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Folib Rrlh ~TAY 

Ankara, 24 (Bunal) -Ba,..a ol 
muma rafmen Surl)'eden pim ıı. 
berler, Ankara mahfillerinde Hatay 
flzerindekl h&MUlyeti t.amamile te • 
barllz ettirtecek alib ile takip ~ 
mektedlr. Hataym teker bayramında 

(Arkası Sa 13 ~il G de) 

jandarmamız, iki 
arasında ezilerek 

kamyon 
öldü 

Yfyanadaki Son 
Görüıme 

Alakan, '28 (AA.) - Balk -
nlerinhı lmrahlfmlB ..... 
Jdd6nlmtl müwrelJe&le .... 
clmlaar .MaWdı • DabBl)'9 
Veklll ve Balk PartW Oeael 
8*ret.erl Şttkril Kaya arumcla 
.,alldaki telgraflar t.eaU ohulı 
.... tur: 

Kamtll Atatürk 
Cümlıur Boılonı 

/sto11hul 
Yaratt.tnm bttytik ld.Uer 

'91nde ~ ~tercUll* 
)'ilbek hedefe bir an ene1 
varmak lstlyen llallevlerl ba • 
gön betlnd yıldönttmtllltt taa
htlrlerle kutladı. 

Bu dM 'ftllllle le de btlytlk 
tellerine inan ft beihJıklanDI 
bir daha OOlkanluklarla tekrar· 
laddar. 

llalkmerlmlzbt ba ~ 
baildıklanm U'ZMfll'ken yöce 
tulmlerimln kabollbıtt rlea ede
rim. 

DahUlye Vflldll ve O. 
B. P. Gmel 8Plmıf.eri 

ş. Kap 
Bay Şükrü Kaya 

Dolr:Uye Velili C. H. P. 
Gene/. Se~referi 

AnA:aNJ 
Jlalıewtertnln """"el yılM • 

nthntt mtlnMfl1Motlle bua ~ • 
f,f,rftMI ~ hfsle"' ~kftl' 
eder. R"'1cevterlne llnlftffllla
Vf"tl~" dllt!rlm. 

ldareal 
.... bayramda 

TAN 
pwt.t matbawnaadır. 

Telefon : 243LO _ 18. 19 
Telgraf: l•t. T A N 
Posta kutusu: ht. 406 

IJspanyada hükiimetçiler 
umumi bir taarruz 

p'anı tatbik ediyorlar 
ispanyanın 52 vilayetinden 
otuz üçü Frankoda imiş 

- Aıiıim 60 modeli odamlor ıla kimler? 
- Kimler olacak ıloslum .. Bütün iıi gücü hemcıns•erlne yardım eden 

Kıııloy Cemiyefüıin yoptrjı ıebirli gaz/erden. lr.0·:1mo maskesinı ba11 
lirli Ye mli:oplu iıler 9ören İfçi yurrldo•lor dn l.,I• ı • .mojo Y• h soyeıle 
•oflı-ıhı1111• ın••"olfl''J'fa l>asladı. 
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• • 
ıçın; Sağizk 

arelerle haşa
atı öldürmek kabil 

Bir lspanyol 
Vapuru 

Karaya Ot~rdu 
Bir gün e 

facıa 
Tayyareler sayesinde ormanlar 
hastalıktan insanlar sivrisinekten 

Çanakkale Boğazmda Ha-. 
midiye tabyası önüne Mac!· 
rit hüküm et ine. mensup bir 
lspanyol vapuru karaya o
furmu§fur. Cabo Tres Forcas 
adındaki bu vapur, hamule-. 
almak için Rusyaya gidiyor
muş, Boğazdan. geçerken a· 
kınflların fesirile karaya clü§ 
mü~. ehemmiyetli surette o· 
furmuşfur. Gemi Kurtarma. 
şirketi faraf mclan tahlis için 
çalısılmaHochr. 

Uç 
elleri makineye, 

kişinin 

kurtarılabiliyor sıkışıp kesildi 
Kızılhaç Birliği Fransızca Neşri • 

yatından: 

Yazan: Mısır Hilaliahm~r Reisi 
Dr. Ali lbrahiın Paşa 

NAKLEDEN: S. /. UMAR 

Son yirmi dört saat içinde şehrimizde bir çoli 
facia kaydedilmiştir. Bu araclda üç kişi elleri 

ni makineye kaptırmak suretile yaraıannııt 

tardır. Bütün bu hadiseleri burada sıraya ko
yuyoruz: 

"Sıhhat işlerine mahsus tayyare" 
tabiri bugün hava yollan vasıta.siy
le ifa edilebilen bilcümle beşeri faa-
liyetlere ait "Hava tarikiyle yardım" 
usullerini tam manasiyle istihdaf ey
liyebileooktir. 

Karagümrükteki Ya
ralanma HCidisesinden 

Sonra 
Geçenlerde, Karagümrükte bir M. 

dise olmuş ve bir polis tarafından 
yakalanan Rifat isminde bir sabıkalı, 
onun elinden kaçtığı bir sırada, polis 
tarafından yaralanmış.. bir bekçi de 
kazaen bacağından mecruh olmuştu. 
Yaralı bekçi iyileşerek hastaneden 

~ıkmıştır. Rifat, henüz hastanede te
davi altında bulunmakta olup çıkma

mıştır. 

• 

1 - Galntada oturan ve Mecidiyan matbaasında ç~ 
şan 14 y~rnda Atanaş ismindeki çocuiı: elini, makineye 
kaptırmış ve ezildiğinden tedavi altına alınmıştır . 

Bu tarikle yapılan işler arasında 
bilhassa ''Muzır haşarat ile mücade
le" faaliyeti henüz pek az tanınmış 
olm1Sma rağmen, çok müfittir. (sfanbulun geçenki korda beyaz man ıarası 

2 - Kadirgada oturan Mlhal, Tnvukpazarmda çalır 
makt~ olduğu marangoz fabrikasında elini makine)'• 
kaptırmış ve ô parmağım birden kestirmiştir. Mihal ha.5 
taneye kaldırılmıştır. 

Büyük harpten mukaddem, haşara 
tı itlafa mahsus olmak üzere toz ve 
ya gaz halinde bir zehrin tayyareler 
vasıtasiyle, atılması imkanı zaten 
mülahaza edilmekteydi. Bu fikir har
bin nihayetinde yeni baştan canlandı. 
Ve 1921 tarihinde yapılan ilk tecrü
beler ameli neticeler verdi. llk defa 
olarak kurşunlu "A.rseniate" Ameri
kada haşaratın hücumuna uğruyan 
vasi sebze bahçelerine atıldı. Ayni u
sul biraz sonra pamuk tarlaları için 
de kullanıldı. 

1925 senesinde çam ormanlarında Gazc kar~ı maske 
haşaratın yaptığı tahribat üzerine Al -----------__ 
manyada dcı. ayni usuliln tatbiki dü
şünüldü. Meselenin m~killii.tı anlaşıl
dığından, en fazla tesirli kimyevi mUs 
tahzaratın bulunması için uzun uza
dıya tetkikat ve tecrübelere başlan
dı. Oyle bir müstahzar bulunmalı idi 
ki, haşaratı itlaf etmekle beraber in
sanlara, av hayvanatına ve nebatata 
hiç bir zarar ika edemesin. llk tec
rilbel<'r bahçelerde tatbik edildi ve 
umumiyetle çiçek fidn.nlanna mazar
rat ikn edemiyen mahliıller bulundu. 
Bu suretle devam eden urun tecrU -
beler neticesi nihayet (Kalsyum, ba
kır, kurşun ve p.rsenik) den mürek -
kep ve toz halinde bir halita bulun -
du. Şimdiye kadar sulp halinde kul
laııılan bu madde ayni zamanda gaz 
ve mayi halinde de kullanılabilirdi. 

lşbu tozu serpmiye mahsus ciha -

Mezarlıklar 
• • • zçzn yenı 
çalışmalar 
lstanbul belediyesi mezarlıklar ida. 

resi, bugünkü mezarlıklar talimatna
mesini daha ziyade tekiimül ettirne
ğe karar vermiştir. Mezarlıklar ida
resi daha muntazam bir hale ifrağ e. 
dilecek ve aynca her mıntaka ıdare 
memurları yeniden tayin edilecektir. 

Bundan brışka, mezarlıkların mm
ta.kalan yeniden tesbit edilecek, hak
larında müteaddit zamanlarda 9ikiı

yetler yapılan mezarcıların da \•azi. 
felerinc nihayet verilecektir. 

zın hna.li de bir takım müşkülat ih - ============== 
birçok askeri kıtalar ve halk seferıbcr 
hale getirilerek hücum eden çekirge
lere karşı biaman bir mücadele açıl • 
dığı halde Rusyanın mühim bir kısım 
mahsulat aziyesi mahv ve harap ol. 
muştu. 

Memleketteki tcamUl icabınca bu 
haşaratın itlafı için zehirli tozlar ve 
asitler kullanıldığı halde elde edilen 
netice hemen de hiç mesabesindeydi. 
Nevmidi veren bu neticelerden sonra 
"Dobroljot" tayyare kumpanyası as

keri kimya enstitüsü ile teşriki mesai 

ederek ormanların himayesi için tat

bik edilen usuller dairesinde ve ha
va tarikiyle bu haşarata karşı cidal 

açmak usulUnU kabul etti. Hükume-

HB.disc hakkında yapılan arlli ve i
dari tahkikat ikmal edilmi§ ve evrak 

adliyeye verilmiştir. 

Bir Randevücü Kadın 
Mahkum Ordu 

Randevücülük suçile cürmü -
meşhut halinde yakalanan Ayşe 
isminde bir kadın iki ay hapse 
mahkum edilmiş ve mahkemede 
tevkif edilerek tevkifaneye sev
kedilmiştir. 

Kaç gündür iyi 
g·den 

ansızın 

hava 
bozu du 

Karın devam etmesi muhtemel 
Birkaç gündenbcri bir ilkbahar havası teneffüs eden 

bul, dün birdenbire karayelin getirdiği karla karşılaştı. 

sabahleyin, saat 9,30 da hafif hafif batladı ve akşama 
kısa fasılalarla devam etti. 

Jstan
Kar, 

kadar 

1 
Hararet derecesinin düşmüş 

' 1 ' Bu Bayram da Geçti 
1 olması, rüzgarın karayelc çevir-

i 
1 
mesi, şiddetli bir kışın gelmekte 
olduğu endişesini veriyordu. Fa
kat gece, yağış, biraz durdu, ke-

. sildi. Kış endişesi nisbeten hafif 
ledi. • 

üç glindenberl çocuklarımız bay- ------------

Mecidiye 
köyünün 

ram yapıyorlar. Dönmedolaplar, sa -

lıncaklar, atlı kanncalar tıklım tık -
lım şen yUzlü yavrularımızla dolup 

taşıyor. tık iki gününde sıcak bir ba 

har havası içinde g<'çirilen bayram, 

dün 'birnz ahengini bozmuştu. Fakat proı·esi 
buna rağmen bayram yerlerindeki se 
vimli kalabalık, kesafetini kaybetme- Milli emliik mUdürlilğU, Mecld!ye-

mişti. köyU ve civarındaki arazi ile Batmum 

Evvelki güne nazaran, hara
ret bir kaç derece birden tenez
zül etmiştir. Kandilli rasathane
sinden aldığımız malumata gö
re, barometre 7 48 milimetreye 
kadar düşmüş, h a r e k e t t e 
de 3 - 4 derecelik bir düşüş kay 
dcdilmiştir. Karayelin Karade-

1 nizdeki seyrisef eri sekteye uğrat 
tığı anlaşılmış ise de, gece geç 
vakte kadar fırtına hakkında 

Denizyolları idaresine hiç bir 
malUmat gelmemiştir. 

Kar yağışı, bütün Marmara 
mmtakasmda görülmüştür. Ha
raret derecesi, biraz daha düşer
se, karın devam etmesi ihtimali 
mevcuttur. Maamafih, havanın 

bugünkü karakteri, dünkü gihi 
olmıyacaktır. Rüzgarın sür'atini 
arttınnası, barometrenin yüksel-
mesi ve havanın düne nazaran 
biraz daha düzelmesi muhtemel
dir. 

3 - Cibalide Kozmanın marangoS 
fabrikasında çalışan Koço, elini nıs.
kineye kaptırmış, parmaklarını kestil' 
miş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

HAŞLANDI 

Ayvansarayda oturan Hasanm 0~1 

lu 8 yaşında Remzi, mangalda kay 1 

namakta olan sıcak su tenceresi uze 
rine düşmüş ve muhtelif yerlerindetı 
yandığı için tedavi altına alınmıştır• 

KAZA 
Şoför Ahmedin idaresindeki 2331 

numaralı otomobil, lstikl8.l caddesin 
den geçerken Jak isminde birine çat 
parak yaralamıştır. 

Şoför yakalanmış, yaralı hastane 
ye kaldırılmıştır. 

DAMDAN DÜŞTÜ 
Şişlide oturan keresteci Ha.mpar • 

sumun evinin çatısını tamir etmekte 
olan Andon, bir aralık müvazenesınl 
kaybederek düşmüş, ağır surette y& 
ralandığmdan hastaneye kal~rJ.lıllıf 
tır. 

DAYAK 
Langada oturan Yorgl, marangos 

Pandeliyi, Ayvansarayda oturan :Meb 
met Emineyi, Kurtuluşta oturan .a
tıcı Rifat Yorgiyl dövmüşler ve beP" 
si de yakalanmışlardır. 

ATLA ÇARPMIŞ 
KaragUmrükte oturan Yaşar l!" 

'minde bir çocuk, dUn, bir hayvana bl 
nerek dolaşmıya çıkmış, bu sıra.da.. 
beş yaşlarında Süleyman isminde bit 
çocuğa çarparak yaralanmasına selJ9 
biyet vermiştir. 

Ceşit çeşit 
kumarcılar 
qakalandı 
Zabıta. son yirmi dört saat tçlnd• 

nmhtcli[ kumar cUnnil meşhutıs.ı1 
yapmıştır; 

1 - Beşlktn.şta Uzuncaovada.. J{ıY 
ragöz Niyazi isminde biri, bir saç u~ 
zerinde yazı, tura oy:nattırarak ~ 
ma.r yapmakta iken tutulmuGtur. 

das etmekteydi. llk defa olarak, 
Yunker fabrikalarlyle teşriki mesai 
eden büyük Alman ha\•a kumpanya
lş.n bu hususta ilk iyi neticeleri istih
Eal ettiler. llk usul bir nakliye tay

yaresini bu tozu scrpmiye mahsus bir 

cihaz haline ifrağ etmek oldu. Fa

kat toz, bu esnada yekpare bir yuvar. 
lak halinde geliyordu. Bunun örtüne 

geçmek ve toz halinde her tarafa mun 

tazaımı.n serpiştirebilmek imkanını 

temin için bir çark ilavesine lüzum 

hasıl oldu. Bu ilk tecrübelerden son. 
ra "Yunker" fabrikaları W. 33 sis

teminde hususi bir tayyare imal et

tiler, bu tayyare çok mükemmel bir 

tevzi cihazını muhtevi bulunuyordu, 

toz torbalarını tayyarenin altına vaze 

dilmiş olan tevzi cihazına kadar biz

zat sevkediyordu. Tevzi cihazı tay-

tin emirlerine verdiği bol tahsisat 
ile işe başlanarak bu hususi mahi -

yctteki mesainin inki&afı temin edil
eli 

Üç dört aylık ders yorgunluğunu cu çiftliği mUştemilAtından olan ara

dindirmek, pazartesinden sonra baş- zi içinde parasız ve izinsiz yapılan bı
lıyacak d er s 1 ere daha açık nalarm eshabma tefvizi ve diğer ar. 

bir kan ile başlamak için bu bayram saların da münasip fiyatlarla satıl -

da çocuklarımızı istiye istiye, seve, ması için belediyeye müracaat etmiş

2 - Nunıosmaniyede oturan ınU .. 
yerli Mahnı Ecnebi min ve Niyazi isimlerinde iki §ah~ 

Umınça.rşıda fırıldak çe\irmek sur&' 
Mah Diye Satanlar tile kumar oynatırlarken ynkalanın1' 
Bazı kuma§ satıcılannm kaçak mal l:ırdır. Haklarında kanuni takibat Y81 

yarenin yanma vazedilmiş bir perva- Çekirgelerin Mısırda ika eyledikle- seve eğlenmiye gönderdik. ti. Bunun üzerine, belediyece tekarrilr 

ne ile harekete getiriliyordu; tayyare ri çok ehemmiyetli tahribat Türkiye, Sokaklarda kol kola, şen ve gUler eden imar şekillerine göre haritası 
teknesi irinden pervanenin sUratini Suriye ve Flistin devletlerinin de iş- il l" ki' u'"k 1 -:. y z u ıç yavru arımızm daha tanzim edilmJg, eehir meclisine veril-

tezyı·t veya tahfı"f ile te'·zı· ;c1'nı· azal- tiraki ile bu tahripkar haşerelere b- l b' k b • ""' oy e ırço ayramlar görmesini di mişti. 
tıp çoğaltmak mUmkUn oluyordu. Tev karşı beynelnülel bir teşkilatın ihda- 1 . An d 1 

i 
. erız. a o unun bUtUn köşelerinden Mülkiye encUmeni bu hususta esas. 

ziat her iki tarafa da yapılıyordu. Fa- sını cap ettırmekt.edir. ı h b ı rd a man a er e e, bayramın her ta- lı tetkiklerde bulunmuş ve neticede 
kat bunun muhiti çok mahdut oldu - Tayyareler sayesinde sıtmanın nak rafta ayni neşe ve sevinç içinde geç 
ğundan tayyare biribirine çok yakın li olan sivrisineklerin tehlükesi k~ tiğini göstermektedir. • Ipek Film şimalindeki mahallenin tan 
hava hatları dairesinde ve ağaç zir. za tahaffuf etmiştir. Her ne kadar -------------- zimi, umumi imar plô.nile alakarlar 
vclerinin 20 ila 50 metre iritfaında uzun bir zamandanberi bu sineklerin ~,_,_,....--~ • ._~ görUldUğUnden bunun atiye terki ile 

diye, yerli ve muayyen malları, yük. pılmaktadır. ,. 
800 fiyatla, ötekine berikine sattıkla- 3 - Tophanede oturan Kazım 19" 
n alakadarlann nazarı dikkatini minıle biri, sokağın bir kenarına diı
celbetmiş ve bu şekilde kaçan mal di- diği rnkı şişelerine halka attırınıı1' 
yerek gCıya mallannı kıymetlendir • suretile ahaliyi toplayıp kumar 0'1

1 

mek isteyenler hakkında kanuni ta _ nR.ttığı görülerek cürmü meşhut bJI. 
iribat yapılması kararlaştırılmıştır. linde yakalanmıştır. 

birçok seferler yapmak mecburiyetin- itlafına mahsus başka usuller mevcut BiRKAÇ burada her ne suretle olur8' olsun 

da muzir haşarat pek kesretli bir talarıru kökünden kazımıya müsait SATIRLA rülmUştür. 25 ŞUBAT 
de bulunuyordu. Çam ormanlann - ise de tayyare bu haşaratın yumur- bina inşa ettirilmemesi muvafık gö- Q 

1 miktarda idi. Bir tek ağaçta haşa - emellerin tahakkuku Umidini vermek-
Bugünkü Hava: YACIŞLI 

rat miktarı (6.000) e kadar sayılmış tedir. Tayyarenin bu sada ifa ede - M e..rcanda, İsmail isminde blrlnın MecidiyeköyUnUn ve Balmumou çif PERŞEMBE 
tır. bildiği hizmetler yanında bu vasıta- elb~nl ç.~an Ahmetle, Ga-- liği mUştemUAtI arazisinin diğer kı • BugUn memlekette hava ara sıra\ 

Bu usul dairesinde himayeye lhti- ya mahsulata nriz olan bir takrm mik la.~'tdad Kbir~e5in'J' so1\taah'111
1 

ela İmdat L<1- ınmlanna gelince, belediye buranın yağışlı ve sureti umumiyetle kapalı 
1 

mm e ın pa.n on ve sairesini . . 
yaçları olanlar yalnız ağaçlardan iba- rop arla zararlı otların imhası vazi- ~lnn diğer bir Ahmet polisçe ·aka _ vaziyeti itibarile mUstakillen tanzımı geçecektir. Hararet derecesinin daha 
ret değildi. Tropikal memleketlerde fesi de verilebilir. lannuştır • ;) kabil olacağını görmUş, bu husustaki fazla tenezzi.il etmemesi muhtemel ol-

2 nci ay Gün: 28 
1355 Hicrl 
Zilhicce: 13 

Kasım: 110 
1353 Ruıni 

12 Şubat 
12,27 
17,54 

5,0S 

lmhası vacip olun haşarat milyonlara Fen ile teşriki mesnt edecek olan • proje de mütehassıs Prost tarafından maltla bcr;nber, Karadeniz sahil mın-
baliğ olacak derecede çoktur. Bunlar tayyarecilik; insaniyete fevkalade B erber Mlthat isminde biri. • kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu tak~ında şiddetli bir fırtına görllle. 
dan "Mısır çekirgeleri" ni söylemek müfit gayretlerin tahakkukunda hu- li~ sarlıoı:ı bir hp.lde hu1:.. proje ile Mecidiyeköyli süratle imar cektır. Rilzgarlar, batıdan esecektir. 
kafıdir. Bu hayvan tarihin kaydetme susi tayyarecilere, ehemmiyetinin nara.k yaka.lanmış," mahkemeye veril. edileceğinden ve proje şehi~ m~tehatı.. Orta Anadolu yağışlıdır. 
diği en kadim zamanlardanberi fena derecesi ölçillmiyecek derecede büytlk mlştlr. sm tarafından da kabul edilmış oldu- Dünkü Hava 
~öhretlerlni muhafaza edegelmekte • hizmetler ifa.m tmk8.nmı temin edebi- _ _ _ ___ -,. _ n _ _ _ _ _ ğundan belediyece hazırlanan harita- DUn barometre 753 milimetre, ha-

aarav$UF.a.> ..... ~· ~MUN.v , 
Clirler Büvük harpten iki sene sonra. lir. larla pı-Qje meclisr~ nP. tJuıvin P<lilni. raret en cok 10, en az O santigrat o-

Güneş: 6,42 - Uğle: 

lkindi: 1!5.29 - Akşam: 

Yatsı: 19,24 - Imsô.k: 

larak kaydedilmiştir. Rüzgft.r batıdatl 
saatte 15 kilometre silratle esmiş, ı;ıı
lu kar yabnıştır. 
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1 1 GAZiA NTEPTE I '[__ _FıK_RA _ıı 
Bizde Şehir 

Romanya kab!nesinde 
niçin değişiklik yapıldı? 

Bizde şclıir, sehirlilerln mJdfr!. 
Bu suali niçin soruyorum, biliyor 
muswıuz? Ilutün medeni memleket • 
lerde şehir, şehlrlilerindir de onun 
için .. llizde bu uale kim mii,bet ce
UJJ \erebilir?. ehirlcrinılzin birer 
lıe.Jedıye i \ardır; aza mı selıir halkı 
seçer; lal,at beledil ele azasuu se -
!;CD bu h:ı.Jk, bele.diye \ azüelcrinden 
kendi paynıa diı!;CnJcrln hep inden, 
bu e-.;imlc kurtulmuş olduğuna ina.. 

Başvekil tahrikata IU~ehirde pi ]il( mh•ar! "Ah ŞU be. 
l~ile!,, der. l'ollar mı bozuktur? 

k •dd t •• k Gazi Antep Halkevi, muvaffakıyetli temsil serisint devam edi- "'Beledile \azlfeslnl yapmQ
0

or ki!,, 
arşı şı e gosterece yor. Resmimiz. muallimler tarafından, geçen hafta temsil edilen der. Zınallı belediye! Halkın ,-erd:ğl 

"'kanun adamı,, piyesinde vazife alanları bir grup halinde göste- para ile yapa.bileceği isleri ne kadu 
ı riyor. yapml) a ç.alnnrsa çalı~ m, yaptıkla.. 

