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1Sayısı heryerde 
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Trakyada manevralar bugün· başlıyor 
liatay Türkleri/ Bütün hazırlıklar bitti 

t eh 1ikede1 
1

Bugün saat 17 de lıareke_te qeçilec.ek 
II~~larını ve havatlarını korunıak 1 ~:;,;::f .. ,-;;:..,--- · ~ -·, ... r-· ,-- . '"'" -· 
•çııı tedbir Hlınak zamanı uelmiştir 

<· ~ 
'-lflı . 

'llede asayişi koı uyacak biı hilkumel yok! 
1 li,tlyd .. 1 ............ --···: 

~~i~":d:!~';,~:~·;i:~;~~~~·.~:~ r·ATATTIR K' ün ! 
~e b'!lld ısya1:1 haberleri gelme : 
dly taıiy 1

•• Bu ıayan haberleri Ha /1 endi I' /gaz ıs/le gaz· j 
·~:::·,e~~u~i,· derece daha ay dıklaıı hatıralar 

h'rtı "e ':!••1.Iıror ki Suriyef!e ni ve diğer vesika/al 
t erıuı rn ayıtı muhafaza edecek 
llt. 8ö )ntaZP.m bir hükumet yok Tarih ••rıl•lnde 
~ef~kk~ e bir hükumet;n ne vakit gö•terUecek 
.
1
\lriye ~ e~eceğı de belli değildir. Türk 

ı e berab a2ıyetinde yerli hükômet l:sta11bul 15 ( A.A.) -
-ı oldu.ıt..~r Fransız idaresi de mes ı urih Kurımıundan: 
ile L gun Atatürkün kendi elyazısı He ve 
~ ql'fı a ~öre Hatay Türkleri ya diktesi suretile a.rkadaşlarım.1<.. 
1/' söı J.a~ıfan tecavüzlerden do yahut onlardan intikal eden ze-
d!t otorit ındeyecek le dinletecek vatta mahfuz bulunan hatırala-
lt, e e göze ıörünmemekte ! 
li : rının ve, Tarih Sergisinde göste-

til •t.yd : rilmesi TUrk inkılap tarihince 
,. el\ F' l'l a \'azif eıine nihayet ve i faydalı olan vesikaların, sergiden 
~eıı ·· na12 Mend b Du · i 
l'ijl'lcllln fsta b ldu u rıeux ıe J sonra yine kendilerine iade edil- • 

...,.,. Rlzeteciİ !I ~n geçerken ı mek Ur.ere lütfen Tarih Kurumu- ı 
.....__ tt......- La erıne. • .. d .1 • • ı 
~·~~~ ~-~ •l'Pttcl 

1
. na ıon erı mesı r!ca o unur. 

)'de ~niı ki orad . 1 dh:J ~ . Dcl~~- oarnın 11'.LU"ib f 
~ lltz.rna . a •f er a a zı Kurumu Hkr6terliği. 
~ lldan so gırecektir; bilakis : ............................. - ............... - ..... 1 

Çorlu 15 <Hususi) - Manevrayı 
takip etmek tir.ere davet edilen 
matbuat heyeti bugün otomobil
lerle Çorluya gelmişlerdir. Ga
zeteciler kolordu komutan ve 
manevra bqhakemi Korgeneral 
Salih omurtağı ziyaret etmişler, 
Korgeneral misafirlerine büyük 
bir nezaket ve hüsnü kabul gös
t~iştir • 

Gueteciler bundan sonra Çor
luda bulunan k11.111ızı fırka ko
ıuuw11 1C1~l~üri-ahman 

Nafw ziya.ret etmi§Jerdir. 

Manevra umum komutanı Or
general Fahreddin Altayın yarın 
(bugiln) buraya gelmesi bekleni
yor. Orgeneral Ali Said, Orgene
ral Fahreddin Çalışmer, Orgene
ral Yakup Şevki, İstanbul komu
tanı general Halis, İstanbul ko-

mutan vekili general Cemil Cahit, 
Harp Akademisi komutanı gene
ral Ali Fuad Erdem, jandarma 
genel komutanı general Naci Tı· 
naz ve birinci ordu kurmay ba§· 
kanı general Eler.cm Baydar da 

(So11u 10 uncu sayfada) 

Efgan Erkanıharbiye 
dün geldi 

reisi 

•sı111 °bekJ;a. ~arıtıklıkların art 

d' [)~itli . Yınız.,, M •• ı .A.. • 1 ~lldis~;· Bu .. sözü.n manasını tim u ayım 
r:'r,,, er rosterıyor. 

~il sa na ı ı ~i •lnca" ~ına yı larca skende 
t f oı,11 gı ıdaresine nezaret et 
t'!rklıkıa rd•ıni bir adam böyle ka 
~dalti i,~ ~n tikayet ederse bu / 
ı_) l'urkı:;.ı !•nzim etmek ve Hıa 
ti~tıı ~hf ının haklarını ve hayatı 
\) di sure uz ~t~ak için artık 1 
d.lltlk l tte duıunmek ve tedbir 

velti de 
·vander
yendi! 

Trakya mane\Tala
nmıza i§Urak ede
cek olan dost devlet 
Ef ganistanın erki -
nıharbiye reisi ve 
Efgan ha.asa alayı 

kumandanı general . 
Esadullah Han dün 
sabah Semplon eks. 
presile şehrimize 

Gelecek hafla 
1 
kel\d' -.ııanı gelmit oldu~· k~n 1 •••-• 
t\. •rıe 1 lJU • • 

~ uikJc an &fılmıt olmaz mı 7 
\t-1ıa111~tk edelim: Halayda Türk 

oruınak için Milletler 1 

ASIM US 
(Sonu: s,,. 4 Sii .. 1) tıııı11111.., 
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Porı ekizli J 
,.ahibe ) 

s ~ i 
• 'hibeler nasıl I 
~e" ~ bır erıer; seven i 

rahibe nasıl i 

ı Yaşar? \ 
ı tıu 160 ~ f rı,•lırıqe mOddetle bir ma· j 
1 ~ bQ duvarları arasm· ~ 
\ tııı 'lc.:.flk aıkile yapaya!- j 
I hrrıı, bir rahibenin ~ 

Q/,. I i 

intikam maçı var 

~
b azın hayatı € 

"'"""•• ki Uilne kadaı ~ 
11•1111111111 rı I V 't . ''iU • . le Va>~eruelt ııazik bir va...-iyettc: Altta: Mül<iyim galip .. 

'""""'"'""""'""'"''""""•......I: s. e . .ıı ayım ......__ (Yazı.cı 10 11nı·11 •t1r/mln) 
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s 
~ilaabakamıza işt/ıak edl'n okugucu/aıımızla 

tasnif işi bil .. ı iştir A1_ •• firmalarına alt 

lısabakamız bu halta noter huzurunda 

iZ 
ıadgo 

yapılacak 

gelmiştir. 
Heyet istasyonda 

askeri Umeramız ve 
bir ihtiram kıwı 
tarafından karşılan-
mıştır. 

İstasyon Türk ve 
Efgan bayrakJari · 
le süslenmişti. Esadullah Ha11 dün §ehrimize gcld 'ği esnada 

General Esadullah Han trenden inin· devletin b11.yraklarile silalcnmektedir. 
ce bando muzıka, evveli. Efgan. sonra Yunan, Efgan. Irak bayrakları -0tel
Tilrk milli nıarşlannı çaJmı§ ve marş· de bulunan misafirlerimiz şereflerine 
Jar hUrmeUe dinlenmişitr. Türk bayrağile birlikte dalgalanıyor. 

General Asadullah Han Perapalas Buglin bu b.ayraklara İran. yann 
oteline misafir edilmiştir. Efgan aske- Romen bayrağı ilave edilecektir. 
rt heyetinin diğer bir kısmı daha ge- lran heyetinin bugün şehriınfac gel-
Jecektir. t mesi bekleniyor. 

Perapalas oteli şimdi, dört dost 

Manevra intibaları 

Beygirden makineye 
Bu ıatırları Çorludan yazıyoj 

rom. 1 
Trakya manevralarını takip et 

mek zevki, ıünlerinin çoğunu ga 
zete idarehanesinin duv2'rları ara 
aında geçiren muharrir için gerçi 
doyum olır.az bir deiitikliğin lez 
zetidir; Jıtanbuldan bir kaç gün 
için aynlmak, batka tehirler bat 
ka Y&f&Ylf ıörmek ve bilhaaaa 
bambatka bir manevi hava ile ci 
ğerlerini ıitirmek az lezzet değil 
dir. 

Hadiseyi bu kadar basit ıayma 
manızı rica ederim. 

Bunlann hepsinden üstün ola 
rak tunu belirtmeliyim: 

Parçalanmıf bir haritayı reel, 
tam, müıtakil ve emniyetli bir va 
tan yapan Türk ordusunu tekimü 

lünün en son ve en yeni safhalan 
ile ve en yakından görmenin vere 
ceği tad haklı bir zevk ve iftihar 
ile göğsü kabartacak bir hadise 
dir. 

Y eıilköyde evimin kapııından 
beni almak nezaketini gösteren 
değerli arkadatım izzet Muhitti 
nin gürbüz ve usta elleri araıında 
volan, itaatkar bir eda ile kıvrılıp 
dönüyor ve otomobil asfalt yolun 
üstünde kayar gibi, uçar gibi ilerli 
vor. 
. latanbuldan Çorluya kadar ıe 
çen iki buçuk acı.atin en mühim ha 
disesi medeniyetin de en mühim 
hadiselerinden biri ola_n aıfalttır. 

Relik Ahmet Seven~ 

.(Sonu Sa, 4ı SU, 1)"' 

ı 
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Cüretkir bir proje Buısa mektuplaıı: -------------111'"11 
Uludağ Çin maliye nazırına göre Japonlar Asya egemen/iğ 

• 

-·- ellerine almak ~igetindeymişler 

200 Metrede dün-
yanın cenneti 

• 
Kayak sporu ve turiım bakımındun mem!ekelimi-

zin en emsalsiz yeri ohm Uluclağdan nasıl 
istifade el meliyiz 

Uludağ üzerinde muhtelif cins agaçla Kış günleri hava açık oluıı;:u taınan bu 
ra mahsus ayn mıntakalar vardır: Da rada güneş adeta yaz harareti yaratır. 
'ğın 400 metre yüksekliğinde Pırnallık Sporcular sı;aktan tc.-rler. Fakat hava 
baılar, 600 metrede kestanelik, 800 met bulutlandığı zamanlar derhal şiddetli 
rede meıelik ve onnanlık, 1000 de Ka bir soğuk başlar. Bizim dağa çıtığımız 
raçam, 1300 -1500 de aanf1beTlik, 2000 gün Ağustosun dokuzu idi. Buraada en 
den sonra otıuz ve ağaçsız kayalıktan sıcak bir yaz günü hüküm sürerken Ulu 
batka bir §ey yoktur. dağ otelinin bulunduğu yere gelince 

tki bin metreye varınca Uludağ ote kendimizi birdenbire kışa girmi§, san 
tinden evvel yol (Cennet kaya) denilen dık. Derhal pardesülerimizi, paltolanmı 
tepenin eteğindm dolaJIYor; Bursa hal zı giymeğe mecbur olduk. 
kevi t.arafmdan yapılan spor kulübü Fakat Uludağ otelinin bulunduğu yer 
"Kayak evi,, sağda ve biraz yukarda ka denizden 2000 metre yükseklikte olmak 
lıyor. Uludağ oteli çıplak bir meydana la beraber kimıe bunun farkında olmu 
kurulmuı, sonradan etrafına bir çok yor. Genif, dalgalı dağ üzerinde ufuk 
çam ağaçlan dikilmiş. Fakat dağın her her taraftan bir çok, tepeler, dereler, va 
tar.afr çamlık olduğu halde dikilen bu diler, yamaçlar ile Kapanıyor. 

çamlann hemen hiç birisi tutmamıı; ku İnsan kendisinin yüklek bir dal tepe 
rumuı. bu tecrübe gösteriyor ki ağaç sinde olduğunu sadece havadaki hararet 
oikmek te ayn bir sanattır. Yalnız çam de~ifmesinden, bir de karpdaki engin 
fidanlarmı oldukları yerden kaldırarak daı?;ların yamaçlarında, hatta dereler içe 
kökUnü istenilen bir yere gömmek kafi risinde dağılmıJ sis tabakalarından anlı 

Çin maliye nazrn. İngiliz krahnın taç 
giyme merasiminde lıulunduktan sonra, 
A vrupada dolaımağa ve muhtelif · dev 
Jetlerle teman b~şlamııtı. Bu arada İn 
gilerede Çine yapılacak demiryolları 

na mukabil bir istikraz aktetti. Fransa 

ile de bir istikraz yaptı. Unutulan kuyruk 
Pari&ten ıonra Berline giden B. Kung . d . 

şimdi oradan da Viyanaya geçmiş bulu Şehır • otur~l~~-" evlı kadınlan 
mız araacllda yen, bir p)aJ mocluınm alıp nuyor. 

Çin maliye nazırı Berlinde iken bu yürüdüğünden şimdilik haberdar olduk 
lunduğu bir beyanatta, Çin - Japon lannı pek ümit etm.iyonun ama, deniz 

h d. ı · h kk d ·· 1 d · ti' kenarı aayfiyelerincle İstirahate çekilen a ıse erı a ın a şoy e emış r: 
"Japonlar Çinin şimaline daima taar terimiz, bazı r•nç lcıadınlannuzın, bir kurt 

ruz etmişlerdir. Mukden hadiselerini yavrusu kadar çıplak çocukların ~tlerin 
1932 deki Şanghay hadiselerini, 193; den tutanJı plajda aş.sğı yukarı dolaş 
deki Yehol, yine 1933 deki Seddiçin trrdıklannı herlıalde rönnüı .olacaklar 

1935 ve 36 daki Çahar ve Suı Yan hadi dır. 
selerini hatırlayın. Bunları bütün dünya Kachnlannuın köoek. kurt may 
biliyor. mun hatta ıincap cinsinden b"r çok ufak 

k h tefek mahlükatı yanlarında taşımRk ade "Bugün ü adiseler Japonların pro 
tine vakıf Olmayanımız .ar mı?. Kadın gramının bir devamıdır. Çin arazilerini 

ellerine geçirkem Japonlann üzerine ha kousundı., kendilerini gıcıklayaca!< en 
büvük tabiat parçasını koklayan bu hıty 

kim olmak, bütün Asya egemenliğini el 
vancıklarm, kalına kartı duyduğu eıa 

lerine almak ve garpteki bütün 1'Jyilk 
devletlere karıı kendi üstünlüklerini mu ret hialerinde, tabiat kanunlannı :llt Ü!tt 

edecek mahiyeti pek c!üşünmemİi ola 
hafaza etmek hülyalarının yeni bir saf 

cağız!. Sadece kum üzerinde yürüyen 
hası değildir. Fakat bu. dünyada ıimdi 

bu iki beyaz ayak sahibinin. ye,til yllp 
ye kadar düfünJlmcmiş derecede diret 

raklanndan aoyulmut b:r dal kadar ya 
lı:Sr bir proj:dir. 

nında çıplak taiıdığı bir çocukla, ne de 

lngilteredeki Al
man mürebbiyeler 

mek istediğini., doğrusu kendi hesabım~ 

değildir. Bunun bir mevsimi vardır. Son yor. 
ra her fidanın bulunduğu yerde güncıc Vadiler içinde ve yamaçlarda görülen Casusluk teşkilatında 

pek kestirern• dim. Re .. cA plaj me' ~imle 
rimize yeni b'r mcda a~ıfa-rak i:teyen 
bu kadın1n, çocuiunun au ve kum kova 
amı beraberinde retirirken unuttuğu bir 
Jey vardır; zannetieraem bir kuyı uk! 
- KENAN Hulusi 

Mesela ilaç da satan bekkalJarlll 
ıeneainde ilana verdikleri .,.raJfl' 
nu 4.5 milyon dolan hulmllfl'I'• 

ral Motora bu 1olda 5.371,000 ~ 
T obacco 2 milyon 357 bin ve 
mi bet firmanın beheri bir mil>'°° 
dan fazla para h_.._..,lardrr 

San Franıiskolu 'bir eskicinin ili' 
rıUı 10,000 dolan bulmuıtur. 

Amerikada büyiik razetelerİJI. 
diyetinde bu ilanlann tuduju 1*" 
nünüz! 

B 'r not 
Mizah edebiyatında 

kelime: Festival.. 
aso çocuklu kral I 

Şark •mllınlan arasında olchaı-~ 
~ kralları araıında da çok çOll' 
hükümdarlar vardır. 

