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lrlanda halkı lngiliz bayrağını -yaktı-

. .. - -..... HabeıTileiin 'ltalyan fg n>ilarına 1illcum1arr 

Ülkü için 
fedakarlık 

Şiddetli ç~rpışmalar sürüyor 
Italyan kıtaları Azbi' yi 

1 ltl\l)ada son günlerde iki ytiz pi - ı· şgal ettı·ıer 
1 
otu,, lıükiımcte müracaat ederek 

b.::1·11 lıaliııde hedeflerini tahrip ede-
1unek: ~~ .. ~ı~ı.. - us-a-n.ıarını ;)aaf 20 ye hadar gelen telgraflu r inci, ıon havadisler 2 nci "-Y-

l 

;,,· -;.• ... 0ı.- füıklrsnın kendilerine ve- lamwadır. 
~e~~ ~tem~lcrd~. Btrdenbke_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ "ll8ı anlaşılı..:nuyan bu hadiseyi l - T • • k it ı t • t 
·alt ttrnek için lııgiltere ile Italya a- ur - a yan ıcare 
~:ısıuııa Akenizde bir harp çıkmak ıh. 
•tnalini göz önüne getirmek lazımdır. b ı 

11 lloyie bir harpte Ingiliz zırhlılan- m Ünase et eri 
s·~ karşı ltaJyanın en çok güvendiği 
,~h uçaklardır. Italyanların saatte 

~~r, ,::~~>k~n:::1~; r0~i:1a~i~~k~ Zecri tedbirler ltalya if e tica-
~~h~;;~~.;:biı~~u;a1~~h:~;1~~~- retimizi müteessir etmeye~ek 
cl~~·ınrnın alçak mesafeden u~arak İtalyanlar ~·eni bir ticaret anlaşma sr hususundaki · isteklerini tekrar 
fa~~::nı dzrrhzlı~nna hhlülcum etm.elcr~ ettiler. (Ya.:ısı 4 üncü sayfamızda Ankara haberlerimizde) 
a 

1 
·~ ı ır. ıra 7.rr ı ar torpıllerı 

~~uş;~iis~:~:~ı~!~r~;i~=r~~:~~ -M--ı-s-ırda matbuat hurrı· -
a t . urmek için de ayrıca müdafa-
lıii e:t~batı vardır. Onun için uçakların ' d 
~~k harp gemilerine karşr en mü- t • t h d • t d • ı • 
~iJ·ır hücumları ancak ŞU :iUl'etJe ola- ye ~ a . l . • e . 1 ı 
tıç ır: En büyük süra tle yiiksekten . 

tij lll:\k Te tam düşman gemisinin iis- y . k k I 1:: j . · k" b L}' · • · 
te~~ ~elince gene süratıe a~ağıya ine- eni atJŞl ) K ar. Çl ffi3Sl eK enı yor. 

'(Yazılan 2 inci sayıfamızda) 

Atinadan Berline~ •. 

' . 
Onümüzd.eki AğuŞtosun birin · 

. de, elli memleket sporculannin iş 
tirakiJe Berlinde arrlacak olan O . -

, limpiyat müsabaka ve şenlikleri . 
nin açtlrşr, yepyeni bir· tarzda ola 

(Lütfen aagfayı çeviriniz) • 

(Güneş-Dil) na~ar.iyesi 
. 

insan dilinde ve Türkçede kökler 
Dil Kurumunun dün bastığımız 
izahına aydınlatan örnekler 

Türk dili üzerinde yapılan ara,- imlası yüzünden çıkmıf bir: çe · 
tırmalar ileriledikçe ortaya ne ha kişme dolayısiyle dokunulduiuna 
kikatler çİkıyor? Okurlarımızın, hatll'larlar. Son günlerde de An-du~.,··~ mtid•r·~~~"r.ı ~~~ br. Kabine çekilmek niyetini ·gösiefmiyor 

~-0;_1u_S_'a_. _2_s_ü._5~)~-~~~~~~~~~~~~-=--~_;___<_Ya_~_s_ı_~ıo~un_c_u_sa_· _Yf_a_da_)~~il-k_o_ı_a_ra_k_b_u_n_a_b_i_r __ "o_t_e_I -_h_o_t_el_"~~~~~~-(S_o_nu~S~~-l~I~iS~~-· ı_J_ 

· İkinci Ekmek s-aeıenlmlzlkoltağamaza verin,, 
~ . . · . k k l ışıetmeşefiZekeriya MehmetAliyetelsizle"bütün 

enz nevı e mek çı a .. ı iskelelerden ·yük al, kamaraları doldur,, demiş!· 
""'imasına karar verildi -

Yeni ekmek diğerlerinden 60 
eksik olacak 

para 

tı~~~ledfye bir müddetten beri ikinci ı· halitası sert buğdaydan olacak ve hal.
l>ıyor~ek çıkarmak için tetkikat ya. kın aldanmaması için birer kiloluk 
tlinu ;· Bu tetkikat bitmiş ,.e sah baston !}eklinde çıkarılacaktır. Buna 
S•karı~ en itibaren ikinci nevi ekmek ikinci nrri ekmek denen:ez. Çünkü i
"tli ntasına karar verilmiştir. Dün rinde, mısır, yulaf, çavdar yoldur. Bu 
'Cetn:~elediye reisi Bay l\luhittin \ ekmek lıalkın sevdiği çeşnide olacak
ııtııta i bu hususta bir yazrcımıza 1 lır. Pazartesi günü fiyat tesbit edile· 

._ rt söylemiştir: cek, salı gününden itibaren de bu ek· 
- B'ri 1 mek piyasaya çıkanlacaktır. Şimdiki 

>ıtqk .. 
1 

nci netJi mahiyetinde olma· ı tahminime göre bu ekmeğin fiyatı 
Uzerc y . b' 1 

Ntq,..,nal/a k'::.a'r ır nevi ekmek daha hfrinci 1tc1ıi <'lmıek fiyatından altmı~ 
.. , · ar d k n ks nlacaktır. 

!neoolu vapurun.dan Ifortula.nlar 'el an bir fognn rfün g{)cc sn at 2~ 4-" Ege '.":' puru ile Fr:1anınnza gelıniş : 
tir. Yolculann muharririmize anla ttıklannı 10 uncu eaY.famızda okup.cak&mız. 
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1Gezintiler1 

iki çizgi ve bir 
kaç ·söz 

"Cantlüle,, in bat ,;;;,;-• 
matla iki üç ~gililı bir raim ,,._ 
Jüm. Baba )'CIZI oda.mla ~allfl -
yoT. Masa lritap hiwırlariyle ~ • 
rilmiffir. Duvarlm~o afırbatlı 
levhalar oar. Iıte bövte bir 6ah " 
nın derin ,eyler ~lrayup yadlfı 
oda kaput annzın büyiik bir ıil -
rültü ile ~•YM oa tcae ıdrcsi 
bir çocuk H.i: 

- Eller yukarı! 

Nôranm atıyor. P"'71M1frı '*" • 
tar tabancannın tetifindetlir. Mi "' 
ni mini bafıntla tla ~tnpık bir tıpof 
kasketi oar. Sanatk!r, 6a ramin 
üıtüne iki üç ıö~ük bir eilmle lıoy. 
muı: 



a"!!:.ıraınıw'J!Jr.~'1J~l~llU.~ımnlll!illli!~ıı~~llm~1mnlllllii1l!1punılllU~DUUır:.;.lmnınummJU11D 
Z ,. db. ) .T·· rk- Arttırma haftası 1 

eCf l te ]f er Ve U Geçen sene kazanan tale-

ltalyan münasebatı beıc:r~. h.~diy~leri ve~i!i~or 
Onumuzdcki ayın on ıkisınde 

Ankara, 15, (Telefonla) -Zec 
rt tedbirlerin tatbiki ha.kkmdaki 
kanunun kabulünden sonra İtalya 
ile olan ticari münasebetimizin ne 
§ekil alacağııu dış işleri ve ekon<>"" 
mi bakanlıklarında ilgili makam • 
]ardan sordum. 

Ekonomi bakanlı~mda ileri ge
lenlerden biri; _ bu kanunun ka • 
bulü İtalya ile olan ticari münaıe• ' 
betleri.mizde büyük bir değif iklik 
husulüne sebebiyet vermiyecek • 
tir. ltalyaya ithali men edilen tica 
rt maddeler bHindiği gibi mah • 
duttur. Bu maddelerden bizim 1-
talyaya yaptı~nnız ihracat, tiea • 
ret hayatnnrzı müteessİT edecek 

bir kiymctte değil-dir. İtalyanlar, 

yine mevzu kanunun meriye • 
le girmesinden sonra da, yeni bir 
ticaret anla§maıı akdetmek husu 
aundaki arzularını tekrar ettiler. I 

Bu ıünlerde yeni anlaımanm 
kendi bakrmlarından ne gibi e • 
SMlan ihtiva edeceğini bildirecek 
)erdir. Bu hwıustal<i müzakerenin 
önilmüzdeki hafta içinde ha~la • 
maıı kuvvetle mnulmaktadır. 

Dıt itleri bakanhğından bir zat 
da tunlar.ı söylemİ§tir: 

- Evvelce bir ay müddetle u· 
zatrlacağı ve bu müddet içinde 
yeni anla.şmnnm altdedileceğini , 
söylemiştim.,, 

Ekmek on kuruşa kadar 
ucuzlayacak 

Ankara, 15, (Telefonla) - Ba· tedbirler, buğday fiyatlerini, ek· 
zı aazeteler buğday fiyatleri düf' meğin kilosunu on kuruşa sattı • 
tüğü halde un fiyabnm dü!mediği racak kadar indirecektir. 

ni yazmıtlardı. Tarım bakanlığın Ziraat bankası, spekülasyon ya 
elan bir zat bu hususta dedi ki: pılmaıınm önün~ geçmek için huğ 

- Un fiyatlerinin tanzimi be- day fiyatlerini mahalli piyasalar 
Jediyeyj ~ikadar eder. Ziraat ban ile ~60 para kırarak aatmı§tı. 
ka&mın pıyaı.aya buğday anet - Kendisi ile görüştüğüm banka ge
mesi, beklenen müsbet tesiri yap nel direktörü Kemal Zaim dedi ki: 
mı~tIT. Memleketin her ta.ra.fmdan 
aldığımız ınalCwıat buğday fiyat • 
)erinin altnıIJ para ile iki kuruı a· 
raaında bir alçalma gösterdiğini 
bildiriyor. 
Aldığmıız ve al8.cağımız diler 

Yolcu frenlerinin 
tarifeleri 

Aı\kara, 15, (A.A.) - Mevsim 
ddlayısile yolcu tren •arifelerinde 
rinde bazı deği§iklikier yapılmış· 
tır. Her gün Haydarpaşadan saat 
19 da kalkan Anadolu aü.rat kata· 

rı 2? den itibaren kalkacak, ıaat 
9,SŞ de Ankaraya varacaktır. Bu 
trenin Ankarayn gelerek Kayseri 

- HükUmet .meseleyi ele almı~ 
trr. Bu itibarla biz reaen hareket 
edecek vaziyette değiliz. HükU • 
metin yereceği direktiflerle hare • 
ket ed«:ceğiz. 

\ Uziim piyasası qükseligor 
Ankara, 15, (Kurun) - Üzüm 

fiyatleri yükselmekte deva.n1 edi-
yor •• 

Beş ikinei teşrine kadar lzmir · 
de 398,275 çuval ve 316 torba ıa· 
tılmıştır. Manisa borsa~ında yapı
lan satı~ hıma dahil değildir. Ü • 
züm kuru."nu tarafından lzmir pi • 
yasasından üç milyon kilodan 
fazla üzüm alınmıştır. 

tarc:hna. gidecek c.lanların Kayae- -------------
ri trenine yeti~e!>ilmeleri temine Un madde' erinden 
dilmiştir. Tren, pazar, salı, çar • a 'ınacak resim 
taınba, cuma, cumartesi · günleri Çikolata, bisküvi, un gibi mad-
'Sivaatan 6,55 de kalkan yolcu tr~ delerin ihracı halinde amilleri ta
ni Kayser iye 6, 13 de varacaktı. rafından ödenmiş resimlerin geri 

l2mir inhisarlar 
direktörlüğü 

A.:!...co.ra, 15, (Kurun) - Açık 

belunan lzmir inhiı;arlar bat di · 
rektörlüğüne Trahya inhisarlar 

baı dinktörü Zekinin tayin edil -
mesi söyleniyor. 

Soy adlarınızi tescil 
ettiriniz 

verilmesi haldondaki kanun pro
jesinin hazırlanmasına Ekonomi 
bakanlığınca. devam edilmehi.edir. 
Aynca Türkofis te, şekerli mad • 
delerin ihtiva ettikleri şeker mik
dıarlanna göre dahili istihlak res. 
minin sahiplerine iadesi etrafında 
incelemeler yapmaktadır. 

[ Nöbe'i.. ecZaneler J 
Samatyada: Erofilos, Aksar.ayda.: 

Soy a.dlannm tesçil edilme Sa.rım. mı.rncümrüktc: M. Fuat, Şelt· 
mfiddeti sona ermek üzere bulun- rcminlnde: A. Hamdi, Fenerde: HU -
duğundan iç işleri bakanlrğmca samettin, Ş<-hz:ıdeh:!şında: Unh·crsi
bütün vilayetlere bir tamim gön- te; Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Beşik· 
derilerek, şehirle köy halkının va- taşta: Nail Hali~ Gcdikpa.,ada: Asa· 

başlıyarak yedi gün sürecek olan 
tasanı.ıf ve yerli malı haftasına a
it hazırlıklara başlanmıştır. 

Beş seneden beri eko -
nomi ve arttırma kurumu tarafın. 
dan yapılan hafta programı ya • 
kında tesbit edilecek, ve her sene 
olduğu gibi mekteplerde bu mev
zua dair dersler verileceği gibi 
muhtelif mağazalarda da vitrin 
müsabakaları yapılacaktır. Bu mü 
nasebetle ekonimi ve arttrrma ku
rumu lstanbul şubesi, geçen sene 
yapılan arttmna ve yerli malı haf. 
tasında, bu mevzua dair orta okul 
talebelerine verilen vazifeler a • 
rasında derece kazanan talebele
rin isimlerini neşretmiş ve ait ol. 
duldan mektep idarelerine bildir· 
miştir. Kunımunyurt yavrularını 
teşvik hususunda verdiği hediye • 
ler hakikaten güzel ve değerlidir. 
Birinciliği kazanan okurlara Cu • 
murbaşkannmz Atatürk'ün bir büs 
tü hediye olarak verilecektir. Ve • 
rilecek hediyelere istihkak kaza • 
nan talebelerin isimleri şunlardır: 

Emirgfın orta okul birinci sınıf 
C. şubesinden 59 Bahri, Heybeli
ada orta okul üçüncü sınıftan 141 
Yüksek, Çamlıca kız orta okul son 
sınıftan 124 Handan, Davutpaşa 
orta okul 3 B. den 13 Nurettin, İs
tanbul krı: orta okul 3 A. sınıftan 
882 Naime, Cumuriyet orta okul 
3 B. okurlnrolndan 258 Şükran Ö
zel, Gelenbevi orta okul..lkinci sı
nıf A. şubesinde 51 Ali Rıza, E
yüp orta okul Suat Bozkurt. Ga
ziosmanpaşa erkek orta okul üçün' 
cü sınıf A. şubesinden 163 Nec • 
det Celal, Usldidar Muhtelit orta 
okul 1 C. den 626 Rauf. 

C-- s 

Ankarada yeni bir atelye 
açılıyor 

Telefon ve telgraf işlerini ıs • 
lah etmek ve genişletmek iç.in ba
yındırlık bakanlığınca mühim ba· 
zt kararlar verilmiştir. Bu karar • 
lara göre Ankara.da kuru pil, te • 
lefon ve telgraf aletleri yapan bü
yük bir atelye açılacaktır. Bu mak 
satla Eskişehirdeki Simens sosye
tesinin bazı alet ve tesisatı satın 
alınacaktır. 

Endüstri Birliğinin 
vazifeleri 

Ulusal endüstri birliğinde son 
bir toplantı yapılmış, iş kanunu 
Kamutaydan geçtikten ı;onra bir
liğe düşecek işler üzerinde konu • 
şulınuştur. İş kanununa göre bir -
lik yeni kurulacak bazı komisyon
lara aza göndereceği gibi i5Çile • 
re \'C endüstri müesseselerine de 
mukavele şekillerini ha.mlıyacak
tır. 

Geçmiş Kurun/ar: 
16 Tt"şrini~~ni 192f 

rvıütatekede bir gün 

doryan, Cibalide: Necati, Yemişte: 
ziyetten haberdar cdiJmeleıi bil • Bensason, Gala tada: Kapıiçi, Beyoğ • 
dirilmiştir. Soyadı tesçil müddeti hında Bostan başında: itimat. Tepc-1 

936 senesi temmuzunda biteceği h:ı~ında: Kinyoli, Tnrla!J:ışınde: Ni • 
için bu zamana kadar soyadı al- hat, Şişlir:e Şn fak sohr"ı~d:ı.: Nnrgf-1 

' . . • leelyan, luısımpac;:.ub: Yenı Turan. 

Evve!l:i gün parkta orkestraya 
mahsus mahallin karşısına tesadüf 
eden 1.W;ük bü.lc klübesindc bir Rus 
ö/.ü. olarck bu!wımuştur. Maktulün 
ağzından girerek beynini delip ge
çen bir kurşun ölüme sebebiyet ver. 
miştir. Bu adwu gerek siması ve 
gerek giyinişi itibarUc Wr osl;eri 
Rus mulıacirinl andırmaktadır. U. ı 
::erin.de lziiDiyetinl tayin~ medar o
lacak lzl~ hlr veaika bulunmamı~tır. 

mryıqı veya tesçıl edı_ıı:ııycnlere Halmoğlunda: Yeni Türkiye. 
mensup bulundukları vılayet1er ta ..,.,,... ..... ._ .... ınıı ....... -woo-•ıı"""''"""'"'"'l!lınlllıoııınnn111111ımn 
rafından bir soyadır verilecektir. dan bırakılmamak için vaziyetin 
ViIA.yetlere yapllan tamimde, hal., biı: kere d~ha aydınlanması arzu 1 
km herhangi bir şikayetine mey - edılmektedır. 

Hak yerlerinde: 

Şüphe uyandıran bir 
adam ve maymuncuk 
Beyoğlund& gece yarısı sokak 

sokak clolaşan bir adamın duru • 
mu, polisçe şüpheli göıiilmüş, ya
kalanan bu adamın üzerinde bir 
maymuncuk bulunınu§tur. 

Bu adam, Aınavut Şükıiidür, 
Dün tüzeye verilmiştir. 

Barsakçıyı öldüren 
kasabın dürüşması 
Pendikte Barsakçı hacı Osınanr 

öldürmekten suçlu kasap Saminin 
duruşmasına, !stanbul ağır ceza 
hakycrinde dün dıevam edilmiştir. 

Dünkü duruşmada müdafaa ya 
pılmıştır. Yakında karar bildiri
lecektir. 

}'aralamak davası 
Bir müddet evvel fstanbulda 

Hüseyin isminde birini yaralıyan 
Mehmedin duruşmasına ağır ce • 
zada dün devam edilmiş, genel sa 
vamanlık, suçluya ceza istemiş • 
tir. Duruşma, müdafaa ve karar 
için başka güne bırakılmL~ır. 

