktidar derecesine göre verilecek ve Almanca , 
bilenler tercih olunacaktır. 

lstek1ilcrin 1937 senesi martının sonuna kad& 
A - Hal tercümeleri 

B - Ellerindeki vesaikin a sılları veya noterden tasdikli 
suretleri. 

C - Sıhhat raporu 
D - Polisten alınmış iyi bal varakası ve iki tane (6,5 X 9) 

büyüklüğünde fotoğrafilerini 
Bir istidaya raptederek Ankarada Y enişehirde Genel merke-

zimize göndermeleri lazımdır. 1 1 

Yukarda yazılı tarihten sonraki müracaatlar nazarı itibara 
alınmryacaktır. 

AFYON KARAHlSAR 
MADEN SUYU 

En mükemmel 80fra suyudur 
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Cukurovanın 
tarihi zenAinliQi 

. avdınlatılıyor 
A dana,. r(Hususi) - Tarsus ve Gözlüka-

lede i arkeoloji hafriyatı bu ay içinde 
tekrar ba'ih yacaktır. İki yıldır Amerikalı Gold

rnan'ın reis]· ği altında Tarsus içinde Gözlükalc 

lllrnt kasın • a yaprlmakta olan yüksek teknik 

arkeoloji kazısı bize Tarsusu, hatta bütün gü
ney yurdu 'Ve bilhassa Çukurovayı ve bu böl. 

genin tarihmi daha iyi tanıtmıya başlamıştır. 

B u ha:friyat Seyhan ve lçel vlllyetlerfnln eski 
durr.unlarmı yeni bqtan yaratmıya vesile ol

lnuş ve bu ış bıze çok mühim veeıkalar da ver
iniştir. Iaanrıı doğumundan 1500 - 1900 yıl evvel bu 
lnuhıtte hükcım süren Hitit bırleşik devletinde Tarsu -
•un tuttuğu E:lıemmiyetli yeri yine bu hafriyatın mey
dana çıkardı~:ı izlerle öğrenınl§ oluyoruz. 

1 

Mukaddes 1 kitapların saygı ile kaydettiği Tarsus 
dünyanın çoıt eşk:i Türic şehirlerinden biri olduğu az 
Çok halırdanı çıkmamış bulunmakla bera.ber hafriyat 
b nu vesık ış olmasından ayrıca eskiliği bir kat 
daha kuV\:e nmış ve üstünde durulacak bir fehir ol· 
Uugunu anı~ tır. 

lla ~lft. s~n gtlnlere kadar bUtün kitaplarda Ki
iYI likyaj adiyle arulan bu yurt, bölgenin Kilikya 

0lnıadan e\;vel Kızvatna adiyle 

Tarsus havali incle Arkeoloii haf riyaffa çolc çalııon 
Ac/ana müzesi müdürü B. Yalgın Yalman 

~adedılmekt" olduğunu birkaç yıl ~ 
<ince Boğnzkiiy tabletleri arasında 
ç IŞan Prf. c ... oetze ortaya atml§tı. 

Son günlerde de yine Bozan, Gözlil 
lcu e kazısında çrkan pişmiş bir 
tnuhUr Uzerinde yaptığı tetkiıkatla 
bu dd ayı p~inlcmiye muvaffak 
olınu.ştur , 

lialbuki elimizdeki kitaplarla b\z 
'l'ar u en ook Antuvan ile Kloe
p tra hldı eJenyle ve Milattan 50 
Yıl evvel A kd niz kenarlarında 

coğrafya tetkikleri yapan Stra.
lıon'un rıv yetlerlyle eski mede
n·y tlere ~ e otduğµnu bilmiyor 
ve oradan öf;t.Sıri göremiyorduk. 

B ugUn Tarsusun eskiliği Ro
ma \te Yunan eskiUklerin

d n d ha pek çok eski olduğu an
ı ılınaktaruı:. 
· Son yıllarda Civilisatinos adın
d ki kitabmch profesör Helleniques, 
Surı~e bulunan sivri killlhlt ma.
butıa.nn Tarsusta da bulunduğunu 
\'e H titlerin OOlikya mrntaıkasmda. 
b r devlet o~ı.rak yaşadığını iabat 
eder. 

Bundan mnada. Cangarstan ve 
ondan ıktiba::ıla profesör Sayi.ss'de 

li tit metinleri 'kitabında Tamı-
11un Tarsa adlı bit şehir olduğunu 
Ort ya koy.mııştur. 

G oetre'nin tetkiklerinden çı
kan Akdeniz sahillerinde 

"e Kil'kya bölgesindeki Kızvatna. 
8.dlı Hitit dev.leti zayrf Umitlerf kuv 

\>etiendinniş 1ve Tarsusa. bUyllk e
he:nuntyet veımişti • 

Son arkeoloji kazının elde ettir
d· -.,;es'kala.rla binlerce yıldır ta· 
tihln karanlıldarmda gömülü kal -
Jtıı olan Tarsusun durumunu ay • 
dınıatnuya ya::rdım etmiştir. 

Belki dah11. Uç dört sene daha 
d vam edecek olan GözlilkUle ka ~ 

~i'öYie ümit edilir lri Çukurova 
t:arıhine bUyük sayfalar açacak -
tzr. 

Her gün amelestnden çiftçhdne 
\>e toprakla O'YllJYan çocuklarına 

"a.rmrıya kadar çalışarak eski' iz· 
1 r bulduran T:arsus kasabası çok 
~ r an bir tarih yığını halinde· 
dir • 

Topraltlarmda. bir metre derin
li'" nden hattA toprak sathından 
15 metre aşağıda bulunan bazı ta.e. 
toprak ve modelaj eserleri baş dön
dllı-ecek kadar Çl()ktur • 

B ugUn gözönllnde duran Do
nuktaş, Kancıkkapı altm

d n geçılmektedi'r. Stüylen ve Su 
ter zi i gıbi eserler hall yakın es· 
k devırlerin birer abidesi halinde 
durın ktadir • 

G n yıl belediyenin bulduğu ve 
Ortaya koyduğu !ki biçlm şehir kar 
it ıza.syanu şaşıl:ıcak örneklerden
dir l 

T orsusfa esk mezarların üstünden a ıaralc geçen Tarsus çayının slüylenı 

Kua.banm bugilnkü TUrk mede
niyetinde ad alan bu eserleri ıUp
hesiz memleketin çok eskiliğine ör. 

nek sayılmasa bile Sadanapal, 
F.ehabıkef ve Danyal peygamber 

adiyle anılan yerler bu adlan es • 

kitiğinden almıt olmalan .Uphemz.. 
dir 

B eledlyenfn buldufu kana -
Jiza,syondan biri 1,80, di

~rl 7,46 metre yerin altındadır. 

Bunun birincisi şimdiki Tarsus ça

yma dökUldUğü halde ikincisi ve 
en büyük yapıllfl eehrin "garbine, 

~ayın mansabına Rigma tersanesi
ne doğru dökülmektedir. 