Fakat, bunların arasında poJottf' 
lı Oruıt'un rekor kırdıiı ,~ .. • 

Müverrihlerin kaydettijine ıötfı 
)oya icralı Orustun 350 .... 360 
•annıt! 

TUrkçe ___ _. 

Va - Nu Haberde yazıyor: 
Süleyman Nazif meT'hum, '' 

ca,, yı en iyi bilen muharrir sa'/~ 
Bir gün konuıurken: 

- Bilahara. ... - dedim. ve rüzgarlara karşı vaziyeti ne ise ona bu sis ve bulut yığınlarının ağır ağır sü 1 l 
da dikkat etmek lazımdır. rüklenmesi J&İrane bir levha vücuda ge mı ça IŞlgOT ar 90,000 yeni Kaılannı çattı: 
Uludağ otelinin karşısındaki tepeye tiriyor. Deyli Heralt gazetesinde okunduğuna mütehassıs - Nedir 0 k"elime bakayım? 

Çoban kayası diyorlar. Onun yanında Uludağ memleketimiz için Turizm ba göre, fngilterede bürolarda ve evlerde Sovyttler birliği yüksek mekteplerin Yazdım: 
Dombay çukuru, beri tarafı Sarı alan. kımmdan emsalsiz bir kıymeti haizdir. çalışan Alman kızlan İngiltertdeki: Na den, geçen seneden on bet bin, evvelki - Yanlıı! --dedi.- Lamelil._. 

Sarı Alan da 2000 metre yükseklikte Fa.kat bu kıymetten iıtifıde edebi!mek zi casusluk teşkilatı içerisinde çah§mak ıeneden iae kırk bin fazlası ile, 90,000 raki med ohnayacak. O kelime 
dir. Bu sene ağustos iptidasında buraya için bu türlü dağlarda bqka memleket tadırlar. yeni mütehassn çıkacaktır hare,, dir. 
istanbulda Amerikan hastahanesi baş Yerin temin ettikleri kolaylıkları ve tür 1ngiliz emniyeti umumiyesinin yaban Yüksek tahıillerini bitirenler annın Arap harfleri zamanında, ' 18' • 
hekimi Şepel kamp kurmu§. Aym niha lü tertibatı biz de' ya~lıyız. cılarla mcşgip ~ dal~. ~!~ sıkı da, ~deiı.~ ı.-;.,..,,. '"~·· ., .. 'lllır .. ,tnails • · ... - ...... "e" .... ............... __. .. ~~ 
yetine kadar orada kalacakmı§. Bu da ASIM US tahkikat nctıcesinoe1Ingıltereoe yl'rleş trilerfnde kullanılacali 2ı, ı 20 mühendis o tarihten itibaren kendinu hıf'zel'I"". 
gösteriyor ki Bursada Uludağın yalnız mek hakkını kazanmıı bir çok Almanla ve zirutin muhtelif sahalarında it göre Süleyman Nazif liaan 

Türk sporcuları için değil, ecnebi ıpor • z ld k rrn bile Nazi teşkilatına dahil olduğunu cek 9,626 ziraatçi vardır. Yxksek mual yalnız tihlıen kanpnazdı. Bir Lif 
culan için hususi bir cazibem varclır. 0 n gu a ta öğrenmiştir. lim mektepleri ile Tıp mektepleri de bu lar, baımuharrirlerin yazılarmı t.ıt' 
Uludağ oteline girdiğimiz zaman dar bir fngiltreye gelen Almanların takip e sene 42. 715 g~nce diploma tevzi eyliye meie, yanlıılıKlannı çıkrmaia 
sofaya beı on kifilik bir sofra kurulnıut e• k dildikleri meydana çrkmıJtır. cektir. f tı. Tıpkı bizim burünkü Abfet 

hı. Bir odada masabr etrafında kunılmuı 1 f a m yon Bürolarda ve evlerde çalışan krz işçile Ba'dv"n dlnlen'yor muz ribi. Lakin. o, öyle yeparıas* 
ler toplanmııtt. Yan taraftaki genitçe sa rin muayyen bazı malumat toplamaları bafmakaleyi pannaiına dolar, iıolİ 
lon tamir olunuyordu. Otele bir banyo parça 1and1 istenmektedir Bu kızlar, Almanya hesa Etki lnriliz Batbakam Bay BaHvin fesini ıözden aeçirir rihi, yaııbf 
odası ilave edilmif, yeni banyo tesisatı bma toplanacak olan bu malumatla ala iktid• mevkiinden çekildiii gibl faal ha aJtını çizer, kimin kaç hatası ,,; 
yapılınıı .. Bu~ ~-ibi serin ve tatlı Uludağ Bir gaı alı bit ölll oar kadar olmak istemezlerse, şöyle bir teh ;tattan da çekilmiı cleiildir. Şimdi Lon teıi ıün i&a .. ederdi. 
ıuyu otclın onundcki demir bir boru ' dit altında kalıyorlar: dranın en rüzel mahallelerinden b:rinde Böyle bir imtih•nda, üstad J,f 
içinden tam takır akıp gi8iyor. Suya Zonguldakta Kokaksuda evvelki gün "- O halde "liderler, sizin buraJaki oturmakta ve on Jat ıençletıW, ıörün Aı·m Uı bidnciliii kazanmıtlL 
yalan bir çardak altında on on iki kifi bir kitinin ölmeai ve bir kitinin de ağır ikamet tezkerelerinizin yenilenmesine mektedir. Eskiden siyah bir ceket, çizri mAn Nazif, ona en iyi Türkçe bilelll 
bir kıaç kUtne teıkı1 etmif, Ağaç kUtUk ı~rette yar~larunası ile neticelenen feci mani olmak için nüfuzlarını kullanırlar. li bir pantolon beJaz kolalı cömlek muharrir payeıini tevcih etmİ!tİ· 
lerinden masalar etrafına sandal el di bır otomobil kazası olmu,tur. Ve İngiltereden çıkmağa mecbur kalır IİY•di. Şimdi açık renk koıtümlel' .. Şimdiki muharrirler arasında 
zilmit. mubtelü neval 1 rc1 y er. Zonguldaktan bildirildiğine göre va ve bu koatümere uysun römlelJer •"-"' 

e e en çım .Xyle ecre et · t" lll\Iz. ) k di · düf" ı Ba Bal teY yapılsa .•. ,. diye bir a" dü,ürtCW" Jenfyorlar, keyfediyorlar ...__,_n r" yan mış ır. e en ame te.. o unuyor. y d 
uıazU& Böyle bir tehdit, ekseriya kifi gelmek T t' h .._ d ı d rJ 

aandaye yerin yan yana .....:nn Kokıksuda taşocağı ambar memur vin timdi .. kisinden neteli ve naziktir: - er ıp a .. ası ır. - e er 
..... 1 tedir .. Çünkü bu tekil derhal Almanya a·· '-'-

mi111 ik"ı direk üstu""ne oturmu arından Ahmet ve arkadaşı Rıza pcr utün ai:rui ..-.,ı.n ile ilanfmıfbr. aryınr...-. 
s t ya dönmeok ve binnetice orada cezalan H aat' 

bir takım ziyaretçiler de aşağıdaki §cmbe gi.inJ raki içerek ıerhoı olm1.ıılar k d k 1 • aüü halefine telefon eder, Ubt Oh ıu tertip hatası! Ne can ~ iıİ' 
çamlar altına gitmiş, orada vakit geçiri ~ır. Ahmed <'Cak kamyonlarından biri ma eme 

0 
uyor. ona nasihat vermelc için deiil, aadece ha simidiuir. Fa.uıt öyle dilerdim kit 

yorlar. ıle gezintiye çıkmak istemif. toför mev Hitlerin, İn,gilterede . gizli polis tttki trnru tonnalı için.. tat, imtih!nın., el yazılan üzerifl~ 
k .. Ah t rk da R litına mensup ba111Jıca 100 adamı oldu""u Amer ka .. - ili h .J.. t tah · ··c1:: .. Otomobil He saat dokuz buçukta Bur I~ met o urmuş, a a tı na da s • • .... na say~ı, em ge raze e rır mu -

1 nu anlatan malumat elde edilmiıtir rll ..ı lk. .. dd 1-rdl"' 
sadan hareket etmiştik; saat on biri bi yanına yer etmiştir. ve •n para geçme-en evve 1 musve eıc • ·"' 

Saat yediye kaa.r 00. k ı Avrupada intipr eden fqiat aleyhtan zaman, lisan bilıisinin batta e...,..-. 
raz geçerek Uludağ oteline vardık; bun K amyon a ıaıeteler ve mtcmualan Ntmakla itti Bazı Amerikacla ticaret evlerinin rör lem arasında bı"le ne olduau ıne 
dan sonra sık sık otobüsler gelmeğe baş gezen iki urhot okokau mezba • 
ladı. Az bir zaman içinde gelen otobüs Fakat Ahmet direksiyonu idare tdemc har etmit dükkanlardan en apğı iki ta mekte oldukları railtete fqUlar bunla ç*ardı. 
1 . ki . b ld B Ahmedin arkadatı Rıza kamy:ı:1u u nesi, Alman ajanları tarafından daima rm haJabnda ilincıbjm p-naclıiı ro K--'-------,---------
erın sayısı IC zı, onu U U. e§, altı ~ . . . gözaltında bulundurulmıtktadır . )Ü ......,,....rdir. ad 1 n ar 1c1 n 

otomobil ayrı. çuruma yuvarlanacagı anda birdenbırel _ _, 

Anla§rlıyor ki Uludağ Bursalılar için kapıyı açarak kendini dıfan fırlarp atj , 

yaz günleri güzel bir mesire olmuş. Bir mıiır. d 'i'J 
çok aileler yiyeceklerini, içeceklerini a amyon u?urum ~ parça parça ". .U----.. 
1 k b . . mu§, Ahmedın ceıedı de tanınmayac- ı.. 
ara uraya gelıyorlar. Yayasa demlen b' h . . '" 

. . ır ale gelmıştır. 1 
kokulu bır nevı çalılığa benzeyen ne B' 
ba • .. . ıra1 sonra oradan gecmekte olan 

tlar ıle suslenmış yamaçlara dağılıyor 1 , • • • • 
ame e · · )tom?b~lincLekilcr Rizayı 

lar. Şurada burada, halılar, seccadeler 1 b"h 
' e ı oş yatark .. · ·· l kilimler seriyorlar, ocaklar yakıyorlar, en goımuş er. ur.ı•• 

yemek pişiriyorlar. Akşama kadar dere ma bakt ı . • , a, .. an da l';olmyonun hur 
tepe gezerek: şarkı ve türkü söyliyerek dah~ş oldugunu anlanuşlardır. 
gramofon çalarak burada güzel bir ün Bır~z sonra. Rıza hastahaneye ifarl(' 
geçiriyorlar. g vere~.ıvec~k bır .h.alde kaldırılmış. vaka 

Ağustosun 9 u olmsına rağmen Uluda . ya muddeıumumıhk el koyarak tahkika 
. . . . g ta baş•anmıştır. 1 

zırvesının muhtelıf noktalarında yer yer ~ 

kar tabakaları göze çarpıyor. Karşıdan • -;. 
Çarpı,an "tomoelller -gördüğünüz bu kar birikintileri en sıcak ~ 

yaz günlerinde de eksik olmazmış. Evvelki gece Sirkeciden Sultan . 
Kışın ise dağın her taraf karla dolar. ah:r.ede doğru giden toför Muata 

burada eğri büğrü yerler dümdüz kar fanın idaresindeki 2267 sayılı ot<
olur, Bir çok dereler bile kar ile dolar ye gelen 2127 sayılı ıoför Necati · 
mtf. Onun için Uludağ kayak sporu mabi) ile Sultanahmetten Sirkeci 
için memleketimizde emHlsiz bir yer nin idaresindeki otomobiler Sal 
dir. kımıöğüt çefmeıi önünde birden 
iki daim huıuaiyctlcrinden biri ıudur: bire Ç&rplflD.lfUr. 

-~~. 

- Satılı.k otomobil var •• 
- Yanlı., gelmi;!«Jiniz. 
Antilcooı dükkanı yanı ~mı.ıda., 
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lier hafta başında 
Yazan : HiKMET MUN.R EHiR HABERLERi 

l'olda birisine f 
...... N'8ıls rastıadıg .. ımız zaman· Bir müddet sonra şöyle de\'&m etti: 

"- Hat.ta, genç bir yüze sakal bile 
yaraşır. Yani, sakal bırakırsanız. genç 
olduğunuza. göre, bir mahzuru yok
tur. Daha cazip görü.nilrsilnüz.,. 

Beleaige df'ı hal kon- 1 

lı ola geçmeli 1 Tamir edilen 
tarihi eserler 

~ı ., . 
4.IYeao • .... ı l'lnıca· ç .. • 
...... tı,, 8'üveyind 

WYle bö en haylice. 
.... f1.>1 k"· Yle. 

J• Of' 
': i'ena d U...geçinlyoruz. 
Cıbi haıı eğıl. 

keıı d" cevapla al .. 
~ un h t r maga alı§mıır 
1 ın bana a :ıını sorduğum bir tanı
llııdu: §öyle bir mukabelede bu-

.... a~ 
• l?t1 .... au d e kadar iyiyim 1 

ll'r clir? d...:ı~ Yeni usul bir mukabele .... ~ .... ~ım. 
• llıu\',.~ et, cevab . 

L ""'lk u ını verdı Hem en llau • suı.. A _ . • 
j daıı 1 bır Neı; 

0 
.cun~ııkalının biri, 48 

~' l'.a..... ~varıa ry rk hına.sının üst başın
• ee-·ıııa ge)di~ı~. alttan beşinci kat hi-

' baş gı zaman, bir ahbabı pen 
~ lahu ını çıkarıp sormuş: 

Ilı eııuı k~: Yapıyorsun? Nasılsın? 
'dı . Yt Yere çarpmayan kaza-

" ı 'lı~~ruuah Neron 
I" Si .. : Ya k"..ıar . . . • bir "«lln ha a.u ıyıyım, demış. 

dU8iı~ Yatımız da '"- . t kl k 8etı ... ~ten . , IA::pesı a a 
daıı' l§te h .1baret değil midir? Ve 
taatı e\'Vel a~ıkr akibetime kavuşma-
,,~ &.ınzo' ~~:~ffeh bir saatimde bana 

aı'h. ~ııs , ın. 
-.rat ın d' 
~ lle in~~ ıyorsun. Ben, yıldırım 
~ ha)j111 kte olduğum mesa!eden 
~ fj>iYiın~ §U~rederek: "Bugüne ka-

llııııeı deg~ .c
1 
eı; ahını veriyorum. Mü

ı ll>.I? 

Tenkit alemimizin 
~eronu denebile -
cek kadar çetin ve 
merhametsiz dav -
.. anmakla şöhret ka
~nmış Nurullah A

,!lç, geçen gün HA
i ~ jdaresinde, yi
~""bir kitabı tenkit 
~rken ensesine 

b.lttııı . ':ifan gilneşten si -
'iıı.ı ~~.J'e ••·· 1·--=s -·· :\"·-· 
toı oıınasa b?cereyj indirerek - .kendi-

&'~leıtıe . ıle. ÖNÜNDEK1 KİTABI 
1 ~kii k ıaternişti. 
eliıı- orad 
~ 1 a)ıYord an akseden "ışıklar,, göz-

Küçilk muhatabım sözil bu vadiye 
' -cll:ikünce kendis·ne şüphe ile ba.kmaga 

başladım: Aklından filan bir wru ol
masın diye .. 

Bu 4ızm bahsettiği beyaz saçlı .genç 
erkeklerden, bugün piyasada bırçok 
var. Lakin, saçlarının beyazlanmış ol
duğuna adeta teessüf ediyorlar. Acaba 
bu beyaz saçlılar. bir araya gelip ~i~ 
klüp teşkil etseler, ihtiyara yakın ~ı~ı 
fakat hakikatte birçok kimseler ıçın 

d. ve 
<'nteresan bir manzara aneden ınç 
gti?.Cl başlarını herhangi tenkitten k°: 
rumuş olmazlar mı. Ve kendi yUreklerı 
endişeden kurtulmaz mı? 

İnsanlar birçok kusurlarını mazur 
göstermek için türlü klüpler kuruyor· 
lar: Evlenmiycnl~r klübil, evlene~le.~ 
klübü, şişmanlar klübü. dilsizler klubu 

çıp1akl8.\ klübü. ilah gibi.. 