Sığınaklar 

Zehirli g.azıardall 
korunma yolunda ,,ı 
Hezirli gazlardan ko~..ıo11 

birlerini alacak olan ko~:~ 
dün tstanhul knymakamlatı~. 
iştirakilc bir toplantı yap ~ 
Bu toplantıda, kayınakaı:ı~ 
mmtnkalarr içindeki nıaıııt. t6'' 
ve sığınak olabilecek yeri:;."' 
bit ederek gelecek toplan ~ 
dar birer liste halinde hsztl'~ hV 
]arı kararlaşmıştır. Komi!yol ıco' 
km gaz tehlikelerinden nası ~e
nınmala11 lazın1 geleceğini f• 
ren bir broşür haıırtıırt 
Yakmda halka dnğrtılacslrlJt· 

Esirgeme kurumu 
kongresi ~· 

Çocukları esrigeme ~ ~ 
nun YJllık kongresi gelecek rt'_ 
nun ayında yapılacaktır. l{o ~ 
ye hazırlanmak iizere dil~ lcll ~ 
merkezi bütün kollarına bır yş 
göndermistir. 

T eofiİ J gotye tayf al•~&ı 
P•ll• h•~•rlerl : üzerinde esrar bufuıı nı" 
- Dün akşam hareket etraek 'feO' 

Tramvay çarptı re bulunan Fransız bandırs1~ aq 
Vatman :Mehmedin idaresinde- filgotye vapuru tayfalarınd ~ 

ki 169 sayılı Ortaköy - Aksaray gemici gümrük salonundsJl ~ 
arabası dün saat on beşte Aksa • lerken muhafaza memurl~ 
rayda 50 yaşında Haralamboya şüphesini çeknıiş ve üzeri jd 
çarpmış, muhtelif yerlerinden ya- derhal araştırma yapıiınıŞ~,rf' 
ralamıştır. Haralambo Cerrahpa • arada t..'lyfaların bel ,~e ba~~tıd 
şa hastanesine kaldınlmıştır.. nQ AArılı pantufl şeklinde e~ ·~ 1 

SANDAL DEVRiLiNCE- Sa- lunmuştur. Gümrük kapıs! c~~ 
merde Muhacir mahallesinde o • rında bulunan mgeı ıı<l ı:;ay p)P' 
turan sandalcı tsmail .dün sanda· da üzeıi arandı~ı ,zaman b~ıt· . 
1t ile Arnavutköyde akıntı bur • da. da bir çok esrar çıkını§ 91'l' 
nundan geçerken sandal devril - 45 parça olan bu esrarlBdl 0-
miş, tsmail denize diişmüşse de lodur. Bundan sonra v~pur., bıl ' 
kurtarılmıştır. arama yapılmış fakat bır ~·~1110-

BIÇKIY A KAPTIRILAN PAR lunamamıştır. Suçlular ha dıf· 
MAK - Kasımpaşa iskelesinde polisçe tahkikat yapıhnakt~ ,~ 
od~ deposunda kesici Şerif sol (stanbul sebze hali b1" 
elini bıçkıya kaptırmrş, başpar • b .., . J • 

.. k ·1 · ti egenı ıyor ". 
magı esı mış r. def1 ır 

OTOMOBiL ÇARPMASI - Balkan memleketlerin ~ ııJ· 
Şoför Mustafanın 2465 numaralı zıları tarafmdan tstanbul sB iSteı1' 
otomobili Köprü üstünde hamal linin resimleri ve planları 1triıı1i~ 
Nazıma çarpmış, yaralamıştır. miştir. Bir müddet evvel ~ş~ de }19 

Mustafa yakalanmıştır. gelen Atina belediye reıSl bi"' ~ 
SOFY ANIN ÇOCUGU -. K~ • gezmiş, çok beğenmi7., bU p&li o 

cası Atinaya giden ve killlEesıı nm Balkanların en guzel 
kaldığı için Haseki hastanesinde duğunu söylemiştir. .,~ 
doğuran Sofyarun çocuğunu kay- f ilistine gidecek yull' 
nanası almış, kendi evine götür • I d l 0 ac•" ...J 
müşttir. · Sofyanın şikayeti üze • t~. a~ ~~ga. a ndi ti~"~ 
rine çocuğu götüren kadın .yaka: Fılı~tm hukuıueti, k~ ~'-
lanmış, çocuk annesine teslım edıl ve magazalarm.da yer~ tell ,ıd ~ 
miştir. ket ywmutası ile ha.rıÇ ~~ , 

yumurtaları biri birinden ~ iıı' ,, 
için ith:ıl edilen yumurts.1 rıı j.4~, 
ported damgası vuruınıast ıel'~~, 
meh.iedir. Onun için nıeI1~ i~ 
mizdcn de birinci }{anUJlk ~1,, barcn Filistine çıkanlsci' (d.('J 
talara imported damgBS' 

Hamburga e:ma 
Almanyadan yapılan teklif ü · 

zerine dün Serez Yapwile Ham • 
burga beş yüz sandık elma gön -
derilmiştir. Bu elmalar Alman fir. 
masınm istediği şekilde Kalifor • 
niya si~temilc ambalaj edilmişler
dir. caktır. -"' 

Gala tasar ayda. k:ıebtı~ 
Sivas Valiliği Galatasaray lisesı 11~ ~ 

Kars vilayetine nakledilen Bay yarın saat on beşte, G:ir t<O ~~ 
Akiften inhilal etmiş olan Sıvas konferans salonunda ~ 

1
-

valiliğine Kütahya valisi Bay Ha- vereceklerdir. Konse~'.de1 P9~ 
zim tayin edilmiştir. sikisine ait hir çok guıe 
· Köylüye tohumluk çalmacaktır. • a 11110'!1' 

Bu yıl yurdun bazı yerlerinde Şerap mahzenı .Y 'f~irdll~~ 
meydana gelen kuraklıktan zarar l nhisarlar idarcs.ı ~Y' t1 • 
gören köylüye hükumet tarafın · da bir şarap mahzenı ~:ıtl )~p 

1
,jj 

dan tohumluk d:ığıtılacağını yaz • rar vermişti. Hazırlık ıaı }( 
mıştık. Öğrendiğimize göre Zira- makta olan bu nıahıııJl ~ 
at bankası miistahsillcre tohumluk liraya çıkacaktır. ,,_.,....... de b
huğday dağıtmaya baş lamı .... tır .• "'"""."'""''"'"'a"""""''""'"....-·-::;;,1ncs1 
Diğer t:ıraftan, yine kuraklık se · t.ılan tohur.ıların ° ut• "' 
bcbile geçen j:ıllrlr köJ:lüye tlağl • vl geriY.e bırsJa.lııUA 
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HÜNLER ıı 

~:::::ji:::""=-.... =l=I ====== .. ='--a_B_l_•m_:_4_111 __ 

Sazlıklar içinde senelerce 
ağlayan kıraliçeler 

Bünıerin damarlarmda ceve • ne girmemesi hakikaten inamla -
lalı eden harpcılık kanı yavaş ya- bilecek bir teY delildi. 
:ı~YJUyordu. Halbu ki, diğer ta Hünler, kendi memleketlerine 
--w.ıı Cin askerleri arasında di - girmek cesaretini göeteren bu BÜ· 

~~ av.alıyor, hudutlardaki istih variye baktılar: ttatünde san bir 
~tamire muhtaç bir hale gel elbise vardı. Bu elbisenin kenar · 
~halde buna kimse ehemmiyet lan küş ve çiçek iflemeli idi. Böy 

Yordu. le niabeten balit bir tekilde giyin 
~ihayet imparator Suenin emri mi§ olan bu geçn çok sakin bir ta
ba da bulunan ikinci "derecedeki vurla turada burada dolqıyordu. 

llardan biri (Man-yi) isyan et- Acaba bu Cinli prena kim ola • 
U. &en bu isyanı bastırmak için biliİ'di 1 Ne mabat ile memleketin 
hk Cocukca emirler verir, garip den kalkarak tek bafma burala • 
~tedbirler alırken epice za · -ra gelmifti 1 

n beri Çin üzerine akın et • ~abH bu cihet merak eclllecek 
~ olan Hünler fll'B&ttan istifa bir mesele idi. 

ZIDanı gelmiş olduğuna bük -
!at.til~r. hudut hatlanru geçerek Hünler adını eordular, genç sü 
~ki Çin topraklannı istili vari gülerek: 
'*Uıer. 1mparator Suenin aldığı bü - Şen-Vey. 
~tedbirler asla fayda vermedi. Cevabını verdi 
qUlllere karşı gönderdiği bütün Şen-Vey, Hiya .uwe.tnden 10n 
kuvvetler eridi. Bunun üzerine bil Çin imparatoru Liyü Kueyin oğlu 
~t askerleıinin başına geçerek idi. Hünler bunu öğrenince merak 
llrbe gitmeğe karar verdi. ve hayretleri aıttı: 
Bu karar ise çok gecikmişti. Çün - Buraya niçin geldiniz? 

ki Suen bu yolda harekete geçtiği Dediler. Genç yine aaldnane: 
\?akit Hün süvarileri Çinin Şan-Li 
•nıetlerini alt üst etmiş bulunu • - Bundan sonra Hiinler memle 
l'o,.d ketinde yaşam$ geldim. Onun 
d · u. Şuenin yaptığı muharebe için aıtık kendi memleketimi bı • 
e uzun süremezdi. Zira daha düş 

ltıan askerleri ile karşılqtığı za • raktım. Diye cevap verdi. 
illan hastalanmıştı. ve kısa süren Hün kabilesi geno ve garip SÜ· 
ha, ı._ • ,,an sonra 0··ı yaımın sozıenmıen nıç ntr]ey 

·~hl\: lJUlll<:Ullllu , , , , , 

••• • 1 - : ~ t · "e 1·mpaı·ator Şu lamadtlar. Onun ıçın kendl81m ala 
' 1.·--· ""'na.r.ı orı.~ • k H.. 1 • 1.4;...-;k --'-=- •· ""1'be gidorkcn ;ralnı• lnwW. - ra un enn en UY.fi& .numne RO 
anıışlaı-, Kendisi ile beraber or • ~~er .. G.-rt ......... 

1 
d" 

dUsun ·ıı·hak t . 1 d' 1 hukOmdarlanna (TanJu) der er ı. to a ı ı e mış er L mpara 
:un vefatı üzerine her iki krali- (Tanju) Cin prensini yanına ka 

~e .. derin bir yeis ve elem içine düş bul etti. Hünler memleketine ge · 
:UŞler, kocalarının arkasından 0 l~inin sebeplerini afzından. dinle 
'r·dar gözya.ıı dökmüşler ki, Tung- dı. Şen-Vey de bu yolda ızahat 
bolllg gölünün kenannda bir (Bam verdi: 
bu Olınam) çıkmıştır. Onun için Meğer Şen-Veyin babası Liyu
b 0rnıanrn adına (İmparatoriçe Kuey (Tang) nı isyanı üzerine 
anıbolan) ismi verilmiş. Ming-Tiyaoda malQp olmuş. Ken 

t;L~ı>aratoriçeler bu ormanın saz disi esir edilerek dağlara götü · 
~rı arasında senelerce ağlamış. rülmüş. Orada hükftmdarlık hak· 

' feryad etmişler, sazlıkJann a- kından malınım edilmiş. Bunun Ü 
~dan ölen imparatorun BeSini zerine Çinden kaçarak Hünlere il 
~dir gibi olduklan için bir daha tica etmeğ~ k_arar v~iş. Ç~ 
Jaa 0rnıandan aynlamamışlar, ni • Şen· Vey Çınlılerden zıyade Hun · 
. ret bir gün matem elbiseleri i . lri seviyormuş. 
~e feryad ederken yeis ve e - Bu izahat (Tanju) yu ikna ede 
("'---erinin sevki ile kendilerini medi. Çünkü bütün hayatında 
ttİıallllg-Tiz:g) gölü içerisine attp in lüks ve sefahate alışmış olan bir 

r e~mışler. Çin asılzadesinin imparatorluk sa 
JtaıılCrauçelerin göz yaşlanndan çı. rayındaki konforu, zevki, eğlence 
~u bambo ormanının sazlan yi, bırakarak mihnet, meşakkat, 
"1.r dan asırlarca so~ -~ ~i~ tabiat _He mücadele memleke~i O· 
ti~ ~e ~ç~k seslen ışıdıldıği lan Hıinler diyanna gelmesı ve 
il Yet edıhr. Hünlerin çok müşkil olan hayatı· 
0Nı.Ea DIY ARINDA FEV- nı Çindeki rahat ve huzura tercih 
itAı.ADE BiR HADiSE eylemesi havsaleye sığacak bir 

lf ·~ddan önce 1764 senesi idi. şey değildi. 
ı.ai.: diyannda fevkalade bir Onun için (Tanju) Hünler mem 
kab· o~du. Günün birinde Hün leketindeki hayatın zorluklarmı 
bir ~~lerı.nden biri garip ve genç tasavvur etti. Çin saraylan içinde 
~ lti'Variye tesadüf etti. Hadise- yaşamış ve büyümüş olan Şen-Vey 
bir ~t fevkaladelik güzel in burada kireç ile sivanmış deri · 
Qin ata bı~iş olan süvarinin bir den çadırlar içinde oturabilmesi 
't()rd~°telJai olmasından ileri geli · zannettiği gibi kolay bir şey olma 

... dlğmI anlattı. 

Ço~erle Hünler arasında bir Vakıa Şen Veyin Hünler diya • 
~ &aırlardanberi devam edip ge nna geldiği bu mevsim nisbeten 
ile trez ve menfaat ziddiyetleri- çok müsait idi Fakat kış gelipte 
~ nıemleket arasında eksik bu sert iklimin sert riizgirları es
~ kavgalara göre Çin im. mete başladığı, ve her taraf kar 
~hık 8Ülalesine mensup bir tipileri ve buz kitleleri aramıda 
~ tıek bqma bir ata binerek kaldığı zaman bir Cinli belki de 
~eket hudutlanndan geçmesi ölmeği burada yaşamafa tercih 
w...-:.: ."e ~l'tanlar diyan olarak ederdi. / 
i~"'Qi edilen Bünler memleketi • <Ar'-' oar) 

Bütün gün süren bir harpten sonra 

ltalyan kıtaları Azbi'yi 
işgal ettiler 

Habeşlerin 
Habeş 

çıkardıkları bir tebli~e ltalyan askerlerinin 
kadınlarına tecavüzlerinden bahsediliyor 

4 Londra, ıs, (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

ltalyan ve Habetiatandan her 
biri birer muzafferiyet kazandık. 
larım söylemektedirler. 

Cenupta ltalyan menbamdan 
biılıc:lirilen Habeı majlubiyeti ki
F af an nehri vadisinde ohnut ve 
birkaç bin HabetJi bu harbe ıir • 
mitti,..ıöateriyor ki, Habet kuman 
danlarr ltalyan kuvvetlerinin önü 
ne mühim Habet lotalan koymak 
kati lüzumunu hitaetmitlerdir. 
Çünkü batka takdirde Cicika, Har 
rar, ve hinnıetice Habetistamn er· 
zak menbaları kaybolacaktır. 

Adiaababadan Habetlerin Ma • 
kaile mmtakaamda bir İtalyan ker 
vamna ka11ı kazandıkları mUTaf
fakiyet iae tebip edilir ıibidir. 
Çünkü ltalyanlar ayni mmtalcada 
bir levazım ke"anma kartı ya _. 
pslan Habet bücummıu püskürt • 
tiiklerini bildirmektedirler. 

Diier taraftan Royterin timal 
ltalyan orduları yanmdaki aytan 
800 metre irtifamda lciia olup ır 
fak Habet kuvvetlerile birkaç gün 
mütemadiyen yapdan çete harp • 
terinden soma ıeçen ıece ltal • 
yan yerli uker taburlan tarafm • 
dan i!ıal edilen Azbi muharebe • 
leriode ftlmz bir. ltal:Jan kuman
d~~ .... 
bir yerli ukerin de yaralandıimı 
bildirmektedir. 

Keza bu ayların bildirdiiine gö 
re Danakilli aakerlerde~ miirek • 
kep kol MakaH•in sukutundan 
birkaç sün IODI'& vardıldan ilk he. 
deflerin General Santininin yerli 
askerlerinin yardnnı olmakaızın 
ıinnemiılerdir. 

Royter ajanamm Adiababa ay 
tannm bildirclitine ıare, . Habet 
hükUmeti tarafmdan nepedilen 
bir tebliide ltalyaa askerleri ta • 
rafmclan Habet kaclmlarma hatta 
manıaatrr rahibelerine kartı alır 
ıa:rri ahliki hareketler yaptıkb: 
nna dair ittibamlar vardır.Baha 
reketler timal cephesindeki kadın 
ahaliye de yapdnftn'. Bunlar çö
le doiru kaçmaktadırlar. Erkek· 
ler kadmlarmı müdafaa edeme • 
mektedirler. Bu hal bilhaua Ak
sumda, AdUTada, Adiaradda, Ab 
bakarinada cereyan etmiftir. sa, 
lendiline göre kaçan kadmlal' ıe 
ce gündüz Habet hatlarında ken
dilerine bir melce bulmak için çöl 
de yürümektedirler. Habeı hat• 
lannda bunlann vaziyetlerine ça
re bulmak için tedbirler alınmıt • 
trr. Röyterin Adi.aababa aytan bun 
lan bildirmekle beraber fW1U da 
ilive ediyor: Bu ittihamlara hiç 
bir delil ,a.terilmemekte Ye bita· 
raf bir tedkik yapabilmek için 
hiçbir kolaylık meTcut bulunma • 
maktadır. 

Bununla ileili olmak mere ıa • 
na da kaydetmek llzrmgelir ki, 

timal ltalyan orduları nndinde 
ki Röyler aytarı müteaddit defa • 
lar ltalyan kuaumdanhiu:un, ltal 
yan ukerlerine, düriid hareket -
lerile ahaliyini doatlufuna bnn
maları t.akkmda kati emirler ver 
mit olclujuau bildirmiJtir. 

BAZI ITALYAN KlTALARI HA 
V ADAN iAŞE EDIUYORLAR 

.Aamara, 15, (A .. ) - Tiıre cep 
beaindeki Havas aytanndan: 

General de Bono Makalleye r.eı 
mea temellük etmiftir. Tiare böl
ıetinde bulaaaa bazı ltalyan kıt' 
alarmın bava yolu ile iqe edildik
leri bildirilmektedir. 

Makallede bulUD&D kıtaların 
mektup ve ıazetelerini bu yolla 
ahnektadrrlar. 

Komutan Delmonte, , Cbelikot .... 
Yi~ bir mubarebecle öl • 
miiftilr. 
RAS SEYYUM KUVVETLERi 

SAKLANMIŞ 

Aamara, 15, .(AA.) -Temhien 
bölsııinden selen 80D haberlere 
san Rw SeJ1m on bet bin u 
kerinin aaka-dıklan l&ylenmek • 
tedir. " 

mamıttır. Bundan dolayı, impara
torun ancak Raa Kanaya, karfı 

tam bir emniyet beuediii tahmin 
edilmektedir. 

AZBI iŞGAL EDiLDi 
Roma, 15, (A.A.) - Reıml bu 

dirik: 
General de Bono telarafla bildi 

riyor: . 
Danakil kolu, Azbi yakinindeki 

yüluek bölaelerde Dedjaz Kuea· 
ın muhariplerini püakürtmüttür.Vu 
kubulan çarpJ!ID& sonucunda Ha
betlerden 55 kiti ölmiif, • birkaç 
yüz kiti yaralanmq ve yerli asker
lerden 20 kiti ölmüt, 50 kiti yara• 
lanmıftır. 