Roma medeniyetinin ıon gilnle

rlnde çayın akıntısı garbe çevril -
dikten sonra Mağara mezarlıkla. 

rmdan a.şmlmış ve ,eli.le Tarsuaun 
hem manzarasına ve hem de tarl· 
hine ayn bir baktın verml~ir. 

En~ Ta.reu.stan modenı Tar
susa kadar geçen g{lnlerini incelt. 
yecek olan Gözlilkule kazım Türk 

tarihine büyük bir aydınlık vere • 
celrtir • 

Tar1us dağla.rmm gQneytnde Gi1· 

lek boğazının ağmıda eimalt cenu. 

ba bağlıyan yolun Uı.erinde Yakın 

Şark tarihinin ve göç yollarının 

katmerleştiği bir yerde ve A.Kde
nizin firin bir ucunda bulunan Tar-
8\18 bunun için mukadde. kitaplara 
&irmit ve yine bunun için tarihi 
hüviyetiyle Türk tarihinde yer al

mıştır . 

A rkeoloji isimlerinin mu • 
vdfakıyetleriyle 4000 yaş 

larma yalda.şan bu yuı:t .hakkm-

df. ku9bakışı bir tarih eti1di1 ya • 
pa.rken bugilnkü medeniyetten bq 
Uyarak geri geri gitmek llznndır. 

Prof. Goldmanm 3M yılında A· 
merlka Arkeoloji mecmuumda 
netrettiği raporu ve son günlerde 
<;oet7.e'nl.n Gözlükulede çıkmış ~ -
pu - talı - •u'ya ait bir toprak 
mUhUr hakkındaki makalesini göz 

den geçiren* Tarauaun, Türk tari
hinde aldığı son mevkü taıııtm19 o
labiliıis. 

Cenup bölgesindeki bUUln kazı

larda profesörlerle elele çalışan 

Adana ınUze mUdtlrU Yalman Yal

gmm bu ~}erdeki teknik yardı • 
mmı da ıkaydetmeden ıeçemeyiz. 

• • 

Artvinden Güzel Görünüıler 

Sarp kayalar diyan olan Uzak Şark villyetlerimlzden Artvffi, bir dağ 
senbolil kadar ic; çekici bil' rüzelliğe sahiptir. Şu manzara tabiatin çizdiği 
güzel bir ta.blodur. 

1 EKONOMD 
1 

Hububat 
ve zahire 

ihracatı 

Muhtelif memleketlerde 
iktisadi hareketlere 

Son hafta, yani 12 ve ı g Şubat 
tarihleri arasında İstanbul piya
sa mmtakaaınm, muhtelü mad
delere ait ihraç vaziyetlerini 
aşağıki aatırlarda okuyacaksı-

dair kısa haberler 

nız. 

HUBUBAT VE ZAHiRE 

Buğday: Bu h&fta bujday piyua· 
•• umumiyetle durıun pç:miftir. A
iıcı vaziyette olan Almanlar aertlerin 

Aşağıda okuyacağınız satırlarda muhtelif memleketlerin iktı· 
sadi vaziyetlerine dair kısa malumat bulacaksınız. Bu haberler, 
dünya iktısadi gazete ve mecmualarından, piyasa bültenlerinden 
Türkofis tarafından iktibas ve hulasa edilmiştir: 

r tonuna 81 Türk 1iraaı fiyat 
vermekte ve piyasadan u gok mal 
almaktadırlar. Bu &rada yuınup.k· 

la.ra yine Almanlar tarafından beher 
ton için 74 ill 75 'I'Urk liruı arumda 
da fiyat verildiği olmuttur. Hariç 
memleketlerden ezcümle ltalya, Fran· 
u Fili.at.inden de eertlere k&r11 istek 
vardır. Almanla.mı verdiii fiyat • 
Iardan yüzde 10 ekaik fiyat teklifin -
de bulunan bu memleketlerle henüz 
bir it oımamıetır. .Alikadarlann i· 
fadelerine göre de bir teyin yapıla
bilmpine ına.ruz fiyat far,kı imk1n 
vermemektedir. 

Anadolu, Trakya ve limanlar yo • 
Iuyla 11, 12, 13, 15, 18, 17 f\lbat gün· 

ı ıerinin buğday mUvaredatı 3535 ve 
ı bu müddet zarfında da nevilerine gö-

l re borsada muamele görmt buğday 

miktarı 1677 tonu bulmuttur. 

1 ARPA 
Harl~ memleketlerden bllhl.IM bi· 

ralık Anadolu arpalarma hayli istek 

1 

vardır. A1ıf veriflerin devam etmesi 
ve at:_tmuı eebebiyle arpa piyasası 

1 

canlılığa yUztutmue ve aa.flam bir ~u 
nıma girmek istidadını göetermlıtır. 

ı Almanlar Anadolu biralık iyi arpala-
rın beher tonuna 85 Türk lirası, Bel
çikalılar da 160 tilin fiyat vermek 
suretiyle bu hafta piyasa.dan az çok 
mal almışlardır. Bu arada ltalyan
lar da alıcı vaziyete girmek hareketi 
ni göstermişlerse de bu Wkeden he
nUz permi verilmediği için şimdilik bu 
vadide bir ,ey yapılamamıştır. 
Şubatın muayyen gilnlerinde ma -

lfım olan yerlerden lstanbul piyasa -
sma gelen arpa miktarı 365 tonu bul
muştur. 

Sağlam bir dummda olan arpa fi
yatlarmda geçen hıı.ftaya nazaran he 
men hemen bir deiitiklik otma.mı§tır. 

KUŞYEM! 

Yugoalavya: 1936 yılı ist.ihsalinden 
büyük miktarın dahili sanayiin Uıti
yacına faZla gelerek arttığı içın zira. 
at nezareti yün ihracında tatbi« edi -
len memnuiyetin kaldırılmasını talep 
etmektedir . 

Son zamanda yUn fiyatlarmm da -
bili pazarlarda haziran 1936 ayından 

beri yüzde 50 ni8betinde düştüğü ve 
1 kilo yıkanmamış yünün 10 dinar fi. 

at ile satıldığı kaydedilmektedir. 
Bu aebepten dolayı yUn ihracatının 

tamamiyle serbest bırakılması isten
mektedir; bu ihracatın ancak Yugos-

lavyanm kliring ile bağlı olmadığı 

memleketlere aerbest döviz mukabi • 
linde yapılması düşünülmektedir • 

Yunanistan - Çekoslovakya: ı. · 
tatistiklerden g<SrlildUğü Ur.ere Yuna
niııtan 1936 yılmm ilk 11 ayı zarfın • 
da, Çekoelovakyaya 62,6 milyon Çek 

kronu tutarında mal ihraç etmiş ve 
Çekoslovakyadan ayni mtiddet zarfın-

da 28.1 milyon kron değerinde mal 
ithal etmiştir . 

Şu halde üd memlei<et aruındaki 

ticaret bilançosunda büyük bir meb-
lağ Yunaniatanm lehine bulunmak -

tadrr. 

