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HITLER . SUSNIG GORUSMESI 
• 

A vustnrya, Istikliline 
Müdahale Ettirmiyecek 

Ümran Şuşnig ·Kabinesi 
Dün Viyanada Çok Mühim 

Hemen bütün şehir ve kasa- s· K b. T l Old 
Falih Rılkı ATAY 

baları mızın planları yapılmakta 1 r a 1 ne op an 1 şı u 
olduğunu biliyoruz. Bu plan, Viyana. 13 (A.A.) _ B. Hitler ne 
hemen umran temin etmez: Fa· görüşmeden sonra B. Şuşnig, hususi 
kat inşa anarşisini olduğu yerde trenle Viyanaya dönmüştür. Bu ak
durdurur; diğer masraf ve e- şam, mühim bir nazırlar heyeti içti

mckleri, muayyen bir gayeyi el- maı olmuştur. 
de etmek için çalıştırmıya biz- Viyana, 13 (A.A.) - Burada dün 
met eder. gece, en ziya.de nazan dikkati cel-

beden cihet, Berchtesgaden görüşme 
Ankarada tecrübe ile şunu bi- !erinin sonundaki resmi tebliğin ga-

liyoruz ki, ne harita, ne de plan yet kısa oluşudur. Tebliğin neşrin
yaptırmak güç şeyler değildir; den sonra burada iyi haber alan ma
Güç olan, çetin olan Tatbik,tir. hafildeld umumi kanaat. birçok esas
Çünkü bir plfin umumi bir dis· lı noktaların hala halledilmemiş ola
siplin demektir. Keyfi hareket· rak kaldığı merkezinde idi. Maama
ler, şahsi zevkler, heves ve men- fih. ayni mahafil, fazla ümit bağlan-

mıyan bir hadise sonunda fazla ha
f aatlcr, hep birden durmak, şe- yal inkisarının da mevzuubahis ola-
hirci sanatkarın mürakabasını mıyacağını bildirmektedir. 

serbest bıralimak 13.zımgelir. Şu Salfilıiyettar mahafil. birçok güç -
caddede dört kattan, bu caddede lüklere rağmen, Avusturyanın 11 
iki kattan fazla mesken yapıl- temmuz 1936 anlaşmalarına daya -
maması arsa fiyatları üzerinde nan siyasetinde devam ede~eğ~ni söy 

' [Devamı 3 uncil.de] Dr. Şuşnig 
~siri~~deri~Dü~b~~r==========================~= 
şı kısmının şu veya bu kısımda 
bulunması, kimini faydalandı· 

rır; kimine zarar verir. Fayda· 
lanan iki misli kazanmak için 
kat kaçırmıya, zarar gören, bin 
türlü hile ile, plan dissiplinden 
sıyrılmıya gayret eder. Ankara· 
da hepsi olmuştur. 

İlk zamanlarda İsmet İnönü 
caddesinde Atatürk namına bir 
küçük ev yapılacaktı projede e
vin altında bir dükkan vardı? 
Halbuki, bu bölge için plan mu· 
ayyen bir çarşı yeri ayırmıştı. 
:Mesele Şcf e arzedildiği zaman: 
((Bizim için planı bozulmaz dük· 
kanı hazf ettiriniz.» demişlerdir. 

Atatürk için bozulmıyan plan 
~ llltfen bu caddeyi ve etrafını 

bir defa dolaşınız • bir çokları
ınn menfaatine ve hissetine talı· 
rip edilmiştir. 

Ankara planı üzerinde sanat
kar ve zevk kontrolü gittikçe 
gevşediği, plan hilafına yapı

lanlar daha .iptidadanberi yıkıl· 
inak adet edinilmediği için, Bal
kanlarda misli bulunmıyan Çan 
kaya bulvarınm iki tarafı, Be
Yoğlunda bile ancak ikinci dere
cede Yer alabilecek biçimsizlik
lerle dolmuştur: Dışlan içlerin
den, içleri dışlarından berbat, 
Kamutay proelerini tetkike ge
len yüksek sanatkarların bu bi
nalar için yaptığı imayı hatır
layınız. 

Kamutay da yapıldıktan son· 
l'a, hep birden, misilsiz bir a· 
bide olan devlet mahallesi 
de· binalar avni mimarlar tara· 
~ın<lan )·apıl~rak değil. - fall:at 
ılk tes;p;t 1 ~ b" ı·· · ' • o unan plana u un mı 
marlar ve binacılar sadık kal· 
nıak şartile tahakkuk edecektir. 

O dahi, yani bittiği zaman 20 
milyondan fazlaya mal olmu~ 
olacak olan bu tasavvurdaki. ilk 
Plana riayet edilmiyerek aksa
mıştır. 

Japonyanın Notası 
Resmen tebliğ Edildi 

Çarpışma Lunghay En Büyük 
Cephesinde Devam Ediyor 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon hüklı.

meti, dün akşam, İngiliz, Amerikan 
ve Fransız büyük elçilerine, üç hü
ktimetin Japon bahriye inşaatına da
ir verdiği notalara J aponyanın cevap 
Iarını tevdi eylemiştir. 

Ayni mealde olan bu cevabi nota
lar, bu husustaki Japon tezini bir ke
re daha tekrarlamaktadır. 

Kemmiyet üzerinde tahdit yapıl
madan keyfiyet üzerinde tahdit mev 
zuubabs olamaz Japon hilkı1meti 

hiçbir silahları azaltma muahedesine 

bağlı değildir. Üç devletin Japon pro 
gramı hakkında sorgularda bulun -
ması, silahlan azaltma bakımından 
müessir bir tedbir telakki olunamaz. 
Ve Japon hükumeti bu sorgulara ce
vap vermekte mazurdur. Japon hükô 
meti talep olunan izahatı vermediği 
takdirde diğer devletlerin bundan 
hangi mantıkla Japonyanın Londra 
muahedesi çerçevesini tecavüz eden 
inşaatta bulunduğu neticesini çıka
racaklarını bir tiirli.1 anltvamamı:ıkta-

(Devamı 3 ünciide) 

Milli Küme Maç'arı 

Güneş, F enerbahçeyi 
5 - 2 Mağliip Etti 

Galatasaray da Beşiktaşa Karşı 
Dünkü Maçta 1 - 2 Yenildi 

Planı yapmak, beğenilmiyorsa 
tekrar yapmak fakat daima sa
natkarlara yaptırmak, ve biJhas ~ 

l Devamı 6 ıncıdaJ 

Galtasaray birinci takımı esa. kadrosile 
[Dünkü maçların tafsilatı 7 nci sayfadadır.] 

rBB. k- 1 
1 

• ec 
Romaga 
Gidiyor 
Varşova, 13 ( A.A.) - Si

yasi mahalil, B. Beck'in 1-
talyan makamahnın daveti 
üzerine yakında Romaya 

1 gideceği haberini teyit et· 
mektedi.r. 

Bu seyahatin tarihi henüz 
teıbit edilmemiştir, Fakat 
8. Beck'in Romada "ltalya 
Kral.ı oe Habeşistan lmpa
ratoru"nun sıhhatine bade
nuş olacağı kabul edilmek· 
tedir. 

Mister Ede11 

Pariı, 13 (Radyo) - Lon 
dradan akseden, lakat he· 
nüz teyit edilmiyen bir ha
bere göre, /ngiltere Harici· 
ye Nazırı Mister Eden kısa 

bir müddet sonra bazı Avru
pa merkezlerine seyahate çı
kacaktır. B. Eden'in hangi 
merkezlere gideceği hak
kında henüz b~r haber y.ok-

i 1 

tur. _, , 
İktısal Vekili 
Ege Bölgesinde 
T etki!<. Y apzyor 

B. Şakir Kesebir 

Balıkesir, 13 (A.A.) - Evvelsi gün 
Ankaradan şehrimize gelen İktısat 
Vekili ve Ziraat Vekaleti Ve
kili Şakir Kesebir, dün Ed-
remite giderek :zeytinyağı fab -
rikaları ve zeytin istihsali üze -
rinde tetkiklerde bulunduktan sonra 
ak:ı::ama sehrimize avdet etmişlerdir. 

Saat 19 da partide tüccar ve çiftçJ 
lerin iştirakile bir toplantı yapılmış
tır. 

B. Şakir Kesebir bnrada vilayetin 
zirai ve ekonomik vaziyeti hakkında 
verilen izahatı dinlemişler ve notlar 
almı~lardır 

Müteakiben B. Kesebir Halkevinde 
parti tarafmdan veri1en ziyafette bu
lunmuş, daha SO'Jı?'R OA sehir kliihün

( Devamı 2 ncide) 

Yalan Bir Haber 

Tekzip Ed:ldi 
Ankara, 13 (A.A.) - Bazı et'ne

bi mathnatında Tiirkiyc. İran ve 
Irak arasında istanhulda antiko
mintern mücadele için bir müza
kere cereyan etmekte olduğu hak
kında bir haber intişar etmiştir. 
Bu haberin asil ve esastan tama· 
men art olduğunu beyana Anıt
dolu Ajansı mezundur. 

Fiyatı 5 K unış 

idaresi 
Bu bayramda 

TAN 
ııazetesi mathaasmdadır. 

Telefon: 2431 O · 18 - 19 
Telg'TBf: lst. T A N 

Posta kutusu: ist. 406 

Romanya Hadise!eri 

Yeni Romen Kabinesi 
Mühim Kararlar Verdi 
Memurlar Siyasetle uğraşamıyacak, 

Gazeteler Kontrol Edilecelc 

Yeni Romanya Hariciye Nazırı B. Tatarescu, geçende Ankaraya 
geldiği zaman lıtanbulda meraaimle karşılanırken .• 

Bükreş, 13 (A.A) - Rador Ajan- kanun projesi hazırlanacaktır. 
sı bildiriyor: 3 - BUtUn devlet memurlarınr.ı ve 

Dün gece Kra.1 Karol'un riya..~eti'l.. mahalli idarelerle belediye memurla. 
de toplanan Nazırlar Meclisi aşağıda nnm siyasi mahiyette herhangi bir 
ki kararları almıştır: harekete ve tezahüre iştiraki memnu 

ı - Teşkil olunacak bir knmtie dur Aksi harekette bulunanlar ştd· 

yeni bir kanUDJU esasi projesi hazırlı- detle cezalandınlacaktır. 
yacaktır. 4 - Patrik, Sens•nod Meclisi ile 

2 - Idari teşkilatlar için yen: bir l Devamı 6 ıncıda] 

• 

Karade.nizde Fırtına 
Havaların Bozukluğu Yüzünden 

Tarı Vapuru da Geç Kaldı 
Bu hafta içinde Karadenlzde hU. 

küm süren çok ır.ddetli kar fırtınası 
yüzünden birçok vapurların seferle. 
rinde mühim a.ksakhklar olmuştur. 

Bu arada Aksu vapurunun Sinop ci
varında karaya oturduğu yazılmıştı. 
Dün öğle üzeri saat 12 de limanımıza 
varmış alınası icap eden. Denizyolla... 
rı idaresinin Tan vapunı da iki gün. 
lük bir rötar yapmrştır. Tarmm rG. 
tan. havanın fenaJrğı yüzünden i.ske. 
lelerden mal alamayışından ileri gel 

. .. ...-

- \ 

miştir. Denizyollan idaresjne gelen 

haberlerden a.nlaşıJdığına göre, va

pur dün akşam Samsuna varmıştır. 

Bugün lneboluya gelecek ve yarın 

öğle Ü7.eri de limanımıza varmış ola.. 

caktır. Halbuki, tarife mucibince Ta

nnın dün öğle üzeri şehrimize gelmiş 
olması icap etmekte idi. Hava Toıios
ladığı için Karadeniz.de fırtına kalma 
mıştır. Gemiler muntazaman servi.sle 
rine devam edebilmektedirler. 

- Sorma •• Hani bizim kayinvalide çok ağır h~ta idi ya_ 
- Vah Vah! •• Demek vefat etti-
- Hayır ••• iyileşti!-
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Beynelmilel Kızdhaç ve Kızılay Neıriyahndan t 

G·unes, Saf Hava 
1 

ve. Eğlence 
Nakleden: Saim Umar 

B ilumum çocukla,., muntazam 
bir surette inkişaf edebilme 

leri için güneş, saf hava ve eğ
lenceye mühtaçtırlar. İşbu anasır 
bilhassa kalabalık mahallerde ika
met eden ve ailelerinin ihtiyacatı 
dolayısile tebdili havaya gidemi
yenlere çok lüzumludur. 

Butün dünyada mikdan on üç 
milyona baliğ olan 50 muhtelif 
memlekete mensup Kızılay ve Kı-
zılhaç Gençlik azası çek tabü ola
rak bu hıfzıssıhha ve mütekabil 
yardım davasile pek yakından meş 
gul olmaktadırlar. 

Kızılay ve Kızılhaç cemiyetleri 
gençlik şubelerine §11 hitabı yap
maktadır: 

"Hemcinsinize•yardım edebilme 
niz için sağlnrn ve sıhhatli olunuz!" 

H er memlekette kabil olduğu 
kadar açık havadan istifade 

ye çalışılmaktadır. Belçika Kızıl
haç gençliği hayatın en biıyük der 
si olan sıhhat ve saad~ti, malik ol-
duğu tatil kampında öğrenmekte
dir. Yugoslavyada gençlik, sırf 
kendi gayrctile elde ettiği deniz 
kcnan kampına maliktir. Bu genç
lerden her biri mali kudreti daire
sinde bir hisse vererek para topla
mış, fakat biriken para ihtiyaca 
ktıfi gelmediğinden 120 metro mi
kabı çakıltaşı taşıyarak yol müte
ahhi tlerine satmış ve bu kadar ha
raretli teşebbüs komitelerinin de 
nazarı dikkatini celbettiğinden ya 
pılan nakdi yardımlarla artan ser-
maye neticesi ekserisi yeni baştan 
giyinip kuşanan 42 gencin bütün 
yaz imtidadınca deniz kenarında 
şahane bir surette teblidi hava ey
lemelerini temin etmiştir. 

l 

G ençlik Kızılhaç teşkilMı 
mekteplerinde tesadüf ettik 

leri aileleri fakir olmasından do
layı tebdili hava cdemiyecek cılız 
arkadaşları için icap eden parayı 

toplamakta ve onlan kamplara gön 
dermektedirler. Bu suretle mas
raflnn Gençlik teşıtıfaOan larafm
dan temin edilmek suretile birçok 
memleketlerde zayıf ve hasta ço
cuklar ya dağ veya deniz kamp
lnrına gönderilmektedirler. Bu hu
susta zikredilecek misaller pek çok 
tur. Fransada çocuk müsamereleri 
tcrtibile toplanan paralarla birçok 
çocuklar deniz kamplarına gönde
rilmektedirler. Romanya gençlik 
teşkilatı tiyatro temsilleri vererek 

topladıklnn paralarla fakir çocuk
lara yardımlar yapmışlardır. 
Bulgar gençlik teşkilatı arala
rında topladıkları paralarla zelze -

leden harap olan bir mıntakanın 
yardıma mühtaç hale gelmiş 52 ço
cuğu için bir çam ormanında iıümu-
ne olacak kadar güzel .bir kamp 
kurmuştur. 

B azı yerlerde de dalm.t kamp-

• 
sanatı öğretilir, Bu suretle ayni 
zamanda tebdili hava da' etmiş o
lurlar. Sıhhatleri nazik çocuklara 
böyle bir istirahat ve sıhhat vesi
lesi vermek az bir saadet değildir. 
Onlar ayni zamanda bozuk sıhha~ 
lerini ıslah ettikleri gibi, bütün 
çocu~luğun gayri kabili itiraz bir 
surette hakkı olan birçok oyun ve 

eğlencelerle de vakit geçirmekte
dirler. 

Keyif ve eğlence; güneş ve sa! a

çık hava gibi çocukluğun muhtaç 

olduğu şeylerdir ki Kızılay ve Kı

zılhaç gençliği bunların bütün kıy 

metine vakıftır. 

1 VİLA YE'ITE: 

Bina ve 
Vergileri 
Tahsilatı 

Arazi 

Bina ve arazi vergilerinin maliye
den vilayete devrinden sonra bu 
vergilerin tahakkuk ve tahsilile meş 
gul olan vergi şubeleri belediye şu
belerlle birleştirilmişti. Vergilerin 
bu suretle bir elden idare edilmele
ri iyi neticeler vermiş ve bilhassa bi
nı:ı ve arazi vergilerinin tahsilruu ye 
klınu artmıştır. 

938 vilayet bütçesile bina vergisi 
108 bin lira fazlasile 3,445,000 ve a
razi vergisi de 50 bin lira fazlasilelOO 
bin lira olarak teklif edilmektedir. 
938 senesi bütçesinde 740 bin lira 
yol vergisi olarak tahakkuk ettiril
miştir. Bu tahsisatın Nafia hissesi o
lan 100 bin lira çıktıktan.sonra 640 
bin lira ile evvelce kabul edilen yol 
inşaat ve tamirat programının 938 se 
nesine ait kısımları tahakkuk etti -
rilccektir. 

938 senesinde Maltepe - Kartal 
yolunun inşası için 28 bin, Şile -
Uskudar yolunun tamiri için 40 bin. 
Bebek - lstinye yolunun inşası i
çin 33 bin, Üsküdar - Beykoz yolu
nun inşası için 33 bin, Kemerbur -
gaz yolunun tamiri için 5 bin, Kazlı 
çeşme - Bakırköy yolunun tamiri 
için 45 bin, Büyükçekm.ece - Çatal
ca yolunun inşası için 5 bin, Yalo -
va Bursa yolunun yapılması için de 
50 bin lira tahsis edilecektir. 

MAARİFTE: 

!oğaziçirıde Bir 
Lise Açıhyor 

Haber aldığımıza göre, Baltalima
nmdaki Sarayda bir lise açılması i
çin yapılan tetkikat ilerlemiştir. 0-
nümüzdeki ders senesi başında bu sa
rayda bir lise açılması muhakkak gö 
rülüyor. 

KIZILAY 

a 

Wl§~lbD 
POLİSTE: 

İçtikten Sonra 
Yolda Giderken 

Yaralanmış 
Beyazıt, Çadırcılar içinde koltuk

çu, 55 yaşında, Abdülmennan, dün 1 

gece sarhoş olarak Çadırcılar cadde-
sinden geçmekte iken Alipaşa hanın
da, oturan İbrahim oğlu Ahmet ta
ra!ından itilmek suretile başından 

yaralanmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 
Kadına Dayak Abruf 

Çivitçi Ali adında ~irisi Balatta Ka 
rabaş mahallesinde Simitçi Ali soka
ğında oturan Bayan Esteryayı dövdü Kızılay Sanat Evinde ~alışan kaclınlarımızdan 
ğü için yakalanmıştır. 

Kumar (}ynanuflar "Kızılay., da: 
'Osküdarda, Solak Sinan mahalle

sinde, Tabakbahçe sokağında 27 nu
marada oturan Yaşar ile ayni sokak
ta 2 numarada oturan Halil, Bülbül
derede iskambil kağıdiyle kumar oy 
nadıklarından her ikisi de yakalan
mıştır. 

Cebinden Paruı Çalmınıt 
Ahmet oğlu Mehmet, Yeniçarşıda, 

Agobun kahvesinde otururken Tev
filt adında biri tıırafından paltosunun 
cebinden üç lira çalındığını karako
la ihbar etmiştir. Tevfik yakalana
rak tahkikata başlanmıştır. 

Sanat Evinde Çalışan 
Kadınlar Çok Güzel 
Elişlei-i Yapıyorlar 

Yangın Çı:knut 
Beyoğlu Küçük Bayram sokağında 

20 numarada oturan Mihnuı Altmdiş 
oğlunun evinin baC8SI tutuşmuş ve 
yetişen itfaiye tarafmdan söndürül-
müştür. . 

Bina sigortalı olduğu için tahkika.
ta başlanmıştır. 

Diln saat 17,30 da Sultanhamamm 
da, aKtırcıoğlu Hanı karşısında tu
hafiyeci hanı içinde aşçı Bedrosun o. 
cak bacası tut~muşsa da itfaiye ta
rafından söndürülmü§!Ur. 

Çocukcağızı Y aralamı' 
Sirkeci ile Topkapı nra.cmıda igllyen 

3268 numaralı otobüs Taşkasaptan 
geçerken, sekiz yaşında ve Ayşe a... 
dmda bir çocuğa çarparak yarala
mıştır. 

Otbbilsiln ııuçlu l}Olöril yakalan
mıştır. 

Memlekete her an bir hayır işli

yen Kızılayın 1925 senesinde açtığı 
"Sanat evi,, o zamandanberi her gün 
biraz daha inkişaf ederek devam et
mektedir. Kızılay sanat evinde genç 
kızlarla dul kadınlar çalışmaktdaır. 
Burada çok güzel ellşleri ve Kızılay 
hastaneleri için gömlek, don, çarşaf, 
pijama ve saire gibi eşya yapılmak
tadır. Kızılay sanat evinde yapılan el 
işleri birçok sergilerde ve yerli mal
lar pazarlannda satılmakta ve halk 
tarafından da büyük bir rağbete maz 
har olmaktadır. 

Bı.t hayırlı müessese, bir taraftan 

yoksul ve işsiz Türk kadınlanna ha

yatlannı kazanmak için bir medar o

lurken diğer taraftan da pek eski bir 

Türk sanati olan clişini ölümden kur 

tararak ihya etmektedir. 

Kızılay sanat evinde sırasına gö
re, 260 kadın 1 çl bulunmaktadır. 

Bunlann bir kısmı da kendi evle-

Merdivenden Yuvarlandı rinde çalışmaktadırlar. 
Zeyrek caddesinde 41 numaralı Kızılay cemiyetinin kendi ihtiyaç-

kahvede yatan amele Salih odasına lannı karşılamak üzere bu kadınlar-
çıkarken merdivenden düşerek yara,- . 
la.nınıştrr. I dan 25 tanesı Bahçekapıda Kızılay 

M t !1-)et K hanında, başlannda bir de şef oldu-o osrK azası 

Cevdet adında bir şahıs, dUn moto. ğu halde çalışmaktadırlar. 
sikletle Beyoğlunda Meşrutiyet cad- Kızılay cemiyeti bu işçi kadınlara 
desinden gaçerken 11 yaşında Musta 1 temmuz 1936 dan 30 haziran 1937 
fa adında bir çocuğa çarparak yara.. ye kadar yevmiye olarak 3631 Türk 
lanmasına sebebiyet vermiştir. lirası tediye ettiği halde 1 temmuz 

Ayağını Kaptırdı 1937 tarihinden 31 kanunusani 1938 
Dün, saat ı 6,30 da Paşa bahçede Ka tarihine kadar yevmiye olarak öde

ya sokakta 10 numaralı evde oturan diği para 2783 liraya baliğ olmuştur. 
ispirto fabrikasında amele Adil fab- 1923 yılınclanberi 
rikarun ispirto as&Ml'irtlne ayağını Bu arada Kızılayın, Türk milleti-
kaptıra.rak yar~1anmıştır. nin çok cömert yardımlarile 1923 yı-

Bir Hrrsr.zlık lındanberi yaptığı hayır işlerine ve 
Beyoğlunda A3ıklar mezarlı~ cad- şefkatli yardımlara dair u-qıuıni bir 

desinde 117 numarada oturan Letter, istatistik vermeyi de münasip gör-
d::1. 

arkad&.ŞI Tevtikin paltosunu çaldığı.. UA,. 

nn vatana getirilmesi için 52965 li
ra 47 kuruş, Göçmenlere 226449 li
ra 57 kuruş, Ecnebi memleketlerde 
feJ.akete uğrıyanlara 52997 lira 36 
kuruş, Gıdasız çocuklara 63,657 lira 
86 kuruş, Sıtma mücadelesine 7711 

lira 91 kuruş, Trahom mücadelesine 

3103 lira 68 kuruş, Veremlilere yar

dım 62293 lira 06 kuruş, Hastanele

re yardım 177664 liraJ Dispanserlere 

yardım 114434 lira 21 kuruş, Kanser 

enstitüsüne yardım 2000 lira, Milll 
mücadele sonu kurtarılan memleke~ 

ler halkına yardım 446924 lira 15 ku

ru~, Askerl sıhhiyesine yardım 

157007 lira 19 kuruş, Mübadil vatan

daşlara yardım 624836 lira 82 kuruş, 

Genel mekezimizin yaptığı muhtelif 

yardımlar 274236 lira 82 kuruş,Kı
zılay vilayet merkez ve §Ubelerinin 
yap 1ğı muhtelif yardımlar 456990 

lira 10 kuruş, Deniz felaketine uğrı
yanlann ailelerine 3139 lira 5 kuruş, 
Halkımızın hastalıklara karşı tenvi

ri için sıhhi sergilere 45485 lira 81 
kuruş ki ceman yekCı.n 4,385,381 

lira 37 kuruştur. 

BELEDİYEDE: 

Eyüpte 
Belediye 
Teşkilatı 

Geçen sene Eyüpte belediye teşki

liı.tı yapılması için halkın reyine mü

racaat edilmişti. Halk lehte rey ve~ 

mekle beraber teşkilat, bir bütçe me 

selesi olduğu için, yapılamamıştı. 

Belediye teşkilatı henüz yapılama -
dığı için Eyüp kazasının nahiye ve 
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Maliyemizde 
Vergiler için 

Tetkikler •• 
Ankara, 13 (Kızılay) - Memleketi 

ilk defa mütevazin bir bütçeye ka
vuşturan maaşlardan tedahülü kaldı 
ran ve emniyetli bir maliye siyaseti 
kurmıya muvaffak olan cümhuriyet 
maliyesi, bugüne kadar geçen çalış
malara bakılırsa, 938 senesini hıılkın 
menfaatleri bakımından hayırlı ve 
müspet eserlerle bitirecektir 

Şef Atatürk, Millet Meclisini açtık
ları nutuklannda vergilere temas e
den sözlerile hayvan vergisile. buh
ran ve müvazene vergileri üzerinde 
tetkikat yapılarak bütçe müvazene
si esasını bozmıyacak surette tahfif 
çareleri araştırılmasını emir buyur
muşlardı. Maliye Vekaletinde zaten 
çalışmakta bulunan hususi bir komis 
yon bu emir üzerine derhal faaliyeti 
ni artırmış ve prensip olarak bu ver
gilerin indirilmesini kararlaştırmış
tır. Ancak gerek Şefin, gerekse hü
kumet reisimizin nutuklannda da 
soylediği gibi, bu tahfi!in umum.t 
müvazeneyi sarsmaması esastır Bu
nun için Maliye Vekaleti, bu vergi
lerde yapılacak tenzilin senelere tak
simini muvafık bulmuş ve üç senelik 
bir plan yapmıştır. 

Maarif VekCiletinde 
iki Yeni Komisyon 

Ankara, 13 {Kızılay) - Öğrendiği
me göre, Maarü Vekaletinde iki ko
misyon teşkil edilmiştir. Bu komis
yonlar mekteplerde tedris tarzlan ü
zerinde esaslı tetkikat yapacak pro
gramlan da gözden geçirerek, tadil 
edilmesi üwm gelen nokta.lan te&
bit edecektir. 

Diğer taraftan komisyon mektep 
sayısını memleketin ihtiyacına uy -
gun bir şekilde tesbit edecek, bir tek 
talebenin bile mektepsiz kalmaması, 
tahsil ve terbiye seviyesinin. kültür 
derecesinin günden güne yükselmesi 
temin olunacaktır. 

MEMLEKET: 

Kurtlar Bir Kö 

Paramparça Ettiler 
Tatvan, (Kızılay) - Reşadiye na

hiyesinde bir köylü geçenlerde hava 

yı güzel bularak odun getirmek üze 

re köy civarında bulunan ormana git 

mişti. O gün yanına kimseyi alma· 
mış olan köylünün bir kaç gün dön 

memesi üzerine şüphe ve endişeler 

artmış ve nahiyeden çıkarılan beş al 
tı kişi ile ormanda araştırmalar ya
pılmıştır. 

En nihayet köylünün ormanın bir 
tarafında kurtlar tarafından param 
parça edildiği görülmüştür. Cenaze
sinden kalan parçalar toplattırılarak 
defnedilmiştir. 

lktısat Vekili 
[Başı 1 incide} 1 

lar vardır. Norveç Gençlik 
teşkilatı henüz mektebe gitmiyen 
20 küçük çocuk için bir kamp yap 
mıştır. 

Fakat o civarda Emirganda bir de 
ortamektep vardır. Sarıyer halkı, 

Baltalimanında lise açılacağı habe -
rini duyduğu zaman derhal vilaye -

te müracaat ederk Emirgandaki or
tarnektebin Sarıyere naklini iste -
mişlerdir. Bu müracaat henüz tet -
kile edilmektedir. 

nı karakola ihbar etmiştir. Polil pal. 
to hırsızı Tevfiki palto ile birlikte ya
kalamıştır. 

Tutulan hesaplara göre, Kızılay 

kurumu 1923 yılındanberi şu yardım 
larda bulunmuştur: 

mahalleleri belediye bakımından Fa de Balıkesirli yüksek tahsil talebe 1nı 
tihe bağlıdır. Bu itibarla hem Fatih, rumunun hazırladığı baloya git.mif-

Tek bir sene zarfında Japon genç 

lik teşkilatının kurduğu kampların -
adedi 37 ye baliğ olmuştur. Bunlar 

da yaşıyan çocukların mikdan 7 
bindir. 

Birçok memleketlerde gençlik 

teşkilatının, yazın açılan ve sıhhat 

leri yerinde olmıyan çocuk~n Jı:a 
bule mahsus hususi müesseseleri 

vardır. Amerikada millet çocukla

n sermnyesi tarafından yapılan yar 

dımlarla yaşıyan bu kabil koloni
ler vardır. Italyada gençlik teşkila 

tı tarafından yardım gören 34 kolo 
ni bir sene zarfında açılmıştır. Bu 
hususta sarfedilcn para 500 bin li
ret raddelerindedir. İsveçte zayıf, 

hasta annelerin de kabul edildiği 
bu kabil koloniler vardır. 