Aynı şey, saçları gençken ~~armış 
gençler arasında da tesb't cdıhp bir 
"beyaz saçlılar klübü .. açılsa.. _ 

Netice itibarile klilp, layik oldugu 
alakayı uyandırırsa.. saçlarının beyaz. 
lanmasından sıkılmak şöyle dursun, 
saçlarının biran evvel beyazlanmasını 
istiyen gençler bile bulunacaktJr. Ve 
belki, beyaz saç iptilası da başlamış 
olacaktır. 

İster misiniz o zaman. bugün saçla
rı beyazlanan adamların. bu beyazlık
ları siyaha \'eya kumrala boyaması 
gibi, siyah saçları tel tel, badana eder 
gibi beyaza. boyamağa kalkşınlar . 

Fakat ne de olsa. "beyaz saçlılar 
klübü, gönüle ferahlık veren bir teşek· 
kül olacaktır. 

Dilsizler çıplaklar klübü eu \'eya. 
bu maksat, yahut sebeple girmiyenler 
olabilir. Fakat beyaz saçlılar klübüne, 
lıı>rkı-_cı için aza olmak mukarrerdir. 
Çünkü enıııue l:ioııunaa ncrxe:sın sa~! 
beyazJanacaktır. 

lıı 

Biratarda afyon 
Mikdarı gene 
Fazlalaştı 

B'r müdet ev'\'el biralarda af
yonun fazJalaştığından muhtelif 
şikayetler ,·aki olmuş ve yanıl· 
mıyorsak belediye bu işle alaka
dar olarak muhtelif birahaneler 
de b:r kontrol yaptıştı. Fakat 
aradan epey bir zaman geçt;ği 

ve birahaneler yine kendi keyif
lerine bırakıldıkları için muhtelif 
mıntakalardan . aldığımız şikayet 
mel.<tuplarında bilhassa Kadıköy 
taraflarıgda bira içerisine bu de
fa mühim miktarda afyon karış
tırıldığı söylenmektedir. 

Hatta afyon miktarı o kadar 
artırılmıştır ki iki dubla bira iç
tikten sonra müşteriler yolda 
yürüyemiyecek hale gelmekte ve 
umumi kesiklik hissetmektedir
ler. Herhalde Belediyenin İstan
bulun her semtindeki bira.hane
leri yeniden sıkı bir teft"şten ge
çirmesi lazım geliyor. Fazla sar. 
hoşluk vermek için vücudunu 
afyon gibi müthiş bir zehirle 
uyuşturmak hakkı hiç kimseye 
verilmed ğine göre Belediyenin 
yapılan şikayetlerde yakından 

aliı.kadar olacağını ümit ederiz. 

Ege havzasın
da. mahsul 
bereketli 

ıiıclr nıaı.1.uıüıı~Dz 
40 bın ton 

Raporlarına muvafık olup olmaya
cakları etrafında 

mütehassıslar fikirlerini bildirdi 
Vakıflar umum müdilrlüğünce eski\ ağası Mehmetpaşa ~bili; Tamirat pek 

eserler üzerinde yaptırılan ve yaptı- iyi ve muvafık bulunmuştur. 

rılmakta olan tamirlerin fen ve ihtisa- Bcşiktaşta Sinanpaşa camii: Tami-
sa uygun olarak yapılıp yapılmadığı- rat muvafıktır. 
nın tetkiki Başveki.lctçe, İstanbul me
busu ve eski eserleri koruma kW'umu 
azasından Halil Etemin başkanlığı al
tında Belediye jmar mildürü Ziya ve 
Yüksek mühendis mektebi profesörü 
Fikriden mürekkep. bir heyete havale 
edilmişti. Heyet r&porunu hazırlamış 
ve Vakıflar umum müdürlüğüne ver
mişt r. Bu rapor ~uaur: 

Vakıflar umum müdürlüğünce eski 
eserler üzerinde yapılmış ve yapıl
makta olan tamirlerin fe9 ve ihtisasa 
uygun olarak yapılıp yapılmadığının 
tetkiki heyetimize havale edilmiş ol
duğundan bu ayın 22 inci perşembe 

günü yapılmış ve yapılmakta olan ta
mirleri ziyaret ve herbirini ayrı ayarı 
tetkik ettik. 

Yapılmış ve yapılmakta olan tamir
ler heyeti umumiyeleri itibarile ıyi iş
~il:kıe yapılmış olup matluba muvafık 
ve şayanı memnuniyet bulunmuştur. 

Az çok teferruta ait olmakla beraber 
naza.n dikkatin celbedilmcsine lüzum 
göriilen ve mahallerirıde heyetimize 
refakat eylemiş olan Evkaf mimarla
rından, bay Vaı::fi:;e birer, birer ir..ah 
edilmiş olan noktalar aşağıya derce<Jil 
mı5l r: 

.Mihrimah camii: Yapılan \şlcr mat
luba .nıw nfıktır. l\leı m r kemerlerdeki 
boyanın ka ldrrılaı .tk bıı kemerlerin le
mizlenıııı!:i ulıııa:sı ve cskı haller me inde 
edilmiş bulunmaları iyi olmuştur. Bu 

Tetkikat ve milşahcdatımızın netice
si bundan ibaret olduğunu mUbeyyin 
işbu raporumuz tanzim ve takdim kı
lındı. 

Bir ateşçiyi yaralayan 
bir şo/ör aranıyor 
'farı vapuru ate§Çisi evvelki gece evl 

· ne giderken Şişhane yokuşundan son su 
ratle gelen 2627 sayılı otomobil ile çar 
pışmış ve muhtelif yerlerinden yaralan 
mıştır. 

2627 sayılı otomobil şoförü aranmak 
tadır. Ateıçi ağır yaralandığından Bey 
oğlu hastahanesine kaldınlmrıtır. 

lralyanrn verdljil 
kontenjanlar 

İtalya hükumetinin memleketimiz için 
yeniden vermiş olduğu kontenjanlar ala 
kadar iktisadi dattelere bildirilmiştir .. 

Buna göre; verilmiş olan kontenjan 
lar şunlardır: 6 milyon liret pamuk, 2,5 
milyon liret isimleri tayin edilmemiş hu 
bubat, 2,5 milyon liret yağlı tohumlar, 
2 milyon liret ham deri, 1,5 milyon liret 
yumurta, 1 milyon liret taze balık beş 
yüz bin liret zımpara, dört yüz bin liret 
kağıt döküntüleri iki yüz bin liret af 
yon dur 

Hamamcllar terkos ahyor 

!41. 'kat ıt. 
'll kJ Perdey· 

, ' 'ltop:ı .... , ı o kadar hırsla çek-
.J.ı_ lh.. . -ur. 

.- 'q,q l Jrtiıı 
'. ~ ~ '· Pazardı. Perde yapıla-

Iıtl-"' · ~aı- a~a.rtesi .. .. 

Ancak, bazı kimseler için "yarını 

azalık,, nasıb olabilir. Onlar da, henüz 
gençliğinde iken saçlannın yarısı dö
külüp. de, sonradan başına çlft sürdü
rüp tohum ektirdiği halde o canım le
p:ska mahsullere bir daha kavuı:ıama
yanlardır. 

'!V,,,.. ~Ye~taıı Oda gunu Nurullah Atacı, tek-
le ınııa g· dl... VanUlatorlu lfkembe .,JI. •~Önce gbö·rdUk: ır gı zaman şu va- çorbası 

P'I .-_dl vrı.ıııı ı r k ·· 
Y. ~U ve §a oşeyc doğruldu. İri bas- Şu vantilatör denilen .serin hava 

.,,.. "eh t bir gijr>kasınr bir yana koydu. aletini geçen gün öyle bir yerde gör
l!r..k''eıtUı t ~ evvel perdesini yırttıg .. ı düm ki, bana ikinci defa icat edilmiş 
v~ amır ed" • ......., elini ılememiş pencereye gibi geldi; ger1:ekten yeni bir icat de-

~ı.ı\>\> l.lzatıp: ğcrinde hfamet görüyordu. 

Eıeden alınan malümata göı e: bu 
yıl ege havzasında hemen L•:itUn mahsul 
Jer bereketlidir. İktisat Vekaletine arr. 

edilen rapor~arda zeytin rekoltesi ıtuzl 
bin ton, yenı pamuk mahsulü 1 ! bin 
ton olarak tesbit edilmi§tir. Burıdan 

ba§ka kuru •Jzüm rekoltesinin 60 bin 
tonu bulacağı anlaşılmaktadır. I< unı 
incirlerimizi11 de 40 bin ton olacağ• tah 
min edilmektedir. Yalnız palamu·t mah 
ıulü geçen yıla nazaran biraz noksan 
o1acaktır. 

temizleme ameliyatına tedrici bir su
rette de,·am edilmesi muvafıktır. 

Zincirli kuyu camii: K~un tamira
tı muvafıktır. Cami önünde fena bir 
manzara hasıl etmekte olan odaların 
kaldırılmış olma.cıı iyi olmuştur. Bu
nunla beraber camiin revaka ihtiyacı 
olduğundan muvafık bir (;ckilde tekrar 
revak inşası 18.zım gelir. 

Mesıhpaşa camii: Tamirat mU\·afıJc
tır. Devam edilmesi lazım gcJir. Kub
be pencereleri arasına kurşun konulup 
konulmaması hususu her cami için ay
rıca tetkik edilmesi icap eden teknık 
bir meseledir. Bundan böyle yaptırıla
cak tamiratın herb rinde bu mesele
nin mütehassıs bir heyete tetkik etti

Kır1cçcşmc sularının kesilmesi iizeri 
ne bazı hamamJar kapanmıştır. Bu ha 
marn :sahipleri sular idaresine muracaat 
ederek tcrkos suyu almışlardır. Bir kı 
smı hamamcılar hala tcrkos suyu alma 
makta ısrar etmektedir1er. ,,,. 
11•&&&1.&& 

• Belediye iktisat mOdllrlUğU 11rl ll'l

mallığmın kalkmasından &onra arabalar:n 
hamal tarifesine göre hamalın aldı~rnın yüz 
de 25 ini almaaı eS8llmı koymu§tur. Araba 1 

lar buna itiraz ederek muhtelif makamıa~a 
mllracaat etmişlerdir. etıi b' . . 

?b. lı ll'ıı ır mUnekkıt olduğuma Orası bir işkembeci dükkimydı. Ha· 
}'zı. srnız' d. h 

Eğe havzasında, öğrendiğimize gö 
re llıOrt vaziy~t §udur: Kırkağaç, A khi 
sar, Turgudlu Manisada harman işleri 
bitmek üzer;!dir .. Tütünler de çiçek aç 
nutır. Siyah üzümler kemale gelmiş, çe 
kirdekıiz üıımıün hasadı yapılmağa bJ§ 
Janmııtır. 

l{trhn . · ıye aykırdı. &- kikaten, işkembe çorbasını canınız is-
llQ. illa İfll"• hır şeyin. tekrar kalk- tediği zaman, bir vantilatörün yanı 

""' lııı.. til- <\an Y kt t . piı ""V~~ evvel 0 ur. ~te §ahidim. başında içmeği düşünün 
~ı,d' f · liaııı §uradaki perdeyi yırt- Vantilatörün ehemmiyetini anlamak 
111 

•• İl duruyor. üzere bir de, vantil',.to"-u··z 1·çmeg-i dil-
Clür"" )., C0 • ·., 
rcll"" ~.~'ıtrlllJaL •kun zeka §ÜnÜn, 
• • ıwı \\"l?l ~i· •l Ne Çorba sıcaktır. Kaşık kızar. Çorba· 

...,...., ~~itler .. ronun birdenbire man- nın içindeki sirke, icabında sarınsak, 
l'eıı.t ll g .... 

8

1
°Ylernek gibi bir adeti ol-11 ıtr ""-.iÇ er ayrıca yakıcı, buruşturucu şeyJerdir. 

~ · arasında belki bilenler Kulaklarınızın ardından ve şa.kakla-
bıt- 'i~r.ı. ~ rınızdan buram buram terler akıyor. 
~ ~Ut- 0ı:a1ığı sel götürürcesine Bu arada, bir de, camekan içinde ''tak 
~~:;ır :ya[agrnıştı ya.. Odamızda tak, tak!., işkembe doğrayan adamm 
~ .. ~bu sı 1 Yazınakla meşgul oldu- buğular arasında erimiş, şeklini kayb
.. ~ ldırar:~~ ~';1"1llah birden ba- etmiş gibi duran dağınık yüzüne ba
~ ine bakt, ıçını çekti. Haliç isti- kıyorsunuz.. 
~~~ ı. Sonra bana dönerek: Cehennem haltetmiş yanmızdaf 
s~ 1l ;; ?nahvoluraa l)<iyet • Onun için, \"antilitör başında ifkem· 
lt~ Jn.an bu ,,.zı ya, rahmet. be çorbası içmeğe bayılırmt doğru~U 

Şitı~i'ınıtr y ~ Akar su gibi, soğutulmuş k~UZ g~bi 
ı..."'11 111 lllJ il aodıkça Kasımpaşa bir çeşni veriyor. Ve bunu bizınt Sır
.. "~ tenıeıı e. dolduğunu, civardaki kecideki meşhur çorbacı akletmlş.. 
~'it llu Ya :rı ı:ars1ldığını hepimiz Aft>rin Yusuia! 
.. ~ ~eı-ona ~urun. şiddeti de Nu- _:.:..:..:.:.::....:..=:=~------
~t etllli§ti Yle ınsant bir endişe Hamldige Meı ı/nde 
~~ _l<:~ını. Evet, Nurullah serttir. Mersin (Hususi) - ffaınidiye hu!' 

~~~ ro1:§a semti nihayet bir gemisi dün saat 6 da limanımıza ge:! 
'"C'Qı~ e berabe anı değildir ki onun da bir müddet açıkU kaldıktan sonra ı 
il "~hı.. r YUvarlanrp gitmesine le yakJaımııtır. 

k -~-~ Saat 9 da gemi kumandanı huıuıi mo 
"'~''- ••"iti k ,,-=yete" gel 

Diğu taraftan Karaburun, Urla ve 
.Bornova.da kıtlıklann . hasadı aon:ı er 
mittir. Urlada kuraklıktan ve fu:la ıı 
caklardan kavun ve karpuz, vaktinden 
evvel kemale · gelmiş. fakat buna nıuka 
bil birçok kuyularda kuraklık yüzüıı.drn 
ıu kalmamr:ıtır. 

Kupdi.ıı, Nazilli ve Muğlada krtlık 
mahsuJün hısad iti bitmittir. Human 
Jar da nihayete ermek üzeredir. Ku! 
adasında mııuı Jann hasadına ~la:'lmış 
tır. 

x 

Avclları daveı 
i&tanbul avcılar kurumund~n: 
Kurmumuzda kayitJi avcılardan An 

barlı ve Avcdarköyii bddtrcın av alanı 
na mahsus duhuliye kartı almak iıteyen 
terin paurteai, çarpmba ve cuma gün 
teri saat 15 ten 18 e kadar Eminönünde 
Hüseyin efendi hanı 9 sayıda kurumun 
merkez binasına müracaat etmeleri bildi 

rilir. 
Pef:ltaffa yangın 

rilmesi muvafık olur. 
Laleli ca.mii: Tamirat muvafıktır. 

Dahili renkU pencerler lüzumundan 
fazla ib:r.al edilmiştir. Bundan böyle 
yapılacak tamiratta bu cihette t.asar-
nıf edilmesi iyi olur. Tuğla ve taştan 
yapılmış muhtelit duvarlarda yapılan 
derzlerde fazla intizam aranılmıştır. 

TuğlaJarın meri bırakılması \·c hali ta· 
biisinde bırakılarak fazla intizam ara
nılmaması şayanı tavsiyedir . 

At ikaU ra§a camii: Tamirat muva-

fıktır. 1 
Mahmutpaşa camii: Tamirat muva

fıktır. Türbenin meydana çıkarılmış 

olması iyi olmuştur. Belediye ile anlaş
mak suretile çok kıymetli olan tilrbe
nin daha ziyade meydana çıkmasını 

temin edecek bir vaziyet husule geti
rilmesi milmkün görülmektedir. Bu 
yolda teşebbilsatta bulunulması iyi 
olur. 

Yenicanıi camii: Tamirat muvafık· 
tır. Li.ğvedilmiş olan musluklarm su
yu esasen uzun vakittenberi kesilmiş 
idi. Mualuklann önündeki oluk ise ab
tesbane halini almış fena ve 'tlis bir 
manzara husule getirmiş idL Musluk-

~ Tramvay §lrkctl yl"nl otobllııler getirte
rek muhtelif haUarda işletmek Oure ()(111!. 

dlyeyc tel<llfte btılıınmuıtur. 