Bu meyanda Ywıanistanm Çekos· 
lovakyaya olan maden ihracatının 

önemli nisbette arttığı, yani 1935 te 
6.5 milyon Çek kronuna baliğ olmak 
ta iken 1936 da 15,7 milyona çıktığı 

kaydedilmektedir . 
Umumt: Almanya tarafından 

yapılan son tahminlere göre 1936 

yılının cihan sun'l yün istihsali.tının 
1935 yılının 67 milyonuna nazaran 

143 milyon kiloya çıktığı görülmekte

dir. 

Bu miktr rm 52,5 milyon kilosu 

İtalya, 22,5 milyon kilosu Japonya. 

13,5 milyon kilosu lngıltere, 5 milyon 
kilosu Fransa ve 3,5 milyon kilosu da 

Amerika tarafından imil olunmuş -
tur. 

Bu hafta kuşyemi piyaMSIDda ya· . . . 
pılan alış verişler dahili aarfiya.t i- ArJantm: Son zamanda ArJan -
çin olmqtur. Dıl memleketler bel&- tinde pamuk zer'iyatı ve iatih.alinin 
bma hiç bir le yapılmamııtır. Evvel· devamlı ıurette artması tkartıımda 
ce ltaıyanlar tarafmdan mUbaya& e- fazla bıtihaali kayımıak için milşkü· 
dilen mallar peyderpey mahallerine llt çekileceği hakkındaki encli§elerin, 
sevkedilınektedir. . ancak mahdut .uıemleketlerin pamuk 

Mal mevcudunun azlıfl llebebıylbie 11er'iyatma müsait bulunmalan dola -
kuşyemi piyUUI elyevm l&flam r . . 
dunımd d · r...-.. ... _..,._larda oldu- yısıyle tayanı ehemmıyet olmadıit 

a ır. ~n nana k dedilm kted" 
ğu gibi bu hafta da ltalyanlar tara • ay e ır · 
frndan beher ton lc;tn verilen fiya.t P&muk altm mahiyetini haiz olan 
260 lirettir. Plyuamız ftyatlarmda bir madde olduğundan dolayı ihracına 
da bir defiıiklik olmamııtır. daima imkln mevcuttur. Ayni za -

manda cihan pamuk bıtihlüri IOl1 1e-

BAKLA. nelerde önemli miktarda artmıttır. 

Diğer taraftan da Fransa ve Maca.. 
riatan ile yenı tedıye ve ticaret mu • 
ka' el elen aktetmek üzere göriiJme • 
lere başlanacağı bildirilmektedir • 

Bu meyanda Romanyanın dış tica.. 
retıni tanzim etmek üzere müteaddit 
memleketlerle müzakerelere girişmek 
arzusunda bulunduğu kaydedilmek • 
tedır 

Yu.go lavya: Fransa YıugooaY • 
yadan 15.000 vagon buğday almap 
teşebbüs etmi$ti. Bu miktarm 5000 
vagonu bir partide ihraç olunmue '"8 

5000 vagonu da halen ihraç edilmek 
üzeredir . 

ikinci partide sevkedilen bufday .. 
larm bedelinin yüule 80 i döviz ile te
diye edilecektir . 

Yunanistan: Fransa tntnn lnht. 
san Yunanistandan bUyUk miktarda 
tütün rnUbayaa.&-.J için teşebbüste bu • 
lunmustur. 

1936 yrlı r.ıtr!mda Yunanistllndaıı 
39 milvon kilo tUtUn ibra~ edilmfş .. 
tir. 1935 yılı zarfındaki ihracat 189 
50 milyon kilo idi . 

Radyo 
Bugünkü proıram 

L<itanhuJ: 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 PJlkla 

Turk musıkisi, 12,50 havadis, 13,05 
muhtelif plik neşrlyatı, 14 Son. 
Akşam neşrıyatı: Saat 18,30 Pllk 

la dans musikisi, 19,30 Konferana 
Eminönü Halkevi ıosyal yardım fube 
si namına Doktor Hüseyin Kenan 
tarafından (Çocuk Ruhiyatı). 20 Ce 
mal Kamil ve arkada,lan tarafından 
Türk musikisi ve Halit şarkılan. 

20,30 Ömer Rıza tarafından Arapça 
soylev. 20,45 Vedia Rıza ve arkadat 
lan tarafından Türk muaiki8i ve halk 
şarkıları. Saat ayan. 21,15 Şehir t1 
yatrosu operet k~ını tarafından bil' 
temsil. 22,15 Ajanı ve boru haberle 
ri ve ertesi günü programı. 22,33 
plakla sololar, opera ve operet parça 
ları. 23 son. 

Günün p'fogram özü 
SPntonlk konserler: 

21.20 Var$ova: Konaervatuardan MkD; 
2ı,40 Roma: Selvaccı'nın ıdarHınde; 2Z Vi· 
yana: Beethoven (pıyano ve orkestra ko~ 
ıertoıu); 22.30 TulQz, Lunoj: 1~elbrechtıa 
ıdaresındc (Gluck, Paumrartner, Berlıoz, 
v.ı.). 

Hatif konserler: 
13.10 Bukreş: Plik konseri: 115 Oıtrava, 

prag: Haydn Bozart, Beethcwen ( orlıı:H
tr•): 17.35 Bratıılava., Prac: Alkeri bando: 
18 Bukre$: Plik konserı; ı8.15 Roman, Ba
rı: Karzıık konter: 19 ltokholm: ,Hafif 111• 
ı;ikı: 1920 Blikrq: Donizetti, Ma11enet. 
Nottara. Saint Saena, J. Straa11: 20.319 
Bnıno. Praı: lıuııld popurııi: 20.30 Var• 
$Ova: Koro konseri: 21.10 Stokholm: Rap.. 
ıodıler (pli1ı:): 22 ıs Roma: Bando milııka: 
22 45 Bukre$: Halk orlıı:e1traıı; 23 Roma: 
Varyete: 23.30 Roma: Aılıı:eri konser: 21.M 
Kolonya: Gece muıilriai. 
Onera1ar 00f're\ıf'r: 

21.10 Llyprıır: Johann ltrau ı ak,annı 
23 Stokholm: Rıchard Waıner'ı.a "Walki
re" operaaL 
tktı mu lkilll: 

Bu hafta da bakla u.rtne bir it ol· Meeell cihan buğday uıtihllki son 20 
m&m!ftır. Bil' ikl ttrmanm elinde 1ene zarfında y\lme 50 nisebinde a
bulundufu anlqılan balda ltokıu da zaldıfı h&lde pamuk aarflyat.ı ayni 
ehemmiyet.sizdir. Almanlar baklanm 111Uddet zv!mda iki miali art.mıetır. 

1i 16.15 V.,.tOTa: 0J'oJı1ri • ltad:ro" trf19 
beher tonu için burUn 81 TUrtl l'U1 A.rjantinde aenede takriben 800 ki· •u: 21.55 Bukreı: Bando kenteti (Mozart, 
fiyat vermekte satıcı bulurlan& der - lo pamuk istihsal edilrnelrtedir. Haydn, Jlamı); 22.45 Prac: Karqı:k tcaan.e 
hal mal nıtıbayaa etmetkedirler. muıikiıi. 