Baltalimanında bir lise açılacağı 
haberi, Boğaziçi halkını sevindirmiş 
tir. 

Yere U zanıvermif ! .. 
Şehremininde Saray Meydanı cad. 

desinde oturan kunduract Ziyanın 

sl\rhoş olarak sokak ortasında yattı
ğı za.brta memurlan tarafından görlll 
milş ve Ziya yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

. SANAT EViNiN iŞLERiNDEN: 

Kıtlığa uğnyanlara 872040 lira 58 
kuruş, Yaralılara 103590 lira 65 ku-

ruş, Sele uğrıyanlara 250912 lira 66 
kuruş, Yer sarsıntısına uğnyanlara 
311510 lira 61 kuruş, Yangına uğn
yanlara 74429 lira 81 kuruş, Harp so 
nu ecnebi diyarlarda kalmış olanla-

hem de Eyüp kaymakamlan beledi
ye işlerine bakmaktadırlar. 

Bu vaziyet işleri karıştırdığından 
yeni belediye teşkilfıtı için 938 büt
çesine tahsisat konulmuştur. Onü -
müzdeki haziranda Eyüp belediyesi 
faaliyete geçecektir. 

L etonyada 180 çocuğu birden 
kabul edebilecek vüsatte ko 

loniler vardır. Bunlara adedi on be ı 

şi geçmemek şartile, genç kızlar da 
kabul edilip kendilerine "Küçük 

anne" ünvanı verilir ve onlara kü
çüle yaşta çocuk bakımı ve annelik 

Kızday Sanat Evincle kaclınlanmızın İf ve sanat bilen ellerile vücucle getirilen Türk eliıleri ~ok büyük bir rağbet kazanmak
tadır. Bu reftmlerJe, kadınlarımızın Kızılay Sanat Evinde yaphklan neli. iflerle açılmıf olan aergiclen bir kö,eclir. 

tir. 

Bugün ise ziraat bahçesinde bilhas 
sa meyva fidanlığı üzerinde tetkik
lerde bulunan ve Atatürk parkını ge 
zen B. Kesebir, saat 9,15 te kalaba-
lık halkın samimi tezahürleri arasın
da İzmire hareket etmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
14 Şuboi 1938 

PAZARTESi 

2 inci ay Gün: 28 
Arabi: 13S6 
Zilhicce: ı4 

Güneş: 6,58 - Ofle: 
Ilı:lndi: 15,21 '"""" Ak!lam: 
Yatsı: 19,12 - lmıalı:: 

Kasnn: 99 
Rumı 13'• 

Subat: l 
12.28 
t 7.38 
5,17 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Dün hava yurdumuzun muhtelif '"erlerin 

de bpalı reçmlı ve bazı yerlerdt vatı$1ar 

olmuıtar, Karadeıniı mıntıku it Trakv•da 
yafıılı orta Artadoluda bpalı prkı Anado 
luda ıiı halindedir, 

Dün Iatanbulda hava kısmen açık ba 
men bpalı retmiı ıaat 17 den eonra Ylll 
mur yağmur serpintisi olmuetur, Rlltzlr 

saniyede 7-8 metre IÜratle eamiıtir, Ha 
raret en çolı: 9 ea u 5 aantirrat olarak by 
dedilmiıtlr. 
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[~~~~u~-sı;s~~l 
Hitlcr - Şuşnig 

Mülaltatl için 

G finfin en mfıhlm hadi .. «-1cri 
arusına Jlillcr-Şuşni2 müla· 

kat 1 rfa kartşh. A.n!l>t7.ln yapılan hu 

miiliikah. A\11'upanın siyaset hava· 

•ında elektrikli bir tesir yaptı. Ga· 

z«-tl'll'r hep hu miilakattan hahscdi 

yorlar. Parİl\ ga7.ctcleri. umıım:vet

le şu miitalt•aları ileri sürüyorlar. 

Pctiı Parisicn di.vor ki: 

Görüşmt" Avusturya için fena ol

manu:jhr. Viyana resmi mahafili

Dİn nikhintiğini tamamile kabul et 

n1emckle beraber her halde aksi

nin ishatına kadar. şurasım iddia 

edchiliri:ı ki. Avusturya. baJ.:1 ufak 

fedakarlıklar mukabilinde. A.lman· 

radan istiklalinin teyiden tanın

masını elde etmiştri. Şuşnig. Ber· 

chtcsgadcu'e tam aama.nında git

miştir:. 

Jour gazt-test diyor ki: 

Çekoslovakya Başvekili Uodza. 

Şu~nigin bu seyahatinden evvelce 

haberdar bulunmuştur. Hatta iki 

devlet adamının Tuna havı:asında. 

Almanyaya ne gibi şc)•ler verilebi

Jeceti Ye ne &:"ihi şeylerin de verile

Dıiyet'cği bahıdnde bile tamamile 

mutabık ~almış bulunduktan söy

lenmektedir. Filhakika Avusturya 

me~elcsl, Südet Almanlan mese

lesinden ayn ıutulamaı.. Sanıldığı· 

na göre. bütün sükütlan rağmen 

bu keyfiyet. B. Hitleri dünkü ırö

rilşmelerinde oldukça mü~kül bir 

va.Liyetle bırakmı~tu. 

l 

E poque diyor ki: 
Birşey muhakkakhr. e da 

in bu Bcrchtesraden seyahatinin 

bir Canos~a seyahati olmadığıdır. 

Şuşniırln hu Rcrt"hlesıraden Hyaha 

tinin bh· Canmıı~a ~eyahati olmadığı 

dır . Şuşnigin Alman talepleri kanı , 

ıında mutavaat edchiltteğin i san· 
mak. hu yükst"k devlet adamını ta 

oımamnkhr. Oolfuıı'un halefi. mem 

lcketinin lstklalini tehl ikeye koya 

eak herhangi hir şeyi muhakkak ki 

kahul etmemiştir. 

Jurnal diyor ki: 

Şuşnig, elini U7.ntm1ş hlr va~yet

te Berchtcsgnden'e gitmiştir. K\"n· 

disi. bazı fedakarlıklarda hulunma 

ya hazır olduğu kadar diğer htraf· 

tan bazı fednkiırlıklar da almak 

ar-zusundadır. Akşam neşredilen 

tebliğe göre, hi( bir taraftan hiç 

bir netice alınmamıştır. Gerek Al· 

ınanya , gerek Avusturya, evvelki 

•aziyetlerini muhafaza etmektedir. 

Ne tehdit, ne de niya:ı.. Avustur· 

~a hükumet reisini fikrinden vaz. 

Ceı;irmiyecektir. Von Papen'in ma 
hir siyaseti, 11 Temmuz anlaşma
larına munzam bir anlaşma vücu· 
de getirıneğe muvaUak olamamış· 
br. Seyahat. annk eski vaziyetin 
ldamesi neticesine varımşhr. Bu 
Vaziyetin nc7.akdi. her halde kim· 
•enin gözilnden ka~mamakladı.r. 

Oeuvre diyor kl: 
Şuşnig. hiç bir noktada Alman 

taleplerine mu"afakaUa bulunma
llllştır, 

R anynıfan l!'Clt>n hlr hahere 
oınadan gelen bir habere 

tılll·anlar tarafından Stcfani ajan· 

••nın aşağıdaki Viyana mahreçli 

teıgl'afa ile şu suretle tefsir edil· 
blckt<'dir. 

d
. ~İYasi mehafildf' teharüz ettiril· 
ıı,:ın~ ~ 

,,..re. hu mülakat. Von Pa· 
Pcn•· 

1 
. •n Vi:vana hiiyiik el~iliğinden 

Çl' ılcrck . 
. Ycrınt" halefinin gelme· 

sınden 

INGILTERE: 
. 

B.Edendün beynelmilel 
Anlaşmalar için Yeni 
Bir Tez Ortaya Attı 

Binningham. 13 (A.A) - Harici- B. Eden. dilnyada sabır say~nrl ı 

ye Nazın B. Eden . dün akşam bura. eJde edilemıyecek hiçbır şey olma.d.J. 

da irat etnuş olduğu nut ukta nanci ,..'1lll soylemış ve demışur ki: 
siyasette müsamaha ve intıbak zihru. .. Ahval ve şerait. mütemadiyen d& 

yetine malik olduğunıu ispattan ha.Ji ğı.şmektedır ve zuhur edecek fırsat.

kalmamak şartiyle teşriki mesaı. mti l.ı··dan ıstifa.de t:tmek muvafık olur ... 

tekabil yardım ve beynelmilel adalet Parlamentoda 
idealine sadık kalmanm lngıltere içın 

bir zaruret olduğu noktasında ısrar 
sı muhabırinden: 

Parlame nto mahafilL B Edenin 

Londra. 13 ıA.A.J - Havas Ajan-

etmiştir. 

Eden. dalmf mahiyette olamtya,.. 
cak seri netıceler elde etmek için hıç dün Birminghamda irat etmiş oldu

ğu nutku harici sıyasete hakim oL 
bir prensipın feda edilmemesı laznn 
gelmekte olduğunu beyan etm~ ve mas1 lazım gelen ahlaki p_rensiplere 

olan merbutiyeti ve datml bir kıyme 
şöyle demiştir: 

°'Müsavat şartlan dahilinde herke- ti haiz olmAsı lmkRm olmıyan acil ne 
ticeleri reddetmesi itibarile son de-

se dostluğumuzu arzediyoruz... , 
Hatip. MilleUer Cemiyetine olan rece mühim addetmektedirler Zira 

imanını teyiden beyan eder ek. "ideal- bu nutwk B Edenin erkan umumiye 
nin ekseriyetı nezdindeki vaziyetini 

lerimızi asla terketmememiz. as1ldrr .. , 
demiştir. Hatip. lngiliz gençliğinden tarsin edecek olup yetişmekte olan 

hürriyet idealine sadık kalmasını ıs. neslin. memleketin idaresini eline al 

tem.iş ve demokrat devletlerle totah mak zamanı hüllıl edince B. Edenin 

taire devletler arasındaki farklara hükumet reisi olacaı;,na dair genç 
rağmen bu devletler ara.."4mda dostlu. muhafa1.akarlar tarafından ileri sü

ğun imkan daıresine girebileceğini ila rülmekte olan mütaleayı muhik gös-
ve etmıştir. termektedir . 

RUSYA: 

Buz Adasındal{i 

İlim Heyetile 

======================== 
ITAL YA: 

Yül<sek mevkide 
Bir Yahu~i 

istifa Etti 
Temas Başladı Roma. 13 CA.A .l - Aslen Yahudi 

olan ve son zamanlarda Yahudi a
Moskova. 13 IA .A.l - Tass Ajan-

lcyhtarı gazetelerin hücumuna uğrı-
sının Taimyr buzkıranındaki muha- yan mebus Alivetti mensucat birliği. 
?iri. telsiz v~s~tas~yl.e Papanin grupu ikinci reisliğinden faşist sanayi ko
ıle temasa gırışmıştır. . . ı· ,.,. d d' ~ _c 

mısyonu reıs ı"'ın en Vf' 1ger resuu 
Taim~r. ha.fi~ t~yya.reler lctn iniş 

1 

vazifelerinden ş~hsi sebepler dolayi
sahası hızmetını gorebılccck 400 met sile istifa etmıştır. 

relik bir buz par<:asma 2 kilometre Roma. 13 ıA.A.I - Polonyanın Ro
mesafode. 71 derece 37 dakika arzı ma büyük elçisı B Misecki. Kont Ci
şimalide ve 20 derece 1 O dakika tu- ano tarafından kabul edildikten son
lü garbide bulunmaktadır. nı B Beck 'in Roma seyahatini ha-

Papanin grupu. şimdiden buzlar zırlamak uzere Varşovaya hareket et 
arasında yavaş yavaş ilerlemekte o- miştir. 

lan Taimyr'in projektörlerini görmi 

ye başlamıştır. 

Son F acianm Kurbanları 

Moskova. 13 (A.A .) - Dün Mosko
vada Urss . V - 6 balonunun kazaya 
uğraması neticesinde ölen 13 havacı· 
nın cenaze tör eni yapılmıştır Daha 
evvel binlerce Moskovalı işçi alim 
tayyareci ve talebe ve Kızılordu za. 
bil ve askerleri uendika sarayında 
ölii lı:-rin k iill<'rinil1 bulunciı ıöı.ı vazo
lu önünden geçmişl erdir. Cenaze a-
lavı binle rce işrinin iştirakiyle No
v~cic>Yi"İ Vf' t?itrriı:> vP or:oıda o:;ivil tav
yarecilik filosu şefi Molokofun kısa 
bir nutkund~n sonr~ törene nihayet 

verilmiştir. 

- - -----

rı Ball<an Antantı 

Konseyi için 

Japon yanın 
Notası Resmen 
Tebliğ Edildi 

{Başı l incide 1 

dır. Diğer devletlerin notalarında 1 -

lerı stirdükleri madde. Japonyayı a
lakadar etmez. zira Japonya. Londra 
muahedesi akitlerinden değildir. 

Japon hükı'.'ımeti ayni zamnada bir 
de beyanname neşrederk deniz silah 
lanmasındaki yarışın mesuliyetini ev 
vela İngilterede ve ikinci derecede 
Amerika Birleşik Devletlerinde bul-
maktadır. Beyanname. Japonyanın 

deniz inşaatındaki ademi müdahale 
ve ademi tehdit prensiplerini yeni -
den hatırlatmakta ve İngiltere ve A
merikaya nazaran donanmaca çok rla 
ha zayıf olan Japonyarun inşaat pro-

ı 

Atina, 13 ( A .A.) _ Ati- ı ı gramını gizli tutması keyfiyetinin 
kendisi için bir mecburiyet teşkil ey-

na Ajansı bilcliriyor: ı lediğini tebarüz ettirmektedir. 
Balkan Antantı Konseyi En müthiş harp 

Reisi sılatile Başvekil B. ' 1 Pekin, 13 <A.A .) - Domei Ajans1-

Metaksa11, Balhan Antanh ı ı na göre. Çin • Japon anlaşmazlığının 
Kon eyinin cliğer üç azası , bidayetinden beri vukua gelen muha 

l evvel . 11 temmuz 1936 an· 
a-ı rna larının tatbiki hususunda ha· ~ 

olan Romanya, Türk'ye ve 1 re~elerin en büyüğü. halen Lung
Yugoslavya Haric 'ye Nazır- Haı demryolu boyunca imtidat eden 

geniş cephe üzerinde cereyan et
lanna birer telgraf çekerek, 

21 noktaların avdınlatılması arzu· 
1 

su "et i(' . . : 
co;ıncft' vulrna 1?elmi-;tir. Hu 

lii7urnı · 

mektedir Dün Çenteh 'den cenuba 
yeni Romanya Hariciye Na· doğru hareket eden Japon kıtalan. 

u &:\'dınlıunacfan <ıonra B 
ffiller 1 r . nrn ındun Viyıına,ıa ven1 
Alınan ••l . . . . . . d h k ~ ~ısının tannı çok a a 
b olay olacaktu. Zi~a. Avusturya. 
N unun üzerine. Viyana elçiliğine 
~SYonal • Sosyalist partisinin bir 

nuıınes ·1· 1 . sı ın n muhtemel olarak ta-
~ne hiçbir şey demiyecektir. 

ı:ınnın seyahat eclebilmdini I! Honan eyalf'tinin şimalinde Pekin • 

, ko'aylaştrrmak . üzere Kon· Hankeu demiryolu boyunca ilerle

; , seyin Ankara toplantısının 1 mişler ve General Uan-Fu-Lin ku· 
: : ı 25 Şubata tehirini talep et- i 1 mandasındaki Çin ordusunun cenuba 

1 1 

doğru ricat hattını keserek yirmi 
miştir. . ı binden fazla Çin muharbini muhasa 

[l!!!~!!!!!!~~;;o;;;;;;i!ii!iiii!i!!iiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!i!!ii!!i!!ii!!i!!ii~I ra altına almışlardır. 
Hopei'nin cenubunda. Jaoonlar. aT 

B. Sandler ORTA AVRUPADA: 

Hitler - Şuşni g 
Görüşmesinin 

' Akisleri 

seselere Girmeliyiz 
rYazan: 8. Felekl 

lstanhulun içtimai bünyesi, mo
dern yaşayışın icaplarına göre deği
şince miihim bir mesele ile karşılaş
tık. Bu mühim mesele cemiyetin fa
kirlere olan yardımınm eksiJmesidir. 

Vaktile yani bundan takriben 20 se 
ne, belkJ • 15 sene evvel lstan
bıılda halk ekseri evlerde otururdu. 

Budapeşte, 13 (A.A) - Siyasf ma.. 
hafil, bilhassa mutediller. Berchtes
gaden görüşmelerinden memnundur

Her mahallede de en fakirinden çok 
lar, zira bu görüşmelerin Macarista· 

zenginine kadar her tabakadan adam 
nm istiklali ile sıkı surette alakadar .. . . 
1 A • ikl · ı· . ta . ed bulunurdu. En mureffeh aılelerm ya-

o an .,.vusturya ıst a ını rsın e d • b"' .. k k kl ··k · .. 1 d d 1 şa ıgı ve en uyu ona nrın yu • 
ceği muta easın a ırar. td·-· 1 d b'l d ki ı kb 

A · ah f'l h lih A t se ıg1 semt er e ı e ora a var ı 
ynı m a ı . a azınn vus ur l · ı l . k d t " • b t " d b" .. ü '} Al d . · ı:..~ h aı c enn u re ı nıs e 10 e ır sur ya ı e manya arasın a ıtı dl usu- . . • 

.. 
1 

. k .. , ld _ fakır fıkara bulunur ve o. aılelerıa 
le getın mesme pe musaıt o ugu . . . . 
. . . . 

1 
. .. k ed' 

1 
yardımıyle geçımrdı. Ramazanlarda, 

, fikrim ı erı surme t ır er. b l d M h K d"l · 

ı 
ayram ar a. u arrem. an ı gı-

Ç ekoslovakyacla bi iyilik yapılması mutat günlerde 
, Prag, 13 tA.A.J - Siyasi mahafil. bu Fakirler mutlaka o zengin ailele-
1 Pragda hiçbir hayret tevlit etmemiş rin yardımını görürdü. Böylece şeb. 
olan Avusturya · Almanya müzake- rin fakir tahakası semt semi teessüs 
relerine Viyanadan gelen haberler- etmiş hususi muavenet itiyatlarındaıa 
le muttali olmuştur. istifade ederlerdi. 

Bilhassa öğrenildiğine göre. bu mü Kısmen büyük yangınlann. kısmen 
'.akereler. 1936 tarihli Avusturya - itiyat ve göreneklerin, belki de ikti· 
Almanya itilafının şeraiti hazıraya in sadi sebeplerin tesirile bugün fstaıİ
tıbak ettirilmesi ve ihtimal bu itila- bulun hali vakti yerinde ailelerin.in 
fın temdidi hakkında cereyan etmiş- yüzde en az yetmiş beşi apartıman

, tir. iare geçti. Ve şehrin bazı semtlerin-

ltel'imdt- göriilen ts\le( flaril"İye 
Nazırı 8 . Sandlcrin. millt"tlcr arasın· 
dnki anlnşma7lıklar1n sulh yoliyle 
halli i~in Milletler C<'mi:vctine mii· 
him bir rapor vereceği söylenmekte-
dir. 

YUGOSLAVYA: 

Mebusan Meclisi 

Bugün Toplanıyor 
Belgrat. 13 (A.A) - B. Stoyadıno 

viç, Belgrat tacirleri birliğinin mü. 
mess.illerini kabul ederek kcndileriylE> 
· acirleri alaka Jar eden meseleler hak 
· · - 1 ., gönlşmf'<:•ür 

Belgral. 13 < A.A.) - Mebusan mee 
lisınin Pazartesi sabahı içtimaı mu
karrerdir. 

Belgrat. 13 (A.A) - Bugün Zag. 
repte ayandan Pa veliç'in cenaze me
rR.Simi yapılaestktır. 

Cenaze mera.siminde hükiimeti. ti
caret ve sanayi nazın B. Vrbanic; tem 
si) edecektir. Ayan ve mcbusan mec. 
~lı:>r i birer hususi heyet gönderecek

lerdir. 

MACARIST AN: 

Hariciye Nazırı için 
Peşte. 13 <A.A.) - Kanyarun ha

riciye nazırlığına tayininin beşinci 

ytldönümü dolaYlsile naip Horty. ha
riciye nazınna gümüş çerçeve için
de bir fotoğrafını hed iye etmiş ve al
tına da el yazısı ile çok cemilekar 
sözler yazmıştır. 

~RANSA: 

Donanma Dün 

Manevrcd:1n Döndü 
Paris, 13 <A.A.) - Bu ayın başın

da Manş denizinde manevralar yap-

mak üzere Bresteden ayrılmış olan 

Fransız Atlantik filosu üssü bahrisi 
ne dönmüştür. Gemilerden bazılart 
şiddetli fırtınalardan müteessir ol -
muştur. 

Prag, 13 CA.A.) - Çekoslovakya- de bu yüzden bir izdiham oldu. Ba 
efkiı.n umumiyesi. Hitler • Şuşnig apartımanlarm bulunduğu semtlere, 
mülakatını büyük bir alaka ile takip mahal1elere ve yollara bakananıı: 1-
eylemektedir. Maamafih. bu husus- çinde ynrd1ma muhtaç bir fakirin o.. 
taJd haberler. gayet sakin bir surette turduğu hiçbir kulübeye. veya oda 
karşılanmıştır. Gazeteler. bu müla - oda kiraya verilmiş eski püskü evle
kat ile bir taraftan Almanyadaki as- re tesadüf ctmezsiniı:. Bir stra:va di
ken değişiklikler ve diğer taraftan zilmiş aparhmanların en ufağında o. 
Avusturya kabinesinde önümüzdeki turanın hile biraz geçineceği vardır. 
haftalar içinde vukua gelmesi muh- Eğer şehir hep bu manzarayı arzet-
temel değişiklikler arasında rabıta- seydi. in!lan: 
lar mevcut bulunduğunu tebarüz et- - Oh! Ne ali! Hi~ fakir kalmamış! 
tinnektedir. diye sevinirdi. Lakin. hep biUyorus 

Hit!er 
Şu{n·ng 

Görüşmesi 
[Başı J t1tclde7 

ki. iş böyle değildir. Apart1man ha
yatının icaplarından olarak fakire b• 
kahilccek ailelerin çoğu apartıman-
1ara yani hep bir araya toplanmış • 
lar ve fakirleri eski yerlel'inde htrak• 

mışlardır. Şimdi fstanbulda fıkarasa 

olmıyan ~okaklar. hatta mahallelere 

mukahil. sakinleri hemen hemen hep 

muhtaçJardan mürekkep yerler nr
Iemektedir. Kabinede bazı değişiklik dır. Aparhman hayatının doğurduğa 
\er yapılması meselesı ise. evvelce 
söylendiği gibi yakın bir istikbale ait bu taksim bundan evvel yapmakta ol-
bir mesele olarak telakki olunmamak duğumuz f tkaraya yardım işini güç. 

tadır. 

Viyana. 13 (A.A.) - Matbuat ser
visi şefi albay Adam. dün gece, Vi
yana gazeteleri başmuharrirlerinin 

bir toplantısında aşağıdaki izahat1 

leştirdi. Dilenci olmayan ve onun için 

yardım daha ziyade müstahak olan 
fıkara kapı kapı dolaşıp muavenet il 
ti yemez. 

Bu sebepledir ki; ya mahalleleri-
vermiştir: mizde (ıkaraya bakmak komiteleri 

Hitler - Şuşnig mülakatı. hiç bir 

hususta 11 temmuz 936 anlaşmaları 
çerçevesini tecavüz etmemıştir. A -

vusturyanın istiklfili. kanunuesasi ve 
vatanperver cephenin rolü, her tür· 
lü münakaşanın fevkindedir. Her -
hangi bir partinin yeniden kurulma 
sı ve yahut Almanyanın Avusturya 
işlerine ademi müdahalesi prensipin 
den vazgeçmesinin kabul edilmesi 
de mevzuu bahsolamaz. Dolfus -
Şusnig programı, tam olarak kalmak 
tadır. 

Mülakahn akisleri 
Viyana. 13 (A.A) - "Havas Ajan 

sı m';Jha.birinden.,: 

lyi malumat almakta olan msha!H. 

Avusturyanm Almanya ile~"; mü

zakerelere girişmek için en müsait 

zamanı intihap etmiş olduğunu beyan 

etmektedirler. Filvaki Avusturya Al

manyanm dahili işlerinin şimdiki ba... 

kurmalı, yahut mevcut hayır müesse 

selerine iştirak ederek evvelce gözü. 
müziln önünde olduktan için koru
makta olduğumuz yoksullan yanl .. 
randan aynldığımız i~in bu muave • 
netten mahrum etmiyerek (\ vasıta ile 
hu yardımımıza devam etmeliviz. 

Erzin canın 

Kurtu~uş 

Günü için 
Erzincan kurtuluşunun 20 na 

yıldönürnü münasebetile.. lstanbul • 
da bulunan Erzincanlılar dün ak • 
şam. Şişlide, Osmanbeyde Suna salo
nunda bir suvare tertip etmişlerdir. 

Suvare tam bir neşe içinde saba
ha kadar devam etmiştir. 

içki Aleyhtarlan 

İçki Aleyhtarlan Cemiyeti dün a
zası şerefne. Tokatliyan otelinde bir 

lardan, bilhassa Romanyanm \l'aziye.. çay ziyafeti vermiştir. Toplantıda ce 

tindeki tebeddülden ve lngiltere :le L miyetin bütün azasilc şehrimizde ta-

!inden, Avrupanın vaziyetinde sou za 

manlarda husule gelmiş olan inkişaf 

talya arasında müzakerelere tekt"Br nınmış birçok •a•hı;iyetlPTi, ve kala-
ni zamanda, Taming ile Lan - Feng y-

arasında yan yolda ve Hohan'a doğ girişilmiş olmasından istifade etmiş- balık bir davetli kitlesi bulunm* 
ru Lung _ Hai demiryolu üzerinde tir. tur. Ziyafet saat 21 " kad1'r tam bir 

Ayn. mahafiil B HiUe · ... neşe i"inde devam etmi.,tir. Fu-Yang'a da girmişlerdir. 1 • • rın nO ayın ... .., 

Aynca Tientsin • Pukeu demiryolu 20 sinde Rayi.qtag'ta irat edeceği n.ı. kilinin müteveffa Dol!usun çizmiş ol 

boyunca şimale doğru ilerliyen Ja- tukta B. Fon R.jbbentrop'un Hariciye duğu yoldan inhiraf elmemiyc 87..roet 
pon kıtalan da Juay ırmağını geçmi Nazırı tayin edilmesı üzerine Avrupa miş olduğunu bP.yan etmcktt'dir. 
ye muvaffak olmuşlardır. Bu suret- efkan umumiyesinin bir kısmında ha Viyana halkı. iki devlet ad11nıının 
le Japo .. nla. r . ha.len san nehir ve Yan I ~ıl olmu olan endiselen' yatıştırmak ı·k· · k · te a ısıne arŞl büyük bir alaka gös-
gtse _uzerındekı nakliyat1 da kontrol içm Almanyanın sulhcuyane niyetleri tenniştir. Başlıca gan•tt-lenr bınala-
edebılmC'ktedir. üzerinde ısrar edeceği mütaleasında n önüne kesif halk kitJel~ri t.ırik· 

Almanyanın tehzilti bulunmaktadırlar. miştir. 
Tokyo. 13 <A.A.> - Alman elçiJiıli Ayni mahafil. B . Şuşnigin Bert- Matbuat müdürü. gazetecile'l? he-

başkntibi Kont Mirbach Hariciye Ne. chtes~ı:den'deki görüşmesi esnasında yanatta bulunua.~ n,. Avu~tur-va. Jr.a
zaretine giderek Almanya ahvali Avusturya hükumetinin şekli mese- nunue!'IB.-ıisuıuı mik.JaU. ar d• v11tan 
hakkındaki şayialan kati olarak tek lesi ile krallığın iadesi meselesi hak· ı:ıeverle-r ct!'phesıniJı rolü rn:'N'Je!crl
zip etmiş ve bunların Japon matbu kında müzakerelerde bulunmaktan nin Eeft'ht~~uden mü7.akereJeJ"!~ıe 
atında yer bulmuş olmasından dola- imtina etmiş olduğunu tahmin etmek mevzu teşkil etmemiş olduğunu w 
Y1 memnuntvetsizlik beyan etmiştir. tedir. Bu mahafil Avusturya Başve- yan etmiştir. 



4 KIZILA\' 

IST ANBULUN iÇiNDE N: 
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"Başbaşa ,, isminde 
Tecavüz: 

Camları Zeybek oyunuıia benzi: 

*' ~ ... ~:- a h k e rii eri ~·' ';'.~t~; -~~ :: 
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Si ah Teşhiri: Bus.;unkü proı.:rıun: 

İSTANllUL RAUYOSU 

Oğle N~riyııtl Ral{ı lçtikt~n Sonı·a 
"Seni Vuracağıw,, Diye 

Tabancaya Sarılmış! . 

Çerçeveleri ''en bı·r dan•s ı·cat ed.ıld1· H:::~l~2i;~O:l;~ı~la~~~km~~l~~isi !~:i~ J Muhtelif pl&k neşriyatı 14 SON. 