• Belediye reis mua\·lnlerlle mııhMebecl 
ve rncUmen azalarının hiç bfr ırureUe para_ 
ya 'azlUlyed olamıyacaklan Dahlllyo 'ckL 
l<>Linden blldlrflmlştir. 

• Emniyet rulldUrlUğU kalabllltk nıınta. 

lmlardakl polis merkezlerinde blsikleUI pohı 
müfrezeleri tC'11lslne kcrar 'ernılşUr. l le 
dda Beyoğlunda blslklcUI potlıı rnllfrcz &t 

kurulmuştur. 

• DoJ;nabahço sarayındaki rııkl Velıahr 

dalr<>slndc re.tim müzesi 21 cylôldc açılacak 
tır. :Müze için §imdiye kadar devlet dalrr._ 
!erinde bulunan iki 'lıagon tablo ııehrlml:ı:e 

gelmlgtır. 

• AJ'ln 2Z sinde açılacak olan beyrıclnıl
lel SelAnlk panayırına ınemlt>ketlmlzdl'n göo 
derilecek ~ya yarın yola tıkıı.nlıı.cakltr. 

:ı. 1zmlr pan&.)'lrrna §<'hrimlzdekl eııın"t 
cemiyetlerinden 40 kl§ilık bir kame gld •. 
ccktır. 

:t- Jl.:cncbl 'c ekalll.}ct mekteplerıne ta) in 
edilecek mUdUr muavinlerinin liııtcsl tanzim 
edllml§Ur. 

• '1tk tec!rfsat muallim kunıu mllda\ imi 
mualllmler İzmit kA~t fabrikası ve tersa.. 
nede tetkikat yapmak üzere bu sabah tzmlte 
gltmıılerdlr. 

lio Hazlrandn yapılan ortamektep munl_ 
llmllğ'l imtihanını kazanan 281 llkmektPI' 
mualllmfnln ıı!fahJ lmtlhanlan aalı günU An. 
krada. b&§layacaktır. 

• Mimar Proııt oebrlmlzde bir byavanllt 
ve bir de nebatat bahceııt yapılmasını mıı. 

va!ık gllrmU§ ve tavsiyelerde bulunmuıtur. "il' t ~ Yirrn· . ar IUbU törle karaya çıkarak 9.15 te v~. 
l ' ~ç lrıı ~Stni hile doldurmamış miş vali ve parti baıkarumızı vilayet nıa 
'~~açları ana: kamında ziyaret etmittir, 

Beıiktaıtı mualün Alekonun evinde 
tadır. Atetçi ağır yaralanmıı a]duğun 
evvelki gece saat 1 O da bir limba kandi 
Jinden tahta dolap tutU§ı11Uf, derhal çatı 
ya sirayet ederek büyük bir yangın ha 
!ini almıJ. ev kısmen yandık~n sonra 
yetiten itfaiye tarafından IÖndürülmüt 
tür. 