Bükreş, 23 (A.A) - Kabinedeki değişiklikler bugün yapr mış- nnı bir türlü beğendiremez. Beğen. 
trr. Başbakan Tataresko Dahiliye Bakanlığını da deruhte e~mek- dirf1111emeklc <kalsa., line bir ~Y de-

tedir. Müsteşarlığına General Marinesko tayin olunmuştur. vı•yanadakı• son ğil. ehir halla, beledi3enln yaptıı;r 
Ziraat bakanı Sasso adliye geçmiş iki Romanyalı hakkında demir muha- işleri bozar. Ue!edil e sokaktan sil -

ve silahlanma ha.kanlığı ilga oluna· fız cemiyetinin tertip ettiği tezahürat pürhir. üpürgecl burasını temizle ,. 

rak muamelatı, har.biye bakanlığına gelmektedir. m u• • ı a.A. kat u· • zer ı• n e ~İp Ofe) e getinC'I;\ e kndar, süpiirdüğtl 
dcvredilmi§tir, General Angelesco Tataresconun dahiliye bakanlığını yerlerin, me' ime göre, portakal, el· 
Harbiye bakanlığında kalmıştır. Adli- denıhde etmesi kralın bu hadiseleri ma, kanın, karpuz, fmclık, fıstık k&.. 

ye ve dahili:·e bakanları, Ceora ve tasvip ettiği ve müsteşarlığı da kra. b 1• r te b ı ı• gV neşre d 1• ~ d ı• buldaril le, geçen araba hayvıuılan. 
Juca devlet bakam olarak kabine -e ıın maiyetinden olan General Ma.ri _ _ run bıraktrkJa.rı fı kılarla kirlendiğini 
kalmışlardır. Kabinenin diğer erkanı nesconun tayini de dahili siyasette gbrürsiınüz. 
:ırasında hiçbir değişiklik yoktur. kralın bundan sonra daha fa.al bir rol Ankara, değil Anadolunun, belki 

Siyasi mahafil kabinede bu yapılan oynayacağını gösterir. r:9_ t ) • J k • bütün dün~a.nın en giizel, en iyi şe-
c'eğişikliğin dahili siyaset bakımından Şurası muhakkak ki, kabinc .. fokl I' ransız gaze eıerı uıyor l: hirlerinclen biri olmak Uıeredir. As. 
t>Ok mühim olduğunu ve son hadise- değişiklikler gerginliğin izale edilmiş falt lollar, )Ol ortasınd~ çiçek ,.e 
lcrle alakadar bulunduğunu mütalea 1 olduğuna bir delil olamk tela~l(i e- · ~ hahçeleri, lny:ılardaki top akas.. 
ediyorlar. Bu hadiselerin başında Is- dilmektedir. Son tezahilrlerin ..,rtaya "Seyahat Sırrını Sak hyor. Fakat Ya Al- ya ağaçlan görülml)e doyulmaz bir 

~manya Kralı Karo/ pa.nyada Franko tal'8fmdan öldüril!en çıkardığı siyasi hldiselerin ballı Uze- man • Avusturya itti hc.:dJ, yahut Krallık.. manzara gösterir. 

1 
rinde kendini hissettireceği Unıit o. Belediye dikkat etmese., ne yollar -

·Siyaset. aıeini ıunmaktadır. Viyana, 23 (A.A) - Bugün aşağıdaki resmi tebliğ neşrolun- dan ne bahçelerden, ne ağaçla.rdaa , 
• · • · HARiCİ ŞIDDET muştur. 1 eser kalır. A~lnn kamyon kopa.nr, 

1 ER Bükreş, 24 (A.A.) _ BaşlJekan Ta- Avusturya hariciye müsteşarı Schtnidtin Berline yaptığt ziya- çiç kleri şu, bu ezer, l oltan büyük 

Sp d H .:ı • ·kı·k retı· ı'ade etmek üzere Alman Hariciye Bakanı Von Nöyrat A· kam)onlann bozuk tekerlekleri ha· anya a a rp taresko, kabinede yaptığı Jr•gışı ı -

"' 
Adisababada s ikastten ierden sonra demiştir ki: vusturya hükumetini resmen ziyaret etmiştir. rap eder. Sabahle)in işinize giderken 

1 d 1 t k.f sizclen önce )ala kaldınmlamıdaıı ''~anın sUkutu Uzerlne lspan ° ayı ev 1 edilen Hiı Bütün memlekette tam bir ~m.iin b · · B b 
.. Von Neurathm u zıyareti aş a ,- glV'enlerin fırlattıklan balgamlan bir Ya dahili harbinin daha kat 'i .:>eşlerden yuzlercesi affedil - hlikUm. sUrmektedir. Dahili sulh ve ~· 

bir,"':'fhaya girmesi ve iki taraftan miş silahlı olanlar kurşuna dı asayişi bozmıya teşebbüs edecek gay kan Şuşnig, Hariciye müsteşarı Se- Ziraat Vekili Tetkik görerek mideniz bulanır. Gooe yan • 
1 -1 · · 2000 midt ve Alman Hariciye Bakanına • sından sonra dolaşan sarhoşla.nıl k .. b • Yere serecek hareket lerin vu- zı mıştır. maznun hak - rl mesul bUllin ana.sıra kar§ı şid1 :ıtle Seyahatftne Ç•kıyor 

" 1.11 k ak'b müzakerelerde bulunmak fırsatını • 11 du\ıır diplerine bıraktrklan kirU u-bı_ b fllası beklenmişti. ÇUnkU an • ında t 1 at devam etmekte muamele edeceğim. Kanunsuz hiçbir 
-'il; u h d. vermiştir. Bu mUzakereler çok dos- . ~nkar~, ı4 (Hususi) - Ziraa~ Ve- ıar, uz.ana uzana akar, soğuktan do-
f11tıtı areklt sayesinde dahili bo- ır. harekete müsaade etmiyeceğiz. K" • tane bir hava içinde ve iki Alman kilı Muhlıs Erkmen, yakında zıraat nar. Ankara belediyesi son mmamar-
)ıL1 ltıın son bulması ve ispanyanın • nunlara herkes riayet edecektir. lşte ud·· •· · t · ·· ·· 

11; il\ y devletinin münasebatı hakkında ce- wnum m uru ve zıraa enstıtuı:;u ,ıa ,.,,~, mizel bir karar verdi: Evlerde 
)tr•• 'le ölUm Uzerinden kurtularak unan Kralı JorJ Midilli- memleketin idaresinde ve asayişın mu f ·· 1 • ld .ım. hald k::.1 t ,.,~ ,,, .. .... tın• t" pro esor en o u6.. e ve aıe lrtimes hayvanlan beslenmlyecek. 
"'1i" rını sarma devrine ıirmesi bek de çok parlak karşılan httfazasında takip edeceğim ana hat reyan e ı.ş ır. milt h 1 d il kk b" 

ıOrd d K M 11 T muz 1936 mukavelesinin sa- e assıs arın an m re ep ır Ben bô.'\ le bir karan \'eren belediy8)1 u. ı. ral idillide 17 mahkO - lar bunlardır. em h tl b. l•kt k b' _, ·· · d 
l',y mimi münasebatın tekrar tesiri hu- ey~ e ır 1 e om ınwar u~erın e nasıl t~brik etmem? ~, .. 81&&anın sükutu Ozerlne, lspan· mu affetmiştir. tetkıklerde buhınm"8 maksadıyle A 

" "' •lele ...... 
1 

• • eusunda mükemmel bir e.sas teşkil et- . ' . - Dalgın kaldırnndan geçerken ha • 
itıt-ıeket ...,, ccek kat'ı net icenin F u.ıw ve bir dostluk temellerini daha nadoluda bir elUt se) ahatme çıka - şınızm iıstiınden açılan bir pence,. .. , •1 ngiltere Kralının taç giy ra n sa ve 6 • ca.kt ltıek nıukadderatını ele geçir - ziyade genişletmıye hAdim olabilece. ır • den fıstık, fmdık, elma, portakal ı. 
oı ...... ~ıraatını Asilere verece~ı tahmin nıe merasimi 

20 mayıs- ği memnuniyetle mU§ahade olunmuş- Seyahat, İzmir mmtakasmdan baş- buklannın soJmgn· atıldığını göriirstl-
... .,,1 • ta Spitoa'da yapılacaktır. Is- D t 1 ı k A1·d · k l t k'ben 

t'·" u,tu, Fakat M:1laganın sıu.u • o s ar 1 tur. ıyara ;l\. e.nız ıyı arını a ı nuz·· ·, 1: ahut hizmeı..ıı laz balkona bil. .. ~ panya ile beraber 33 devlet bu A tak Sil~ lçel Çukuro ra v " ~ 
.... L 

1 birk~ hafta ıeçtiğl ve ispanya merasime davetlidir. Ayni zamanda ekonomik anlaşma- n ya, 1 e, ' '" .e yük bir halı senni~, tozla.nm silld)ort 
"'"" lllütı· nın iki ıııemleket arasında ticaret ve Orta Anadolud~ olacaktır. Aync: bır 
fut 

1
"1 muharebelere sahne ol· • • • turist mübadelelerini artırabileceğı h~yet, Karadcnız nuntakasmda -.t - Biz şehirliler, kendimizi belki yaL 

tltı 1.1 halde yine iki taraf kuvvet le • A lmanyada evlerin anah - Ayan Meclısınde Şa• kaydolunmuştur. kikler yapacaktır • mz kendi evimizın içiııe sahip sa),YO-

ıı ırı takı denkliğini muhafaza etti • tarları mahallenin polis S t d h ri ruz. Sokak bizim değil, koıpşu ile bir 
Cöruıdu 1 merkezine verilmektedir. Bu yanı Dikkat Özler Sonra iki memleke arasın a a - Memle'-ette Hava Vaziyetı• ••uAna al~mmız ı.ok. Apartmanda 1111-

• • • ki taraf evvell Valensi- d cı·~e mUsteşa .... Scmı'dtin Berlin ziya- K "' ., -'-' hig .. a. tedbir, hava mü afaası me • G +• ., .... • ., t t -..ıı turanlar l9UJ ""adr't 1 U · d e~ 1 ti -as d bahsediJmia Ankara, 24 (Hususi) - Meteoro_ sınız. unuzue o ' 
11._ ı yo u ıerın e muannl • murlarının istedikleri zaman 3' re .,.... m a mevzuu -ıı • • • Ölilm h ı· d h ..... •--·-
...,.., b' 

1 
+ ...... k. . . t f rru·· atı ıko lojı ıst8.3vonundan aldıgımız maH'lma- dü~ünınezler. a ın e ....,~ ..... 

ta.,1 •r nıuharebeye giri,mlşler, ve evlere girebilmeleri içindir. Paris. 23 (A.A.) - Ayan meclisi o an ""!in ı mesaınm e e - .. · M da olsa ... Onlar ke,;ifierlni yaparlarf. 
lrın 1 ........ B. k 1 bu husus ta gore, 24 saat zarfında yurdun ar- " 

a.. d 1 esirgemiyerek dfüfüc:mUc:ler • b gU A b ..,._ · ı t··""' nuşu m~ ...... r. ır om syon · • · d ed ler" Laz ve Zey 
... - T T u n rm ru.,ı.çrın s ı~, takridni ta 111ıbatm hemen 25 inde mesaisine mara, ~ge havzalan yagışh geçmıştlr Giım glim ans er . -
ll1.1 ' bir netice elde edememişlerdir. T ayyareci Lindberg Bom müzakereye başlamıştır. b İ~acaktır Bu yagış bazı yerlerde kar, bazı yer- ook havalan o~ mya.rak, beyninizi 
tf":Urı iki taraf ta yine bu yoİ Uze • bayda k:raya inmişti r. Mumaileyh beyanatmda demi,Ur ~eza, Avrui>a ve bilhassa merkezi lerde de yağmur şeklinde olmuştur. . llatıatırlar. es çtknrnma.zsmrz. Kapı-
... tı' llluharebe etmekte. fakat bir ki: Avrupa si"""a .. tı m,...""leleri hakkında Orta Anadolu da ayni karakterı lannı c;nlıp ta ricada bulunuuya ce. 

ct al 1• stifa eden Japon Harı - .,..,..,.,. Ç<><:; h f t k ka d aret et eniz "Allah, Allah.. kendi 
bı, lltnamaktadır. Ve bu iidişle ciye Naıırınm yerine Başbakan Cenevrede gazetecileri da müzakereler olmuştur. 11ci mem- mu a ı:za e me tedir. An rn a ya - , . . • hareket et-
"ııa':'ticenin de elde edilemiyeceği Vangşungoy tayin edilm iştir. ka.bul ederek Fransarun dostlukl.ın- Ieket harici siyasetlerinde devamlı ve ğan yagmur metre murabbama 3 mi· dalremde lstediğlm glbl _ . 
tcır;'1"1aktadır. En ıorı haberlere nm sağlam bulunduğunu söylemişti. umumi bir sulhün muhafaza edilmesi Jimetı: mikabım bulmustur. Yurdun mi1e h~~m lok mu?.,~ soru_~::.::-
tırjf ı~ı taraf ta siper muharebesine Halbuki bizzat Belçika kralının ağ- yolundaki milşterek gayretlerinde en s~guk yeri - 16 derece ile Kars. p~run yuzumi7,e ı;.a~ltlıgııu go le~ 
""'/'ıı• ve bu yUzden Madrit - Va • s h mıdan öğreniyoruz ki, Belçika tam tam ve mutlak bir mutabakat ınllşa- en yüksek siihunct yeri + 14 Al*.al-ı nuz. Bunla.r h:r ~un olan şe) 
t,ı._ 1Yl hattı Uzerinde yapılan muha- en ne rı• bir hareket istiklalini tekı'8.J' ele ,il- hede edilmh~tir. ya ve + 16 da Dörtyoldur. de ~nun iı;ın so~ lu1 onun. dil ft. 
~ er t . . ded. .,_ '""""• Dır nhrin halkı, o şehri ken e 

)ııl\ıal(' am bir çıkmaza sapmıt sa- mak fıknn ır. FRANSIZ GA:t..l!iU!.i~n..ı 'e nin a) ma.lh'kça. ne şeJıir temizle. 
tadır. su la rı Diğer taraftan küçük anhnt çok Parie, 24 (A.A.) - Echo de Pan •• l i i komsuluk münasebettcrl 

..,tdridi a 1 . k ihtilaflı bir vaziyette buhuıuyor. ltaL gazetesinde Von Neurath'm Viyana N EG us n r, nue )der Yan,; ana kom.cular ka.. ~ n n versıte ısmında da k 
1 

yah t• de bah!OO P rtJ "Bu tecss e . ,, ·ı 
l'or liddetll muharebeler vuku bulu- y •• se • yan - Yugoslavya mUnasebatı mfit.e- se a ın n en e nax: . d btr ap.'lrlımanda oturanlar da 
L • "' U . U 1yor madiyen iyileşirken Romanya yavaş ııeyahat bUtün sırrını muhafaza edı. MERASl' ME .;;bi;lerhlc n•f,kalı değildirler. Bir 
11'8, c mhurfyetçıler, buradaki yavaş Titüleskonun siyasetinden ay- yor,, demektedir. Zaten Franınz gaze- --'" . da oturan bir atkadaşmra 
lltr ll\la.rını sökUp atmak için cansı- Paris, 24 (A.A.) - Sen nehrinin nlıyor. Vakıa Çekoslovakya sadık bu telerl ekseriyetle bu fikirdedirler. apu.ı .unan numaravı bllmlyoT _ 
1 ttı, bi sulan en.:ıı ...... verecek lllAk.ld yüksel. rt' d" DAV ET L • mı an3 orsunuz. .1 """ r muharebeye ciritmft bu- ""S"' !#"' 

1 e lunuyor. Fakat bu memleket bir teca- Pe ınax ıyor ki: 1 h k 
1
, 

1 
birer birer ~bp "& )or F mektedir .. F U . . . ... sunuz . er ap .J 

~Ph . • a.kat muharebe. Madrit • vUze uğra.r88. ra~ın. ~ essır Dır "Şuşnıg, eger ltalyanm muza.here- sormal< mecburil etindeslnlz. (Ka!'f • 
~ll't't'-•ne "1hisar etmiyor, hUkOmet Bugün yağmur devam ederse sula- yardımına gUvenebılır mır tini temin etmemlt ise, nuıl oldu da Londra, 24 (A.A.) - Habeş elçili_ cısı daimi olan apartrma.'llar m\istes-
t'ce etleri Ovido cephesinde son. de- rm perşembeyi cumaya bağlayan ge- Sonra Lehistanda bir Fransa bir iki Alman devleti arasında derin bir ği neşretti~ bir tebliğ~e, .t~g.iliz kra. na). Bu ne hiçlm şehircilik hayatıdır!' 
'-ııer!•ddetıı bir muharebe açmıt ve ce zarfında Austerlitz köprüsünde Almanya tarafına geçiyor. Avn.apa münakaşayı mucip olan 14 gubat ta- hnın ~ç ~ym: merasımı ı~m gelen Bir~~ e\ Hk bir so'knk l<!inde ü tUste 
h;,,~.bu fehirden atmak için bütün 4/38 metre olarak gösterilen tehlike Bolşevikliğe tAbi olmuştur. Her tJLtaf ribli teşebbilaUne başladı ve nasıl ol. davttıyeyı aldıgını ve mezkur mera-1,e'.\a '.\RD'.\ana oturanların blrib1rlerl. 

1-tuk~ ile harekete geçmiştir. irtifama kadar yUkselnı · uı tan Fransa Sovyetler Birliği ile pakt du da A'!tdeniz işlerile bu kadar meş- si~de Habeşistam temsil etmek ü.ze- nl · hi~ ta~rmaması kadar garip hal 
"' ()'ti fllet kuvvetlerinin Madritte . esı mem • yapmış olduğundan dolayı tahtie edil· gul olan ve guetelerile garp devlet- re ımearator ta.rafından. tayin edıle- re~le ,·archr'? Kom uluk meselesi -
ltbb(; edoda. yaptığı bu mUhim te - dür. mektedir. Bu pakt Fransaya şimdiye terine karşı ateş püskürtmek için hiç ce~. ~ilm~silin so~radan ilin edile- ~~n şehtrcilrkle ne alaka~• var. ~eme-''h stere mukabil Asiler de Valen • Mavunalar !:imdi nehirde gUçlUkle kadar Renin işgaline Alman - Jannn bir fırsat kaçırmıyan İtalya, Alman· cegını bıldırmektedır. .. iniz. Bir solmj:;"ln temlzli,rfnde, 
ela~ Yı 'le Madridi havadan ve kara • seyrüsefer etmektedirler. Maa.ınafih ı·- -• 
... , bo anlaşmasma ve ispanya harbine ı ılll yaya karşı Avusturya başvekiline mU . . diizı;inliijl'ünde olgunluğunda. aydm-

h ct fllbardımuı etmekte ve Mala- sular §imdilik sergi in§aatma sekte olmuştur. Bu pakt yeniden bir tet!cl- zaherette bulunmayı vadetti? Dahilii Amı du Peuple gazetesı bu husus- lı~ında bütiin kom.c;ular hep birden 
lat\l\ı Pheslnde yeni taarruzlara hazır vermemiştir. k~ tAbi tutulmalıdır. bir manevra veya bir muvazene oyu. ta şunlan yazıyor: 1 alakadar değil midir! Bu alaka hDe 
lıp:tadırlar. Başbakan hayret verici bir nikbin- nu karşısında mıyız, yoksa Almanya- "Bazılarının kanaatine göre Alman onlnn tanı mıya sevketnıek katidir •• 

fırı d Yada. görUlüyor ki, iki tara- Nevyork lik gtsteriyor. Bu nikbinliği t.ı.ksim yı tehdit etmek mı istiyorlar?.,, ya ile ltalya aşağıda.ki şartlar daıre- · Aklnna ne geliyor, hllllör mosu. 
ttıııııa harp &tefi zecre kadar sönme- edilmez ıulh rüyumda.n olsa gerek- övr gazetesinde Madaın Taboufs sinde uyuşmuşlardır. Almanya An- nuz? Şehir belediyelerl. bir şehrln 
tl.ll'\d r, l~i taraf ta hAIA. IHc ba,ıadılı d tir. diyor ki: acıilıusa'dan vazgeçmek §artile Çe. nasıl t~mlz tutulduğunu, halkın so-
htreı:, lııssettiği hararetll ist ekle mu Lo n ra "Sureti umınnlyede ŞUfDfgfn IOD koslovakyada serbestçe hareket ede. kak. hah~. meydan. t?:ezlntl y~rlerln-

Yaı, Ye devam etmektedir. l 1omet l nönü ile Dahiliye tozunu oynadığı zannedillyor. Avus- cektir. Hitlerei diplomatlar kat'i dar- ~f" na.<ıJıJ ham<rt 6Wk1erbd s:&tf'ren 
"ı1.1t-ıa ltıcı gönUllülerin kesilmesi ile Hava seferlerı· turya da Hitlerizme kıu-,ı durmadıJlı beyi vurmadan evvel beklemesıni bi· filmler ıteti"'f"lf"r, kailm erk~. ~.hlr 
''""urebenin kısalacağı gerçi tahmin Vekili araımda fçhı Avnıpanm kar,ıamda sarahatle lirler ve Roma - Berlin mihverinin halkını mahalle m!\halle., HarkevlerL 
le Ye Yordu. Fakat bu tahminin pek Ankara, 24 (Hwıustl _ Halkevle fU prensibi vazediyor: zayıf noktasının Viyana olduı!ıına vA ne. da\f>f edin ha firn1Prt g~4'te~eler, 
Çu~'~de olmadığı görülüyor. Londra, 

24 
(Radyo) - Vrıtlmilz· "Ya Anachluea veya krallık . ., kıf olduklan için de Romada faallye. hu srrntla ıfa ~f>hirlilntn sehlmrlne 

lı~ ku lspanyollar arasındaki ayrı deki teşrinisaniden itibaren Nevyork- rinin kurulutunun beşinci yıldönUmn Madam Ta.bouls fUD}an lllve edl. te geçmişlerdir.,, ka~ vaziff'lf'rinl Rnlatan ~ııel lrnn. 
"·~ncak bir tarafın diğer tarafı ye- Londra hava yolu tesis edilecektir. mUnaaebetile Başbakan İsmet İnönil yor: Humanite gazetesi de Von Neu- feramılar , M'Se1ttr hövlelfJde ha11mı 

· ~lllesı ve ayağınm altında çiğne Amerika hUlrllmeti, yolun tesisi içın ile Dahiliye Vekili ve Parti Genel "Avusturya meteleslnde ltalya ile rath'm Viyanaya varır varmaz evve- $eh\r(!iHk t:erhivf"'ltne (':llhşsalar tok 
le_,.. bulacak mahiyettedir. 3,5 milyon dolar, Nevyork febri de Sekreteri ŞUkıil Kaya arasında teb Almanya arumda bir itllAf mevcut lA ltalya sefirini ziyaret ettiğine na- \}i olur gfhJ geliyor bana. 