İtalyanlar Azbiyi igal etmit • 
tir. Cephenin öteki kısımlarmda 
süldinet vardır. 

Uçaklar Amba-Alaıuideki Ma
bet toplantılarını bombardıman et 
mitlerdir. Maravipa kollarmm Adua ı.@ 

ne,Weki ileri hareketin hedefi :iiiiiiiii:iiiiiiiii;;;;::;iiiiiiiimi:iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiı 

Rw s.11waaa bu Janvetlerini Başsağlığına teşekkür 
çeYirmektedlr. · Sayın ve sevgili babamız Denizli 

DESSIDE MUKAVEMET HA • defterdarlıtmdan mtitekalt Ali Vas-
at Akanın bu hafta i~inde kalp aek

ZIRLIKLARI tesinden ansızın ölümü biz ailesi ef • 
Amıara, 15, (A.A.) - Son ha- radı kadar kendisini pek çok seven -

va kefilleri Deuie civanncla Ha • Jeri de candan yakmıştır. Cenazesine 
bet kunetlerinin İtalyan ilerleyi. ve başsağına gelen ve uzaktan hatırı-

ha mızı soran ve sağlık dileyen candan 
tine mukavemet için toplanma dostlamnım bltmiyen a~ılanmız ve 
reketi yapbldanm te,it etmekte - &öz yaılanmız içinde ayn iyn"'kar • 
....., fl1llr --·7' itlc*•ll°iiltit'llffa • 
lT AL YANLAR SlVlL HALKA den sayın gazetenizle teşekkür eder 
KAR.Şl KATIL GiBi HAREKET ve sevgili babamıza sonsuz rahmet di-

leriz. 
EDlYORLARMlŞ Oğulları: Dotkor Vefik Etem Vm-

AdiMbaba, 15, (A.A.) - Muh sa/, Bedri Vauaf, kızlan.· Ruhiye ııe 
telif memleketlere ıönderilen 10n Faika Va.sal, e,i: Milnire Yanal A· 
ltalran notaema cevap, olarak ya kan. 
yılan reemi bir bildirik ltalyamn -----------,---

İı1ı111Dul Btlıdıqui 
sivil halka, bilh&N& kadınlara ve 
çocuklara kartı btil ıibi hareket 
etmiftir. 

Bildirik ltalyanların Ttgre böl
ıeaincle 16 bin eair azad ettikleri· 
ne dair olan iddiumı da yalan • 
lamakta ve bütün Tip-ede bu ka • 
dar eair balunmadıjını, halbuki 

~ehirTıga t l'DSU 

111111111111111 

111...111 

Busüneaat 
ıs te 

Çocuk TiyatrolU 

Akf"m aut 

( 20de 

J Saz, Cu 

"""'" 
bu bölgenin ancak bir lmmmm -----------
ltalyanlar elinde balundajunu 
kaydetmektedir. 

Bildirik Wit6n acunu bilha ... 
muhayyel muzafferiyetlere dair o 
lan yalan ltalyan haberlerine kar 
p itimataınık ıöatermeje davet 
etmektedir. 

Fransız tigatrosa 
HALK OPERftl 

Bugln matine 11 da 

Bu akşam 20,ID Ü 

BAY. BAYAN 

Amaara, IS, (A.A.) - Bir İtal- lıllııiıllilAıllıi:'ıılilıiWi:llll BUy&k operet 

yan lıan filoeu, Makalle kuzeyin Yazanlar: Mahmut Yeıari Te Necdn 
de Ye Antalo ile Bouia aruında Rüftll. Müzik: Sezai ve Slfl/feddln 
kamp kurmut olan 500 Habeş aa Asal. 
kerinden mürekkep bir dütman GI~ gUndUz a~ıktır. Telefon: '1819 
kuvvetini bombardunan etmiıtir. F'yatlar: 25 - 50 - 75~100 Loea: 

Söylendijine ıöre, 500 kitilik 
400 

-;r:mda: TELLi TURAN 
bir kunetia bqmda bulunan Ras -----------
Kuta, bir uçurum kenarmc1a, yü 
riimekte olan bir ltalyan kolunun 
yolunu keameie çalıtmıt, fakat bu 
na muvaffak olamamııtır. Raa 
Kuaanm 55 ölü Yerdiii ve birçok 
leTUllD bırakarak kaçtıiı IÖylen· 
mektedir. 

RAS KASSA NE iSTERSE ONU 
YAPACAK 

Naşit - Ertıığrııl Stıdi 
Şelızadebaşı TURAN 'fitmtrnttun-la 

Cumartesi - Pazar 
Matine 15 te: 

HAMLET 
Bu pce 2 

eser birden: 
Sönmiyen Ateş) Te (Tufan Ala)" 

Her taraf tramvay. Telefon: m21 
Adiaababa, 15, (A.A.) - Reu • ------------

ter ajansı bildiriyor: 1 Gelenler, Qlde11ler 1 
Raa Kaaaaya bazı emirler veren -

imparator, kuzey cephesinde ya· KARAHAN GlTTl- Sovyet 
prlacak bütün tüel hareketler için elçisi Bay Karahaq bir müddet i
kendi.ine tam azgürUik Yermiftir çin Berlin yolile Moskovaya git -

Raa Senam, bl)'ie bir emir al- mi§tir. 



t!!!!!!!ıı 6 - KURUN 

1 Hikaye Meseleyi kim halletti? ~~: 1 
=========~~==================·~ 

Simsiyah gök, gözleri 
kör edecek aydınlık l 

Günün birinde işsiz kalmıştı Katiplerdenbiri: ÇU"ak paralan saydı. Çekmece 
ve sebebi tasarrufdu. 1\-fonsup ol- Ankara 'tt ' T D d" b' h f tt km • - ya gı ı . e ı, ır a ye a ı, e eği kesti ve bir kağıt ışte 
auğu müessesenin en bag"'lr me . ta kad lir 22 bin metre yükselen Amerikan 

balonundan ~örülenler 
ya ar ge • parçasına sardr. Sonra zeytini tart 

murlanndan biri olduğuna bile ö- Bir hafta sonra yine uğradı. tr. -
nem verilmemiş, kendisi ile bir Fakat baba dostu ayak üzeri kar Kepenklerin kapandığını gö . 
kaç arkadaşuu küçük ikramiyeler şılıyarak yüzüne yan gülümsedi ren bakkal son emirlerini verdi: 
le kapı dişarı edilmişlerdi. ve - Oğlum, dedi, sen de, kavı 

Elinde bu küçük ikramiye ile - Bir iki hafta sonra gel! De- yı kapar, kilidi takar bana yeti .. 
birkaç yıldan beri bir kenara koy di. Kalkıp gitti. Fakat bu seferki şirsin ! 
tiuğu birkaç parası vardı. Bir ta. karşılamşta ve baba dostunun söz Bakkal gittikten sonra cırakla 
raftan iş anyacak, ve bu paralar söyleyişinde bir başkalık vardı. konuştu: ~ ! 
la kendini idare edecekti. Acaba teşebbüs etti de muvaffak - Bu akşam pek erken kapı . l 

nk önce aklına babasının bir mr olamadı. Yoksa baba dostu . yorsunuz, neden acaba I 
arkadaşr geldi. Ona gidip bir da nun artık başını mr ağntryordu. Çırak cevap verdi: 
ne büJ?~ ve mükellef bir yazıha· Uç hafta som·a sıkıla sıkıla tek -Düğünümüz var. Hemşire -
ne sahibı olan baba dostuna git rar uğradı. Jaketini diiğıneliye . ın~n düğünü! 
ti ve güler yüzle karşılandı. Hoş rek, ellerini kavuşturarak baba - Siz bakkalın oğlu musunuz? 
beşten sonra sıkıla sıkıla derdini dostunun kaİ-şısına dikildi. Baba - Evet .. 
üöktü. Kendisi hukuk mektebini dostu 'dµşündü, düşündü sonra ba Bu sefer bakkalın oğlu sordu: 
beş altr yrl önce bitirmişti, bir mü şrru kaldırarak cevap verdi: - Siz ne iş yaprsınrz? 
~eseye girmiş, fakat tasarruf yü - Hala bir cevap alamadım. - Ben mi, hukuk mezunuywn .. 
~den çıkanlmıştr. Birkaç arkadaşa sıkı fıkı tenbih - Ne dediniz .. 

1 Mükellef ve büyük yazihane ettim. Kime rast' geldimse söyle_ - Hukuk mezunu .. 
sahibi olan baba dostu . mesele • dim. Tekrar hatırlatırım. - Yani hakimlerin, avukatla -
yi anladıktan sonra insanın içini Yerlere kaaar eğilerek çekildi ıın çıktığr mektepten mi çıktınız? 
emniyetle dolduran bir tavurla b b d ve a a ostundan bir lfayir gel Elini , cebine uzatarak . şaha . 
söze başladı: · - "· · ıil d mıyecegını a a ı. detnamesir~.i. çı.kardı ve çırağa u -

- Sen benim oğlum sayılırsın! Aklına başka bir şey geldi. zatarak 
Babanla can ciğer arkadaştık. Yine babasının iyiliğini gör _ Bak! Dedi. 
Zerre kadar merak etme! Ben bir ·· · d · muş, evın e btiyümil§, sonradan Çirak hayretle baktı. Sonra 
kaç gün sonra muhakkak sana bir b" "k · uyu bır mevki kazanmış bir gözleri birdenbire parlryarak sor 
hayirli haber gönderirim. Bir iki d f ld. H Stratoıler balonunda bulunanlar: 
n"f 1 ta dı" o ı os ge ı. emen ona koştu. O du. · . · SnaJa kaptan Stevens,· ıolda Anderıon 

u uz u nı gnn var. n ara da ilk önce kenilisini çok iyi kar - Işde _misiniz? . . . -
söylerim. İstediğin olur! şıladrktan sonralan vaziyetini de _Hayır. Amerilialdarıiı stratosfere çık ·f tir. Fakat bu ini§ de az tehlikfl t]: 

Bu sözlerden derin bir teselli "· t' · d k · · tıkl (Ek ı il) dJ' gış ırmış ve en sonun a suratı as _ o halde size bir ış' bulayım ma ıçın yap ,arı . sp orer mamıf tır. Balon a§ağıya doğrıl . 
'duymuştu. Baba dostu kat'i bir mıştr. mı? . adındaki otuz katlı bir ev kadar kikada iki yüz metre hızla iiıJll~: 
vaad vermişti. Her halde SÖZÜ • Bütün tanıdıklarını birer birer -H~y hay. büyük olan balon ayın 11 inde ha- baloncular birçok ıeyleri, b,.tt' 
nü tutardr. yokladıktan sonra bir gün cebin · -Bizim du''k1·~nm hesaplarnu valanmı§ ve 22 bin metrey~ kadar birtakım aletleri bile atmak zo1'1

11 

, Baba dostunun elini birkaç ke d b' :ı.,.,.,,. il - d'. .. AA yükselm. iıı:tir. da kalmııı.lardır. Yalnız bu a·Je~.' e ır~ para e . e.vıne onu • hemşirem tutuyordu. Çünkü iyı' :ı y 

re öperek ve teşekkür ederek ya- yordu. Bütu" an yogu" b b. k Bugüne k_ad.,.r atratosfere 11 ha- paraıı.ütlere bag~ly olduklan W11 
nma an ayrıldr. n v u ır aç hesap biliyordu. Hemşire evlen - :l' .... 

Para ı'dı· Mahallesın· e yakın bı'r lon çıkmıf, her biri en ~0ıc yüıc.,,.ı,.. tonrai?a dokunuşlarmda kırılı°' . 
• • · digı"' • İ"in defterlen'mı·zı' tutan yo1

:;:. I~abul odasrndan çıkarken üç b kkal · d. B kk 1 tel" 1 t !:' n. liği tutmağa çalı§mıttı. Netekim mıtlardır_ 
Ö 

ı : a a ~r ı. a a aş ı e - Bu ·ı·şı· yapar mTC!T .... 7 es 1\atibjn birkac daktilonun ha l" ı d ~ --~ 1934 "k' · k" u ' t d B 1 d k ··" "f'" ~ aş r, olaşıyor, emirler verj.yor • Elb t . ı ıncı anun nun · o uzun a a on a a .... .,.ı_:_ı _ . _,..., 7 'I} 
· rıl -harrl 'çalıştığını gördü ve bu d • · 1 1• ·- e yaparrm. uçan ( Usoviyakim 1) adındaki rini bildiriyorlardı. Bir toJ.t•ı 
da uyduğu teselliyi sağlamlaştır- u. - Öyle ise, haydi seni de düğü Sovyet balonu yirmi iki bin met- §Öyle anlatmışlardır: . - Bu akşam erken kapryaca - .. t.. .. b b 1 .... t·· /t'e 
dr. Baba dostu muvaffak olmasa ğrz. Bu Bay da ne istiyorsa he . n~ go urup a am a goruş ure · re yüksek1iğe çıkmış ve bu yolda· "- Simsiyah olan bir gö ; • 
bile, belki de kendini yanma alır men verin de gidelim. yım. ki dünya rekorunu kırmıştı. Hal• gözleri kör edecek aydınlıkla ~ 
ve ihtiyactan kurtarırdı. Fakat ay bir şey isteme'den eli "' • • biıki balon yere inerken sepetin ip ne§ parlıyor. Ona bakamıYot"~ 

Birkaç gün geçtiği halde ce . ni cebine attı. Vannr yoğunu say Beraber gittiler ve uzlaştılar. leri kopmuı, içindeki üç alim yere Suhunet santigrat üzerinde ,,fır 
vap alamadı. Fakat sabretti. El dı. Birkaç nikel kuruş ile yirmilik Ve b~tün o kelli felli baba dost düşerek acıklı bir surette ölmüş - dan Cl§ağı altmışı bulmu§tıır.,, 
b t b. 1 k F k b' Iarının halledemedikleri mesele · ı d' B k d k ı .. -"' e ır cevap a aca tr. a at ır ve onluklar beş kuruşu bile dol . er ı. u re or yarı a a mış, us . B .. k ı· l f ni r 

. ... . h ld yi bakkalın "Irağı hallediverdi! .. l" ... .. k d. · d ·· u yu se ışten aman en ·ıı 
ay geçtıgı a e cevabın gelme - duramıyordu. ~ tun ugu .en _ısın en on~e uçm~.' ticelerin pek büyük olduğu teıır.1 
diğini görünce işini hatırlatmak Çrrag" a ürke ürke yakl~ı::~~k O. R. Doğ tul ve on sekız bm dokuz yuz otuz uc d'l kt d' 

--s-- k d k l . b · e ı me e ır. ./ 
için yazıhaneye bir kere daha parasını uzattı ve rica eden bir ses metreye a ar çı mış o an hır aş -------------ı~. 
~vurmak istedi. Fakat baba dos le: 1t- ADAP AZARI ŞOSESl - Düz. ka Sovyet balonuna bırakmış o• "' EKlM iŞLERi - Düzce'··~· 
tunu eskisi gibi kolaylıkla bula - -Bir parça ekmekle biraz zey ce, 15, (A.A.) - Düzce-Adapaza- luyordu. (A.A.) -Havaların ekime ~f ri 
madı. tin t n şosesinin Düzceye ait ve krşm Bu seferki tecrübede Amerikan it gitmesinden ötürü ekin1 ıŞ~~ · 

Hademe: Bakkal sert sert emir verdi: geçit vermiyen 15 kilometrelik kıs balonu Sovyet balonunun vardığı hızla ilerlemektedir. Şimdiye j\d 
_._Birkaç gündür gelmiyor, de · - Oğlum, elini biraz çabuk mmda yapı işleri tamamiyle bit - yüksekliği tutmuş, içindekiler hiç dar yapılan ekim işleri Uçte 

0$. tut. Gidiyoruz. miş v yeol yapılmıştır. br ziyan görmeden toprağa inmi~- nisbetini bulmuştur. __ .._ ________________________ ~_ ..... ____ ,..... _________________________ , ____________________________________ _,.,. . ..._.___._~ 
Yirmi yaşlarında ince bir kızdı. Düz

gün ve terzi kataloklarındaki kadın re 
simlerine benziyen bir vücudu ,·ardı. 

Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
Sarmaşıklarla süslü küçük bir bal

konda idik. Taşkın bir ay ışığı altında 
mahmur uyuyan denize karşı hülya 
ile dolu bir sesle (Nis) i, <Paris) i, 
(Venedik) i anlattı. Sonra: 

Yatan : Kadircan Kafll 

Aliye Hanmı methetti: 1 
- Ağzı var dili yok. Çok ~lu, say

gı1r •. Okumuş da .. Akaretlerde yedi o
dalı bir evi var. Babası bir miralay 
imiş n ölmüş. Temiz bir aile. .. Sen 
nasıl istersen öyle yapacağız. istersen 
anne.sile birlikte onun evinde oturur • 
sfın, istersen ayrı ev tutar kızı alır -
stn. Bir ablası vardı amma, zavallı, al
tı ay k-adar önce öldü. 

- Neden öldü? Hastalığı?-
- Verem dediler amma hiç de öyle 

değil. Nişanlrsı bu yıl doktor çıkıyor
du. ll'Urriyetçilerle mektuplaşıyor di
ye otuz kadar arkadaşla birlikte Fi
zana sürmüşlerdi. Vapur yolda bat -
mış ... Batırılmış diyenler de var ya ... 
Her neyse ... ZavaUı ana baba yavru
lan hepsi de boğulmuşlar. Kolay mı 
ya? Aslan gibi delikanlı... Buna kim 
dayamr? Kızcağız zaten zayıftı. Bir 
iki ay ~inde ölüp gitti. 

Aliye hanıma dedim ki: 
- ölen kız, nfşanhsı boğulmadan 

önce de olcsür ınez miıdi?. o da buna 
henze~or mur-du~ 

Bölem -' 50 

- Evet, hazan herkes gibi hastala
nır, nezle olur, öksürürdü amnıa, bun
lardan ne çıkar sanki... Hem de sen 
doktorsun. Her zaman onun yanında 
bulunacaksın! •.• 

- Burası ne zavallı bir memleket! .. 
Bir mezarlık gibi ... Şu denize bakınız, 
ne bir gondol, ne de bir şarkı ... 

Diye yazık landı. 
Ona sordum: 

Onu daha çok söyletmedim ve de- - Hayatı nasıl düşünürsünüz Me-
dim ki: seli, nasıl yaşamak istersiniz? ... 

- Teyzeciğim, benim hastahanede Bana balodan, operadan, tuvalet-
kendime yetecek, hatta artacak kadar ten, arabalar ve apartımanlardan 
hastalarım var. Her gün de yenileri bahsetti. Bunlara ay ışığıru, sabah 
geliyor. Evde de doktorluk edecek de- rüzgarını, akşamların kızıl renklerini, 
ğilim ya ... Bu kızcağız henüz pek kü- batan güneşi, cıvıldıyan kuşlan ve çi
çük. Nerdeyse babası yerinde olaca • . ~ekten çiçeğe konan kelebekleri de 
ğım. Sen onun annesine, kızı pek genç · ekledi. 

bulduğumu~ bundan başka ilk ka~m Başlıca Fransız şairlerinden ufak 
~~er oldugu ve h!la onu sevdigım parçalar okudu. Fakat bunların aşa
~çın :._~ni. k~.rımın. d.a esmer o~masmı ğı yukarı hepsi de yanlıştı. Ayarı bo
ıstedıgımı soylersın, olnıaz mı. Hay- zulmuş olan makineli bir bebek gibiy
di, artık bu yaprağı çevirelim Ye bir di. 
daha açmıyalım. 