'-'-' •- Arjantin pamuk zer'iyatmm bU- ~taller: 
Halen piyuuı olmıyan ba.ııuaıar ... d ğru . ti.. 7 l7.30 Varısova: Leh halk .. r1rılan: ti 05 

men 5.10 partdm fiyat almaktadJr. y\ik bir inkişafa 0 gıt gı ve Be· Vıtr,ova: Pıvano-$arkı: 21.20 Bilkre,: 
Geçen Hile bu -"nde bakla muamele ne zarfında pamuk ı.er'iyatının huğ- Ma:rim Vasili• tardmcbrt prlnlar· 22 Prac: 

A"' Pu$kin'ın cuftelediii on,jinal Çek prk~ 
görmemif ve Jı1mm 6 kurul ftyat al- day ve 8 sene zarfında da keten zer- rL 

11111tJ r tyatmm derecesine varacatı tahmin h "~ mu"lkltd ı 
olunmaktadır • 23 Varıova; 23 45 Mil&DD. 

Çekoslovakya: HUktımet tarafm -
Yulaf pl)'UUmda yapdan al1fV8. dan ihracata verilecek kredilerin mile 

rifler fimdil• dahil aarftyat içindir. tarının ıroo milyon krondan 3356 
öniinıtlzdeld l11D1er için de İtalyan - milyon kron& çık&nlmaaı k&rarlqtı-
larla il olacatı haldmld&ld /l'lvayet nbmttn' • 
tahakkuk ett1fi taJrdlrde plyua bu· İtalya: 15-2 ta.rilıli NF A ıaze. 
,unldl durıunlupmdan myniıp can· t.hıde İtalyanın hariçten aermaye 
lanmafa yUa çevireblleeelrtir • celbine ait bir tahlil yapılnuttll" •. 

Karabiga mallan yerinde •,20, Romanya: Romanyanın !svıçre 
Bandırma, 4.~. kalburlanmıt temiz ve İtalya ile ticart müZ8Meratta bu -
maJlıı.r, 4,3:> kuruetan muamele gör • !unduğu ve yakmda anl~malarm hn· 
mil.ftür. 9.-la.nacaıı bUdirilmektediJ" 

Romanya Hariciye 
Nazrı Bükreıte 

BUJuee, 22 (A.A.) - B. A.ntonee
co ile r.evcesi dün akp.ın Atinadaıa 

ve Belgrattan buraya avdet etmifler
dir. 

B. Anton~, B. TatarMCO De ,0. 
rüşmüştür. 

Nazır, Balkan kcmfen.mn \'e Bel· 
grattaki görUşmelerl hülnndalri ra
porunu bu sa.hah Krala verecektir. 

• 
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H oli~tta çıkan bir rivayete 
gore, meşhur dansör tam 

erkek Gorge Raft ile pek o kadar 
tanımadığımız Amerika.Ii sahnesi
nin tanınmış yıldızlarından Virgi
nia Pine evlenmek arzusundadır

lar. Her yere Raft ile beraber gi
den, balo, eğlenti ve çaylarda dai
ma Raftı anyan güzel yıldiz, Lon
draya gitmiştir. Yıldız, Raftı ya
nından ayırmamış, Londra seyaha
tini müteakip yine onunla Ameri-

EMA 
1 

S iNEM A 

DÜNYASININ 

HAB ERLER i 
kaya dönmüştü. 

Zaman zaman i-
eittiğimiz bu ev. 

lenme rivayetle
ri, sinema &le
minde artık sul-
tanlık tel8ıkki edl 

len bekarlığın ta
rihe karışmak ü
zere olduğunu 
gösteriyor. 

Holivutta 
bekarlık tarihe 

• 

mi karışıyor. 
1NG1L1Z LORDU 

H er zaman işitiyoruz ve duyu
yoruz. Birçok gençler, hat

tı yaşlılar, sinemanın cazibesine 
kapılıveriyorlar. Artist olmak, si
nema perdesinde kendilerini gös
termek istiyorlar. Bu, sa.de bizim 
memleketimizde yapılmakta olan 
bir meyil değildir. Dünyanın diğer 
zengin muhitlerinde bile birçok 
lordlar, bangerler, milyonerler, Ho
livuda. giderek bir artist olmak e
melinde bulunuyorlar. işte bunlar
dan birisini tanıtıyoruz size: 

İngilterenin tanınmış, en JLSil, ve 
en eski ailelerinden birine mensup 
olan Lord dö Varvik ecdadından 

kalan muazzam şatosunu yüzüstü 
bırakarak Holivuda gitmiye ve o
rada sinema hayatına atılmıya ka· 
ra.r vermiştir. Lord, çok yakışıklı· 
dır. 

V arner ve Metro Goldvin Ma
yer kumpanyalarmm ken

disine yapmış olduğu teklifi tetkik
ten sonra, bu son lvumpanyaya da
hil olmuştur. Kendisine ıimdilik 

ayda 200 Ingiliz lirası verilecektir. 
Muraflan kumpanya tarafından 

deruhte lldilecektW Ilı~ bir 
ki.tip, bir uşak verilmiştir. 

Lord, kendisiyle görüşen lngiliz 
gazetecilerine, parasız kaldığı için 
bu kararı verdiğini ve para kazan
dıktan sonra tekrar memleketine 
ve ptosuna döneceğini söylem.iş.. 
tir. 

ISP ANYA FACIASI 

yakından alakadar etmiş, şimdiye 
kadar yüzlerce operatör muharebe
nin devam ettiği cephelere gönde
rilmiştir. 

Birçok ecnebi kumpanyalarının 
mümessillefi teknisyenleri, cep
helerde muharebeleri filme almak
la meşguldürler. Bugüne kadar Is
panyaya 4 Alman, 3 lngiliz, 2 Fran 
sız sinemacısı gitmiştir. 

Mal:lrit cephesinde, bütün bun
lardan başka Foks kumpanyasının 
baş operatörü bulrunmakta ve Para 
munt'un da iki teknisiyeni çalış

maktadır. 

Aralarında en ziyade temayüz e
denler Foksun operatörleridir. Sa
nat arzusuna bakınız ki, bunlar
dan birisi muharebe meydanında 

yaralanmıştır da .• 

ROMANYADA 

R ormanyada Bü~ şehrhı
de büyük bir sinema şirke

ti tesis edilmiştir. Şirketin ismi Si
negrafia Romana'dır. Kısa olarak 
Girafilpı ad.mı alacaktır. Senn~ye, 
tamamen tediye edilmiş 5 milyon 
leydir. Bir Amerikan malt grupu 
da şirketin hissedarlan arasında
~ 

Şirket yalnız romence filmler 
çevirmekle kalmıyacak, Avrupa ve 
Amerikanın en tanınmış sanatkar
larını angaje ederek muhtelif li
sanlar ~rinden filmler çevirecek-
tir. Yapılacak filmlerin ekserisini 
Balkan filmleri teşkil edecektir. 
Şirketin bu yaz faaliyete geçeceği Ilı. 
haber veriliyor. · 

VnD·cdloz Dar Arasoncdla 

Simone Simon'u burada renkli ve 
yakası süslü bir tuvaletle görüyorsu
nuz, altta - Ortadaki resim Jan 
Roıerindir. 

t 

Artistlerin nasıl tuvaletlerden lıoı 
/ancbğmı, neler giydiklerini hiç me
rak ettiniz mi? 
Burada birkaç artistin hangi kos· 
tümleri ve tuvaletleri ferci/. 
ettiğini görebileceksiniz. 
Simone ıimdi, daha ziyade 
kapalı, çok renkli robu ter-
cih eder. 
Edvig Föyyer için dekolte 
roblar daha ıayant ar· 
zuc/ur. 
Roıel Hudson düz, 
sade ve semple 

elbiseleri zevk
le giyer. 