Ômer Rııa DOGRUL 1,5 milyon dolar verecektir. rik tel&T&fian teati olunmu_.tur. olduğu kuvvetle memuldUr., zan dikkati oelbto-tmektedir. l<dıım Nami DURU 
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Delikanlı saati 
sorunca sunturlu 

bir kavga çıkh 
Sarhoş!ar bir Polisin elini 

ısırmışlar, yumruk savurm1ş1ar 
' Evvelki gece Sirkecide bir içkili lo-1-: 
kantada. kavga olmuş ve dün meşhut j - Ben sarhoştum. Polis benim ya· 
6Uçlar müddeiumumiliğine aksetmiş.. kamdan tutnrak zorla götürmek it>ti. 
tir. Lutfi oğlu Enver isminde bir de- yordu. Yakamda rozet vardı. Asıla.en 
likanlı bu lokantaya gitmiş, yalnı~ ba hem yakam Ylrlıldı, hem de rozet.in 
fSlll& içmiye başlaml§. Bir iki şişeyi iğnesi polisin elini çizdi. Ben ısırma
)ı.ıva.rladıkta.n sonra yanındaki masa- dım. 
da arkadaşlan Hakkı ve Neşetle be- Müddeiumumi dört suçluyu da nö
raber rakı içen Eteme saatin kaç ol. bet tutan SJ3liye üçUncü ceza mahke
duğunu sormuş, fakat aldığı cevap ta mesine gönderdi. 
Ş'J olmuştur: 

- Kör müsün, duvarda.ki saate bak Şişede 
Enver yalnız olduğu için masa kom o d b 

eularından bu hiç beklemediği cevabı u r u g" u g ~ i 
hazmeder gibi görünmüş ve: 

_ Saati de sormanın kabahat ol • D r m a m ş 
duğunu yeni öğrendim, demiş. Fakat U Z 1 
Etemle beraber iki arkadaşının pUr- - Ben sarhoştum. Bay mliddeıu-
hiddet ayağa kalktığını görünce o da mwni.. Naciyenin evine fuıulcn gir
fırlaml§ ve dört k~j blribirlcrine gir- medim. 
miştir. - Fıızıulen girmedim, ne demek., 

Etemfn grupu Enverin kolunu bU. Bu senin karın mı? \ 

Bir hırsız 
sorguya 

çekildı 
Sultanahmet sulh ikinci mahkeme. 

si dün Mehmet Nuriyi sorgıuya çekti 
ve 4: ay hapse mahk\lm etti. Dün ge
ceyi tevkifhanede geçiren Mehmet Nu 
rinin suçu şudur: 

Bir hafta evvel Çarşıkapıda bir 
kunduracı dükkanına girmiş, bütün 
eşyalan aşırılmrştır. Polis hırsızı a
nyormuş. Evvehd gtin gece mahalle 
bekçisi bir kadına laf atmak istiyen 
iki genci takip ederken birisinin her 
dlikkan keper1gi önünde eğilerek kilit 
leri yokladığını görmüş ve takibe baş 
lamış. 

Bu gölge, nihayet kunduracı Kara.. 
betin dükkanı önüne gelmiş ve zayıf 
bulduğu kilidi zorlayarak açmıya baş 
lamıştır. Bekçi birden bire Mehmet 
Nurinin en.sesine yapısmış ve karako
la götürmUştUr. Tahkikat derinleşti
rilince bir hafta evvelki sovgunculu
WJn kahramnmnın da bu olduğu an. 
la~rlmL, ve çnlın'ln e!]vanm bir kısmı 
da ortaya çıkmıc::tır. Mehmet Nurlnin 
asker karaı?ı oldu~ da anlaşılmıştır. 
Mahkeme dUn Mehmet Nuriyi Karahe 
tin dükkanını açmıya teşebb\is ettiği 
için mnhh"l\m etti. Birinci hırsızlığı 
hakkındaki tahkikat henilz derinleşti
rilmiye muhtaç oldut:ru için bu suçu
nun muhasebesine de sonra bakıla • 
caktır. 

Kadına 

tecavüze 
yeltenmiş 
- Sen yalnız bir kadınsın, himaye

ye ve bakılmıya muhtaçsın. Hem de 
gençsin. Bugün beni evine al. Eğlene
lim, yiyelim, içelim. Bütün gamlan, 
kederleri unutalım. 

- Sen kimsin, bana böyle bir tek
lif yapmak cesaretini kimden aldın? 
Defol şuradan. Ben senin bildiğin ka. 
dınlardan değilim. 

- Ne olur anacığım, ben güzel ut 
ta çalarım. 

Balıkesir de 
Kızılayın 

_Çok yerinde 

Yardımı 
Balıkesir, (HUSUS!) 

Balıkesir Kızılay Merkezi Bay 

ÖLÜM HAB~ 
ÖLÜM 

Trabzon \' c.uoı ı-o.1Jk ~ 
Umumıye Müdı.irü Riıa;t D~ 
tedavi edilmekte olduğu Cerrabva' 
hastanesinde vefat etmiştir • rtJ' 

ümaz.esı b'..ıgun saat. uıı birde 
rasimi mahsusa ile mezkur ııastaJI'' 
den kaldırılarak Fatih camisinde ~ 
ma.zı kılındıktan BOnra Edırne~ıır 
aHe medfenine defnedilecektir. 

ÖLÜM 
ram münasebetile fakir ailelerin ld ol° Merhum müftu Ahmet Şev 
mübrem ihtiyaçlarını temine me ve Salihli Cümhuriyet Müddeiu~uı;; 
dar olmak üzere şehrin 26 mahal si Tahsin Arsalla tuhafiyeci .Huse~ 
lesinde tesbit edilen 1500 küsur Arsalın kardeşleri lstanbul G~ , 

muhasebe memurlarından FeVZl }J 
nüfusa para yardımında bulun- sal tutldu:fu hastalıktan şifayaP oJr 

Bu muhavere dUn akşam üzeri Şeh- 0 ·~ 
remininde Seyit Omer caddesinde o- muştur. mıyara.k . Cerrahpa.şa hastanes~ ,1 

turan Nuriyenin evinin önünde geç • Bu yardımlar Parti teşkilatla- vefat etmıştlr. Muhitinde sev~ ı. 
miQtir. ' h ll ·· ·ıı · 1 saygı uyandıran merhwna mağfırt :.. n ve ma a e mumessı erı 1uzu- 1 d'l ked rd'de .1 1 ~-d? er ı er ve e ı aı es e.u .. 

Mehmet oğlu Necati isminde bir rile ve Kızılay memurJan tara- taziyeUerimizi sunarız. 
çalgıcı Nuriyeye gitmiş, kapısını çal· fından fakir ve yardıma muhtaç 
dıktan sonra bu teklifi yapmıştır. Nu A aı·r· K 
riye derhal polise haber gönder.ni~. cJanlann bizzat kapılanna kadar cı ayıp ~ 
ve çalgıcı Necatiyi yakalatmıştır. Ne- gidilmek suretile yapılmıştır. Ordu Valiliğinden mütekait 

Mülkiye Mektebi mezunlarından. oJo 
cati diln meşhut suçlar mildcleiumu. Kızılayın çok yerinde ve za- ı' 
mtıiğine getirildi. Kendisi hiç bir şey mus ve faziletile tanılmış bilb 
den haberi yokmuş gibi: rr.anında olan yardımtan halk ta nezaketile herkese kendini sevdi~ 

rafından memnuniyetle karşılan- olan Bay Nazım AtayUrek; bir oı • 
- Ben dün çok sarhoştum. Udumu dettenberl rahatınz olduğu kalp btı 

Huriyenin evine bıraktım. Kunduracı mıştır. talığından Çarşamba günü sabab 
Hnlilin evine gitmiştim. Omı da alıp Bir taraftan da Kızılaya iiye at &e.kizde vefat etmiştir. 
Huriyenin evinde eğlenecektik. Zahir kaydına devam edilmektedir. Kederdide ailesine tazlyetJerf1'l 
sarhoşlukla bu bayan Nuriyenin evi- ı::.unar kendisini sevenlerin me~ 
ne gitmişim. Benim hiçbir şeyden ha- '"ti -J·lerini · ed ri 
"~ · kt 11.. . 

1 
.. ~ r(l}A rıca e z • 

1.1\:rım yo ur. uddeıumum bu mu. " Diş hekimi B. Malhas DOZ'l.ın' Cenazesi bugünkü Perşembe gll 
dafaayı kabule şayan görmediği için 1 .., .., ~ I<ızıltoprakta Bağdat caddesinde 11ı 
suçlu Sultnnah~et su!~ Uçüncü ceza Sagl k Agızr'an Başlar numaralı köşkünden kaldırııstt' 
mahkemesine gonderdı. l •KtT.ABI OKUDUNUZ MU? Zühtüpa.şa camisinde öğle namaıl ~ 

lmdıktan sonra Sahrayı cediddJ 

Zey~iyağı Yenekesini ebedt mcdfenine konacaktır. lcerek dövmiye başlamışlar, gelen bir - Hayır bayım, anlatamadım. F'u. 
kaç polls bunlan ayırmış ve fazla sar zulen demok, yani ben aklım ba§ımda 
hoş olduktan, hadise de çıkardıklan iken oraya gitmiş değili ra. Kafayı tüt tı. 1''ııkal o sırada bir b.ı~kns; kırmış Ted İİn aJ. 
için hepsini de doktora götürmek is- süleyince .. Mübarek şişede durduğu l)lacak. Ren kırmadım. Zindankapı yağ iskelesinde Mehmet B t LE c t K v E Bayram ger.esi vefat eden RllV 

SJrtlc.d ğı Gibi ttaçmtş #!~~~~~~~ 

tcmişler. Bunlar doktora gitmek iste- gibi durmaz. Zahir hlikmetmişler. O- Bu ~Ol!,'1l. dün meşhut suçlar miıd- Hilmi Altayın ma~azaJ5ıncla ç·.ılışan • Nakliyat ve Ticaret Şirketi sa.bir; 
memişler, yerlere ya.tarak yuvarlaıı- raya gitmişim. Fakat !mlbimde hiç. deiumumiliğinde geçiriyordu.Etem oğ !ardan Cemal diin mağazAyt açmış, O L G U N R A K 1 L A R 1 rinden Nurettin Bilge'nin babaBI ~ 
mışlar. Kendilerine otomobil ~tiril. bir fenalık yoktu. lu Ruhı ı~mınde bir de_ıku.ı.~ı evvelki kendisi de bir iş ir.in biraz Uerıye git- 8 A Hı B ı tüccardan Ali Çelik ile Adliye D1u::. 
mlş. Otomobile de binmemişler ve nl- - Pek iyi kapıyı, camlan Mm kır- gUn gece sarhoş olarak Alemdarda miştir. O sırada J~kender isminde bir tişl Arif Yazar'm kayrnpederi lceJ"' 

hayet Hakkı polis Gallbe iki yumruk dı? Nakilbent mahallesindtı ot·ıran M:eh- sabıkalı hemen nıağazaya dalmış ve YURDDAŞLARIN1N te tUccarlarından Bay 
,'VUTIOO.Ş ve polis Ekrcmin de elini ıı:sı- - Be.rı kapı filan kırmadım. Yalnız met kızı Naciyenin ev!ne gitmiş, ka- hlr teneke ıeytinyafkm; sırtlachğ'ı gi· KURBAN BAYRAMINI S:ıldp Bilge ~ 
rara.k dişlerini geçirmiştir. her vakitki gibi kapıyı kaldırarak içe pısını ve camlarını kn mrşt.ır. bi knçmıya başlamıştır. Cemal, lsk· n nln Eyüp camiinde namazı kıID1~ 

DUn, bunlan meşhut suçlar mUdJel ri girdim. B~ davanın muhakeml's"n'1 bugfln dl•Ti yakalayıp poli~2 teslim etnıifitir KUTLULAR tan sonra Karaağaçtaki aite kab 
umumisi Hikmet isticvap etti. Hakkı - Camlan kim kırdı? Sultanahmet üçüncü ceza mahkeme- Stıltanahınel sulh ü;;1ıcti CP7.R hakimi !!!-!oııı!ii-_._. .... -""'!~~~~~~!.J.; tanma defnedilmiştir. 
k(>ndisinl şöyle mUdafaa ediyordu: - Ben de gördiim camlar kırtlmış- sinde devam edilecektir. lhsan dün suçluyu fov1.:ı~ etmiştir. Allah garlkl rahmet eyliye. 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~------------:---~~--~~...;.------....-~--~~~~~~~~~~~~~ 
kılıbık gUiuh arasından geçerek, kapıya yanaştırılan 
açık, kohne bir gece araoasına genç kadıula ben ar
kaya ve sadıç karşımıza olarak yerleştik .. Sırtımda A
vusturya ordusuna mahsus koyu nefti renkte ku
maştan bir üniforma, başı,mda sureti mahsusada yap 
tınlllUf ve daha fazla bir kask koloniyal'e benziycn 
beyaz bir kabalak, ayaklarımda gUmüş mahmuzlu 
rugan çizmeler vardı; bu halimle bu nefis ilkbahar 
gecesinde karısı ve hizmetçisile bir gece gezintisine 
çıkmış, mütehassıs olarak '.ı.. :.ı:k ordusuna alınmış 

bir Alman, bir Avusturyalı veya bir Macar za.L>ıtme 
pek benziyordum .• 

Çok yorgun, lager, aç beygirlerin bin müşkUlatla 
aUrUkliyebildiği bu köhne araba içinde, kötü kaldı

rımlar üzerinde çok aheste bir revişlc; Fatih Sa.raça· 
ne, Şehzadebaşı, Vezneciler, Beyazıt, Çarşıkapı, Di. 
vanyolu, Sultanahmet, Alemdar, Sirkeci, Bahçeka
pı, Eminönü, KöprU, Galata, Bankalar, Altıııcıdaire, 
Tepebaşı tarikile bir saat sonra Galatasnrayına va
rabilmiştik ... -Kadın bütün yolculuk esnasında biraz 
evvel içlerinden ayrıldığımız cemiyet hakkında, kısa 
cUmlelerle, mütalea beyan ederek, şahsıma taalluk 
edecek hiç bir bahse temas etmeden, havai bir şekil
de konuşuyordu .. Karşımızdaki kadın, arabanın bu 
muttarit sarsıntllan arasında gözleri kapalı, uyumu
f8. benziyordu. Ben ise, bu hiç beklenmiyen mes'ut 
tesadüfle bilyülenmif bir halde, ağzımı açarsam bu 
hakikatin bir serap olacağı korkusuyla, sessiz, yal
nız on.un mUzikal sedasını dinliyerek oturuyordum .. 
Artık ayrılık yerine yaklaşmıştık; o, birden yerinden 
silkinerek, elimi avuçlannm içine aldı, ve karşımız
daki sa.dıç kadının anlamadığı bir lisanla, bu geceyi 
apartmanında birlikte supe ederek, geçirmemizi 
teklif etti... Ben caddede onlara veda ederek araba
dan inecek, biraz sonra evinde buluşacaktık.. 

Arzusunu aynen tatbik ettim .. O zamanlar sabaha 
kadar açık maruf bir lokantaya iki kişilik, mükellef 
bir yemek 18marlayıp ve yine açık bir manavd8Jl aldı 
ğım çilek ve çiçeklerle beraber adresine gönderdik· 
ten bir müddet sonra: da bizzat yola düzüldüm ... Bir 
zamanlar, mahcup, mütereddit bir etüdiyan sıfatile, 
içeri girmiye bir türlU cesaret edemeyerek, kapan
ması ihmal edilmiş perdelerin arasından, aralık bı

rakılmış pencere artlanndan, onun hayalini, şuh kah 
kabalarını, billfırin s~lle okuduğu şlirleri, söylediği 
prkılan dinllyebilmek için, sıcağa, ayaza, yağmura 
ve fırtınaya rağmen, gecenin geç va.kitlerine kadar 
Uterinde saatler geçirdiğim ve bu euretle kaç defa. 
lar polisin, bekçinin nazan dikkatini Uzerime celbet
tiğiin, kapısının tam k~ısmdaki mola taşına ba.k
mıya lUzum ~ile görmeden; hayatın binbir tecrUbe • 
lerile pişmiş olgun bir erkek; bir va.kit\er pek kork. 
tuğu ölUmUn kara kanatlan ile blr kaç kereler pek 
yakından temas etmiş, cephe mezunu, cessur bir za
bit; birikmiş maaştan ile tıklım, tıklım dolu cUzdanı 
ile en sefih, en insafsız bir kadının, hiç olmazsa, bir 
iki hafta, en çılgın kaprislerini tatmin edeceğinden 
emin bir insan sıfatlle, mermer merdivenleri dörder, 
dl5rder atlıyarak onun apartrmanına eriştim ... O, ya-

n açrk, kapının arkasında bent bekliyordu; yalnızdı. 
Arkasında, kızıl kumral saçları ile, pembe beyaz tcnı 
le çok enfes bir ahenk teşkil eden, bej renk ipekten, kı 
sa kollu, dar bir penyuvar vardı ... l!aim elınde, çok 
zevkli bir şekilde döşenmiş, salon ve yemek odasın. 
dan geçtikten sonra, kendimi geniş bir veranda Ü· 

zerinde buldum. ,Kuzguncuk kıyılarından Haydarpa
şa ganna kadar karşı sahili gören Marmaraya nazır 
bu veranda, bulutsuz, mehtapsız fakat çok yıldızlı 
ve hafifçe serindi: koyu yeşil büyük bir globla hafif· 
çe aydınlatılmıştı; bir çok ipekli yastıklarla dolu ge. 
niş ve sepet bir şezlong; yine sepet bir tabure, biraz 
evvel gönderdiğim meyva, çiçek, şarap ve yemekle • 
rin doldurduğu çift katlı geniş ve kamıştan mamul 
bir gcridonla süslü idi... Orada, bu dekor içinde ona 
bütün hayat hikayemi anlattım; çok alakadar görün
dü; mola taşı meselesine gülmekle ağlamak arasında 
tuhaf bir şekilde mukabele etti ... O da uzaktan çok 
cazip görünen hayatının elemlerini hikaye etti; ba· 
na bir kaç li1'andan şiirler, şarkılar okudu. Bilhassa, 
onun çok meşhur olduğunu işitiğim; "Mirola ... ,, sını, 
sevgilisini fakir bir köyün sefil bir kulUbesinde bı. 
ra.karak para, altın kazanmıya giden ve dönüşünde 
arkasında altın dolu heybesile köyde, kaçmış oldu
ğunu zannettiği Mirolasını, pilrhiddet ararken, köy
lü bir kadından öldüğünü duyan bir delikanlının ga. 
ram hikayesine ait şarkısını bir kaç defa tekrarladı; 
ve nemli gözlerile böyle bir akıbeti kendisi için çok 
temenni etti .. Pek erken gelen Mayıs sabahı, pembe 
tülleri içinde, bizi, ellerimizde çilekli şarap kadehle
rile, bu halde bulmuştu ... ,, 

Ben bu nefis hikayenin karşısında kendimden geç 
miş bir haldeydim; ancak arkadaşımın, birden, sözü 
kesmesiledir ki aklım başıma geldi. , 

O, boşalmış yiski kadehlerini doldurarak: 
- !çelim; dedi. İçtik. Yeniden anlatmıya başladı ... 
"Ertesi akşam, Tepebaşındaki müsamere, ilmi -

din fevkinde parlak oldu, ve mühim bir hasılat te. 
min etti. O "Hasanm Gazası,, ve "Balıkçılar,, ı çok 

~ fasih bir surette inşat etmişti. Herkes kendisini ha
raretle tebrik ediyordu; etrafını mutat meftunları 
sarm~tı; muvaffakıyetinl alkışlıyor onu supeye da
vet ediyorlardı. Onu bu akşamki kadar 8ehhar gör. 
dUğUmü hatırhyamryorum: çok müteheyyiçtl. ve bu 
hal kendisine pek yakışmıştı. Arkasında açık eflatun 
ipekli taftadan ve daha açık renk çiçekli ve çok de
kolte bir tuvalet vardı. BUtUn davetleri, asabi hare
ketlerle reddetl; yorgun olduğunu söylUyordu. Göz. 
terimiz karşılaşmıştı; geniş bir tebessUmle yanma 
çağırdı. Mantomu bulunuz ve bent evime kadnr götU-

rünüz, dedi.. .. 
O gecccıen 80nra ımpısını bütun dostlanna kapa

mıştı; perikarane bir garanı hayau .. Nakde kalb tLi
ğim bütün mamülkumü, genç w çok romantik kal. 
bim ile birlikte onun ayakları altına sermişim .. Bun
lardan yalnız kalbimi kabul ediyor, üst tarafını, ya
kın bir istikbalde çok lüzumu olacak, yuvamız için 
saklamamı istiyordu ... Dört, beş gün süren bu hayat 
ta mütemadiyen zorlanan kapımızın verdiği iz'acat
tan kurtulmak için, on un tanıdığı, Kınalıadadaki bir 
kadının evine kaçıp sığındık ... Orada geçirdiğim on 
günlük bir hayat, yanm asra ka.riP elemli, üzüntülü, 
helecanlı, heyecanlı... hakiki hayatımın zübdesi, 
hülasası, kondıı.n.se edilmiş bir özU addedilebilir ... Şa. 
yet ukba denilen bir yer mevcutsa ve mcdit bir uy
kudan sonra orada yeniden uyanmak mukarrerse, 
benim buradan yüklenip oraya götürebileceğim ha
mulem, küçük bir pomad vazosunu bile dolduramı
yacak kadar az, soluk pembe, gülkurusu rengindeki, 
bu öz olacaktır .. 

O uzun harbin dünyayı bin bir mahrumiyete ilka 
eylediği o zamanda bir tek gecesi i.şıklanna bir ku. 
cak banknota mal olan bu kadın, Yakacık suyunu 
en pahalı, tedariki müşkül Avrupa içkilerine, benim 
mütevazi zabit tayınrmı en mükellef yemeklere, kll
çük petrol lambasını Beyoğlunun yüzlerce mumluk 
elektrik ziyalarına tercih etmişti .. Zaten günümü
zün dörtte Uçil, kapısı yatak odamıza açılan ve temel
leri denizin ılık ve yumuşak kolları ile layenkati ku. 
caklaşıp öpüşen büyük bir terasta geçiyordu .. 

Fakat herkesin meçhulü olduğu zannettiğim bu 
yer, hemen, keşf edilmif idi. Bir sabah, karargiı.htan 
süratle çağrıldığım, köyUn karakolu tarafından teb
liğ edilmişti.. .. Daha iznimin bitmesine bir kac: hafta 
varken sür'atle Bulgaristana hareketim emrediliyor
du; bu hadise kadının üzerinde bir bomba tesiri yap
mıştı. Dairedeki masamın üzerinde bir yığın mek. 
tupla karşrlaşmıştrm. Bazıları. imzadan bile mahrum 
olan, ve güya beni çok seven ve bana çok acıyan bu 
dost ve akraba mektuplannda, bu yeni hayatım hak· 
kında, ne ihbarlar. ne iftiralar, ne nasihatler vardı •• 
Birden herkes benimle meşgul olmata başlamıştı; 
herkes benim garazsız, ivasrz bir hallskanm olmuş
tu .. Aile namusunu dUşUnen. halbuki en fena zaman
lanmda beni bir kere bile sorup aramamış olan. ku. 
zenler. kuzlnler, halalar teyzeler, yalnız bir selam • 
}aşmakla fktifa eylediğimiz aziz dostlar, içine yuvar
lanmakta olduğum uçurumdan -hubetenlntnk
benl kurtarmağa azmetmlşlerdt.. Yeniden Beyoğlun
dakl eve dôndUk ... Kadmm aşkı hakkındaki kanaaL 

lerim hıç sarsılmış değildi .. Fakat şark zihniyetU~; 
bir kadının sıdkı vefasının, büyük a.ıjkının başlad ıgJ 
andan itibaren, ve ma.zısindeki seyyiatı na.zan itiba• 
ra almmıyarak kabulü caiz görülemiyordu... Şahsi 
işlerim d Jlayısile iki gün kadar ondan uzakta yaşa
mak mecburıyetinue kalmıştım. Ani bir surette ev• 
donüşümde onu mutat a.şinalan arasında bulduJllo 
1''ena halde hıddctlenmiştim; miltemadi bir şcltİ• ıe 
devam eden telkinat üzerimde az çok tesirat yapı:nıf" 
tı ... Yalnız kalır kalmaz şiddetli hilcumlarla hareket
lerini tenkide başladım; bütün teminatı, ağlamaJat'I 
ımlbimi yumuşatamamıştı ... Çok soğuk bir halde sa• 
baha karşı ondan ayrıldım... Ertesi akşam, Sirked 
garında tcşyiimc gelen yegane insan yine o idi Ha 1 

ber vermeC!iğim hareketimi öğrenmiş, gecenin g~ 
bir saatinde, elinde bir çok hediyelerle, gelmişti. aıı 
samimıyetini de suitevil etmek budalalığınr yaptıııı. 
ağlayarak açtığı koltarı arasına atılmayı da, bu k&' 
labalık askeri muhitte gülünç buldum; yalnız elini 
sıkmakla iktifa ederek, istikbal için kendisine eJl 
küçük bir ümidi bile fazla görerek, trenin hareketin
den evvel vagq_na aUıyarak, gizli bir köşeye saklan• 
dım .. 

dofyada, iki uzun mektubunu aldım; şuursuz, za
limane bir inatla cevap vermek istemiyordum. ~r
kadaşlardan aldığım mektuplar hep onun aleyhinde 
idi. Makedonyada esir düştüm. Epeyce uzun bir za
man sonra memlekete döndüm; benimle Sofyada bU• 
lunmu.ş bir zabit arkadaş önüme bir paket attı; bun• 
lar benim Makedonyada bulunduğum ve esir oldıl' 
ğum zaman gelmi' birikmiş mektuplardı .. Tabii hep
si de ondandı ... Sönmemiş bir aşkın bütün hicranla· 
nnı, hınçkınklarmı ve hUB. ümitlerini musavverdi ... 
Deli gibi, bütün lstanbulu aradım, izini bulmak 
mümkün değildi... Mirolam ebediyen kaybolmuştu. 
Nihayet birisiyle evlenip ortadan çekildiğini söyledi· 
ler ... İki sene sonra bir gün Tünel civarında, yilksc1' 
bir handa oturan dişçiml:ı randevusuna koşarkell• 
onunla, bır katın merdiveni başında karşılaştık. Def• 
bal beni tanıdı, ben de onu tanımakta gecikmediD1· .. 
Fena halde bozulmuş, zayıflamış, çirkinleşmişti .. ·e 
"gebe idi ... Beni içeri davet etti, bu daveti kabul ev 
mek neye yanyacaktı ? .• Onunla, ne yapacak ne kO
nuşacaktım ? .. Müphem vaitlerle yanından uzaklaş. 
tım. dişçiden de vaz geçerek, deli gibi, kaçtım ... 