~:~:ı~':'.:~./~d!:ı:mu- [-~~ :· -~~ş;:;~;;;-] .. ~:::~:;:::,::.:~:~. ':::".,,: 
miliği bir cam, çerçeve kırma ve söv no ve keman rcfakaUle. 19,30 Memleket 
me davasını tetkik etti. Tek bacaklı -·· .... ··-------·· .. - .. ·-- şarkılan: Malatyalı Fahrl 19,55 Borsa ha

berleri 20 Rıtut ve arkadıışlan tarafından 
Çaylak Mehmetle kardeşi Haydar Muharrir D. Kelekyanın oğ- ı -Çok Umit ediyorum, dedi. Baş· Türk musikisi ve halk şal'kıforı 20,30 Ha-

Dün meşhut suçlara bakan asliye 
dördüncü ceza mahkemesi blr ölüm· 
le korkutma ve ta.banca çekme dava.. 

ama. baktı, suçluya ceza verdi ve der
hal tevkif etti. 

ku gördilğn için davaya devam etti. 
Şahitleri birer birer dinledL 

Evveli dinlenen phft tramvay bl
letçlsi Hayrettin şunları söyledi: 

- Ben Harunun dükkAnına şeker 
almaya gitmiştim. Bunlar Cemalle 
göğül göğüse gelmişler kavga ediyor 

larctL Cemalin elinde tabanca vardı. 

ve arkadaşlar~. Mustafa _ oğl~ Meh- l lu Gregor yirmi yıl, Avru- başa .. Çok gilzel değil mi? .. Bu. dan. va rııporu 20,33 Ömer Rıza tarafından a
mel evvelki gun akşam uzen kafayı payı Amerikayı dolaşıp dünyaya dan sm hususıyctleri var .. Baş ta hır ta- rapça söyle\ 20,45 Bclma ve arkadaşları 
çekmişler, Silivrikapıda oturan Emi- ı settird' lkten sonra, şimdi de İstanbu- kım hareketler yapıyor .. Manalı bir. tarafından Ttirk musikisi ve halk şarkılnn 

i · gt ı ı E la k (sııat ayarı) 21,15 Fasıl Saz hcyctı Oku -
nen n evıne tm şer vve apı- lu z1p

0

latmak için uğraşıyor Gregor takım mim klrr .. Herhalde, lstanbul- yanlar: lbrahim, Ali, KUı:uk Safiye, Ka-

Hadise evvelki gün gece Orta.köy

de tahmil ve tahliye müteahhidi Ce-

yı çalmışlar. sonra da y~r~en topla- yeni bir dans icat etmiş: "Başbaşa" tutar, bu dansı çok benimsiyecekler.. nun Muammer, Klarncl Hnnıdı, Ut Cevdet 
dıklan taşları yağmur gıbı fırlatma- Bu cazip isimli dansın ilk figür ve Gregor hararetli hararetli, uzun Kozıın, Tanbur Sullıhııtıın. Kr.man Cevdet. 
ya başlamışlar Bu arada çerçeveleri müzik rovalan Tokatliyanın arka uzun anlatıyordu. 21,M Radvo ronik tem~ıı (Cilrüm ve Cezlı) 

malin scrmayesile kurulan tatlıcı 

dükkanında geçmiıtir. 

kırarak odalara kadar gelen taşların P k d- O Stlidyo orkestrası refakatilc 22,45 Ajans ha 
• 

1 
d salonunda yapılıyordu. Gregor or es Arasıra karıı:ıına on yor: berleri, 23 plakla sololar. opera ve operet 

H na ..... l ··1d·· ır,.;m dı'yordu içınde kocaman kaya parça arı a . . h il aru ..... n O urece!'.. · · trası yerhye kaçan bır ava e or- _ Oyle değil mi, diye tasdik ettir_ parçatnrı 23,20 Son haberler ve urıc:;ı i:ü-

Blr aralık tebanca yere düştü Harun varmış. 
1 

k 
1 

N. (ı Ed.b b talığı inletiyor Gregor. orkestranın mek ist'yordu 1 nün proır.r:ımı, 23,:rn SON. 
Ayni dükklında tezgAhtarlık ya • Emine f e ız arı ıg r ı e u . . 1 

• Al\'KAHA RAD\'OSU 
daha evvel davranarak tabancayı · 1 karşısına geçmış. elınde bayram ço- Zavallı kadın, hl<: ciddiyetini boz-

pan Harunun iddiasına göre hadise taş ve kaya sağannğl karşısında e- cuklarının kürük davullarına benzi· 
yerden aldı Yere bir de yüztik düş- d 1 1 · b ı .. madan. tek kelimesini anlamadığı bu 

§Öyle olmuştur: MUteahhlt Cemal vin o ap arına gırmeye mec ur o - yen bir davulcuk. zıplıyor, tempo tu 

dört senedenberi rakı tçmiyormu,. 

Evvelki gece bir meyhanede kafayı 

mn-+ü. O da Cemalin yu-riiğü imi•. 1 F k t d ı t uzun tiratlan başını salhyarak: -ı• Y muş ar a a . evam ı şangır ı ve t .. r· 
Onu da aldı ve kendisine verdi. Bu gürültü üzerine komşular ve polis uyMo~ •. 50k yd uyor. toynGuyor ... 

20 
- Evet, evet, <'iye tasdik ediyor 

sırada diğer phltler de geldiler yetişmişler. suçlulnn yaknlnmışhır. d d .. t 1• b' d tik.anlı 
1 

uzı urmuş u regor yaşın· ÔL 

iyice tütsüledikten sonra dükklna · . C a. ans mup e ası ır e çe-

Oğle Neşriyatı 

Saat 12,30-12,50 Muhtelif plAk neşrfyab 
12,50- 13,15 Pllık: Türk musikisi ve halk 
şarktan 13,15-13,30 Dahili ve harıcl haber 
leT. 

Akşa.m N eş riya.ti 

gitmiş ve llarunun yanına sokula

rak: 

Rels Bay Sadettin. suçluya sordu: Su~lulardan ikisi knçmak ıstemiş. a \.'ikli"'i ile yanıma koştu: yeni dans için hnsusf musiki A.. 
k t Ç lak l\w ... hmedln bir bac"'ııı-1 ol 6 

1 t1 · d 1 B d Sanı 18,30-13.35 Plfık n~yntı 1R~!\-t9 
B h d te b. di ..,,.; · a ay ı.: "E> - N 1 b ld k ....,.,, 1 d ,,..., e en e yaptın mış. u an. - u şe a e ır yece0 .ruz var . . . - ası u unuz. ço ,,;uze e6 • lnzil'ır:ce dera: Az:iıne ipek 19--19.30 Türk 

- Harun.. seni 6ld0recellm. tfe. 
ınlş ve tabancuını da çekmiftir. 

madığı. koltuk değneğile gezdığı lçın . 7 t t r t tt' •. "b b .. d sı oynatacak '>rketıtrada Uç yeni alet 
mı? ld ğu d k 1 mı . ş e ıca e ıgım aş aşa an-

0 u yer e a mıştır. buh.ınmıun lazım .. Bunlardan biri rur 
Cemal dudağını büktü ve: Dün bu iddia üzerine müddeiu - Sl- na.. Evet zuma .. Fakat. Gregor. ay-

- Vallahi Bay reis .. ne diyeyim muml şahitleri dinledi Onlar hadi- sonra birden rırladı Yine or- nen zurnanın sesini veren Haun boia 
Harun aralarında hiç bir geçrı\lf bilmem ki.. Bunun bana garezi var ~eyi olduğu gibi anlattılar. Fakat kestranın karşısında geçti: !edikleri aleti kullanacak. fkincl ' U. 

musıkisl ve halk çarkılıırı (Servet Adnan 
ve arkadaştan) 19,30-19,45 Saaı Ayan ve 
arapça neşriyat 19,45,20,15 Türk musikiııl 

ve halk sarkıları (CemAI Ktımll ve arka· 
dnşlnrı) 20,15-20,30 Spor konuşması: Niza 
mettin Kırş:ın :?0.30-21 PlAklıı dan" musl
kiıi 21-21,ıs Ajanı haberleri 21,lS-21,SS olmıyan patronunun bu müthlf ve 1 

D\J diyeyim. yok mu diyeyim? Daha suçlular: _ Şimdi. dedi. yeni dansın figür- çük bir davul .. Bu davuldan liç tane 
ciddi vaziyetinden korkmuf. Bir ta· lyl.st ben çok !W"hoştum, diyeyim de - Biz bunları katiycn tAntmayız. terini görecekıııiniz.. olacak . Küc;ük tokmaklarla boyuna StUdyo salon orkestrı:ıaı 
raftnn da Cemalin üstüne atılarak işin içinden çıkayım. Evlerini de tnşlamndık. Bıze iftıra e- Merakla Gregora bakıyordum. Ma çalacaklar. Bn <iavullarıı. tomtom a- ı - Niko Oostnl tfolmatııed 

- d. J d J d d k S b ı d"' 2 - Harı& Bert! Kleirıc Hhııpsodfe 
kendisine tevcih edilen tabanca nam- Bundan sonra Fahrı·, Faik ve po- ıyor ar. ıyor ar ı. dnm Grcnor. kocasının omuzlann- mı oymtı!J ~ onra, ayram ar ~. "' ld ki k 3 - Olto Lıııdemunn Wolgakang~ Pot-
1 ed f 1 Baynn Emine cevap veriyordu: dan tuttu Orkestra ralmıv. a başla- bekçilerin davul ~ ı nn iri to . ı 
ısının h e ini şaşırtmaya ça ışır - fü; memurları Muharrem ve Ziyanın " b h. ·r k k pourr 

- Demek ki Bay muddeiıımumi dı İlk adımlar atılmıya baslandı mak'ara enz· yeıı ır çı '1 U> to rna · 4 - E. F'ia1.:cone Auf du und du tnter-
ken öbür taraftan da avaı:ı çıktığı ka 1 şehadetleri tespit edildi. Onlar da Rıı tokmnklar bhibirire vurulııvnr. me7ıo evin b•ıt•ın pcnc,.relC'rinf çerçevel~ Başba ıı dansı bizim hildiğ'imiz zey 
dar bnğı~mış: . ayni şekilde şehadet eltiler Yalnız rini ya emler, porilcr t .. hıdı, yahut l>eğin smokin geymiş şekli. Bir fark 9'.ınların ;smi de ta.ktRk Y~nl iı.1Pt. 21 ,55-22 \'tırınkı prograrıı v~ lbuklM 

- Polıs. polıs, can kurtaran yok su;l:.ınun "seni öldürürüm,. dediğini da biz kcndiınız yaptık Hcıvn o k:ı- daha var lkı kişı karşılıklı oynuyor lrrden en orijinali dnmım isminrlen Marşı. 
mu. imdat!... 1 du,'madıklannı ilhe etlıler. Mütldei- 11 dnr knrarmaını~tı suratlarını gor . Ba) Gregor dans bittikten sonra. ya· kinaye olan "ba~lar. dır Tahtndnn * Gibıün Program Ozih 

Bu boğuşma ve haykmma Ozerlne umumi Reşat Saka suçlunun tehdit düm llcle bu koltuk dcğncklısi yok nınu:ı geldı. Soz.e başlıyacaktı Ma· vapılmış bir kadın bir erkek başı 
.ı t 1 ' b B b 1 b' 'b 'l SENFONİLER 

k 1 bl d tı. 1 T l b ··1 .. ı t "d dam Grenor: ç erı oş. u aş ar ırı rı erme vu 
omşu ar ve raz sonra a po aa ye- fiili ııabit olmadığı için silah tcşhi - mu · opa acagı e oy e aş yag 1• "' 20,3~ Vlyanıı, Graz Operada verfl<"Celt 

1 d k . k k d d ı \ · - Ah, dedi. Ben Franı;tzım. Tür ruluyor. 
tişmiş fakat Harun daha evvel pat· i d d 1 i ed·t 1 l ı. rıyor u ı or u an ° ap ara gır • 1enfonlk konseri nakil, 21 Varşova Sen 

r n en o ayı tecz ye ı mes n l.l'· kiveye geleli de henüz altı ay olu- Başbaşa dansının güftesi §Öyle 
ronunun elinden tabancasını almlf ted dik Koca evde snğlam tek cam kal· " tonik konser (Co<ıtes. LE-har. Glinskl vs.) 

• l. Mahkeme müzakereye çekildik yor Iyi anlıyorum ki. başbaşa dan- başlıyor: 21,10 Peşle Opcrnda verilecek ftlhar-
tır P ıı- c mali akala 6•b madı Bizim mahallede şerefimiz. na k · o~ e Y Mlf. ..- an· ten IOnr& kararını ha.urladı. sını güzel oynıyabilmek için zeybek Haşhaşa. :o1aç:o1aça. kaş n-;a- monı konı.erıru nakil <Llszı, Bcutok, B-

musumuz pnyimal edildi. Bu kadar 
cayı almış. ve Cemali de doktora mu 

ayene., ettirmlftlr. • 

dansını iyi bilmeli.. Kaçınma. <ıaklanma, bir daha 
Suçlunun tehdit suçu sabit olmu- zarara girdik. Kendilerine ceza veril Fransız kızına sordum: Gel hana. başha~a .• 

,,ordu. Tabanca teşhirinden dolayı ce mesini isteriz. 
Dün mahkemede daneı Hanna: 

" - Zeybeği oynanırken olsun gör- Dansın bir figürü de. dam n ı<a· 
Çaylak Mehmet hala lilraz ediyor medlnlz mı hiç?- vnlventn tosln n ke ller gibi, alın a · kanununun 488 ncı maddesine gö 

re (3) g6n hapsine ve it asayişe taal

ltık ettiği için de derhal tevkJ!ine ka 

- Patronumla aramda bir ffl'1 
,-okttt. Bunu saftiot1Wda yapıriıftır. 

ve: Güler yüzlü artist gö:ilerini süz- alma vuruşmalandır. Bu esnada saç-
- Bayım ben hastaneden yeni çık dü: tar da biribirine değiyor, kaşlar da .. 

Davamdan vaz geçiyorum. dedi. P'a- rar verilmişti. Jandarma, müteahhlt 

kat mahkcıne hldiscde lmm~ buku· Cemali tcvki!hnncyı göturdü 

l<avgu: 

,,,,. . , 
arıs y .. e 

Barışmak 
isterken •• 

jT ehdit ~ 

ir K·' o 
Ralcı İçin 
Bir Mesele Fatihte oturan Bayan Nefise lle 

tüccardan Bay Ahmet on bet eenelik 
kan kocadırlar. Fakat her nedenae lsmaJl otlu Mehmet adlı bir deli-
aralarından kara kedi ıeçmlf, tekiz kanlı evvelld gün Galatada bir mey 

1 

aydanberi ayn yqıyorlarmıf. Hatıl haneye ulfamlf, bir kaç arkadaşile 
altıncı hukuk mahkemesine de bo • beraber tam üç kilo rakı içmişler. 
pnmak için müracaat etmişler. Bay Mehmet soltata çıkmıf. ili direk se-
Ahmet kamıını hAll sevmektedir. 1 nın. bu direk benim, sallana sallana 
Bayram mUnasebetlle evvellc.i gece .d. 
barı!;mnk istemiş ve Ncfis('ntn evine gı ıyor, arasıra da nôra atıyormuş. 
gitmiş. kapıyı çnlmı.ş; açılmadığını 1 Bir arnlık bakkal Dimıtrinin ı.Jukka· 
gorunce yerden aldığı taşları kapı • ! nına gıtmlş· 1 
rıın camlnrına savurarak yere indir-, _ Dımıtri demi Bı:ınn d rhal bir I 
miş Nefiscnin istimdadı üzerine po- kil k ·ı o ra ı ı e meze ver Parasını da 
lis yetişmiş. Ahmedi yakalamı!J. met- 1 
hut suçlar müddelumumillğt dün bu duvara yaz. . Gcnçli~m var kaza -
davayı tetkik ettl Neflae fiklyetini nlJ'Sam veririm. Vermezsen de ken· 
•nlattı. Ahmet kendisini mOdafaa • d.lft billraln.. 1 

derken: Bu haykırma ,ekıtndekf müraca- ı 
- Bayım .. kanmı ziyarete gittim. ab potta duym1.11 ve derhal Mehmedi 

Kapıyı çaldım, açtıramadım. Duyma _ • 
dıklarına ıahlp old\111\. Elimle yavaı yakalamıştır. Me§hut suçlar muddei 
ça cama vururken cam kırıldı. Tq umumllill diln bu iddiayı tetkik et
atmı§ değilim. diyordu. tL 8uçu aablt gördüğil için Mehme-

Şahltler eski kan kocanın aranna dl uli79 birinci ceza mahkemesine 
girdiler. Onlara barıfma teklif edl• g&ıderdl, Mahkeme bugün kararını 
yorlarcb. Bayan Nefiae buna muva• verecektir. 
fakat etti. Müddeiumuminin 6nClnde 

Para Vermediği için ... 

hm. Böyle bir şey yapacak vaziyet· 
tc değilim diyordu. 

Sııçlulnrclnn llavrhır hPnÜ7. 21 y:ı

~mı ikmol Pttiğinı söyliıyor fakat 
nüfu~ k3ğıdını da göstcremıyordu. 

MiidclC"iumumi nufu kiığıdının sure 
tit.ıİ bulmnk İlZC:"( rı syayı S\IÇJUJıtrİ• 

lf' bcrahPr Silivrıknpı karnkoluna 1· 
adc cttı Eğer akşama kadar niifus 
kfığıdı buhınıımazso dava umumi 
hıikümler dairesinde gorlilccektir. , 

Afyonkarah?sar 

t,1adcn 

\ , .. 
... u ,. 

En 

Güzel 

Sofra 

Su~'Udur bir daha yapmamak p.rtile davann
dan vazC?eçeceğinl söyledi. Milddei • 
umumi de davanın ~ukutuna karar 
verdı Bu ba .. ışma yalnız bu ruçn in· 
h ic:ar ediyordu Altıncı hukuktaki 
davalnrtnA de\'am edecekler. 

Fatihte Oarlphasanağa mahalle -

sinde, Çıngıraklı bostan sokağında, , ' • ·- ' uzmsı ihWS s 

8 numarada oturan Mehmet Bnki, ı- Cllıll~·r , ... Ziihr•·,·i:re ~ 

~~akaret Etmişler 
Arşak oğlu Haçik Ue kardeşi M.ar. 

dlros sarhoş olmutlar. Komşulann
dan Şabana ve pollae hakaret etmlt
ler. meşhut su~lar mQddt!ılumllljl 
dün bu davayı tetkik etti. Suçlula • 
n asliye birind cıaa mahkemesine 
verdi 

karakola müracaat ederek. Sofular- MntPhııs.~ıı.ı Dr. 

cta ımambayıtdı sokağında ıo numa Nuri Osman Eren 
rada oturan Necatlnin para istediği~ 

nl ve vermediği için kendisini dövdü • Beyoğlu, Elhamra Apt. No. 3 • 

jünQ söyleml§tlr. 

Suçla pkala.narak. adliyeye ve - D A K KUT 1 EL 
rtlmlt " hakkında tahkikata bq1an r. . . .... Karaköy Topçular cacL 39 

- Ikl defa gördüm. dedi. Fakat 
iki defa çok az Oğt~nhı. ..... v'-= v.) ııa· 
mak ıslıyorum .. 

B ay Gregor karı!'ının zeybeğe 

karşı hayran! ığını ızah etti : 
- Sızt> şunu soyliyebilirım Zcy

l>ck dansı dünyanın en harikulade 
oyunudur 2U yıldır bu ışlerin içinde· 
yim ne Amerikuda . ne Avrupada 
böyle bir dans görmedim Bakınız., 

size. Başhaşa dansını meydana getir
mek nereden aklıma geldi Onu an
latayım .. 

Gregor yan gözle karısına baktL 
Sonra gülerek: 

G regonın eşi Fr:mız artisti, 

bann bır likor ıkram etmek 
tcklifinı yaparkı•n yenı dansın tfı rk

çe güfks.jni tcrcumc cttığinı de, bir 
aralık SÖ.) lt•di. 

Gülıliım : 

Sınl7: 

sizin 
dir. 

Yine man1('SP1 knvrıvnmnmış· 

dedim Çiinkiı bunun manası 
yaptığınız. tercüme gibi değil-

Genç kadın, gözlerini açarak 
retle sordu: 

hay-

- Ya nasıldır? Acaba bana yanlış 
mı tercüme ettiler? 

- Belki, dedim.. Saçsaça, başba
şa, türkçede kavga etmek minasına 
gelir. 

Kadıncağız, endl§e ile dudaklannt 
büzdü Onun bu şaşkın hali o kadar 
hoştu ki. gülmeden ilave ettim: 

- Size mahrem söylüyorum, de -
dl.. Gazeteye yazmak için değil ha .• 
Bu kız da türkçe bilmediği için bir 
zararı yoktur Bir gün. bundan bir
kaç ay evvel bir Tiirk kadınının hu
s usi bir toplantı da zeybek oynayışı - Demek ki bu dansı bir kerP oy

nayan kadın ve erkek, o ak~am kav
nı seyretlım 13u Bayan bu oyunu <;ok 
giiwl hilıyoı <hı n ) ıldıın Bu kad ı n ga edcc:·ekl<•r .. 

o z.ırıınn bır ırtısttı Şım iı cvlıclir 

Onun ıçın ısrnını soyleınıycccğım. 

Giııd bir kadındı . Dansı da guzel.. 
Düşündiım. böyle dunyanın en hari
kulade bir oyununu neden yalnız er 
kek veya yalnız kadın oynasın. . Ne
den harem selamlık olsun .. Bu oyun 
da erkeği kadını birleştirmek müm
kün değil midir?. Işte bu fikirle u • 
zun zaman çahştım. Bir müzik yap-

tım .. Bu dansın esası zeybek ve rum
badır. Alaturka ile alafrangayı ka
rıştırarak neşeli, kıvrak bir dans 
meydana getirdim. Neden daima ya 
bancılarm yaptıklan tangolarla, foks 
trotlarla oynıyalım? .. 

Bu hoş bir dans olacak .. Görecek 
siniz. Bütün lstanbulda tutulacak .. 
Dans profesorlerini davet ettımOnlar 
şimdiden Lalcbelerine öğıctmiy<' ha~ 
ladıhr 11.k defa bu ıhınsı. Matbuat 
Balusuııdu ı;u8lcr~ğım •. 

G regor bu ızl\hRtı vcnrkcn . ya. 
nıba.şımızdR.. niçbir şey anla· 

madan duran Fransız kıztnm canı 

sıkıl.mı ya başladığını farketmiştim: 
- Madam, dedim, büyük sükse ya 

pacaksmız.. 
Gilliltnaiyerek, beyaz di§lerlırl g&J.. 

terdi: 

======~:=:============~=========:r 

oca .n 

Hatırası An.lacak 

Ölümünil teessürle haber verdiği
miz 36 senedenberi birçok mektep. 
lerde hocalık eden B. Cafer Özalp f. 
cin. talebeleri bugün bir ihtilal ya • 

rahmıı) 

HAFİF KONSERLER 
S,4~ Purıı Kolonyal PlAk. 7,10 Rertlıs 

kuıa dalgası Kıınşık musiki 8.15 Deva 
mı. 9.20 Parts Kolonyal Plak 10 Ber
tin kısa dnlgnsı· l\tncnr dan.~lnn v~ şar 
kılan 13 Derlin kısıı d:ılgnsı Hatır mu 
!llikf 14 1!\ Dı>vnmı I~ 1 !') Bılkreş F.sld 
(V yana mu'llkisi rllkla) 14 :5 Puis Ko. 

ıonynl Hahf konscı ( 15 Oe\•amıı 17, 
15 Be lırı kısıı dnl;:ns ı Kcm!'öer 18 15 
Bclgı.ıd H,ıdyo ırkcııt sı 18 25 Hukr~ 

ı'lfık 18 ~ı Berlır kı n dnlgası Hafif 
konser 1 D.50 Peştr Cıı;:an mustklsı 20, 
1 O (..fıyprıR r.~ı ı rcs•nı mıtr::;ları 20.10 
Bılkr!'Ş Radvo orkc'<tra11 20.25 Prag: 
Snlon kent• ti. 21 l.Jıyp:nıı Otto Zrıcke 
orkestrnııı (EğlC'flCC'li musiki ve da.na), 
22 4!\ Bilkre$' Hafif musiki nnklL 

OPEJtALı\R OPERETLER 
21 Belgrnd Operadnn nakil Z3 Stok 

holnı. R. Strnussun Rosenkavııller ope 
rasmın ikinci pcrdesıni operadan naldL 

ODA MUStKtSt 
19,15 BUkreş: Piyano dQosu klarlnet. 

21,45 BOkrcş: Bcethoven trlyosu. 23 Var 
eova: Oda konseri' (Sopran lştirakfie). 
23,20 Viyana: Opus kuarteU. 24,05 Peı
te: Salon kenteti. 
RESİTALLER 

18,15 VnrŞovn Kemıın resitali Grfe& 
Haendcl 19,35 Bükreş Şarkılar 19,45 
Bclgra<I Pıynno resitali 21,25 Prac: 
nvorak'ın «-"Serlt•rindcrı 1:1tı keman ve 
vty lnn o er 21 40 5;tokhnlm Fin· 
lıınd ye ha al rı Zl 40 Vıyanıı · Kem.an 

ve 11 iP t'<' rl musıkı 

l2 ve 15.15 Bcı lln ıusıı dnlgası. il: 
Peşte 20.30 Slokhnlm (Akordeon ıle ka 
bnrc nıuslkıı;I), 23,05. P~te. 23,1~ Var
fOVa (plAk), 

Garip Dünya 

Adetleri 
Dünyada evlenmelerde düğün A

detleri çeşit, çeşıt olup yerine göre 
çok gariptirler, fakat en garibi ve 
miithişi Zulu Kufir adlı bir kabile • 
nindir. 

Bu kahileoen genç btr delikanh 
e\·leneceği sırada nişanlısını köyun 
düşarısındn knrşılar ve iıdet vechıle 

n;c;nnlısı kızın bnşınn koca bır odun
la vor kuvvetile vurur E,ger nışanlı
sı bundnn oltırsp onu balıklara kur· 
tınn olarak \'Crır Soveı "lmrzs( ken 
dı nı> lt.:ır ' ıı•.ır.ıı. 

' ı '<ndın vu•ar 

pal·nk lardır 

mun la ôlıı 1tlt!ye 

Merhumun talebeleri bu~ün saat 14 

te Çapa Kız Muallım mektebınde top 
lanarak hocalannın hatırasını yade
deceklerdir. Bu münasebetle bu kül· 
tür emektanrun bir resmini koyuyo
ruz 

, 
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GONON FIKRASI 

Çağcmınız Parolası: 

TeşkilCitlanmak 

[Yazan: Nıuuhi Bayclar] 
Teıkilitlanmak •• Bütün ferdl " ce 

mi tehlikeler karşısında günün paro
lası ancak budur: Teşkilatlanmak. 

- Başınız mı ağnyow! Hayatınız 

teşkilatlanmış değildir. 

- işleriniz bozuk mu gidiyor! On
lan teşkiliitlandıramaD11f oldutwnu 
dan emin olunuz.. -- Filan müessese mnstelt o1duiu 
kadar verimli dcJ!ildir: Teşkilatlana
madığından • 

- Şu memleket geri midir! Kusu
ru teşkilatsızlıkta bulabilininiz.. 

Meselenin halli, ileriliiin bu kai
desine inanmaktır. Teikilitlanmak. 
Usul ve usulsuzlük, dissiplin ve db
ıiplinsizlik, kısa görllş ve uzağı gi
rüş, bilgi ve bilıisizllk, iliahır hata
larımızın ve isabetli kararlaramızın, 
muuffakıyetsizliklerlmidn ve mu • 
vaffakıyetlerimizin, •ıkıntılarımızın 
ve refahımızın, •ıhhatimizln ve sah
hatsizli;imizlıa sebepleri bwalar de • 
iil midir? 

Zihinlerimizde, bir uhlt fikir ıfhl 
Ter etmesi llzamııelen Tqldlltlanrmı 
meselesi üzerinde ne kadar ID'U edil
• yeridir. 

Birkaç ay eVYel Avustralya, lngll
tere hava rekorunu kırmıt olaa ka· 
mn tayyareci Jean Batten'clen sor
muşlardı: "MuvaUakıyetinWa aırn 

aedir?" 
- Talihim ve teşkUltçı1ıtnn. 
Talih iyi tesadüflerin kendi kendi

lerine bir araya gclme5I ise tetldllt
tılık ta iyi şartlan bile bile, isliye la
tiyc bir araya getirmektr. 

Bu modern kadana hak vermeliyiz: 
Tan are hava değişikliklerinin bir o
yuncağıdır; fakat her parçası vazfie
sini miikemmel ıiirdütu.rotuı clotru 
tanzim edildiği, gidilttek yol hakkı.a
da meteorolojinin dedikleri dikkate 
alındıtı, ineccti meydan hazırlanıp 

benzin ve yağı tedarik edilditi takdir 
de tayyare son merhalede ullmen ye 
re ine<"cktir.Talihin rolü tayyar«lnln 
ha~talnnmamaıundan ve havanın bo
rah ve (utınah olmamaauıdan ibaret
tir. 

Teşkilltlanmayı nasıl tarif edebili
riz; 

- Derhan:;i htr işi teşkilatlandır • 
mnk o işin i~tıkhalini rlnğru~·a ~·akın 
ta\ ın vt• hl'dt"finı• 'arahllmN'İ ic;in fa 
aln et ı>rogrnmını tertip etmektir. Fa 
knt te 1 ilatlaı mak mefhumunda te. 
~ 1 ii iın mnd"i ve l~tlma1 m:vlyatl
Dİ teo;i maıınsı a vardır. Bir teş<"h· 
biı iln Hlıihi nna bunlnn ha7:ır1ı~·a -
ruk giri nılş ise geri kalan vazi(csi 
idari cihetleri teminden ibarettir. 1-
•arecilik. hahse mevzu teşebbüste rol 
aahihi olanları faaliyete getirmek, 
hepsinin gayretini bir hedefe tevcih 
edip ahenkleştirmek, nihayet, mtira· 
kabeye azanıt ehemmiyeti atfetmek· 
tir. 