I 
/ 

• 15p8llyada devam etmekte o
l lan faica ,sinemacıları çok 

. -----------==------------- ,-----------------------------·---------~~ 
Günün Güzel Yıldızlarından 1 

1 
Koca Holivudu 

Karıstıran 
Bu senenin 
Yeni filimleri 
r :A. vnıpa. 11t11dyoiarmda geçen se
ne sonbaharda 1937 senesi için çok 
faaliyet ısarfedilmi§t.ir. A)man 

lltüdyolarmda da Y-eni filmler ha.
mlanmaktadır. 

f Hazırlamme ve muhtelif yerlere 

gönderilmi3 olan filmler Junlardır: 
Şahane Vals, (Hanri Garat, Röne 

Sen Lui), Yeşil Domino (Danyel 
Daryö, Şarl Vanel), Çifte Gözdeler 

• [(Lizet Lanviıı, Alfred Plzella), Şea 

birler Alev lçinde (Y oslin Gael, 

Suzi Vemon), Bir Mayıs Gecesi 
(LUsyen Baro, Ferna.pd Grany), 

I 

BekAr Evliler (Mona Goya ve Jan 

Rusölye) ... 
Bu filmlerin almanca nüshaları 

ta.biatile Alman aanatkArlan tara
fından çevriJmiıtir, Anca.k bunlar.. 

dran bqka. henUz ikmal edilmemi§ 

olan filmler de ıunlardır: 
1 La. Sona.t a Kroyçer, ağlıyan ve 

sWen Berltn, Seni kaçıracağım gU.. 
selim, Fall'm avcılığı. ~J 

" Marl Glori , 
' Fransm aa!mesinin yetiotlrdiğl 
eöhretlerden. biri de ,irin yıldız J4arl 
Gloridir. Bu g11zel ıkiz bundan çok se.. 
neler evvel sah.neden stüdyoya geç .. 
mişti. Sesli filmin ilk za.manl~da 
çok parladı. Fakat a.rtik sönmüş gi • 
bidir. 

Geçenlerde gU7.el Mariye apandisit 
ameliyatı yapılnuştı. Yirmi gUn kadar 
hastanede yattı. Şimdi iyi plm.U§tur. 
.Belki RilnUn birinde ~ Qeya.z perde-

Muharrir Sidneyin yazısında bilhassa l>ahsettiği ve 'endisil~ barabet. 
arkadaılarının da tiyatroda .muvaffak olamıyacıklarını söyled iği . 

A merikanm en büyük dram 
muharrirlerinden Sidney 

Hovard'm filın mevsimi başlangı .... 
cmda, Holiwttaki sinema yıldız. 
dızlan hakkında 

§~ Dedikodu Yazisı 
le bilyUk bir yanlışlık yapmııt.ır. . M eeell Karol Lombar ve Frer :rettiği yazısında mütalealanm ,bil

dirmiş ve bilhassa ıu fikri müda
faa etmiştir: 
"- Jon Kravford, Jan Parker, 

Greta Garbo gibi sanatkarlarla di· 
ğer büyük sinema yıldızlarını ti· 
yatro sahnelerine çıkaracak olur
sak, bunlar orada ancak ikinci de
receyi alabilirler ve o kadar muvaf
fak olabilirler. 

Holiwtta hakiki ve bellibaşlI 
büyük, kıymetli bir sanatklr yok
tur. Buıia inanmalı ve bu hakikati 
bu görünil§üyle kabul etmelidir." 

• 9te, muharririn bu yazısı, 
1 bütün Holivıudu altüst et

miş, herkesi biribi:rine geçirmiş, şid 

detli bir a.ksUlimel uyan~ 
Büyük muharrir, her taraftan 

protes1lolarla ka.reılamrken artist
ler, rejisörler, prodüktörler de mil
dafaaya. koyulmu§lar, nihayet il. 
her tarafa dalbudak salmıl, kıya.

met kopmqtur. 
Hollvutta· Para.munt attıdyola.

rmda dram profesörlt1ğll yapan 

Mis Filis Lotan, bu fikri ortaya a· 

tan muharrire 111 ceve.bı vermiş-
tir: 
"- Sidney, Hovard, sinema yıl

dızlannm tiyat;o sahnelerinde mu-

Muharrir, şunu nazan dikkate al- Mak MC!rey gibi aan'atkiJ'-
malıdır ki, sinema yıldızlan ti • lar sinemada çok muvaffak oluyor-
yatro san'atkln değildirler. Keza, lar. Halbuki bunlar, tıya.troculuk-
yağlı boyada üstat olan bir ressam, tan anlamazlar. Bu vaziyet ka.1"11· 
karakalem resimler yapamıya.bllir. smda, bunları cehaletle mi itham 
Bir sinema sanatklrmm da tiyatro edelim?" ~ 
sahnesine çıkınca şaşkına döneceği 

tabit görülebilir. Fakat §UDU itiraf 
etmek li.zmıdır ki, tiyatro aanat

k&nnı da stUdyolann sahnelerine 
çıkarırsanız, alacağınız netice ay
nidir. O da, bu sahnede muvaffak 
ola.ınaz. --

Muharrir, ıiındilik bUtiln bu icl· 
dialan dinlemekle, verilen cevapı.

n ve yapılan mUdafaalan karftla
Diakla meşguldür. Ancak, ihtisas 
tanmuyan Sidneyin, bu cevaplara 
ne gibi bir karşılık vereceği ıimdi· 
den tahmin edilemez. 

Yeni bir film 
için hazzrlz~lar 

Paramunt, "Ani Olttm" adlı bir 
btlyilk film çevirme hazırlıklanm 

bitirmlttir. Bu filmin hususiyetle

riinden birisi de senaryoda birçok 
otomobil kazaların& Y.er verllmi§ 
olmasıdır. 

Paramunt Şirke t i, 

bu otomobil ıkazalan için kul -
1 lon.ntnmohilU:ı 

niyet tertibatı alnut. emniyet c&Dl
lan taktırmıştır. Bu cam biildll
mekte, fakat kın1m.amaktadtr. Ca
mın imalinde yeni bir maden kul· 
lanılmaktadır. Vinal. denilen bU 
maddenin allstikiyeti vardır. Şiııı· 
dilik 20 otomoile bu · Vinalll ca.111'" 
lar takılmıştır. Daha 100 otomobi• 
le takılacak, ıonra lnt ölüm filnıi• 

t 
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Nasıl Geçiyor ? .B.ayram • 

1 

Giiıel 'fOYlqlorımıı sevine, seYine bayram yerine gidiyorlar 

· Yarının büyülleri, bayram arabasınJa lalılalıa alıyorlar 

Mes'ul yOYıulor orobaJa epey gezmiı'er, iniyorlar 
J<ıılı erlceili çocullar1mıı geıip eğlenirlen "Kmlay" objellif i la11ısır. 