Geçen sene, ona bu mahallede, o gördüğün halde 
tesadüf ettim. Artık o bPrşeyi unutmuştu, kimseyi 
tanımıyordu ... Bir karkas, bir enkaz haline gelmişti· 

Bu akıbet ne fecidi; bir an evvel ölmek onun içiP 
ne saadet olacaktı ... Ba.kkal nezdinde, onun için. ge
niş bir kredi açmıştım ... İstediği şeyleri alabilecekti.·· 
Halbuki, bir tek kadehi normal bir insanı öldUrme~ 
klfi olan bu zehirden başka bir .,ey aldığı yoktu; ok· 
kalarla içtiği halde. ölmüyor. ya.,ıyordu .. Bu kadtd 
henüz se\ilirken, pre.stiş edilirken ölmeli değil miY
di ? .. Fakat kaderin çizdiği akıbeti tebdil kimin kud· 
reti dahilindeydi? .• " 

- 'R T T T T. 
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~UNUN MESELELERII 

.......................................................................... !········· HalkPvleri 
Bayramında Kıı Sporları 1 arihten 

• 
Sayfalar 

Manzarasından ve şiddetinden 
ay~ derecede zevk ve ıztırap duy 
dugumuz bu mevsim,-eski zaman 
~arda, kapılar kapanıp, kar kal· 

.................................................................................... Çankm, 23 (A.A.) - Halkevlerf • 
nin yıldönümU münasebetiyle ıçtime.i 
muavenet kolu tarafnıdan yüz talebe 
giydirilmiştir • 

ıncıya ~dar, yazdan tedarik o-
lunmuş zahire ile geçinildiği ve 
en Yakın komşuya gitmenin bir 
fedakarlık sayıldığı mevsim idi. 

• atanbul Belediyesinin yeni bir kararile 
1 eıeğin İstanbul Sokaklarındaki hizme

tine nihayet verildi. Şimdi bu uzun kulaklı 
mahluklar lsta.nbulun kenar ve kıyı mahallele
rinde it aıörecekler. insafsız H.kanın, zalim H• 

tıcının ve yaramaz mahalle çocuğunun itken• 
ceainden kurtulan eşekler Belediyenin bu kara· 
rında.n sevinç duydular mı bilmem? 
Yularım çeken yedi yaşında bir çocuk ta ol· 

sa mutavaattan çekinmiyen ve kocaman deve
lere rehberlik etmekten de kuyruğunu kabart· 
mıyan bu mahluk, İstanbul sokaklarından ta· 
vazuyla çekilip gidecektir. 
Eşek, tanrılık tahtından indirilmesini bile 

(Vurdum duymazlık) felsefesile karşılamıştı. 

Ş. Kara.hisar, 23 (A.A.) - Halkev. 

lerl yıldönU.ınU dolttyısiyle bugünil 

kutlamak için toplanan büyük bir ka

labalık muntaz&m pro~ram dahilinde 
kutlama tarenlnde bulunmuştur. An. 

kara radyosu tarafından y:ıpılan neş 
riya.t mUkemmel bir sıırette dinle:ı • 

miş ve alkışlanmıştır . 
Halkevi başkam ta.rafından bir se. 

ne zarfındaki faaliyet anlatılmış, il • 
çebay tarafından bugünler hnkkmda 

özlU aöylev verilmiştir. 

Spor ihtiyacının umumileştiği 
'le spor tekniğinin ilerlediği asrı 
llllzd~ kış günleri sporcular için 
Yazdan daha geniş faaliyet ve ha
reket imkanları vennektedir. Se 
rnasuıdan güneşin eksik olmadı
ğı memleketler halkı bile, çağı • 
nıızda, herhangi bir kış sporları 

merkezinde bol ozon teneffüs e· 
dcrek, ııhhatlcrini kazanmak i· 
Pn. karlı dağlarmı bu işe mahsus 
tesisatlıa teçhiz etmit memleket
lere, birkaç haf ta için, göç edebil 

Onun tarihi sabırla, halimle ve tevazu·la dolu• 
dur. Açlık idmanında sessizce nallannı havaya 
diki vermekle bile N asreddin Hocanın mizah 
zincirine bir lokma eklemişti. 

En esli Mmr dbic/eleri üstünc/e görülen eıel kabartma/an HIRSIZ 
HiZMETÇi Eşek kutlu 

menin nostaljisine kendini kap • altın tahtlar Ü· 

t?rmış bulunuyor. Bir Amerika 
gazetesi geçen gün, kış tatilini 
geçirmek üzere ılık Kalifomiya 

zerinde kurul

du, uzun kulak 
Eşeğin Tarihi 

kıyılarından kalkıp Kanadaya larmı prens ve 
gitmi~ olanların ettikleri masraf prenseslerin ser 
lara acınıyordu; çünkü bu yıl Ka· puşlarına süs 
lladada kıaır azdır. olarak verdi, 

Bir Kaliforniyadan Kanadaya Sangaryos ke
gidenleri, bir de memleketimizin narlarındaki ve 
doğusundaki ve batısındaki, şi • Faricya S 1 ..• 
tnalindeki ve cenubundaki iklim a u 
f taris'deki ın 
arklarını düşünerek hükmünü • • 

usan ar. bir zaman 
eşeğe taparlar,· onu 

2Ü veriniz: Tabiatin memleketi • sanlar ona taptılar. 
mizc 'ıutrctmiş olduğu bu değişik Eşeğin tarihi çok eskidir .• 
liklerden hakkiyle faydalanarak Din kitaplanna göre., Nuh Yat. 
kış günlerini neşeli geçirmek mi, vaç onun sesini Tufan gemi. 
Yoksa soğuktan ürkerek evleri • sinde de işitfnişti. Orta As
mize kapanıp vücutlarnnızı hare yadan Batıya akan ve taşan 
ketsizliğe mahkQm etmek mi la- insan sellerinin çadırlan ve da
Enndır?. ğarcıklarım taşıyan kervanlarda 

eşeğin de minimini bir hizmeti 
Ankar;ı Bursa, İstanbul bu su· 

eHn ceva .. mı çoktan vermişlerdir 
Bu şehirlerde, birkaç senedenbe
ri başlamış olan kayakçılık bu • 
gün, binlerce taraftar sahibidir. 
Kışı çetin olan diğeı birkaç mm
taka daha, bu güzel sporun ol • 
dukça rev.açta bulunduğunu da 
biliyoruz. Fakat bu kafi değildir. 
ı Her taraf ta dağlan olan, 

Yüksek kısnnlarında kışı sert 
geçen, 
Soğuktan cel<irırnek itiyatları 

arasına girmiş bulunan, 
Ekonomik vaziyeti inkişafı em 

reden memleketimizde kışı da 
Yaz kadar canlı bir hale getir -
ınek; gençliğe dağlar aşmasının, 

karı ve soğuğu hiçe saymanın 
kudret ve zevkini vermek; hiç tu 
rizmi geliştirerek naıkil vasıtala
nn~ otellerle, tüccara kazanç te 
h'lin etmek; kış sporlan malzeme 
ıi endüstrisinin doğmasını veni· 
hayet muhtelif mmtakal<ar halkı
llın tanışmasını mümkün kılmak 
gerektir. 

Bu fikirlerin intişar ederek a
lakatılarca benimsenmesi alelu • 
mum milli müdafaa bakımından, 
ııhmt bakmımdan, ekonomi ba· 
knnından büyük faydalar temin 
edebilir. 

Bu mütaleayı tevsik için bir mi 
sat verelim: On sene evvel, Bur· 
ad~ Uludağa yazın çıkanlar bi

le hemen yok gibi idi. Dağa doğ 
nt nası193' yapılmış olan şose met 
r\ık vaziyette bulunuyordu. Şim • 
di başbaıkanlrk müsteşarı olan 
Bay Kemal Gödeleçin valiliği za 
manında başhyan dağcılık hare· 
keti, lcleflerinirt bu işi takip et· 
rneleri sayesinde, bize bir kış spor 
lan merkezi kazandırdı. Bugün, 
bu merkez. henüz iptidaidir; ç1 • 
kılması güçtür. Tepe civarındaki 
binalar fazla rağebti karşılıyabi 
lecek genişlikte değildir. Fakat 
oraya kolayca çıkıhnaık için 1ü • 
%\unlu telef erik hakkında etüd • 
lcr yapılmıştır. Bunlardan biri • 
nin tadil olunarak tatbik edilece 
ği günün uzak olmadığına inan
lllahyız. Zira Uludağ geniş ve ka 
lıaıbahk bir mmtakanm ortasında 
dır. Kıs S1>0rlan ver yer ilerledi~ 

vardır. 

Fakat eşek en müsait iklimi 
Küçük Asyada buldu ve en 
yüksek mertebeye bu toprak
larda erdi. Ön ve öı Asya o
nun anayurdu olmuştur: Mer
zifonda serpildi, Friçyada gür
büzleşti, Kıbnsta irilesti, Mı

sırda ağardı, Gördiyumda tan
rrlık tahtına oturdu. Onun ku
lağından çok uzun olan tarihi 
ve esatiri menkibclerinden bir 
kaçını yazaynn: 

F riçyanm ilk hüküm0ar-
1arın<lan olan Midas 

çe Uludağda yılın bir iki haftası
m geçirmek istiyecek olanlar ço· 
ğalacak ve o vakit ora belediye • 
si, hususi idaresi ve hatta hüku· 
met, bu eşi az spor merkezini su 
huletle erişilen bir eğlenti ve sıh 
hat yeri haline koymaık hususun 
da el ve işbirliği edecektir. Bu 
suretle bizde de Avrupa ve Ame· 
rikalılar nevinden, vasıtaları kafi 
bir kış sporları merkezi meyda • 
na gelmiş olacaktır. 

Bir başka m:Sat: Ankarada kış 
sporları ile birlikte kayak ve ka· 
yak fotini endüstrisi de do·ğmuş
tur. Bunların amilleri vakıa ipti
dai tarzda çalışmaktadırlal'. Fa· 
kat kayakçılar çoğaldıkça onla -
rm çalışma vasıtalarrı da teka -
mül edecek ve yeni bir endüstri, 
yeni bir ticarete malzemesini ve 
recektir. I 

En büyük adım atılmıştır. Emi 
. .Uz ki, gazetelerimizin kış spor • 
lan etrafında yapmakta oldukla
n neşriyat, bu sporların tamami 
\e uzak kalmış en ücra muhitler· 
de bile, gençlerce, alaka ve gipta 
ile takip olunmaktadır. 

Bütün mesele, sporun yalnız 

yaza mahsus bir vakit geçirme 
vasıtası olm~yıp memleketin sıh 
hati ile alakalı büyük davalardan 
biri olduğuna takdir ederek ona 
göre teşkilat vücuda getiımiye 
çalışmaktadır. 

Sporun tekniği ile alakalı mu • 
harrirlerimizi davet edersek ye • 
rinde bir tetkikte bulunmuş ol
maz rnıvız? 

Nasuhi BAYDAR 

takdis eder erdi 
Yazan: 

~ib_ra_h_im_H_ak_k_ı _~o_n_y_al_ı 1 
şarap ve neşe tannsı (Diyoni· 
zos) u yurduna kabul etr.ıiş 

ve onun anıtını yapmıya çalış
mıştı. Bu iyi karşılanmadan 
memnun olan Baküs. Midasa: 

- Dile benden ne, dilersen ı 
demişti. Friçyalı hükümdar bu 
şen ililhtan her tuttuğunun al
tın olmasını istemişti. Fakat 
eline a'1dığı ekmek ve yemek 
lokmaları da altın olduğu için 
açlık ve ölüm tehlikesi geçir
miye başladı. Yeni tanrısın
dan, l\u nimetten affedilmesini 
istedi. Baküs ona: 

- Paktol ırmağında yıkan, 
dedi. O varkittenberi denize 
dökülen bu nehirde altın zerre 

leri akar. Midas bir gün Ana

dolulu bir ilah olan Marsiya
sın kavalını Apoltonun lirleri· 
ne tercih etmişti. Canı sıkı
lan Apollon, Midasm kulakla
rını eşek kulağına çevirdi. Mi· 
das başım sarar ve kulaklarını 
berberinden başka kimseye gös 
termezdi. Berbere de bu uzun 
kulakları kimseye söylemem· 
si sıkı bir surette tenbih edil· 

mişti. Berber geveze bir adam· 
dL Hükümdarın sımnı sakh
yamadı. Bir çukur kazdı ve i
çine bağırdı: 

- Midasın eşek kulaktan 
var.. O çukurdan yeti§en saz
lar rüzgar estikçe berberin tcv 
di ettiği sım bağırdılar: 

- Midasın eşek 'kulaldan 
var .. 

O iyonizos'un Yunanis -
tanlı dalkavuktan ve 

yardakları olan Satirler teke 
kuyruklu, nallı, at kulaklı kıl· 
h bacaklı, keçi boynuzlu idi· 
ler. Usturelar tarihinde at de-
nizin ve tatlı ıulann sembolü 
olduğu için satırlar at kulaklı 
tasvir ediliyorlar ve bu ·IU• 

retle tatlı &u başlannm perile
ri olduktan anlatılıyordu. Ya· 
rnn tann sayılan Yunanlı sa· 
tırlar çok ayya~ ve tcrbiyesiz
lerdi. Diyotizosun kiiıcük As-

Almanyada bir müsaboiaclo birin-

cili~ koıanon biı eıek 

yalı kadehdaşlah ve esasen 
Etrüsklerin de tannlan olan 
Silenler çok ağır başlı ve uza
ğı görebilen pınar perileri idi· 
ler. 

İstikbalin sırlarını çözmek 
ve gizli şeyleri keşfetmek bakı 
mmdan Silenler daima yanla
rında birer eşekle tasvir c<lı
lirlerdi. Eşek, zamanımızda 

dünyanın her köşesinde oldu
ğu gibi o vakit Yunan toprak· 
larmda da hamakatin bir tim
sali olarak alay edilirdi. Fakat 
Friçyalılar onu; Asyalı reftare 

malik, açrk gözlü, necip ta· 
vırlı ve makbul bir hayvan sa
yarlardı. Hatta ona gelecek 
günlerin, gizli hadiselerin per
delerini yırtnnya muktedir bir 
kudaiyet te atfedilirdi. Fric • 
yalılar ona tannlık arşi bile 
verdiler. Midas ta eşek kulak· 
1ı olarak tasvir eden esatiri · 
menkibcde, eşeğin müstakbel 
hadiselerin esrannı çözecek 
bir fraset ve keramete ma7.ıhar 

oluşundan doğmuştu. 

Şi§lide Tayyareci Fehmi sokağında 
oturan Madam· Anastıısyanın hız net· 

çisi Hatice, evden peçete, halı ve sair 

eşya çalarak savuşmuştur • 

E şek uzun ahi2!eleriyle 
muhiti ve hatta istik

bali dinlediği için onu takdis 
eden Friçyalılar da scrpuşlan
na onun kulaklanm takarlardı. 
Eski Yunanilerin milli serpuş
lannda ve miğferlerinde iki 
keçi boynuzu bulunurdu. Bil • 
yük İskenderin bile serpuşu i -
ki boynuzlu olduğu için ona 
Kur'an Zülkameyn demişti.. 

Satırlardan geçen bu boynuz • 
lar kudret ve kuvveti temsil 
ederdi. Halbuki bugün (boy -
nuzluluk) ve (eşek kulaklılık) 
pek ağır bir vasıftır. Dini in • 
kılaplarda putperestlikleri yı
karken onlann takdis ettikle
rini de kötülemişler ve küçük
Iemişlerdir. Baykuş Yunanlı· 

lann baş ilahi olan Zevs'in mu
kaddes bir timsali idL Yeni 
dinler baykuşu fena gösterdi • 
ler. Eşek te Sibel dininin tak
dis ettiği bir mahlüktu. Diğer 
dinler gelince, onu kötülediler 
ve tahtından attılar. Bazı din
ler cehennem zebanilerinin se
sini eşek sesine benzettiler. Boy 
nuz mukaddsti. Yeni insanlar 
bunu pek ağır bir yük sayıyor

lar. 

E şeğin mukaddes oluşu, 
yalnız usture tarihleri • 

nin bize kadar yetiştirdiği bir 
efsane değildir. Onu iş.ittiren 
eserler de vardır. İstanbul a· 
sanatika mazesinin 16 ncı sa
lonunda kapı ağzında 3302 nu
mara ile teşhir edilen Karyatit 
~eklindeki mermer Atis hey
kelinin başında eşek kulaklı 
bir serpuş vardır. Friçyahlann 
yer tanrısı (Sibel) in aşığı da· 
ha doğrusu maşuku olan bu 
genç ve ilahi çoban başındaki 
serpuşta mukaddes kulaklan 
ta§ımaktadır. Heykel Edincik· 
te eski Kizik harabelerinde 
bulunmuştur. 

Madam Anastasyarun zabıtaya 

m:iracaatı üzerine Hatice yakaıannı§ 

ve hakkında tahkikata başlanmıştır. 

lhtısas Mahkemesine 
Verildiler 

Geçende Fatihte, Okumuşadam so
kağında yakalanan eroin fabrikasını 
i§leteıllerin elebaşısı olan §oför Rıza 
ile Emine ve arkndaşlan hakkında 

ihtisas mahkemesi müstantikliğince 

IUzumu muhakeme karan veril.mi ve 
kendileri ihtisas mahkemesine veril

mişlerdir • 

"" AFYON KARAHlSAR 
MADEN SUYU 

En mUkemmel sofra 5uyudur 

Türkiye Kazllav Cemlvetl Genel Mer· 
kezinden: 

I 

Cemivetimizin gaz maske fa brlkası için iyi bir teknisiyene lü· 
zum vardır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Türk ve sıhhati yerinde olmak 
2 - Muva .. zaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak . 
3 - Türk sanat mekteplerinin makine kısmında veya A vru

padaki teknikumlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yük
ek tahsili olanlar tercih edilir). 
4 - Makine işlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi beş ya~mdan küçük ve kırk yaşından büyük 

olmamak. 
6 - Aylık; iktidar derecesine göre verilecek ve Almanca 

bilenler terdi- olunacaktır. 
İsteklilerin 1937 senesi martının sonuna kadar 
A - Hal terciimeleri 

B - Eıtcrindcki vesaikin a ııllan veya noterden tasdikli 
suretlerL 

C - Sıhhat raporu 
D - Polisten almmı$ fyf hal varakası ve iki tane (6.S X Ç 

büyüklüğünde fotoğrafilerini 
Bir istidaya raptederek Ankarada Y enişehirde Genel merl 

zimize göndermeleri lazımdır. 
Yukarda yazılı tarihten sonraki müracaatlar na~an iti° 

almmıyacaktır. 
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( Oku.•~~ Se:ferberligf J 
Bütün Türk kövliisünii okut 
mak icf n hareket ba$1adı 

M aarif V ckaleti, bir sene-
den beri köyde maarif 

kalkınması işleri üzerinde dur. 
tnadan çalışmaktadır. Sayın 
Vekil Saffet Ankarun Türk 
köyünün istikbali bakımından 
en lüzumlu bir memleket me
selesinin tatbiki yolunda sar-

Kurslardan yetişen 
çavus , 

~ttiği enerji çok yerindedir. J 1 

B ugUn ~8yleriml7..de yaşıyan. l S l 
12 milyondan fazla köylU 1 

~ .. külttirUnü hedef tutan ve- mt nayalma ~üre yeli~tirilecek • 

• 
mualliınler bu 
ele alzyor 

ü.let, §Uphe yok ıld, çetin ve o de-tec lu~. 
1,h e mühim bir dava üzerinde ça. 
~ıYor. Ne acı bir hakikattir ki, 
111~tinin ihmali yüzünden, bugiln 
köylerimizde mecburi tahsil çağın 
da bulunan bir milyon iki yüz bin 
~k mektepsiz, muallimsiz bt-k _ 
~€irtedir. 34.809 köyde ne mu
'11im, ne mektep vardır. Yapılan 
~ir istatistiğe göre, şehirlerde ve 

B.sabalarda tahsil yaşında.ki ) ço. 
CUkJarm yüzde 75 §i muallim ve 
ı'.nektep bulamamaktadır. 

liedc!i köy ve köylü olan inkılt. 
bın rnevzuunu tetkik edhıiz. Şehir 
"e kasabalarda gördilğünUz vaziye
t.in tam tersini bulurımnuz: YanJ 
köylm:}e ilk tahsil çağındaki ÇO

CUklardan ancak yüzde 25 §i oku. 
tuJabiliyor, yüzde 75 şi mekteJ.ıSİ% 
Ve hoca.sızdır , 

l 

B Utün köylerimize hoca ~l5n
dcrmek, bütlin köyler1mi7.. 

de mektep açmak bir ı:a.man işidir. 
liem o kadar zaman işi ki, bugün
kU muallimsiz köyleri, mualliml~r 
göndermek suretiyle tatmin etmek, 
Yap1lan bir hesaba göre, anca.k, 102 
~nede kabil olacaktır • 

1me, silr'atli ve cezrl bfr kn.rarla 
~ en uygun formü!U bul&n Ma
arıf Vekaleti, yurdun bUtiln icc3~e.. 
leı-inde ordudan terhis edilerek ay
tılnıış çavuşlardan 18Ufade etmek 
\'e bunlara köyün adamı, lroyün 
ınuallimi ve mektep çocuğunun 
ınUrebbisi olarak yetiştirmek k& • 
tamu vermiştir • 

Geçen sene F...skişehird~ açılan 
tek bir in.ın, Ankara merk~ köy. 
lerine 84 çavuş muallim verdi. Bu 
ınuallimler şimdi Ankara köylerin. 
de muvaffakıyetle çalrı,ryor, ufn
"lYor, köye köy elemanı yetiştirl. 
Yorlar, köylU ~Uştirlyorhı.r, köyUn 
!<;inden yine köye gUzideler yetiş
tiriyorlar : 

E skişehlr Çiffeler Jnı?'8tlnun 
verdiği netice, hakikaten 

bir muvaffakrvetin en a.çık delili
dir. Maarif ,;ekaletinin mlitehıuıı. 
BtsJan tarafından sıksık tef~ olu
nan, seyyar baş muallimlerin ida
:resı altında ça)rşan yeni ÇJlVU! mu. 
•llimıer, girişilen kalkmma işinin 
~n rnUsbet birer muvaffakıyet işa.
l'etidir • 

TUrk kUltür işlerinin başında. yO.
rüyen bu faaliyet, lSnU.mtbdeıld yıl 

içinde, hatt.A. daha evvelden genff

~tilecek, bir çok villyetlerlmlzde 
kurslar açılacak ,en kısa zamanda 

etı çok randıman almmasma çalışı
lacaJct.ır • 

•ık kunılarm birlndsi P.:rztn-
1 canda Ziraat Mektebinde •

tllacaktır. Bu ikunıH Erzincan, 
Gümüşhane, Erzurum. Tunceli v1-
l!yetıerl merkez kazalarlyle GU
~Uşhanenin Bayburt, EJ"%Urumun 
l>~er kazalarından terhis edil -
~ı., bulunan çavuşlar alma.caktlr. 
Altı aylık tahsil devreririden son
l'a köy muallimi olarak <;ıkacak ça.
'°Uşlar, ayni vilayet, kaza ve nahi
Ye köylerindeki münhal köy mu-
8.llinıliklerlne tayin olunaca.klar-

i dır. 
r biğer ikinci kursun Kars Yatı 
l"nektebinde açılması mukarrerdir. 
Bilhassa Şark hudutll\n boyunda
ki köşelerle Kars, Artvin ve Beya
.tıt VilA.yet ve kaZJllanndan topla
llaca.k ola.n çavuşlar, doğruca Kan 
tul"9Una sevkf'dilecek ve Şark 
""nıtakasr va.şavış, kültil.r ve umU-

T rakyada kurs tcııisine en 
elverişli mevki, Karaağaç_ 

tır. Ancak, Kurs, Karaağa<; Ya
tı mektebinde açılacak, I...ülebur
g:ız istasyonu civarındaki Türkgel. 
di çiftliğinden ders tatbikatı için 
istifade edilecektir. 