Sıhhatimiz, ane bfttçemlz, be1ecl17e 
cllitimiz, milli mlldafaanuz, maliye • 
miz, devletçiliğimiz, ilaahir, hepsi ve 
•epsi birer teşkilat mevzuu delil ml
•ir! 

Os sf'neli1' plln. beş se-nellk plln. 
)'ol politikası. endiistrilesme. hayat 
pahalılığı ne mfitndl'le ... ''e benzcrhı 
ri i ~ ize tc<1kllntrıhkla haıumlııhl
lc<'ck biiyuk meselelerden birkaç ör
nek. 

Fakat bOton bunlar konkTe mese
lelerdir: mahiyet ve huduttan aşalı 
7Ukan bilinmektedir. Bir '8h • 
rin iman için flç •nelik bir 
Plan yapılmışsa bu planın ana 
hatlannı tasavvur edebiliriz: Su, 
Yol, mesken, kanalizasyon vesalre.

Endfistrileşme, çok daha genq, fakat 
)'ine başlıca çizgileri düttlnülebllecek 
bir ana iştir: Ham maddeleri mem • 
leketimizde bulunan veya timdilik 

>'•rıın mamul olarak yabancı memle 
kct1erden getirilen, ancak hayati ih· 
tı:\ •çlarımı7.dan sayılan bazı şeyleri 
kendi fnbrikalarmuzda istihsal et
lllck._ 

Ancak ha7.1 ah~tere mefhumlan te 
•llfık eden teşklatlanma da vardır: 
içtimai t~snnfif ı~evzular1 gibi ... Hal
kın lt•rni1 hislerine milra<"aat ede~~k 
•iniz. fıu hi5lerln inkişafına çalışacak 
aınız. ona yardımlaşma şuuruna vere

eeluiniz ve teşebbllailnüdln istikbali· 

ni bütün bunlara isnat ederek atn
'1P me7dana el ile hahalar ve ık ile 
lif iinlh hlr netlee pbraeabmlL 

Bir mbal: Km1a7m Etim-"•., 

Türkiye nüfuaunun yüzde 67,7 si köy
lerde Jaf&r, çiftçidir. 1,751,239 aile

nin geç:mlerini bağladıkları ve 9,145,008 

vatandatın terini döktüğü bu topraklar, dün

yanm en münbit, en bol ve yük.ek mahsul 
veren topraklandır. Toprafnnn çok kadir

tinasbr. Kendisine Terilen emeli inkir et
mez, alm terini öder. 

Türkiye, her ,eyden evvel ziraat memle
ketidir. 8-.Jca memleketlere satbğmuz zi-. 
raat mahsulleri mi'll ıelirin en büyük k11ım-

larmdan birini etkil eder. Zirai mahsuller 

ilzerinde ltlemek ve onların gerek kemiyet, 

rerelc keyfiyet bakımından inkitaf ını temin 

etmek, milli ıeliri korumak ve artmnak de
mektir. 

Bütün bu aaydıklammz devlet itidir •• 
fU formülle ifade ediliyor: Köy :üyü kalkın

dumak, köyü kalkmdırmak... 

Türk köylüsünü kalkındırmak ona para 

vermekle olmaz: Biz hazır para yemi ye alıt

mıt m:llet detiliz; onu inkitaf ettirmek, ona 

toprak vermek, çalıtacak saha göstermekle 
kabildir. Devlet le böy'e yapıyor. 

GÖRÜŞLER: 

Geçmit ile Bugünü 

Yanyana GörebDsek! 
[Yazan: V. Bir•on] 

Bembeyaz bir •tlrpriz! Yatak oda
•ıoın perdeleri açıldı. Dam, atat. 
yer, her taraf karla örtülü. Saat ka
ça kadar devam etti bilmiyorum. Fa· 
kat seçen ÇAl'fllmba gilnÜ (1) sabah 
erken İstanbul bembeyazdı. 

Böyle bir havada, Hhahın yedisln· 
de deniz kenanna, Galataya, iümriik 
yolcu ulonuna inmek hiç te hot •• 
fil. Çok tükür ki, karşılıyacafım yol
cu ve ailesi hakkında duyduğum aaJ• 
~ ve sevsl bütün bu üzfinttl ve zah
metleri benim için sevk haline geti• 
recek kadar çok ve kuvvetlL Size 
bunlan niçin mi anlatmak istiyo
rum ! Ne bileyim! Anlatmak ihtiya
cını yenemedim. Bir gün bekledim, 
iki etin bekledim ve yenemedim ifte! 

l'olu dairesinde 

Sordum. Soruşturdum. Bir •a111 
ıösterdiler. Duvarında temiz bir lev• 
ha ve hatırladıtıma ıöre üzerinde: 

(Emniyet MUdllrlOğfi Bepncl Ş• 
be) kelimeleri yazılı fdl. 

Şef Atatürk, bu seneki program 
nutkunda zirai bahbler üzerinde 
uzun müddet durdu ve çok etnJlı 
konuftu. Atatürk: "Memlekette top 
raksız çiftçj bırakılmamalıdır.,, de
diği zaman millet vekilleri ve bü
tiin millet onu yfirekten ve sarsıl
maz bir leVgi ile allnflamıftı. Ata 
türk köylünün babasıdır. 

G erek Şef, gerekse Başvektt · 
nutuldannda gösterdiler ki 

TQrk köyünün kalkınması için ne 

Türk Köyünün 
Kalkınması için 

Nöbetti memur üst katta imiş. O
daya slrdiiim saman mm ha ..... 
iki ki'i •ardL Ellerindeki ntlfas ta
kerelerlni ıöstererek nhtıma ~ 
bilmek için birer kitıt aldılar. Sıra 
bana geldi: 

- ttalyadan selen - vapurunda 
yolcum var. Karşılamak için nht.ıma 
çıkmak müsaadesini rica ederim. de
dim. 

- Nflfm teslrerenld 
- Yanımda yok. Uzun olacalna 

bilmiyordum cla-
Yazılarımda kullanmadılun hakiki 

ismimi •aytedim. Ba isim emniyet 
memurumu lfln herhangi bir ~ 
taş isminden başka hi~bir .. y ifade 
edemezdi. Buna ratmen, elimde nlt
tıma çıkmak için müsaade kifıdı ol
ıiutu halde merdiveni kop kop in
dim. Gümrük salonu kapı•ında. kar
tılamaya relditfm 10tcunun annesi 
ile karştlattım. Bu kadar samUHlır 
huretinl çektiii evlidım • Arada tel 
öqil olmadaa - bir an evvel ıönnek 
istiyor. Yani o da rıhtıma sıkabilmek 
çarelerini anyor. 

lizımsa bu sene hepsi yapılacak, 
bir seneye sığmıyan işler için hazır 
lanacak program bu sene bttirile • 
cekttr. Başka ifade ile. hükumetin 
en eıııasb iflerinden birt Türkiye
de bir .. milli ziraat si]l'asetl.. kur
mak ve lfleri pllnlaştırmakhr. 
Milll maarif. .nlllf ekonomi, millf 
terbiye ve mUU ziraat.-

Büyük önder plAnın ana hatla
nnı bizzat ~izm{ftir. Madde halin
de tespit etmi~lr: 

1 - Her çiftçi anest kendisine 
yetecek miktarda toprağa kavuş
turulacaktır. 

2 - Bir ailey't ge('f ndirebflen top 
ratm, hiçbir sebep ve su~tle bö
ınnmez bir tekilde teminatlaruna
sı lazımdır. 

3 - Büvük çift i ve çiftlik sa
hiplermln lşletc-cekleri arazi g~nı,. 
liği arazinin bulunduğu memle -
ket bolgelerınin nüfus k"ı;afetine 

ve toprak verim derecesıne göre 
sınırlannr.aktır. 

4 - KQçük büyük bntnn çiftçi
lerin l§ vasıtalan artınlacak, yeni-

1 leştirileeek ve konınaeaktır. 
S - En küçilk bir çiftçi aflesl bi

le en az bir çift hayvan sahibi edJ. 
lecektir. 

8 - Köylüler için pulluk pratik 
ve faydalıdır. Traktörler ancak bü 
yük çiftçilere tavsiye edilebilir. 

7 - Köyde ve yakın köylerde 
müşterek harman makineleri kul
landırilacaktır. Bu adet haline ge
tirilecektir. 

8 - Meml,.ket iklim ve toprak 
verimi bakımından mıntakalara ay 
rılacak ve bunlara birer merkez ta
yin edilecektir Bu merkezler köylü 
lere her suretle örnek olabilecek 
yerler haline getirtecektir. 

9 - Bugün devletin lşlettitf 
çlftltklerdeki aletler örnek olmıyn 
hazır bulunmaktadırlar. 

10 - Mevcut ve açılacak zira
at merkezlerinin devlet bütçesine 
yük olmadan çahşmalan için bwt -
1ar birleştirilecek ve bir "işletnıe 
kurumu .. teşkil olunacaktır. 

depolannı geziniz, 1ahut Mamakta
ki Maske fabrikasını dyaret edinis 
bir zelzele, büytik bir yangın bir sa 
yahut •harp vukuunda sizin (benim) 
hepimizin muhtaç olacatımu eczala
n, u11r1lan (adırlan ye her şeyi cin,. 
man tayyarelerinin hanlardan yqdı 
racata zehirli ıazlere karp vatandaş 
lann korunmasına imkln yerecek 
maskeleri hlh·ilk •toklar halinde top
lamakta olan Kızılayın varlaiJ ancak 
yurttaşlann yurtseverlltlne " cemi
yetin te,kllitlaomadakl kudretine da 
yanmaktadır. 

Teşld1Atlanmak, ve yine teşktllt • 
lanrnak ••. Tekrar edelim ki. btltün fer 
dl n cemi tehlikeler ve ihtiyaçlar 
brflsln•• samammam parolası ba•-= Tefklltlenmek. 

Bunlardan başka, başta buğday 
olmak üzere bütün gıda ihtiyaç~
nmızla endüstrimizin dayandığı 

türlü iptidai maddeleri temin ve 
harici ticaretimizin esasını teşkil 
eden çeoiUi mahsullerimizin her bi
rinin mlktannı artırmak. kaliteai.
nl yükseltmek, istihsal muraflan.. 
nı azaltmak için tedbir alınacak
br. 

Yukanda sayılan işlerin tam bir 
surette görülmesine ve istenilen 
verimin alınmasına engel olan has
talık ve dUşmanlarile mücadelede 
teknik ve kanam her tedbire ba§. 
vurulacaktır. 

Onnanlanmızın korunmast za
ruridir. Ancak bu işte memleketin 
muhtaç olduğu a~aç gözönünde bu 
lundurularak, mu\·azencli hareket 
edilecektir. 

Atatürkiin bu emirlerini B C~ 
lal Bayann beyanatında milU zira
at siyasetimizin birer umdesi ve 
maddesi olarak dinledik Başveki
limiz Şefin bUtiln emirlerinin ye. 

Yazan: 
K. Z. 

rine getirileceğini. köylüye millJ 
latihaal terbiyem verileceğini möy
lediler. Pratik c;ueler üzerinde~ 
rarak gayeye en kestirme yollar. 
dan varmak için neler dillündüğn. 
ııll anlattılar. 

Bu sahada artık hazır~ı!tlar bit.. 
miş gibidir. Tatbikata geçilmek ü
zeredir. Esaslar kurulmu§tur. Te
ferrüatı için icap eden kanunlan
mtml avanprojelerinin tespitine 

bile başlanmı~ır. Önümüzdeki ay
lar Türk köylüsünü çok sevindire 

cek sürprizlerle dolu ıeçecekür. 

M emleket kalkınmasmın ha -
reket nokta.sı artık bell ol

muştur. Köy._ 
Kalkınmanın her vekAletl allı-

Şı~ Bir Gece Elbisesi 

Balo mevsimi laenü bitmedi. Ba milnaebetle siu .on moda 
Solc plc bir •ece elbiaeei 8'lllll)'On& 

kadar eden cephesi köyden başb • 
yor ve şehre doğru yükseliyor. Zi
raat vekili çiftçiyi ele almıştır. Ma 
arif Vekili d.:- karşısmda köy çocu. 
ğunu ve köylüyü görüyor_ 

Her köyde bir ilk mektep a~. 
""r köye b: muall'.m ye .. iştirmek 
ve "okuma yazma bilmiyen vatan. 
daf bırakmamak .. prensibini ilk de 
fa köyde tahakkuk ettirmek.. Za
ten bu gayeye köylerde kavuşunca. 
davanın yüzde doksanı huanılmıt 
olacaktır. 

Şef Atatürk, ldilttir vekMetlne 
mühim işler vermiştir. Bunların 
büyük bir kısmı içinde bulunduğu 
muz sene zarfında bitirilecekti?. 
ıer biri, bqlı" ""'ma birer büyük 

ınemleket ili olan bu clirektitleri 
eöyle 8mlya koyabllirls: 
vatandaş bırakmamak. 

2 - Memleketin büyük kalkın 
ma savaşının ve yeni çatısının i.Ste

diği teknik elemanlan yetiştirmek 
3 - Memleket davalannın ide

olojisini anlıyacak, anlatacak. ne
silden nesile yaştacak fert ve k11-
rullan yaratmak-

4 - Ve bu önemli umdelerf en 
kısa zamanda temin etmek.-

Bu emirleri veren Şef, meml• 
keti üç kültür bölgesine ayınnıf 
ve Qçüncil bölge olan doğuda bir 
üniversite kurmak lüzumuna ı. 
mu buyunnuftu. Bu if, bu sene i
çinde tahakkuk ettirilecek ve Van 
götü sahilindeki gilzel bir mer. 
kez. kültür merkezi o~seçile. 
cektir. 

Memlekette meslek mektepleri 
arttınlacaktır. İlk mektebini biti
ren çocuk istidadının gösterdiği 

yolda yetiştirilecek, bir makine in
tizamlle orta ve yüksek tahsil 111-

ralannı belki de boşuboşuna tgal 
edeceğine, bir meslek mektebine et 
recek "9 hayatta göreceği işe ken
disini daha iyi bazırlıyabilecektir. 

T ilrklye nüfusunun y(i7.de n:ı 
si köylerde ,.aşar, çiftçidir. 

1,751,139 ailenin geçimlerini bal· 
ladıklan ve 9.145,008 vatandaf!n 
terini döktüfil bu topraklar, dün
yanın en münblt, en bol ve yüksek 
mahsul veren topraklandır. To~ 
rağımız çok kadirşinastır. Kendisi
ne verilen emeli inkir etmez, ahf 
terini öder. 

Tilrktye, her ,eyden evvel zira
at memleketidir. Başka memleket
lere uttıtmm ziraat mahsulleri 
milH gelirin en büyük lusımlann 
dan birini teşkil eder. Zirai mah
IUller Uzerlnc:le işlemek ve onlann 
prek kemiyet, ge~k keyfiyet ba
lwnından tnkl~fını temin etmek 
milli geliri korumak ve artırmak 
demektir. 

Bütün bu uydıltlanmıa devlet 
lfld1r ve fU formQl ifade ediliyor: 
JtöylQyO kalkındırmak, k6y6 kal
kındırmak-

Ben müsaade almanın rotuna W. 
dum a! Anne bayanla nazik me ... 
nua ~an ... pktıla 

- Gel~• •k•'"' annesi u ..... 
... de rka edi,.or, dedim. 

- Arkanızdaki ba1an Ü Rdale 
mi! dlJ'e sonla. . 

Arkama bakhm. Ayni yolcuya kar 
ıılamıya 1ele11 bildik ailelerden bir 
bayan. Bizi yukan çıkarken ıörmlf 
ve peşimiz sıra gelmif. 

- Evet. eledim. O da bizden. 
- NUfus tezkereleri? 
- Yok, onlar ecnebidir. 
- O halde ikamet tezkereleri? 
- Yanlannda yok-
Emniyet memuru mlnidar sWI 

ve ilave etti: 
Vesika olarak elimizde sis ..,..... 

ya,dedL 
Bayanların lslmlerlnl )'U8J'Ü ... 

lara da mU...de vudl. 
Terbi7ell ve nuik emniyet ......... 

rumuza, ıöstorditi emniyet n b
laylıktan dolayı teşekkür ederek .. 
şağıya inerken düşünüyordum: 

Bundan nvel de böyle meseleler 
için polis idaresine müracaat etmek 
ıztırarlannda kalırdım. Her M ... 

kilde müracaat ediline e4ilaia ene• 
dalma bir •• a)'ni leli: 
•- Olmu, olamaL Mll.H.,t .. 

dlri7etl amam17edea, daha en.W
almak lbuadı... 

Ve sla sarDafar latlkbalcllen w 
teşyldlere eynlu telörstiJI tum 
tıkılırdınıL Aa umanda ba • btt
yük fark! Bu farla yapan " ,apta
ranlara, polis ile halk arasmcla b• 
mütekabil hürmet •e AYKI hlalerbd 
telkin etmit olanlara candu A7P 
ve tqekkilr! 

RılatunJ11 

Rıhtuma Topane tanfuuı .... 
acuna (aktık. Bilinlnis ki eYvelleıd, 
7anl eski nhtım idaresi ............ 
burada ahırlar nnlı •• hu nb.._. 
insanlarla beraber vapurlardu D
yan. ke(I. manda. ilrtlL ~r .. ~ 
kanhrdı. fl1r de hu1rünk0 hale Mb
nıs! Ahırlar kalkmıt- Cadde ile nJ.. 
hm aruıncla temis, boyalı paraak
hktan haşka hi~hir şey yok. 

Bizim bekledltlmis ttatyu va,.. 
ru •a lfte haraya :rana .. yor. MeNI· 
"8nler ta•ırtı•ı. Cserleriueld br 
dplrtlWtL Komlııer. polls. npar a-

(Arkan lJ ilfteideJ 
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Şen ve Neş1eli Olmaft •• - Gülmek BA~l\1AKALEUEN l\IABAAT 

Ümran 

Kl7R.AY 

r----------------------:---------------------~ Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor ... 
Hem de Candan Gülmek •••. Sıhhattir. 

Cugün S Ü M E R Sinemasının 
Takdim Ettiği Senenin En Gülünçlü Filmi 

F ERNANDEL - RAJMU'nun 

Fl> o 
<r<3llcıri. 

(BQfl f mddel 
sa. nnrak ve ancak şehirci • ıa-

l
l nntkftrlara mürakabe ettirerek 
tahakkuk ettirmek • dikkat edi

l niz. mühendislere değil, mimar-

Fransa edebiyatında devir yaralan bir eser._ 
Amerika filim aanayiine zafer tacı giydiren bir filım: 

Uç 
T Ü R K Ç E 

SİLAHŞORLAR 
Bugün SAKARYA Sinemasında 

Bugün Saat 11 de Tenzilatla Matine 

iki ıaatJik kahkaha filmlerini görmekle cidden candan 

l:ıra dahi demiyorum.· lazımdır. 
1 lfk rnmanlar yalnız mctholunan 
1 A nlmranın plan al<samaları. a
l şağı mimarlıklar ve bina içleri-
' nin hazin berbatlığı yüzünden 1 .. _____ .. ________________________ ,. __ ._mı!!:rt!''9-1CDI 

il mütemadiyen tenkit olunacağı ı-------111!1-------------------------~--. 
---•gü'ecek ve bütün kederlerinizi unutacaksınız. •-Em- 1 bir devre girerken bütün plan 1 A L ı· B A B A 

Bugün Saat 11 de Tcnzilôth Matine yaptıran şehirler. ve bilhassa lı-ı B U G O N 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-jtanbul,yüksckbirsnnatkon~• ı p E K 
,_m:mr=-aım:m1m1:t:CG":11;~-- - .__,._mm:nı_, li_le .d~mir gibi bir belediye dif'· ' H i N D i s T A N D A 

Dana Kraliçesi Sinema yıldızlarının en meşhuru 1 sıplını onu noktası noktasınn. SINEMASINDA 
E L E A N O R tatbika çalışmadıkça büyük bir Türkc~ aözlü - Türkçe musikili, muazzam mizansenli Şark filmi 

R O B E R T fay dası olmıyacağını düşünme- .... ---• •---- Bugün sa.at 11 de tenzilatlı matine vardır. ---uM-lllllll!C!l-mlm.ı 
P O W E L L T A Y L O R l lidirler. 

B d 
Bir bina ve bahçe ynpmnk nc-

rO vıay Melodie 1938 ,kadargüc;olduğunubülün dün-

Atk - Musiki· Gençlik - Da.na ve sinema harikalar taheserinde 1 

yada nz olan güzel bina ve bah-
çelerden, fakat, bina ve bahçe
lerden mürdd<ep bir şehrin vÜ· 

1 cmJa getirilmesi ondan dnhn nt'- 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1·~--~~~*~~~- kadar c;ctin olduğunu dn cihan· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- da daha az ~an rahat ve ~ü~I 

Pek Yakında MELEK Sinemasında 

şehirlerden anlıynbilirİ7- Yeni 
C::D'll'J bir medeniyet umranı. kuruy• 

P"IS;::::::a !3 u gün SARAY Sinemasında 

Senenin en komik ve en büyük 

Bu Akşam SAKARYA SINEMASIND..A 

T 1 NO ROSSI 
Tahayyül ediJemiyecek derecede güzel ve 

ilk defa gösterilecek olan 

YAKAN BUSELER 
fitminde dinlenmesi arru editen çok güzel ,a.rkıtar okuyacaktl1'. 

Sahne arkada,'.arı: MIREILLE BALIN. VIVIANE ROMANCE. 
MICHEL SIMON 

TORKÇE SöZLO 

ruz: Onu. nnrnk ~nnnt ve umu
mi mrnraal miilnhazalartn<t -.a
rlık knlarak.saAlam ve güzel ku· •·--------~-----~----~~~~----rs~-~----~~~m 

3 AHBAB 
Ç~VUŞLAR 
Filmini görünce LOREL . HARDY'yi unutacaksımz. 

Salon her teansında seyircilerin kahl<aha tufanlarile çınlıyor. 

Eugün saat 11 c:~ tcn:zi:~ ih r.ıa'i':ne 

/ ---•Bütün Viyana 'yı konu~turan Operet film:---=-

~A~ EVRALARI 
Hakiki bir zafer: RODERT STOLZ'un musikisi 

B<ll ro'lerde : 

LEO S EZA < • IDA WÜSi • HA 
Önümüzdeki ÇARŞAMBA al<,amından itibaren 

S Ü M E Sünamasında 
Cazip ve nefis programı teşkil edecektir. 

:~-=..rmc:im.l.-li&:lrc:m-=:s:::mıl 

Bl'GÜN 

SİNEMASI 

ralım. 

Falih Rıfkı ATAY 

Romanya 
Had:seleri 

/B~ 1 fnrilk1 

itilaf halinde dindarların kanunı su· 
rette ettiklcrı yemınler hariç bütün 
ıliğ'cr ycnıınlerini ibra ed<'cektir Bun 
c.lan böyle sıyasi mahıyette bir yemin 
l<ahul edecek olan papazlar cezalan. 
dırıl:ıcnktır. 

5 - Unıversitenln muhtariyeti m:t..1 1 
~ndır. 

6 - Mntbunt rcjlm\nde. IO:r.tımsu1 ' 

\'Cya uı.rar\ı neşriyat yaptırılmıya:. 1 
cak ve gaz.ctclcn.o vandalı kontrol 1 
·ıii leccl<tir. 

1 - Memurin l<Amınu ile hAkimle. 
rın ıtzlcdilm<'zlik hukuku muvakkat 
bir zaman için kaldın!mışttT. 

Yugoslav gazetelerinde 

Bclgrat. 13 tA.A. l - Yeni Romen 
hıikümctinın tc~ekkülü hakkında mü 1 

tıılealar serdeden "Samouprava" ga· 1 

zctcsi şöyle diyor: 1 
"Ilu hükumet. büyük bir vazife 

eden meş· .ı • • · E h k" 
1 
vcruhcıe etmıştır z anı les ın et· 1 - ScnclcrdcnlJcri dünya cCkarı ıımumi:)·c,ini mc~ı:ul 

hur İnıdliı poli hnfiyc~i mek. dahilde ve hnriçte itimndı te
sis etmek ve mali işlerde intizamı 

in en meraklı. heyC<'nnh müthiş maceralnn. büyük CiJm. inde etmek Bu hükumet. parliımen· j 
toya müracaat etmeyecek ve parla· 

Baş rollerde: Hans Albers • HenizRııhmann • Hansı Knotcck 

S ~--1 E ut L O C it 1-~ O L rı.1 E S 

mcntoya bağlı olmıyacnktır. Kralın 

2 - ilaveten ARZU ile I{ A t.1 BE R tam itimadına mazhar oıan ve kr•· 
•• _ 

1 lın millete hitaben neşretmiş oldu • 
Turkçe ~arkılı. sozlü şark rıımt 1 ~. b d t ·r d"ld"ği 

IW~•=•:1wııscmliill B • d ** d ""' eyanname e avsı e ı ı ~ 
ll&!UD saat 11 e tenzilatlı matine .. -u ... ;• 

5 x tt• 1 h'l b' " ı • - ı k h-k· ı e ır s yası mu nre e,. u ume-
ti olan bu hükumet, gayrimahdut 

HALI TASFİYEDE , , , bir miihlet 7.ar(ında memlekette ve 
Cmt;a ve Yol Eşyası Avru;:a vaziyette istikrar husule getirmek, 

A • s· A. •. ·en· o-'"""·· c'*"'r ı nonlm 19or~·a """''. ·- • '-"iıı-~-.... muhiti tenvir etmrk m111ete 
Kumpanyası hükümranlık haklarını bahşedecek 

TÜRK ANONi:\1 ŞJRKE'ffNDEN: 1 yeni bir kanuntıf"l'nsf tanzimini tes· 

Şirketin 17 l\Iart 19:38 Perşembe hil eylemek vazıicsiyle mükellef· - ı r " - • .... "" gunu saat l O da şirketın merkezi İ· ....... .__ ·' ı· ır.,, 
darcsi olan Galatada Buyük Tuncl 
Hanında Ticaret Kanununun 455 in· 
ci maddesi mucibince ndi surette iç
tima edecek olan heyeti umumiyeye 
hissedarlar davet olunur: ı 

RUZNAMEI MOZAKERAT 
1 - Tasfıye memurlan raporu

nun okunması ve heyeti umumiyece 
verilen snlühıyet mucibince yapılan 1 

itila!namelerin tasdilu, ı 
2 - Mürakıp raporunun okunma-

"\ - Tasfiye momu•lanmn yap-! 
mış oldukları işlerden dolayı zim. 
metlerinin ibrası. ı 

4 - Bılıinçonun tetkik ve tasdi-

kı, 1 
5 - Murakıp tayin ve ücretinin 

tesbiti. 
6 - Tasfiye mcmurlnnna şirket

le muamele yapmıya mezuniyet ve
rilmesi. 

Hissedarlar dahili nizamnamenin 
26 ıncı maddesinde yazılı hisse se
netlerinin tevdi muamelesini Tica
ret Kanununun 371 inci maddesine 
tevfikan içtima gününden liakal bir 
Jıafta evvel icra etmeleri l8zımdır. 

C:lzel 

Hissedarlar hisse senetlerini Gala
tada Osmanlı .Bankasına tevdi edecek 
lerdir. 

Tasflve Heveti 

Varşova. l3 tA.A.) - Romanya 
hadiseleri burada derin bir alaka ile 

1 

1 
takip olunmaktadır . Her iki taraf ta 

: orta elçiliklerini mi.ıtekabilen büyük 1 

elçiliğe çıkarmaları meselesinin Ro -
manya vaziyetinin istikrarına kadar 
tehir olunmasına karar vermi~tir. 

Nefriyat Müdürü: 

Ali Haydar KERJJIEN 

TAN !IA TBAASI 

BOR B U G O N CHARLES tarafından hariku'ade 

M 
r LE K bir aurette yaratılan 
t BOYER aenenin en güzel 

filmi 
sinemasında 

ProJf2ffi] ilam Dlarak IST AN BUL SENFONiSi 

ISTANBUL BELEDiYESi ŞEHiR TİYATROLARI 
T epebaşsnda 

DRAM KIS~.U 

14 • 2 • 9~8 Pazartesi Günü Akşamı 

~ 
•• 

Saat 20,30 d~ 3 Perde 

soz 
K 

Ya%an: Mahmut Yesari 

AS 1 
14 • 2 • 938 Pazartesi Günü AltJamı Saat 20,30 da 

Komcdj 4 Perde 

istiklal Caddesinde 

KOME!DI KISMI 

;
n~~ımı 
rı .... mıı 
lil 

, ..... _, ............... ~------------ıııım; 
Renkli ekmek J '' METROPOLE BAR" Filmin;n 

Şimdiye kadar bilindiğine göre. 

sandviç ekmekçikleri beyaz ve siyah 1 unutu:maz yıldızları 
renktedirler. Fakat Mançesterde bir I 
ekmekçi kadın. kırmtzı, yeşil. san ve Lore,~a y OU~CJ ve Tyrone Power 
sair renklerde ekmek satmaktaymış A ş K M o D A D 1 R 
Doktorlar, bu nevi renklerle satılan 

1 

ekmeklerin zararlı olmadığını söyle· Fra.n!lızca aözlü komedİ!\İnde emsall'izd;r. 
mişlerdir. , _______ ım _________________ .. 