lann kaldınlmış olması ve oluğun ka-
~ Yeni bir orman me:ktcbl daha açılacak

patılması iyi o1muştur. 
tır. 

~~~ticı,.,.,_knr~ beyaz olsa daha ho- b l d" b hçesinde gemi ku 
~ ~~ sın· Ak§<lm e e ıye a b. . 

- ız t:>_ f' ·r zıya l "~llç erk · .oen sa~ları beyaz mandanı ve ıubaylarr ıere ıne · 
ekleri severim, demez fet verilmiş ve ziyafette bUJ dav~Jiler 

de buJunmuıtur. ' 

Ağa camii: Tamirat. muvafıktır. Ca-
mi temiz iyi ve esk iTilrk stiline uy
gun bri §ekil almıştır. 

Dolma.bahçe klll'§ısmda Sipahiler 

• Maarif vek!leUne ba~lı olarak bir tay_ 
yare mot.örU 11&11at mektebi açılacaktır 

lio Son 24 saatte 7 Ufo va.kası görWmU,e. 
tur. 
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Çin seddi 
Cini gene hoı uyoı 

Japonlar sUratıe Uer
llyemlyorlar 

Şanghay, 15 (Hususi) - Fransız im 
tiya.z mıntakn.sı da.1-ıilinde olan "Büyük 
dfuiya" mevJfüne düşen öomöa!araan 
453 ki§ ölmüş, 828 kişi yaralanm,ştır. 
Standard Oil ve Asiatie Pertoleutn kum 
pnyalanna did olan petrol depolan yan 
gın içindedir. 

Şanghay, 14 (Hususi) ....... En mutM!il 
tahminlere göre yedinci Edvard C<lddc; 
ııinin köşesine düşen iki bombanın tesi 
riyle 200 kiııi ölmüştt:.ir. Bu mevkl Nan 
kin yolunda!l 600 metre uzaktadır. Ö 
len 200 ki§i arasında birçok ecn"!biler 
de bulunmaktadır. Bombardıman h:yya 
releri ufuktan çekilip gittikten sonra 
İzumo müstesna olarak <liğer bütan ja 
j)6il Jiarp gemileri Çin mahallelcrir.i bom 
barfüman etmelc için vaıiyet almaga 
ba§lamışlaraır. 

ÜRFI 1DARE 

Şanghay, 15 (Hususi) - Nankin 
hükir'ıetinin r.~şrettiği Dir :kararname ile 
Şang'hayd&n Nciiikine ve Şahghayôan 

Hang - Çu ya gi.den hat Uıerinde Örff 
idare ilan olumuştur. 

Tokya. 15 (Hususi) - Vaziyetin 
kesbettiği vehamet üzerine kabinenin 
ee!erberlik kararını iktisadi ve mali sa 
haya da te~mil edeceği zannediliyor. 
Başvekil prens Koneye kabineyi fevka 
olarak içtimcıa çağrrmı~tır. 

Tiyençin, l S ( Hususi ) - Alınan 

. ma1Cimata g~~ japonlr Mnçuryadn 
§İmali Çine büyük bir faaliyetle asker 
aevketmektdir. Tiyençine o:indenhri tiC' 
tren dolusu a!ker ve mühimmat gemig 
tir ... 

Tokyo, 15 (Hususi) - Dün müsu 
cclen yapılan bir kabine içtimaından son 
ra hUlrl\met or tebliğ nesretmişttr Bu 
tebliğe göre japonlar kati surete hq: 
tedbirlerine mürcaat 6dcceklerdir .. 

Cin •eddi va%ile11ini görüyor 
Tiyençin 16 (A. A.) ~ Japon 

erkanıharbiyeai namına göz !öyle 
meğe salahiyettar bir !at matbua 
ta beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

Muharebenin dağlık bir mınta 
kade. cereyan etmesi topçu ile pi 
ya.deyi kolaylıkla takip etmek İm 
kanını vermektedir. l3üyük ıed as 
Japonlann ıüratle ilerleyemiye 
cekleri muhakaktır. 

Beygirden 
makineye 

(Oıt yanı 1 incid•) 

Gazeteciler lstanb~ 
havalarında 

ecnebiler- Bir haftaya kadar altı yolcu tıLj 
Bir Alman vapuru 

Romanyadan bırakılmadı 

ını yaresı daha gelecek 

Bükret 15 (A. A. ) - Köstence Çin hUkOmetlnln bir tebll~I 
den bildirildi gine göre, liman poli 'ı 11 

si Alman fark kumpanyasm ait Şanghay, 15 (Hususi ) - Çin Hari· 
Morcea vapufUnun hareket etlri.esi ciye Nezareti şu tebliği neşretmi§tir: 
ne müsaade etmemittir. Polise vu "Jap:myanın hudutsuz ihtfraslan 
kul>ulan iblia a 'göfe yapurda ge ka.rşısında Çin icap eden müdafaa ted
neral F rarlko llıtaları için ıilih Ye birlerini almak mecburiyetinde kal· 
mühimmat bulunmaktadır. mı~tır. Çin Aııya kıtasım tehdit eden 

N ASYONALISTLER TAARRUZA ölüm tehlıkesini bertaraf etmek için 
GEÇ'l'ILER butun kuvvetlerini sarfedecektir. 

Salamanca 15 (A.A.) - Radio Naci- Çin şuna kanı olmuştur ki Japonya . 
otıa.11 naı;yonalistlerin birçok Jılasaoa- Çin ha.k ı miyetini tanımamaktadır. Vt 
larla Santa.nder cepheSIM mülitm mevcut muahedeleri ihlal etmiştir. Ja· 
mevziler lşgiil ettnlş olduklarını bil~ pônlımn her taarruzuna kat'§ı Çinliler 
dJrmekteair. kenai me~ru miıdafaa haklarını kulla-

Eilen hal'/cigeden 
çekilecpk mi? 

Londra, 15 (tiususi) - Gazetelerin 
yildığma g5re hükumete daha milli 
öir mal'iiyet ermek için kabinede d~
gişikiik yapılacaktır. Bu değişiklikte 
B. Eden müstemleke nazırı, Lord Ha
lif aks de Hariciye Nazırı olacaktır. 

Hitlerin sevgisini kiı?.arunış olan 
Lord Halifaxin Musolini ve Hitler ta
rafından sevilmemekte olan Edenin 
muvaffax olamadığı tıoktada muvaf
fak olacağr ta.hmfrı edilmektedir. 

Marsllgada yangın/ 
Marsilya 15 (A.A.) -. Marsilyada 1 

bu sabah pek şiddetli bir yangın el 
mıştır. Kuvvetli bir rüzgar derhal ateş 
sahasını büyütmüştür. Saat 14,30 da 
tahaffuzane rıhtımındaki dört han
garla mühim miktarda hububat, pa• 
muk, deri ve sair eşya stokları kül ha
line gelmi§tfr. 

nacaklnrdır. • 
Çin hükumeti ecnebi devletlerin im• 

zalamış oldukları muahedeler ile çizil· 
mlş olan vaz"f elerini yerine getirecek· 
leri limit ve kanaatiıitedir. 

KURUN - Bu tebliğden anUi~tld"° 
ğmii göte Çt,t ntefkezi hlılkı(meti JC» 
[>(1nyCJ1Ja karşı ecnebi de't'lcflcMn yardı· 
mını RitZanttıak nokta.tına bütf1ik bft 
ehemmiyet ı·ermekte<1ir. Çlnlilctih cc· 
~bi rnenfaaflerile mkı tılti.lmsı ol.aft 

Şatighay mııhitinde Japonl.ardatt 
et;veı h6rp 1i.-0rekCti1ıe ge~i.ş olmalatt 
d'1. tia.ftyeti fhtilQUi. :tevketmek fÇi-ıı oı. 
8ICJ gerektir. 

J APÔNLARIN 1'EBLl(J/ 
Şanghay, 15 (Hususi) - Japon fi· 

tosu başkumandanı ne§rcttiği blr teb
liğde Şanghayda Qln askeri mmtaka
larına civar olan bütün sivilleri tahli
ye emrini vermiştir, Tebliğ Jılpon bah
riyesinin Çinlilere karşı hareket etmek 
mecburiyefüle olduğuna işat()t etmek
tedir. Tahmin edildiğine göre 20 Japon 
hail> gemiıi ~yda bulun~ Çin 

mahallelerini ve askeri mevkilerini 
toptan bombardıman edecektir. 

Veni laggaı eJeı geldikten sonra /zt11lf 
Adana se/eı /er ine başlanıyor 

~ t . -m_ 
lstanbUlun tayyareden göMLttışii ve gazetecilerden bf r gft'' 

Hava yollan d6vlet lele~e Jda.tesi ı kilometre J{atedllmiş, 1248 I"' 
litanbul gaıetecllerinl dtin tayyare ile •

1 

§ınmıf,;tır. .M 
gezdirmek Ui;6re davet ettni~ti. Tayyareler {sUyenler tatnf~ 

Gazete ve rnecnıua sahip, muaur ve kltalanmaktiıdır. 
muha.rnrlerlh~n mtil'ekkcp yintti be~! Nitekim geçen Eene kiraıaıı-' 
kl!Jllll< bir grup Mit on dört bu~ull'.tan 1 relerle 4410 kilometre kated1 

itibateft Ytellköy~ glder~k betei' kişi· ı htu!u8t Yölcu t.a.Şınnu~tır. 91~..., 
lik gruplar halinde u~tuıar. tan't>ul v~ Ankara tıurınae p8J""". 

Gar.etem n&ttuna da Hen Ye totö Ali ltrı yapmı§lır. Aynı zamıındll 'ı11 
İstanbul üzerinde on beş dakika uÇ· lo gazete 1375 kilo bagaj 20Ô • 
tuk. 

1 

ta nal<lMilml§tir. 
D&vetliltti Yet1lk<Sy h&VA istasyonu Y nl tayyareler geldikten.~ 

mlidUttl kattılıyor, iörülan &uallere mir .. AdAnlL iefef'leri açılae&f'r, 
ın ıric. teferruatına. lC&dar ınalümat karli1a 8 bUyül< tayyarellk, .w 
veriyordu. bit.mi§tir. Bundan başka P. 

Uçuttarı eweı baııtltnan büftde t&yyt.:te istasyon b 'nası ihf"u 
izaz edildikten aonra gaz.e~ciler be§er mak Uzeredü:'. tunlr, Adanadl 
beşer her gün Ankara ile İstanbul ara· binaııu•ı yapılmıi.ktadır. BUt'l• 
sında. ınuntuam seterler yapan bUtün relteki yer telslzletifiden ..,,,, 
kontoru haiz tayyırert biniyotlaf'dı. blt.mlftlr. l•Wıbüldaki de ~ 

oun ikinci u~uttitl\4u. c.çen ten• pıda tetla halindedir. 
havanın çok bulutlu ve etmtelcli hU. ..______JnU.J.-r~ı.u. • .....-..ı- """u . ""' 
g1111uncıe uçmuttınn. DUn jthlrde altmda. aefer ya.pan tafY 
yanıp kavruluyordum. günden güne çôğalmakta<iır. __ ,,. Yangının söndlirülmesine uğtaııl· 

maktadır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Berlln 1600 yaşında! 
Berlin 15 (A.A..) - Berlin fehtinifi 

1600 üncU yıldönU.mU bugün Belediye 
dairesinin meras!m Balonunda Belediye 
reisi Lippert ve doktor Gö~Isln hUJU· 
rile tcmt edilmiştir. 

Fakat ta.yyattyt binip & bitu h~va İdare yurdun •VVell iktı&F". 
Iarunea çok ittin bir ha.va. Mmiy6 blf- Rlmiı hava. yoll&rJnı bltblr11" ~ 
lt.dı. Temiz v& rahat koltuft. g6mW• yacak, sonra Avnıpadan ıUft l,l 

--- dUın.. Gittikçe yUkeelen tayyarenin ya.ıı rlkaya.13Uyen ecnebi hava pô~ fı 
Uatay ru••rkle pencerelerindAn iLPo#ılt O k~ar giWıl memleketimiz aksamından 

. . .... ~ ......... • . 

Erzlncanda matbaa 
Erzincan 15 (A.A.) - Enincando. 

ilk defa olarak tesis edilen matbaa bu 
gün merasimle açılmıftır. 

Sovyet taygarecileıi
nin imdadına koşuldu 

fl 4 
- görunuyortıu kl •. Yeşilköy nhllinl ta- kı&mmı kendi hava youarıınıP 

ri tehlikede kiben Üsküdara gidiyorduk. t'>tniıde mayı temin edecektir. 
futalar, vapurlar ve sandalları plaj- Devlet hava yollanna dab# 

(Vat yanı ı ino«U) larda. birer nokta halinde insanlan muvaffaklyetlcr tenıeruıi ede 
yukardan seyretm~k ~k hoş. Çengel- . y ckta pr' 

Cemiyeti kararı il~ yeni bir idare kö)'\ten ~beğe, oradan &YOilu Uze.. I~ 
kurulacak. Bu yenı idarenin esası rinden latan.bula geçip Yetllköye d5ıı· Ankaradalll gaJ dı 
nı te,kil için intihabat hazırlıkla dilk. •

1 
d IU / 1trı 

rı yapılırken Antakyadaki Halke Bu gezlt 0 kadar u öldu ki bir a.r- Cl er e UÇ 
vi süngülü askerler ile basılıyor,, kadaş birkaç dakika füla geıunelt Ankara 15 (Hueuai r.nuh• f (~ 
Abdülgani Türkmen, Şiikrii Balcı, 1 ricuında bile bulundu. ÇünkU lıtln- ~n, tel&fonla) - Devlet ha'~ ... -- "'i 
Fevzi, Şükrü Melek gibi halk mil bulun üzerinde püfür pUfUt ~n bit mUdürİUğtuıUn Ankara.8.a bul~ lii 

Mosko 15 (A A ) R .. m ... ısı'llerı' ltlu"m tehd1°dı0 ı'le Antak t•L1 
va · · - es.mı ""' u rüzgarın atuında e&ilınek, çifnenmelt aetecilerl ~hir üzerinde ta ti "O 

bir tebliğe ıöre Sovyet tayyarecile yeyi terke ve Türkiye hududlarına korkusu olmadan dolqıyorduk. bir ~ıiııtiye lıavet ett.iğmi e~ h 
ri, §İmal kutbundan mecburi suret ilticaya mecbur ediliyor. Arkaıın Ehliyetli " diıipllnll eller tua.fın- 4tmııeum. #, 
te buz üzerine inmeğe mecbur ol d&n Antakyadan Hataya bin de dan idare edUetı hava. yolan id&real Bugün öğleden 19ônta b&"' 

l d K • b k mir gömlekli geldig"'i, Türkleri b l mu§ ar ır. rusıne uz ıranına, u şekildeki çalışması ile pek kıaa ib r nuna gittik. .. _,.tf 

En ~eri ve rahat yolculuklara im beraherine 3 tayyare alarak Bar tazyik için çeteler te~kil edildiği, r.ama.nda çok daha ınu\'&ffaklyttler Başta müdür Sabri olma.le ~' 
kl.n veren temiz, güzel, düzgün rov burnuna hareket etmesi emri iki ıün içinde otuzdan fazla Tilrk kazanacak, yaptığı propagandalar u.- re merrıurla.n tarafından ç?1' u,t 
ve rahat yol, umran ve medeniyet verilınittir. yaralandığı şeklinde ha.herler te ye&lnde va.ta.ndqlar bit yerden bir y.. bir surette kar§tlandık. Şehir 
Türkiyesinin takip ettiği yoldur. vali ediyor. Bu ahval ve §erait için re fidtrktn mUhakkak bava yolunu yarım saat dolaştık. ~ 

Kolordu kumandanlık merkezi Kilnlgsberg seıglıinde de yapılacak bir intihabın neticesi terc'h d kı--· 
ı ı e ece onıır. Bir masa etraf ınd& topl 

1 
" 

olan Çorluya gir~r girmez askeıt pavyonumuz B"ıldı ne na.sıl itimat edilebilir? Bay e Ctinkü b k d ıu.ı.tıı ı ı tı~· v 1 k u a ar em.n..,.. • em 1, nUn hararetini buılu Umona ·:11 
hava insanı emniyet ve inzibat ha bir intihap neticesinde seçi ece ucuı bir vaııta elbetteki bet aamın d . Oe 1 h va~ 
vası halinde sarıyor. Otelde verle Berlin, 1~ (A.A.) - Anadolu meclis a2alarının Hatayı temsil e A-:ı.. eren gazetecıler v et a ~ıf'_. 

# aran&\;&Atu. idare eden değerli zevatla ı.,.... 
•İp yıkandıktan ve kumandanları ajansının hususi muhabirinden: debileceg"'i nasıl kabul olunabilir? v 'l"'• 1 ....... -.... x.... t ~ .11 
'J' ert"" M& Wll&\.& rUIC n\tVCU ..... dU}&.r Ve Samimf ba8bihallefl1 
ziyaret ettikten sonra kasabanın, 1937 yılı beynelmilel k~nisberı Büyük Millet Mecliti yaz tatili t ya -'· d k ,.... altı 

d H l 
ay reye y"""ın a ço muwern dular. 

4 içini, dttını dola•ltm. Tayyare ka doğu panayırın aki Türkiye pav ne girme~den evvel atay ana, ıcu v b' k+- ..... l ll.r. r 
~ yo e ır mt ..... ., .... yyane •Ve İdarenin telsiz mUtehaSS191 I 

rarglhı bir tepenin ilstünde ~eni~ yonu bugUn merasimle açılmı,tır. masr mecliste miizakere edildi*{ edilecektir. ptf 
bir kartal yuvasına benziyor. lstas Dikkatli ve titiz bir itine. ile hazır ~ırada mebu~lardan bazıları çok ~ kı birkaç söa söyledikten 80 

r .4 
1 ~,.n tene ıaınarlanan bu tl.yyate· icabet eden g"' .... tecilere teşe1'". at 

yona giden yolun sa~ında solunda lan&n ve tekmil ihraç mallarımızın haklı ol&.rak bu an aımanın tatbiJ 1 b' halt \....ı-.ı ı ~ _ t d er ır aya kadar te~wult ge e- mı·§. kendı'sı'ne mukabele edi.1J1>1T~ J motor sesleri aeliyor. Her defasın nümuneleti ile Tiirk eli•lerini ihti katından endi e göstermiş er i. kt' v · tı"".ı 
D 1 1 ce ır. ... enı gelecek ta.yyattltr on be· Bundan sonra en mahir pılo 

törlü vasıtalar, ıüngülü erlerin mu va. eden paviyorıt!muz büyük ala o Vılkit B~ıvekil smet ııönü: 1 1 +.... aal-t 
M ı C ~r yo cu -.açıya\;tl.A ır. dan B. Tahir ikı· grup halind' 'A 

hafazasıqda heybetli ve harekete ka ve takdir kaz&nmaktadır. "Hatay anlasması il etler e Büt" t 1 lf •· lUdllt ıır 
hazır .... Bir yanda çadırlar içinde • • . miyetinin mesuliyeti altında ol ,.~ tel~nııe a~Uacı:h~M~r.t m~~~~er bil~ cilerl Ankara üzerinde u~~urJll 
ve daimi bir hareket halinde su F ıltsiınde leoklf edilen mu,tur. ~albikah'l'lda ihtiyaç görü haAa. beynelMi~t mllabakad& birin- ----------_ 
baylar, erler, kızılay işareti taşı 1 a I a p la r lürııe tabii yine Cenevreye müra ciliği kaMnmı~lardır. 1 Yeni netrıyat 
yan sandıli'ar görülüyor. J 1 <'.a'\ edece~iz. Halay Türlderininl 25 / 5 936 dan 937 sene.i mayıı 1cr . -

Otelde oturup bu satırları yazı KudüA 15 (A.A.) - lnglli~ maka.- hııklarını muhafa2!a için §İklyette nuna kadar Ankua tıta.nbul arumda TUrlt lllUslrasyott) 
yorum. Dıt rdan mütemadiyen matı, kamıkhklara tştil'l.kteıı ıuı;lu bulu.nacağız.,, . • 587 muntazam sefer yapılmlf, 244428 ,.w 
moto raesleri geliyor. Her defasın olarak Kul1üsarab komfteeınin aört Dıye cevap vermı,tı. Türkçe ve Fransızca 
da pencereden batımı uzahp ba a~:ı.sı ile diğer bol kt,iyl tevkif et.mit- Actıba ~on h f1 :-0eler bu şiklyet duğ\imuza hiç tliplıe kalmıyor. Sur kan Türk lllüıtraayonu_.-~ 
kiyonım: Otomobiller, tanglar, lotdir. Bunlar arasında komitenin eelt- hakkımızı kullanmak zamanı gel yeliler eır:rinde olan bir ekalliyet ran aayııı çıkmıttır. Bu .-'f'~ 
motörlü silel nakil vasıtaları.. ret.eri İbrahim Demlle ll& Fıllıtln diğini g8stermeğe kafi delil mi tazyik vasıtalarile ekseriyet mevkt rlf 

Benim anladığım ıudur: Trakya Arab izclleri:ıin löfi DUidu da. bulun- dir? ine geçirilmek isteniliyor. Hatay di Refik Tekünün del~ 
manevraları beygirden makineye maktadır.. Görünen köv kıl&.vuz istemez, Türklerinin aleyhine bir emrivaki tayyarecimiz Sabiha G "'/ 
geçen Türk ordusunu Herleyiı ve ,, __________ ..... _._ derler: Hatay hadiseleri de Cenev vücuda rıetirilmeden harekete geç kında heyeconlı ve gUze~~ 
kusunuz hale geliı yolunda atladı bayramdır, askerin, aakerlilin, aa re anlumasını tatbik kabiliyetin mek zaruri g5rilnttyor. 11, Hilnıi Ziyanın lbnl 
ğı büyük merhalenin kutluları ker milletin bayramı. den mahrum göstermek için hazır ASIM US kında bir makalesini dab' 
ması manasını ta§ıyor. Bu bir1 Relik Ahmet Sevengil lanmıt bir suikast kartısmda bulun yazılar vardır. 
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~~E Z~.H~E~P 'KAV~ALA~I. 
~üNNıLiK ve s11LrK MocADE LE.sı 
•trıka numarası: 

43 
Yazan: ZIYA ŞAKiR 

Halk cahil softaların elinde esir 
llli(CI enabıhak l · 'k d · Arapların İrana getirdikleri yeni 

f
. tı erj. t l • tat ı .sulardan mü· (Zemmiye) fırkasının ıtı a(A

1
•1 d' d · A b' ek'ld -akbuli •tle . , uz u d · I ~ (Al" v d vruya • ın e ıamımı ır ş ı e ~ . 

Yol '' Yaratı en~z erden de ka- ı, dogrudan . ~ır. , nlara yet ve mergubiyet keıbedemezdı. 
ha u) nu k ı.bVe, ınıanların (hah lah) tır. Kendi şerıatındı)ı!1:eınur f (Şii) lik (İmam Ali) ye ve ev 

lllnı ay ettiği z (M tebliğ için (Muhaınme 1 
A ' b · (~ h et (Muat f ) aman, u- . F k Muh d kurnazca )adlarına karşı muha btten zıya '•tı~ i\ttıtrıed) a a yı gönderdi. ettı. a at ~mın;ına hareket de; - gönderdiği kuvvetle_rle lra 

(~'· 11lab 'lolunu tatırmıt in davb~n~rak kffd~ na hsın• iıafe e nı istili ettiren - Ömer hın Hat 
, ~hamın e ecekti. v~ .utıın şere. erı ta ..,m.)e mü&ta tap ile onun mensup olduğu kav 
ı.":•~. hil • ı"~) • vefat edeceği dıl d ı. Bunun ıçın ( ( ıe me buğz ve ada vetten tevellüt 

• ~'t etnıek ~ etı. (İmamı Ali) ye haktır) . nm itikadı: etmişti.J 
(~!l' }'ük·· stedı. Fakat imam bu (Haşşamıye). fırkası 1 ;rtı ge İmam Alinin kahraınanlığma 
''1Uh U ta k ' Cen b hak uzun ufJ-• a.rnıned) şıma tan çekindi. . r v. a 1 d . nı· v. bir birine meftuniyet... Kerbela vakasın~ 
'•' liele b' e: nıı. ıgı .ve be en •:• aaf bir gü karşı gösterilen rikkat ve hassa11 
~~ .... l::ğe ır djfa, dağlara, tafl•· m~sa~~·ı .ya~b' ;r Ne taraftan yet.. Emevilere - ve hatta, (Aıb 
~ ta.!IY•b·~ on ar hilafetin yükü- ~1i: l u çesı f 1 1

1 'parlar. Kendi ha.si) lere - beslenen husumet; fi de ltah jeklerini söylerlerae a 1 ·~ pan P!'rj. J<usu tadı var (Şii) !iği beslemek ve kuvvetlen 
edi. u ederim. ' nema sus rengı, 0 ' dirmek için kabul edilmiş birer e 
(~ h dır. • t 'b • ,

0 

U Clln H . .. .. . 'tir Boyu ve em sas an ı arettı . 
.... tdu. lii nıb~d), dağlara, taşlan k erd~ekyı gor~lr, ışı di .. karıştır. Mik İran münevverleri, bu kuvvetli ·•ıed· ç ıri h'l'f . k en ı arışı ı eye .. . ku l k 1 ş·· h 

1

_ ı, O • ı a eh abu! et- d .. .. ile senıa arasın esas uzerıne ru aca o an ıı '•weı-d' zanıan, (imamı Al\) ye ydasdı )a, yer yuzu mezhebini; hem tslamiyeti gü 
..... ı. a ır d' h d ( ·w 

tifa Sen, sad ( 1 Bi; çok mUhiın eserler telif :ı: ~~n) '?"ey~e~ em e t! ! ~İt Öot, lii]ôf ~e m~m) !ıkla ik- mit olan (Yunuı bin Abduı; m ın eskı a eıbye an:ne ~rı~ı 
• rne e ı, sırasıyle Ebu Be- ) . . d b. daının teşkıl et unutturmayacak ır suTe e eııs 

I· l>edi r
9
, Osman kabul etsinler ~.:':nf ıkmın ~tikr dı da şudur: etmek fikrindelerdi. l~l•ıı.~" unun üzerine (Ali) h;. ıg(c" a~";..Jc :rşı) ı~ üstünde Bu mesele, !randa (Safevi) ha 

·ttla. ikr"fazgeçti. Yalnız (İmam) d. Oena ı l k, ler tqır. Kendisi, nedanınm zuhunına kadar sürük 

(
h ı a ett' ) ır. nu, me e 1 • t' d ''lllns . ı. cok kuvvetlidir. Vücudu turna ku enmış ı.. . ~illerin 't~rıye) f ırkasmı teıı.kil e- . ş-un b Onun koca gövdesi, Muhtelif fikirler ve şekıller de 

(~ ı ık d :ı- a enzer. w• t' . . F l"' (E d lh~ ("il''- a r da, töyledir· · 'k 'k' -~ ı,. üzerindedir.) gış ırmıştı. akat cvve a; r e ~ ~a l'e' . ( · ıncecı ı ı ay- b'l t kk . . (S f • 1, ta çık ısı Ebu Mansur) se- itte böylece, saçma sapan itikat ı e e11) nın ve ıoııra a evı lltıl.lft htnrıttr. Cenabıhak ı·,,-
1 

t d h bir takım fırkalar saltanatı) nın kuruluşu; artık bu 
)1! ., a , e ı ar aşıyan a a k k · :ı. k'l · · 't)U~·· tını sıvamııtır. T ekra b l d arışı ışe :oir şe ı vermıştı ... l:ı1!t c.\J.ne .. d r u unuyor u. (Ş'') l'k (Al 1 1 ~· l ""•il go~ eı;mittir... (Cen. Ve bunların gidişleri, (Şiii) lik 

11 ı ; tıncı ~am - ~am 
d;• •d• (İn hır kımsen in ismidir ten beklenen gayeyi tehlikeye dü Ca f~.r S~dık) ~n vaktı le. k?ydugu e <· Cob ınamı Hak) olan (Ali) ıürüyordu. Onun için (ıii) lik sas uz~rıne hına edılnııt~ı. ı,,İd-.•:ı_:n~e!" ise, buğz ve ada- le hem (dini) hem de (siyasi) ga . Yenı ~~zhebe, (~aferı mezhe ~~.'>ki· •· j---- -ı-- 1·-·- :.:-. ve 

2
üdenler bütün bu hezeyanları bı) denıldı. (lmamıye mevhebı) "ıı'.') dir,)n ar da (Ömer ile Ebu ortadan kaİdırmaJ<, ve şııltk ate d~ı. ·~·.•!".'; ,..yi ifade ~ecekti. 

•l•b' · mindeki müteferrik kuvvetleri bir Ve her ıkı ısım de, huşusı maksat 
~· ( .\li ıye) fırkasının itikadı: dı. la kabul edilmişti. 
~ ... .;.~~~uz (imam) değil; ay- bayrak, ":!tına toplamak istiyorl.ar Yerinde arzetmiı,tik ki; ,<'mam 
)~ '.an \re Ji··(Al~ah) tır. İmamı Bu fıkır, - evvelce de arzettıği Cafer Sadık), katıyen sıyasetle 
d.' lıe, Ub useyon ile diğer imam miz gibi _ doğrudan doğruya meşgul olmamış ... Bütün hayatını, 
~:~Yanın .~ullah) .tır. .. (Cennet), (lran) dan doğmuıtur. (lran) ın (~edine medrese~i). inde. lılim 
•ı "'l iıe ~metl'.:'ınden .. (Cehen· münevver ıümresi, bilhua iki nok hıknıet ve felsefesının neşnne has 

~llll • Yıne duny A • t' ş· d" · di etid b ~nın azap ve ta üzerinde duruyordu: retmıı ı. ım ı, ıfle onun bu hik 
~ ı-•• Onu.ne!1. aska }>ır şey değil- 1 -(Sunni) namı altında birle met ve felsefelerine dayanan bir 
tl\ıle •çın (helal) ve (h ) · h b (C f • h b.) · · · ( n l•yler de ar.anı şen mezhepler, (Araplık ıiyasetı) mez e e, a e~ ?'~z e ı uınunı 
.\Cutabiye) ' boş şey!~rdır. l ni kuvvetlendiren baılıca amildir. verme~ çok tabu ıdı. • 

dı >,Çok d'• fırkasının ıtık~dı: Bu siyaset galebe ettiği takdirde, Aynı ıamand bu yenı mezhep; 
)~:~ tllüşab ·~~r fYklaların !tika- (dini hisler), (milli hisleri) öldü - Şiiliğin İcabı olarak - (Resul 

(Jı.»k ıud' tır. a nız barız 0 • reeektir. Ekrem) den sonra, hiliifet hakkı 
(.\l'ı)llah, J>:yrg:a b l'k . . 2 - (İran) ın asırlarca ve e:;;r nın (imam Ali) ye, ve evladlarına 
.. ..., m er ı emrını l d d . d' ) . . ld w 'dd' t kt 'lil) .re gönde d' F k (C / arca evam e en. (mılli ın ı aıt o ugunu ı ıa eme e .. 
lii .. J~ntldı B r ı. . (aAl~)t eob· vardır ... Bu din, (İran) ı istila e Bu sebeble de, (On iki imam) 1 

t "'~e k · u emrı 1 yete d A 1 1 k d'] (h k) b'I 1 d' (1 t~bliğ ecte· Yerde (Muhammed) e ~n Vrap harın zkoru i ed ter. el ı ı· a . hı me~~ er ı.. marn) ke 
• ....,,. tı, (Hak be ) M • m~ı... eya ut, alpler e gıı en ımesı, uau11 bır mana ifade et 

ed deği] x~~~am r , u mıştır. mekte idi. (imam) demek, (din 
' 1 ır.) Bu (milli din) i büstün terk~t rehberi! , (yol gös:erici), (pitvıi) 

S 
mek ve kalplerde söndünnek caı:ı demektı. (Jmam Ah) den, (On iki ag-11 k değildir. Bunu yapabilmek .. ôçin im'."°) dan (ve, b~ınların pirule 
(İslaJT1iyetin saf ahkam ve ıtıkad lerınden) başka. hıç kimseye (ik 

Q St-rvlslmlz !arı) ile, bu (milli din) in eski an tid~) edileme.zdi ... işte, bu itikada 
"at ltlıtısı dokı anelerini birleştirmeli, ( lran) 1?, tabı ol~n yenı me~hep salikleri, 
~~ 0ll be oruınu2 Pazartesı günlert ruhuna uygun yeni bir mezhep vu (İmamıy. ye M.ezhebı) ismini de ka 
llt ~ hıa!,:uçuktan yirmiye ka 1ar ga. b l 1 d .,,~ı 1, ı. •••"•do. CUnıa<t..ı gUnı.n cıı~' getirmeli. u etmıı er ı. ~~ 'llıanıa,,n l9 e kadar L.'\lell Tayyare (İranlılar, (milli din) lerini_kay (Caferi - vevahut - fmamiy 
"'••: •<u,,,,~:""d ""'" •ıe num.,••• betm •rnek için bil y;i k f eda~a~lık ye mezhebi) , (Saf evi hanedam ) 1 

"'~..: ''"'" •• :~m"' ''" kopon muk~ hr •Österiyorlardı. l•arın nullı do nın gayretlerile son ıeklini alarak 
ı. l!ıJla ~kilde dl · ni (Ateoııtperestlik) idi (Ateşperest ortaya çıktığı zaman; bundan ev 
""<ltt ıı~ı21n ş doktorlanr:ııt ı111 oku· " J k l k il ••...; tıı, • ,""'''"'"' "~" buhmm•~ lik o ırkm mizacm• uyrıus, ve nı ve te ô.:nü ıe i erini bulmuş 0 

""• ''""•' ~ '°'"'""' FAhcoıuo uı,m" huna kadar işlemisti. Çü•kii· (A lan .diğer dö~t mezh.ebin salikleri, 
'ııt11, 1>,artea~tlktll.t caddesinde ı:.~7 numa· teş). hayatın menşei olan (~ıı~eş) yem mezhebı hoş gormemişler. 
ti .. hit1ıı ... d gilnıen saat H ile ııo ıı.r• - • _ı •• 'l") ıdı (

0 

) ·•e " ııg, ~ ın uer vi,zünoe mumessı 1 
• • 'Jonu var. 

lltıltıa !{ltal{ıı 1 tnbl doktor NecsU P11k• J b na J '~ti! tıı.ııa 
11 

Y Mahmudlve carldeın 
1 

_ 'J Netcki :n ilk insanlar a. u d k. 
1<ı.t: 01ıul'ıı~lı "e cuma gtınıer1 a~t 9118t. n?.nmıslt\rdı. Muhtelif ı:ekiller e 

1 

e llfak ~ıta..,.tmızrn dlşlerlne hRkııcaJ..· ?:İhniy~tler, telakkiler, ınnha~~t~ 
il ~nıı ertavııertnı yapııcak1Arı1n ter ba~laym ta insanlar kenı d erı 
~"1 !!: ıall'lanrı k ar ~11._ tıp a 8 Beşıkta• tr1t.m""" \·H~ ne birer (ilah) seÇinceye .. a . ' 

1 
""ll Partım b b "t-ın llltıtıta anmrııı ıonn"rc:ı ~mın (güne~) insanl;\rm (en ti:\ ıı ırl 

A 1 •tın"et ı; Okuyucuıarımıztn ço('ult b ] k" · d k"' lmıc.b '"'' •• ed m'l l'C ı ü roev un e ~ " ·· 
1

111 
itıca. ecektır . b"' .. k • rıı 138 S:i A.kııara n.n lıfarırı en son ve en uyu a 

-rııı.ı 2 nu- Y Pertev Ec~anesı ya. ~. ı-u b ... arada limleri bile: . 
-r~~ıı.. "tırı ,,, stlnnetçl ve SJbbal 1 • ·~~ "' ""şstı KURUN (Cent\hıhaktan ba.11 tasına ımP.n ~ l'lııı enlekııt doktC'nınun ) d ~ıı. lıatıııırıd Yanıan behertnı yedi ku• etmek caiz olsaydı, (güneş eni 

~eı ~eraı e ve b 1 d ) e"'~ tıe a oneıertmıze en eh• d~ ~ ... m;;0 ... .,;b1• bu unmaz 
1
· 

1 · 4JI <:ocukıa .. ,:ıııııe~aı:ıa.eaktır. nnın a11nnet ,,meli· Diyorlardı. ( tı ~er l'~dıtı (Iran) m ruhu, ( ~ raJ?) larr ka 

l ı~tıı~t e ~llrac trıız doktor, dt§o;l ve aUn • H b r franlı 
' l<u~ llllt ederken KURUN'mı tiyen sevmemiştı. ıı: . 

1 
' 

clrr-. •ıııdan vedl taııe götUn:ne\ı İran medeniyetini t~hl'•t> e~e~ ":-

Bir Şehirin 
Ruhu 

Sadri Ertemin 

son 1-ti <aveıeri 

Yakında güzel biı 
cild lıalinde 

çıkıyoı 

:S - KURUN t6J!CUSTOS 1937 

Korsikalıların kan 1fÜl
me' adetlerini qösteren 

Bir cinayet serisi 
24 Kanunuev • 

vel 1934 gunu 
F oata Rat Mott 
(Ra mor= Ölü 
fare" barında do:> 
tu Madlen 'le ve 
beş yaşlarındaki 

çocukları ile be . 
raher Noel bay -
ramı yapmakta • 
dır. 

Birdenbire ha • 
rın kapısı c1.çrh • 
yor, içeriye bir a • 
dam giriyor ve a -
teş edip gözden 
kayboluyor. 

F oata ile oğlu 
yaralanıp yuvar · 
]anıyorlar . Kü -
çük Fransua has -
tahanede öli.ı . 
yor. Stelaniyi öldüren Margen tevkil edildiği eınada 

Ağır surette yaralı olan F oata, (Margen) isminde bir Korsikalı
yanmdakilere, oğlunun intikamım dır. alacağına yemin ediyor. Bu suretle, bütün bu cinayetle--

/ ki saat sonra ikinci bir rin, Kora ikalıların kan gütme &-
cinayet detlerinden ileri geldiği anlaşıl· 

Cinayet büyük bir heyecan u· mış oluyor. 
yandırmıştır. Herkes düşünüyor: Fakat, Margen cinayeti şu ,e. 

- Katil kim? kilde anlatmaktadır: 
Fakat herkesin aklına gelen iki "Stefani benim eski metresimle 

kişi de var: Cinayeti işleyen Ste- beraber yaşıyordu ve kadına yak
fani kardeşlerdir. laşırsam beni öldüreceğini söyle· 

Polis bunlardan Jean Paul (.!an yerek tehdit ediyordu. 
Pol) ü tutuyor. Diğer kardeş Eti- "Bir gün, eski metresimle bera· 
enne (Etyen) ide arıyorlar. Fakat her onu yanyana görünce dayana· 
biraz sonra onun da başka bir bar- madım, yanlarına gittim. 
da öldürüldüğü haber veriliyor: "Bu sırada Stefani cebinden bır 
Bu cinayeti işleeyn adam da ortl\· tabanca çıkardı. Bana ate§ edece-
dan kaybolınuştur. ği muhakkaktı. Ben daha çabuk 

Stelani beraat etti davrandım: Cebimden tabancamı 
ak t • " 

Aradan iki sene kadar bir va· çıkarar ateş et ım. 
kit geçmiştir. 25 Mart 1936 da Şimdiki halde Margen'in sÖY" 
Stefani kardetlerden mevkuf olan lediklerinin doğru olup olmadrğ: 
Pol mahkeme ediliyor ve suçsuz anlaşılamamıştır. 
görülerek beraat kazanıyor. 

Esasen F oata da Stefaniyi it· 0.1 . k .. • 1 er 
ham etmemektedir. 1 sız ve or 

Mezarlıkta cinayet b• 
25 Martta beraat eden Stefani mekte 1 

26 Martta hapishaneden çıkar çık • • 
maz arkadatı Paoleski i)e. bera· kurulmak uzere 
her karısının mezarına gtdıyor. 

Foata o:eza~hkta düşma~mı sa· Avı upada tethikler ga
bahtanberı gozetlemektedır. O dÖ d •• 
nun yaklaJtığı mezarın biraz ileri~ pan aoktorumuz n u 
sinde bir mezar taşının arkasına 
saklanıyor ve Stefaniye ateş edi-

Şehri.mitde kuru 
lacak olan dilııi.ı: ve 

yor. f oatanın karabinaıından çıkan körler mektebi isin 
kurşunlarla Paoleski ağır suretle Avrupada. bazı tet 
yaralanıyor. Stef aniye bir teY ol· kikler yapmak üze 
muyor. re giden Haseki has 

Silah sesleri üzerine mezarlık- tahanesi doktor!arın 
taki adamlar koşuyorlar. f oata dan Bay Sevil Akay 
tevkif olunuyor. §ehrimize dönmüş 

Stefani, F oata'yı kurtarmak ·tür. Aynı zamanda 
istiyor! mektep direktifoü o 

21 Temmuz 1937 - yani bun· lan Sevil Akay mck 
dan üç hafta evvel - Foatanm Doktor Sev;J tcbin bir an evv<'l ku 
mahkemesi ba~hyor.. Muhakeme Akay rulması için dilsiz ve 
esnasında Stefani F oatanın kaba- körler cenıiyei müdürü ve mektep mi.i 
hatsiz olduğunu iddia ediyor. essisi Süleyman ile de temasa ger.erek 

fakat, bu defa hile artık pek l• derhal faaliyetle başlanması için rörii~ 
leriye varmıştır. Kimse inanmıyor melerde bulunmuştur.. Öğrendiğ:mi7.e 
ve F oata 7 sene kürek cezasına gıöre: moktbin ilk kadrosunun şim :iilik 
çarpılıyor. 40 kadar dilsiz ve kör teşkil edect:ktir. 

Stelaniyi öfcl;irC:iiler Yalnız ötedenberi bu işin peşinde bulu 
Nih?..yet bundan beş giin evvel, nan dilsiz ve körler cemiyti relc;i ve 

10 Ağustos günü, Stefani, bütün mektep m'iessisi ile İstanbul M~arif 
tedhirlerine, etrafındal<i hütün müdürlüğü .1rasr-nda bir ihtilaf hııo;ule 
m•Jhafaza ad°'mlarma rağ :ren, gelmişti. Maarif Müdürlüğü nıclttehe 
cndde ortasında öldüriiliiyor. alınacak öğretmenlrin mutlak •a•utte 

Otuz altı ay miicl'!,:ı ... ıe. il<i d<'f" ···- :• ... :~ - - ~- 1.. : •,: " ' ---- ... ·· ~~: ~· .• -: • ., 

muhakemP. üç öl~i, iki yM::ılı Hr ~ ihtisası olmıwan kimaelerir. me! ttlJf: 

münC\sehP. lenen bu 1T'r.ıırer~ filr.ı ; o~Te.ı.1.: .ı ı . ı.~ıyat.<rnıarını katı l l.ırak 
yinf" h;aiin esrannı T":''hafaza et· bildirmiştir. 
1!1·'1,tedir.: . . .. .. .. ? Diğer taraftan cemiyet reisi Sülcy 

Stcfan• n hım ol-lıırdu. man .da maarif idaresi rsmi bir ill:mck 
Katil ne diyor? tep şahadetnamesi aramıştır. 

Bu cinayeti işleyen adam da orla Şimd:lik Türkiyede yalnız 1ımircl• 
den yalnız küçük F ransuayı öldü · tam t-eşkilath bir n:o:itehassısın elin.el~ 
renin Stefani ôlduğu anlaşılıyor. olmak üzere Sıhhat Bakanlığına bağlı 
Fakat Stefini'nin kardeşini kimin dilsizler. sağırlar ve körler müe!sese!İ 
öldürdüitü ımlaşdmıyor. vardır. Rur.a mukabil mcml~keti:rir.ıi'! 

Son olarak Stef aniv1 öldi1reı1 de ki dilsiı: ve körlerin yek\ınu hir te~~d!a 
meydana çıkarılıyor: . Bu, Margin ı tın karşılamayacağı kadar ~oktur . 

.__....._...._ ______ ~ ______ _jl!r!,al?J!Ja·rı affebneuıittı··· Tabııdır kı, 
~~~~~~~~~~~ 
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Avrupa şehirle .. 
rinde sinek 
yok mudur? 