· ICoJır~- Çinci meydanındcilci boyrom yerinde yaYrularımıı 
ICaro kaçanlar üstünde yorıı yapan yrwrulaı 
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Granadavı uzaktan ı 
• 

sevr enler 
neler gö üı ler? 

r Bugün, Hendnye tepelerinden uzun gemi dürbinle
riyle seyredilen lspanya dramı, bir zamanlar mesut 
olnn ve birçok meraklı seyyahları kendisine çeken bu 
güzel ülkeyi, gerçek bir yangın yerine çevirmektedir. 

Ispa.nyayı gezerek, mürdüm gözlü daruıözleri, kız
gın boğalara saldıran cesur Matndor'ları, fal bakan 
saz çalan, keyifli çingeneleri yakından görenler, şu 

ınrada munzza.m bir salhnncyi andıran mcmlt>kcti gi
remedikleri için, ispanya - Fransız hudut dibindeki 
Hendaye şclıirciğinin tepelerinden dürbünle bakarak 
uzaktan kanlı sahneler seyretmek suretiyle eğleniyor
lar?! 

Hayatın ne tuhaf maskaralıktan vardır. 
Daha birkaç ay evveline kadar kıvrak dansleriyle 

bir A.lem olan Isyanya, şimdi kızıl köpüklil ihtirasla-

riyle dünyayı kendisiyle alakadar ediyor!. .. 

t Tipili bir havada, yırtık çadırının deliğinden par-
mağını çıkartarak: 

- Allah, dışarıda kalanlara acısın!! diyen merha

metli çingenelerin, arsız bir sanna.§ık gibi kol atma

dıkları yer yoktur runma, bunların aristokratlarına 

ancak Cenubt ispanyada rastlanır! ... Bugünkü spanyanın harap manıarafarından 
Hemen her memlekette, ziraate 

urdım etmek, kalaycılık, iskara ma 
e. yapmak, saz çalıp göbek atmak 
urctile havadan geçinen kanaatkar 
ingene ırkını, İspanyanın ccnubun
la, başka bir hüviyette görürüz. 

dilmiş, büyük özençlerle serilip dö -ı Danstaki an'anclerini olduğu gibi mu 
şenmiştir. hnfaza edebilmişlerdir. El ~akırtıları, 

Duvarlıı ..... da parlak bakır kaplar kaşık tıkırtıları, tempolu sc.ıılerle bir 
görünür. Ocaklarında "Puhero,, deni- sarap gibi dönen çingene kızı, dünya 
len, yağ, patates, böğrülce, seb;r.e kök nın gam kasavet bilmiyen biricik mah 
leri ve baharatla yQ.pılan nefis çor - lüku ve çingeneler ömrün, UzUlmiye 
balar kaynar. Kapitan Unvanı ile ie- vakit lbırakmıyacak ke,dar kısa oldu 
rayı saltanat eden çingene başbuğu ğt.ınu bilen, taU>ik eden fcylezofl.ı.n

da bu mağaraların birisinde oturur, 

bittabi en muhteşeminde! .. 
Çingene kızlarınm dansları bir ba

nkadır. Tempo, kıvraklık, ve süzülme 
ler çingene kızına, tabiat tarafından 
fisebil ikram edilmiş bir kabiliyettir. 

dır. Eğer bu seferki bolşevizm ve fa 
şizm zırıltıları yukarıdanberi anlata 
geldiğimiz çingenizim üzerinde bir 
tesir bırakrnadise: 

- Bravo Kapitan!! 
Sesile çeribaşıyı candan tebrik ede 

rlz. 

·-
On Yedi 

Kızın 

Yaşında Biı 

Şaheseri 
Amerika hakikaten garip bir diyar. Orada zaman olur ki genç

ler ihtiyar muamelesi görür. Gün gelir, seksenlik aksakallılar 

gençlerden daha fazla itibarda bulunur. Sözün kısası, on yedi 
yaşında, henüz ağzı süt kokan bir kızcağızın şaheser yaratacağına 
kimse inanamaz. Fakat Amerikada her şey oluyor. Geçenlerde 
Boston şehrinde bir resim müsabakası yapılmış, bu müsabakaya 
387 kişi iştirak etmiş. Neticede bir kundura topuğu fabrikatörü
nün kızı olan on yedi yaşında Doroti Şunt adında bir kızcağızın 
şu yukarıda kopyesini gördüğünüz tablosu birinciliği kazanmış
tır. Şurası daha tuhaftır ki müsabakaya giren 387 kişinin ara· 
smda en maruf ressamlar da vannış. Garip .memleket. 

Amerikanın 
bitaraflığı 

Vaşington, 22 (A.A.) - Senato dış 
işleri komisyonu Senatör Pittman'm 
bitaraflık projel!ini tasvip etmiştir. 

Siyasi mahfiller de projenin bir ay 
içinde kanun hUkmünü alacağını zan 
netmektedirler • 

Çekuslovak ordUsu 
takviye edilivor 

Bu bölgedeki eski göçebe çingene
ler, uzun zamanlar yer değiştirmedik 
leri için, yerli olmuşlardır. Hemen 
her şehrin dörtte birini, çingene ma 
halleleri teşkil eder. Fakat bu şehir 
ler içinde çingene kesafeti ile meş -
hur biricik memleket, meşhur Gra -
nadadır. Tarihi bir ihtişamın payitah 
tı olan Granada §chrindc dillere des 
tan Elhamraya yakın bir yerdeki ko 
ca bir vilayet parçasını, Gitanas deni 
len çingeneler doldurmuşlardır. 

İntizamsız sokakları, rengiırenk 
türlü tUrlü evlerlle uzaktan belli olan 
çingeneler Ulkesi ba.krtnsız bir frenk 
incirleri tarlasını andırır, Granada çin 

inanmıvacaksınız ! 
g neleri, şarki ve orta Avrupadakı 

J ıcinslerinin tamamen aksine ola 
rak fevkalade şık ve temiz giyinir -
ler. Kadınlarının saç tuvaleti ise bü
yük bir şöhrettir. Saçlarını çiçeklerle 
ıUsler, kırıta kırıta boy gösterirler. 
Irk bayağı istihaleye uğramış oldu -
ğundan, içlerinde harikulade güzeller 
de vardır. Nedense çingene karılan
nm güzelliği uzun sürmez. Vaktinden 
evvel buruşur ve ihtiyar olurlar. 