'(. ~ $ 

ikincisi genç bir arkadaşın kız kar· 
deşiydi. Evinde verilen bir eğlentide 
tanışhk. Zaten bütün ailesi Avrupa 
görmüş, tahsili, terbiyesi yerinde 
monden insanlardan ibaretti. 

-Hayat yalnız bunlar mı? 

- Hepsini anlatmak kabil mi? Bun
lar ve bunlara benzeyen bütün baş -
kalan ... Hepsini habrlıyabilmek için 
insanın Avrupada olması gerek ... 

- Beğendiğiniz erkek tipini sora -
bi!ir ~iyim? 

Hiç çekinmeden, yalnız azacık kıza
rarak anlattı. Bu adam bana benziyeu 
bir prensti. 

- Ev işlerinden hoşlanır mısınız? 
Bu sorguyu hayretle karşıladı n 

hemen cevap verdi: 
- A a ... Hiç hoşlanmam doğrusu ... 

İğrenirim .. . 
- Bil' şair için kadında aranılan en 

gUzel şey ... 
Bir saniye onun gözlerine baktım. 

Henüz onunla eğlendiğimi anlama -
mıştr. Devam ettim: 

- Çocukları sever misiniz? 
- Uç yaşından sonra, güzel olur -

larsa seviliyorlar. Yalnız, yanımda 

gezdirmek istemem. 
Ben tamamladım: 

- Uç yaşına kadar sahiden çekil -
mez şeylerdir. Daha büyüklerimizi ra
mmızda gezdirmı>k de bizi. bir lala 
veya dadıya bnzıtiyor. 

Sesimdeki ince alayı gene sezme -
mişti. 

Uykuda gezen adamlar gibi bir ha· 
yal dünyasında dolaşıyordu. 

Bir daha onunla sarmaşıklı bir bal
konda, ay ışığının yıkandığı durgun 
bir denize karşı baş başa kalmama!• 
için ne lazımsa yaptım. Zira o na..-;ıl 

ev işlerinden ve çocuklardan hoşlan
mıyorsa ben de ondan hoşlanmıyor -
dum, 

Üçüncüsü bir Fransız kızıydı: rf , 
Ablasınrn doğumunu ben yaJ1t1' 

tım. 11,~ 
Bir gece geç vakit. Türk ol~ jçi" 

bir doktoru hemen bulamadık!Jl ., el· 
beni çağırmış olacaklardı. Buı bl 

11
e ' 

'l 'k kA t'b' • · ·d· B giil"e .... çı ı - a t ının evı ı ı. ana . d il" .. 

mediklerini haJJerinden se:ıi~?:uvdiİ · 
Kadıncağızm hali de çok k0 

• 

Çocuk ters geliyordu. dıJt'' ,.3 
Onlar başka doktor da ara.ı " ~· 

s unlar, ben işe başladırn. çeyre ço'ıJ' 
at sonra pembe beyaz bir oğl~;uıttr'lıt 
ğu beyaz pamukluların, ha' 
üstünde hayata gülümsüyordU· idrı 

Katibin baldızı, Jermeıt ~dın~ ;,ı· 
saçlı, mavi gözlü, olgun bır ge 

dr. Şen ve se,;mliydi. . utii"jj)ı 
Bana piyanoda (Perilerın d ğıll~) 

(Bir genç kızın düası). CAY ışı 
gibi parçalar çaldı. • 

'l'aİn bir salon kadmıydı. ..-."' 
•t.1....-•11' Onunla bir hayat yolcuJug ,111' ıı 

hiç sıkmıyabilirdi: Fakat ço 
hakkında iyi düşünceleri yoktll• 

Ablasımn yayrusundan: sor .. · 
- Çok ağlıyor. Bakırn pek 

• Diye şikayet etti. ııııtt~ 
b • ·~ nmı~· ·ı'ıl ''ocuğa dadılar a~ı " r e' ... . • onlll 

(krl's) lere vermehymış. ifil'• 
• k rırtar 1' 

eğlencesini, rnhatmı açr . geıfl'lc 
Hayat. gülmek. e;i"Jen~ek. 

\"C sevism('lden fo:ı rl'tmı :'i· . -, varl .. ( . .ı rf,(11 
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[O _i~~~a-n~fiu~c§--~] 
Nasıl bir kadın tecessüs 
nıerakını uyandırır? 

!lir heykeltraş, çıplak kadının hiç bir 
~akıt merak uyandırmıyacağını söyliyor 

~935 yılt Ameiika güzeli·olarak 
~~len Henrietta Leo:\1erin heyke · 
ı:taburgun tanınmış heykeltraş 
Ya dan Frank Vilitor tarafriıdan 
( rılınıştı. Güzellik kraliçesi, hey 
~ tr~ modellik ettiği, zaman sır 
tat da hır mayo bulunduğunu, fa -
lak heykeltraşın heykeli çırıl çıp -
Jirı Yaptığını ileri sürerek heyke • 

.sırtına bir örtü geçirilmesi ü· 
'etinde ısrar etmektedir. 
llir ~~Ykeltraş ise heykelin sırtına 
~rtü geçirmenin merak ve te
~ hislerini uyanruracağım, o 
~-i!in çıplak durması lf\zımgel 
~ iddia ediyor. 
~.\radalQ anlaşamamazlık artist 
L. .en müteşekkil bir ha Kem heye 
q. havale edilmfatir. 

llir ömür nn.~ıl qeçti? 
,_~da fen adaml:ırmdan mü 
~kkiı btr heyet bir ınsanın ha • t: naaJ geçirdiğini ve ne yap-

tetkik ile meşgul idi. Heyet 
~ uzadıya tetkiklerden sonra 

lletieıeye varmıştır. 
~ iıuutnm yetmiş 711 yaşadığı ; 

lunUl'Ba bu ömrün tam 23 sa 
'-'·uyku ile geçiyor. Sonra yet .. 
~sene yaşayan bir adam ömrii· 
'ltı 18 eenesini lakırdı etmekle, ( 
........_.~esini yemek yemekle, 23 •• 
-~ zevk sürmekle ve 18 ayı ' 
'~kanmakla geçirme~dir. 

POCıılt &ahibi bir baba 
kap §ehri (Sunday Expresden) 

~Zoıu kabilelerinden birinin re· 
l'it 1>lan John Donnun vefatı üze -
b e .. ~~ seksen üç çocuk bıraktı 
ML&öliilmüş ve Kap hükumeti ölü 
~ terekesini bu çocuklar ara -
"ıda pay etmek için bir komis -
~:mek mecburiyetini hisset · 

~isyonun bu işi kolay kolay 
~ mıyacağı anlaşılıyor. Olen 
1-!~ _reis beyaz bir adamdı. Ana 
. ·~ı Avrupalı idiler. Kendisi 
~Bene önce Natalda doğmuş ve 
~sonra Zolularla düşüp kalka 
~Onların reisliğini ele alınıştı. 
'il~~nn'un birkaç kansı ve 10,000 
'"Vlltinı toprağı ardr. 
ili !üı ?Il yaşadıktan sonra 1..evce 
ı-...'Uıerıne varisler terekeyi pay · 
""lnlak hususunda güçlüğe uğra 1 
~r, bunun üzerine komisyon 

Yete geçmiştir. 

il;,. numaralı halk 
da,nı•nı kadın 

ÔIJ .. ··ı uru en haydut kadm 
A. Vivyan Şas 

'A'm.r.tlla tazeli ve lıeykeli 
düıiilmüştür. Vivi}ran fakir ve i
yi bir ailenin kızı idi. Çok güzel, 
çok çekici, gözleri vardı. On sekiz 
yaşında iken bir mağazada ipek 
çorap satmakla geçiniyordu. Bir 
gün Holivuda gidip zengin olma -
yı gözüne kestirm~ de Fotoje -
nik olmadığı için kabul edilmemiş 
ti. Bununla beraber bir talam ser· 
serilerin içki kaçakçılığı yaparak 
pek çok kazandıklamu da gördü. 
Bu sırada talih karşısına Wiley a 
dmda adi bir katil ·çıkarmıştı. Vi-.. 
viyan bunun metresi oldu. Bir gün 
bu adam ölünce yine katillerden 
trven Karp adında birile tanıştı. 
Bu katil bu günün gangesterlerin 
den, yani Amerikanın büyük hay 
dutlarmdan biridir. 

Vivinyan 1932 de Misuri hüku -
meti tarafmdan yakalanarak beş 
sene hapis cezasına çarptırıldı. 
Hapishaneyi ziyaret eden, "mah -
pusl:mn manevi kuvvetini yük · 
s~!tmc cemiyeti,, kadın reisine 
ilk a~ıkı hakkında şu sözleı·i söy · 
lem işti: , 

- Birinci aşıkım ölmüştü. 
- Neden öldU? 
- Tabii bir ölümden, yani ka

fasına üç kmşun yiyerek. Viviyan 
hapishanede pek çabuk sıkıldı. Di 
varı delerek kaçtı. Bu son defa 
çok "şerefli!,, bir işten dönerkeı1 

rakipleri olan haydutların tuzağı 

na tutuldu. Cesedi, hırrı kı ınu15 biı 
araba içinde, hiı· otelin kapısı ö . 
nünde bulundu. Yücucfü kursun . 
Iardan delik deşik olmuştu. Bu h:ı ı 
ber ct~·afa yayılınca mezarı üze l 
rine konmak üzere on bin dolaı ı 

kıymetinde çelenkler gönderilmi~ 
tir. Bunlar, tabii kendi çetcsin · 
den olan hayrlutlarm hediyeleri 1 

dir. 

Güvercinlere dokunmayınız! 
Beyazıt güvercinlerine boqkolai 
iki yüz kadar hasta güvercini tedavi eden 

Sünbüle neler neler anlattı? 
Güvercinler, edebiyatta, bülbül, 

gül kadar kendilerinden bahset • 
tirmeğe muvaffak olmuılardır. 

1( umuk kadın elleri güvercine 
benzetilir ... 

Şair, ılık bir rüzgarla dalgala • 
nan yef il bir denizin yüzünü, gü • 
vercin sürülerine benzetir ... 

Muallim Nacinin "Keyfince u .. 
çarsın ey perestu,, diye batlıyaıı 
manzumesi ve edebiyatı cedideci • 
lerin her tiirde kullandıklan ke • 
buter, daima kadın güzelliğinin 
bir sembolü idi. 

Daha eakilere giderseniz Haz .. 
reli Süleymanın da sevgilisinin 
hasretini içinde duyarken "güver
cin,, sözünü kullandığını görün iP 
nüz. İbranilerin "Şira tirin,, Fra.no 
sızlann "cantique des cantiques,, 
dedikleri ıarkıların ıarkısmda 
(agniyetül- agani) Süleyman seY· 
gilisine tunlan der: "Ey kaya ko
vuklannda, uçurumun gizli yerle
rinde olan güvercinim ... ,, "Güzel· 
sin. Nikabmm alımda gözlerin 
güvercinler gibidir.,, 

En nihayet güvercinler uğur sa-
yılır ... Etini küme yemek iste • 
mez ... Hele güvercin merakhlan ... ~ 

Beyazıt kütüphanesinin önün • 
den geçerken yüzlerce güvercinin 
birdenbire boraya tutulmuf gibi 
havalanmasını seyredenler, bil -
mem bunları dütünürler mi? ... Fa• 
kat bu güvercinlerin nesli, yapıltı· 
mn 425 inci yılım ı bulan Beyazıt 
camiiDin ~~"711 -
dır dolqıyorlarmıf. Elli iki yıldır 
da Beyazıt kütüphanesinin kapı • 
ımdan girenleri hep birden hava· 
lanarak ıeli.mlarlarmıf... Beyazıt 
güvercinlerinin meraklıları., yüz -
yıllar görmüt ağaçlann gölgesin • 
de aktam yorgunluğunu bir kahve 
ile bastırmak iıtiyenlerdir. On • 
lar ... orada kütüphane önünde o -
turur. Yüzer paralık mıaır veya 
dan ile o yüzlerce güvercine bot • 
lukta bir geçit resmi yaptırdıktan 
sonra onların garip musikisini din 
lerler... Çırpınıtlarını seyreder -
ler. 

Kaç vakittir, daima önünde bir 
mısır sandığı ile oturan ihtiyar 
kadım görmüyordum. Merak et • 
tim. Sordum: 

- içeride, dediler ... Cami avlu• 
sunda oturuyor ... 

ihtiyar nineyi, etrafı telle çev -
rili büyük bir kaf eıin önünde bul
dum. Dalgındı. Girdiğimin bile 
farkında değildi. 

- Nine, dedim ... Niçin artık dı
!arıda oturmuyorsun? ... 

Garip garip yüzüme baktı: 
- Sen buraların yabancısı mı -

sın? ... 
Ba§ından bir vaka geçmit gibi 

karşılık veriyordu. 
- Birkaç aydır buradan geç -

medim... dedim. 
- Sekiz aydır beni dışarıda o • 

turtmuyorlar ... Menettiler... I :.ıl -
huki ... 

- Halbuki ne var? ... 

Önündeki kafesi eliyle 
etti: 

- Bunun içinde iki yüzcl ~·ı fo2· 
la hasta gi.ıvercin var ... Onları be,. 
lemek de bana düştü. Bt~ yaz iki 
kişi geldi. Dışarıda bol bel mrsu 

Yukarıcla m içen güvercinler, Siinbüle nine güvercin liaataliarı,;t. 
nin önünde muharririmize dertlerini anlatıyor. Altta, güverci,,Jer 

yeme h'icum ediyor. 
- Sen kaç yıldır bu ti yapıyor· Otuz yıldır ıece gündüz liu 

ıun ?.. yüzlerce güvercin arasında Y&JI .. 
-Tam otuz yıl ... Ondan önce yan Sümbüle nine belki bu ite ka· 

de rahmetli bu işi yapardı. Şimdi zanç dütüncesiyle baılamı,J.tır. Fa• 
lômaem yok; .. Oilum harpte öldü kat busüa zavallı ninenin l:tirteY. 
Ben de ihtiyarladım. Amma bun• kazanmadığı besbelli... Kuyruk • 
ları bırakamam ki... Rahmetli has larx kopmuf, tüyleri dökülmüı ka• 
talandığı vakit beni Malatyadan natları kmk güvercinlere act)Jan 
çağırtmııt:. Ölürken, güvercinle • gözlerle bakan ninenin büy.ük 
re iyi bakmamı söyledi. Çok se • dertleri var: 
verdi onları... - ihtiyarladım... Ne ömrün. 

- Hasta güvercinlere ne yapı kaldı ki... Oğlum yok ki güvercic-
yorsun? ... leri ona bırakayım ... Benden aon • 

- Sularını, yemlerini veriyo ra gelecekler kazanç için mısır ıa-
rum ... Bazılanna zeytinyağı sürü • tacaklar... Hastalara bakılmıya • 
yorum... cak. .. 

- O niçin?... Yüzlerce güvercini etrafıma top 
- Güvercinlerim çok insan.-, lamak için avuç avuç mısır serp • 

yakındır ... Kendilerine yem veril- tim. Korkuyorlardı. Güvercin ıe • 
diğini gördüler mi insanın etraf,. venlerden olacak, biri yanıma ya.ti 
nı ıararlar. Bazı hayırsızlar kuy · laıtı: 

ruklarım koparıyor... yaralıyor • - Yasaktır, mııır abnaymız •. , 
lar. Sonra otomobillerin altında dedi. 
çiğnenler de oluyor. Yaralanan · 
ları beni tanıyanlar buraya getiri• 
yorlar. Onlara bakıyonım. Kendi
liklerinden hastalananlar da var .. 
Bakmak lazım. Hiç olmazsa gün • 
de otuz kuruşluk yem yerler. Şim-
di mısır da pahalılaımış ... Düşü • 
nüyorum ne yapacağımı ... Burayr .. 
bazı müıteriler geliyor. Yüzer pa
ralık darı alıyorlar. Amma idarf" 
etmiyor.,. 

Venedikte Sen Markos meyda • 
nmdaki bahtiyar güvercinleri di:' • 
şündüm. Orada güvercinıeverler 
güvercinlerle kucaklatırlar... B"r 
kaç yıl önce Venediğe giden bh 
arkadaşım, ıapkaıına konan bir 
güvercinle resim çıkartmıf b. 
Beyazıt güvercinlerine tatbik .,. 

dilmeğe baılanan bu tedbirler ni • 
çin? •• Anlıyamadmı. 

. Niyai A. Okan 

hty:ıerikanın en tehlikeli hıdm 
bi 01:tlarından Vivi~ ·:' :ı Şa~ ı·aki

n haydutlar tarafından (il· 

Polisin fikrince ~~~ikı tn·cn Karp 
hc"İl:ıldc bunun intikamını ala 
caktll'. 

sattılar. Kazanacaklarını kazım 

~ dıktan ıonra savuştular ... 
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sevınç Zonguldakta duyulan • 
elektrı Mardinde su ve 

Irmak - Filyos 
il bayının 

demiryolunun açılışında Zonguldak 
ve parti başkanının söylevleri 

Belediyeler bankasından borç alınıYofı ~ 
Kültür işleri - Hastane ~ 

• . . 
Mardin, ( Ozel) - Baysallığı

nm düzenliği, ha vasınm güzelliği 
ve yeni yapılan yollannm düzlü • 
ğü ile güney illerimiz içinde Suri
ye ve Irak sının üzerinde ayrarn 1 
bir orunda bulunan Mardin, Cu -
murluktan önce güvensizlik içinde 
yolsuz, susuz, bakımsız bir yer -
di. 

:·ııyo.sta yapılan törenden ıörünilt- ' 
l . : Bayındırlık Bakanı All Çetinka

Mardin 1260 rakımında bir ®
ğm dik, sarp yamaçlannda birkaç 
bin yıl evvel Kumuk Türkleri ta
rafından kurulmuştur; 314 yıl ar
tık oğullan hüktlmetine başkent -
lik yapan Mardin şehrinin bulun
duğu yerin jeolojik teşekkülitı i -
lerleme ve açılmasına elverişli ol
mamasına rağmen cumurluk yö • 
netimi, cumurluğun dölenli ilbay
Ian, baştan başa taşlık ve kaya -
hk olan yollan kışın bile otomo • 
billerin kolayca işliyebileceği bir 
hale koymuşlardır; bir zamanlar 
soyulmaksızın, şakilerin tecavüzü 
ne uğramaksızın geçilemiyen bu 
yollarda güvenliği temin etmişler 

) n trenden iniyor, Zonpldak C.H.P. 
b.1 1kanı aaylat doktor Altıok söylev 
nrlyor; aşağıda demiryolları idare-

sinin yaptırdığı tak 

Kcıradenlzl Akdenize ikinci defa 
l • J: ııan ı·c kömürlerimizin memle • 
kt.: 'n lıer yanına ta11nmaaını kolay · 
laıtıran FUgos - Irmak demirgolu 
nu;: açılma törenini, bu törende · 
yındırlık bakanı Ali Çetinyaka tara
f'l.ndan verilen söylevi telgraf hab€ • · 
ri blarak yamııttık: Başga~ıcımzzın 1 

hddhenln ÖMmUal belirten yamı da 
baınıokale •Utunumuzda ~ıkmıftı; 
d":mkü sayınuzda .çıkan törene ait fo· 
~ğraflardan sonra bugün de Zongul
tltt." özel aylarımızın hadisenin öteki 
ac.thalarını bildiren 'mektubunu koyu. 
IJO'f'UZ: 

~onguldak, ( Ozel) - trmak
Fi\yos hattının işletmeye açıldığı 
g(in, bütün Zonguldak ili için bü
yük bir bayram günü oldu. 
Zonguldaklılar, bu mutlu günü 
b'ayramlamak için günlerdenberi 
hazrrlanıyorlardı. Limanda şfıle 
vapuru, baştan başa bayraklarla 
ve elektrikle donatıldı. Vapurla 
beraber limanda bulunan bütün 
motörler, hazırdı. Bütün Zongul · 
'daklrtar, bu büyük törene katıl -
mak istiyorlardı. Maden ocakla -
rmdan gelen binlerce kömür ame 
lesi, okullann izci talomlan, oluş 
lu ve ulwml bütün kurumlar, teci 
menler ve halk, akın akrn limana 
gidiyor ve bir çoklan vapura giri
yorlardı. 