ller Gü~Bir lliliiıye 

• 
Sinek ve sivı isinekten 
kuı tulmak için neleı 

yapnralıyız? 

ideal loka nta 
• 

Büyük Avrupa şehirlerinde sinek ol 

maz kanaati pek de doğru değil. Parise 
civar olan mahallerde son zamanlarda 
ı;ivri sinek çoğalnuş. :Fransız gazeteleri 
bundan şikayet ediyorlar. 

istanbulda olduğu gibi Paris gazetele 

rinden de sinek ve sivri sinek mevzuu 
aktüalite oldu. Onun için gazetecilerden 
biri sivrisinek tehlikesine kar§ı ne yap 
malı dıyc fikir almak için profesör Segu 

ye müracaat etmiştir. 

Bazı müıteriler bir lahza bekledi. Jer mi, hemencecik hiddete 
kapılırlar .. Ve aabırsızlıkla parmaklarını oynatmak, bir ıeyle bir ye· 
re vurmak arzusiyle kıvranırlar. Şuhalde lokanta sahibi bu müıleriyi 
daha fazla çıldırtmamak için ne yapmalıdır?. Biz kınlmaz kriıtal 
kadehler bulduk .. Bunları müıterinin keyfini yerine getirmek ıçır 
önüne koyuyoruz; çünkü kadehlerimiz, aynı zamanda onu dansa kal
dıra bilecek kadar <:.henkli bir ıes te çıkarırlar'. 

Profesör bizim için de dikkat ve ala 
ka ile okunmağa değer olan bir cevap 

vererek §Öyle diyor: 
_ Dlkkat ediniz, sivri sinek istilası 

daha ziyade Parisin kenar ve kö~c ma 

hallerinde göze çarpıyor: Scinc - ct
Oisc ile Scint -<:t - Marn mahalleleri 

gibi. Parisin içinde hemen hiç yok, de 
nilebilir. Ben bunda yalnız bir scbeb gö 

rüyorum: 
Parisin kenar ve köşe mahallcrin1e 

su birikintilerinin çok olması. Buralar 
da oturan halkın ve mahalli idare me 

murlannın kayitsizliği neticesi olan bu 
ıu birikintileri sinekler ve sivri sinekler 

için fevkalade müsait bir intişar kayna 

ğı teşkil eder.,, 

''Herkes şunu iyice hatırda tutmalı 
dır: Sinek yaşamak ve inkişaf etmek için 

suva ve hararete muhtaçtır. Parisin ban 
li;ösl.i olan yerlerde tavuk, ördek besle 
mek için brrakılrnış su kovalan, kuyu a 
kmtılan, her ne suretle olursa olsun bir 
tarafta kalını§ olan su birikintileri si 
nek ve sivri sinek yumurtalarının inki 

şafına kafidir ... 