Tarihten önceki devirlerden kalma 
mağaralara Kuva adını takmış olan 
Gingclerin çoğu ev yaptırmad t..lan 
!çin buralarda otururlar. Fakat iu 
mağaralar, tarihi kadimdeki iptidat 
nekillerden çıkmışlardır. Kapılan, 

pencereleri vardır . 
lçleıi muhtelif dairelere taksim e-

ingiliz 
filosu 
1 Londra, 22 (A.A.)- A.navatan fi -
Josu ile Akdeniz filosunun müşterek 
manevraları mart ba.§mda Cebelüt -
tank açıklarında b~lıyacak ve beş 
gUn sürecektri . 

Daily Telgraf gazetesi, bu manev. 
ralara iştira:k edı:cek gemilerin geçen 
manevralardan az olacağını çünkü bir 
kısım gemilerin lspanyol sahillerinde 
meşgul olduğunu bildirmektedir • 

Manevralara 88 gemi ile 130 tay -
ya.re iştirak edecektir \ 

Japonya 
Karşısında 
İngiltere 

r Londra, 22 (A.A.) - Sunday Chro 
nicle gazetesi, Vinston Çurçilin bir 
makalesini ne~retmiştir. 

Çurçll bilhassa. Japon vaziyeti se 
bebiyle lnglltere için büyük bir filo 
istiyor ve lngilterenin Çindcki men
fatlerinin tahrip imhasına ve .Asya -
nın münhasıran Asyalılara tahsis e -
dilmesi teşebbüslerine karşı l!kayt 
kalamıyacağmı bildirerek diyor ki: 

İngiltere, menfaatlerini himaye e
M>ilmek için, silahlanmalıdır." 

• 

Bu adam: Dr. Philip 
yaşadığı günlerde dün
yanın en temiz kalbli 
insanı olarak ıöhret 
bulmuştur. Kendisini 
herkes severdi. Ha
yatta hiç kimseyi bir 
dakika bile incitme· 
miıti. 

Bunlar iki kar
deştir. 1kiai de 
ca.mbazlık edi • 
~orlar. Annele -
}erinden ikiz . 
doğmuşlardır .• 
Alttaki kız, U.st.
teki lrardeeini 
tamam altı 1e _ 

nedenberl tek 
eli üstilnde ta
fima.kta'drr. 

Fakat doğrudur 

. 
Edison şöyle d~ 

mişti: 

"İnsan herşeyi bi. 
lir. Aramu.daki en 
cahiller, ilimler
den daha bilgili -
dir.,, 
Acaba bu söz doğ. 
ru mu? Nefsinfade 
hiç tecrübe ettiniz 
mi! 

rakkam 
arasında hiç 
fark yoktur. Se 
beblni söyleyin. 

ıx 

xx 

Ç·ekı:>slovokyanm siyasi vaziyeti son günlerm nıtevıuu halincJecJir. 811' 
nunl.a beraber Çekoslovak orclusu muazzam teıkilôfo ve silôh kuvvetin• 
malı~ ordular arasındad1T. Son ıamanlarcla Çekoslovakya, ordusun• 
f~~vıy~ etmektedir. Resmimiz Çek topçusunu bir manevra esnasmtlo 
gostenyor. 

Garabet 
snida 

oyunlar 

Amerika
yepyeni 
icat edildi 

A.meriHacla y~ıyan insanların 
Avrupada yqıya.nlardan daha az 
dertleri olduğu için midir? Kim bilir 
nedendir? .. Dünyanın o krt.asındaki 
insanlann eğlenoeleri ve oyunları da 
bambaşka oluyor • 

Orada her sene yecl eğlenceler ve 
oyunlar icat ediliyor ki, bunlar bizim 
?.evkimize göre çok basit, ve çok Ço -
cukçadır. Yani yüzde yüz Amerika -
lı ... 

Bu sosyete oyunlannm derecesi 
çocuk oyunlarının ancak bir parça 
feW<indedir • 

Amerikalılar bilhassa böyle çocuk-
ça şeylerden zevk alırlar. . 

Bu sene Santa Morica sahillerinde
ki plaJ1arda en ziyade moda olan şey 
büylik domine oyunudur. Yine ayni 
dereccd~ moda olan bir oyun daha 
vardır. O da yü1..en bir tahta levha Ü

zerinde oynanır. Bu damaya benzer 
bir oyundur. Bu oyunu oynayanlar 
yan bellerine kadar suyun içine da
lıp serin, serin vakit ge<;irirler. 

Bu oyuna bu sene Kaliforniyanm 
bUtUn banyolarmda rastgclinmek • 
tedir . 

Los Angelos otellerinde de tamlmış 
ve sevilmiş sinema artistlerinin res -
mini taşıyan kocaman zarlar bulun
maktadır. Bu otellerin barlarmda içen 
arkad~lar hesabı verecekleri zaman 

bu zarlan getirirler ve kimin hesap 
vereceğini meydana çıkaran bir oyws 
oynarlar. 

Fakat bu yeni oyunlar içinde bir 
tane de çok tehlikeli bi royun vardır. 
O da bir tahta parçasının üstünde a
yakta durup tayyareden l!larkan bir 
ipi tutmak ve deniz üzerinde sür'atle 
gitmek ... 

Bu, evvelden motör arkasında ya. .. 
pılnn bir nevi spordu. Şimdi ise tehll· 
kesi dalıa arttırılmış bulunuyor. 

Bu sporun yanşla.n Amerikalı gen~ 
kız ve genç erkeklerin en ziyade sev .. 
dikleri bir eğlence halini almıştır. 

Fakat bazı canını sevenler de ken· 
dileri yarışacaklarına. hayvanları ya.-
nştmnağı tercih etmektedirler . 

Amerikada son moda olan hayvan 
yar~lan §imdiye kadar bUindiği gibi 
at veya köpt'K yarışları değil, tavşan 
ve kaplumbağa yarıştan en ziyade 
rağbet bulan yarışlar. 

Asıl §ayanı hayret olan cihet, A .. 
merikahlann bu yanşlann yapıldığı 
yerlere karşı olan tehacUmU veya 
bundan duyduğu revki değildir 

Amerik1J.}rlarm bu ,tıayvanlarm haD 
gisinüı birinci ~eceği hakkın iddia· 
Jara girişip ıkumar oynayıp binlerce 
dolar ka.zanrp kaymetm~lerldir . 
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~ c~·p BEY ITRiYAT FABRiKASI MAMULATI Memleketimizin en yüksek aile- i 
~ j1 lerinin rağbetini kazanmış yegane Necip Bey kolonyaları, yağsız yağlı i 
~ ve acı badeın kremleri, krem köpüğü pudraları, yağsız, yağlı likit briyantinleri, yanak dudak rujları tuvalet ~ 
~ b ı k. .k t l t• .. .. ı . t nak c·ıla"'I 1 d. bilcümle yerli ve Avrupa tuvalet malzemesi toptan ve pera- = ~ Sa Uil arı, Urpı UVa e ı, goz SUrme eri, Ir arı, esans ar, iŞ ffiaCUilU kende satış mağazası: 1stanbw Eminönü No. 47 Necip Bey. :::i 
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Arıcılık, bağcılıık - Bahçecilik, Sütçülük • 

Bütün Anadoluda 

her şubemiz içfn 

muktedir acen· 

talar arıyoruz. 

iYi MALIN ALAMET! 