KUNDURALARIN!ZDA 
Kabahat aramayınız KuTiandı

ğımz boya ve cilalal'b dikkat 

ediniz. Bütün dünyada meşhur 

·NUGGET 
ro1.ts11 Co. t.dt. LONDON 

Fahrikasmm BOYALI cilfılnrmı 

kullandığlmz takdirde ~alıuk, 

kolay ve ehven surette n:vakkap 

lartnl7.I hoyavarak. mırfafnrak. 

su t?crirmiyccck v~ muhafaza 

edecek.siniz. 

1 

~ı'~~HE~R~YER~4~0~E~A~R~A~VTNT~Z~~~~~~~~~~~~~~~~~--.J 
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· Dünkü Milli Küme Maçları 

Güneşliler Fenerbahçeyi 
2 ye Karşı 5 le Yendiler 

(Yazan: Eşref Şefik) 
(Bu yazıyı saha kenanndan ma
çı takip ederken not halinde 
yazdım.] 

B ir yenilik: Fenerbahçeliler 
de, Güneşliler de birer çi-

tek buketi ile çıktılar. Dostlu.klan-
nın çiçekli tezahürünü halle önün
de de gösteriyorlar. Sahadaki ra
kiplerin saha dışında pek samimi 
bir kardeş kalacaklarını gösteren 
buket teatisi meydanın ortasında 

yapılıyor. 

İkJ takım (Yaşa!) larını beraber
ce bağırdılar. 
Güneş kadrosu: Cihat - Faruk, 

Reşat - Yusuf, Rıza, Ömer - Sala
haddin, Niyazi, Melih, Murat, Re
bil. 

• 
1 

a 

Resimde Befiktcq birinci 

takımının eaaa kadrosuna 

teşkil ecl en genç sporculan 

görüyoruz. Dünkü maçta 

Galatcuaraya karşı çıkan 

Beşiktcq takımında bunlar-

dan bir,oklan yer almışlardı. 

Fenerbahçe kadrosu: Necdet· Se 
dat, Lebip - Esat, Angelides, M. Re
şat - Niyazi, Şaban, Bülent, Fik
ret, Naci. 

İlk akını Güneş yaptı. Fener sağ 
müdafü elile kestiğinden frikik ve
rildi. Salahaddin havadan aşırdı. 

Güzel bir oyun başladı. İki taraf 
ta uzun ve süratli akınlara teşeb
büs ediyorlar. 

r;üne1in ük golü .t 

rBeşiktaş - .G. Saray 
arasındaki dünkü maçı 
2 - 1 Beşiktaş kazandı 

B eşinci dakika: Soldan, sol i
çe, oradan tekrar sola ge

çen topu Güneş sağ açığı Salahad
dine aktardılar. Birdenbire cenah 
değiştiren bu pasla Fener kalesinin 
önü açıldı. SalAhaddin sağ iç ye
rinden çektiği mükemmel §Ütle ilk 
Güneş golünü yaptı. 

10 uncu dakika: Topun bir m
sıf sahadan diğerine ge,çişi not a
lınamıyacak kadar seri oluyor. 

F' enerin mukabil golü : 

12 inci dakika: Fener hücum hat 
tı soldan akmıya başladı. Sağdan 
sola geçirdiler. Sol açık Naci yan 
vole güzel bir şütle beraberliği te
min etti. 

14 üncü dakika: Güneş muavin 
hattından uzun ortalanan pasa meT 
kez muhacim Melih fırladL Fener 
kalecisinden evvel yetişti ve vur
du. Top, boş kalenin köşesinden 
girdi. 

Günefin iki golü claha: 

Y lrmi birinci dakikada sol a
çık Rebünin tam çizgi üze.. 

tinden çevirerek ortaladığı topu 
Fener müdafileri paylaşamadıkla-
1'1 bir nrada Melih fırlıyarak aldı 
'\"e rahatça içeri oturttu. 

22 inci dakika: Güneşin sıkı bir 
hücumu esnasında merkez muha -
cizn Melih, Fcmer k.aleclsile Çall
Pıştı. Fena halde watlanarak o
Y\.Uıdan sedye ile çıkarıldı. Giinet
liler, on kişi oynuyorlar. 

33 üncü dakika: Sakatlanan Gü
neş tnrekez muhacimi Melih göğsü 
sanlı olarak bu dakika tekrar sa
haya dahil oldu. 

Ciinefin dördüncü golü: 

43 üncü dakika: Güneş sol açığı 
tniikeınmel çalımlı bir sürüşle to
t>u tam kalenin ağzında sol iç Mu
radın ayaklan ucuna bıraktı. Mu
rat, ok gibi bir ~la dördüncü 
goıu soktu. 

~ 

Günefliler sahaya çıkıyorlar 
favul yaptı. Çektiler. Niyazi kale 
ağzında yetişerek kafasile ikinci 
Fener golünü yaptı. 

Fenerbahçeliler, gollerin adedin! 

artırmak üzere var kuvvetlerile Gü 

neş müdafilerini sıkıştırıyorlardı. 
Güneşliler, merkez muhacim Meli
hin sakatlığı yüzünden sıkışık me-v 
zilere sokulamadığını gördükleri 
halde yerini değiştirip açığa ge -
çirmediklerinden nısıf sahaların
dan topu alıp kaçacak oyuncudan 
mahrum vaziyette müdafaaya ça-

!ışıyorlardı. 

Fener hücum hattmm kesif ve şu_ 
urlu Güneş müdafaasını yarmak 
üzere düçar olduğu müşkülat ge
niş bir oyuna imkan vermiyordlL 

Kaçan penalh : 
8 i.rinci devreyi Güneşliler 4 - 1 

I ~11üp. Vaziyette bitirdiler. f enerbahçenin sağ açığı ~ 
lfl eı devre: karken müdahale eden Gu-
--- neş müdafii yüzünden Fenerliler 

( NOT TUT AN: EŞREF ŞEFiK ) 

H akem, Nuri Bosut.Galatasaray 
Sait - Reşat, Salim - Mustafa 

Adnan, Celal - Necdet, Süleyman, 
Eşfak, Haşim, ·Bülent . Beşikatş: 

Mehmet Ali - Faruk, Hristo - Nuri, 
Feyzi, Rifat - Hayati, Muzaffer, 
Hakkı, Şeref, Eşref.( 

Oyun Beşiktaşın soldan nısıf sa
hayı geçebilen bir hücumile açıldı. 
Galatasarayın sağ müdafii bu hücu 
mu kestL 

3 üncü dakika: Beşiktaşın sola
çığından ortalanan topla Galatasa 
ray kalesi tehlike geçirdi Beşiktaş 
lılar daha anlaşmış görünüyorlar. 
Galatasaray hücum hattı tnsicamı
m yadırgıyor. 

5 inci dakika: Galatasaray muha 
cirnleri ilk dakikaların verdiği ger 
ginlikten kurtulmuş gibi daha isabet 
li paslaşmıya başladılar. Sağdan bir 
hücumda bir korner daha kazandı
lar. Bu ikinci korneri de neücelen 
diremediler. 

8 inci dakika: Oyun Galatasaray 
hücum hattının hAkimiyetinde de

vam ediyor. Top ekseri saniyeler 

Beşiktaş nısıf sahasında dolaşıyor. 
9 uncu dakika: Galatasaraym 

sağaçığından kale ağzına gelen t<r 
pu Beşiktaş kalecisi müşlkülatla 
kurtardL 

12 nci dakika: Galatasaray for
vetleri dördüncü dakikadanberi al 
dıklan hakimiyeti sürdürüyorlar. 

B efiktaşın akını : 

On dördüncü dakika: Beşik
ılikell akınını merkezden 

yaptı Soliç Eşrefin çektiği sıkı şü
tü Galatasaray kalecisi iyi yakala
d.L 

18 inci dakika: Galatasaray sol
içinden Beşiktaş kalesinin merke 
zine havale edilen topa bir saniye 
geç kalan Eşfak yüzde altmış ih
timalli bir gol fırsatım kaçırmış ol 
du. 

20 inci dakika: Galatasaray sağ 
açığının çok tehlikeli bir vaziyet
teki ortalayışıyle Beşiktaş kalesi-

hayli kaybetmiştiler. 

n1n beş santimetre açığında top üç 
dört zikzak yaptığı halde yetişe
mediğinden beyaz siyahhlar mü
him bir tehlikeyi daha savuştur
muş oldular. 

23 üncü dakika: Galatasaraylı
lar muhakkak bir golü daha kaçır 
dılar. Halkın gol! diye bağırdığı 
bir anda Beşiktaş müdafü kıl far
kiyle kurtardı. 

Beşiktaşın sol müdafii Nuri bu
gün en aksak oyununu oynuyor. 
Takıma yeni girdiği ve top idman
sızlığı aptışikar görülüyor. Bu yüz 
den Galatasaraylılar sağlarile mu
vaffakıyetli akınlarda devam edi
yorlar. 

26 ncı dakika: Galatasaray Be-
şiktaş sol müdafiinin yüzünden 
sağdan bir korner daha kazandı. 
Fakat yine neticelendiremediler. 

30 üncu dakika: Beşiktaş bu da
kikaya kadar sıkıştığı halde Gala
tasaray lılann muhtelif fırsatları ka 
çınşı ile talihli olduklarını gösteri
yorlar. 

B eJİktcqın ilk golü : 

Q tuz birinci dakika: Beşiktaş 
sağaçığından ortaya geçen 

top Şerefin hesaplı ve güzel bir vu 
ruşile a~lara gömüldü. Bu sureUe 
otuz dakika hakim oynayan taraf 
rakibin yakaladığı ilk fırsah neti-
celendirmesi yüzünden mağlup va 
%.iyete düştü. 

34 üncü dakika: Galatasaray hü
cum hattı Beşiktaş nısıf sahasında 
hfila hAkim oynuyorlar. Kale önün 
de talihli ve becerikli gözüküyor
lar. 

36 ncı dakika: Galatasaray ek
seriya sağaçık Necdet vasıtasile ko 
lay kolay inerek hücumlannda de
vam ediyor. Fakat kale önlerinde 
topu arkadaşlarından daha sert 
sevkeden san - kırmızı forvetler 
gol çıkaramıyorlar. 

Birinci devre h!ldm oynadığı bal 
de 1 - O nıağlOp vaziyette kalan 
Galatasarayın sağdan bir hücumu 
esn8Slnda tamamlanmış oldu. 

ikinci devre : 

'1 

MOTHIS BiR REKABET 
160 yerine 60 

fstihza.r usultiode bb:mt Eczacı H A S A N'm Loodrada elde ettiği 
611' ve puf ookta.la.rile tertip edilen 

Hasan Meyva Özü 
Yalnız Eczacı HASAN'a his olan 3 yerine 1 gibi müthiş ve ezici rekabet
le Avrupa meyva tozlarını şaşırtmıştır. 

Hasao Meyva ÖZü çok saf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar 
edilmiş olup mideyi ve barsaklan ıslah eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik. 
ağrı ve inkibazı defeder. İştihayı tezyid, hazmi kolaylaştırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ilA bir çorba kaşığını yarını bardak 
BU içine ka.nştr:rara.k ve köpürterek içenler, mlde rahatsızlıkları çekmezler. 
Her sabah aç kanıma bir çorba k~ığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuk. 
.lar yarım tertip almalıdır. 

Hasan Gazoz Özu 
1188811 Meyva Ö'..ıü'ntin evsafında olmakla beraber çok lezzetli şampanya 
ve sodalı gazoz gjıbi ayni safiyet ve ha.l!ıSiyeti ve a.yni ka.t'iyeti şifa.iyeyi 
haizdir. 

H.a8an Gazoz Ozü. şekerli ve meyvalı olup kolaylrğı ve temizliği ve ucuz. 
luğu sebebile A vrupada kazinolarda içki ve şampanya ve gazoz yerine is
timal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirle.. 
r~e Hasan Gazoz (hı.ti il ı am ediyorlar. 

Limon, Ptortakal, Mandalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri Çık_ 
mıştrr. Şişeleri 25 - 40 _ 60 kuruştur. 

~ ...... , .......................................... ... 

P A T r 
iç ve dı~ basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmit fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle ,ifayı temin eder 

DROTT I 
Markalı 

ISVEÇ MAMULATI 

Mazotla müteharrik 

Deniz Motörlerl 
5 ili 160 beygir kuV'
vetinde hem llmb& 

hem fişekle ateş alır. 
Hiç yağ sarfetmt>z. 
MOTORLERlN 

Şaheseridir. 

Drott Motörlerin 
Kalitesi yttksek fia.tı 

Türkiye umum acentesi: ise ucuzdur. 

TCRK-AVRUPA Ltd. Ştl. İstanbul, Galata, Perşembe Pazan No. 61 

9'~ seryı~ınele aahı•' 

POKER PLAY 
frdı( DıfaJından 

ddhd UCUJU11ZI 
= 

rltlhd eyiSiitivrz 
ZU4 Bu devrenin üçüncü dakika- penaltı kazandılar. Penaltıyı Fik-

aında Güneş kalesi pek mü ret çekti. Güneş kalecisi Cihat i-
binı. bir tehlike atlattı. Soldan or- aabetli bir blokajla tuttu. 
~Yll, oradan kaleye doğrultulan bir Güneşliler seyrek akınlannda, 

Bu itibarla beşinci golden sonra 
sayı yapmaları ihtimali aı:almı~ 
Maçın neticesi Güneş 'muavinleri 
ve müdafaasile, Fener muhaclmle
rinin yaptıklan mücadeleye ballı 
tdl 

B eşiktaş müdafaası rüzgh al 
tında topa düzgün vuraım- )~ 

yor. Galatasaray muhacimleri ar- .. 
kadan esen rüzgArla daha uzun 
Ye mesafeli oynamıya muvaffak <>
luyorlar. 

lıulamapın ı i 
~~ §Utle, Güneş kaleci.si dışarı çıkmış- birinci devredeki kadar Rebii ile 

ken tn.Üdafi Faruk harikulade bir anlaşamıyan Muradın aksaması ve 
kafa çıkı~ ile kornere çıkardı. Melihin sakatlığı yüzünden tehli-

4 üncü dakika: Sol açık Rebiinln keli vaziyetlere girmeden geri dö-
0rt:.a.Iara Verdiği pası Güneş sağ içi nüyorlardı. 
Niyazi vole bir fiitle beşinci gol o- Güneş içlerinin idman kıvamı 
larak attı. da pek yerinde olmıyacak ki, ma-

Solda, Gfuıeı müdafll Faruk btr_-'çın.____ sonlanna doğru süraUertnden 

Güneşliler, Fener hncum hatb
m iki golden sonra iyi tevkif ettik
lerinden oyunun 80D düdüğü çal
dığı zaman 5 - 2 gibi mühim fark
h galibiyeti muhafu.w etmekte .. 
diler. 

5 inci dakika: Galatasaraym sol 
içten solaçığa geçen tıopla ~ 
kalesini yine aemereeiz bir ziyareti 
nl seyrettik. 

'l inci dakika: Salcfan indirdiği 
(Arkan 13 iincüd&J 

' 
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Bİ .R HARİKULADELİK 
G .. E. Edlson llboratuvarımn en son keşfi 

T ONE MONITO R: 
Uzun ve orta dalgaları hususi G. E. 
cam ıambalarile ayrı alma kabiliyeti 

Kısa dalgaları hususi G. E. Çellk 
Jambalarile ayrı alma kablflye'I 

Netice : Her dalgada tabii ve temiz sn 
TOrklye satıt deposu ı 

BeyoQlu, lstlkl&t caddesi No. 29 

D K W MÜESSESES i 
Telefon : 43849 

~~ 

ı..uzı kuracaktı ... Bunu ben de istiyordum; çünkü ka
n.mı hastaların baygın gözleri ve çok Jaübali kıyafet.
len önünde bırakamazdım.. Bir taraftan da medeni 
nik8.h.ımız için icap eden muamelelere başlannuştı. Di 
ğer taraftan da elimizdeki paraya göre hem mesken 
ve hem irad olabilecek bir bina anyorduk. Maçkanın 
arka tarafarında Marmaraya bakan çok güneşli bir 
apartıman bularak hemen satın aldık ... Hastanedeki 
hayatım esnasında kendisine bazı safhalarını anlat
mak budalalığında bulunduğum sabık hayatım dola
yısile beni, idaresiz ve saf bir erkek olarak görüyor 
ve müşterek menfaatlerimiz icabı idarenin kendisine 
tesliminde ısrar ediyordu. Bütün dedikleri oldu; hat
ta fazlasıyle ... Apartımanı doğrudan doğruya, §artsız 
olarak ona ferag ettim._ 

11 GARİP BiR TIP ıs 
laklıklanru meydana koyduğundan nadim olmu§ gi
bi idi. Birden o samimi, babacan haline bir resmiye& 
arız oldu ..• Sert bir sesle: 

- Fakat, dedi ... Bazan de çok sert ve insafsu: olu
rum, ha!... Mesela geçen hafta ayni gece, saat ikide 
evime döndüğüm zaman kadınlı, erkekli o güruhun 
hala defolup gitmemelerine mütemadiyen votga içip 
havyar ve hiyar turşusunu yyerek, acayip nakaratlı 
bir şarkıyı bağıra, bağıra söylemeleri yüzünden evin 
önüne polisi, bekçiyi ve komşuları toplamıya sebep 
olmalarına tahammül edemiyerek. kanının ısrar ve 
niyazlanna rağmen hemen evden çıkmalannı kendile 
rine ihtar ettim!. .. 

• .... 
Biraz durakladıktan sonra.yüzümde hasılolan geni~ 

memnuniyet çizgilerini bir anda silmiye kafi gelecek 
asık bir çehre ile: 

- İki senedir birlikte yaşıyoruz .. Dedi; evlendik
ten epeyce bir zaman sonra bir tesadüf neticesi eski 
evin önünden geçmiştim, kapıcı kadının hamallık e
den kocasına tesadüf ettim; adamcağız eski bir aşina 
sıfatiyle hakkımda hürmet göstererek kapıcı odasın
da biraz istirahat etmekliğimde çok ısrar etti. Fakir 
hayatımın birçok hatıratıyla dolu eve girip kapıcı o
dasında birkaç dakika oturmak benim için yeni bir 
feliıket oldu ... Şuradan, buradan ve komşulardan bah
sederken, 4in ehemmiyeti hakkında en küçük bir fik
ri olmıyan adamcağız, duvara asılı kırık aynanın bir 
köşesine sokularak unutulmuş ve zamanla saranp sol 
muş bir kartviziti bana uzatarak, o evde oturduğum 
:zamanın sonlarına doğru bir gün kansı yerine kapıcı· 
bk vazüesini görürken büyük bir otomobille iki defa 
eve gelerek beni soran ve o kartı bırakan şık bir e
fendinin ikinci gelişinde. hastabakıcı san saçlı kadın
la merdiven başında uzun uzadıya görüşerek ondan 
adresimi öğrendiğinden ve madamm işi bana anlata
cağını sö~·lediğinden kendi:ı:inin simıiivp kııM!!lr 'hı• ;.,; 

bana açmıya vakit ve fırsat bulamadığını safiyane bir 
lisanla hikaye etti... Bu hadıse gozumun onunae mu
ammanın bütün düğümlerini çözmüş bulunuyordu ... 
Kadın bütün bu servet işini pek alA C\ğrenmiş ve bu 
malümatını pek kurnazca benden saklıyarak mera
mına nail olmuştu. Bu suretle bilmem ka~cı defa o
larak bir kadın intri.ka.sma kapılmırtım .... 

Gayri ihtiyari endişe ile bağırmıştım: 
- Ey, sonra?._ 
- Sonrası, dedi Şimdi, bütün o şefkat w sadakat 

nümayişleri, bir sabun köpüğü gibi, söndü ... Şiddetli 
bir kadın istibdadı altındayım.. Mua.lllmlikten elline 

4 Günlük Roman No.4 Yazan : Ummacı 
geçen maaşı da elimden alıyor. buna mukabil bu gör 
düğünüz kıyafetım.l ve iaşemi temin ediyor ... Hasta, 
fakir ve işsiz oldukları bahanesiyle, ve akraba ve ah
bapları olduğu iddiasiyle bir alay beyaz Rusları bes
liyor. Ben çok çetrefil, çok muğlak olan Slav lisanını 
öğrenemedlğimden, aile ve ahbap kabul günleri ola
rak ayırdığı Pazar geceleri ile Pazar akşamlan evi 
dolduran bir buçuk düşüneye yakın erkekli. kadınlı 
ve acayip kıyafetli bu gürl.ıh arasında bunalıp kaldı
ğımı anhyarak, elime merhameten bu iki gecelik ih- . 
tiyacım için beş alt1 lira vererek beni kap1 d1şan bı
rakıyor ... İşte. böyle ister istemez. geç vakitlere ka
dar. onlann dağılıp evimi terkedecekleri zamanlara 
kadar sokaklarda sürünüp kalıyorum... Bu gece size 
tesadüf etmeden çok masraf ettim, bütün paramı bi
tirdim. Beni mazur görün; hesap pusulasının ödenme 
sini size bıraktıktan başka, tramvaylar çoktan tatil 
edildiğinden, Taksimden sonra pazarhkla giden taksi 
için de elli kuruş ödünç para istiyeceğim.~ 

Kendisinin en kıymetli ve kısa bir zamanda çok se
vilmiş bir misafir olduğunu söyliyerek istediği para
yı da verdim. 

Loş ve tenha caddede, iki ahbap gıöi. kol kola Par
mak.kapıya doğru yollandık. Saat sabahın bir buçuğu
nu bulmuştu .. Birden: 

- Ya, çocuk. dedim; çocuğunuz oldu mu?. 
Nasınna basılmış bir insan istırabıyle, yüzünü bu

ruşturarak inledi: 
- Çocuk mu?.. dedi. Ben kendimi Slav harsın

dan. ortodoks propaçrandası karşısında .n~kadar ('idal 
ettiğimi bilsenz, hakkımdaki acıma hisleriniz bir kat 
daha artardı ...• 

- Ya adetler. ananalar? .. de-rlim. 
HP.men makı:;adımı anladı. Ağlamakla gülmek ara

sında bir şiveyle: 
- Ah. azizim. diz boyu .. Yani tspanvollara rahmet 

okutacak derecede. Bizim evde her şeyin temizi. iyi
si ve yenisi ortodoks bayramlarmda ve dini tatiller
de yapılır, alınır ... Hatta çamaşır bile mutlaka pazar 
gecesi değiştirilir. Kilise ziyaretleri muntazaındu>.
Evin içerisi, bizim sabık kaynanayı hasedinden çat;.. 
latacak mebzuliyette, ikonlar, minyatür resimler, mü 
barek yağlar, mukaddes sularla daha ne bileyim ne-

lerle dopdoludur ... Pazar geceleri, bermutat, yatak 
çarşaflan rütubetlidir ..•• 

- Ya yemekler???. dedim. 
Yeniden bir ah çekti: 
- Hele onlar, hele onlar .... dedi; bir faciadır. İs

panyol mutbaklarıru mumia aratacak derecededir ... 
Düşün, Azizim.... Litvanyada, Şmall Rusyada sebze, 
meyva yetişmezmiş diye hala o hatırayı, ananeyi tak
disen bizim sofraya taze sebze, taze meyva kon
maz.... Alemin zeytinyağlı enginar, karpuz, 
üzüm, binbir çeşit armut ve saire yedi~i o ı;?ii

zelim yaz avlannda bile bizim yerliklerimiz kart öküz 
etile birlikte haslanm1s patates. lahAna. havue. pan
<"ı:> .. ~ ....... ,,f?: vt'> f>n sn1"1 lr los avlarında hile zor hazme 
deblldiğirn domuz yağl1 kaz kızartmalan... Ka~sı, 

şeftali ve visne gibi yenebilen ydane meyvalar da 
mutlaka ya kovu komı><>sto halinde veya marmalat 
şeklindedir ... Nadiren önüme ~etirilen o nefis Mani
sa kRvtınuna da bilmem han~ memlekette yetisen 
kele~in hatırasına hiirmeten. bol miktarda sert ve be
yaz İngiliz biberi ve tuz ekilir ... Yegane içki olan vot 
ganın umuınt mezesi de hıyar turşusudur... Ah, bu 
hiyar tursusu ve lahana! .. Bunlar kadar bu iki nesne
yi istihlak eden bir millete dünyanın hiçbir tarafın
da rastlamadım.... Yemek günde bir defa yenir o da 
saat üçtedir ... Sabahlan bol bir kahvaltı vardır. gft
ya akşam yemeği hiç yoktur; fakat akşam saat sekiz 
buçuktan sonra başlıyan bir aparitif alemi vard1r ki, 
ekseriya siıpe hftlini alarak gece yanlaMndan çok son 
raya kadar sörüp gider ... Havyar, tereyağ gibi şeyler 
de eksik değildir; fakat bunlar hemen de o bir sürü 
misafirler içindir, bana pek nasip olmaz .. Bazan öyle 
anlanm olu.yor ki. yegane selameti bir an evvel gebe
rip gitmekte buluyorum. Aksi takdirde. bir gün. dün 
yanın en büyük alçaklığını irtikA ederek, şarta mu
allak olarak hastaneler lehine bankaya yatırdığını 

on yedi bin lirayı geri alacak. vasiyetnamemi yaka -
rak başımı alıp bu şehirden kaçacağım, anlıyor mu 
sun azizim, kaçacağım!.-
Parmakkapıya yaklaşmıştık. Şimalden doğru esip 

yüzümüzü kamçılıyan rüzgardan biraz açılmışa ben
ziyordu. Daha ilk gece görüştüğü bir yabancıya bu ka 
dal" fazla açıldığından. aile sırlannın bu çıp-

Sonra biaman bir hastalığa tutulduğu vehmile dok
torun son teşhis hükmünü bekliyen melinkolik bir 
hasta niyaziyle ellerime sanlarak: 

- Ben kılıbık mıyım? .. Söyleyiniz, çok rica ede
rim. doktor! ... Ay, şey, Bay yazıcı!?? .. 

Bu defa da gayri ihtiyari. benim kafam kızmıştı: 
- Ey. dedim. farzediniz ki. değilsiniz. bundan ne 

çıkar? Bu zavallı zararsız kelimeye karşı bu kadar il 

tikrahınız ve ondan bu kadar fazla korkmanmn se

bebi ne? Tam manas1 bile bilinmiyen ve ekseriya ka
nsını çok seven erkeklere karşı bir latife mevzuu o

lan bu sıfat neden sizi bu.kadar ürkütüyor?.. Bahu
suski akşamdanberi dinlediğim sergüzeştinizden son
ra ... Gittikçe artan bir hiddetle ve iğbirarla ilive et
tim: 

- Ben bu dünyada öyle erkekler bilirim ki, bu 
alelacayip vakayiln, sizin gibi, ka..1:-.....,unanı olmaktan 
sa, bin kere kılıbık olmayı tercih ederler! .. Ve bu sı
fata fahriyen ve gönüllü olarak razıdırlar! ... 

Bu hiddetim karşısında şaşırmışa benziyordu. Af.. 
dilemek istedi, beceremedi; süratle elimi sıkarak. 
Taksime doğru. koşarcasına yürümiye başladı. Çar· 
pık bacakları üzerinde, her adım atışında. sağa sola 
yirmi beş dereceli bir nlhina zaviyesi resmediyor ve 
elindeki bastonu asfalta vura vura mırıldanıyordu: 

- Her şey ... Fakat; kılıbıklık!. Asla!. .. 
Acaba bu insafsız mukabelem le, vücudü kadar bey

ni de gayri tabii ve hasta olduğu muhakkak olan bu 
adama çatışımda saik ne idi? ... Yoksa bizzat ben de 
bir kılıbık mıydım? .. Ve bu hareketim. meşru bir 
müdafaa mı idi?? .. Zalim şüphenin kızgın burgula
n içinde bir müddet irkildikten sonra hemen kendi
mi topladım .. Buna hiç imkan var mıydı? .. Ağzında 
sigara, elinde bambu baston. ıslık çalarak sabahın i
kisine doğru yolda, boş bir taksi bekliyen.. evli bir 
erkek böyle miskin bir illetle nasıl malul olabilirdi?!. 
Hiç buna imkan tasavvur edilebilir mivdi??!I.. 
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M a m i k i d e n D e ş t e : Siz de bu kremden sasmayınız j 

Giderken Neler Görülür?: ~I 
M amikiden Deşt kasabasına 

doğru giderken, son kıyam 
hareketınde olduğu gibi bundan 
önceki isyankar teşebbüslerde mü
h.ı.m bir rol oynamış olan maruf 
haydut Hissosidonun azbetine uğ
ramamak meraklı bir insan için 
mumkun değildir. 

Hissosido '"1mciir? Evvela bunu 
tanıyalım: 

Dünkü Dersimin kırk şu kadar 
aşireti arasında batın sayılılardan 

birisi de Kureyşhan idi. Bu aşiret 
bir el tarafından idare edilmekten 
daima mahrum kalmıştı. Diğerleri
nin hep birer reisi veya seyyidıi. 