Fakat, sabahleyin biraz armut 
'd~rede deniz, birdenbire kabarma 
ya bqladr. Bu havada, vapurla 
Filyosa gidilebil!e bile, Filyos ağ
zına çrlonağa imkan yoktur. Kala 
balık, boynu bükük, geri dönmek 
zonında kaldı. 

Bununla beraber, Zonguldakta 
bulunan bütün otomobiller tutul · 
du. Devrek ilçesinden gelen ban -
do ile Zonguldak Halkevi bando -
su ve hükfunet ileri gelenleri ve 
halktan )'üzlerce kişi otomobiller 
le Filyosa aktı. 

Filyosta, yakin köylerden ve bü 
tUh ilçelerden ilçebaylar, kamu -
taylar ve uray, parti başkanlarile 
birlikte gelen halk kurumlan ile 
binlerce ki§i toplanmış bulunu -
yordu. 

dtir. 
SU VE ELEKTRiK 

Mardin ve ilçelerinde bilha.Ma 
insan 'denizi, yine birdenbire 'dal • olsun, her gün, işte eser, işte za - son iki yıl içinde bayındırlık işleri 
galandı: AllG§lar çinde, Çetin Ka- fer, diye haykıran Türk inkilapçı çok genişlemiştir. En genişi 3-4 
ya ilerliyordu. lan! .. ,, Dedi. v.e kürsiden indi. metreden ibar-et olan cadde ve sa. 

Tören h~ladı, tlbaydan sonr"a, ~ongutdak par ka.klarm bir çoğu 12 metre geniş-
Zo11guldak lbayı Halit Aksoy,, kür ti il başkam saylav doktol' 'Altr~k. 1ctilmiş,yeni ve asri dükkan ve 
süye çıktı; ilbay Aksoy: heyecanlı söylev verdi. mağazalar yapılmaya başlanmış, 

"Sayın bayındırlar bakanımız, .. "Mitad Altı Ok, söylevine şu şehir dışında güzel bir park vücu-
değerli konuklanmız ve sevgili so;}e~_le .. başl~dı: . . . .. de getiıilmiş, genel caddenin par. 
halk!. Bize Ankaramn kurtarıcı, Buyuk Turk devnmının Turk ke taşlarla döşenmesine başlan -
kurucu ve yapıcı havasını getiren ~dunu bayındırına sava_şı_nın yeni mıştır. 
sayın konuklanmız. size Türk ba bır utkusunu kutlamak ıçın etrafı tlbay Fehmi Vural, Mardinin 
yındırlıırının şu çelik an;tı önün . nızı. çeviren dağ, tepe, ıiizgar ve ezeli dertlerinden olan suyu te . 
de, hoş geldiniz, demekte ve sizi d:nız demeden wburaya koşan ve rnin için esaslı incelemelerde bu • 
saygılarımla selamlamakta eşsiz b~~:. katılamadı~ından acı -~~y~~ lunmakta olduğu gibi Ankaraya 
bir mut ve sonsuz bir kıvanç duyu ~~t~~n z.o?gllldaş-m, ~·e P_~ıtı orkü- giden şarbay Atıf Ulus oğlu dn 
yordum.,, Diye başladığı bu söy. tünun dılınd~n ~ızleıın.~ks~k şah elektrik tesisatı için lazım gelen el 
!evinde saltanat devrinin yolsuz _ s~.nı~~a devrımı~. Ulu ondeıı Ata ==-=::::;:s;;;::;ı:ı=;ı:-=-=--==--ıc:I 
luklarım ve kötülüklerini anlattık turk u ve onun yuce arkadaş1arı- kut.sal ve tarihsel ödevini yine ba 
tan ve cumuriyetin yaptığı, yarat m ~ygı ve ~innetle ~!anılarım. şaracaktır.,, 
tığı ve başardığı bayındırlrklan Bıze devrım kaynagmın sıcak - Altı Okdan, sonra; Çetin Kaya 
anlattıktan sonra: lığını ve devrimi yaratanın ışığı kürsüde göründü, alkışlar içinde 

nı getiren sizlere kavuşmak için. söze başladı. 
Zonguldak, kaç gündür bir bay - Gazetelerde çıkan önemli söyle 
ram sevinci içinde çalkanıyor. vini verdi. 

Zonguldak, bugün çift bayram Çetin Kaya;: 
yapıyor. Çünkü; "ona bağlılığı - "Ey Türkün gözbebeği Kamal 
mızı tamamlamak için hepimiz o Atatürk! Karadenizin bu güzel k1 
nun izinde son nefesim ize kadar yılarından da sana binlerce min -
Çah~makta de\·am edecegw iz.,, dh·e net ve sela4 mı 

:ı- " •• ,, 
içdiğimiz andı bir kere c, • a ye · Dediği sırada, bu binlerce ağız 
nilemeye, fırsat buluyoııız.,, birden haykırdı: Yaşa!.. Kalaba 

Altı Ok, söyle\•ini şöyle bitirdi: Irk, takın önüne yürüdü .. Çetin Ka 

"Arkadaşlar, 

Y uıi. erginliğinin çelik birer 
kalesi olan demir yollarımızın ulu 
sal birliğin ve beraberliğin ürkü -
sünü de sıklaştırıyor. Devrimin 
yayılmasını ve derinleşmesini bir 
kere daha sağlaynruz, sağlamla 
yoruz. 

Devrimi benimseyen, devrime 
gönül veren büyük Türk ulusuna; 
devrimin yarınki ileri atılımları -
m ve dinmeyen hızını bu yollar, 
taşryacaktır. 

ya, kurdelayı kesti. Bayraklarla 
donanmış olan kömür dolu tren 
geçti. Artık her tarafta sevinç çağ 
}anıyordu .. Konuklar, büfeye gö 
türiildüler. Ağırlandılar. 

Bir aralık Çetin Kayanm etra 
fmı gazeteciler sardı .. 

Sayın bakan, yine biı: gün son
ra gazetelerde okunan önemli bir 
diyevde bulundu. 

Geç vakıt, trenler, birbirinden 
ara ile Filyostan uzaklaştılar .. 

Filyosta toplanan Zonguldak 
lılarJ gözlerinde y~lar pa!·layan 

li bin lirayı belediyeler 
dan istikraz etmek üzeredir• 

KÜL TOR iŞLERi 

ilk tren pliyor ! .. İlk düdük se 
al!. YUrekler bir an, sevinçle çar 
parak durdu .• Binlerce el birbirine 
vurdu. 

"Türk devriminin ve cumuriyet 
hükumetinin yurdun yeni baştan 
kuruluşu savaşında yarattığı bu bü 
yük eser karşısında Zonguldağm 
duyduğu sevinç ve minnet sonsuz 
dur. Bize büyüklerimizin sıcaklığı 
nı getiren sayın bayındırlık baka 
nrmızdan ve seçkin konuklarımız 
dan Ulu Önderimiz Atatürk'e ve 
büyük başancımız İsmet tnönüne 
ve bütün büyüklerimize ve Türk 
devriminin ve Türk Cumuriyeti -
nin kurucusu, yapıcısı olan ve her 
işe önayak olup ona başan şart -
lannı hazırhyan Atatürk'ün par -
tisine Zonguldağın bağlılık, min -
net ve şükran duygularını götür -
melerini dilemekle gözlerinden se 
vinç yaşlan beliren ve etraf mızı 
kuşatan hallamızm isteklerini söy 
lemiş oluyorum. Cumuriyette bü -
tün varlıklara kavuşan Zongulda -
ğın yanna olan inan ve güveni 
bugün bir daha artmış bulunuyor 
Biraz sonra sizlerden yann "yine 
Cumuriyetin kuracağı bir anit ö 
nünde bulunmak üzere aynlaca -
ğız. 

Böylelikle daha ı;:ok olgunla.~:::;· 
ve veı·imleşen Türk ulusunun ener 
jisi, Ulu Önderin gösterdiği en ile 
ri ve en yüksek soysallık ufukla 
nm aşacak ve TUrk devrimi, yer 
yüzüne soysallık öğretmek gibi en 

sevinç taşkınlıkları içinde, konuk ---------. 

Bir süre sonra, ikinci tren! .. Bu 
Yaşasın, Türk ulusunun bu yü

ce dİrlifini yaratan Atatürk ve var 

I:ırmı uğurladılar ve Ankaraya 
yaratıcı \-c )'apıcı Ankara~1a se . 
lam yolladılar. . "' 

llıel 
fak 
lakı 

he 



DBaltaı Hangi FÜmfGö~~~k-~i~·i;·ı 
"lı -- .......... ___ ...... _ ..................... _ı 
,11ek,, oe "Melek,,de 

l(ıeopatra 
...... 

role Mey Ve:St 
Yaraşırdı! 

,Pek,, ve "Melek,, sinemala -
''"' · ~eopatra,, filminin gös -

lnesiJıe başlandL Geçen sine 
ieYBinıinde lstanbula getiri . 
&kat gösterilmesi bu mevsi-

8aklanan bu Fransızca sözlii 
' henıen hep bu yolda tarihi 
er Vticude getirmekle tanın 

. l'ejisör Sesi! B. de :Milin ese-. 
~ sinemada birden gösteril -
, e başlanan bu film, nasıl -
·· ltejisör, umumiyetle işini 
. ştır. Filme tarih havasını 
~ ~·1 ekte bilhassa muvaffak 
~Ur. Dekorasyon v .s. yerli ye 'tQedir . 

~'tiPle~ gelince, başlıca Dç tip 
~ lOeopatra, Sezar ve Mark 
>:ı~ Sezar rolünde Van-en 
~ , Mark Antuvan rolünde 

' ' \7i1kolmon, bu iki Romalı 
~tipik canlandmyorlar. Kle 
~Ya gelince, "Öldürmedikçe 
et-! rayegan etmiyen Mısırın 
'i'il'I,, nı, ötedenberi herkes 
~arım yüksek bir san'at eseri 

tablosundaki 1-dm -b· ta -~ ~ ~ ı 

l eder. Dolayısile Romanın 
~ervasız serdarını damına dü

n ~IS.tr Kraliçesi rolüne Mey 

Kloilet Kolberle Henri Villıokaon "Kleopatra,, lilmincle ' 

Vest gibi dolgun vücutlü, göste - mahsus bir politikacılığı tebarüz 
rişli, hakinı tavurlu, yaradılıştan ettirilen Kleopatraya, Romalı iki 
muhteşem bir kadın, daha çok ya serdarın, hele Mark Antuvanm 
raşırdı. Klodet Kolberse, ufak te- gönül kaptırışı, biraz gecikdiıil • 
fek, yumuşacık, minik bir yıldız · mek gerekti. Bu iş , inanılmıya -
dır! • cak kadar çabuk, losacık bir saf 
FilminCJe Mımr düşman istilasın· ha içerisinde oluveriyor. Senaryo, 

dan kurtarıcı, düşmanı hile ile si - bu safhayı pek çabuk derleyip t-Op
lahsızlandmp defetmeğe uğraşı - lamış. Ve rejisör de, yazılı yer 
cı tarafr, seven kadın tarafından o kadar olduğuna göre, işi iyice 
ziyade ortaya alman ve kendisine pişirip kot.armadan bitirmiş! ~ ~.._ __________________ .._ ________ ..... ____________ ...... __________________________ ~ , 

' ~ray"da: l 

hırnn Ka~ını 
~e;;u-kdh/;na 
~"an mı girdi? 
" ep ayni şeyi 
\ ~~>, s:nemasında "Seven ka 
~ ls~ı altında gösterilen Fran
~~ Sözlü film, evvelce görülen 
\ atını sana feda,, ve "kadın 
'h~utnıaz,, filmlerinin, mev · 
'"'<ı§hca tipler ve baş rolü ya -
~ e:~ek artist noktalarından, 
~~eşidir. Evet, mevzu ana 
~~tile ayni, başlıca tipler ayni, 
'baş artist gene Con Bols ! 
~~ kacim yıldız değişiyor. n . 
~Ayı-in Dandı, ikincisinde 
~· t Salivan, üçüncüsünde An 
~d lng ! Evvelki sinema ·mevsi -
~ 'fe böyle bir film gördük, ge -
l'ıe !e bu sinema mevsimlerinde 

~-A~· . ~d!'in Dan, Margrit Salivan, '.An 
. ~ b~~g belki sıralarını savdılar. 

~~ arını kurtardılar, lakin bu 
~liba 

1 
Con Bolsun başını yiyecek 

~il A.Yni. mevzuda üst üste üç 
~ebı ~Yni tipde ortaya çıkmak! 
~Se,.. : nasıl tipde ! Mevki hırsr 
'1 \1e~d~n üstün tutan, kendi ik
~ l«a~ıkbali hesabına hayatına 
t h~gı bir kadını kıvrandıran, 
e~ . ı.ede kurtaracak yerde 
~~ 8In.ikn fedakarlığına boyun 
' er .. ek! Kavrayışla dü§ünü -
~böyle bir tipteki erkeğe ya 
llu~ lll~r~.tıer,pek iğretidir! 

tQ~a ;aa, dUŞünceden ziyade duy 
~ ede 

0
kunk, UŞ cephesinden istifa

l'tıdiy re artistlerin başanlarile 
ıtt ille e kadar filmde tutunabilen 
~Uıtn:U~, .. bu tipteki erkeğin gö 
l\ ~ .~ ~:tterişle ba§layıp bi · 
~ i~ llçüncu filmle, sinema dün 
~l> ed: artık gömülmüş olması 
~ ho~ı 'I'enıenni olunur, ki, bir 
~bir ,... __ anıasm. Hiç değilse ya· 

-.ııandaı 

Sümer Sinemasında: 

Şubertin Aşkı - -
"Benzer,,ine benzemiyor. Kusurlu 

noktaları çok. Ne yazık! 
"S" . umer,, sıne -

masında "Şuber . 
tin aşkı,, ismi al 
tında gösterilerı 
film, bu Rişard 
Tavber filmi, Al . 
manca sözlü deği ı 
de,... Fransızca 
sözlüdür. Bir Ri 
şard Tavber fil · 
mini seyre hazır · 
lamrken, hatıra 

gelmiyen, bek 
lenilmiyen bir 
şey, .• Bir sürpriz! 
Her halde hoş bir 
sürpriz değil, na
hoş! Şarkılarda, 

Tavberin sesi, Al. 
mancaya nisbet · 
le ahengi bir hay
li sathından dev -
şiren Fransız di 
line, daha doğ -
rusu Fransız dili Rifcırcl Tavber, filmde Frant• Şubert rolünde 

onun sesine uygun düşmemiş. Bu ı ımyeseye yol açıyor. Şükse yapan 
cihet, filmin orta yerinde Alman o filmle! 
ca olarak tek bir şarkı söylerken, Eğer şimdiki film, ötekinden ön 
bilhassa belli oluyor. Ona derin · ce gösterilmiş olsaydı, zayıf nok ~ 
den derine sesini doldurarak ak.. talan ihtimal bu kadar fazla göze 
settirebileceği ana lisanının derin batmazclı. Bu filmin mii.zikal kıs 
likleri Iazımdı. O, bundan mah - mı için iyi değil demek yerinde ol 
nım kalmış ve dolayısile filmdeki mamakla beraber, öteki filmin 
tek Almanca şarkı da "Şubertin bu nohiadan bundan çok daha kuv 
aşkı,, filminin nazar boncuğu! vctli olduğu muhakkaktır. Sonra 

"Şubertin aşkı,, deyince, "Ben mvzu, ötede daha nonnal, daha 
zeri,, diye ilan edilmemiş olsa da, reel inki~f göstenniş ve bağlan· } 
derhal geçen sinema mevsiminde mıştır. Bunda ise operetimsi bir 
sükse yapan ''Bitmemiş Senfoni,, haldedir. Pek hafif tertip, pek ·SU· [ 

filmi hatıra geliyor. Bu hatıra ge- dandır. Meselfi, ötekinde sevgi 
1 

liş , şimdi gösterilen filmin lehi- bahsinde pek aciz göıünen Şu bert, 
ne değil, bilakis aleyhinedir. Çün burada sade bir kat daha aciz de-
1..'Ü, al'alannda ana. hatlarile nıev- ğil, ayni zamanda bir kat daha ridi 
zu benzeyişi bultman o filmle mu kül görünüyor. Esasen bundaki 

1 Sağlık Bahisleri 1 
Kneyp usulü 

Soğuk su banyosu 
nasıl alınmalıdır? 

Çcvücn: Dr. Etem Vassaf 
lki §ekilde alınır ya, bütün vü· 

cut soğuk su içine tamamen dal -
mış bir halde. Bu takdirde yalnız 
ciğerler üzerine fazla ıoğuk ıu 

tazyiki vermemek lazımdır; ya -
~ıut belden yukarıya kadar (ci • 
ğerlerin hizasına su ternaı etme • 
mek şartile} soğuk su içine giri -
lir ve üst inamı da ıslablmıı bir 
havlu ile ıilinir soğuk suda kal -
ma müddeti yarım dakikadan iti· 
haren azami 3 dakikayı tecavüz 
etmemelidir. Bu usul uzun sene
ler yapılmıt bir çok teçrübelerin 
neticesi olarak meydana kon.mu§· 
tur. Soğuk ıuda çok durmaktan 
ziyade az durmak fayda getirir. 

Yüzmeyi iyi bilen ve soğuk ıu 
banyoıundan ıonra iyi gıda ile 1 
kendini beı1iyenlerin günde bir 
kaç defa ıuya girmelerinde bir 
mahzur yoktur. Çünkü bu yüzü : 
cüler ıu içinde fazla hareket et -
tikleri için ütüme tehlikesi kal • 

maz, fakat auda yüzmeıini bilmi
yenler kaplumbağa gibi nehrin 
cereyanına kapılarak yarım ıaat

tan fazla ıuda kalJTlar ki bu za -

rarlıdır. Banyodan ıonra iyi gıda 
almıyan ve ıuda hareket etmiyen
ler de kuvvetlenecekleri yerde za
yıflarlar ve haıtalanırlar. 