Türkiyenin En E•ki ve En Büyük Müe11eıeıi 

Yuı·dda,lar ! 

iyi ve ucuz mallarımı-

zı kullanm ve aabn. 

Hem yurdumuza keseni· 'il' 

ze hizmet edeniniz. 

Yağcılık - Tavukçuluk, ziraat makinaları ve 

aletleri, pulluk veı aksamı (Demir, göyüs, 

ve saire), "C. W',. BRECKNELL" marka 

KAZA. NCIYAN MÜESSESEMiZİN BAŞLICA ŞUBELERi: = 
baskül ve otomatik teraziler, jeneratör ve 

motopomp, büyükı ziraat makinalar (Tviyör 

orak ve çalka.ma makina biçer bağlar, ot 

ve saman balya yapan, çayır makinalarr1 

mısır taneleme makinaları ve saire) her 

çeşit presler (Ozüm, pamuk, pancar ve 

saire), her çefİt {değirmenler (Un, tuz, Türk 

kahvesi ve saire)., pastırma ve et doğrıyan 

Ziraat makinaları evi 
KURULUŞ TARiHi: 1889 

TELGRAF ADRES! : KAZANÇ HAN - 1ST ANBUL .. 
TELEFON: 41888 

Yazıhane ve maiazalar: 74/ 89, Tünel caddeai, Galata, lıtanbul, ve aaire. 

Anadolu Tüccarları! 
Müessesemizin YARIM ASIRLIK tecrübesinden 

istifade ediniz 

yatlarımızı öğren mek lehinizdedir. 

RADYO MAKlNALARI 1ÇlNDE EN 
MUVAFFAKIYET! ELDE EDEN 

Altın çiçek Traş bıçffl<ları bugUne 
kadar piyasada tanınm'ş en iyi bı -
Çakıarın fevkindedir. Ei1 sert sakal
l~rı bile kolaylıkla traş ıeder. Yüz de
t ı.sinl kat'iyyen incitmez ve kanat - • 
tnaı. Fiatı yalnız (5) kıu ruştur. Tec- · 
t Ube için bir t ane al ı rsanız Altın çl
Çek Traş bıçağı sizin \lıer günkü ve 
dairrıi arkadaşınız olacaktır. 

Satılık 
Hane 

• 
LARIDIR. 
Kürrei arz üzerinde radyo birinciliği rekorunu kıran MİNERV A radyolarını alan -

1 l~ra s~:ıın dinleyin tecrübe edin öyle alı~. Beş yaşında bir çocuğun dahi idare ede
~ılecegı kadar kullanılması kolay ve sanıyede dünyanın her tarafını ayağınıza &e • 
tırecek kuvvette bir radyo makinasıdır. 
UMUMi VEKlLl: 

, ABDURRAHMAN IMRE 
1 ~. l-lişantaşr Teşwkiye Çınar so· Bahçekapı Hasan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 ' 

~k 49 numaralı ım ilk emm el ye- '\ıa~~!!!!!!!i!!!!!!l!!!!'i!!!!!!ii!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!iı!i!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!i~~~!!!!IB!!l!!i .. !!lİl!i!!!lillllliii!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!i!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~, 
rı.1 •. bir kargir ev satılıktır. Her 
gün ..... "ı·· ~oru ur. 

-(DEVAMI) 55 = Koyun ve beygir kırpma ma.kinalar hi· 5i -çer - bağlar ipleri, dondurma makinaları 5! 
' -zincirler, hububat kırma ve ezme makina- 5 -ları, her nevi sava~ makinalan, ve saire. § 

Sizi alakadar eden, tubelerimizin kala· ::::1 -loglarıru derhal iıteyiniz. § 
Fiyatlarunızı ıorunuz menfaat görürsü• § 

nüz. §İ 

RESER. 
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ıiJTANBUL•ANKARA~iZ/V\iR 
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Beyoğlu londra Birahanesinde 

Bayan HAMİYET' in iştirakile 
.z E Y B E K ve Anadol Milli oyunları 
Bayanlar: Nebile, Faide. Şükran, Bir
sen Mukadder. 
Kemani: Cevdet, Piyano: Fevzi, Ka
nun: Ahmet. Kemençe: Sotiri, Ut: Mı -
sırll lbrahim. Ney: Emin. Okuyucu: Ya-
ıar, Hamit, Sofist Mustafa. Fevka. 
iade numaralar ve sürprizler.... Fiyat -
larda zam yoktur. Telefon: 40227 

Tramvay, Tren, Vapur, sinema ve mektep gibi kalabalık ' 
yerlerde başkalarından 

Grip, Nezle, Difteri, Kızll 
gibi mikropları ağrz ve boğaz 

yoliyle giren · 
Bu!laşıcr hastalDklar kapma • 

mak için ağzınızda 

AKRIDOL 
bulundur.unuz. Akcidol ağız 
ve boğazr mikroplardan te -
mizlediği gibi boğaz ve ba -
demcik iltihaplarını da pek 

1 
çabuk geçirir. Her eczanede 
bulunur. 

Ufak kutusu 35 
Büyük kutusu 70 kuruştur. 

KOHiNOR 
iDEAL DiŞ MACUNU 

DiŞLERiNE MERAKLI OLANLAR YALNIZ K OH 1 N O R 
DIŞ MACUNU KULLANIYORLAR. BiR TECROBE EDEN 

BlR DAHA AYRILMIYOR. BU BiR REKLAM DEGIL 

HAKiKATTiR. sız DE BlR DENEYlNtZ. ' ı 

iJ 111111111111111111111' --ı s 
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Halis Koyun Sütü ve Günlük Te reyağmdan Mamul Kakaolu hel-
vamızı bir defa tecrübe ediniz başka helva yiyemezsiniz. 

Bundan başka: İkramiyeli kara me~alarmırz, fındıklı portakallı 
ve s~kızl.ı lokumlarımız taze ve nefıs kahve ve çaylarımız şayanı 
tavsıyedır. 

Piyasada .. K T h • helvalanmızm 
emsali bulunmayan. o~ ve. a 1 n eşi yoktur 

bunlar suretı hususıyede ımal edilmektedir 
Adrese dikkat: GALATA NECATİ bey caddesi. N°o. 92 yeni 

Hayaf imalathanesıi. Abdili vahit Turan Telefon 40058 
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VINIKO 
ŞARABI 

Kibar alemin in 
r eş'e kaynağıdır 

rtlhat A. Kutman şarabevi 

Mes'ul Müdlln 

'.Ali Haydar KERMEN 

TAN MATBAASI 

' 

1 ,. 
BAYRAM münesebetile gayet zengin program: 

ANADOLU ve ZEYBEK 
Oyunlari'e Enteresan Revüler 
Yerlerinizi önceden temin için Müdüriyete müracaatınız rica 
olunur. 

MÜDiRiYET 
TELEFON: 40335 

C:MiR e 9 e T ~a.ş Bu; a.g. kuUanmak1a olur 
_ huyu~ a.ea, 

Y<ırlıTraşBıçagı r ~erokcındq. ıo tancz.si 1!; kuru~tur. 
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