Bu kursun talebesi, Edirne, Kırk 

lareli merkez ve kaza köylerin -
den olacaktır. Kursu bitirenler yi

ne kendi mmtakalanndaki mUn. 

hallerde tavzif edileceklerdi' 

E ski~ehirde geçen sene açılan 
Çıfteler çiftliğindeki kurs, 

daha ziyade genişletilecek, hemen 
hemen garbi Anadolu mrntalcasın 

da bulunan bütün çavıuşlar kayd -
edilecektir . 

Kursun Çifteler. Hamidiye, Mah. 
mudiye ıköylerinin bulunduğu ileri 
çiftçilik mrntakasmda kurulması 

kararlıtştırılmı~tır. 
Buraya, Eskişehir, Afyon mer • 

kez ve kazalariyle E<;kişehirin Sey- Köy mel.lehinde ilk tah· il 

Bu yavrular da çavuı mualfımlerln el/erinde ok.uyup yetııecelcler 

' digazi, Sivrihisar, Afyonun Emir. muvaffakıyetler göstermiş olan -
dağ, Ankaranın Pulatlı, Çubuk, Jardan seçilecektir. Bu başmual-
Kalecik, Ayas kazalarındaki ça.. timler. tedris ve terbiyelerine tev-
V'U§la.r alınacaktır , dl edilen çav~ muallimleri kursta 

Hemen şimdi kunıla.ca'k olpı 
bu dört kul"Rta bu ytl 700 

çavut okuyacak, ders görecek, tat
bikat yapacaktu. Verilen ma.luma.. 
ta göre, kur!la.rm tesis hazrrlıidan 
bitirilmek üzeredir. Derslere ve 
1fe nisanda b~Janm~ ol~caktrr. 

Bu suretle ,gel~k dere ytlı ba
omda, köylerde hocasız kalan 81-

nıflar ,geçen sonbaharda muallim 

olanlarla birlikte 784 muallim ka.. 
zanacak, 784 köyün yUzU gülecek. 
tir • 

Bu kurslarm kontrolleri, idare 
ve tesis işleri müfetti, Emin Soy
salın mes'uliyetine tevdi edilntiştir. 
Müfettiş Emin Soysal, biltUn bu 
köy kalkmmrun faaliyetine Vekl -
Jetin direktiflerini göz önUnde tu
tarak bir istikamet vereoeldlr. 

K unıılarda seyyar baş mual -
timler ders vereceklerdir. 

Bu başmuallimler, muhiti iyi kav
ramış, muallim mektebinden QJl<
nnş, •re J<övt>filUJ.r isletind,. bir colr 

yetiftireeek, muallim olunca da 
onla.n takip ederek kendilerine 
yol gC>fıterecektir . 

Kurıı hocalan, keza köye mu -
vıı..!Caık olmuş muallim mektebi me
zunları arasından seçile<:ektir. 

Kurstaki ie de~lerini, zirut tek
niğini en fayda.h tekilde öğretmek 
ve çavuşlara kavratmak maksadi
le bura.larda çalışmayı arzu eden 
Ziraat Mektepleri mezunlannm da. 
hocahkla istihdamlan ve bilhassa. 
bu ziraatçilerin mesleklerinde üs - · 
tlinlüklerlyle tamnmııı elemanlar • 
dan intihabı kar ı-Jaştınlmıştır • • 

A çılacak bu dört kurı;tan baş
ka birisi lzmitte, diğeri va 

Dlyarbekirde. yahut ta Mardi:ıde 
olmak Uz.ere 2 kurs daha açılacak
tır. Edime, Kırklareli vUA.yet -
}erinin elliden fazla köytlnde ve Af
yonda tetkikat yaparak Ankaraya 
dönen Maarif Vekaleti ilk tedrisat 
umum mUdürll İsmail Hakkı Ton
guç. yakında Erztnc:uı ve Kıı.nııa l!& 
cidPt:elctir • 

Bütün bunların hedefi şudur: 
Nüfusu 800 ve 800 den fazla o. 

lan köylerimizde tek bir köyün da
hi muallimsiz ve mektepsiz !lira -
kılmaması ..... 

Bu işler için müvnzenei umumi. 
ve bütçeı;inden 5milyon lira Ma
~rif Vekaleti emrine verilecektir. 
Şimdi Ankara köylerinde çalış~ 
makta olan çavuş muallimlere 38. 
er cfü:ik birer kütüphane hediye 
edilmiştir . 

Bu kütüphanedeki eserleri tet
kik eden yeni muallimler. bunları 
halka okumakta, hem halk terbi. 
ycsine, hem çocuk ve muhit kG.itü. 
rüne hizmet etmektedirler • 

V nlkmma ve bu kUltllr çalı~
mnlannı teftiş etmek ve 

yalnız bu işle meşgul olmak Uz.ere 
15 ilk tedrisat müfettişi a)Tılacak· 
tır . 

Bu mi.ifcttişler, ihtisaslan dola
yısiyle bilha.c;sa İstanbul teftiş kad 
rosunöaki elE-manl~r ıı.rasmdan ee
çilecek ve mUnu·ebe ile kurslara. 
yeni muallimle ralrşan mekteplere 
gönderileceklerdir. 

Cocuklar i<;in oknma. h"~RP 
\"ll""t hiJ~qj ''""""""" 1.-;t .... ,.., ... 'lııı. 

zırlanmaktadır. 'Ru kitapların hep-
11i bir arada toplanacak. her mu
hitin farzı havatma, coğnt1 ve 
iktısadi vazivetine göre değişik, 
ayn ayn olacaktır . 

Latif Erene/ . 

Köylü yaYrular clersfen sonra 
mektebin önünde 

Mekteplere tecrübe 
aletleri almak 

tahsisat ıçın 
• • 

Kültür Bakanlığı lise ve ortaokulların müfredat pro
gramlarında tadilat yaparken, fizik, kimya ve tabiiye dera
leri laboratuar levazımı için tesbit edilen yeni kitaplardaki 
bütün tecrübelerin yapılmasını da prensip olarak kabul et-

i 
mi~tir. Bunun için 300.000 lirahk tahsisat ayrılmııttr. 

Bunun 200.000 lirası fizik, elli bin lirası kimya, elli bin 
lirası da tabiiye levazımı için sarfedilecektir. 

KÜL TOR BAHtSLERt ' 

Köylünün kalkın
.m~sına doğru 

(Arkada,Iar, • 
Uk tahsilin yayıLmau için sade ve pratik tedbirler almak yolun

dayız. llk tahsilde hedefimiz bunun umumi olmasını, bir an evvel 
tahakk"uk ettirmektir. Bu neticeye varmak fasılasız tedbirler al· 
makla ve onun metodik Jatbikile mümkün olabilir. Milletin bat· 
lıca bir İfİ olarak bu mevzuda ısrar etmeyi lüzumlu görüyorum.) 

ATATÜRK 
Her Türkün kalbindeki anıtı 1 

tunçtan ve memıerden daha sı - mesele b~sbütün başkadır. 1Jk tahsil 
cak ve muhteşem olan Büyük yaşıııdakı çocuklardan yüzde 25 ş1 
(Dahi) nin son irşat ve işaret- okullara devam etmekte ve yüzde 75 
leri Türk dünyasına yeni bir uf- şi okul bulamamaktadır. 
kun açılışını, batmıyacak bir gü- Köylülerimizin Taksimi 
neşin doğmasını müjdeledi. Bü- Memlekette mevcut 39803 kciyb .. 
yük Önderin bu büyük müjdesi mllz nüfus durumlanna gö;e beş sı
tarihlere sığmıyan ve mabutla- nıfa ayrılmaktadır. 
şan Mehmetçiğin küçük Meh _ I - 16052 köyümliziln her birinde 
mctçiğini, Kurtuluş Savaşında nilfus 150 den azdı;:. 
sırtında mermi taşıyan Ayşenin Il - 16305 koyumUzün her birin 
Fatmacığını kurtarıyor, tahsile de nüfus 151 - _4?0 ~r~ındadır. 
nura, okula kavuşturuyor ki bu _m - 5505 köyUmUzUn her birinde 
derin manayı ve şümullü mefhu- nüfus 401 - 8~~ a~mdadır. 
mu ne öğretmenler peygamberi IV - 1427 koyUmüzün her birinde 
saydan Pestalotsinin yetimleri nüfus 801 -1200 arasındadır. 
· · ··k 1 · . V - 514 köyUmUziln her birinde 
ıçın yu se en enınlerınde ve ne Uf 1200 d f 1 d 
d b"' "'k F d "k'" . 1 . d n us en aza ır. 

e uyu re n ın emır erın e 1935 nüfus sayımı bu hususta da.-
bulmak mümkündür. 

Asn yıla sığdıran, kurtardığı ül-
kenin iyiliği için güç, müşkül, çetin 
taıumıyan ve her b~ladığını mutlak 
ba§aran BUyük Şefin aydınlattığı ve 
parmaM koyduğu yaranın çoğu köyde 
ve köylerde olduğu için bilyük müj
den in bayram yaratan havası en çok 
on iki milyon dört yüz bin Türkün 
yaşadığı köyü ve köylüyü dola,ıştı. Ve 
{Büyük Baba) nrn selamını götürdü. 

Çetin Mevzu 
Mevzu ve dava (0) nun her baş-

ladığı ve başardığı davalar çetin ve 
önemlidir , . 

Giizel yurdumuzun nUfu9U 17 mil -
yon olduğuna göre bunun en az yüz -
de 10 hesabiyle ilk tahsil c;ağmdaki 
sa}'lsı bir milyon yedi yllz bindir ki 
1934-35 istatistiklerine göre okula 
devam eden talebenin sayısı 567.686· 
dır. 

Bu duruma göre bir milyon iki yüz 
bin kadar ilk tahsil çağındaki çocuk 
okulsuz, öğretmensiz ve tahsilsiz bir 
haldc>dir. 

C:MilIPtin bru,lt<'n bir işi olarak bu 
mevzuda israr etmeyi lilzumlu görü. 
yorum.) veclzesivle ilham buvurdujhı 
mevzuun temeli budur ki bu öyle 
sathi bir haklşln söylendiği j!ihi bir 
ve iki taraflı basit işlC'rdP?l değildir. 

Bunun ic:ln ilk tahı;:il c1urumumnnı 
ve bilhas.c;a meıvzuun temeli obın köy 
vaz!y<>+ı .... ı:ıı:i kavram .. '!( l~"=fTt'ldtr. 

M,.1rt,.p ve Mu11Jlim 

B\ı,oiin sehirlerimi?.in 1170 irk okulu 
j \•ardır ki. bu ok1111:1.rda 6S51 öğret -
mPn ve 254!117 hı.lebC' Vil.rdrr. 

1 Buna mukabil on iki bucuk milvo 
: na va kın nlifusun vMadıih :.:lflSO~ kn 
i yiimtl7.d"n yalmz 4901 köyne okul i vardrr Bu okulların 6786 ö~r<'tmen 

1 ile 13169 tsı.lcbe bulunmaktadır. Bu 
vazivcte nazaran 34809 köyümüzde 
okul ve öğretmen yoktur. 

Şehir ve kasabalarımızda tahsil ya 
smdaki çocukların vUzde 75 şl okul 
lara devam etmekte ve ancak yüzde 
25 şi okulsuz kalmaktadır ki. şehir 
ve kasaba kadrolarına daha 3500 öğ
retmen ilave edildiği gUn ortada böy 
le bir mevzu kalmıyacaktır. 

Mevzuun esası olan köylerde ise 

ha enteresan t ablolar göstermekte -
dir. 1136 köyü olan Ankaranrn 39 
köyUnde nUfus 100 den az, 294 köyün 
de 100 - 200 arasında , 234 köyünde 
200 - 300 arasında, 207 köyünde 300-
400 arasında, 40 köytlnde 400 - 800 
arasında ve 53 köyUndc de 800 den 
fazla nüfus vardır. 

Tek Çare: Kalkınma 
Bu duruma göre Türkiyede nüfus 

150 den az 16052 köy vardır. Bu köy 
.erden her birinde okul açacak kadar 
paramız ve öğretmenimiz bulunduğu 
nu kabul edelim. O zaman görUlecek 
tir ki, bu köylerde ilk talısll yaşında
ki çocuklann sayısı 10-15 ve açılacak 
okul Uç sınıflı olacağına göre okulun 
her sınıfında 3-5 talebe bulunabilecek 
Ur ki, yapılaca'k muraf ve emek ya
nında alınacak netice hiç demektir. 
Ve dünyanın hiçbir yerinde bu çeşit 
devlet okulları bulunamaz ve göste
rilmez. 

O halde ne olacaktır. Bu yurt .. 
taşlar okulsuz mu kalacaklardır? Ha 
yır, bilakis kestirme yoldan bu 
yır, hayır bilakis kestirme yoldan bu 
yurttaşların bir an evvel okula, öğ
retmene kavukturmak için kıymet 
li kültür bakanımız Saf! et An kan Bil 
yük Şeften aldığı direktiflerle sessiz, 
8adas1z her gün bir adım daha at .. 
maktadır. 

Hulflsl Slinnflll 

lıparta bir Liae iıtiyor 

1 sparta, (Hususi) - Burada 
kültür hareketleri faydalı şekil
de ve bir inkişaf içindedir. Tahsİ· 
le devam eden talebenin sayısı 
vilayetin umum nüfusunun onda 
birine yaklaşmıştır. Vilayet ha -
ricindcki liselerde 400 den fazla 
talebemiz vardır. Bunun 200 zü 
askeri liselerde ve geri kalanları 
da bin bir müşkülat içinde tahsi
le devam ediyorlar. 
Şehrimizdeki orta mektep mu 

allim kadrosuna 3 muallim ilave 
sile burada da bir lise kurulması, 
şimdilikhiç değilse lisenin bir S' 

nıfınm teskili mümkündür. lspa 
tahlar sabırsızlıkla bir lise açı' 
masım beklemektedir. 





t::= = 25 • 2 • 937 ==========================-========================IUJW..Ax=::===-======'"=============================================== 

1 SAGLJK ·ıç!N 1 

Mevsim Hastalığı : Grip , 
Yazan: Dr. Heinz Qraupner 

B undan birkaç sene evvel, da- y 1 
d. ha doğruau 1932 33 kışın- 1 
.. ~ Abnanyada bir grip salgım 
-.ıoeterı:w,u. Dikkate şayan olan 

ardanberi hekim!erin 
gözünden kaçan grip 

imili nihaJet yakalandı 

:ok~: Bu aalgınm başladığı yer-
en itibaren dairevi bir genişleme f apınanıaaı, bilhuaa büyük tehir· 

~rı b~bırlerine bağlıyan caddele
takıp etmemesiydi. Grip, hiç te 

lkla hayaıe gelmez atlamalar ya
PILl'ak, llınulmadık şekillerde, umul 

• 

Çocuğunuzun 
iştahı var nıı ? 
Eğer Yoksa Şöyle Yar."n•z: Açı ~a
va, Oyun, Muntazam Y mek Prog. '""mı 

Ç ocuğum yemek yemi
yor!.. Bu, yavrusunu 

seven her ana babanın yüre
ğindeki şeytandır. Sofra başın
da işinizi, gücünüzü bırakırsı· 
nız, ona yemek yedirmek için 
akla, hayale gelmez çareler 
bulursunuz. Vaitler, vaitleri 
takip eder. 

ı ~ tehirlere gidiyordu. 

hı.~~l timall garbi Almanyada 
-,uyan bir aalgın, bir müddet 
'°llra Brauaclıweig ve Göttingen 
tehirlerinde sürüp gittL Bu misal 
~kaadıınızı izaha yeter: Berlinle, 
h..~gen, şimali garbideki Ham
~ lehrinden ayni uzaklıkta bulu 
ilan iki yerdir. Gribin, doğru bir 
)'ot ta.kip ederek Berline daha ev
~ relnıesi, Göttingen şehrine da
~nra gitmesi beklenebilirdi. 
" Uki, grip Berline, Göttingen-

f Açık Hava Çocuğun En iyi Gıdasıdır 1 ~ Aıuıe bir masal anlatır, baba: 
- Uçtu uçtu kuş uçtu, pırrr ı 

diye, böyle kond diyerek 
kaşığı yavrunun ağzına boşalt
mıya uğraşır. 

Uç hafta sonra uğradı. 

[) ahaaı da var. 5 kanunusani
de Göttingendeki salgın en 

~llif devresine ulaştı. Halbuki 
liraya 50 kilometre gibi ya.kın bir 

ıtıeıa.rede bulunan Kassel'de has
~ pek seyrek bir halde göründü. 
~ ~k 24 kanunusanide belir· 

\ Bu tuhaf şekildeki ıirayetin ar
&aında, gizli bir sır bulunmakta· 

dır. 

Grip, hakikatte insandan insana 

;:ı-aYet eden ln!ektion hastalıktır. 
Ulatnıaaı tabii gôrülen yerler

de niçin geç olarak ortaya çıktığı 
ilk llazarda kolaylıkla anlaşılamaz. 

Grip hiç ,Uphe yok ki, bakteri.. 
•lı olarak hUk.münü icra edemez. 
i'akaı ortada münakaşa mevzuu o-

~-~: Bu hastalığı tevlit &ilıı•· 
~ han.gt balrteriye )'llkletmek 
ın~lesidi r. 
'b Robert Kach'un talebelerinden 
~ichard Pf eüer, daha 1889 92 se
llelertnde Königsberg'teki salgında 
~ bakteri bulmu., "Bacterium 
.uıruıencae" adını vererek bunu 
cribtn lmili diye kabul etmişti. 

F akat hayvanlar üstünde ya
pılan aşı tecrübeleri netl

"8lnde grip tevlidine imkan bulu-
11atnanu.,tı. İnsanlara da yapılan 
'tılar nıuayyen neticeyi vermemiş, 
bazı pek haasaa vücutlarda nez-
1leırıai bir ,ey husule gelmişti. 

Böylece esrarengiz grip i.mill et
l'atında yeniden şüpheler uyanmı
)l b!Lfladı. Doktorlar araştırmala
ra başladılar. Gribe, müsap haata
le.rrn ytlzde kaç nlsbetlnde lnfluen-
ll baauı tqnnakta olduğunu tes
bite Çallftılar. 1929 aalgmmda 

)Üzde 62, 1931 salgınında yüzde 
'15, 1933 salgınında yüzde 20 nia-

'betını buldular. Bundan b&fka 
lııtıuenza basili, nezlelllerde, an. 
3lnıiıerde, tüberkillozlıula.rda, hattl 
"ilanı lnaanlarda bile bulunuyor
du. 

Senelerce sUren mesai, llhoratu
"arlt.r sabahlara kadar süren di· 
dltıneıer, açık bir netice vereme
~ 

T ıbbl ar&fbrmalar, bu yolda 
varmak latedikleri hedefe 

4-ha timdi vuıl oldular: Binlerce 
lıekinı gozUnden saklanan grip l
JtıiU nihayet yakayı ele verdi. Bu 
~U bakteri faalleslııe mensup de
....... ~. Bilniabe az bilinen ve nadir 
-ıımerden olan "VirUa,, adın • 
dnıdaıld bir &mildir. Bu gö • 
l'Unınez lmiller o kadar kUçUktilr 
kt dUnyanm en ince filtreleri bile 
buıı1an tutamaz, geçirir. Bunlar
::: bazdan bir milimetrenin yüz 

de biri kadar bile kutra malik· 
tirler. Bunlan ttretmemek me11e
leeı de uzun saman muvsffakıyet
liıiık içinde sttrüp giden bir ~ldi
~ olnıu.,tur. Nadir olan ve çok 

Uçttk bulunan 100 nevi vlrUs bUn
Yeli araıında bir tanesinin grip l
-.ut oldutu anlaşıldı. 

• • • 

On maddeli 
Nasıhat 
L·sfesi 
S ağlık mutfak ve kilerden 

baılar. Bu sebeple ıu na
sihatleri dinlemenizi tavsiye ede • 

riz: 
1 - Yiyecekleri bayatlat • 

mayınız! Ağırlaımıı et. ekıimeye 
yüz tutmuı yemek laıık kaıık mi
denize dolan katillerdir. 

2 - Her mevsimde o mevsi
min taze gıdalarını almağı unut • 
mayınız. Yaz ortasında lif olsun 
diye konserve yiyen, vücudüne 
ihanet eder. 

3 - Meyva en büyük dostu· 
nuzdur. Kilerinizden eksik etme • 
yin fakat bayatlatmayın taze taze 
yiyin. lns.ın nasıl ölürse meyva
ların hayatı usareleri de zaman 
denilen zorbanın gücüne dayana
mazlar. 

4 - Ucuz etin yahnisi yavan 
olur derler. Az alın fakat öz ..ılın 
berbat bir yağın kilosuna verece
ğiniz 60 kuruı para iyi bir yağın 
kilosuna vereceğiniz 100 kuruıa 
nazaran 60 kuruıluk bir zarardır. 
hem kesenizden, hem midenizden 
ziyan edersiniz. 

5 - Kilerde iyi bakamıyaca
ğınız, iyi saklıyanuyacağınız bir 
yiyeceği toptan almayın. Ucuza 
da mal olsa toptan almayın!... 

6 - Soğuğun, sıcağın, pislik, 
sinek ve r"tubetin yiyeceklere ne 
gibi tesirler yaptığını merak ede
rek bir defacık araştırın ve ona 
göre tedbir alın. 
7 - Kileriniıe mazarrat verecek 
her türlü canlı yemi~çileri farele
ri, sinekleri, karıncaları daha ev -
velden yok edin. Aksi takdirde 
bunlar evinize musibet taııyan bi
rer kervan olurlar. 