SJHHA 1TE OLAN BiR ŞAHSIN 
SO~UK SU BANYOSU 

· Her mevsime 1röre kabili tav· 
•İye olan aofuk au banyoları •rh
hatte olan kimaelere tavsiye edi -

lir ve arhhatin hamisi gibi telakki 
edilir. Cildi temizler. Bütün vücut 

uzuvlanna tazelik ve canlılık ve· 
rir. Kışın haftada ancak iki ıo • 
ğuk banyo almalıdır. Bazan bir 

taneai de bir hafta veyahut ta on 
bet gün içinde kifayet edebilir. 
Burada iki mühim noktayı göz ö
nüne almak lazımdır: Sıhhati mu 

hafaza etmek için hava değiıiklik 
lerine ve hararet tahavvülüne dik 
kat etmelidir. Yoksa bir hava ce-

masını tavsiye ettiğimiz banyolar
da hararet ymu:elmez, bilakiı mu· 
hafaza edilir. Kı;;ın odasında u • 
zun müdclet kopalı kalnn bir fah
sın hareket::l:z kalmasının verdi~i 
vücut gev§e:~Jiğini soğu]< su ban • 
yoları ve açık havada hareketler· 
le önüne geç.mek vücudü sertlet -
tinnek pek lcolayca mümkündür. 

Bu vesile ile bir vak'a zikrede· 
ceğim. Altmıı yaşında bir adam 
soğuktan deh~etli ürküyor. Dı§a -
nya çıkacağı zaman yünlü elbise
lere ııkı sıkı sannıyor, burnundan 
maada vücudün her ye;i ıoğuk ha 
vanın girmesine ve cildi havanın 
İntiıarma tamamile mani teıkil e
decek vaziyette yalnı~ boynu bi
raz açıkta kalıyor. Böyle giyinme
ğe alııan yaılı ihtiyar soğuk ıu 
banyolanna devama başlayınca 

birinci haftada yün fanilalardan 
birini atıyor ve ş-ittikçe vücudünü 
yüklerden hafifletiyor. Soğuk ıu 
banyosunu alamadığı günlerde vü 
cudünde bir sıkıntı ve ağırlık hiı· 
ıetmeğe başlıyor ve çok tayanı 
dikkat olan nokta da bu banyoları 
umumiyetle nehirden almağa te • 
ıebbüı etmesidir. Çünkü kapalı O· 

da içinde almak istemiyor. Şu 
hat de timdi; 

(1) Hangi vaziyette ıoğuk ıu 
banyoıu almalıdır? 

(2) Ne kadar müddet bu ban • 
yo devam etmelidir 

(3) Bu tedaviye hangi mevaİm· 
de devama baılamalıdır 

Soğuk ıu banyosu alınacağı za
man vücudün her kısmı ııcak bir 
halde olmasına bakmalıdır. Bir 
aoba yanında ısınmıt ve yahut 
yol yürüyerek kızı§mış ve ısınmıı 
olduğunuz bir zamanda banyoya 
girmeliıiniz, aksi takdirde ayak 
soğuk suda ıslanmı~, vücut ıoğuk 
cereyan içinde Ü§Ümüt olduğu bir 
zamanda ıoğuk ıu banyoıunu yap 
mağa kalkmayınız. Çünkü çok za
rarlı ve tehlikelidir. 

reyanı ciğerleri üşütebilir. Boğaz- Vücut yol yürüyerek sıcak Te 

da ve başta ağnlar meydana ge _ bol ter içinde olduğu zamanda 
tirebilir. Meydanda duran bir a- ıoğuk ıu banyosu yapmaktan çe

ğaç nasıl açrk havadan besleniyor kinmemelidir. Bu zamanda ban • 
yağmurdan ıuyunu ve topdaktan yonun ani bir felç getireceğini 
kuvvetini alıyoraa insanlar da a - söyliyenler olabilir, fakat biz te
çık havada sertleşir ve zindeletir- min edebiliriz ki bu zamanda kat

ler. Soğuk su banyolarının hara - iyyen tehlike yoktur. Yalnız bu 
rareti yükselttiğini iddia edenler zamanlarda dikkat edilecek nok
bulunabilir, usul dahilinde yapıl • ta hava cereyanına maruz kalın • 

mevzu, meşhur "Uç kızın evi,, o
peretindekine pek yakın, adeta o 
operetten mülhem ve çok "Sah · 
nemsi,, dir. Sonra mizansen ve oy 
uaru~ da, öteki Şubert filminde · 
kinden daha zayıftır. Hem bir 
hayli! 
Şuberti ç;ehresi ve tıknazlığı itiba 

rilc Hans J araydan daha fazla an 
du-an boylu, boslu Rişard Tavberi 
bu rolde görenler, daha önce bu rol 
de • gördüklerinin yanında yadır 
gıyacaklardır, sanırız. Hakikat 
te Şubertin çehresi ve tıknazlığı, 
Tavberde canlanmıştır. Boyca da 
Hans Jaray Şuberte eştir! 
Şaka bertaraf, Rişard Tavber gi 

bi üstün kudretli bir tenoıun içe 
işliyen güzel sesli bir tenorun bir 
çok şarkı söylediği bir film, çok 
daha başka türlü olmalıydı. Ve o 
labilirdi de ... Ne yazık! 

mamasına çalışılmasıdır. Bu ııra· 
da alınacak banyolar duş teklinde 
yapılmalıdır. Ayak üstünde ve 

. göğıün altına kadar ıu içine giri -
lecek ve üst luımı için de ulak 
havlu ile silinecek ve omuzlardan 
a§ağı soğuk ıu ile dökünülecek 
ve bütün bu hareketler 1 dakika i· 
le üç dakika arasında yapılacak -
tır. 

Bu banyo işi biter bitmez ha'\'
lu ile silinmemelidir. Yalnız kuru 

elbiseyi derhal giymeli ve açık 

havada vücut hareketleri ve yü -

rümeler yapmalı~ır ki vücut ha -
raretini derhal kazanabilsin. Yağ-

murda ıslanmış olanlar için ayni 
surette soğuk su ile yıkanma •e 

ıslak havlu ile silinmenin çok hü· 
yük faydası vardır. Yalnız ayni 
ıslak elbiseleri giymemeie dik -
kat etmelidir. 



"Kefenim· zi koltu v u za. • 
verın,, 

Kazaya uğrayan yolculan kur · f 
laı'tın l•tikbal vapuru tay/alan va·t 

l parlarının güvertesinde. 

J Ege vapuru dün gece ıaat 11 d., 1 

Jnebolu faciasını tahkik için lzmi·• 
re ıiden Denizyolları ışletme di -
rektörü Zekeriya ile ba§kanlık el
tili heyeti, İnebolu vapurunun 
mürettebabndan 23 kişiyi, ve ka· l 
aazede yolcuları aetirdi. 

Kendilerini vapuTda karııhyau 
bir mubarrırimize Zekeriya 'u 
sözleri ıöylemiıtir: 

, iSLETME ŞEFi NE DiYOR? 
• " - Hadiseyi biliyorsunuz. T.ah 
ldkat için lzmire gittik. Elde etli· 
fim neticeleri bir rapor halinde 
direktörlüie bildireceğim. Vapu • 
nın ne ıebepten dolayı battığı he
nüz kat'i ıurette belli değildh 

Tahkikat bunu bildirecektir. Fa -
bt kaza ıemi delinerek olmam ' 
hr. Belki rüklerin fena tekilde İ•· 

tif edilm"'si, bu elim had:ıeyi do 
iurmuıtur. Tahkikabn timdivt
kadarki aafhalan kaptanı da ıu; 
lu gösterir mahiyettedir.,, 

INEBOLU'NUN YOLCULARf 
ANLATIYOR 

Yolculardan Muıtafa Ahmet. 
Mehmet Hamdi, Ordulu Oaman, 
Hüanü, Abdullah, Fatsalı Mura•. 
Kamil, Ramazan ve Kadir de ba~ 
lannc:lan geçen feci hadiseyi tı. 
tekilde hülisa etmiılerdir: 

- Biz ıemiye Antalyadan bin· 
dik. Jandarma hizmetini yapmıf, 
tezkere almıttık. Gemide çok y~ 
YardL Gemi bir ıağa, bir ıola ya• 
bJordu. Bunun üzerine bize ha 
anallık yapbrmağa, ambardak~ 

süvertedeki yükleri bir taraftan 
bir tarafa tatıtmağa ba.tladılar. 
Kan.burunu geçtikten aonra bui · 
Clay, pirinç çuvallanm denize at
tık. Karanlık iyice baımıftı. Ba?:ı 
111ız cankurtaranlan takmak iıte 
at Kaptan tabanca ile tehdit ed~ 
rek zorla çıkarttı. Gemi batmak ü 
sereyken imdat düdüğü çahndt. 
Mürettebat ve halkın bir kısmı 
canlannı kurtarmak için filikalar
dan birine binerek denize inmek 
btediler. Fakat kaptan ipi keserek 
bu~lan denize düıürdü. Sonra i
kinci olarak indirilen filikaya ken 
diıi binerek gitti. 

''Bu ıırada remi evve!l ıola do~ 
ru elildi, ıonra sala doğru döne 
rek battı. Biz de denize döki.ildük 
Cüç beli cannnızı kurtarabildik. 
Jzmirde bize çok iyi baktılar.,, 

MORETEBATIN DEDiKLERi 
Mürettebattan atqçi Davut, kö

mürcil Ahmet, yağcı Recep, am • 
barcı Ahmet, lbrahim de ıu ıö'.ı • 
)eri ı6ylemiılerdir: 

"-Vapur çok yük almıfb. Gü· 
Yerte, hattı salonlar bile yükle 
dolmuı, taımıftı. Gemide mevcut 
pamuk azdL Esaı yükil buğdav. 

,lriDf tetkil ediyordu. Antalya -
.. n hareket ettikten ıonra tehlike 
hqgfSatennifti. Karabunınu geç • 
tik. Deniz de biraz arttı. Gemi debi 
telli yalpa TUJ11Jordu. Batacaf; • 

mızı anladık. Bu sırada birinci 
kaptanla ikinci kaptın kavga et 
meğe baıladtlar. ikinci kaptr.. i 
' 'Karaya oturalım!,, diyordu. Bi 
rinci kaptan ise "Sen bana karı 
!.amazıın !,, diye cevap veriyordu 
Biz de' gizli gizli yolculara tahfü; 
ve mantarları cnğıttık. Kazand~ 

130 diblo istim vardı. Yani mü 
l:emmelen karaya kadar gidebihı 

dik. Buna rağmen kaptan demh 
ı.ttırdı. Bundan sonra düdühle im 
ht istedi. lstanbula doğru g!der 
istikbal vapuru cevap verdi. V P
geri döndü. Bu sırada gemi battı 
~ir iki sant denizde yüzdükten lncbolu vapuru telsiz memuru Ziy.:ı 
onra lıstilı:bal vapuru tarafından 
kurtarıldık. 

İnebolu vapurumın telsiz me 
muru Ziya da tamamiyle bns'ta 
bir vaziyetteydi. Ye.kasını knldrr · 
mıştı. Ancok §U tözleri töyliyeb;t. 
di: 
"- Görüyorsunuz ki çok hals1· 

zim. Tam 45 dakika. denizde kal · 
dım. Beni mazur göriin, hiçbir şev 
söylemeğe takatim yok.,, 

Kczadnn kurtulanların, kendi -
!erini bekliyen aileleriyle kucak • 
latmaları çok hazin ve acıklı b; · 
tablo teşkil ediyordu. 

IZJllR GAZETELERiNiN 
Y A ZDIKLA.RI 

İzmir, 15 (Telefonla) - Ulu -
sal Birlik gazetesine göre ltlctme 
ıefi Zekeriya vapurun Mcrs:nden 
hareketinden sonra bir telsiz çe 
kerek bütün iskeledeki malları a 
masını, boş kamaraların doldurul 
masını kaptana bildirmiştir. Ka(l· 

tan bu yüzden fazla yük almak 
meı'uliyetini Zekeriyaya yüklet 
mektedir. Aynı gazeteye görev~
pur Antalyaya dolu i~ldiği ha.l<le 
buradan da yük almı~tır. ür tte 
bat, Antalya liman reiıine vaziye 
ti söylemişler, dinletemeyince: 

- Sen bizim kefenimizi koltu 
ğumuza verdin, öyle gönderiyor -
sun. .. demişler. • 

Ser dümen Hasan, birinci kap 
tanla ikinci kaptan Besimin kavgn 
ettiklerini, Mehmet Ali. Besirui 
dinlemeden demir atma emrini 
verdiğini ıöylemif, Mehmet AH, 

çarkçıbaşı, aerdümen, nostromo • 
lar, ikinci çarkçı gemi mülazimi 
dinleniJdiler. Bazılarının ifadeJİ 
süvariyi yalanlıyordu. 

ÇARKÇI BAŞI NE DiYOR? 
Çarkçı başı, ikinci kaptan Beıi

min "İskele alabanda, ba§tan k~· 
ra !., emri verdiğini, süvarinin kı· 
zarak bunu bozduğunu "Ben gem; 
kumandanıyım, gidilirse gideriz, 
olmazsa saati gelince yükümüzü 
aktarma ederiz.,, dediğini söyle 
di. Karaya 1 O dakika mesafede 
bulunduklarını, İstikbalin halat 
attığını, tayfalarm yolcular arasm 
da yer bulup bağlıyamadıkle.rını. 
hatta bazı yolcuların bu halata 
yapı§ınca denize döküldük!erini 
sözlerine ekledi. 

FEN MOFETTIŞI ÇALIŞIYOR 
İzmir, 15 (Te!efonla) - Fe'l 

müfettişlerinden bay Abdürrahim 
çalışmağa başladı. Şimdiye kad·u 
mürettebatı dinledi. Çah~ması i -
çin kendisine vilayette 
ayrıldı. 

bir daire 

..... 1"*,__....., __________ _ 

a'a tesci edilmeyen 
esnaf var 

Belediye zabıtası memurları 

tesçil edilmiyen esnafa karşı ye -
niden sıkı bir kontrole geçmişler
dir. Yapılan kontrollerde tesçil e
dilmiyen bir çok esnaf ele geçiril
miş, bunlardan ceza alındıktan 

sonra tesçil muameleleri yapıl • 
mıştır. 

inkar etmiştir. 
MEHMET ALiNiN TiCARET Orcıada çarşaf ve kağd 
MAHKEMESiNDE SOYLE. OlJUnları 

DiKLERi Ordu, 15, (A.A.) - ilimizde 
Kaptan ticaret mabkemesind~ çarşaf tamamiyle tarihe karzşmış-

§unları ıöylemittir: tır. eShir meclisinin yeni bir ka -
"- Pelikan fenerini dönerek ran Üzerine gazino, kahve ve sair 

yeni rota alacaktık. Sancak tara umumi yerlerde kağıt oyunlan ya 
fmdan sağanak halinde tiddetli sak edilmiştir. 
deniz rüzgan ba~ladı. Gemi iıkel~ •DÜZCEDE p ARTI KONGRE· 
ye yattı, ıu girdi. Bunun üzerine LERl _Düzce, 151 (A..A.) _ ll
panik oldu. Sükuneti temin ve da) 

çedG kamun parti kongreleri baş -
gaları ba§a almak için demirle lamıştır. Kongrede izhar edilen 
dim. Yolcular iskeledeki yükleri dileklerden kabil olanlar derhal ' 
denize attılar. Gemi bu defa san · yapılmaktadır. Bu yıl parti kongre : 
cağa yattı. lıtikbal vapuru da is leri çok önemli olmakta ve muhit 
keleden yaklaııp toslayınca ka te büyük bir .alaka uyandırmak _ 
paklandı. Hadise rüzgar ve deniz tadır. 

tiddetinden ileri geldi. Gemin\>;ı -------------
batacağını yarım saat önce anla • ZAYİ 

dnn. "Su makineden ocakları:. 1934 - 1935 yılı Istanbut yüksek ik
yakla§ıyor,, dediler. Fazla yalpa trsat ve ticaret mektebinden 1003 No. 
vurarak devrilmemek için demir lı mezuniyet tascllknamemi knybcttim. 
ledim. Gemi fazla l!uya battığın_ Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 

hUkmü yoktur. (V. No. 11002) 
dan tulumbalar İ§!etilemedi. M;ı Sall!ı 

kine iılemiyordu. Karaya gitsek ---- --------
yalpadan batacaktık. Gemi 15 de~ 
rece meyil yapmııtı. Makine önü 
ne ıu geldiğini söylediler. Makin" 
ağırlaımıfh. Makineler durduk -
tan yanm saat sonra battık. istik 
bal vapunı batmadan birkaç da • 
kika önce yaklqtı. Başh kimse 
yoktu. Halat alınamadı. lstikb,, 
bize toslamasaydı, be! on dakike. 
sonra batacaktık.,, 

"Bundan ıonra üçüncü kaptan, 

Dr. Hafız Cemal 
Dalıiliyc mütelıa88uı 

Pazardan batka günlerde aa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul 
Oivanyolundaki (118) numaralı 

hususi kabinesinde haıtalarını 

kabul eder. 

Muayenehane ve ev 
22396, yazlık telefonu 
38, Bef.lerbe>:i 48. , 

telefonu 
Kandilli 

sırda matbuat hurri• 
yeti f ahd · t edildi 

----~-------·~~---------

Yeni karışıklıklar çıkması bel<leniyor· 
Kabine çekilmek niyetini göstermiyor 

Londra, 15 (A. A.) - Kahire · nun da fikrinin soruhnes1tU iti'' 
den gelen haberlere göre, yeni k'.l· mektedir. ~ti 
rıtıklıklar beklenmemektedir. Şeh Mıaırm bu hu!uata aldığı~ 
rin mühim noktala.nnda kamyon - vap, Sir Samu~l Hoare'un l fi. 
larla Mısır piyadesi durmaktadır. mel siyasasına muhalif olaP" 
Karıtıkhklnr neticesinde timdiye bir temel yaıası yapdmasntl ti 
kadar 4 kiti ölmüş ve 160 kİ§İ y~· lif eden es.ki noktai nazarJllS 
ralanmışbr. Bunların yarısı polis· hafaza eden ooylevidir. ~ 
tir. Mıaır hükumeti, temel ~. 

OLEN ONIVERSITELILERIN tekrar kuruluncıya kader~ 
CEN AZELERI ti yet prensiplerine arka ~jf/ 

Kahire, 15 (A. A.) - Karııık - hakkındaki ka.rarmı Vefd .,_. ... • 
!ıklar eınasmda ölen Oniversit~ ne bildirmittir. 

tnlebesinin cenaze mera.simi Ka • Jialyanın itirazlaf!.JJ. 
hirede yapılmıyacaktır. Çünku 5 (A A ) M.tll"': Roma, 1 .. - ·-~ 
dün gece bunlar doğdukları tehir I'ahire hadiseleri hal~~da ..., 
lere naklolunmUJlardır. Kahirenin h b 1 k f k t btl a er er verme te ve a a : _111 

birçok mahallelerinde yeniden ıusta bir vaziyet almaktall ....... 
toplanmalar görülmekte ise de he maktadır. Bu hadiııeler btJI'!'~ 
nüz hiçbir karışıklık olmamıştır. yük bir alaka uyandırın~ 

KABiNE ÇEKiLMiYOR! Siyasal mahfeller bu had:•~· 
Kahire, 15 (A. A.) - Dün ak· dolayı gerek burada gerek~ 

şam burada sükun teeasüa etmiş _, l · ,_ 'ul r:ı 
rıaa taıyayı Y.Ismen mes .' _ .. ;, 

gibiydi. Baıbakan, dün aktam ha- termekte teşebbüslerine tıd""" 
sın hürriyetini tahdit eden ve ga• kt -1 1 ~ itiraz etme eair er_:. 
zeteleri tatile salahiyet veren bir 

lLAN -ti emirname imza etmiıtir. okllf": , 
Kabinenin durumu, iıtifa niye • ARsarayda Selimpaşa Y .,,,. 