~ardı. Yalnız Demenanlar, iki 
grupa aynlmıştı. tam bir iL 
tihat içinde yaşıyamazlardı. Bu. 
nıun sebeplerini ilerde ogrene
ceğiz. Bununla beraber su.. 
retada olsa, yine reisleri birdi. Ku
reşhan böyle değildi. Dört müsta
kil kolu vardı. Hepsi de, biribirle
rine aldırmıyarak ve itaat etmiyen 
birer ayrı reise sahipti. Mühim bir 
kol Mazkirtte Kalaylık köyünde i
di. Reisi. tahsildar Ali Efendi na
mile maruf bir zattı . Nazmiye ve 
Plumurda da ·birer kol bulunurdu. 
Bunların hükumete karşı isyankar 
birer tavtr takındıkları görülme -
mişti. Buna mukabil Kureşhan ka
bilesinin Hissosidonun riyasetinde 
bulunan dördüncü kolu, son isyan 
hareketinde fena işlere kanlı bir 
filet olmuştu. Hissosido haşin, des
sas. merhametsiz ve kaygusuz bir 
adamdı. Maiyeti. kendisinden çok 
korkardı. Belki de bu korku. hare
kete iştirak etmek istcmiyen bazı 
kütle leri de arkasından sürükle -
mişti. Hissosido hakiki bir irtica 
ruhu taşırdı . Her derebeyi gibi çok 
muhteris ti. Çabulculuk için fırsat
lar arar, hükumet memurlarına 

karşı büyük bir düşmanlık besler
di. Aptal değildi de İcabında mü
ıebessim çehre takınmasını bilir, 
sinsi sinsi saman altından yürümi
ye çalışırdı . Kureşhan kabilelerini 
bir araya toplamak, bir ittihat vü
cude getirerek bunun başma geç
mek en büyük emeli idi. Bütün gay 
retlerine rağmen muvaffak olma • 
ması, onu deli ederdi. Son hareket
te de ka bilenin diğer kullarını el
de ede bilmek için azami gayret dök 
müş, fakat hiçbirisini kandırama
nııştı. Nüfuzu. merkezi Havikpa
hi köyünde bulunan keneli mınta
kasm1 aşamamıştı . Bu köy. mahza 
onun azbeti olduğu için ehemmiyet 
kazanmıştı. Bir fevkaladeliği yok· 
tu. 

l 
yamaçlarda davarını süren 

çoban delikanlı. neşeli bir 
şarkı tutturmuş. Belki daha dün, 
haşin reis rahatsız olur korkusile 
§arkı değil ya, iki söz bile söyli
yemiyordu. 

Dağlar kötüyü eler 
Dağda kuzular meler 
F atmam . kızı döğsün de 
Gülüp coşsun dereler. 

Bir rehber anlatıyor: 
- Hissos ido. kara cahildi. Bu -

nunıa beraber şeytanatkar bir ze
kaya malikti. Çok ta vehimliydi. 1-
§in içinde mutlaka bir kötülük a
rar, kimseye emniyet etmezdi. Çok 
ihtiyatlıydı. Ona şu dakika çıktı
ğun tepede ev kurdurtan, her şey
den önce işte bu ihtiyattır. 

Bir diğeri ilave ediyor: 
- l{arargah olarak bu yer:n se

çilmesi bir mana daha ifade eder. 
İ<oyün şimali gar bisine düsen bu 
tePe. Abbashan aşireti mıntakası
tı~ hnkim bir vaziyettedir İyi ge
c:-ın ir gibi görünmekle beraber His
~osido. Abbas uşaklarını daima göz 
onunde bu lundurmak istemiştir. 

. lfovikpahı . aşağılarda sanki ker
Pıçten bir yığın. 

' 
T epE'de bir fevkaladelik yok . 

t 
. Yalnız Dersim çapulculuk 

arı} · · ıının kapkara bir sayfasının iz.. 
~~ri duruyor: Kaleye benziyen bir 

l 
ınanın enkazı. İşte. melanet emir-

e . . 
rtnın kara bir vicdandan sıyrıl-

ınasına uzun zamanlar şahit olmu:ı 
betbaht bir yer daha. 

• '>·. K R E M i ;: .. :·~ . ~~:-: · 
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BALSAM İN 

Di.r ırmakta kayıkla nakliyaı 

Belli : Burada Kureşhanın dör -
düncü kolunun haşin reisi, al lea
de bir ev değil, muhkem bir kale 
kurmuş. Melanet ruhlu insanların 
kendi gölgelerinden bile korktuk
ları nazariyesini kabul etmek lazım 
gelirse Hissosidonun bu kaleyi kur 
masındaki hikmet te çok çabuk an
laşılabilir. Burada her vakit etra
fı tarassut eden otuz, kırk siliı.hlı 

bulunurmuş. 

Bu tepe, ne melanetlere şahit ol
mamış ki!. 

Tuncell mahkemesinin huzuru
na çıktığı gün masum maskesi al
tında boynunu büken Kureşhan 
reisi gözlerimde canlandı. O bü -
kük boyun, bir vakitler işte bu te
pede, bir kartal gibi kafası kalkıtC, 
av arar .. Av bekler .. Av yakalat
tırırmış. Av: Para ve kelle!. 

Kaleye benziyen evinin içerlek 
balkonunda akşamlan oturmasını 
seven Hissosido her vakit şöyle der 
miş: 

- Yakında bütün bu ufuklar da 
benim olacak! Kabileleri sürece
ğim ve devlet memurlarını yanıma 
sokmıyacağım!. 

Bu ihtirasın en büyük vesikası, 
taharriyat esnasında yalnız Hisso
sidonun azbetinde gizli 250 silahın 
meydana çıkarılmasıdır. 

Bittabi evdeki hesap çarşıya uy· 
mamıştır. Devlet memurlarile ka
bileleri süreceğini iddiaya yeltenen 
muhteris çılgını, kanun darağacına 
sürüklemiştir 

D eşt kasabasına baymd1rl1ğın 
ışığı yetişmemiş olsaydı. o

na verilebilecek isim yalnız şu idi: 
Bir yığın harabe. 

Sebebi, son harekat değildir. 

Deşt aşiret ihtiraslarının zaman za
man kanlı oyuncağı olmuş bir za
va11ıdır Seyit Rızanın kini. Kır

gan aşiretini mahvetmek ihtirasile 
bu köyleri baştan basa :vakmış. yık 
mıstır. Köyün icinde kalan tek ev 
vardır. Bu da Kırgan aşiretinden 

Silo adlı bir adamın evidir. Seyit 

Rıza, Kuganlılara karşı cephe al

mıya hazırlanırken bu adam onun 
casusluğunu yapmış, birçok gizli 

hizmette bulunmuştu. Hüc~m esna 

sında Seyit Rıza bütün köyleri ve 

evleri yakmış, yalnız. sadakatine 
ve hizmetine mükAfaten Silonun e

vine el sürdürtmemiştir. Deşt kasa 

basında kalan tek ev, işte budur. 
İki katlı, hana benzer bir ev. Der
simliJerin her an bir taarruzdan 
korktuklanna en büyük vesika, 
hiç şüphesiz evlerinin mimari tarzı 
dır. Alt katlarda pencere namına 
birşey yoktm-. Kalın duvarlar. Yal 
nız bir kapı Bu da kapandı mı. gir 
mek imkansızdır. Beygirler. davar 
lar. hep alt kattaki penceresiz yere 
alınır. Üst katlara gelince: Pencere 
yine yoktur. Fakat buna mukabil 
balkon eksik değildir. Balkonlar 
her yerde dışarı doğru bir çıkıntı 
teşkil eder. Dersimde bilakis içer
lektir. Sebebi de icabında bir sipı!r 
vazifesi görmesini sağlamaktır. Ev 
yaptıran bir adam, en fazla hangi 
istikamette düşman aşiretleri bu
lunduğunu düşünür, en çok kimin 
tarafından taarruza uılramak ihti-

mali ~tduğunu muhakeme eder, bal 
konlan bilhassa o istikamete ba
kar şekilde yaptırır. 

Deştte kalan tek Dersim evi de 
işte ayni şekilde birşey . Seyit Rı
zaya casusluk eden bir Koğanlı çık 
masaymış. bu da kalmıyacakimş ! . 
Abbas uşağı reisinin haris menfa
at ·duygularına yeni bir vesika da
ha! ... 

D eşt, bugün bir ankaz yığını 
halinde kalmaktan kurtul

muştur. Orada normal hayatla be 
raber bayındırlık ta başlamıştır. 
Askeri ve sivil memurların aile 
paviyonlan başlı başına bir kolo
ni kurmuş, halk büyük bir huzur 
ve emniyet içinde yeniden mal, 
mülk kurmaya heves!enmıye baı 
lam ıştır. 

Deştin iyi bir istikbali bulund•ı 
ğuna şüphe edilemez. Buna başlı
ca sebep, bil~ssa Garbi Dersim
de, transit merkezi vazifesini gö
rebilecek vaziyette bulunmasıdır. 
Elazizden Hozata beş saatte ve 
Hozattan da Deşte tahminen iki sa 
atte otomobille gidilebilmeketdir. 
Bu mıntakadan Mamikiye gitmek 
istiyenler hep Deştten geçmekte
dir. Mamikiden ovacığa gitmek isti 
yenler için de ayni yolun en müsa
it olacağı gibi. 
Deşt tarikiyle Hozata inilecek 

ve buradan elyevm taş döşenmek
te olan bir şose sayesinde ovacığa 
kadar. arızasız, zahmetsiz ulaşıla
bilecektir. 

p akire caddesinde kaymyan 
Torut suyunun da geçmesi, 

Deşte ayn bir güzellik vermekte
dir. Deşt - Hozat yolu da ekseriya 
sol kıyılardan olmak üzere, bu su
yu takip etmektedir. Epey köprüye 
rastlanılmaktadır ki bunlardan bi
risi hatırı sayılacak derecede bü
yüktür. 

Deşt mıntaliası calibi dikkat hu
susiyetlerile tebarüz etmektedir. 
Bilhassa buraya gelip te şimal ta
raflarına doğru bir gezinti yap
mamak olmaz. Yukarlara doğru 
daldıkça insan bir ceviz ağacı 

ormanının ortasında kaybolmağa 

başlamaktadır. Bunun içindir ki bu 
nuntakada ceviz ve kereste ihra
catı başladığı gün Deşt. bir tica
ret merkezi ve antreposu da olmak 
suretile bir kat daha ehemmiyet ka 
zanabilmiye müsaittir. Yukarılar
dan gelen mallar bittabi buraya in
dirilecek ve buradan sevkolunacak 
tır. Torut suyu bu iş için bazı mev
simlerde belki de çok işe yarayabi
lecek ve ufak bir himmet onu ~ 
tüade etmek kabil olan bir hale 
koya bilecektir 

Bugüne kadar "Deşt" ve çevresi 
nin zenginlikleri belki de çok kişi 
için meçhuldü bile. Meçhul kalan 
zenginliklerin hiç te az olmadığı 
Sin nahiyesine doğru giderken da
ha iyi görülür. Ne yaz1k ki bugüne 
kadar bundan istifade eden. mil
let olmamış. doğrudan doğruya De 
rebeylerinin kesesi dolmuş. Hem de 
hariçle muamele ile değil, biribir
lerinden alı~riş suretile. 

Müstait olmasına rağmen biJ' tür 
lü bir ticaret şehri olamıyan Deşt. 
bunun için bugün çok sevinmekte
dir. 

• -

im lört nev•ı vardır. 

Bütün cihn.nda elU serıediJ' da.ima:: . , ,.. 

üstiio ve eşsiz kalmıştır. 1 
KREM BALSAMIN i 

Büyük bir bilgi ve uzun bir tec- ı 
rübe mahsulü olara.k vücude ge- ;: 
tirilmiş yegane sıhhi kremlerdir. i 
KREM BALSAMIN i 

'öhretini söz ve şarlatanlıkla I 
dejtil, sıhhi evsafının Loodra .• 
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- TkBOciA~ 

NEZLE, GRİP, BAŞ, DİŞ 
ve bütün ağrlları derhal geçiren 

ismini herkes sevinçle okumaktadır. 
Siz de bu ismi unutmayınız. 

Eczanelerden 1 -12 lik ambalajlarını ıı rar'a arayınız. 

., .. .. -, : • . · . .,!!fiı· ...... •' , , ,· . ;. 

Antivirüsle 

Tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşmtdar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaralan, ergenlik:er, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

• Şark ispençiyari Lôboratuarı IST AN BUL 
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RE V U E 
SAATLARININ 

1938 MODELLERi 

Gelmiştir. 
Saatçilerde arayınız. 

(Revue) kıbrikasımn satış deposu: . 

İstanbul, Bahçekapı, Taşhan No. 22, Telefon: 21354 

Tıas/oflk/oıi'IJO 
U TUL N/.AHAI( 

M IÇ/r) 

eyapıc1J/;? 

Gargaralar, ekseri insanlan 
sıkar. Bazan da Toksik ilaç
lan yutmak tehlikesi var
dır. Buna kaTŞl en emin ça
re PASTİL MİDAT şekeri-

ni kullanmaktır. Tesiri kati-...-
1dir. Bo~az ağrılarını geçi-
rir. Nezle ve gripe karşı 

koyar. 

PASTiL 
~iDA1} 

CELAL ERGU H \ 
Tıbbt Müstahzarat Laboratuvan 
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• iY.ATiK VE DUTUlıf 
•İDDET-LI AGDll.AAI 
PIE•K'#"•ISAI.~ EOEIT.I 

OLLERJ 
SMLCELERl 
GiDE~R. 

ERGUN 
Tıbbi müstahzarlar laboratuvarı 

• -&r•tm - :eıu. ...Ultiiilll 

JPORJEN SAHAPJ 
- Müahiller Kralıdır. -
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Dişlerinizi daima 

iş macunile fırça 1 ama lıs ı n ız. 
Çünkü: 

Bir defa f ırçalama.kla 
dişler temizlenmiş olmaz. 
Ağlz guddelerinin ve da
hili uzuvların mütemadi 
ifrazatı, dışarıdan milte
madiyen alman ecnebi 
maddeler, mikroplar, ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine bin bir 
mikrop aşılar, lnzalar hu 
sule getirir. Bunlar birike 

birike nihayet dişlerde çü
rUme, etlerde iltihaplar 

başlar. Artık felaketi ön
lemek ve durdurmak gUç
tftr. 

aktin e lhtiya ı E den Bırak-
1mıyara D·şıerinizi Hergün 

AD YOLIN' le fırçalayınız 

Sinir ağrdarı, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön
mesi; b ygınhk, çarpıntı ve sinirden ileri 
gelen bütün rahatsızhkları g·derir. 

YANKO 
EMNiYET MAGAZAS~ 

·1stanbul, Yeni Postahane caddesi No. al7 

Mevsimlik son moda : Mantoluk· ve ropluk yünlü 
<umaşlar, ipekliler, pamukJular ve ketenlerin envaı . 

Her cins patiska ve çarşafhklar 
Tuhafiye daireıinde en zengin çeşit, hazır ve ölçü üzerine 

gömlek, pijama, Ropilöşambr, havlular. Her cinı aolra veci
haz takımları. 

Yün ü kumaşların parça sergisir:de 
fiyatlar emsalsiz ucuzdur. 

ef set - Metanet· Ucuzluk 

Ilnyanların her sabahki düşün

cesi nedir! 

Kabızlık çekiyor, onun için her sn 

hah üzüntü ile kalkıyor. Fakat bu_n. 

bir çare olduğunu unutuyor. Akşan 

yatarken şampanya gibi gazozlu vı 

nerıs kokulu bir şişe 

İçse idi, barsaklan derhal temizlenir 
sıhhati yerine gelirdi 

CELAi. ERGUN 
Tıbbt mfistahzarat J.Aboratuvan 

" YAVRUYA TAM BiR 
sor GEREKTiR • • -. 

Ôyte bir sOt kf: hilesiz, su katılma
mış ve temiz olduktan başka, içinde 
yavrunun beslenmesfçUn ELZEM 
olan maddelerin hepsi ve en başta 
ViTAMiNLER de bulunsun. Ana tUdU 
yokluOunda, çocuOunuzun GÜRBÜZ 
bir cNestle yavrusu• olmasını ı .. 
terseniz ona h~lls, kaymaOı ve vl· 
tamlnlerl BOL " , 
NESTLE 

şekerli südO veriniz.! 

1 I 1 
K oyın, can çekişmekte olan 

anasının önünde ve dokto. 
run karşısında ayakta duruyordu. 
Dıtiyar kadın. sa.kin ve mütevek
kil, konu§a.n bu iki adama bakı· 

yor, onları dinliyordu. ölecekti, bu 
na müteesir olmuyordu, vakit ve 
saati gelmişti, doksan iki yaşmd& 
idi. 
Açık kalan pencere ve kapıdan 

Temmuz güneşi tehalükle içeri gL 
riyor, yıllardan beri takunyaların 
çukurla.ştırdığı toprak zemine ka
vurucu ışıklarını serpiyordu. Kav
rulan otların, ekinlerin, yaprakla.. 
rm kokusunu da sıcak bir meltem 
odaya dolduruyordu. Dışardan çe
kirge sesleri geliyordu. 

Doktor, sesini yükselterek: 
- Olmaz Hooore, ananı bu va.. 

4yctte yalnız bırakamazsc:. diyor
du. Nerde ise ölecek! 

Ve köyJti, pek müteessir, tekrar 
ediyordu: 

- Fakat ekinleri de toplamam 
18..zmı. Ne zam.andrr öylece duru
yor. Hava da öyle güzel ki. Ne der 
sin sen ana? 

Caniyle uğraşan ihtiyar kadın
cağız. h8.la eski hasisliğini bıraka.
mıyarak, oğlunun tArlaya gitmesi
ne ve omı son dakikalarında bno 
terketınesine muvafakat ettiğini 
kaşıyla gözüyle işaret ederek bil. 
dirdi 

F akat doktor buna lçerliyerek 
ayağını yere vurdu: 

- Seri çok kaba bir ad.nısm, a.. 
nanı yalnız bırakmana müsaade 
edemem anlıyor musun? Ve eğer 
ekinlerini muhakkak bugün topla,-
man icap ediyorsa, hiç olmazsa ~it 
Rapet'yi çağtr! O anana baksın! 
Hemen git, anlıyor musun! Gidip 
çağmnazsan~ve günün birinde sen 
de hastalanacak olursan senin de 
bir köpek gibi can çekişmene göz 
yumacağım. anlıyor musun? 

Iri yan, fakat çelimsiz köylUyll, 
bir taraftan paranın verdiği hın$ 
diğer taraftan d:>ktorun ihtarlan, 
kararsızlığa dfü;ilrmüştü. Tereddüt 
ediyor, hesap ediyor, mınldam. 

yordu: 
- Anama bakmo.k ic;in aca.ba 

Rapet çok para. ister mi! 
Doktor bağmyordıu: 
- Ne bileyim ben yahu? Tabi? 

burada alıkonulacak zamana bağ
lıdır bu. Onunla halledersiniz a.r. 

• tık! Bir saate kadar herhalde bu
t rada bulunmalıtlır, anlıyor musu

nuz? 
- Gidiyorum, gidiyorum; darıl. 

mayınız doktor bey. 

D oktor ayrılırken tekrar etti: 
- Dikkat et, biliyorsun 

ki ben kıMığnn zaman hiç şakaya 
ı gelmem! 

KöylU, yalnız kalınca anasına 

döndü ve mütevekkilane: 
- Mademki bu herif istiyor, gi

dip Rapet'yi çağırayrm. Gelin~iye 
kadar sen yerinden kıpırdama. 

Ve çıkıp gitti. 
Rapet bir UtilcU kadındı. Ayni 

zamanda köydeki ve civardaki hııs 
talara bakar, ölüleri bekler, icabın 
da onlan sarar sarmalar me-ı:ıra 

gönderirdi. Bu işi bittikten sonra 
da tekrar ütüsünü eline alır bu s&
·~- f.irilertı ça.r aşırı -ırr- ütille
mekle hayatını kazanırdı. Yüzn 
yıllanmış bir elma gibi burus bu
ruştu. Dedikoducu, kötü kalbli, 

kıskançtı ve bilhassa paraya Cl!n 
atardı. Utü vura vura, tabil ihti
yarlığın tesiriyle de, iki bUklilnı ol-

mIDitu. Ve sanki can çr>ki~cnlerl 
seyretmekt~ zevk duyar:iı. Konu. 
şurken daima ölümüne ı;-:ıhit oldu 
ğu kimselerden bahsede... herşeyi 
en ince teferruatına kada: anla. 
f:rrrh rpkı, kaç örcle;c veya kaç 
bıldırcın vurduğunu, baUıı.ndıra 
ballandıra anlatan bir avet gibi! 

H onore Boutempa evine girdi
ği zaman onu çıviili su ha.. 

zırlarken buldu, ve: 
- Nasılsın Rapet a:ıll, işlerin 

yine tıkınnda mı? dedi. 
Ihtlyar kadın ba.şmı ona doğru 

çevirdi : 
- Çok şükür, çok şil.kül'. Ya sen 

ne !lem.desin? 
- Ben iyiyim hamdolsun Y aı .. 

ruz anam rahatsız. 
-Anan mı? 
- Evet, anam! 
- Ananm nesi var?, 
- Galiba gözünU kaptyacak'1 
lhtiyar kadın ellerini sudan çı.. . 

I<~ -I 
ş YTA 

Çeviren: 1. A. 

kardı. MaVi ve berrak sular par. 
maklannın uçlarından damhyarak 
leğene dökUlilyordu. 

Alelacele sordu: 
- O kadar fena mı! 
- Doktor diyor ki bu sabaha 

zor çıkar. 
- Vah! Vah! 

H onore tereddilt etti. Evvel! 
söyliyecekleri için bir mu

kaddeme yapmak istedi Fakat bir 
§ey tıısarlıyama.dı. Blrdcnbire fik.. 

rinı anlattı : 

- Son ne!esine kadar ona bak
mak için ne kadar istersin? Bili
yorsun ki ben zengin değilim. Bir 
hizmetçi bile tutamadrm. Evin bli
tUn işlerini anam görürdU. Zavallı 
kadın yatağa düşUnciye kMar dL 
dindi. Yaşına başına bakmıyarak 
on ki.~inin yaptığı işi tek başına ba.. 
şanrdı. Nerde şimdi o kadmlar!-

Rapet sözünü kesti : 
- tki fiyat var: Zeng inler için 

gündilz kırk <sous) . gece Uç frank. 
Diğerleri iç-in: Gündüz yirmi 
(sous). gece kırk (so~). 

KöylU düşünüyordu. Ana.c;mı iyi 
tantrdı. Onun ne kadar müteham
mil, ne kadar kedi canlı olduğunu 
bilirdi. Doktor Umidi kestiği hal_ 
de daha sekiz on giln yaŞtyabilirdi. 
HükmUntl vererek dedi ki: 

- Hayrr. GötUrü pazarlık ede
llm. Ne sen kaybet ne de ben kay. 
bedeyim Doktor ölmek üzeredir 
diyor. Böyle ise ne yapalım, sen 
kazan. FRkat yarma kadar veya 
daha birkaç gün ölmezse taliine 
küs! 

Kadın hayretle adama bakı. 
yordu. Hiç götürü i.ş alma.. 

ımştı. Belki bu işte kaybederim di
ye düşUnüyordu. Acaba onu ton. 
gaya mı düşürmek istiyordu bu a
dam. 

- Ananı görmeden birşey söy. 
liyemem. 

- Gel gör öyle ise. 
Kadın ellerini silerek takip ettl 
Yolda konuşmadJlar. Hızlı hızlı 

yürüyorlardı. Çayırlarda, sıcağın 

verdiği rehavetle boylu boyunca 
ya.tan inekler, yavaşça ba.şlarmı 
kaldırıyor, hafif hafi! böğürerek 

önlerinden geçen b1• ilci yolcudan 
taze ot istiyorlardı. 

Eve yaklaştı.klan zaman Hono
ri Boutemps mırıldandı: 

- OlmUş olsa. bari! . 
Bu sözle kalbinden geçeni dışan 

vurmuştu. 

F akat ihtiyar kadın tnmemlşti. 
Arka üstü ya.tmı.ş, ellerini 

mor örtUnUn tlzerine koymuştu. 

Damarlan fırlamış, cılız, roma.tiz.. 
malı, yengeç gibi eller. 

Rapet yatağa yaklaşarak <51Uye 
bir göz attı. Nabzına baktı. Göğ-

sünfi dinledi. Komışturdu. Ve uzun 
• uzun tetkik ettikten sonra Honore 

ile konuşmak için dışarı çıktı. Mü
ıa.hedesi şu idi: Hasta geceyi bul. 
mazdı. Honore oordu: 

- Nasıl? 
Kadın cevap verdi: 

- - Daha iki gün ölmez. Belki de 
Uç. Senin altı frangını alırım. 

- Ne ... Altı frank mı? Altı 
Frank! Sana diY.oru.m ki beş altı 

saat sonra ölecek! 
Ikisi de kızgın, uzun uzadıya. 

münakaşa ettiler. Rapet Nuh di
yip Pey.,ımoer demiyordu, vakit 
geçiyordu, ekinleri de yfiz Ustü kal 
m.ıştı, nihayet kabul etti: 

- Peki, olsun, cenaze lmldrn
lmcıya kadar bütün işlere bakmak 
oartiyle altı frank veriyonmı. 

- Altı franga, olur! 
Ve Honore sevgili ekinlı?rine 

doğru koşa koşa gitti. 
ekleyici kadın içeri girdi. EL 
işini de getirmişti: Ha.~ta

lımn ve ölülerin yanında da boş 
durmazdı. Bazan kendine a.it bir 
çorabı yamar, bazau da başkasma 
ait bir işle -bittabi ücret nıuka,.. 
bilinde- meşgul olurdu. 

Birdenbire f':>rdu: 
- Bari papazı çağırdılar nu 

Madam Boutemps? 
ihtiyar köylil kadın başıyla "ha. 

yır,. dedi. Ve dindar bir kadın har 
reketiyle Rapet ayağa fır1adı. 

- Aman Y ara.bbi otur şey d&
ğil ! Gidip papazı çağırayım. 

KL."'iseye doğru hızlı hızlı g:tmtye 
başladı. Onun bu gidişini ~ören ço 
cuklar, yine bir felaket geldiğini 
sanmışlardı. 

Papaz, derhal yola koyuldu. 
Kilisede şarkı söytıyen ço

cuklardan biri kUçUk bir ~'lnı sal
lıyarak· ilerliyorlardı. Tii. 'UZ8klar
da çalışan adamlar şapkalarını <:t
karıyor, beyaz elbiseli papaz. göz
den kayboluncıya kadar öylece, 
hareketsiz duruyÔrlardı; ekinleri 
toplıyan kadınlar doğrularak hnç 
işareti yapıyorlar, Urken tavuk!ar 
uçuşarak çitlerin gerilerine kaçı

yordu. 
Çayırda bağlı duran bir tay pa..

pazı görünce Urkerek dönmiye ve 
çifte atmıya başladı. Kilisede şar
kı söyliyen kırmızı entarili çocuk 
hızlı yUrUyordu ; papaz, bereli ba
şını yana eğmiş dualar mmldanB
rak onu takip ediyordu; lki bUk
lUm olmuş, ellerini kilisede oldu
ğu gı'bi göğs{ine kavuşturmuş, ge. 
riden geliyordu. 

B onore, bunların geçtiğim glS
rerek uzaktan sordu: 

- Hayrrola. papaz efendi? 
Kurnaz kadın daha evvel davrL 

narak cevap verdi: 
- Ananın başında dua etmiye 

gidiyoruz, evladım! 
- o da lazım! .. 
Diyerek işine devam etti. 
Papaz, Madam Boutemps'i oku

yup günahını çıkardıktan sonra 
gitti. iki kadın bunaltıcı odada yal 
nız başlarına kaldılar. 

Ve Rapet hastanın daha çok ya.. 
şayıp ya.şamıyacağmı tetkike ko
yuldu. Akşatn oluyordu. Serınce 
bir rüzgar iki iğne ile duvara tut
turulan bir dint resmi sallıyordu. 
Evvelce beyaz iken şimdi sararan 
ve sineklerin tükürdüğü patiska 
perdeler sanki ihtiyar kııdınm ru
huyla beraber uçup gitmek isti
yordu. 

H asta, hareketsiz. gözleri ac:ık, 
bir türlü gelmek istemiyen 

ecelini lakayrtlikle bekliyordu. Kı
sık boğazından soluklar ıslık gıöl 
çıkıyordu. Nerde ise bu soluklar 
kesilecek ve kimsenin ardından ağ 
lamıyaca.ğı bi.? kadın daha g(5çtlp 
gidecek. 

Karanlık basarken Honori get. 
di. Yatağa yaklaştı ve anasının he 
nüz ölmediğini görUnce sordu: 

- Namlsm ana! ı 

Ve sonra Ra.pet'yi evine gönde.. 
rerek dedi ki: 

- Yarın saat beete muhaltak 
gel. 

- Ya.rm saat beşte, peki. 
Hakikattıı ertesi sabah erken 

den geldi. 
Honore tarlaya gitmeden kendi 

eliyle pişirdiği çorbayı içiyordıu. 
- Nasıl, anan sağ mı da.ha? 
Gözlert1i kalleşçe klrpa.rak e»o 

vap verdi: 
- Bilakis iyileşiyor. 
Ve gitti. , 
B apet merakla, hareketsiz ya.. 

tan ve elleri dalına örtüsü
nün üzerinde duran hastanın ya.. 
nma yanaştı. Ve anladı ki bu, ild 
gfuı, dört gün, sekiz gün daha böy 
le devam edebilirdi. Ne demeli o 
köpek herife ki onu kandırmıştı ve 
bu hastaya ki bir türlU ölmek bil
miyordu. Tahamül edilir eey değil
di doğrusu. 
MaamafDı işine devam ederek 

g6zlerini Madam Bou~'nm bu 
ruşuk yüzünden B.Y!I'IIUYDrdu. 

Honore ogle:Yin yemeğe ğelai; 
memnun görünüyordu; sonl"a. giti. 
Herhalde işini bitirmiş, amba.rmı 

doldurmak üzere idi. 

R apet çileden çıkıyordu; her 
geçen dakika sanki omm 

çalman bir serveti idi. Müthil bir 
arzu, ölmekte inat eden bu bunak 
ihtiyarın bu salağın boğa.mıı Bik. 
mıya. sevkediyordu onu. Bu kısık 
soluklar onun vaktini kaybettiri
yor, parasını çalıyordu. 

Fakat sonunu d~ünUyor değil-
di Yatağa yanaştı. 

Sordu: 
- Sen şeytanı g<5rdiln mtı hiç~ 
Madam Boutemps mmldandı: . 