8 - Saadet ve sevqi gözden 

(.,ocuğunuıa yaı ve lcış açık .tıavadan 
bol bol istilacle ettiriniz. Kapol• yer 
/erin havam/ığı çocuğun katili olur. 
Çocuk gezmek, foımak, oynoy;p 

sıçramak iç.n yaratıirı11§f1t 

Olen bir vücudün yeniden 
hayat bulması 

acaba mümkün müC:lür? 
Rusya.da Doktor Briukonenko, 

bUtüq dilnya ilim adamlarını hay· 
rete düşüren bir tecrübe yapmlfb: 
Bir köpeğin bafını kesmiş, bu ba.p 
aun 'I bir kan ceveli.m lleti tak. 
mit ve bu kesik h&f böylece altı 
11&&t yaşamıştı. Köpeğin bu kealk 

başı, bu esnada, her türlü hayati 
aksüli.mellerde bulunmuş, gözleri· 
ni kapayıp açmIJ, inlemiş, yemek 
yemiş, yalanmlf, velhasıl her türlü 
hayat cilveleri göstermişti. 

Briukonenko, bu tecrUl>estnde, 
tabii kalp ittiradı ve ahengi ile kan 
cevelan ettiren kendi icadı sun'i bir 
kalp, bir "autojecteur" kullanmıt
tı. 

Birkaç sene sonra, Doktor Brlu
konenko, tecrilbelerinin ikinci saf. 
hasına, tam bir vücudu yeniden 

canlandırmıya geçmifti. Bu safha· 
da, operasyon maaaaına bir köpek 
yatırıımıl. bu hayvanm gögatt açıl 

Dll§, ve hususi penslerle kalp dur· 
durulmuştur. Ve köpek birkaç~ 
kika 90nra ölmüştür. Bunu mütea
kip, kısa bir tevekkuf devresinden 

sonra, pensler kaldınlmı,, köpeğin 
kalbine "auto~teur,, teabit oluıı
m~ ve bu suretle kopek yeniden 
canlanmıştır. 

göze intikal etmez. A§k bile mid• 
den CJeçer. Çünkü: Sıhhatte olmı· 
yan bir midenin beslediği vücut· 
ta, sevgi de sıskadır. 

9 - Tatlı yalnız ağzı değil, 
sıhhati de tatlılandırır. 

10 - Temiz kap kacak sizi ze
hirlerden koruyan en kuvnetli ıl· 
lihtır. 

Geçen sene, Brlukonenko'uun 
tecrübeleri için, Moekovada bir 
Fizyolojik arattırmalar ve tecrtt
bevi Terapötik EnstitüaU kurul· 
mu,tur. 

B• enstitünün esas kısmı, çok 
mUkemmel bir fizyoloji llıboratua
ndır. Ve bu llboratuarda, hayvan

lan yeniden canlandırmıya matuf 
akla hayret verici tecrübeler ve a
meliyatlar yapılmaktadır. Bu llbo
ratuarda, ilim &damlan, hayatı u
zatmak çarelerini bulmak için, ö
lUm denen hldisenin muhtelif saf. 

halannı ve vetiresini bUyUk bir dik 
katle tetkik etmektedirler. 

Doktor Briukonenko, kendi tec
rUbeleri hakkında diyor ki: 

ÖlUm, muhtelif 11afha ve merha
lelerden mürekkep orijinal bir fiz. 
yoloji vetiresidir. Anlamıya ve 

öğrenmiye çalıştığımız nokta. bu 
eafhala.nn hangilerinde ilim yeni
den hayat vermiye kadirdir ve Acia 
kaldığı devre nereden başlar. 

Senelerce durmadan ve aciz ge-

tirmeden devam eden mesai netlce
ılnde, eıurtitUnUn ilim adamlan, 
ancak vücuda yeniden can verebi
liyorlar, fakat bu yeni hayatı ida
me ettiremtyorlardı, ve ameliyat
tan kalkan hayvanlar, birkaç saat 
yaşadıktan aonra, yeniden ölUyor
du. 

Halbuki bugUn, enstltttnnn k&
pekleri arasında, geçen sene ağu&. 

tos ve eylUl aylannda öldUrillen 
ve billhan yeniden canlandınlan 
b'9 köpek mevcuttur ki bu hay
vanlar; ikinci hayatlarmı Y8f&-

Çocuk sırtta gezer, yemez, 
yalvarırsınız. Biraz asabileşir
siniz ! O da asabile~r, fenala
şır, fakat yemez. Günün birin
de başvurulan bütün çareler de 
tükenir. Fakat çocuk hali ye
miyor. Ha gelsin kuvvet iliç
lan. Şişelerle Kalsiwn şurub
ları, bir içer, iki içer; onu da 
bırakır, güzel kokuludur, çiko
litadır diyerek Apo Kalsium 
verirsiniz, bıkar. 

G ünün birinde Adan Z ye 
kadar türlü vitaminleri 

ihtiva eden ve mahiyetleri pek 
malfun olmıyan ilaçlara dada
mrsımz. Fakat maalesef çocuk 
ilacı da içmez, yemek te ye· 
mez: Size bu hususta neler ya
pılması lazım geleceğine sil· 
tunlar dolusu yazılarla anlat
maktansa, meseleyi kısa kes
miye ve bu sayfadaki resimle 
ri gözden geçirerek yapıla • 
cak işi kendiliğinizden anla
manızı istedik. 

Oymı, eğlence ve açık hava 
programlı bir de yemek zama
nı işin iç yüzüdür! 

Böyle yaparsanız: 
- Çocuğum yemek yemi

yor ı Sözünü de unutursunuz. 

Baıtan Yaralananlar 

B &f lmutnm en nazik yerle
rinden biridir. Her hangi 

bir şekilde ba.tmdan, ytlzUnden, şa
kağından, kulak tozundan yarala
nanlann fazla kan kaybetmeleri ve 
doktor gelinciye kadar hayatlan
nm tehlikeye dlifmeai imklnı var
dır. 

Eğer yara boyunda lse, yaranm 
alt k1Smm1 resimde olduğu gibi par 
mağınızla 111karak kanı kesmiye ça· 
bşmalı11ınız. 

Eğer yara, .,akak UatUnde, yahut 
kulak arkasındaki saç başlangıç· 

maktadırlar. 

Bu hayvanlar, muhtelif suretler
de ölmüşlerdi: BazISı zehirlendirll
mı,, ve bazısının da bütUn kanı a
krtılmı.,tı. Halbuki bugün bu kö
pekler, istisnasız, çok iyi ıurette 
yaşamakta ve normal ,erait içinde 
inkişaf eylemektedirler. 

Fizyoloji li.boratuan, halen, ay
nca, ölüme çok yakm bir halet olan 
ve çok defa ölümle nihayetlenen 
inme ve buna mUmuil her nevi 
tiddetll aaııuntı ve "choc" larm 
mahiyetini tetkik eylemektedir. 

Tetkik edilen mevzular arumda, 
bu .. choc" lann kanda ve hUceyre
lerde huıl ettiği aluıüllmeller ile 
bunlarm diğer dahili uzuvlar tıze
rind*t t-esirleri vardır. Llboratuar 
da, aun't yolla hayvan vücutlannda 
"choc" lar hU8ule getirilmekte ve 
bU&bare bu hayvanlar buna kal'fl 
bulunan usullerin tatbiki ile iyile,
tlrilmektedir. 

EnatitünUn bttttlıı bu sahalarda· 
Jd çalıpıalan ile fimdiye kadar el
de ettlfl neticeler haklmıda doktor 
Briukonenko, deml.,tlr ki: 

'1nnn vtlcudunun ytnlden ha
yata \adeel meseleelnl de nihayet 
halledil~lleceği hakkında bUyttk 
bir kanaatim vardır ve c:ahşmala.n
mızm hedefi de bittabi budur." 

lannda ise, F"l akta l geçen kalın 

damara iyice asın.ılı, u damarın 
yeri yaşlı adamlarda kabarık ola· 
rak pek bellıdır. <...; ·ı çleıde belli 
olmazsa da yeı ıni .ol 'ca bulmak, 
göz alışkanlığ, dolayısı) le kabil • 
dir. 
Eğer yara, yi.izde ise boynumu· 

zun arkasından kulak tozu hizasın 
da geçen ve tahıi zamanlanmızda 
kalp gibi attığını hı "' tfr.,.ımi:ı: ka· 
lm daman çen kemi· ı ile- el aya• 
sı arasında ola ('ıt kuV\'etini:ı:le sı· 

kıştırarak kanı k('smi\<' ve doktora 
yetişecek zaman kazandırmıya ca• 
lışınız. 

Hıçkırık 
Nasıl 
Geçer? 

-Hüppp! 
- Allah, Allah ... 
- Nereden ... Hupı p ... yakalan• 

dım şu gözü gör ol sı a) a bilmem 
ki .. Hüppp! Hay şe) tan.. Hüp.. 
Hay! 

Evet, oldukça, oldukça değıl de 
adamakıllı can sıkar. Fakat bunda 
ne şeytanın, ne de başkasının gü
nahı vardır. 

Geçsin diye yalan s ylerlcr, kor
kuturlar, su içirirlcr, d:ıha bilmem 
neler yaparlar. Fakat bir defa: 

- Hüilpp! diye b !adınız mıy

dı, değme marüetle kuı tu1manın 
imkanı yoktur. 

Halbuki mesele basıttir. Kı•aca 
izah edelim. 

Ciğerlerimize giren haYa. ki biz 
buna "nefes" diyoruz. girdiği yer· 
den muhtelif şekillerdl' çıkar. Söz 
söylemek suretiyle, do~rudan doğ· 
ruya ciğerlerdeki ha' \ ı d ğiştir
mek suretiyle, şarkı soylcmek, ok• 
sürmek suretiyle çıkar 

Hıçkırığa geltnce, hı~ kuık oksiir
menın taoan tabana t1.:u, Laıa.11dır. 
Ta;bir caiz ise, hıçkırık, te~ine 

öksürüktür. Meseli. öksururKen ne
fes veririz demiştik, dcğıl ıni ? Şu 

halde hıçkırırken de nefes alır~! 

demektir. 
Hıçkırığın lebebi; hicabı hacizde 

vukua gelen bir yanlışlıktır. Bu 
yanlışlık bir kere başgostcrir: 

- Bööh! diye birisini korkut • 
malt. 

- Sen benim kırk paramı çal • 
mışsm! demek, beyhudedır Evet, 
belki bu suretle lni bir korku hi • 
cabihacizde ayarlar. Fakat mesele 
kat'i ıurette halledilmiş olamaz. 

Şayet hıçkınk her hangi bir 
haatalJlqı eseri değil de, şu bildi· 
ttmiz alellde hıçkınkaa şöyle dav· 
ranmak llzmıdır: 

nk önce clğerinizdekl nefesi ta
mamlyle bofaltarak bekleyin! Da,. 

yanaıblldiğiniz kadar bekleyin! Ar
tık tahammUl edilmez bir hale ge
lince çabuk ve geniş bir nefes alm. 
Bu hareketi muntazam bir ~kt1de 
dört, be• kere tekrar edince, hıç 
kmk kesilir. 
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SiNEMA HABERLER/ ( EKONOMi ) 

vaffu olan j8n Pr&nl.f-1dh'· Çok 
yakıp)dı ft cÜıa yaJan olan bu ... 

natklr herkes tarafmdan beğenil· 
mektedlr. 

Ramoaa rotu ~ yıldıs Loretı
ta Y11D1 lçin biçilmle kaftan olmut

tur. Jliııtli kabile relai rolünde i8e 
Don Ameche bUyUk bir muvaffakı. 

yet g&stermiftir. 
J'ilmln ~vrillflnde mevmun eaa

mm teekil eden Helen Hunt Jack-

Adanada pamu 
buğday ve diğer 

maddelerin ihraçl 
Adana, (Husust) - Geçen bir haftanın ekonomi vaziyeti 

hulisa ediliyor: 

Bu hafta içinde 467 .435 kilo pamuk aatılnuftlr. Bunun 
71,625 kısmmı fabrikacılar, yüzde 13,68 kwnuu ihraca~ 

eon'un romanına tamamile riayet yüzde 14,49 kısmını da çeteciler almJŞlaidır. 
edllmlftlr. 

"Kumm derili,, Bhıtliler rolle • 
rt lçln bizzat bu kabileler efradın. 
daa anatkirlar MÇilmiftir. 

iane I aatlfl olDWmftu'. lane lI üç haftad!l" y0kken bu hafta 
~satışı olmuştur. Uç hafta önce 41-43 kuruşa satdmıf 
bu hafta 45 kuruşa satılarak yükselmi,tir. Kapımmalı uda g 
haftadan 1,25 kuruş fazla, çokta 0,50 kuruı eksiğe satılmak 

Filmin ~vzuunu anlatmadan ev- ntile 44,2~4,SO kurut bulmuttur. 
Yel mlzik kısmi hakkmd& blru Parlak azda geçen ha~ fiatı- ---

malftmat verelim: m muhafaza ederek, çokta ı ku- Yunanistanın 
ruf fazla bularak 39-43 kuruşa 

.. =:r~uk azda geçen haf- 1 ktısadi 
Küçül Scr6u'n11n çeyiıJiği filmJen bir sahne 

R amoaanm mtızlk JmmmJ 
kompomtl5r AJtred Nevman 

tertip eylemlttfr. 8aniu için met
hur "8Ul.,ll llUltAis Del Campo an
pje eömlltlr • 

ttkinden 3 kutut fazlaama ve , C' 
çokta o,5o kuru, nokunma ıi· yarli arı 

Fillerin sevgil.si 
Hintli cocuk 

l'llmin mevzauna plinoe, o da 
IUdur: 

Konmo clftlill ahlbeal 8enora 
Korenodur. Kibar, mairur bir .. 
dm olan Seaora Korno, clftlllt 
bOyllk bir dial}illıı ile idare etmek· 

derele 3 7 - 38 kurut bulınuftur. 
Ebprea te.. dört hafta evvelki Atiııa, 23 (A.A.) - Bq 
4g 25 kuruşa mukabil bu hafta M!taksaı iktiaat mecliı!ftİD 

' mı toplantumda devletın b 
50 kuruta aatdmıftır. Klevland kil ekonomik tartlar içindeki 
•tıfı olrruum,tır. lünü izah ederek ezcümle d 

BUODAY tir ki: 
tecllr. 

• Yerli buğday ild hafta enelld Iktiat meclisinin hiildmi 
Ofl• l'Ulp, ume.Jne ha1ftDla • fiyatından O 625 kaybederek bu yanıbaımda çalıpnan o kadar 

rm. kırpJJmak IUDanmm p1dlllnl hafta 6 kuru, "tmittir Kıbriı rurt bir ıeydir ki, mecliıin t 
lhlw.r ec1tr. Bu arada 1arpıcı1ar da P 11 • lamı yeni yeni ku-lvetler ill 
-ı-ıoleridr. Flup Ramonayı eorar. buğdayı, arpa, yulaf, ~ . sa- sile takviye ettik, bugünkU d On iki yaşındaki 

Sabu bin bir 
macera yaşamaktadır 

F illerin amtiii çoquk,, Inıl· 
llaleria timdi ffindiltında 

cevırmekte olduklan bir ftlmin .... 
• ~edibi JP•• bir hl

~'.11 ..... ftU ~ ;)~. ... 

tilıd'"çevrllmeP t.ı•ınmlfbr. Ver. 
d.iftmia resimler fllmba muhtelif 
aahnelerini gijetermektedlr. 

RejJ8Ör, uzun w yoruau anetır
mala.rdan eonra bq roltı oynaya • 
cak olan Sabllyu buluyor. Sabu 12 
J'8fDlda yetim bir Hintli çocıaktur. 

Bir prensin fil aJurmda m aeyl&
llğl yapan bir gocuk fillerle o ka. 
4lar yalan arkadq OlmU§, O kadar 
anlqmlfbr ki, hayret etmemek 
mUmkUn delildir. Sabunun filler a
namdakl en yalan ve en lyl dostu 
da 80 J81"'dald Kalanp adlı fildir. 
Bu fille Sabu araamda bez, ti • 
kemnes ve ~ kaı'llbkb bir 
leVli vardır. lkial de ))er ttlrltı lh· 
ftlde blriblrlerlne yardma ~ 
eanla.b&lla hUlrdırlar. K&ttl hU7lu 
m •)ialeriniıı bir ooıu, m bJm 
derili hayvanlara ağır muameleler 
yapar, cmları ite zorla•* eder. 
ıer. 

..,.. ille bu lfl gU1er ,... '" tatlı.. 
619 Jl.par. Bir sQın, kendllerlne 
fena muamele 1&l>'D IQ'IMrln ytl· 
sinden çlledm ÇJbrak Gdcbrmıl bir 
- \!ir. llbıde de lhtlrr tu JCalan. 
p ormana bçm11 ve rutlldllı ya-
bant fillerle m~;ye slrllmll
tt. J'Dlerin açtıiı bu ımaJaarebe ,... 
l6lll aran korJmııg bir ~ 
halfDi all!Qiib. Canavarlar lfbl M-

So611 lilminn üsfiinJe 
vu11etı. •nunlll'& eaJdmnaja bq 
JaJ&D filler aneak Sabunun tatlı di· 
U1e lhtJllldm ~erdir .... 
tuf8D Kallnpyı. 8alnı ytıDeJı ... 
le çallrdı. FU glrlftlit muharebe
den yalDa Sabunun batm t~ vu 
pgerek gocııp aııtma aldı ve en 
d&ıdll. Sabu ile Ka)anpnm anı. 
mam, hwanlarla hayvanlar ~ 
~ anlqmanm PF'•ca.k btı- er. 
zıetidlr. 

11ımertn ~ 
lt~fDmlbu 
anllflD&Qm ö.lmes 
bir velikuı olarak 

~· 
Gene Süunma 

hayatı da çok f& • 
J&DI dHgkı~r. ıfe 
Dils OD lkJ, ~da 
oJuı bil QOCUk tıg ,......beri bin 
Mr....-a,,a. 
~k.,....r. 
Cocuk: .... ,. 

---bir klfde ......... 
~it 

slıilfCNlr&umeılil-
nl, it lene llOilra 
da b&buml kay • 
ltetmlftir. s.a 
1landd llOllra da • 

cukcatmn daymmm evine lllr ıh'· 
diği gfln yengeel, bir batta IOllra 

da dayım ölmtıttttr. Bunun UZerlne 
bir mahbua rahibi, bu çocufun U• 

ğunnıa olduğunu aöyleY"rek •tef
te diri diri ya.Jrılmumı latemit, bir 
gece Sabuyu at.et y.rimı tberiııe at
mak laterlerken. te)'ZMl tarafın • 
dan kurtanllllJI, Haydarabat ta • 
raflarma kaçırdmJft.ır. 

•~ tıtlan olmamı,tır. iane çıfidi de ya, tahdidatı, reık.beti tam 
Papuı lw'ldamaP glttifinl ten. atılmamıştır. Y.t!rli çiğit geçen ıerbeat bırakan premipleri 
dı.tnt 16ylenlııce kızar. Al IOlll'& haftaki fiyata olarak 3,625 - etmiıtir. Bu prensip karar 
Ramona papu De blrllkt.e pllr. 4,375 kunıta çokta yübeğe cit· z~de b~ devletin ~zilll 
KlrplCdarm relalert Alebanclr da- • • K1 1 d ·&:~: 1 dıcı kudreti yukıelmektedır. 

mıştir. ev an çı._~ atışı 0 • let, ferdt kollektif veya llUllW' 

hl oradachr. manuı, koza azda biru fazla ve menfat'ler arasında çı:ıcmasıı~ 
Alelm&ııdrm IOll defa pldiffnden çokta pçetı haf• fiyatına ola· önüne geçmek m{Qkün o,~,.. 

bert Ranona bnyUmtıt, defillnift.lr. rak 0,-:1 s - 1J ......... --'~. ihtillflarda hakem mff1dliad f.,te bundan IOD ~ _ _,. -w.ouaa.y~ · 

ra aradan geçen Alebandr ona karp aWra ga.ter- Satılan pPluk seçen bafta'ldn. Iktilat meclisi, hü 

yıllar içinde Sabu mete bq1aıw.. da lmm evin km ol- den OlalUfl& dl ı~ yıl hafta· ~~o!=ia;.•--~'~" 
...._ bltfok ma. dulunu anlar. Halbuki Ramona Se.. ZUıC'. rnüpvi&iallnlk dofayıaile çok 
eetaıu ~ 1!0ft .......... tın deifidtr. Mo- nİI • ~~mevkii 
nihayet İngiliz re- ~no lmıiı Hblt1l b1r ım olcluğuııu miş • ROMANYA DUODA Y 
jlılörln tefebbU • ve evl&Uık olara.k almdıfmı llSyJer. Fabrikalat &ıemle piyaa13 ifti- ~A P.RIM 
de artlBt olmut • Hulba film, amgiıı bir qk ma- rak eunitler ve ihtacatçılar bir Romanya hük6meti 
tur. ceruı içinde devam eder. hayli gerilek durmutlaidır. U- mal~ buğdaylan i~in.prim vedJ 

Rollerlnl gayet •. -;,;• • ·ı..-~ r. ko • d mesinl kabul etmııtır. l1:ıra 
lyi bec Sab Silvi s·d m1.1&aayet lti'Uill;lyıe e nomı U• tara verilecek olan prim yU:ljll] 
lstlkbal~reu Hin~ Si ya 1 ney rum me\'limle mütenasip aurette üç nisbetin<Jen fazla çavdan 
bir yıldın olaca'- ... HlllCI Hayatmdan canlıca devanı etmektedir. vi olmryan buğdaylara mah 
br. Aynlıvor mu? İHRACAT ?1arak .vaıon bapa 500 ley'-

MORIS ~ A"' .. ---- ikin. :ı_ııı_ • • ıbarettir. 
Hollvut ka1Jl&)ırlarmdaıa alcfıtı- '""UUUll ClAillıun ayı ıçın -----

ŞöVAL YE mız habe 1 ..Jt ... n .. ı--ı... de ihraç ettiği paa.a miktarı . B lr saman • r ere av~, IOD ·-U'CJ 1920,626 kilodur. BU pali11ltlann 
!ar be)U -....111' artiatler hakkında buı tt. kilosu 31,81 kuru§tur. Pamukla· 

perdenin en bttylk dlkodular çıkJqtır. Bunlar bu • nn ın~u kıyıneti 764,691/ lira . . . 
f6bretlerl arum. gUn için birer hakikat oıcıuıu be- tutmaktadır. Aynca 3742 lira kıy .