Yalnız bir sivri sinekten bir yaz mev 

simi icindc 20 milyar yavru çıkar. Paris 
teki, ~ r la~mda 34 milyon yavru canla 

na bilir.,, 

- Bu sinek ve sivri sinek insanlara 
ne gibi bir tehlike getirir? 

- Bu tehlike birtakım hastalıktan in 
sanların kanlanna aşılamaktrr. Ayni za 

manda rahatsızlık vermektir. 

- Buna karşı müdafaa vasıtası yok 
mud..ır? 

- İdare memurları ile halk clclc ve 

rcl'ek müşterek surette çalışmadıkça bu 
r.ı.:ıhllıkbra karşı müessir bir tedbir al 
l'i'~nm imkanı yoktur .Her mahallin nahi 
) e idaresi kendine terettüp eden vazife 
y: yapmalıdır. Ve şiddetli bir mücadele 

ile uğraşmalıdır. Sonra petrol kullan 
mak gibi tehlikeli vasıtalardan vaz geç 
ıpclidir. Zira petrol Tokzik ve tahripkar 

tcsiratı hascbilc bahçe sularında nebata 
tın ink:§<lfına mani olur. Bilhassa laz!m 
olan şey halkın sinekler yumurtadan 

cıkmadan vvcl thlikcyi bertaraf e~rnck 
çaresini bilmesidir.,. 

" Geceleri yatak odalarına sinekleri., 
ve sivrisineklerin hücumuna mani ol 

mak için kövlüler kolay bir usul keşfet 
mişlerdir: Sineklerin kokusunu sevme 

dikleri gül nevinden bazı çiçekler vardır 

ki bu çiçeklerin bir saksısını yatak oda 
larının pencerelerine korlar ve bu saye 

de içeriye sinek ve sivri sinek girmesine 

mani olurlar. Bundan başka sivrisinek 
ler hava cereyanını hiç s~vmezler. Pcn 
ecre ile kapı hafifcc aralık bırakılarak 

ehemmiyetsiz bir hava cereyanı yapılır 
sa bu da sivri sineğe kar§ı müessir bir 
tedbir olur. Aydınlığın sivri sineği ve si 

, 

Yer, bir lokanta. Vakit ak
ıam; yemek zamanı. Şahıslar, 
tek müfteri ve irili, ufaklı, 
muhtelif YClf ve boyda ıayısız 
garsonla el.aha bcqka lokanta 
mensupları ... 

Müşteri, lokantaya homurdana· 
rak girer: 

- Burada evvelden masa 15· 

marlamağa lüzum yok! Her yer 
bom bot! Mevcud olan sadece bi
raz aksiseda! 

Bom boş duran koca salonu ka. 
rarsızlıkla ıöyle bir gözden geçi
rerek: 

--Fakat, acaba nereye otur 
sam? 

Garıonlardan biri, kota koşa 
gelir: 

- Yer mi arıyoraunuz? Müıaa· 
denizle, size yer göstereyim! 

Müşteriyi, üzerine "kapatılmıs· 
tır" yazılı bir kart iliştirilmiş bfr 
masaya götürür: 

- Eğer arzu buyurusanız, 
- Evet, ama baksanız a, bu 

masanın üstüne "kapatılmıttır" ya 
zıh bir kart sokulu! 

Garson, yaltaklanır: 
- Bu, müşterilerin bu masalar

da oturmayı tercih etmeleri için
dir! 

Kartı maıanın üıtündem kaldı· 
rır: 

- Bu, ıırf psikolojik sebepler
le oraya konulmuıtur ! 

Gardrobcu kadın, müşterinin 
önünde reverana yapar: 

- Şapkanızı, paltonuzu, baıto
nunuzu lütf eder misiniz? 

Müşteri, telqlı bir tavırla: 
- Hayır, hayır! Bırakınız, beıı 

çok kalmayacağım. Hemen gide
ceiim ! 

Gardrobcu kadın, israrla: 
- Rica ederim, paltonuzu çı

karmanıza yardım etmeme müsa· 
ade ediniz bari! 

Sapkayı ilk, paltoyu ikinci, bas. 
to.;u ücüncü sandalyanın üstüne 
yerlettirerek: 

- Kimse bu sandalyalara çök 
mesin de, muhterem mütterimiz 
etrafı açık olarak, rahat rahat o· 
tursun diye böyle yapıyorum. E
ğer emrederseniz, kopmuş bir düğ 
meniz varsa dikeriz, kravatını
zın giderilecek lekesi varsa sile
riz; her ne ve nasıl emrederseniz! 
Simdi istemezseniz, başka bir de
fa! Elbise süpürmek, yaka ütüle
mek v. s, de yapılır tarafımızdan .. 
Müşteriler yemek yerken, biz b1.1 
itleri çabucak tekmilleriz. Ve bu· 
nun için ayrıca ücret istemek de 
adetimiz değildir. Bu gibi itler, 
haıeba dahildir! 

- Cocuk. garson, sorar: 
- tÇecek bir ıey hoşunuza gi· 

der mi? 

ncği celbcttiği hakkında b:r kanaat var 

dır. Bu kanaat da yanlıştır. Eğer gecele 
ri sivrisinek ayaklarınızı rahatsız ediyor! 

sa masanın altına bir elektrik lambası 

koyunuz. Bu ışık sivrisineklerin ayakla 
ra hücum etmesine mani olur. Gündüzle 

- Durun hele! Şey, ... F.vet, ba
na bir bardak su getiriniz, aml\ 
pek o kadar soğuk olmasın, ha! 

- Bat üstüne; derhal ! ; 
Yemek getirip götürücü garson: 
- Belki de bu rada bir tey yer-

siniz? ihtimal! 
ri odalar açık tutulmalı. Güneı batarken 
pencereleri kapamalı. 

Eğer bu tedbirleri kafi görmez.?cniz 
bahçelerinizdeki havuzda, odalannızda 

akovaryomda kırmı.ııı balık yeti~tiıij 
niz. Bu balıklar hem manuralan ile size 
zevk Ttre«ktir, hem de sizin için sivri 

aineklere karıı tahripkar bir yardımcı o 

olac.aktır. 1 

Müşteriye listeyi uzatır. Ve lis
teye 9Öyle bir göz atar atmaz, 
mütterinin tepesi atar: 

- Olur şev degil bu! Uatedc 
ne yazıliyse. baıtan a!l~P.ı h~psi 
çizilmit. vahu ! Bu ne hııı.l? Yive
cek hic hir ıu~viniz yok. ck-... 1• ! 

Li"teyi uzatan 1ıanon, iı.ah e
derek: 

- Öyle gorunurae de vardır. - Zaten bira francelaları, gö-
Bazı müşteriler, bir lokantaya a- zü boyamak, sofranın üıtünü dolu 
yak bastıklarında öfkelenmek ih- göstermek içindir! 
tiyacını duyarlar. Sonra öfkelen- Masanın örtüaünü düzelterek, 
meleri için ıebep olmadığını gör ucu sipsivri yontulmut bir kurşu:n 
dükleri takdirde de, bu zevkten kalemi verir: 
mahrum kaldıkları için iki kat öf - ihtimal arada biraz resim 
kelenirler. Dolayısiyle listemizde yapmak, yahud da birtey hesapla
her şey çizilmişse de, gene hepsi mak istersiniz. T enıibinize göre, 
mutbağımızda bulunmaktadır .. Be kırmızı veyahud mavi kurtun ka
yin mi, istakoz mu? Kızarmış mı, lemi de emrinize amadedir, tabii! 
hatlanınıt mı? Paprika mı, Ri7.i - Pek ili, pek ili! 
- Pisi mi? Yoksa havuçlu do Mütteri, çekici ıallamağa baı·· 
muz mu? Her hangisini camnu lar: 
isterse,... derhal hazır! - Fakat yumurtalar nerede kal· 

- Mükemmel, mükemmel ! La- dı? 
kin, pek o kadar iştahım yok be- Yemek l&fıyan garson, bu aıra
nim ! Daha basit, ... Daha hafif btr da üzerinde birçok tabak ve kiıe 
ıey yemeği tercih ettiğime göre bulunan geniş bir tepaiyi orta 
de .... Şey, söyleyiniz bakalım, yu- merdiven basaxaklarından yuk~
murta)arınız taze mi ? rıya çıkarmaktadır. Acele acele 

Yemek getirip götürücü garson, yürümekle beraber, muvazeneyi 
serçe parmağını kıı,ırdatir: temine de çalıımaktadır: 

- Bütün tavuklarımızın bugün _Destur, .. Pardon, dikkat! 
öğlen vakti folluğa düşürdükleri içinde kaskatı iri yumurtala.,.. 
yumurtalar! Günlük değil, ıaatlik bulunan kabı, büyük madeni ki.
değil, hatta dakikalık tazeliğini seyi v. s. yi masanın üatüne dizer: 
garanti edebileceğimiz yumurta· işte! 
lar ! Noterlikçe muaaddaktır. ki... Müşteri, mırıldanır! 

- Kafi, kafi! Pek i.li. ! Öyley - Bu ne hal böyle, yahu? 
se bana iki yumurta getiriniz. Ka- yemek ta,ıyıcı, ürker: 
tı pitmiı ve kabukları ıoyulmu§ _ Yoksa bir. teY eksik mi? 
olsun! Korkak ve muıer~dlL: 

Mütteri, yumruğunu ııkar: - itte yumurtalar ve •.••• 
- Fakat, nah, böyle iri iri ol- Müıteri, ıertleıir: 

rnak gerek! Öyle güvercin yumur - Ben sizden yalnız yumurta 
tası kadar olursa, kabul etmem! istediğim halde, siz .. 

- En iri tavuk yumurtaları! , Ganon, geniı bir nefeı alııla: 
Şimdi! - Üıt yanı bizdendir, merak 

Garson, masanın üstüne ufak etmeyiniz! Üıt tarafı hesaba dahil 
bir çekiç yerlettirir. Aynı zatran- değil! 
da müşterinin eline üç tane kri•- Müıteri, kuruntu içinde, endiıe 
tal kadeh tutuıturur. • li halde, bakarak: 

-Tutunuz bunları lutfen .... Şöv - Doğru mu? Bundan emin 
le! Şimdi, eğer hoşunuza gidene, misiniz? Şerefinize havale ediyo-
yumurtadan baıka.. rum ! 

Mü,teri, önündeki •eyleri ıöylc 
Müıteri, hayretle, eline tutuı-

turulan kadehleri muayene eder: bir gözden geçirdikten sonra: 
-Tamam! 

- Bunlar da nesi? Ne yapae~- Yumurta lan ve ekmeği çarçc\-
ğım ben bunlarla? buk gövdeye indirir. Yeleğinin bir 

- Müşterilerimizin keyiflen düğmesini çözer ve ağzına bir ci · 
mesi için dütünınütüzdür bu gara ııkıştmr: 
nu ! Bazı mütteriler, bir lahza bek p h p h p - u .. u .. P·· PP·· PP · · 
lediler mi hemencecik hiddete ka· Şimdi, yemek ta~ıyan garson. 
·pılırlar .. Ve sabırsızlıkla parmak- gene mü~terinin kar,ısınd.,.dır: 
larını oynatmak, bir ıeyle bir ye- - Bir parça peynir. vahııd t"'t 
re vurmak arzusiyle kıvranırlar.. . lı veya benzeri ı-.;r şey? Şöyl~ ağız 
Kadehlerimizden üçü de kırılmaz oynatmak il7.~re? 
kristaldir bundan batka da, a- Mii...t~ri. kısaca: 
henkli ses çıkarırlar. Sırf sabır - M~rsi ! 
ıızlanınca, keyflenmeniz için! F.Hrd•ki ,. .. 1cir• ... ~ .... ··t( ı.: .... , . 

- Haaa ..... Şu mesele! vurla kristal kadehler~ vı.•rarak: 
Böyle diyen n;üşteri, çekici eli- - Hesap! 

ne aldıktan aonra: C:ıt r.arson, elindr k-11rcurı kale· 
_ Bir parça ekmek getirirmi· mi ve h"si'.p pusulasiyb "arzı en· 

ıiniz? Fakat has ekmek olmasın. dam" ,-der: 
sakın ! - Baı ü!lüne ! 

Lokantanın ekmek işiyle meş- Miiııteri, i"uetle: 

1 k 1 w - Ben iki yu~nr .. :o ~''"' v~ ~ir gul de i an ı garaonu, ya2111ur-
dan ıalanmıt bir m!'tntar gibi du- r~r--·~ık dl\ k~ar ekmekten ha•k• 
rur ve aonra ,öyle der: hk 1-;;.,.. "ev····· 

- E v0 t. "'V"'t ! }. "'" l'e,,ı~ .. h .. 1a-
- l•te, .. Buyurun! . "ld"' N k "k d f :r ~ .. ":eçırı ı. e e st , ne ~ az-
Ekmegv in altına bir peçete ıere 

la! 
rek: p.-." !73T'""'"" · 1., ..... ı.., r•...,~•.,..;• ')• 

- Bu, ekmeği daha kolaylıkla lar 1c J"uıulayı mü, terinin önüan~ 
kesebilmeniz makaadiyledir. Eğer 
altında yumutak bir ıey bulunur· kc-rken: 
sa böyle! Ba! garson, deriden bir para çan 

Garson, hasanın üıtüne, içinde tasına "l atara1<, 'hir t'lbe.ğın içine 
bir yığın da bira francelaaı bulu bir miktar para bırakırken, ıöy 
nan bir aepetçik bırakirken: ler: 

- t~te, biraz da bundan! - 4 Şilin; 20 küıuriyle ben-
- T eıekk;ir ederim, bana kara bet"! 

ekmek yeter! Mü11teri, hayrette: 
Oelikanlı: - Bu da ne demek? 

Şimal kutbunda k~taınaktl 
Sovyet heyet.inden Papanio ~ 
kel, telsizle aşağıdaki raporu 
miştir. 

Kutupta sahih buzlar ü~ 
mağa başlayalı iki ay oldu. )( ~ 
mahalli şeraite tamamile alı ef. 
radaki hayatımızın bir tek hed 
Mümkün olduğu kadar fazla ııı 
ilmi tetkikte bulunmak. 

Bidayette, her ilmi müşahedt
ne ve laboratuvar na.1.ariyeıerlı1\ 
altüst eden yeniliklerdi. HalbU~ 
ilmi çalışmalarımız başka ve ..,.,. , 
safhaya girmiştir. Çalışma ,ıe ti 
metodlarımızı artık tam oıara~ # 
sedik ve mühim müsbet ıı ~ 
alma merhalesine girdik. 
havzasının merkez mmtak~ 
sinde, hiçbir kimsenin hak~~...ll 
hangi bir şüphe ileri sürmıye"°'~ 
kanaata varmak, bunu tesbit 
ve tam bir fikir edinmek!. ,1. 

Genç alimlerimiz Şirşov ve .. 
durmadan etrafımızdaki muhıt.illıl. 
susiyetlerini kaydetmekte ve 
üzerinde mütemmim tetkiklerde 
maktadır. Tasnif etmeğe "'" 
yetişmediği derecede ?.engin !Jl

8 

ler elde ettik. İlmi tetkikler ~ 
lerimiz ve tahlil için kaplar;o 
dır, bundan dolayı Şirşov, b t 
temadi surette yirmi dört sa• 
mak mecburiyetinde kalmak1 
ra aynı kaplara ertesi gün de 
cnnız vardır. 
Şimdiye kadar tesbit edilnlİI 

bir keyfiyet vardır, o da kutup tı4 
kasında., buz deniı.inde, 3400 ıııe 
rinliğine kadar hayvant bayatJll 
cut bulunduğudur. ttl 

Şirşov ve Fedorovun. isti~ıı. ~ 
lunduklan zaman. ilmı tetkıkl 
:, c1.ıııyuru1..; L''ll.r..ıı. ı::::ıaı:;eu, ııum 
mur olduğumuz ev işleri de bt1 , 
zaman ve kuvvet almaktadır. !\ 
mızın bulunduğu buz parçası U 1)1 
kutup yazı dolayısile. uf ak ~ 
teşekkül etmekte ve ihtiyat e ~ 
lerimiı.in hemen her daim y~rte~ 
ğiştirmeği icap eylemektedır. ~ı 
mi?.e kadar su içinde. tonlar a ~ 
da eşya taşıyoruz. Papanin. 1, 
akması, için, buzun sathındaP ~ 
kad ·~ yaptığımız delik civarıP• ıl,' 
yollar kazmaktadır. Ayrıca. re 
hergün, çadırımızı örtmek Uı.t ti)' 
getirmek icap eylemektedir. ~ 1-
işler arasında., yemek pişirrnete 6". 
but hep birlikte 4000 metr~ :'1 d'
liğinde, nümıme çıkarmak ı~ıP ~) 
kit bulmak lazım gelmek'.,.:ht· tıJ 
metı oloji bült~nlerini muntaı' J 
rette neqre'mck ic:in de daiıtl8 

ve saati kcllamaktayız. ~ 
Yanımıza beraber aldığımız fi 

kitao paketini dq ha ~öz.rnedik· .~ 
de hiı- rözmiyeceğiz. Zira, ~kUp1 ~ 
bir t 1• sRniye bile vaktim'Z Yo~ 

Bizim için kitabın yerini ,.e ~ 
nin yerini. aldığımız radY0 

tutmııktadır. 0~ (t 
ffrt••ptn. huzhr üzerinde. ç bi! 