- Hayır. ' 
O zaman cadı kadm, zava.Ilı ha&. 

tayı bir an evvel öldürmek için JDor 
kunç hikayeler anlatmıya başladı: 

Can vermeden birka.ç dakika ev
vel bütün hastalara şeytan görll
nür. Elinde bir süpürge, ba.şmd& 
bir çömlek bulunur ve korkunç sea 

. ler çıkarır. Onu görünce h~y ta 
mamdır. Biraz sonra Azrail hesap 
görür. Ve bu sene onun baktığı ve 
şeytanı gören hastalan saymıya 

başladı: Jooeplin Loisel, Sulabi R& 
tier, Sophle Pa.da.gnan, 8eraphine 
Grospied. 

Bunun üzerine heyecanlanan 
Madam Boutemps kımılda.. 

mıya, ellerini oynntınıya başladL 

Odanın bir köf}eSine bakmak için 
başını çevirmiye çalışıyordu. 

Rapet hemen koştu, dolaptan 
bir çarşaf aldı, onunla sarındı M~ 
sa üzerinde duran bir çömleği ha. 
şına geçirdl Kulpları birer boynuz 
gibiydi. Sa~ eline bir silpürge sol 
eline de bir teneke koğa aldı Ve 
kovayı, gürültü yapmMı için. hrz. 
la ortaya attı. Yere dUşUncE> büyük 
bir gürültü oldu; cadaloz. bir ıs
kemleye çıkarak yatak umıni .ıld 

perdeyi kaldırdı ve acip sesler çı.. 

kararak garip bir takım hareketler 
yapmıya başladı. 

Can çekişen kadın f evkalAd<! hır 
cllret göstererek ayağa kalkq, kaç 
mak istedi; hatıl omuziannı ve 
göğsünü yatağından çıka.tınıya mu. 
vaffak oldu bile; sonra derin bir 

_(Arkası 13 üncUde) , 
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Sahiplerinin nazarı di!,katine : § 

En son moda YEMEK, YAT AK ve SALON takımlannı, YAZIHANE, SANDALIYE ve :: 
KARYOLALARINI her yerden ucuz fiyatlarla almak için =: -

lstanbu!da Riza Pa,a 
yokutunda 66 No. lu 

A H M E T F E Y Z 1 mağazasını ziyaret ediniz. § 
A S R I M O 8 1 L Y E Tel. 23043 § 

Mağazamız : V L 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneler· 

denberi her türlu sogukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bır ılaç olduğunu 

isbal etmiştir . 

.A 5 p İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lulfe n 

sına dıkkat edini.z. 

maı ka· 

,.~ ..... .._ ..................................... .._, 
• .. Şu Çimento Markalarını Kullanınız 

n Zeytinburnu " .5 
11.U il 

~ Darıca 
ı." 11 

Normal yapma PORTLAND 
''SUPER ASLAN .. Zeytinburnu "SUPER ASLAN .. Darıca 
Çe!cı, ve basıta kartı yükgek ili< dayanrkh yava, donan ve 

çabuk la.t olan yapma PORTLAND Super çimentosu. 

------Si -----------
~I ---------------------------------------

························································ ························································ ························································ ........................................................ 
Su l?'Ördiiğ-Unfü iki arkadaşın 

l<-tikll.'rİ nt'dir? 

Bili) or muı.wıu.z? 

Şnmpnn}'a kadar leziz 

PÜRGOLİN. 
Gazozlu müshil iliicıd1r Siz de bar

saklannm temizlemek için tereddüt 

etmeden PÜR GOT .tN idniz 

CELAL ERGUN 
1ibb1 müstahzarlar laboratuvan 

:: :: :: : :: :: : :: :: : :: : : : :: :::::::::::::::::::::::::::;;m .. .................................. ............................ .................. ~ 
SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en binnci şartıdır. 

Fabrikaları: Zeytinburnu - Darıca - Eskiıehir. 
Satıt Y&zağı: Gala.ta., Agopyan Han 3 ncü kat; Tel. 44795-7 

Kepekleri ve saç dökülmesiıu teda
vi eden tesin mUcerreb bir ilA~. ............................................................... ~ 

G erek uhdesindeki işlerin 

çokluğu ve gerekse ehem
miyeti bakımından en çok çalış.
maya mecbur Vekaletlerimizden 
biri de Ekonomi Vekaletidir. 

Büyük Şefin program nutkunda 
bu Vekalete mühim işler gösteril
miş ve direktifler verilmiştir. İlle 
büyük hizmetlerini bu Vekaletin 
başında bulunduğu senelerde gös
termiş olan Başvekil Celal Bayar 
da, programında en çok ekonomi 
işleri üzerinde durmuş, ve milli e
konomimizin ana prensipleri üze
rinde neler yapmak ve ne suretle 
çalışm:ık icap ettiğini bütün te
ferruatile göstermişti. 

Milli ekonomi işlerimiz. ehem
miyetlerine göre senelere bölün
müş planlar çerçevesinde yürü
tülmektedir Devlet hayatımızda 

planla çalışmanın ilk örneğini E
konomi Vekaletimiz Celftl Baya
rın zamanında ve ilk beş yıllık en
düstrileşme pliınile vermiştir 938 
senesi. endüstrileşme planının dö
viz senesini teşkil etmektedir Pla· 
nın 939 da bitmesi lazımdı Fakat 
bugüne kadar yapılm,ış olan iş-

ter. son seneye hemen hiç iş bı

rakmamış gibidir Bu sene ikinci 
beş yıllık planın hazırlıklarile geç
mektedir. 

A tatürk nut11klarmcfa mint 
ekonomi hayatı içinde zi

raat ticaret ve sanayi faaliyetle
riJe biitiln Nafia işlerini beraber 
saymışlnrd1 Bu tarif Büyük Şe
fin Kemalist ekonomi rejiminin 

ne kadar şümullü bir mana taşıdı

ğını göstermesi ve Ekonomi Veka

letimize tahmil ettiği işler itibari
le fevkalade mühimdir Ekonomik 

kalkınmaya gelice; bu büyük da
va, şefin nutkunda: "Türkiyenin 
hür. müstakil. daima daha kuv

vetli. daima daha refahlı Türkiye 

idealinin belkemiği,. diye tavsif e>

lunmuşt~ 

Dünyanın bugünkü hamlelerine 

ayak uyduracak ve onu mutlaka 

geride bırakacak olan Türkiyenin 

ve Kemalist rejimin takip ettiği 

umumi siyasetlerde ekonomi ar -
tık milli davadır ve ''belkemiği" 

dir. 

B aşvekilimiz B Celal Bayar, 
ekonomi politikamızı şôyle 

anlatmıştı: 

°Kemalist rejim. mülkiyet. fer

di mesai ve çalışma kıymetini e
konomik politikasının esası olarak 

almaktadır. Kemalist rejim ekono

miyi bir teknik diye kabul etmek

tedir Fakat. Kemalist rejim. milli 

menfaate uymıyan devamlı bir 

şahsi menfaati kabul e tmemekte

dir ve etmıyecektir . ., 

Şahsi menfaatlerin üstünde bir 
.. milli menfaat" i umde olarak ka

bul eden Ekonomi Vekaletimiz. 
rasyonel çalışması ve daima müs
pet fikirler. müspet rakamlar ve 
müspet hadiseler üzerine iş gör
mesi itibarile cidden örnek olma
ğa değer bir makinedir. 

Başvekilimiz bu radikal ve ras
yonel ameli çalışma programıru 
fÖylece rakamlara ayırmıştı: 

l - lç ve dış konjüktôre uy
gun bir ticaret politikası . 

2 - Planlı endustrleşme 

3 - Radikal bır maden politika
sı. 

4 - Toplu bir deniz programı. 
5 - Rasyonel çalışma havasmı 

kuvvetlendirme ... 
Rakam ve madde halindeki bu 

program takip edilen zıhnıyet hak 
kında müspet bır fikir vermege 
kafidir. 

G eçen aylar zarfında bu mad 
delerden bir kısmının ta

bakkulruna phit olduk. Diğer ta-

"""~~ .1\.1\.1'1'-" 
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Türk köylü•ü Je evinde 
ekonomik bir unaurdur 

raftan radikal maden politik8S1-
nın formülu de tespit olundu ve 
hç senelik bir program çizildi. 
Memleketimizin hakiki ve zengin 
bir servet kaynağını teşkil eden 
madenlerimiz bu program çerçe

• 
1
LJMANDA: 

l.l .;;;;-----= 

vesinde meydana çıkarılacak, işle
tilecek ve satılacaktır. 

Toplu bir deniz programının en 
büyuk eseri ve müeyyedesi olan 
Denizbank kanunu Mecliste alkış--

larla kabul edilmiş ve deniz işle
rile uğraşan bütün müesseseler bu 
mali mtiesseseye bağlanmıştır. 
Şimdilik bir kısmı mal, bir kısmı 
da nakitten ibaret olmak üzere 50 
milyon liralık bir sermaye ile ku
rulan harika ileride sermayesini 
125 milyon liraya kadar yiikselte. 
cek ve çok hayırlı işler görecektir. 

Bu sene Ekonomi Vekaletinin 
yapacağı işlerden biri de Atatür
kün "tüccar., a dair yaptıklan yeni 
tarifin çerçevesinde iç ticaret fa
aliyetlerimiz için esaslar kurmak 
ve tüccarı teşkilatlandırmak ola

caktır. Kemalist rejimin, iç siya
sette gösterdiği prensiplere göre 
"milli olan her şey bizdendir". 

Türk Ekonomisinin inkişafında 

üzerine mühim vazifeler almış o
lan Türk tüccarında da ille arana
cak vasıf "milli" liktir. Milli tüc
car. umumi menfaat mülahazasile 
hareket etmek suretile faydalana
caktır. 

D ış ticaretimizin vasla zaten 
tebellür etmiş bulunmak

tadır: gümrüğü verildikten sonra 
Türkiyeye giremiyecek mal yok
tur. Bizimle alış veriş yapan dev
letler, üç katagoriye ayrılmış ve 
bunlarla olan ticari münasebetle

rimiz muayyen esaslara raptedil
miştir. Fakat hükumetin bu tşlel"-
de evveldenberi göz önünde tuttu 
ğu yerli sanayii koruma prensip! 
asla değişmemiştir. Hariçten her 
mal girebilir, fakat yabancı malın 
yerli sanayii baltalamasına asa 
müsaade edilmez. 

Her gün bir ~ .ıi maden cevhe
ri keşfedilen. her gün bir yeni 
fabrikası açılan, her gün bir yeni 
endüstri müessesesinin temeli atı
lan bir memleketin çocukla~ 
938 Cümhuriyet yılının, • ·~ çok 
sevindirecek sürprizlerlt: dolu ol
duğunu görllyol'Uı. ahturuza ne 
kadar gıpta edilse azdır ..• 

lstanbul Limanının 
Progrt mı iki Senede 

Tatbik Edilmiş Olacak 
Hükumetimiz. memleketin iktısa- bozulan maddeler muhafa.za oluna-

di kalkınmasını mümkün olduğu ka
dar süratle başarmak için geniş bir 
program ve faaliyetle işe başlamış 

bulunmaktadır. Bu cümleden olarak 

ele alınan işler arasında deniz tica

retımızin mkişafı için limanlann ve 

bilhassa İstanbul limanının ıslahı ışi 
vardır . Bu ıtibarla lslanbuJ lımanın 
da iki sene ıçınde çok esaslı değışik
lik ler yapılacak ve mevcut tesisat ta
marnile modern bır hale konacaktır. 

İlk planda dört milyon lira sarfolu
nacaktır Bu suretle limanın bugün
kü faaliyeti çok fazla artacaktır. Bü 
tün bunlar için bugün işe başlanmış 
bulunmaktadır . 

tık planda yapılmakta ve yapıla
cak olan işler arasında rıhtımların 

genişletilmesi ve temellerin sağlam
laştırılması vardır Bu arada Kara
köyden Topaneye kadar olan nhtım 
genişletilecek ve bir çok yerlere asri 

vınçler konacaktır Sirkeci tarafında 
ki rthtrmlar da eı.a.slı şekilde tamır 

edilmektedir. Tuphan~den . Güzel Sa 
nalar akademısine kadar olan sahil 
nhtımlarınm inşası.na da bu sene i
( inde mutlaka oaşlanmı.ş olac:ık ve 
bırçok antrepo:ar inşa olunacaktır. 

Denızbank. bu sene ıçındc> Saray_ 
burnunda bir feribot iskelesı inşa et 
tirecektir. Bu iskele yapıldıktan son
ra Anadolu ve l.vrupp trenleri ara.. 
smda feribot servisleri vücude getiri 
lecektir. Bundan ba.şka Sarayburnun
da beş antrepo ile içinde "On sistem 
soğuk ha'la tesisatı bulunuan bir de. 
po inşa edilecektir. Burada, mcaktan 

caktır. Sirkeci yolcu salonu yanında 
vücude getirilecek olan antrepoda bil 
tün faaliyet makine ile yaprlacaktD'. 
Hamallığa hiç tuzum ka.l:nıyacaktJr. 
Bu suretle, ~apurlara bugün çok ip
f dai şekilde kömür verme usulü de 
ortadan kalkmış olaca!rtır. 

Endüstri: 

Teşviki .Sanayi 
Kanununda 
Yapılan Tadilat 
Teşviki sanayi kanununun 30 ve 

36 ncı maddelerinde yapılan tadili • 
tın şekli, alakadar makamlara bildi
rilmiştir. 

Şimdiye kadar sınaf müesseselerin 

vermeğe mecbur oldukları iş cetvel

leri müddeti hazirMda ba.,lar ve ild 
aylık bir devre ıçınde verılmesı ıcap 
ederdi Eğer bu müdde t ıçınde de i§ 

cetvellerıni vermıyenler bulunursa 
tniıddet iki ay olarak tekrar uzatıla 
bilırdi. 

Yenı tadilata göre, iş cetvellerinin 
resmi sene başından yani ıkincika -
nunun birinden itibaren başlıyan iki 
aylık bir devre içinde verilmesi za
ruridir. Bu müddet zarfında iş cet
vellerini vermiyen müesseseler, der
hal gazetelerle ilin edilecek ve elle 
rindeki muafiyet ruhsatnameleri alı 
nacaktır. 
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f .ıyualı bilgiler hava büyükleri : Oyun ue Eğlence : 

Charles Nungess€r Keskin Kul·ak 
Bu oyunu oynamadan evvel biraz 

hazırlanmak lazım Makas. kibrit ku
tusu. kemik halka aynkkabı kurşun 
kalem. mantar. cetvel kaşık çıvi il:ih 
gıbi on beş yırmi türlu eşya toplayın 
Bunları bir defa herkese gostcrın Yı 

ne heı kcsm eline bireı kalemle bırer 
kiığıt verin Kend inız elinizdeki ~ 
yalarla bir kapının veya parn ... ananın 
arkasına geçin Ehnızdekı eşyaları 

birer birer duşurun Ve siz düşiircfuk 
çe herkes e lindeki kağıda o sese go
re. neyin düşli..ıf,Tt.ıniı tahmin ed~rek 
yazacak 

Fransız ordusu uçakçılanndandır. 
Askerliğe eV\ ela binicilikle başlamıt
tır Bir zamanlar bombacı pilot oldu. 
Fakat sonra yalnız uçaktan kovala · 
mak işi üzerinde çalıştı. Büyük harp 
te kırk beş büyük kazancı vardır 
On yedi kere yaralandı. Bir defasın
da da düşmüş , omuzu ve ko1 .. ·-·nt 
mıştı . Sonra iyileıti. Atlas d •. ~ini 
geçmiye uğraşırken düştü ve öldü. 

Harpten evvel iyi bir boksçu ola· 
rak biliniyordu. Uçakçılığının lllı 

gü nlerinde elli bombardımana kanş
mışt1 Bir kere çok fena düşmü,tü. 
Ölecek hale gelml§ti. Fakat bundan 
dört ay sonra henüz koltuk değnek
leri ku11anırken bile yln• uçm1ya bat 
lamıştı. 8 Mayu 1927 de Charlef' 
Fransova Kuli ile beraber Nevyorka 
uçmak üzere Fransadan kalktılar. O 
günden sonra onlan kimse görmedi. 
Charles Fransız ordusunun en yük
sek nişanı olan Lejiyon donör nlp
mnı kazanmıştır. 

Willy Coppens 

Kaptan Ric enbacker 
Amerikan süel ptlotlanndar dır 

Harpte hudutta beş a) kadar kalmış 
tı. Fakat bu beş ay içinde Amcrıkar. 
pllotlan içinde en çok sayıda büyük 
İf yapan o olmuştur. Bunun lçin d.? 
birçok nişanlar kazanmıştır. 

Harpte?n evvel otomobil yarışların 
da kazanmakla meşhurdu. 

Bir vakitler General Perşininin .>
tomobllinl o kullandı. Sonra hava işi
ne geçti. 

1914 bilyük harbnde ve harp so
onun kumandası altında idi Harp so 
nunda yaptılJ büyük işlerin sayısı 
yirmi alhVl bulmııc:tur. 

Harold Haris 
Harpte uçakçı idi. Sonra hava yol

larında çahfJllıştı. İtAlyan kuvvetle
rlle beraber uçmuştu . Dönünce Ame

Hepsı bittikten sonra siz sıra He 
düşürdüğünüz şeylerin ısimlerini <>
kursunuz En çok kimin kağıdında i
sabet varsa bu keskin kulaklılığı için 
ona bir miikiıfaı verilir 

iğneyi Suda 
Yüzd""rmeh 

rika hava ordusunda kaldı. 1921 den Hiç ağır çelik şey su üstünde yü-
1925 e kadar Deytondaki bölüklerin zer mi. diyeceksiniz değil mi? Bilmi-
bafl idi. Yeni bir uçağı denerken u- yorum. Birçoktan daha, belki böyle 
çak bozuldu. Para~tle yere indi. Ha düşünürler. Fakat ben anlatayım si-

Hem 
rold parq(ltle canını kurtaran ilk u- ze. bir deneyin . bakalım. yüzer mi i· 

Belçikalıdır. Hem askerdir. 
~akçıdır. miş. yüzmez mi imiş görürsünüz 

de en büyük baJonculardan biridir. Millndan Parlse ilk defa uçan ha- Bir bardnk alın İçine su doldurun 
1915 den 1918 e kadar Belçika ordu- va filosuna o kumanda etmişti. İnce kağıttan beş s:ıntımctrelik bir 
sunda ç,alısmı~ır. Bu zaman içfnd~ ~ yapmıştı. dort köşe kesın Bunu bardağın ıçine 
tuz altı büyük hava kazancı vanhr. 1925 le ordudan ayrıldığı vakit on 'ı suyun üstüne bırakın Kağıdın üstü
Bunlardan yirmi alb tanesi balon- dünya rekorunu kırmış bulunuyordu ne de iğneyi koyun Biraz sonra ka
ladır. Büyük harpten 90nre İngiltere En sonra Amerikada batı tarafında ğıt suyu içe içe ağırlaşıp dibe çdker. 
de Belçika hava atqesl oldu. uçan bütün u~aklan o idare etil. Fakat iğne suyun üstünde kalır . t-

Harpte Fransa topraklannın Kaptan Geor~cs nanmazsanız bir deneyin. 
o.tünde birçok balon " •ld•n ye ipte Asıh Makarnalar, 
re yuvarladı. Guynemer Kuyuda Pişen Ekmekler 

Bir defa dilpnOf " baeafmm bl- Ne gülüyorsunuz. Peri masalı mı 
rinl kaybetmişti. İyilepnce yine uçma Fransız harp uçakçılanndandır. söyliyeceğim zannettiniz yoksa. Ne 

a bqladı. l'rauıalar kendlstni tapınırcasına se- komiklik. ne de peri masalı . Dosdoğ-
7 verler. Ellt il( ı.tıe büyük işi var- ru dünyada olan bir şey. 

Balonlan yere dOşürmekte 6Yle iyi dır. 11 EylOI 1917 de Belçikada öl- Biliyorsunuz, makarnanın doğdu-
bli': yOI tutmU§tu ki btr kere bir haf- düıillmilştür. Ondan önce de yedi de- ğu yer İtalyadır Orada her çeşit u
te Orvilie tarihin yazdıjı ilk moUSr- ta yere ~Oşürülmüş, fakat hepsinden zun. kısa. yuvarlak. yassı. her biçim 
le uçtu. kurtulmu~u. makarna yapılır Elbette su ve un-

\AJ:C:ur ve OrviHe 
Wright 

Motörlü uçakla ilk uçan bu Od ad•m 

dır. Deytonda küçük bir blsl!'letçl 

dükkanında ilk denemelere bqladJ-

lar ve en sonunda kaba &aba bir uçak 
Japabildiler. 

Azıcık ba~kalannm da yaptıklannı 
kopye ederek evvell uçurtma llbl u
çurduktan bir motöraüz uçak ya~ 
tılar. 

1903 e dotru hU mot&9b ~ 
epey lerllettiler ve ilk defa uçtular. 

İkinci adımlan küçQk bir mot&' 
yapmak oldu. 17 Blrlnclklnun 190~ 

td Orville Rayt tarihin yazdıit ilk 
motörle uçatu. 

Kendi kuvvetlle u~an bu ltk u<;11k 
Londrada fen müzesinde Yklıtnmıc;. 

tır Orada herkese gÖ!'tcrilmekte<ftr. 

Yirmi ·;:ışında iken uçaklarda ça- dan Bu hamurs istenilen biçımde bi
h~ak istemic:ti Fakat onun bu iste- çim vermek için onlan birtakım de
ğini kim5'! dinlememişti Yalnız uçak tiklerden geçirirler Sonra bu dclik
alanında ~alışmak üzere kendisine iş lerden çıkan makarnaları kurusun . 
VTeilmi~i. diye çamaşır gibi iplere asarlar 

Birçok büyük işlerden sonra Leji- Groenland'ın çok soğuk bir yer oldu
yon donöre subay olarak seçildi He- ğunu elbette duymuşsunuzdur Böy
men o gün bir tehlike geçirdi. Az da- le olduğu halde burada kadınlar hiç 
ha ölüyordu. ateş yakmadan ve fırına gönderme--

Clyde Pangborn den ekmeklerini pişiryiorlar.Şaştıruz 
mı. Doğrusu ben de öyle. Amma son
rasını öğrenince aklım yattı. Bakın 

nasıl. Buranın toprağı volkaniktir. 
Yani buralarda eskiden yanar dağlar 
varmış. Onun için bazı par~alannda 
yerin altı öyle sıcak oluyor ki, ek
mek pişirmek istedikleri vakit hamu 

t1çma)"I bOyük harpte öğrenmişti. 
Sonra Amerlkada uçmıya başladı. 
Hlç kazuız, belhız 200,000 yolcu ta
pdı. Bugün çefit çeşit uçaklarda tam 
on d6rt bin saatlik bir uçuş yapmış
tır. Pangborn 1931 de Jar1nyadan A-
mertkaya hiç durmadan U<"arak riün - ru bir sepetin içine.> koyu\•orlı:ır Ku
ya turunu tamam'amıstır Lmıdrn yu: a 'lnrk ı tıyo rlar Hanı lıini<' b:ızıın 

Mc11 um Avu-;trah-a van<: ıncla i"ı 

('fı?",.jj C' 1 M tir 
Pıtn horn vustr l va !'l k n 

be9 buC't le rın ttc v rm c;t 

• Bu resiıq_de r&rdOfünGz tipleTe dikk .. tlı• balumz -lepı"nin 

aiyinitleri baflca batJwlır. Ve JBzlerinin tekJı de hiç biribirleri

ne benzeme&. 
• A!ttald ..-.. • ..htellf .....ıelEetlerde JatlJ'&D ehli ftJa 

~t ba,..nlarclaa Malan 16rilnmeldoclirs 
t - DeTe 
2 - Yaban aldıd 
3 - Fil 
4 Geyik 

5 Yaban ~cet 
6 AJ 

İnanın 
Doğrudur 

Fransada daha telgraf alfabesi i-1 
cat olunmadan 50 yıl önce. vapurlar
la ışarctleşmek için telgrafa benzer 1 
hir usul kullımılıyordu 

. ~ Cen~h~ A~~-rik.?d.~ Amazo~ neh j 
rının denıze dnkulduğü yerdekı ağzı 

1
. 

rlünvı:ıdnki hütiin nehir ağızlarının en i 
hüyüğüdiir Bu koyun içinde büyük 
hir de ada vardır Bu ada bütün ne-
hir adnlımndan daha hiivüktür Ge
nişliği 30 bin kilometredir. 

* Afrikada ba7.ı adamlar saçlanna 
çok itina ederler. Bunlar saçlarına ça 

mur sürerek hususi bir şeki1 verir· 
ler Sonra da onu tüylerle süslerler 

* Hinı mihracesi Rao Rah11door 
eli muknddcs tanıtır Bu büyük mih. 

1 
race bütün nmründt> hütün işlerini 1 
yalnız bir e li ile RÖrürdii ~ol elini ise 
yalnı2 ihadete ayırmıştı thadPlt' a
yırdığı bu ele bir milyon franklık 

bir eldiven giyerdi. 

* tskoçyada meşhur bir kayalık 
vardır Bu kayalık üstünde 13 tskoç
yalı İngiltereyi ve dört fnRiliz kru
vazörünü 4 sene uğraştırdı Sonunda 
fn~litere hiikümeti onlarla anlaşmak 
zorunda kaldı 

* Havay adRlannda bulunan bir 

kaplumbağa 500 gün hiçbir şey ye-

meden yaşamıştır. 

ÇOCUK ŞiiRLERi: 

Son Kalan Sihirhaz 
Baf açık, alın açık, •açlar clağınıh perişan, 
Ayak çıplak ue çatlak her bir yola alışan, 
Yıpranmayan na ırlar paslı bir demir gibi, 
Mavi yeşil dövmeler •iyalı alnında nişan. 

Kırk yerinden yamalı arkasındaki aba, 
Omuzunda dağarcık yürüyor kaba .aba, 
lçimJen eledim iri adı neclir acaba? 
Birden yüzüme baktı, eledi •ihirbaz. baba. 

Şaşırdım, dona kaldım nereden anlamışh, 
Kırk yıllık ahbap gibi gözüm birden alıftı. 
Bu acayip adama IQ.fkın faşkın bakarken, 
O gönlümdeki .ırn anlamağa çalıftt. 

lçlencli hayli zaman bir fey ıöylemek için, 
Dedim ki ey •ihirbaz. düşünme için için, 
Sana bir ıorgum var: Neden gök gürler'! 
Kar yağar, yağmur yağar, bana anlat ki niçin? 

Dedi, bu ela sorgu mu, bu da ıö.z mü arkachlfl 
Bulutlar tepemizde yapıyorlarken ıavQf, 
Gökyüzünde nekadar canlı mahluk 11ar ise, 
Ağlafırlar hep birden, yağmur olur Jüıer YGf. 

Güldüm kahkahalarla, dedim ıihirbca peder, 
Yazıktır böyle gezme gör ki halin derbeder, 
Sen bu büyük clauayı orcla iıbata çafıf, 
Haydi tımarhaneye, bu yol oraya gider. 

Çoruh: Cemal Bora 

* Maud Hug adında bir general Öğütlü hikayeler : 
13 yaşında iken; !Alsas - Lorenl Fran -----

Simsiyahların 

. Y aramazhijı sa emrine geçmedikçe. hiçbir uyat- iki Kavcıacı 
roya. baloya. bara ve eğlence yerine 
gitmiyeceğine yemin etmiştl Niha. 

yet ölmeden IAlsas - Lorenlin Fran
saya g~tlllnl gördü. 

* Eski İspanyol asiİzadeleri. eldi
venlerini kirletmemek için herkesten 
evvel ağızlık kullandılar. 

* fnglltere lmparatorluğunun ta
cı U<; binden ziyad(' kıymetli taşlarla 

siislcnmıştir Bu taşların pahası bir 

milyar frangı geçiyor Bu sebeple bu 

ta~·. dünyanın en muhteşem tacıdır 

* 1893 te ıElvoodı ismınde bir A· 

mcrikalı buharla işliyen bir araba i

cat etti Bu araba 90 kilogram ağırlı

ğında ve bir beygir kuvvetinde idi. 

* Çinliler Sazan balığını mukad

des sayarlar. 

* Çinin Nosü kasabasında kadın
lar saçlannı kabartırlar. hattiı oldu
ğundan fazla görünsün, diye içine 
hayvan yünlerini de katıştmrlar. Bu 
saçlar kadınlara şapka yerınf' geç
m Ph l<'<lır 

~ Fı Jı ., tıı dt ,,ıı luı keç ı dPrilerı i

fr •ti l 

f;. tu r 

o - - -

El çabuk uğu mari.lct : 

Bunu Yapabilir misiniz? 
Elinizdeki mendili hiç ıslanmadan 

suyun ti dibine koyabilir misiniz? 

Hiç olmıyacak şey değil mi? Halbu

ki gayet kolay. 
Kuru bir bardak alın. Mendili bu

ruşturup bardağın tiı dibine kndar so 

kun 

Derıncc bir kabı su ile doldurun . 

Bar<inğı hnşaşag1 tutun A~zm ı suy un 

\l <:tıın<' gctırırı Btituı kU\"'\C'llnı1.lı> 

ha rd:.ığı uyun ıçinC' dogru ıtın ra 
bardak su ıle ôrtuluncüyc kadar 

Banfağın ağzile mendil arasında 

kalan hava suyun içeri girmesine 
mani olur. 

Bardağı yıne olduğu gibi suyun i
çinden çıkarın Ağzı tabii yaş olacak 
hr Kurulayın. 

Ördek kardeşle Miki her zaman gi
bi bahse tutuşmuşlardı. İkisi de ayni 
saatte bisiklete binmek istiyordu 
Ördek kardeş, kendini mükemmel bir 

boksçu saydığı için; bir vuruşma tek 
lü etti. Kazanan bisiklete binecekti. 