1
T:tyiki ~ana~•=~ 

cta biılunan lrmlı6 n1la teeyyüt •tmenılt olmıema raf met~e ve 15670 kilo ilkarta pa tıela ~ e~:... te 30 maddı 
· r muk ~aç ol~tut Ada..- • ı enn IUlllUDUD ncu _ 1 

,arkıcı lılorlll fJ6 • ~ ob)'UCU)armma llalMm -ver- dan Pamuk çigidi dfarÜı,s65,'932 m~ibince vermekle .miiketl~ 
't&lye 110D zaman" meJJ fa)'dah buluyoru: kilo ihraç edilmlıtir Bunun da lunduklan 1936takvimyıb1f 
lin!a gözden 4d.. ~ göN, Sllvtya Sici- Juymetf 63,89b li~dır. Aynca vellerini bir iati~aya ~pten 
ter' ctbl olmut • ney ._. hayatmdan tam•mDe 24586 liralık çlgid kU9ben ile mi 1937 Mart nıhayetilıe kaCllP. 
tu. a~ karar k flzeredtt 33,403 liralık çıi.sid yatı ihraç e- ~allin en bllyUk mülkiye 

verme • dilmitt~ nne •ermeleri lhım reım..-Safda.n 1<>1dan tenkitler bqg&J- Buntm lebebl, bir J&ıW maceram. 
1937 

• • lkincikln dir 

terndftl. Amdcan mıat tarmun dır. SDY111ot birkaç ay evvel çevir- içinde _:::ıdan 5g17 ı~1T* ~ -·--..... -----.-ııııııı = ::.:=~='= e: dili bir filmde, figüranlar araam- ğıraak, 467 liralık yiin, 4389 lira· 
eylemek için "ytbıde Jll,, r......... da, baalt bir rolde çah11n bir Fran- bk ausm:n, 7345 \iralık un 1460 li 
bir film çevirmeh Uru- veıdl ft ma a&ıW ~ ve bu fakir deli- rahk. buğday ihraç oluamuıtur. 
aeTircll bile! M9lluar ~ ~ bn1ı De, ,.ı bir macera,. atıl • Bir ay zarimda A~ ibra • 
Venıeuillln id&Nll altında çevirdi- mıya karar V9l'IDletfr Hemi ele Ja cat Ye.k1lııu 1,239,820 liradır. İt • 

, · halit lae 89030 liradan ibarettir. 
il fUm1D lmDl "Nete ~ dir. Pocbe ada Jd bu delibnlı Sllvl· Bu miktar ihracat 1936 ıeneainbı 

Korla şavat79 ba film -~ yaya, mak bir diyara 1eyabat t.k· İkinclklnun ayma nazaran 735, 
de eekl taraftarlanm feDldeD lff• llfhul. bu111nm111o Söyleııdlllm a6- 695 lira fazladır • 
ke, -.e,e Wattu*. Bu ıt1mde Ko- ,._ Sil~ stdney ele bwm 1rüa1 et- ADANA I:PLIKLER! 
ria gayet tabU bir IOl Ja}lllllltu'. JD.. nıifUr. A~ ipliıkleri ve })eJlerinden 
1811811 filmin IOD derece muvaffak ~ l&)'l&lar, bu Ud artt.tiD ~ç olıınan miktar gittikçe art• 
0ımalJllda mtlblm lıtr &mil lu..l ~ IU'k llMIDleketlerlndmı birine maktadır. Ikfndklnunda ihraç 0-
yılcb 1ı1ary Glor,dlr, ilk defa bir- gldecelderi w anda ,..ıee•ceklert lunan 239685 kilo iplilin tutan 
u~- film -.a-w.-aa..ıı __ 'ba...a 242,993 liradır. Aynca 48539 kilo 
ll&W '!j'D''l'M-a~ •• Q;lııi ~ be • ıı._.. k o 5 .. '!t lJ ...... 
bl.rleriJl.l katlyyen ~ an •H .. .,., ıymett 7,~ ına • 

. _ _._., ... _ Bollftt Diuhablrlmlsden tJa h1I- dır. 
lardır. F•v--... muhtetem de.• 
korl&ı' 1~ çeYrllnılt olan bu '1ı. ... mutıımı maıtmat bekll,o • TURPANDA BAKJrA 

muha _.._. ru. Adanada tutfan~ mahlul art· 
Dıln gerek ~~-At seret.mtl· makta olduluncUn ıebze pi,_. 
ziil P kuvvetlidir~ 11 dilpneye baflanuftu'. Tüe be1c 

AMONA Ostincle Hoke.y ıa 5CMIO taze bezeıya 5b kuruta 

Bu;::~~~ asmcla perakende olarak satı~. 
oıarak, 118ktır w .._ a, ~ 1Ca1-...... AFYO 
del Rto tarafmdan ..ıt olan.k gn. Laadra, 2' CU> _ Bus llıtb • Borada U. 2. 931 tarllıfnde laoe 
rilmll olan Ramou tDml ...- de aoı., ~ Mt:icehd ,.. • mat muamele gOl'lil8'ıllr. Bu batta 
1me de renkll olUak tem1'nftH lar4Jr• İnhlllarl"1" ~ 8018 kilo mtı1*p. 
nımm b8I rota bu defa "ıtb,.. • at yapmlftır'. ihracat yoktur. UJut-

nm en gir.el ~ yılctm Loret- Kauwda ..,._,. ıa.-t. Almua- tuncu Kaddeler tnhlianmn 1ıiP haf· 
ta Yunı tarafmdur ,apıbmttai. p, ~ 2 -1 pıtp pL ta zarfmc!akl JaPbtı abflar' ,a,le 

Br1rek bq roltl ille Don A,,,.._ mlltiı' • ,a.terllmtttlr: 

~ ,."1mJlbr. Dan Ameebe t ..... K•ıwla, 1nlcre- .,. Al. 1ta1Jaya 100. Jdlo, AbiWapıa DO ~--------.-· .... ,.... ....... ~~ .... .... 
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DCinva gazetelerinde 
aOziimüze ·caroanlar 

Bir tayyare ile onalh 
kilometreye yükselenler 

1 

köşkün kapılan fifreli kilitler gibi 

parolayla kapatılarak, o kelime bilin· 

1 
medikçe açılmasına imki.ıı obnıyan 

nQmeratörlerle kapanmaktadır. Bi. 

raz da otomatik telefonlara benziyen 

bu nümeratörleıin muhtelif şekiller· 

de 56 kontakt yapılması mUmkUn • 
dtlr. 

SUDA 
BATMIYAN 

KADIN 
Avustralyalı Madam Parker, Ilı 

harika telakki edilmekte ve doktalı

lar tarafından dikkatle muayeneı.. 

t&bi tutulmaktadır. ÇfuıkU bu baya
nın bacaklarındaki adele kuvveti o 

kadar fazladır ki, mtüstü ıuya lUUl• 

dığı zaman, hiç batmadan bir kayık 
gibi güzel ve rahat bir ,eldlde ya.
mektedir. 
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toı Malaganın ıiclclefli muharebeclen sonra i~galincl en ilk resimlet 

Harbi Kim Kazanacak? 
Malagan~n işga:i 
esnasında büyük 

facialar oldu 
r;:r:::·;,~:;,::::;,:~:::·ı 

gelen Franm gazetelerinin . 
Maclrit muhabirleri faroftn-

. elan gönderi/miı olan mek- ı 
fuplardan lıulôsa edilmi1fir. 

~·····················~ 

' 
Mısır ve Milletler 

Cemiyeti 
Cenevre, 24 (Hususi) - Bugünler

de Cenevre muhitini işgal eden iki 
mühim mesele vardır. Bunlardan bi. 
rincisi, Türkiyenin hassasiyetle takip 
ettiği Hatay meselesinin göıilşillme • 
si, diğeri de Mısırın Cemiyeti Akva. 
ma girmek Uzere vaki olan müracaa • 
tıdır • 

Birinci dava, Cenevre mahfitterf nin 
uzun mUddettenberi alaka Ue ve doğ. 
ruyu söylemek JA.z.ımgellrse çok kere 
TUnklyeyi haklı bularak mUtalea et -
tiği bir "lstiklat., davasıdır. İkincisine 
gelince, bir çok sahalarda kendi mu 
kadderatmı ıkendi tnyin edecek olan 
Mısırın, Milletler Cemiyetine bir Uye 
olarak alınması için B. A venole yap 
tığı müracaat bura mahfillerinde 
bıraktığı intiba Mısırın çok lehtnde. 
dir. Hele, ba§ta ',l'ürldye ve lsviçre 
olmak Uzcre, Mısırın Cemiyete alın • 
ması için cemlvet genel sekreterli 

. ğine yapıhnış mUraeaatla burada çok 
1 iyi karşılanmıştır • • • 

Hayatı 

otoda 
geçen 
bir kadın 
Inaan gUn gelir ki, her ,eyden bı -

kar. Maddeden lezzet almamıya baf 
lar. Hatta aramızda hayattan bile bi
kanlar az mıdır? Fakat bazı muhte -
ris yaradılışlar, iptill dereceeinde 
nıerbut olduklan şeylerden kat'iy -

1 
yen bıkmıyorlar. Mesel! radyo me -
ra.klısı bir kadm tanıyonsunuz. Buka 
:lın bütUn gUnUnU ve gecesinin boş 
ıakitlerinl radyo makinesinin başın

ı la geçirir. Kati'yyen bıkmaz. 

Moda dünqasından haberLer 

Elbiselerin bugünkO 
şekillerini değiştir-

mek istiyenler türedi 

1 Fransada da böyle bir kadın var
iır. Fakat bu kadın müfrit derecede 
Jir otomobil meraklısıdır. Her gUn 

sabahtan akşama kadar otomobilden 
aşağı indiği yoktur. Tamam yedi ıe 
nedenberi hiçbir gün otomobilden a· 
şağı inmemiştir. Otomobille on bin
lerce kilometroluk uzun mesafeler 
katetmiştir. En son mocla iki ıaril elbise 

Janet Dejader ismindeki bu kadın Moda ve kadm, mazide olduğu gi 
yedi senedenberi on beş, yirmi kere bi, bugün biribirilc atbaşı gitmekte:. 
ölüm tehlikesi atlatmıştır. Fakat dir. Yarın da öyle gidecektir. 
talii varmış ki, hepsinden de burnu Her sahada göze çarpan ve asırla ı 

bile kanamadan kurtulmuştur. - danberi devam eden erkek - Kadıı. 
mücadelesinin zaman zaman taraf 
lardan birinin veya diğerinin zaferlle 
neticelendiği görülmemiş hadiseler · 
den değildir. Garbin en geniş düşU · 
nen cemiyetlerinden tutun da, şar • 
kın en mutaassıp memleketlerine ka 
dar, içinde yaşanılan muhitin şartla
nna uygun olarak sinsi ve açık yapı 
lan erkekle kadın arasındaki bu kav 
ga, görüyoruz ki, ekseriyet itibarile 
kadınlara birçok zaferler temin etmiş 
bulunmaktadır. 

Dün, cemiyet hayatının içinde ka· 
fes arkasında yaşamıya mahküm O· 

lan kadın bugün sokakta erkeğin hi· 
zasında ve onun kolunda gezmekte· 
dir. 

DUn, insanlığın en ta.bil hakların· 
dan blle mahrum sayılan kadına, bu 

1 gün, cemiyetin idaresine iştirak gi -
bi en yUksek vazifeler verjlebilmekte 

1 
dir. Ve bu misaller daha çok uzatıla 

Otomo'b1' C/elisi Janef Dejacler bilir; bunlardan daha neticesi, erkek 

:rin aleyhtarlığına rağmen zorla al! 
tan haklar diye zikrolunabilir. 

Ancak, bu erkek, kadın beraberlill 
lavasında bazı garabetler de olın\J ' 

;or değil... Mesela, son ıamanlard• 
ortaya kadınlar tarafından yeni 'le 

orijinal bir iddia atılmıştır .. Bazı J.'f 
rupa memleketlerinde ve "garabet 
diyarı,. olan Amerikada hayli taraf· 
tar kazanmLIJ olan bu yeni modayı orf 
nın kadınlan şu ıözlerle mUdahalr 
ye ve neşre c;ahşryorlar: 
"- Her sahada erkeklerle atbllfl 

yUrlimek ve onlann halz olduğu bU· 
tUn meselelerin bize de verilmestııl 
istemek en tabii hal~kımızdır. MeC ' 
liste kürsU istedik, aldık ve muvaf • 
fakıyetimizi aleme tesUm ettirdik. f} 
vin geçimine kadın da karışmıyor, d• 
dik, dairede, fabrikada lş aldık ve bO 
suretle erkeğinin kazancile geçineıııl 
yen birçok aileleri sıkıntıdan kurtar
dık. 

' Madrltten Fransız gazetelerine ya
Eılıyor: ispanyada dahili harp bu gt. 
dişle daha çok devam edeceğe benzi .. 
yor. Devletlerin ispanyaya her iki ta
rafa da gönUUU göndermemek hakkm 
da a.demi mUdalıale komitesi tarafın· 
dan verilen karan kabul etmeleri, 
harbe kar§! menfi §ekilde mUe8Sir o
lacak gibidir. Fakat bu karar çok ge. 
ciktl. ÇünkU bugUne kadar her iki ta
rafa da kati miktarda gönUUU iltihak 
etmiş bulunuyor. BUtUn aksi iddiala
ra rağmen şurası muhakkak ki, Fran. 
ko tarafına daha zl~de Alman ve t. 
talyanlar gönüllü olarak yardıma koş 
tutar. Bununla. beraber eğer devletler, 
ademl müdahale komitesinin kararını 
tatbik etmekte samimi ve kat'i davra
nacak olur1arsa ispanyaya har:çten 
gönüllü gelmesi mUmkün olamaz. Bu 
takdirde dahlll harbin ömıil daha çok 
kısa 8Urer. Fransa.run ve ltaıyanm ıs. 
panya harbine gönüllü gitmemesi hu. 
rmsunda koydukları ağır hükümler, 
gönUllU sevklyatını kat'i surette dur· 
duracağa benzemekle beraber, Ispan· 
yada henUz endişe bertara! edilm4' 
sayılamaz. 

! ______________ ~~~------------------------------·~--~------------------------

Şimdi. bUtUn dUnya kadınlarma Y' 
nl Mr tekli! yapıyoruz: Erkeklerle a1 
nı kıyafette gezelim. Cemiyetin iı;IO
de ayni hak ve ınUkeUefiyetlcrle ç!Y 

hşan insanlann biribirinden farklı ld 
yaf etlerle gezmesine biz bir sebep ga 
remiyoruz. 

Siyasi vaziyet bakmımdan hayll bir 
~UşkUlAt ve zorluk içinde kıvranan 
J~panya, hn.rbin maddi ateşi alt n1a 
hergUn biraz daha ezllmekte ve harap 
olma.Jrtadır. BUUln cephelerden alman Cenup ıehirlerinden birinde solakta 
telgraflar, harp sahnelerinin feci blln bir seyyar salıcı 
~olannı yaparken sivil hıılkm at~ ve 1..A t...tt...... n ' 1 tl ri 1 l\ume "'' ~" azaran vaz ye e n n 
kandan na.sıl ilrktUğUnU de hesaba harbe daha elverişli olduğu tahmin e-
katmak l!zımdır. Asi tayyarelerinin diliyor. Maamafih, asi kıt.alarmın şu 
bombalan Madridl altüst etmlgtlr. Bu !IOD gilnlerde umumi bir taarruza geç
mmtakada bombalanmamıı bir nok- memlş olmalan da daimi ve sıkl bir 
ta, bir mahalle kalmamıştır. B~ ~z. hazırlık vaziyetine geçtiklerini gös
den halkın cephe gerilerine göçUnU, tennektedir. 
kaçt§IDI görmek acısına katlanabll • lspanya t:ahlU harbi ı b gU kU 
mek çok .zordur. Sivil halk, daimi bir gösterişi, Madrid hesa:mna pe~ it:ıL 
korku lçın.de yaşama.ktadır. Bununla nanbahı olmamak! be be le te 
beraber Madridin dUştlrUlmesl de ko- ümitleri kıncı deği~dir. ~U~m~çile· 
tayca olmıyacak, kuvvetli bir ihtimal rin bUtUn cephelerd ı k'ld 

hını . --"l k d k' e uımımı şe ı e 
\'e ta ne göre, q=• r apılarm a 1 taarruz p!Anlan tatbik etmesi faydalı 
m~stah)tem mevkiler aşılamıyacaktır. neticeler verebilmektedir. Ancak bun 
Hu:COmetc;iler ay.lardanberi tahkim lann müdafaa. komitesi kararl&nna 
ettikleri bu mevzıleri, dalma qma.k· ne dereceye kadar uvduitınu da tah· 
ta ve buralarda lhtlya.t kuvvetleri ~ı- mln etmek zordur. Mildafaa komitetıi
rakarak ileriye hareket etmektedir- nln Astuıi zaferi hakkmda1d tebliği. 
ler. ne rağmen Havas Ajansı, Frankonun 

Bu flerl hareketler. eon lkl hafta l· beyanatına atfen bu galibiyeti lnklr· 
cinde Madridln lstlkball lehinde Uml t da mrar etmektedir. 
verici bir eeklldedlr .Ecnebi maha!il-
den ııza.n mal\lmata göre, Madrlt an. 
cak müdafaası hafif kuvvetler eline 
bırakıldığı gUn tehlikeli bir va.zlyete 
d.Uşecektir. 

Malaganm 91.lkutu çok feci olmut
tur. Şehri her taraftan eıkıgtıran 
Frankocular. muannlda.ne bir mUda • 
faa ~rmedlklerl lc;ln fe}ırf n dit mev
zilerine kadar eolrulabilmltler. hattl 

Fransa da 
iki nazır 
Karlar altında 

eok kolay içeriye girmek iınklnım bul Chambery, 24 CA.A.) - Vat D'tae. 
muşlardır. Sukut mrumd&. halkm re mmtalwnnda dağlardan kopup ge. 
çok btlyilk bir korku içinde t~ema- len Uç çığ neticesinde nazırlardan Cot 
ları, en katı yUreklilerl bile ağlatacak ve Lagranbe'nln de dahil bulunduğu 
ıir manzara göstermlgtlr: bir kervan karlarfı altında eıkqıp kal 

Frankocular, geniş bir toprak 118- mıştır. 
de, eağla ve eolla daima irtibatla- Kurtulma ameliyatı hararetle de • 

muhafaza ederek hUkamet mer- vam etmektedir. Nazırlar lrurtulmug
' )'8.na§lllak is~edikleri için, hU.. la.r ,yollamıa devam etmişlerdir. 

Yunan ve 
Roma esati 
rine de geç 
miş olan bu 
kadına bu -
gün Afrika 
kabileleri a· 
rasmda ta· 
panlar var -
dır, Afrika· 
nın Göller 
mıntaka 
s ı n ı n Ci· 
lonok kabi · 
lesinde mu
kaddes ço • 
cuklara Ar· 
lemisia is • 
mini verir· 
lcr. 

INANMIY ACAKSINIZ. 

Bu delikanlı henüz 28 yaşmdadır. 
Elinden tamam 82 tUrlU iş gelir. Ha
yatını, ekmek parasını kazanmak için 
icabına göre bu 82 türlü işten istedi. 
ğini yapar ve kazanır • 

HEP BİR 
İşte sir.e tnc;ilizce bir şiirin dört 

mısraı. 16 kelimeden mürekkeptir. 
Yukandan ~ağıya doğru okuduğu -
nuz zaman da ayni m!nayı bulursu • 
nuz. 

SHALL 'WE ALL Dl E ? 
WE· SHALL DIE ALL 

ALL DtE 5HALL WE-
DIE ALL WE SHALL 

FAKAT DOGRUDUR. 

Fakat, şunu da söyliyellm ki. er
kekleri bizim elbiselerimizi giyıni1' 
de icbar etmek niyetinde değiliz. oo 
lar bunu biraz küçüklük sayabilirtet• 
ve teklifimizi reddederler. En doğrO 
yol, kadınların erkek elbisesi giynı~ 
sidir. Fakat bunu da biz olduğu gib 
ka.bul etmeyi kadınlık bakımındaO 
ağır buluyoruz. 

Ka:bul edilmesini istediğimiz baJ°f 
ket tarzı şudur : 

Daha çok erkek elbisesine yakıJJ 
ve b".l.Sit bir elbise modası çıkaralırtl
Bu modayı bUtün dtinyaya yayalııtlt 
bu yenl moda, göreceksiniz ki, pelS 
kısa zamanda her tarafta şiddetli bit 
alaka ile karşılanacaktır. 

Hem, doğrusunu isterseniz bu, U<
tisadi bakımdan da erkeklerin boşu• 
na gidecek bir modadır. BayanlarınıO 
elbise masrafı olarak bütçelerini k.., 
bartan btiyük rakamları kUçliltme~ 
cemiyetinin intizamını bulandıran b'O 
sahadaki erkek • kadın farkını katdıf 
mak için bUtUn dUnyaya teklif ediYo' 
ruz: 

- Beraberce yen) bir tip elbise Y9 
oalım ve hepimiz bunlardan giyelinı- , 

Bır liman 
tamamen 
yandı 
Vaşington, 24 (Radyo) - Ala~ka

da Duglas adındaki liman, bir ya.fl!S" 
neticesinde 3 saat gibi kısa bir zaınıııı 
iç~de tamamen yanmıştır. 

Sicilvrd:. Askeri 
M~nevralar 

Roma, (Radyo) - Ağustos ortala" 
nna doğru Sicilya ada.sında bUyUk bit 
askerf manevra yapılacak ve bu nıa· 
nevraya. tta.ıyanm deniz bava ve kari 
kuvvetleri tam teçhizatla igtirak ede. 
ceklerdir. 

Mussolininin bu merasimde hnzır bil 
lunacağt ve eiyaai ehemmiyeti hsi• 
bir nutuk eöyllyeoeği hakkında b:ıl 1 

p.yialar do1qmnktadır. 



e:; -- - 2u.Z.~37 :=-~==============::==================::-::::;;0::0:,;~g=:m:;;..ırT:rT:Mt:ft:ıa.ııı,e, ... ,.. ... ıCr-..:.sr.~ KJZil,AY~-:.;:::::ı;=:::==:=:::::==:==:::::=::••-=-~-~--=------===~ı:.==::======~==~!"::::::::::: 13 

Grip, Nezle,baş ve diş a~rılar ının kat'i ilacı KESKiN Kaşelerid:r. Bahçekaptda 
Deposu Salih Necati Ec:r.anesL 

Anfora ismet lnönü KIZ Ensfi füsüncle çocuk bakımı kursunda 

Z ı RAAT~ 

Güzel bahçe 
nas.il ve ne şekilde 

tanzim edilir ? 

Mecidiyeköyünde 
ölümle biten facia 

(Bafı 1 incide) ı 
ğmda bir adamın asıldığını görme · r f 
dim. Esasen jandarmanın elbisesi dt l s p a n ya S ya n 1 
haki olduğu için farkına da varda - (Başı ı incı te) 
maz. Ben Caferin kamyoniyle karşı - Diğer ta.raftan asi Kuvvetlt:r kuman 
laştıktan biraz sonra etra.ttsın sesler danlanndan birinin söylediğıne göre, 
işittim. Beş, on metre sonra durdu - İspanyada mevcut 5:! \•ilayetten otuz 
ğum zaman arkamda, yer.de jandar- üçU, bugün FrankoC'uların tahtı işga. 
ruanm yattığını gördüm. Kamyonla- !indedir. Ayni kaynaklar, rek kısa 
rımız biribirine kat'iyyen çarpmadığı ?:amanda. trJ yekfına rlaha Jıi,·k c vi. 
için hiç bir sarsıntı hissetmP.diğinı gi. !ayetin de ilave olunacağını ~e.>it et
bi bu kazayı da duymamıştım. Ben mektedirler. 

Türk yılclıı çiçeği 

tesbit edilir. Sert rüzgarlar yük· 
selen sık ağaçlarla siper1e&111. 

Fazla güneş münferit ağ::ıc;larh 
hafiflendirilir. Yatak, yemek ve 
misafir odalarının bahçeyi görüş 
hatları ile bina ve sokak kap1s1 · 
mn istikametleri kaydedihc. Bi -
nanın her katma göre yapı!acak 
bu etütten sonra toprağın bir lıtı 

ç~tk metre derinliğine kadar nev'i 
cinsi sondaj yapılarak tayin olu· 
nur. Bahçe yerini meyli, münha
nileri hesaplanır. 

2 - Bahçe planı ve es:ısları-
Etütlerden sonra bahçe veri ta -
m~"llen ölçülür. Binanın etrafı, 

girinti ve çıkıntıları da ayr•.ca el· 
çüli.ir. Sabit noktalar (ağaç, ku
yu. kameriye, küçük bina, lamba 
direkleri, havuz gibi) aralarında 
ki mesafeleri ölçülerek teshi t O• 

l:ınur. Bunlardan .hangiterin!n 
kal<lınlabileceği işaret ediliı. 