<32) No. lu arsa ehven fiyatJa, ...a 
tinde olduğunu sanmağa müsait Jıktır. lstiyenlcrin U.skUd:ır }(~ 
deği!dir. kal Divitçiler caddesi (16) n_,,-

YENIDEN KAfilŞ!KLIKLAR müracaatları. __ _____,,/ 

BEI(LENIYOR ZAYi ftl 
Kahire, 15 (A. A.) - Basın İstanbul limanından aldığı.,~ 

hürriyetini filen kaldıran kralın e numaralı tayfa cü;;danımı zati~ 
mirnamesi üzenne yeniden karı • hUkmü yoktur. (Y. N~ 
şıklıklar çıkm:l!ı bekleniyor. Po - ~ 

ZAYI ~ .ili.' lis icap eden tedbirleri almıştır. ne . 
S. ~1' J 'k ! k h f İstanbul ticareti bahriye ıa ı' 
~ ıma ı ı mem e etin er tara ın - yetinden almış olduğum L.'>7 sSYI f' 
da tam bir sükunet vardır. islik şahadetnamenıi zayi etti"'~ 
MISIR. INGILTERE !t!UNASE nisini alacafımclan eskisinin ~~ 
SEBETLERININ GôSTERDIGI yoktur. (V. Na. il 

ŞEKiLLER 127 No. lı şahadetname saJdll' 
bolulu Mehmet, ojjlu Mustafa.,&. 

Kahire, 15 (A. A.) - Nesim pa -------------~ 
şa tarnfmdıın gönderilen bir tel lstanbul beşinci icra mcnrJJ 

grafa göre, kral 1923 temelyasas:- dan: ,- / 
Mahcuz '\'C paraya çeml:n f' 

nm ihyaaına taraftar olduğunu söy karttr Beyoğlunda Paı-ma•,ıc-fl' '/'. 
lemi§, f aknt lngiJiz hükluneti, Mıw pek sokak 4 numarada. ev eş~ I 
eır ulusunun dileklerine cevap ve- 11--35 tarihine müsadif ça.rş&~~ıdll 
ren, yeni bir temel yasasının ku- nU saat 15,30 dan itibaren ınaJIY'f" 
nılmasına müsait olduğunu söyle de bulunacak memura müra~ 

iUın olunur. <V. No. 10974) : ,,/ 
mittir. ltalyan • Habe, muhasa · ----------:----~ 
ma.sı mevzuubahis mesele üzerine Alıl~ falısiyedcn: fil"'!. 

1 Fenerde füremit caddesi ~-,,. 
yapılan ngiliz - Mısır görüımele · l'r:;, 

sokak 5 No. da sakine küçük ~ 
rinin bitmesinden sonra başlamış- ta mezktlr hanede sakin hateaı V:ıl 
tır. Ne5im paıa, Mısırın lngilterr Ufer vasi tayin kılınmış old~ 
tarafından himayesini ve ülkenin keyfiyet kanunu medeninin Ş'll,., 
cfzgürlüğünü temin etmek üzere. maddesi mucibince 10 gün • 1 

lngiliz hük<imeti ile derhal görüt il!n olunur. (V'.. No. 10973)--? 

melere bqlamııbr. Filosunun bir lstanbul birinci ticaret mah 

kısmını lıkenderiyo limanında toJı elen: "'' 
lamıt olan İngiltere hükumeti ne Mihran Keşişyan ~zerine k Z 
Mıaır ı~tüaünü deği§tİrmek, ne dilmiş 27 ağustos 929 tarihinclt cı' ~ 

sl hUhll eden 297 dolar 17 çc•;,-.' 
de lskenderiyede daimi bir denir kıt'a poliçe mucibince zayi ol~~ 
üssü kurmak niyetinde olmadığı· dan bahsile ibtaline karar ~-' 
nr Mısır hi\kumetine temin etmiş· Mmill Di Royal Bank Of :K~,. 
tir. İngiltere, bundan baıka, lngi - vukatı Marko .Mercan taraf~ ... 
Iiz harp gemilerinin normal daru Jep edilmiş olmakla mezkur ~ ... 
ma kavuJulduktan sonra derh,ıj r:ıin elinde ise mahkemeye"~~ 

vermediği takdirde iptaline ,;.,. 
geri çağırılacaklarını da temin et· rlleccği tiCJı.ret kanununun fit I' 
miştir. Mısır hükô.meti, 18 ilkte~ mahSUSt\SI mucibince nan 'dola' 
rinde lngilterc hükiimetine bir no· No. 10979) _ 
ta vererek Mısırın samimi bir in • --ı-.-. _6_n_c_ı -fc_r_a_m_e_mu_ rluğll ~ ~ • 

giliz • Mınr itbirliii İ!tediğini v" mra bedelinin temini içiıt ~ " 
Mıs?' e~emenliğinin tan.m.maıını. rinde hapis .h.akk1 .istim~l or ft'l~ 
l<apıtülasyonlar m~adesmm koh.- paraya. çe' rılmesıne kara ~Af 

h t ı·r · - "kd rda P". rılması ile Mıaırın Uluılar Sosye · mu e 1 cıns 'e mı a . 1"• A 
. • .• d"l d' .... b"ld' muşambalı Te ,·aylı sandat)a. r', 

tesıne gırrneltnı ı e ıgmt 1 ır - 1 • 
1
• • 1 t ı"'A!ıll 't.l 

er1 mermer t ,.e nyna ı t! • d r:~ 
mi§tir. masala.rr, büfeler, du,·nr ssA~l , 

İngiliz hükUıneti 7 ikincitetrİn· trik frrını, buzluk ve snfrt ~-;., 
do Mısır notasına müsait bir cevap ğa nlt eşya 20--11-935 ta 

11 
~ • .JJ 

vermittir. sadlf çarşamba giinil saat}\3111 ,,.,le· 
M h··k~- • · d"k· latada Mehmet Ali p3§3 ıt.·lttei ~ ısır u U&"ltett, §ım ı ı arııu · 

1 
~ d tt rnıa ,.. ,.. ,... 

1 
satı arn.-.m nn ar ı ,, ... ~ 

luaal durumda çıkmau muhteme Almak Ltiycnlcrin 0 bün ,.c ~-·~ 
olan ve hay11tt bir önem taşı~a!' hallf ndc ha:ıır bulunacak "'fi.,,,,-., 
mueleler hakkında Mııır uhaf\I ı müı·ac.aaU&u llA.ıı olUAtaı'• Y• 



Dilimiz üzerinde 

(Gii~~ş-_ Dit) • • 
nazarıyesı 

·~.,.,,, .. ~r.:;~~·~NK6 .. [§J-.,- .. _··°'·'·. : 

R ... A-.. ··o.·v"·-o: . t ·. '. ' • ..~. • • . .: . . .· ' '"' '-, . 
:, .: .: .PROCRAMI ;. ' ' .. · : -

~-, •. . :~. -: . --~ :' A .· ...... •L .: ,,· . 

• 

ınsan dilinde ve Türkçede kökler 
lSTANBUL: 18 Filim musikisi (P 

lak), 19 çocuk saati, hikayeler, Mesut 
Cemil, 19,30 Türlü plaklar (veya çocuk 
musikisi), 20 Şehir tiyatrosu sanatkar 
!arından t. Galip Arcan, 20,30 bayan 
Bedriye Tüzün ve radyo caz tango grup 
lan, 21,30 son haberler - borsalar, 21, 
50 bayan Jale (şan) piyano refakatile, 
22,10 orkestra eserleri (plak). 

Dil Kurumunun dün bastığımız 
izahına aydınlatan örnekler 

~ ~ 7da (Uluı) arkadatımız bazı 
e lnıelcr üzerinde o yolda arat -
~alar yaptı. Bu kelimelerden 
ır takımı da büyük Önderin Ka• 
~tıtan açarken verdikleri söylev· 
e geçen ve §İmdiye kadar aslı 

lrapça. •anılan ~özlerdendi. 
Bütün bu tahliller, insan dilinde 

\'et"" k l Ur çede kökler nelerdir? Bun-
trı bulmağa ve bunları ilmin me-
odund . k •.. ku an geçırere teorıaını r -
ltıa~.. 'd b. f"k' h k · · 1) ... gı en ır ı ır are etınrn 
taeriydi. 

Dünkü (Kurun) a koyduğumu-ı 
{'tı da (Güneş_ Dil) adını alar. 
il Yeni teorinin dikkatle kovalan· 

t?ıağa değer bir özünü vermi§tir. 

l' eoriyi iki şekille canlandır:! 
llııt buluyonız: Birind ıekil bhi 
~lratıl • b - -an ınsanın ogazını, agzı-

~il.ini bir söz söylemek için kul
~ bılmeye başladığı ilk devirle-
. götürmektedir. Biribiri içine 

~trniı dairelerin merkezinde bu 
d' ~Utınayn ba§lıyan insanın ker. . 
.:• Var f arzolunuyor. Kendisin\ 
l an dış alemin feylerini aral
,~lllaktadır ve bunlar arasında 
d~ae~ vasıflariyle hepsinden çok 

~. katı çeken güneştir ve ilk ıö ! 
!hıııeıt .. • d" b' . . . k 
, '.t uzerıne Jr ve ırıncıaı on-tn olnıak üzere, iki harfli bir 
k~~) hecesidir ki bütün kelimelet'e 
\ .. 1.ı.~ olnıuştur. Ve zamanla bu kök· 
~-rd'!n de kendi ba§ına anlam1m 
l Yhede,.e'-. (kök) yerine geçen 
~ "~rd1r. 
k (.\) sesi insan hançeresinin en 
~l:.y çıkarabildiği bir hecedir k; 

~gı:tda başka bir mahreç kullanıl
~. ilga hacet bırakmıyan bu basitii
~Yle ve bir zamanlar da kendiıinf' 
Pınılan güneşe dokunması bakr 

k~~da~ güneş dilin ilk hecesidh·; 
h o ~erın ilkidir ve aüneıe baka 
~l \'Ücut bulmu§ bir takım ııe· 
~ nıefhumlara hep bu heceler 
'rf olınuıtur. 
lnaa h' f.k · · ·· a nın ıs ve ı rını guneşten 

/tce Veya güne§len başka bir ci
'ttltrı Çelnıemit ve (ağ} hecesi i;j .. 

~ t~ten önce baıka §eyleye ad ot"-
l Verilmemİ3 midir? 

\t Güne§ • Dil .teorisi bunu kabul 
i era ret ile uğrqmaz: Ona gö"e 
i~anın bir (dil) in ilk unsurunu 
t,'~eye gücü yettiği in, günetin 
.\ lunlüğünc inandığı in olmuttur. 
'd'~~k bu hecenin - en İptidai 
~ halinde bulduğumuz yakut~ · 
b'• da. bir konson ( sestiz harf) gib' 
llliOtd·· ... 
~ Ugtimüz - okunmaz (ğ) ti 

1~~.i cinsinden konsonlarla değ• 
ler ıdır. A da öyledir. Bu değitme
"" e fonetik icabın neticesid•t 
"or··ı 'tur~ rn__üştür ki ağ hecesi bir çok 
)o agızlarında ne anlama geli.
~e';4· ak, gibi, ok gibi kelimele~ 
ted~ kökler de o anlamı vermek
~" ır. Bir kökün birden bir çok 
tir~llalara geldiği de bir hakikat. 

ıı·. 
)er· 111 öbüründen çıkan, biribir~ 
fa~ ıne kalan, istiklallerini muha· 
bire. ekderek biribiri ile birleten, 

fe l' b' bu lı 1 ır çok manalara gelen 
ilıer· eceler, zamanla birer mina 

ınde k .. 
~uttu arar etmeye yuz tut-

r. 

t li•cliaeieri-.. h · · · · tr-11 il . && ep nıçmını araı 
ter ( tnın ayrı ayrı sahalarda bi· 
h .. a~Utearife) olarak kaydettiXi 

"' cııOrij J ,-; 

- -
sokulan - bu zeki ve istikra pro
jektörü İ§te bununla bir (Güneı -
Dil) teorisinin sistemini kunıyor. 
Teorinin bir kanadı ve ( türkçede 
ana kök ve ondan türeme kökler) 
bahsımn özü de budur. Birinci te
kilde köklerin yapılıtını ve türe ' 
yitini görmüt oluyoruz. 

Teorinin ikinci kanadı ikind 
bir tekildediT. Birbiri içine gir· 
miş dairelerle çizilmit bir fe 
kil.. Ancak burada gitti anlamı 
varken, giderek bir sömürge, bir 
yanaıma haline düşen bir taktl"l 
köklerle bunların asıl kökler yft
nında neye hizmet ettiklerini gÖP 

mekteyiz: Kelimelerde (m) ;n 
her hangi bir obje veya süjeni1' 
kendisini, mülHyeti gösterme!i gi
bi ... (n) nin (m) te bitİ§İk bir 
varlık göstermesi gibi ... (t) nin. 
( d) nin ek ha lir.de genel olaralt 
yapıcılık, yaptırıcıhk göstermesi 
gibi ... 

Elinize rastgele bir kelime alıt.
caksınız. Bunu bu iki şeklin ve iz:ı .. 
hın çizdiği yolda inceliyeceksini:ı. 
Çıkacak sonuç ıize kelimenin 
"asalet,, ve "niıbet,, ini ispat ede
cekt:r. 

Bu teorinin en orijinal tarafı ıu
dur: Vuayyelsiz bir konson ola• 
mıyacağı gibi konsonsuz vuayyel 
de olamaz. Bir kelimenin hece!ere 
ayrılmasında kılavuzluk eden !le 
budur: Meseli. (devir) ( ed · ev -
ir), {daire) (ad• ağ. ir ·eğ) au · 

retinde parçalanarak kartılaJllrıl
mı,tır. 

(Ulus) arkadaşımız 2 ikincite'· 
rindenberi her gün bir iki keliml' 
üzerinde bu yoklamayı, hu arat • 
tırmayı sınıyor Bunlardan biz ele 
bazı örnekler alacağız. 

Bunlar medeniyeti yer yüEün-:le 
yayan Türkün o medeniyetle ya
§ıt, onunla bir yürüyen, medeni· 
yeti gibi kadim ve asil bir dile de 
sah!;> olduiunu gösterecek değ~r
li vesikalardır. 

- lnıanlar ilk olarak dile han· 
gi heceyle ba,lamıılardır? 

- Bunun büyüme, geliıme şek
li ne ol mut tur? 

BUKREŞ: 13 - 15 plak ve duyum 
lar, 18 süel konser, 19 raözler, 19,20 kon 
serin süreği, 20 duyumlar, 20,15 plak, 
20,40 sorgulara cevap, 21 dans müziği, 
22,30 duyumlar, 22,45 Transmisyon 
(hafif müzik). 23,45 yabancılara du 
yuınlar, 24 hafif müzik. 

VARŞOVA: 17,30 sorgu - cevap, 
17,45 şarkılar, sözler, 18,15 plak, 18, 
45 &Özler. 19 çocuk progranu, sözler 
19,45 plak, 20 ziraat, sözler, 21 şarkılar 
19, 45 duyumlar, sözler, piyes, 23 ''Le 
charme de la valse,, adlı Strauss opereti 
24,20 röle konseri 

BELGRAD: 19,30 §arkılar, 20 aöz 
ler, plak, 20,15 duyumlar, 20,30 ulusal 
program, 21 ulusal kanşık müı:ik, 23 
duyumlar. 

VtYANA: 18,30 halk ,arlalan, 18, 
55 yeni İtalyan plastiği. 19,15 reportaj 
19,45 duyumlar, 20,05 Bariton §arlalar, 
20,45 J. Straussun sahne eserlerinden, 
22,40 Film bahsi, 23 duyumlar, 23,10 
Avusturya müzi~i, 24,15 hafif mUzik, 
24,45 dans plaklan. 

HAMBURG: 17 eğlenceli yayım 
(Berlinden), 19 şiirler, 19,30 ~ilahın 

kudreti, 20 radyo piyesi, 20,45 Aktüa 
lite, 21 duyumlar, ~ 1,15 mizah, 23 du 
yumlar, 23,25 müzikti program arası, 

24 dans. 
BERLiN: 17 hafif rr.üzik, 19 spor 

bahsi, 19,15 skç, 20 hafif mUzik, 20,40 
Aktlialite, 2lduyumlar, 21, 10 ulusal 
program, 23 duyumlar, 23,30 hafta so 
nu eğlenceleri (şarkılar). 

BUDAPEŞTE: 18 n:dyo selamlan, 
18,30 Macar şarkılarr, (cigan orkes 
trası), 19,30 söylev, 19,55 piyano kon 
seri, 20,35 skeç. 22,20 duyumlar, 22,40 
opera, orkestra~ 24 caz. 
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•08-'1 !10' • 1 ra~ lt'l, 191'4 • l\loskova 
değildir. Bizde Yusuf Ziyanin, Na. ı----E S H A M 
im Hazım Onaf ın ara::>çada türk· 
çe hakimiyetini gösterme yolurı· 

daki araıtırmaları bun'ardandır. 

Ancak bunlarda daha çok bir di• 
lin kelimelerini bir baıka dilin ke· 
limelerine benzetmeğe çalıtmakla 
uğratılmıf, asıl kaynağa gitme1< 
hatıra gelmemiı, bu kaynakh•: 
yürüyerek ilmin aradığı kanunı:. 

sistemi koyamamıttır. 

Günet - Dil teorisi türkçeye kök 
ararken bunu insan dilinin kökiin 
de bulmayı hareket ba,Jangıc1 
saymakla en doğru bir keıif değf'!· 
ri ve üstünlüğü kazanıyor. 

ilme olduğu kadar Türk milli • 
yetine de bir hizmet. 

lı nıo\a\ 0.8 ı rrınıvıv <), -

Aoıdohı ~!'i.3· 1,·ımcnto •• \1,80 
ııe,ı 2 l!'i C'nyoo ile! 1 
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Sabah namazı 
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Utindl no.mezı 
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Yat8ı namazı 
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:i,48 5 48 
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14~4 41,?4 
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18 2:- 18.2.5 
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I6 il. TE5Rfr! 1!1"5 -
Kimler 
Almanqa a 
murları teka ·ı e 

e~· 

qor 
Beri in, l 5 ( A. A.) - Resmi ga

zete, bugünkü nüshumda, Alman 
vatandaılıiı hakkındaki kanunun 
tatbikine ait ilk kararname ile Al· 
man kan ve onurunun muhafaza · 
sı hakkındaki kanunla ilgili ilk tat 
bik kararnamesini neşretmekle • 
dir: 

Muvakkat bir hal sureti te§kil 
eden ilk kararnamede denildiği -
ne göre, sonradan netredilecek ka 
yıllara kadar, Alman kanından 
veyahut bu kana yakın bir kandan 
olup bugün Alman tebaasından 
bulunan herkeı Alman vatandatı· 
dır. 

Yalnız Alman vatandaıları bü • 
tün siyasal haklara malik bulun -
duğundan ancak ve yalnız bunlar 
seçime iıtirak edebilirler ve h~r -
hangi bir memuriyete tayin oluna• 
bilirler. 

Hiçbir Yahudi, Alman vatanda
şı olamaz. Ve siyasal if lerde se -
çim hakkına malik bulunamaz. Bu 
sebepten hiçbir memuriyette de 
kuUanılamaz. Bütün Yahudi me • 
murlar 31 - Kanunuevvel - 935 
tarihinden itibaren tekaüde sev -
kedileceklerdir. 

.Üç babndaki büyük ana ve ha -
balarından en aşağı üç tanesi saf 
kan Yahudi olan herkes Yahudi 
sayılır. 