Miki "Pekala. gel bakalım" dedi 
ve hemen eldivenlerini giyip dovüşe 
girişti 

O sırada Nonoş oradan geçiyordu 
O da bisiklete binmek hevesinde i
di Fırsatı kaçırmadı. Boş duran bisik 
lele atlayıp uzaklaştı Arkasından Mi 
ki ile Ördek kardeş .iksi birden ''yan
dık ." diye bağırdılar. Bunu duyan 
Minnoş mutbak penceresinden başını ı 
uzattı: "Oh oldu ikinize de, dedi, kav 
ganın. dövüşmenin sonu budur." 
Öğüt: Kavgacılar her zaman düş

manlanna, rakiplerine fırsat kazan
dınrlar. 

"Tin • Tin .. in Rüyası 
Bir gece Tin- Tin rüyasında , tenha 

bir yoldıı bir haydudun kendisini 
kovalııclığını gordü 

Ertc•sı guıı !\.1ikıvc dL'<ii ki : 

- Nr korkurıç şeydi bilsen Soka· I 
ğa ·ıkm ı kt :ı ı lr>h qı tl korkuvorum 

llavd ıtlar kovalıımnsm diye bir da· 'ı 
ha h<'ı C'\'d k n la<'nğım" 

:\1 ı kı hu rlıı c:11nc<>vi çok <:açmn htıl 
muştu F'Hk»I fin Tin \'cminind~n 
dönmüyor evden dı~arıya adımını 

bile atmıvordu Bir gün odada yalnız 

otururken mutbaktan yüksek bir ses 
geldiğini duydu. Bu, mutbak pence
resinden içeriye atlamış olan bir hır 
sızdı. Tin - Tin korkusundan blabil
diğine koşarak, evden kaçtı. • 

Bu vakanın, haydutlar kovalama-

1 - Pinpinle, Tonton bir gü,n nh
tımda dolaşıyorlardı. Bir sandık do
lusu mth gördüler. Canlan o kadar 
da muz istiyordu ki .. dayanamadılar. 
Ve kana kana muz yemek için sandı
ğa girdiler. 

sın diye evde kalmak isteğinden onu 
kurtardığını söylemiye lüzum yok 
tabii .. 2 - Fnkat aksiliğe bakın ki bu sı· 

rada -;andık yükselmiye başlamasın 
(4}ğüt Her uıman umulmıyan şev 

bosa r.elir mı ' Çunk ti o e ... aıı:ırı 8 lncı kata ı· 

ikize i K rm~zı Elm sı 
lk :ı:l c ı d n bırınP bı ıs m. e r 

mıştı F'akıı t Mınnos onun clınnvı ve-

diğıni gonncmışti Nihayet ona sor
du : "Elman nerede? Yedin mi?." 

"Hayır Minnoş halacığım. yeme
dim Oyuncak çekmecesine sakla
dım. günde dort defa gidip ona bakı 

yorum." cevabını aldı. 

rnn bır v nt' uglıydı Sırnsıy h· 

na koştu "birısı benun kı ... kınnıZI 

elmamı ca çalmış." 

Mendili çekip çtkannca kupkuru 
olduğunu göreceksiniz. Bu oyunu ar 
kadaşlannıza oynayınız. 

Minnoş birşey söylemedi. fakat bir 
az sonra öteki ikziin sevinçli sevinçli 
dolaştığını gördü . Cok ge~meden el
mavı saklıyan ikiz ağhyarak hala~n-

Minnoş hala evvela: "ne gürültü e

diyorsun?" dedı "elmanın verine o
yuncak dolabına bir pamuk yumağı 

koy. gıdip gelip bak Elinde iken v~ 

medin de, şimdi ne ağlıyorsun san .. 

ki." 

Öğüt: Mal kullanılmak t~indır 
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Beşiktaş-Galatasaray 
KIZILAY 

(HİKAYEDEN MABAT) 

ŞEYTAN 
[B<l1t 7 nclde] 

bir hOcumla soldan hır korner ka... 
zannn Galatasaraylılar bir daha ne 
ticesızliğe duçar oldular. 

Beraberlik go!ü : 

9 uncu dakika: Galatasaray orta 
dan bir daha hücuma geçti. Sağiç 
Süleymanın soliç Haşime verdiği 

pası kaleye mükemmel doğrultan 
Galatasaray beraberlik golünü çı· 
kardı. 

1 O uncu dakika : Berabere vazi
yete gelen Beşiktaşlılar daha gay
retli oynuyorlar Fakat Galatau
ray hilcum hattı da daha a.te§li mu-
kabele ediyor. 

14 Uncu dakika: Beşiktqhlv p 
ffMntŞ vaziyetteler. Galatasaraytı
larm önüne dolmuşlar. mndafaa mı 
hücum mu. ne yapacaklanru farke
demeden gelen toplan çevirmiye 
çalışıyorlar. Galata.saraylılar bu m 
ra bir gol daha çıkarsalar. beyaz sL 
7&hJılarm maneviyatı hiç ka1mıya. 
eak gibL 

Galatasaraylılar rakiplerinin bu 
halinden istifade edip daha ınkı~ 
racaklanna, sakin ve sayıJa.n tesadQ 

fe bırakmış bir vaziyette §Öyle 001 
le çalışıyorlar. 

25 inci dakika > 

Oyun ayni çehreyf muhafaza 
ederek devam ediyor. Ga

latasaraylılar hep Beşiktaş kalesi 
clvannda semeresiz manevralarla 
oynuyorlar. 

26 ıncı dakika; Beşllda§lft tazyik 
ten kurtularak merkezden indirdi 
ti bir hücumla sol lç Şeref kalenin 
pek yakınına kadar sokuldu. Tam 
fÜl çektiği sırada Galata.saray ka
lecisi ayaklanna atılarak kurtardı. 

30 uncu dakika : Galata.sa.ray sol
içinin kale ağzına doğrularak sağiçe 
verdiği pası sağic içeri attl fakat 
hakem evvelce ofsayt çalmıştı Gol 
tabiatile muteber addedilmedi. 

34 üncü dakika : Beşiktaşlılar Ga 

latasaraydan birşey çıkmadığını gö 
rerek cesaretlerini topladılar. Mu.. 

kabil hücumlanru görüyoruz. Bu 
dakikalarda oyun milsavi bir aekll 
aldı. 

35 lnct dakfka: GaJatasanty sol-

GÖRÜ~LER: 

içinin stırdnğil bir topa yetişemt

yeceğini anlıyan Beşiktaş muavini 
Feyzi taca atayım derken korner 
yaptı BüJendin çektiği korneri sayı 
ya tahvil edemeden döndüler.. 

Beşikltlflll ikinci golü : 

Beşiktaş ağaçığının sürdüğü to
pa hatalı çıkan Galatasaray sol mü 

dafU bir frikik cezasına sebep ol
du. Hakkı kalenln köşesine isabet
li bir vuruşla doğrulttu. Kaleci ya 

tarak bir metre uzaklaştırabildiği 
topu Beşiktaşlı Hayatı yakaladı, ge 
ride bekliyen Hakkıya verdi. Hak
kı fevkalAde bir vuruşla kalen.in 
alt köşesinden ikinci golü geçirdi. 

42 inci dakika: Galatasaraylılar 
dakikalarca ihmal etmeleri yüzün 
den düştükleri mağlup vaziyeti 
kurtarmak üzere olanca hızlarile 

çalışıyorlar. Bir dakikada iki kor
ner kazanacak şekilde sıkıştınyor 
la.r. Fakat it işten geçmiş bir dakika 
dayız. Ma~ bitmek üzere, Beşiktaş 
blar da kaptıktan toplan uzaklaş 
tırarak oyunun sonunu bekliyorlar 

.f5 inci dakika: Maçın son düdü 
fünü hakem öttürdü. Galatasaray 
takımı iki . devrenin dörtte üçünü 
hAJdm oynadığı halde 2 - 1 yenilmiş 
vaziyette sahadan çıkıyor. 

(Başı 10 uncuda) 

iç çekişiyle düştü. Olmüştü. 

Ve Rapet ihtimamın herşeyf ye.. 
rlne koydu Süpürgeyi dolnbrn kö.. 
ı,esine, çarşafı dolabrn ic_:ine. çöm.. 
leği ocağın üstüne, kovayı yere, is
kemleyi duvar dibine. Ve Ptofes. 
yonel jestlerle hastsınm hed~kala.. 
rmda.n fırhyan gözlerini kapadı. 

Yatağm Dstllne bir tabak koydu, 

tçine okunmuş su doldurdu. Şimşir 

dalmı r.slatb ve diz çökerek Ranatı

nm verdiği alışkanlıkla ezberlediği 

dualut mınldanmıya başladı. 

Honore akşamleyin eve geldi~ 

zaman onu dua ederken buldıı ve 

hesap eti ki bu işte kadm yine y!r 
mi "soU8.. fazla kar etmişti. Çün. 
kü ilç gün ve bir gece çalışm1ştı. 

Bu da ta(I çatlasa beş frank eder
di. Halbuki o, altı fraıut vPrecektL 

Yemek çalalı ne- zaman 
icat eJilmif? 

Yemek çatallan Milattan 15 asır 
evvel ttalyada Venedik şehrinde c;tk. 
mıştı:r. Evvela. dine muhalif ruye bu 
yemek çatallan aleyhinde halk ara
smda bUyük propaı.?::rnda1ar yapılmı~ 

tll'. Fa.kat sonra çatal t.aa.mmüm et
miştir. 

CAFER Müshil Sekeri 
Tesiri kat•t içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 

•-• Bilümum eczanelerde bulunur. Posta kutuau 1255 --•• 

Bayanlar! Dişlerinizin sür'atle 
BeyazJanmalarını isterseniz! ... 

KOl)(NOS 
Dl§ maeunne fırçalama~ başlayı

nız. Ne çabuk beyazlanmış ve gös 
kamaştıncı bir parlaklık almış oı.. 

duldannı görecek ve bu hale lm.r&
necek.siniz. 

Başka bir macunun veremiyeceğl 

G • •1 bu güzelliği KOLYNOS size hemen 
eçmış ı e Bugünü temin eder. çok u bir zamanda dtşıertntzın btrkaç derece beyaz1and1ğı- 1 

y anyana Görebilsek! nı görmek arzu ederseniz bugündan itibaren dünyada milyonlarca Bayan -

ı~· 

BEYKOZ KUNDURASI 

HER MEVSİME UYGUN 
AYAKKABIDIR. ~~~ 

r 

YERLi 

1"===== 

MALLAD PAZARllRI 
ve Baylann severek kullandı~ K O L Y N O S diş macununu istimal edi-

(84§1 5 incide) niz. Kolynos tamamen teksif edilmiş oldu~u cihetle kuru fırça üzerine bir ,.. 
entesl "" birçok mmeurlar yukan santimetre koymak kafidir. Kullanışı pek boş, idareli ve elverişlidir. Bü-

vapura çıkhlar. yük tübü 42 kuruştur. l ı 
., A.arl kadının severek, 

ı tercih eder:ek lruilaııdığı 
Yeknesak. temiz ııfy~n~~ş hamal il _ . ___ _ ___ - • 

lar, kavga etmeden. bmbırini itme· ~ p L A S y E A R A N 1 y O R · I' 
den ve kakmadan, bağırmadan. ça· · 
flrmodan, merdiven dibinde yanya- Btr komisyon idarhanest için ciddi ve maden branşında tecrübeli ve 
na dizildiler. Ve dikkat ettim: "Ge- tercihan almaneaya va.kıl bir pJAsye aranıyor. lstek.lilerin Istanbulda 
Jebiliniııiz .. işareti verilmeden bir Cermanya hanında 34 numaraya m üracaatlan 
tek hamal yerinden kımıldamıyor· • • 

!:ia!~::Y;::ı:::i~!.arken bile sı-ı.~ p R o F 1 LA- K s •ı ~·-· il 
Uzaklara gitmiye ne hacet? Daha I L: ·~ 1 

fOk yakın umanlarda hamaTiarm I 
.,vapura hücum,, ıar~ hepımız bm- , Belsonukluiiu ve Frengrdan Korur. r-
rb. Az zamanda bu ınanalmaz farkı 1 ':il ':il - 1 
7apanlara. yaptıranlara karşı minnet 
•e $İİkran duymamak kahil midir? 

---ıc • )iş hekimi • m••~ 
F E R 1 T RAM 1 Z 

Uzun kış gecelerinde bıze rahat uyku veren yastık 

ş-'lte ve yorga.nlarlle en iyi bir dostumuzdur. Me 

ANKA A 
ANONiM TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

Sigorta tekniğinin modem esaslan üzerine kunılmut en 

ku!YetJi finansal gruplara istinat eden tam millt bir sigorta. 

tirketidir. • 
Sigortaya ait her mü.külünüz lıakkmda tıieelerinden mem-

nuniyetle malumat verilir. 

Adres: l ·tanbul, Yeni Postahane karpımda Erzurum Hanr 
altında. Telefon: 23883 

1 Krem Simon 
Kadın yUzüııe, her kadmın sılıht w 

milkemmel bir kremden beklemeye 
hakkı olduğu neticeyi verir. Bıt 
netice: 

Ciltte kadife yumuşaklığı, renkte 
güneş pembeliğidir. 

KREM SIMON 

SABUNU 
Her yerde sattlir. 

1'ünel, lstikliıl Caddcsı Rüşto 

- aşa apt Tel 43413 

mur. işçi herkes yalnız bir lira ile bir yastık edin 

? ilir ve yorgun dimağm1 dinlendirir Fabrika ve deposu tstanbul Çak 

makçıla.r. Sandalyacılar tıokağı Onıcr Balloı;'tlu, Tel : 23027 
~"tıc; \'PrtPri : Jlrvof;ln v~ A.nkn'l'ft V"'rli ~1'"l1nr P!'l711rt!ln1'fl'. 

.. 
... ·--T u R K i y E -----, ADEMi iKTiDAR 

====---~-_________ -----------~ iMAR BA KASI Bel Gevşekliğine Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

T aklid benzeri 

demektir. 
M E c 1 p TÜRK ANONiM ŞiRKETi s E En;; b~I N 

MAMULATINDAN 
KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

• Bu petfembe günü 

Sabit esanslar, kolonyalar, kremler, pudralar, ruj· 
lar, sürmeler, sabunlar, dit macunu, tuvalet 

takımları, zarif •i•elerde losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa 
mamulah gayet ucuz fiatlar a satılıyor. 

__ _, Deposu: Eminönü, Necip Bey, No. 47 

TOKATLIYAN aalon1arında, gala!ann en muhteşemi 

Olan Anadolu Geceleri yaşatılacaktır. o gece 25 

T·· k rti ti tar fmdan milli danslanmız olan ZEYBEK ve ÇI FTETELLI oynanacaktır. ... 
u~;K;TLIY ~N idareıi, ayni gece için görülmemi, bir SÜRPRiZ haz~lama.ktadır. F 

Yakanda Ayrılacak Olan Büyük GREGOR Caz Orkestrası ,L ----9!• Son Temsilini Bu Pazar Günü Verecektir. •-----• 

Sermayesi tamamen tediye edilmi§ 

1,ooo,ooo Türk Lirası 
Yeni Postahane arkaşı, Atır Efendi caddesi 

iMAR HAN 
Telgraf adresi· İstanbul - İmar Telefon: 24!'27-8 

Yol, mehani vesair mühim intaat taahhüdü 

Müsait Şeraitle Tevdiat Kabulü 
tdntia, esham, ve mücevherat mukabilinde ikraza! ile 

a;f?Orla ve bilcümle banka muamelab 

dir. Tafraya poata ile 185 
kuruta gönderilir. Sirkeci 
Merkez eczanesi Ali Rıza 

DiKKAT! 
APIKOGLU 

SUCUKLARINI 
Urolog - Operatör ., Tercih Ediniı 

Dr REŞiD SAMI BERKER Halis .~oyu~ ve sığır etinden ma-• ll ı muldur. Bütün ba.kkalla.rda sa-
İdrar yollan haMa.lıkhın mUtehasslSl !~ ı tıhr. 1 

B. O. İstiklal caddeısi Mis 10k8't No, 1 Telefon: 4144!'~ j •• 'l'aklitlerinden sakınınız. a • 
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TIBBIN İLK ve so S O .. ~ u· . 8i..ıturı rıp kllap~ arı katranı .nüzmır 
&.. bronşıtler rik.stiniKlere ve goğüs ne1 

,elertnf' karşı arı mÜeR~ r t>ır ti~ Ol 
mak tizere tavsiye ediyor. Kinın nas1I sıtmanm ihc• ıse katran da öksürüklenn LSpesıfık ·•::..-ıdır KATltAl' 
HAKKI F,KRF."de kııtramn biltUn şıfalı ._ha.ı;s:ı.Jarı buıyndıJb"lJnd:ın ök~•\rUk 1 f'rP ve mliT.mın ornn•·tler.,. vı 

gö füs nez.leJenoe k~ı en müessır ve en eht!mmıyeUı bu Lliı.çtu Baıgamlan söker ve yenı 'en olmasına marı 

olur. 

Anonim Tü;k Sigorta Şirketi 

Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 

1.000,000 lirad:ın fczlc::dzr. 

SffiMAYESI 
TORKIYE iŞ 

VE ZiRAAT 

Banka:Orı tarafından ödenmiı öz Türk Müessesesidir 
SiGORTANIN BÜTÜN BR.ANŞl.ARtLF: Ut.RASJR • 

YANGIN- NAKLiYAT- HAYAT - OTOMOBiL KAZA 
LARI - FERDi KAZALAR - lŞ KAZALAR! 

Sigorta hususunda her turlu mu şktiJJer tçin gi.şelen memnuniyetlt:- . 
tzahal vermıye daima hazırdır 1 

Adres: İstanbul. Yeni PMtahane karşısında Riiyük Ktnııc-ıvarı Han 
i!!!-.!!!""!'o!'!!!!!!~~~-~!!"!!"""~-- lı felefon. 24294 41 

Piyasanın en büvük en ucuı 
en son moda eşya.nm 

Y E R L I 
ve Avrupa çeşitlerini 

ANCAK 
Bahçekap1 _ Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

( SARm ŞA~n.r) 

MücssPsRtındıt bulabillrsini7 

Fiyatlarını 

Tetkik Ediniz. 
TELEFON 
24203 • 24202 

ı 
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I ndan 
.9-rı <t rı 

a .ı 
kurlu /L1 ın ryoı .. 

Zavallı. boğazından o kadar çok ıstı
rap çekiyor ki. bir an olsun çaresıru 
düşunem1yor. Halbulu bir kutu 

PASTil 
MiDAT 
Alsa hrm ağrılardan kurtulacak. 
lıem dt! iusılar -<f'•H SIC'l IAl'Ak 

I Celôl Ergun 
J Tıbbf miistahzarlar laboraıuvan 
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BIOCEL 
merkezinden 
• • • 
ıçın yenı ve 

• • • Cild hüceyratı 
istihsal edilmiş cild 
kıymetli bir cevher 

28 gün zarfında yaşb kadJnları 

daha genç gösterir. 
Cildini7;n genç. terü taze ve pembe kalmas' iC'in onu 

besiey .niz. Artık buruıukJuklar kalmadı: 

2li vn•ırntbn """""'" 
eilıliniz.. kıyult'tU 

Blııcelhıt kaybet • 
oıiye hıı.-,ıa.r. Eı:er 

hem.,n hm.ılenip ih
ya PCtllmeZHI' hU· 
rmmo •mla.r ve ib· 
ti yarlar. 

50 yaşlannda mil· 
yonıarca kauınların 

kara ktPr·ıerı genç o
la b:hr Fakat ıhli· 

yarlamış gıbı gö-
ründü klerı cıht!tle 

erkcklcrın ytizünde 
hıçbir ıtibarları yok· 

tur Son zamanlar· 
dı-ı hüyü~ bir alim. 

D f o t" f' 1 tın Vf'nl 

cilt wa~urwu.bt dl· 
dinizillkinin ayni 
dir. ı\deta beşere

olzio 18.zımı gayri 
nuifa.rikidir. CildJ· 
nlzi ac:hkt-ln ölıtiir 

meyiniz.. Onu BI· 
ocel ile hC8k~·ini2 

ve )"8..<;;hınclıı:;nr7 

ı.a.nrnnlarda bile 
cildinizin dalma 
taze ve cazip ~ö
ri~n ....,Mılni temin 
t><Jlnl.z.. 

BIOCEL 
tesirini gösterdı 

TP<-rühf' edebiliriz. 
Biocel'i wngin hir cilde 

malik olD.11 50 yaşlannda 

bir kadın 30 ve 30 y~la· 
rında bir kadın 24 yn..-,ıo

da göninı•hlltr Genç kız.. 

lar da hiçbir vakit ıtöre

mi~·c•<wıldP.ri !fRYM• hayret 
bir tene mali.k olurlar. 

Viyana T'ıp F'akiilt~sının profesö
•.'TÜ tarafmdan keşfedilen bu yen ı 

cild unsurunda kemali ıtina ıle 
tntıhnp edilmı.ş gene; hayvan · 

larda gıı.lenmış cıld hüc:eyratı mer 

ke;r,ınden ıst hsal edılnuş saf Bıo<'e' 
vardır Bu cevh~r pı:ıımbe rE"ngın 

dckı Tnluılon kremınrlt: citnınizı 

beslemek ve g-enç!E"şt ·rmek ıçırı 

mıı tliıp nıshet daıreRındP ıoıf'vcııt · 
tur. Geceler· yatma7..dan Pvvel lctıl · 

fan·m~ Beyu renginrft'kt (~imz) 

roka.lem kremını sabahlan kull~ 

oınız l'erkıbınde ·•Beya:ı Oksı 1en .. 

bulunduğundan bırkac; gün zarfın-

da birbırınden daha beyaz lk ıe

vın Uzerıne cild nız.ı şayanı hayret 

bir surette beya.Zlatır Sı2 de hf'men 

bu ıkı kremı kullanmıva başlayınız. 
Memnunıyetbahş netıcf'sındtn son 
derece memnun kııl~caksınu. 

Diocel'li TOKALON Kremini 

kullanınız ve her sabah 

daha aenç görününüz" 

Binlerce T okalon müşterısınden müeuesemize mektub ya 

zanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetJi delil· 
lerdir. 

(Tokalon Kreminizclen bihakkm Ütrlatle eltim. Yü· 
ı.ümdeki çirkin kabarcıklar uıil oldu ... ) 

Z. 8 . H. O. Fatsa 
(1 okalon krem;nin benim cildimin ne•c;ne çoh uy~un 

~ele/iğini itiral etmeyi bi, uazile bitirtm. · Cilc/im esmer 

olduğu ha'de Toka'on ıürdükten ıonro heyazlanmakta C1e 

ılah kabarcıklar tamamilE' ı.ail olmahtadır.) 

B $ehir 1 B. M E,ı.. Tü Konya 
Mek"'u"'far•n asıllorı dosvalortml'~da sakhdtr. 

Raf ael Amram ve Biraderleri 

DEBAGAT ve KROM FABRiKASI 
Kromlu videla, Rugan ve fanlazi Deriler 

kromlu ve nebati kösele ve sanayide kulla· 
nalan her nevi deriler imal olunur .. 

Yed!'kul~ Kaz açeş · ıem 
Kirişhane Sokak 

FENNiN BiR HARIKASI : K E S K i N K A $ E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
ut..ıor& vord&r. 



BiR CiLT DOKTORU 
Diyor ki: 

Bazı insanlar vardır ki, vücutlarında ufak ve ehemmi
yetsiz sivilce görseler, derhal şeker ve şekerli maddeleri ye
mekten içtinap ed&ler. Halbuki, bu hiç doğru değildir. 

1 Şeker, sadece halk arasında (Kan çıbanı) diye anılan cilt 
hastalığına dokunur. Geri kalan her türlü cilt hastahkla
nnda hastanın hiç çekinmeden 

SEKE 
ve 

Sekerli Maddeler 

1 

1 

( auGüN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURUŞ 1 ı 
~ - o 

Y~RIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR "'"""--
' - -~· ... ~ 

rr." C~ 

KIZllAY 

il 

T.I BAHKA~I 
1938 

~üç~k Cari Hesaplar 
ıkrami'ie pl&.nt== 

4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 

" 
500 ,, -4000 " 16 " 250 " -4000 '' 76 " 100 " 

-7600 
" 80 " 50 n -4000 " 

200 
" 25 " 

-5000 '' 
384 ,, 28600 ,, 

lfUr .- - • - -

l
--ZJW41lS!l#~ ...... 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EyUil, 1 • 

, _ _a~:~k!~u~ • t_arihlerinde çekilecektir, 1 
va~aunzıwunaa~......,._.., 

En Az 50 Lira Mev 
dut;ı.lı Bulunan Hesapla 
Kuralara Dahil Edilecektiı 
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P A R K E ı.; E R ( 

Fırmlanmıt ve kurutulmllflw'. 
!ZIR-AKI' BANKASI' • 

. -

~ Emniyet Sandığ-ı il0.nlcirı _ --
d l8/6/1933 tarihine kadar emlik mukabilinde borç para alıp 

a henüz borcunu ödeyemiyenlere : 
,, .. ~ faiz almak ve uzun vôdeye bağlamall gibi bü· 
'"' . k~layhklar 9österllmektedir. 
• ~undıye kadar müracaat etmemif olanların bu kolaylıklardan 

KANYAGI • LiKÖRÜ .----. 

OLiMPOS 
GAZOZU veya SODASI ile Karıştırıp lc;iniz 

. NEFiS ve MÜKEMMEL BiR iÇKi 

Bayram Misafirlerinize de ikram Ediniz. 
latifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa bafvurmalan. (700) _________________ .... 

- . 

BURSA PAZARI 
. SiPAHi OGLU HASAN HOSNU 

....,.llllllJI Yeni açtığı Dikim Evinde yatak ve ça- 1 

~•:1111~"), matır taknnlan ile beyaz e.tyaya aid 
her türlü aiparifleri kabul etmektedir. 1 

lıtanbul, Sultan Hamam No. 24, Telefon: 20625 

i Beyoğlu, latiklil caddesi 376, Telefon: 40007 _ 
1 

/ 
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LİRA VDER.EK 
ALINI~ . 

" 

Fiatı her keseye elverisli .. 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterisli 

' 
bir radyo 

38MODELi 

A .... ., .. 

12 Ay Veresiye SAHİBİN 1 N · SESİ aeyoğıu ıst1kıaı ve Acentalarrnda· 
Caddesi No. 301 

Ankara - Adana - Adapazan - Antalya - Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbakır - Edime - Elazığ - Ereğli - Esk •:tehir - İsparta - İzmir - Kayseri -
Konya - Lül~burgaz ..-=-_Mala_tya - Mersin-=-Samsun - _Sıvas - "Frabıon - Van - Zonguldak 

Sümer Bank Kayseri B z 
Fabrikası Müdürlüğünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihli!1acını lemin 
maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 

anahtarlı kaput f ialları 
85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 71 O kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fia tlarımız as9arl 
bir balya içindir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek 
suretile asgari bir topa kadar perakende satrı yaprhr 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Siparisin bedeli 
FABRIKAMIZA VASIL OLMADIKCA sipariş t e yid ve sevk edilmez 

1 

Bakırköy Bez ve Pamuldu 
MENSUCAT ~ FABRIKASI 

T. A. S 1RKET1 N DEN: 
1 

KART AL Marka XV Tip Kaput Bezimiz için 

1 KT ISAT VEKALETi NCE KAR AR LASTIRI LiF 
llun Edilen Fiyatlara Uygun Olarak Tesbit 
ıs:ttiğimiz Satış Fiyatları Aşağada Gösterilmiştir. 

85 santim en;ndekinden 36 metrelik topu 756 kuruı 
90 .. ,. 36 .. .. 789 .. dur. 
Bu fiyatlar fabrjkamızda tesRm ve peşln ted:ye şartile 
muteberdir. 

:ıınuınıımmımıumrı KARAM Ü R S El :1:mnnuıııııııımmıım :• 1 

j Mensucat ve Ticaret A. Şirketi Fabrikası ~ 
s Kumaı ve battaniyelerini tercih ediniz ~ 

Bir Balyadan Eksik Satışlarda 

Yukardaki Fiyatlara 0 j 0 2 Zam edilir. 
g Şdi, ucuz ve sağlam olmakla beraber renklerl asla solmaz : ~ 
5iiHIITTITlffl Satış mağazası: Sultanhamam, ikinci Vakıf Hanı altmda. Telefon: 20157 UlffrDlTllf~ I 

• 

---~ 

AS R i KADIN~GUZELLIGi 

VE KREM VENÜS 

Profesör Dr. E. W'mter. Kimyager Dr. rfeine gıöi dÜnyanın en büyük ciJd güzcDeştirme mütehassıslan tarafmdan formü
lü vücude getirilen VENÜS kremi, ciLn· IIlFZISSIHHASI BAKIMİNDAN en mühim unsurlan ihtiva. etmektedir. Ru
nun içindir ki, AVRUPA VE AMERİKANIN MİLYONLARCA MÜNEVVER HALKI, artist ve cild meraklılan, VENÜS 
kremini büyük takdir ve hayı:anlıkla kullanıyorlar. VENÜS kremi diğer kremler gibi kullamldiktan sonra cildi bozmaz. 
MESAMATI TIKAMADIGI gibi cildin teneffüsüne de miıJi olmadığı için kremlerin bir ŞAHFSERİDİR. CİDDİYET ve 
HAKİKATİ seven, şarlatanlıktan hoşlanmıyan sayın Bayanlara dünyanın her tarabnda bihakkın şöhret ve itimat kazanan 
GECE VE GÜNDfiZ VENÜS KREMLERİNİ katiyetle tavsiye ederiz. Tanınmıs ıtrivat ve tuhafiye mahzalannda satılır • 