Bahçe" sahibinin arzulan sorulur. 
Sebzelik. meyvalrk, ağaç, çiçek. 

yolun sağını ta) p ediyordum. Daha Dün ~abah. Malaga cephe!'l' rıoe tek 
fazla sağa kaçst'lm henMğe clilşerdim. tUk piyade atm olmus.<;a da ~ •nı·'- rlü
Jandarma basamaktan kendisini ellottı ak~ma kadar avni ·i' l'iet ve 
fazfaca dışan"a vermiş olaca't ki ik" ku'•vetle devam etmiRtlr. 
kamyon cırıı.ı:ımda kalarıılt E>zilmiştir . ., ,l\ei deniz tavvarf'leri. "ab'l lu:ı karşı 

.BİR ŞAHİT ve sonra sa;ıt sekizde nlmak üurc iki 

Hadisenin şahitlerinden tzmirli kere Valanda se-hr\nin üzerinden u~-
Mustafa da gördilklerini muharriri _ muı::ılardır. Bu tayvarelerin rıttığı bom 
mize şövle anlatmıştır: balarla Uç kisi öl~ii.ş.' birkaç kiıst ~·a. 
"- tk' k ka-ıJactığmı ı-alanmıştır. Maddı z1yan yoktur. Bu 

1 amyonun ·"' "' ta 1 il kl' b ' bo ..ıı b' d · darnumın bir yyareer, s re ı ır m'ıtt' · lınnm 
vte küır1az 1

80hnrl~ da Jan dUı;ıtUğün' U ateşine giri~tikleri bir sırada n.nd11.o-
e çes a ın e yere 't' ,, • 

"rdil V h koı:ı.tıım llla bataryalarının atNıı kar~ıc;ında 
go m. e emen yanma "' · • 
O kı d S i r ... u 01- knc:maga mecbur olmuşlardır . .Bu tay. 

nu vo a ım. • es verm yo •ı • . . 

U U
. İki k d u arn varf'lerin acıkla.rda demırhvPn harp 

m şt . amyon yan an on • mil . d ld' -· d., ·k 
ı 

1 
b • d 'bi cs~ttmek ~f' enn en ge ıgı :r.anne ıı ıl:.. te • 

arma a mış ve ug ay~ ı:::... d~r. 

suretiyle döndüre döndUre emılş ve 

atmıştır. Jandarmanm belirıde pa - H M 
taska varmış. MUsademenin ~ddetin- af ay Üza• 
den kasatura yaralmm on meb-e ile-
risine sağa. kmı da vine o kadar sola k • B f 
ftrlamı~tı . Biraz sonra ölU !!!andığım eresı aş ıyor 
adamm nefes aldr~mı gördUm. Ve (Başı J tncı:-tf':l 

öerhııl Şi~li tramvav garaimn_ . kadar olduğu gibi, bu bayramı da istiklali 
kosarak 1mdadı SThhl otomohtlıni ve k.ab 1 d'l · 1 , 1 be be ta . . u e ı mış o maıc a ra r m 
nolisi vnwetten hRhP.rdRr ettım. Bu b" h .. k. . · d k tl . . 

11 
ır uzur ve su un ıçın e ru aya 

~rmda $ı!;li milrettebatınd~11 DO s d - b d b .. "k b' te il 
"Wrridmı oa hAdi~e v~r;ne g-eldi. Yara- ma ıgı ura a uyu ır ess r u. 
ı",, or.ınım ı!!eren bir kıt"'~"'"""' ııtı:ı.nıılr yandırmaktan geri kalmamıştır. Ha 
l<':tf~I ha~t:HıE><ıh"'• ~etirdik. Fakat 45 tayın. elinden çok sıkıntı çektiği Me 
dakika sonra ntdU... dup delege Düryönün Paristeki te 

ADLİYEDE maslan vatant şefler tarafrnda.n al 
ka ile takip ediliyor. DilryönUn 

F'acianm tahkikinf> nöhetcl mlld 
deiumumi mnıı.vini T<emal el kovmu~ sa hükumeti tarafından Parlse çağı 
vp "vvelki gün. l!e<'e ~eç vakte ka _ rılmasınm sebepleri muhtelif şekiller: 

ıi~~ifise verbıı1e tet~ibtla mesırol de tefsir edilmektedir. 
olmustur. Yer ar-;fRlt ntnıı?hı kin hıır Halepte tekr::ı.r toplanan vatanile~ 

~ ka.mvotıun ne"'l'de fren tuttu~ Vf' 25 "'1bat müzakerelerine başlamad 
ne ~eldlde durduğunu tt><=hit etmivf' en·el dahili karışıklıklarla h!disele 
imkan g-örülememjstir. f'ill"ktl agfal- çıkarma;k, böylelikle netice ilzerind 

\3m ormanı, çimenlik, t.!ntS, tm üzerinde tekerlek izi kalmamakta- müessir olmak karcmnı vermiş v 

spor yeri, havuzlara kum parkı, ·drr . ta.şkrnlıklara yeniden başlanuşlardrr. 
pergula, sera. kaskat, havuz. 1...tk, Suçlular dün cUrmü meşhut miid - Suriyenin bu vazi) etin kötil netic 

yeşil çitten duvar, çiçekli ve sar- deiumumiliğine verilmif5tir terini tahmin eden durbin mah.fıll 

maştkh veranda, güllerden tii- DİYOR Kİ: ri, ciddi bir endişe içindedirler. 
Cafer kendi.sini şöyle müdafaa et _ Bwıa rağmen, Halayda tam b 

nel, ı enkli taşlardan moıayikli sükfın vardır. Türkler ,kendi alm , .. 
mektedir : " 

yollar, mozayikli tarhlar, statü zdarmı, şerefli ve tam müstakil b' 
"- Jandarma zorla bindi. Ben içe-

'.'e heykellerden tezyinat ,,e bu hayata namzet kılan kudretli anav 

gibi şeylerden neler istediği öğre 
nılerek tesbit olunur. Bundan 

rlye almak için israr ettiğim halde tanın himayesi altuıda bütün bir ü 
binmedi. Kamyonun sağ kapısı da bo- mitle beicliyor • 
zuktu. O tarafa da alama.dun. Ve ni. Karar Sabırsızlıkla Bekleniy 
hayet ben çamurlukta gideceğim, de. 
di ve i~rar etti. Geçenlerde birkaç Halep (Hususi> - Kurban ba 

ramı, Hatayda >: sönük geçmişt 
jandarmanın bir şoförü dövdüklerini Hataylılar, bayram şenliitlerini, İl 
ga:r.etelerde okuduğum için daha faz- tiklanerine kavulituklan güne hıra 
la da lsrar edemedim. Ben kamyon • mışla.rdır. Bugün Antaltya ve lske 

r=~!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~!!'!!!!!!~lt ıa kaşılaşacağım zaman kamyonu - derunda hakim olan umumi kana 
mun geçeceği kadar bir mesafe tah _ bu bayram günüm.in uzak olm.adığıd 

1 

1 

min ettim ve ona göre idare ettim. Yedisinden yetmişine kadar büt' 
Halb k. . . . . f Hataylılar 25 temmuzda başlıyacak 

u 1 Jandarma kendısım çok az. lan mUzakerelerin neticesinde Ce 
la dışarıya vermiş ve bu kaza olmuş- yeti Akvamın vereceği karan sa.b 
tur . ., sızlıkla beklemekte ve bu kara 

Milddeiumumilik suçluları asliye il- kendileri için bir b~yram ıo.e\-;ncı 
çüncü ceza mahkemesine vermiştir. receğini Umit etmektedirler. 

Deniz Levazım 
Komisyonundan : 

Satınalm -
Tahmin edilen bedeli (5325)1ira olan 15 ton kalın benzin, 

şubat 1937 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 te kapalı z 
usuliyle alınacaktır. Muvakkat teminatı (399) lira (38) kuruş ol 
şartnamesi komisyonda her günparasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecekleri ka 
1ı teklif mektuplarım belli günve saatten bir saat evveline 
dar Kasnnpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu 
bilinde vermeleri. (765) 

Efgan Tıb Fakülteslne Hoc:a 
Alınmak lf(n. 

Ef ganistanm Kabil Tıb FakW teaf için birf tabib dU~erf Ec 
iki kimya bit Fisyoloji ve Fanna kodinami ve bir Tıbbı Karı 
muallimine ve bir mikrop aşısı bir de kuduz aşısında istirll1 
edilmek üzere iki mustahzire ih tiya~ olduğundan bu şub de 
ihtisas vesaikini h!mil olanlann vazih adres ile asa<Tıdaki ese 
tahrir~.., mfü·ar•at etmeleri. ı:. 

&ktor ltetat ::ZzıJ. 
tonrt1fc f(1ı'l.·nl 1), ~ 



GENERAL -ELECTRIC 
RADYOLARI 
Generar Electric dünyanın eısiz, emsalsiz en büyük fabrikasıdır. 

Radyo üzerinde yarattığı harikalar: 
1 • Dina111ik oparlör 
2 • Alternatör Offrekans 
3 • Radyo Sirkyü 
4 • Çelik ıambalan 

5. ~ealfo;e • 
1937 Modellerindendir: 

Ra<dlyo demek 
GENERAL.ELECTRIC 

Her aktam sabah saat 7 ye kada r General Electric Company'nin kunetli merkezini dinleyiniz. 

S h t d 31,48 metre Kc 9530 
c ennac a Y1t,S6 .. Kc 15330 • 

İf&l'el: Elektrik seıi ·ıo milyon voltluk e1ektrik 1arfiyatı"' Deme kil r 
Merkezler fU şekilde takdim edilir: (this iB the National Broadcastlng 

Company G. E. C. and W 2 AD an intemaUonal StaUon of 
the GENERAL ELECTRİC Company Schennactady Newyork) 

Satsı merkezi: O K W Beyoğlu, istiklal caddesi No. 28 

Çatlayan yanında. Telefon: 43849. Telgraf DEK A W E · lstanbul 

• • • • ' pımrm11muuıınt1U1HU1DUDnınmnmınmınmn 
Bır cılt doktoru dıyor kı: -D:yarbekirde ~ . 

mmummnnın 

Bazı insan~ar vardır ki: Vü- 1 Y - 10° 1 A AR U 
cutlarında ufak ve ehemrr~ i lllndellk sıyasl halk puteeidlr. 

• • 1 d Şarkın ilk ve Ttlrkıyenin en yetsiz sivilce gorse.er, er- ucuz gazetaldlr. 

1 k ' dd A.boneaı: Şehirlere; yiUJlı 300, a şe er ve şekerai ma e• Oç aylıit 100. Köylere; yıllığı 
200, Uç aylığı 50, ntıahaaı bir ku 

eri yemekten içtinap eder- Ş!: ~ıayetıerl ıçtn illnlan. 

ler. Halbukl, bu h:ç doğru ,, ~ y m =·~~is.Ban mı 
eğildir. Şeker sadece halk be9 kunı~. 
asında "kan çıbanı,, d·ye 
nılan cilt hasta ·ığına doku

r. Geri kalan her türlü cilt 
astallk~arında hastanın h:ç 

çekinmeden şeker ve. şe
erli maddeler yemesi ma
arrat değil fayda doğurur. 

HAS KALMiN 
(. '-t, dif, romatizma " bütün ainlara kartı 
bt .de Wanmuı lizunaelen kıymetli bir iliçtır. 

-Çalınan Fofoil'af 
Makinesi 

aXdrldSyde Gazinocu KlmD, zabı. 
taya müı acaatla bir iddiada bulun
muttur. Bu iddiaya göre, phınna 

ait ol'1"Ü ve 70 lira kıymetindeki bir 
foto~ makinesi Ata lmnirıde btrl 
tarafından qmlıruftır . 

Ata pollaçe yaılr•Jammw olup tah-r--; _________ IBiiiill kika.t yapdnıaktadır 

erli alı da O u . 

TASARRUFU SEViYC RSAN 

VE Li • LI A.LI 
Fakat Yerli Malını Behemehal 

siliııer Ba:ıık 

Yerlimaffar Pazarından 
ali 
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" • Üsküdar Ayazma Değirmen sokak Ahşap üç katlı 6-;da 1 taşlık 2 
R eski 3 yeni 5 No. sofa elektrik ve terkosu havi 

K • Üsküdar Hace Hesna Hatun ma - Ahşap i ki buçuk katlı 6 oda ve 
A = h ailesi cami şerif sokak eski 7 bir kuyulu 
1 • MU. Yeni 13/ 1 No. h 

ç • Üsküdar Rum Mehmet Paşa ma • Ahşap biri iki kat diğeri bir bu. 
A hallesi Uncular sokak eski 57 ye- çuk kat ikişer odalı 

Bir ev 1370 

. . 
Bir ev 760 

• ni 73, 75 No. lu 
Kahvaltınızı • Yapınız : 5 ü akildar Kazasker Ahmet Efendi Ahşap iki katlı 6 odPlı 

MARKA. R 11 d • mahallesi salı tekkesi sokak eski ÇAPA eçe er en MA. 13, 13, 13, yeni 19, 21, 19/ 21/ 1, 

Ev 706 

19/ 21/ 2 No. 
Başka Yemeyiniz R = ü sküdar Arakiyeci Hacı Mehmet Bahçeli ahşap iki buçuk kat s 

(Her yerde ısrarla isteyiniz) ~ ~ :ıa:;~:~i ~0~h~;~:u caddesi es- oda· ve terkosu havi 

DUkk!nli bir ev r;ze 

Bir ev 784 

ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA - ÇAPAMARKA -· Kadıköy Cafer ağa mahallesi bah· 
çe sokağı eski 48 yeni 54 No. LI 

Kagir bahçeli 3 kat 6 oda 3 sofa 
elektrik ve terkosu havi. Bir ev 1572 

llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll•llll•lllf•llll•IUl•llll•llll•llll•llll•llll 111 • Üsküdar Açık türbe Ahmet Çele- Ahşap iki buçuk kat 13 oda 2 
sofa ve elektrikli bi mahallesi uzun yol sokak eski 

10 yeni 16, 22 No. lı 
Ycnikapı eski Katip Kasım yeni 
Yalı mahallesi Katip çeşmesi so
kağı eski 5 yeni 5 No. lı 

Kadıköy Cafer ağa mahallesi Tev
f ik sokak eski 1, 3 MÜ. yeni 14 
No. 1ı . 

Kagir iki kat 6 oda kuyu, sar
nıç ve elektriği hav1 

Ahşap ikl kat 4 oda iki sandık 
odası 2 sofa ve elektriği hav7 

Erenköy Sahra), cedit mahallesi Ahşap bir buçuk kat bir daire 
Kayışdağı caddesi eski 15, 15 MÜ. 8 oda bir sofayı havi bahçeli 

Bir ev 2056 

Bir ev 1921 

Bir ev 884 

' 
yeni 158, 158 No. lı Bir ev 1858 

1 - Arttırma 23/ Mart/937 tarihine dUşen salı günU saat 14 de yapılacak ve ga}Timenınıl en çok bedel v .. 
renin üstünde kalacaktır. 

Dişlerin eksiridir. Her evde bir· 
tüp Kozmin diş macunu 

bulunursa o eve diş 
hastahklar1 gireme;Z 

I· 

2 - Arttırmaya girmek icin muhammen kıymetin % 10 nisbetinde pey akc;csi yatırmak lhımdı?'. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 fU. 

ze tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 

~ - Fazla izahat lc:;in binalar servisimize müracaat lazımdır (1046) 

EMNiYET SANDIGI 
Kurulu, a.rihl 1868 

VADELi VADESiZ Mf VDUAT KABUL EDER 
Eınlftk, mücevher, altın, iÜnıü,, ve tahvillt kar,ılığı 

tlDÜNÇ PARA VERiR 

ZARAFET 
Değişiklik 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli divan 

Lambaları 
Kordonu, fişli ve 60 Vatlık lambasile 

Peşin 295 krş. 
SATiE'0E 

Tel: 44983 

Şubeleri: Beyoğlu, Tünel mey
danı lstanbul Beya
zıt, Elektrik Evi 

Kadıköy Elektril 
Evi iskele cad. 

Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

G O M E N T A L Nezle ilacı 
Nezleye n ıribe yakalanmamak " yakalandıktan tonra 

çabuk kurtulmak için 

G O M E N T A L Nezleilacını 
kullanınız. Her eczanede bulunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Türk Anonim Şirketi 

SERMA YESI 20.000.000 TORK LiRASI 
iDARE MERKEZi: ANKARA 
SUBELERI: ISTANBUL, IZMIR, BURSA 
İSTANBUL ŞUBESi BAHÇEKAPI NUSRET HAN TELE
FON 20043 
BILOMUM BANKA MUAMELATI - HAZIR VE iNŞA 
FDILECEK BiNA OZERINE AVANS 

Ehven şeraitle kiralık kasaları vudır. Adres: lstanbul: Cafaloğlu. 

A. NE E T il Müesse::~:l:~:nı t~:~::::diğ:~:~~y~:efe~z! 
MlDE 

Bikarbonat de sut 
Komprimeleri 

YANMASI, 

HAZIMSIZ. 
1 

1 ! LIK, FAZLA 

~ 1 

.YEMEKTEN 

RUSULEGE 

LEN MiDE 

AGRILABI -

NA KARŞI 

de bu bayan gi- • 
mide ağnsından 

kurtulmak için bir ıife 
1 alınız. 
r Fiyab 20 kuruştur. 

GAYET MU-

E§IRDlR. 

MA\-1 YAS· 

Si ŞiŞELER-

DE. 

HER E C

ZANEDE A

RA1'INIZ. 

ŞiŞMAN YANKO~ 
Maiazuı: latanlnıl Yeni Poıtane caddeai No. 39 

Mevsim1ik son Moda 
Mantoluk ve ropluk kumaşlar ipekli 

pamuklu, keten kumaşlar 
Beyaz ve renkli 

Tuhafiye daire.inde en zenı in çqit hazır ve ölçü nzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr 
Her cins ~ofra takımları, havlular 

Cihaz takımları 

Nefaset - Metanet - Ucuzluk 

mecbur kaldığı gayrimenkullerin eski sahiplerine iade için yeni 
bir takım kolaylıklar göstenneğe karar vermiştir. 

Malları sandığın üstünde kalan eski mal sahiplerinin bu husu .. 
ta izahat almak için binalar servisimize müracaat etmeleri rica 
olunur. (1045) 

'Rafael Amram ve Biraderleril 
Debagat ve Krom F abrikas 

Krumlu vidala, rugan ve fantazi deriler, Kromlu ve nebati köııele 
sanayide kullanılan her nevi deriler imal olunur. 

• 
YEDlKULE KAZLIÇEŞME, K1RlŞHANE SOKAK 



=========ıc:::::==========- KJZU.AY .=====-=================------== 20. 2. 937 ===== 

Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Sirkeli· 

Sermayesi ve lhtlyatakgası 1.000. 000 
Liradan Fazladır 

, 

Sennayesl TUrkiye IŞ ve ZIRAAT Bankaları tarafından ödenmiı mau bir miiesıeee ve en bil· 
yük ai&orta ıirketidir. 

Sigortanın Bütün Branılarile Uğrcqır 
Yangın - Nakliyat - Hayat - Otomobil kazalan - Ferdi kazalar - it kazaları. Sigorta 
hususunda her türlü müşküller için gişeleri meccanen izahat venniye hazu'dır. 
ADRES: Yeni Postane karşısında Büyük Kmacıyan han Telefon: 24294. 

~~~~~~~~~~--~---... 
1111111•11ıı•ıuı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı111111•ıııı•ıııı•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıı11•ıın•ı111•1111•ıı11•1111ı 

-
Türkive Sise ve Cam i • -
Fabrikaları Anonim Sosvetesi i i 

== SERMA YESI T. L. 1000000 i 
==BİLUMUM ŞİŞE VE ZÜCCACİYE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDEN TOPTAN 55 
- SİPAR!S ALMAKTADIR 

VEREN MARKASINA DiKKAT 

~ 1 
FABRiKA: ISTANBUL PAŞABAHÇE i 
MEKTUP ADRESi: BİRİNCİ V AKiF HAN BAHÇEKAPI 1STANBUL. i 

§ Telgraf Adresi: CAM1S lSTANBUL. Telefon: 22219 - 22630 = 
1111•ıın•ıııı•ıı11•1111•1111•1111•1mııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı111•ıııı•ıııı•ıııı•111ı•ıııı•ıııı•ııııll -·-

RiP 
Hastalıgının 111•11n•tıtt•t11t11tt1t•ıı11•u11•1111•11n•nn•nu•111ı•111ı•ıııı•nu•ıııı•ı111•111ı•ıır 

Yegane 1 -
_ Anonim Türk Sigorta Şirketi 1 

ilacıdır ! Sigorta teknifinin modem esaslan üzerine kurulmuş kuvve tli mall rn,>lara lıtinat eden §§§ 
milli ıirkettir. Yeni Postane karşısında Büyük Kmacıyan hanmda daırei mah.susasmda • 

Telefon~ 24294 JI , 
·~=======-~·===~~=---..__.;; _____ _ 

Paralar idaresi 
llqemeı.tnl teVll etmiftlr. Klrgtr binalarla henüz lntaatı bltmemı, 
'mllb ve kıymetli analara, kıaa ve uzun vadelerle, ehven ve mflAlt 
fU'Uarla ödünç para verir. 

Adrm: Bahçekapı - Dördllncll Vakıf han, Zemin kat. cadde. 70 
Telefon numaram '(23654) ", 

Radyo 
i~TiFADELi NASiHAT 

R ~:I) Y O Almak itl.,.en amatörler içia en büJiik .._,ut, RADYO ahmd•a ene) bir defada: 

ultanhamam Havuzlu 
Han No. 1 de 

dyo • en lılı müracaat etmek· 
r. ÇOnkO, her zevke uygun ve her 

kes re elverı il " ı tertip 
TAICS11&8 S rı 

Radgo v, otomatik radyo 
~ramo/onları gelmiştir. 

(Taşraya Mektupla izahat ve 
Katalok Gönderilir) 

RIKARDO L E V t 
• 

No. 209 Telefon: 213M Telgraf adre9I: J\f'l:I. 

111•11n•ıırı•ını•ıı11•1111•111ı•ını• 1111 111•1111•1111•1111•111 1111•1m•ıın•ıııı•nr .. 

155 Birinci 

MOKAFAT KAZANAN 

HER HUSUSTA TEMINATLI 

HER HUSUSTA UYQUN 

YEGANE SAAT 

TAŞRAYA 
ACENTALIK 

VERiLiR 

SATIŞ DEPOSU l1tanbul S ultanhamam Havuzlu han No. 1 
Potta kutuau 209 

ürkiye lmir Bankası 
Türk Anonim Şirketi 

SERMA YESI TAMAMEN ODENMIŞ 
1.000.000 TORK LtkASl 

lsTANBUL YENıPOST ANE ARKASI AŞIR 
EFENDi CADDESi N • 37/35 
TELGRAF: ISTANPUL iMAR 

TELEFON: 24527 - 2~28 
BILÜMUM BANKA MUAMELATI . 

'~KOH-iNOR 
iDEAL DiŞ MACUNU 

DiŞLERiNE MERAKLI OLANLAR YALNIZ K OH l N O R 
DIŞ MACUNU KULLANIYORLAll BiR TECROBE EDEN 
BiR DAHA AYRILMIYOR. BU BiR REKLAM DEGIL 

HAKIKA TTIR. sız DE BiR DENEYiNiZ. 

ANAOOLU 
ÇiMENTOLARI 

T. A. "f.· 
Yapılıflanndakl husualyet do

layıaile b.zaadddan Ml'lllmal 
fi.Dl koruyabilmekte olan yapma 
portland Nol'lr.lal çimentoelle çe· 
kit ve bUlf& hrtı yUlpıfk- daya
nıklı, Y&va, donuı, çabü tat o
lan atlper çimentoaunu taVBiye 
eder • ............ 
"YUNUsn SOPERYUNUS 

Fabrik ... : Kartalda; Yunua Du 
ralnıda. 

Sattf Yazaii: G&Jata....Appyaıı 
Han 3 tbıctı kat. 

Telefon: 44795 - 7 

Mes'ul Müdfir: 
Ali H~ydqr KERMEN 

• • 

VINII4 IJ 

ŞARABI. 
Kibar ~mi11 in 

r q' e kaynafıdır 
''"'"'• A. JCublt• p•abevl 