Saf kan Yahudi iki büyük bnba 
veya anadan gelen yarı kanlar da 
Yahudidir. 

Kararname, yarı kan Yahudi 
mefhumunu dört ihtimalle takyit 
etmektedir: 

Kanunun netri tarihinde Yahu • 

di dininden bulunma, bir Yahudi 
ile evlenme, bir Yahudi izdivacın
dan doğma ve nihayet 31 temmuz 
1936 tarihinden sonra doğmak 

şartiyle bir Yahudinin izdivaç ha
rici sulbundan gelme. 

Neıredilen ikinci kararname ile 
Alman kan ve şerefinin muhafa • 
zası hakkındaki kanunun ilk tat -
bik ıekillerini göstermektedir. Bu 
kararnameye göre bir izdivaçtan 
doğacak çocuklar eğer Alman ka· 
nmın temizliği hakkındaki ihti • 
mamlan tehlikeye koyacaktır diye 
korkuluyorsa böyle bir izdivaç ya 
pılmıyacaktır. Her nİ§anlı, evlen
mek için böyle bir korku bulun -
madığı hakkında özel bir vesika 
göstermek mecburiyetindedir. 

Gene bu kararnameye göre, baş 
kanlığını bir Yahudi yapan veya • 
but içinde bir Yahudi bulunan her 
aile, Yahudi ailesidir. Kanunun 
netri tarihinde bir Yahudi ailesi 
nezdinde hizmet etmekte olan Al
man kanından veyahut bu kana 
yakın bir kandan bir kadın Alman 
vatanda§ı, bu aile nezdindeki hiz· 
metine, ancak eğer 31 - kanunu• 
evvel 1935 tarihinde 35 ynşmı .bi
tirmiş olacaksa, devam edebilir. 

Führer, kanunun veyahut kar:ır 
namenin hükümleri üzerinde Özf'J 
müsaade verebilir. Bir yabancınm 
bu işlerden dolayı mahkeme huzu 
runda takibi için be ayrıca tüz':" 
vo iç işleri bakanlığının mfüıaa · 
desi lazımgelmcktedir. 

Ru kararnameler, n;.,ri..nw erte
si günü icra mcvkiinc g:rnıd~~~dir· 
ler. 

ltalya müştere 
istemiyor, Ç ·· 

cevaı 

eoe 

Almanya harp 
ihracını 

~thal Levazımı 
yasak etti 

ve 

Roma, 15, (A.A.) - ltalyanm 
zecri tedbirleri tatbik edecek olan 
devletlere ayrı ayrı verdiği pro -
testo notuma bu devletlerin müş 
terek bir cevap vermeleri için te 
şebbüsler yapılmakta olduğuna da 
İr yabancı kaynaklardan çıkan 

haberler, §İmdiye kadar açığn vur 
duğu hukuki yolsuzluklara yeni 
bir yolsuzluk daha ilave edilmiş 

olacaktır. Filhakika, zecri te.Jbir -
ler hususunda karar vcrmelt gibi 

çok ağır mesuliyet deruhte etmiş o 
lan irtibat komitesi uluslo.r ııosyc
tesinin bir Organ'ı değildir. Bina -

ealeyn zecri tedbirlerin mesuliyet 
tini devlet!er münferiden üzerle -
rine almıılardır. Ve do!ayıeile de 
ltalyan notasına münferiden ce -
vap vermeleri lazımdu-. 

lT ALYA YA YABANCI GJ.
ZETELERl GlRECEKMtŞ 

Rom, 15, (A.A.) -Yabancı ca 
zete ve mecmuaların ithali, bun -

<lan sonra sertest olıpayıp li'zum 

lu maddeler ithal \lı, çerçevesin -

dci.1 çô:arılac~!;:lır. 

lS ik:nc·teşrin tar:h:nt!en ~t!ba 

ren bu r.,e~riyatın ith:ı.!i bir yıl Ön • 

C 1 • ··ı• • L t •• • ' c ;ı t .. :en.n y:ıL"":::.n :ı c ovız :u -
1 

susunt:~1 :i im
11

·-r.!r.:·: :·~ n:-z.:rı ·:i. 

ROMANYA VE ZECRi 
TEDBiRLER 

Bükreş, 15, (A.A.) - Parla · 
mentonun sonbahar top'antı dev -
resi açılmıştır. Kralın :;öylcvindc, 
arsxu!usal durumun vch3me~i lmy 
derlilmekte zecri tedbirler Ro • 
mnnyanm u!us ar s:::sye~es~nin sn· 
dılc b'r üyesi hakkın:!a kabul et · 
tiği ağır bir yük olarak tavsif o -
lun~a,ııta:!ır.Söylevc'e munl:cC:c · 
lere ve mc·.':lt! ittif a.dara sndnh:..t 
lüzumu h::ıy~ed lcrek clieer dev -
!etlerle o?an mU~a::eb&:ı.tın ul 1tk.r 
sosyete!:İ ~er~evcsi :çimle iyile§ -
mes:n den b~.h::e .li!me~tcdir. 

ALMAı.JY A HA.ı:9<P LEV AZI~ll 
Hlr.AÇ VE iTHAUNI YASAK 

rTTJ 

~ht ! erden - tarih kadar ta
eu ö 

ll<:enin de karanlıklarına 
l Yılrn ka'a·n-gtı-nl-er_ı .._ __ 47-...:..--4-(ı•ı -.! 

' barc al.na:o-.k~ır. 

Ecr:in. la. (t .... A.) - Bı-:-,i:n ya 
yı!nn b"r b.1 . .m, her ti:rlü harp 

gere:;:n·n i'ır::-:: ve ithdini yasak 
etn: 0

' le lir. '~:' ı:: n ta$rıh etti -
f.." ne tiC ~ l :- 'J e C'Ç' eri üzerin -
c1e ye.pıl ..... ~ .... ~: ' er t. lü muL'.mele 
sü b3kı:uı'ı~ı, ihracat ve ithalat lto 
mber:ini t:lraf ın-'nn ,·cr?b::ek bir 
bildiri~· :-ı • ... ~re~ e~ra·ne göre, bir 
ço!; i'. kelerde ır.ı: .. e' er olan ke.n:.ın 
larn !.e:nzeme· te ofo.::ı bu )'eni l:n 
mın snye:ı"n:le hM~Cımet, r.ilah 
transit ve i'·ıL:. n~mı lccn~ ol \ e 
hnrp ~.!en 'evletlere sTh rolb.n 
cns.nı yc.~:.!t ecleh:le:ektir. 
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Markaya dikkat 
JUVEL gazocaklan ve BARTHEL 
Kaynak lambalan taklitleri sürülü
yor. Hakikileri istey;niz. Bulunmadıfı 
taktirde Türkiye umum satıt dep.oıuna 
Dejö Giyarmati. 1stanbul Kuru Kah

veci han 21 müracaat ediniz. 

Ankara Jandarma müstakil 
taburu komutanlığından: 

1 - Jandarma Müstakil Ta~uru erabnm bir yıllık ihtiy.cı için 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulan birinci çetit ekmelin ve 
Tabur hayvanlarının bir yıllık a. pa ve kuru obm miktarı ve tahmi ~ 
bedeli ikinci maddede yazılıdır. İıteklilerin ebiltme ıününde ya ~ 
alı 1aatten bir aaat evvel teklif mektuplannı komiayona vermit 
hahmacaklarclır. Eksiltme prln'\mai paruız olarak tabur karar • 

a&Junclan alınacaktır. 
2 - Sabn alınacak birinci (etit ekmelin miktarı azami 125000 

ubrl 120000 kilodur. ilk teminab 1172 liradır. KUru otun miktarı 
aamt 120000 ukarl 100000 kilodur. ilk teminab 540 liradll'. A.rpa
DID aumf miktarı 170000 ukarl 150000 kil.dur. Uk temut 786 iP 
radır. 

3 - İt bu erzaklarm aJrı ayn ekailtmesi :yapılacaktır. 
(3351) (7182) 

Elbise ve palto yapbnlacakbr 
Hagoan sağlığı küçiik sıhlııye memurlar mektebi 

• 
aatınalma lcomiayonııntlan: 

Mektep talebesi için yapbnlacak 20 takım elbiae ile 19 adet pal
to açık eksiltmeye kODIDllfblr. Tahmin olanan bedeli 701 lira olup 
munkkat teminab 52 lira 57 kunqtm. Eksiltme 21 - 11 - 935 w 
rihiDe rutlaJ&D perfenbe ıünü aaat 14 de Fmdıldıcla Ytikaek Melr
te,ı. Mabuebecililindeld 1atmalma komayoauncla Japdacaktır. lrnltBlt•• alı emıler s.u.ı,, ... , ı ı ••• ..... ._ ............ 
Iİlt t480 1a71b kanundaki belgeleriJJ.._._, lllUaffeD ,W. Ye aaı -
atlıl ltomiqoncla bulunmalan. (1t71) . 

lstanbul sıhhi müesseseler arthrnıa 
ve eksiltme komisyonun danı 

Le,lt Tıp Talebe yurdunda mncut altılı eatlam ve biriai dalı • 
mk 79di adet lmllanılmıt Çini ao ba 20 - ikinci tepin - 935 Çar -
pnha sünü aaat 15 de Cataloilancla Sıhhat Müdürlülü binumd• 
ld ltomiqonda pazarlıkla 1ablacaktır. 

Tahmini Fiat: Sailamlarm taneai 15 ve datnuiın 10 liradır. 
Mmakbt teminat: 7,5 liradır. 
Sobaları ıarmek iıteyenler Fuatpqa Türbesi kartnmdaki yurda 

w puuhia sinıceklerin de belH sün ve saatte Komiayona ıelme 
w (m~ 

1 1 
O.latacla Peqenbe pazarı me., kiinde bulunan Emetullah namı di• 

ler Valde ftkfmclan bulunan h.uap camiin tapudi kaydı o)madı -
....... wtaiz tasarruf muameleıi yapılarak bu mahallin ba kerıe 
E_, iclareei namma teaçili Evkaf müdüriJetince talep edilmit btt 

k ?UM biDaen bu 7er bakkmda tuarruf idcliaamcla halunan •area 
•ınld tuurafiyelerile birlikte bilesale veya Reemt Vek41etle vekili 
Wlnlrlle ve1aiki tuamıfi7elerHe birlikte tarihi ilindan <>.ı .,... aüu 
affında 8822 Yaride numaruile Beyoilu Tapu Bqmemmltliuna 
wııa m14deti inkizumda maba-lincle bulunacak tapa memuruntt 
.. acaatlan ilin olunur. (7213) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Sabn Alma Komisyonundan 
t - Mevcut enaf ve nümmaeıine UJIDD "lOllO,, )ir&hk •dqajl 

Upifb urf uauliyle J&ııclarma GelMI K. kuraimda atmaı.. komit
,_..,. 27 - 11 - 935 Çarpmba aüaG eaat oacla satm aı .. .-=alıtır. 

2 - Bir kilo 1&d• için doksan kurut hiçiblait •• ilk tmı.a.b 
781 lira Z5 kmuttan •baret balmwıUfbn. 

3 - latelüder paruız olarak prtnameaiai her tün bmi•J~ 
ela alahilirler. 

4 - EbiltmeJe ıirmek iatiy•nlerin teminat ••lrhu veya 
wn• meldaplanm ekailtme aaatin\ien bir eaat eneline kadar k• 
... o• ..,.it olmalan. (3303) (70tl) 

Denizyolları 
lfLETMl!SI •-••en: KaraU1 - &lprlbqt 

TeL a.112 • Sirkeci llDlrdu •de 

-- Ha• tel.ıo•: Z2740 --

1 ıabzon Yolu 
GOLCEMAL Vapuru 16 

lkincitetrin CUMARTESi gü-

250 metre mikibı 
ceviz tomruğu 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünd 

nü saat 20 de HCJPA'YA ::_.. Tahmin edilen bedeli 13750 lira olan yukarda miktarı d 

dar. (7154) yazılı malzeme Aakerl fabrikalar umum müdürlüiü ıabn alma 
yonunca 28 - lkinciletrin - 935 tarihinde Perıembe ıünü 

M eı ain tola de bpaJı zarf ile mal• edilecektir Şartname paruız olarak 
ERZURUM Vapuru 17 1- ,ondawı verilir. Taliplerin muvakkat temüı11t olan 1031 lira 

kinciteırin PAZAR günü aaat şu havi te~Jif mektuplarını mezldi.· ıünde saat 14 e kadar 
10 da MERSIN'E kadar. vermeleri Ye kendilerinin de.2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

(7193) rindeki veıailde mezldn ıün ve aaatte komisyona müracaatı.L 
ı----------•ı ( ... 

·Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 18 lkinci-

tetrin cuMARTESt tünü... Jandarma genel komutanlığı 
at 19 da. IZMIR't: lladar. 

c11M> satınalma komisyonund 
1 rabson Yolıı 1 - ·Kapalı zarE ,.JuiJtmeainde Yerilen fiatia tam 

COMHURIYET vapanı 17 1.&rülmemeainden (55} elli bet im~ tahmin bedelli (10,000) 
lkincitefrin PAZAR aünü saat kilo vazelin pazarlıkla ?.1 - 11 - 935 Çarfaniba süaü aaat ( 
20 de RIZEYE kadar, ''7217,, Jandarma Genel Komulanlıiı M.uraiında aatm ahnacakbr. 

... .... .ımı ............ , 
2 - Şartnameler peruıa komisyonumuzdan almabf);r 

/dtınbul ikinci icra memıırlulun • meye ıtrmek iatiyenletİtl pua:lık ıünii ve saatinde (414) 
4aa: . on döıt lira (50) elli k-.:11afluk makbuz Yeya banka mektuLb 

Merhun olup paraya pnilmealne misyonumuza bq vurm1llan (7084) ( 
karar verilen lstanhalda Yetlldlrek - --------------------..--. 
de Hoca laaıuada 12 Ne. la dfikkbda 
Cemile alt iti makinesi tepinlsanl • 
Din 20 fnd prpmba shl aat 11 da 
mala&Umcle lluır bulanacak meaara 
tarafıadan atılac:alı llln oluar. <V. 
No. IOM5) 

Somadan url aen~tlerle deli§ -
tirilmek üzere tfrketimiz hissedar. 

Kocaeli memleket hastanesi 
baştabipliğinde 

Kocaali meml41ktıt bubnu\ne 34 lira ücretle ve ı&~İ de 
neden verilmek üzer" bir erkek ve bir kadın butabakıcı a 
Rutabalacı melitebin~en ll'ezun olmak v9ya ovvelce 
de hutabakıc;ı olar\~ ~allfbirtta aair ftlika ıöıterme\ t&nmtıı 
kalariyle erbabı ...._ .. ,claa oldu:rlanna dair poU.ten tw.IJdl 
beraber hutabane bı&f tabiblijine lıatvurmalan. (71 

larmm iştirak hisselerini mübey • ~-------------------~ 
yin olarak verilen muvakkat his· Denizcilere ve gemicilere . ili,-·-~~ 
se senetlerinin dördüncü cildinde 
391 numaradaıı 400 numaraya ka- 1 ablisi ye genel direktörlüğünden: 
dar 10 adet muvakkat lµsse sene- Y e,ilk&y ıia düdütü tamitab bitmit olduiunclan adı .... ~"'!' 
di hiç bir nama doldurulmalw • düiün 20 - 11 - 93-; Çaqam1>a wbabı saat 8 den iti~,..,... 
zm ziyaa uğradığı şirket hisseda- aeçeceti bütün deni~-:ileıe Ye alüadarlara ilb olunu' ( 
randefteriile dip koçanlannm,.__ ________________________ ~-+-~, 

te~kh>d4Pl ve bu muvakkat his -
selere basılmak üzere hikkettiril
ıq olan yuvarlak tekilde ( Ken • 
dlr ve Keten Sanayü T. A. Ş.) i· 
b&resi yazılı mühüıiin zayi olduğü 
anla§ıldığmdan gerek 891 numa. 
radan 400 numaraya kadar on a • 
det muvakkat hiSse senedinin v~ 
gerek mühüriin şirketimizce ipta
line karar verildili ilin olunur. 

Kendir ye Keten SanaJ'ii T .A.Ş. 
MECLiSi iDARESi 

lıltın6ul a1ı.-.IJ9Jndl,,.... malı.. ,,,..,,..n: 
Hayim Bahar tarafmdan kan&1 Or· 

takiyde ba•~ aokaimda 3:a numarada 
mülm iken ikametlllu mep.aı olan 
Lealemor ale7hine a~lan batanına 
daftallldan chla)'I tayin oluan 13-
11-ea& çarpmba dal Ulnen vaki 
teblliata rataren mallkemede lıurr 
1'a)anmadılmdan haklmada gıyaben 
karar itftulle tehlifine karar verll
diilndtn m•maileyha Lealemor 18-12 
-935 aat H de plmedltf veya bir 
vüll slndmaecHil takdirde mahme-
19 111&hn dnam olaaeatı teblli 
makamına bla olmak bere llb ola
nr. (V. No. l0888) 

ZAYt - tatanbal lthallt rilmrU • 
lbden 2'M nmara n 5--'1-9.'W No. 
111 t.nanoame ile •aameleai yapılan 
R8IHC maıta on fıp 1Updır ~alı· 
m 1'18088 No. n 5-7-tM tarlllH 40 
llralık depodto ınakban -.JI olmat
tar. Yenlaf almaealrndan dlferlnla 
taamil 1okt11r. 

1 ~atanbuı ~eledl)'esı H•n•arı 
--·-------~ 

Ketif bedeli 4089 lira 75 kurut eski Koca Mu~fa pafl! 
... i tamiri açık eksiltmeye konu'muttur. Ş.rtname •• keli( 
lnazım mildtirlüiünde ,ariilür. Rbiltmeye ~-İf~ 
1500 liralık it ,apt...,. dair bavındıriık direktlrlüiiacle 
ehliyet Yeaikuı ve J480 N. lı arttırma ye ğiiltme kanaalıi 
vesika ile 303 liralık muvakkat teminat makbuz •ata mı&a~ 
raber 2 - 1 ci lıinun 935 paar~eai tünü .Ut IS de üimi 
de bulunmalıdır. {I) (mM) 

Seftelilı ...m..nun.n 

Beyoilunda Şahkolu mahallesin · 
de yüksek kalclmm S. kütilpbane 

ca.. 

bİll&lı . llO 
Kapalı Ç&rtı• yarım tathan S. t 
N. lı ka,ir d«lkk'n 12 
Kapalı prtula reaHm S. %7 N. ı, 
dükkin ıa 
Kapalı ÇU'fıda yeni parçacılar S. 
ur N. 1ı dükkan 2' 
Kapalı Ç&l'flcla divrik s. 35137 
N. lı &fükkin 41 
Caialoiluncla cezri kuma M ha'-

. dım Haaan .,... Mecli'eae1inin 6 
N. lı odası • 
Tahta kalede R~ S BaJ.. 
kapanı S. 17 N. lı dülckln 144 

y okanda aemti aenelik munammen ldrUı .. illlidl""' 
natı ;uılı olan mahaller 938 ae .. eai ma1111.,...... 
YeribDek -.. ayn ayn açık artt !rm&f& koaalmnfbll\ 
leYUDD müdilrlGpnde ılrillür. Arttirma,a ainD*k 'Mlillm.,. 

larmda ı.aaterilen muvakkat ten!'nat-- maklnıs veya _.Bil"' 
ber 412' ci Kimin 931 ç&l'f&IDba titıı aaat ti a. ~ 
...... ...... (1) 