\'E.' her cihetten ı::ok entercl'B11 
11,r 

yal gec:iriyoruz tlrni tetkik1~r t &'r 
de ye-:?;ane 7R'"ldmiz, muhtclıf 1<r' ,,e a ı 
ler ta· a "mdan. dostlarımız Jr.11 

. .. cerı 
larımız tarafınc'an bı-e ~on ri 
si7.. nıelüupıarıdır. Hcrltcst.etl ,·e ~ 
n=z!' d:ıha sık \"f~ raha ~~~~:). ./ 
mektup yaunalarıclır. ~ti 

B d
. .... . 1c1., 

- u, ye ıgınız Jıl' 

bede!:nin iist yanı! Yani. 1 
sin~· iade edec~ğimiz kı"'·!'tl· eli~ 

Bu aralık, mutbak !efı, 
bir paketle RÖrünür.. bİf f 

-Köpeğinize mahsu• 
ça soğuk rozbif! 1 

Müşteri, reddeder: ~ıJ 
- Benim köpeğim f alall _,iif" 
Aşçıba,ı, göz kırpıp. ~ 

nin kulağına fısıldar: 1' ,0'1' 
- Bu, bir parça ıoi'J .,(f)' 

bozulmaz, yarma kadar d bl',_I 
nında iki parça da çörek ı 
sınız ! . iıt 

Mütteri, paketi cebıne . 
(Sonu: Sa. 10 SiJ. 



' 

. Napolyon her 
ıstediği yerde niçin 

uyuyabilirdi? 
Siz ş·------

neden ugugor, yahut neden 
u ugugamıgorsunuz? 

lıı Yk11s~Uk · · 
t uctde!esin· . Gecenın bu korkun<; 
lcı1c olsun 1 hayatında velevki bir de 
.\rıu etti ~it~t~ayan kimse var mıdır·· 
Yatağa g ıstirahate kavuşmak içiı 
llıııı •• _ Uıanır "zl . . 
nı.::'~dir 

1 
• go erını kapamağ~ 

""llr taraco amazsınız. Bir taraftaı 
:-tııı lik ~ döner, zıplarsınız: fakat 
d eı. Vuru 

1 
aklarının ucu bucağı gel 

t Ufıırıu .~ arı gecenin ilerlemekte ol 
'>.ı . gosterir u 

l1ı e11ır· 1• • yuyamazsınız? ti :c,(!Le:JJ l L'<:".il.Ü~;wn,s:; ~ 
d O.JJxıiı<P-Jı • W10 • 

1 aaı,; b~mbayı yakar: söndürür 
l'arııaı, y· ır şey okumağa kalkar; oku· 
!,~a Yakıne Yatağa dü§ersiniz. Bir sı 
""«t ar· b' 
ıı ; bir d ' ıraz sonra sinirleniıı 
lta et ... aha yakarsınız. Fakat bu da 
Ge ·•ıez. Evlenecek bir kadın nasıl 

I" cenin 
llııceıer .

1 
ve Yalnızlığın getirdiği dü-

?''l'; \'ü 
1 

e Vaziyet niz büsbütün ka· 
°Jl'l§tığına cut Yıpranır, ve sabahın yak
h lkat İ§~aha ziyade sinirlenirsini:" 

bir tabiatta olmaJıdır 
a;er Yokı 0 mübarek uykudan hıiJiı 

l' atağa d" ·· 
lr koyın uşup taşlarını yastığa ko-

11Yku Çek az sabaha kadar deliksiz bir 
l'tp oları _enlerin uykusuzluktan muzta. 
'ııhllıaı ınsanıarın çektikleri işkenceyi 

Eıı mıi§l~iU harp dnldkaf.arındtı bile 
istcrliği gibi uyuytıVflen Na'[>Olyoıtı 

rine b:le emniyet edemez. Bizzat ken
ki e'ile yapardı. Büyük gürültül~r.~e~
dilerine ninni g ibi gelerek bu gurult_u
ler içinde çok güzel uyuyanlar oldugu 
gibi en hafif bir gürültiiden muztarıp 
olup gözüne uyku girnıiyenJer de var
dır. 

Erkek 
eden 

cinsi cazibesini tenısil 
t<ler Kabel diyor ki ... 

lT arına . k" 
ı. Ylctı 1111 an yoktur. 
"tYatırn~Uzluğun öyle söylenildiği gibi 
~adıg~ zın Yeni inkişafları neticesi 
" 1 esk· ~ ta~a 1 

1denberi mevcut ve çok es-
ll3uzın ~rda da birçok insanların 

~ktedi tıga rnusap oldukları görül· uykusuzluk 2 ' r. 
""Cab 

deıı illi ~es:bebi ne olsa gerek? Sinir-
l'oıc rı geliyor? 
~ sa dinı ~ 
ı.:..·ahat 

11 
agın fazla yorulmasının 

"P ed~n b~ku zamanına kadar bizi ta
!letiee8i ~tçok gailelerin düşünülmesi 

)'ak mıdir? 

Çok ciddi ve tahsili mükemmel bir 
kadın tanırım. Yatağına uzanmadan 
evvel bir bardak şekerli su içmPZSC 
sabaha kadar uyuyamazdı. Meğer bu 
kadını ı:ocukluğunda anası böyle alış
tırmış im iş. 

Marlen Ditrih yedi senedenberı 
Holivutta bulunduğu halde timdi 
ye kadar kocası Rudolf Seyber 
hakkında gazetecilere beyanatta 
bulunmaya bir türlü razi olr.ıayc r
du .• Çünkü onun fikrince kendi 
hususi hayatı halka taaJIUk et 
mezdi. 

Fakat naıılsa son defa, Anj 
filmini çevirirken Herber Mar 
9al,a Londrada batından geçen 
bir vakayı anlatıyordu. Birgün 
yolda giderken tanımadığı bir 
kadın kendisine yaklatmıt ve on 
iki yıldanberi Seyber'in ka 
rıaı olarak kalmuında ve timdiy~ 
kadar ayrılmamıt bulunmasında 
nasıl bir sır bulunduğunu sormuf. 
Bu bağlılıkta her halde atkın bir 
mühim bir rol oynadığını tahmin 
etmiyen bu kadına Marlen demit 
ki: 

~ at z h 
'lıı:~~ nen fevkalade yorgun ve 
~~~ ~~Suliyet vaz.ifelerile mükellef 
be lıyku n sanın pek güzel uyudukları 
eı- gıın 8~~1~.ktan ıztırap çekmedikleri 
~esw ~or~nen eeylerdendir. 

~kikaıa~ · Buyük Napolyon en mühim 
~~ernıe :!a b ' lc r~tgeldiği yerde bir 

ille~.,. Yahut bır kanape üzerinde 
A " 11lıe} 

' "'Caba Uyku çekermiş. 
ı..~İ k U~kUsuzluk mizaç veyahut 
"'ld· end nı· b. 
\o .'r? €\' , . 1~ ır telkin neticesi 

1 lkıdir. F;e-~ ıhtı:naı ki her ikisi birden 
ı~ltıtz h ger dıkkat edersek birçok
~atıarı atta hepimiz mevcut bazı 
'a Uzıuıc ~zı terk ettiğimiz zama~ uy-

lc hile astal!ğına müptela olma
.\Jlhtn u:yuYa.nıadığım_ızı görüyoruz. 
~ bir Profesörü doktor Emil Luç 
h'll'aıı ~:kal~sinde uykusuzluğu do-
lıeusıa, . Plerı tetkik ediyor da bu 

~t'l:l.e•irıi~ns~ın kendi kendini telkin 
lc·~ine \' buYiik bir rol oynadığı ne-

..ııı ı: arıyor. Alman doktoru diyor 
l1"' ''lı iı1" tlıı erbirinı · · 

Başka birisi de yatağı şimalden ce
nuba doğru tam bir hattı müstakım 

şeklinde bulunmazsa u~ııyamamakta
dır. Bir gün liu aôama b ir latife ya'(r 
tım. Böyle §imalden cenuba doğru 
tam bir istikamet tayin edebilmek 
için mükemmel bir hesap yapılmak 

icap ettiği söyledim. Zavallı adam 
ondan sonra bir türlü uyuyamaz oldu 
da bana candan bir düşman gözile bak
mağa başladı ... 
BunJarı anlatan Alman doktoru uy

kusuzluk çekenlere her kesin I;ildiğ 

bazı nasihaUarda bulunmaktadır. Me
seli: Yüze kadar sayı saymak, heye
can vermiyecek bir kitaptan birkaç 
sayfa okumak, ılık su banyosu yap
mak, yatma.dan evvel hafif bir gezin· 
ti yahut çok yoracak jimnastik yap
mak gibi şeylerdir. 

''- Seyber ile ayrı yaıamaklıiı· 
mızın sebebi çok basittir. Pek ala 
biliyorsunuz ki kocamın itleri 
onun Pariste bulunmumı mecbu
ri bir hale koymuttur ... Paramunt 
ela filmleri duble etmekle met· 
guldür. Bundan batka, sesi tama· 
miyle benim sesime uygun olan 
bir Fransız artisti de bulmuttur. 
Bundan baıka, ıesi tamamiyle be· 
nim sesime uygun olan bir Fran
sız artisti de bulmuttur. Benim 
oynadığım bir film1 duble etmek 
için kendi sesimle benim çalıtmak 
bğım lazım g"'I·~ ,. ... dan daha iyi
sini yapacak değildim. b~ \tal'dır ~zın bazı öyle itiyatlan-

~lrr ih kı Yatağa uzanmadan evvel 
~ l'o~.nıa1 edersek uykumuzu kay
tı1t ~a bir Bu kendi kendini telkinden 
ltitJ~t C:y midir? Yataklarını, yas· 
~ ıı~; alarını değiştirdikleri va
bııı · ~~nıayan birçok insanlar tanı
lı~~~~nda her şeyi yerli yerinde 
~it . titın . UYlJyamayan gözlerine 

Alman doktoru uyutucu ilaçların 

alınmasına muarızdır. Bir gece uyku 
getirmek için alınan uyuşturucu ilaç: 
lardan ertesi ve daha ertesi gilnlerı 
daha fazla alınmak icap edeceğini ve 
bu suretle vücut r.ehirlendiği halde 
uykusuzluğun geçmiyeceğini söylemek 
tedir. 

Öyle ise biz insanlar uykusuzluk
la mücadele edecek vasıtalardan mah
rum mu kaldık! Galiba değil! Çünkii 
bunun da çaresi bulunmuı:ıtur. Son 78

" 

mantarda Almanya, İngiltere ve Ame
rikada ortn.ya çıkan birçok kaşıfle~ 

Söz aramızda, Seyber benim i· 
çin en mükemmel bir koca, kızlar 
için ele en mükemmel bir baba
dır. Bazı kimselerin ort'lya att•1<
'"rr VI'! rloirnluğunda İsrıtr edi11 
tlnrtf11klııırı bo,an,.,.." """'•efesinin 
hirl,;r 1tslr esası yoktur." 

bı 'l esıne imkan olmayan bir 
....._ ":"'lrı . . ar vardır. 
:~Qj IÇınd k . . 
da ıı buıu e endısmden başka kim-
t? illlltlrı llmadığıvı ve bulunmasına 
'ı~l'Q lcendi ~l~adığını bilen bir tanıdı
•ııı etti~ ~~1~ . bile budalaca diye tef
~~ doıapı ıtıyadını yanmadığı 0da
~~ a.dığını a~~nı iyice aramadan uyu
~ lar Ve ~ordum. Bazıları ışıkla 
la11 lları da batlba sönünce uyanırlar. 
lırrılla. en h t·tınun aks'ne olarak oda
ıı" ar. ~ir a ıf bir ziya akı;ed'nce uva-

'n ,, artist v 'dd' . • tiıır.ı · ~ole 1 ... e cı ı bır kadın ta-
l': .. ~ bir t uku:;a ç·k t ığı vakit berat:e-

... , ta a ım . 
Ilı 

11
• ~ıtdı B sıyah kuMaş par"nla-

d~k·ıııe itrıJc · Unları yanından eksik et
~t 1 

Yatak an Yoktu. Her indiği otel-
. r.ı ~ıı oı ort~s:n•n zaten "'torlu ve v11.,, . n r . . 

lltt "e.ı•ııc1 • e.,l'"rcJ~rini bir de bu si-
l}' 'i Pctı·ç·• • · • • 

~fa~ Odasını 1 
• rıı~ H' Ki sık1ya ka-

dı~~ btr ış•)( n pencerelerinden en 
~I at ed aks"'t""Pnıe '" iııc o kadar 

llııd e" ki b · U?'dufu tı ıR ı daima yanında 
ve sevdiği hizmetçile-

'ddia edi· bunun çaresini bulduklarını ı 

yorlar. 
1 . 1 uvku~uz U· Bunlardan bır kısım arı . ~ 

ğa karşı buldukları makinelerin . pa
tentesini almak için hükumete mil~_a-

J • •ıfe degılcaat etmi~lerdir Mesele aı..: 
dir: çok ciddidir~ Aynı zamanda uyku
suz'uğa karşı aletler de bulunmuştur. 

. son nilsha-
Bır Alman tın mecmuası 

sında uyku makineleri hakkında uzun 
bovlu izahat ,·ermektedir. 

• · · · keel'eden Bu makinelerden bir sını ..,. .. 
bir doktor renk tahlilini uyku ı~ın 

. kt 'k Jimbasıle esas addE>tmış ve ele rı 

uvkusuzluktan muztarıp olan adamın 
ytlzüne türlü türlü renklerde şiddetli 
bir ziva aksettiren bir makine yapmış-

- · .. !er yoru-tır. Bu ziyanın kuvvetıle go1: . . . 
· · Diger bırısı lup uvku ~elmekte ımış. 

. • k k ve hafif bir de :nsanlann ye nas& 
sesten ninnflenir gibi uyumakta olduk 

1 d·ı .. k bö'uJe ces verecek bir 
arını ı ş•ınere J -

·.ınıtnwınq l~l! 

Bakalım daha neler icat edilecek! 

Marlen bundıtn on beı sene ev· 
ve), Y ıtni daha on sekiz v"şında 
iken, Berlin ıtüdyoaunda ilk tec 
riibelerini yapıvordu. O zam"n 
Seyber'e tesadiif etti... Seyber'ir 
esaslı bir iti yoktu. Yalnız orada Konfita Çello 

hazır bulunuyordu. Bu teaaClüf 
ten pek az zaman ıonra evlendik· 
Jeri duyuldu. Bu evlenmeden ilcı 
sene sonra da kızları Mariya dün
yaya geldi. 

Marlen kocasından };ahıeder• 
ken J osef von Stran'berr' e sözü 
getirdi. Kocaıiyle bunun aruın• 
daki münaıebetin daima dostane 
olduğunu söyledi .. 
-" Hatta geçen sene de Stran· 

berg Londrada ameliyat olacaiı 
zaman onu hastaneye kocam gö
türmüt ve aameliyattan sonra da 
yanında bulunmuıtu." dedi.. 

Berncu Şav için ne Jiyorlar 
Meıhur romancı ve tair Ber• 

nar Şav'ın sinemacılara kartı bü· 
yük bir kini vardır ... Onlara kar•ı 
daima ate' püskürür, fakat _bu!''?' 
mukabil Holivutta ona daır ıyı 
kötü hiçhir ıey dütünülmeyor. • 

Bu hususta söz söyleyen silahı• 
yetli adam Ernest Lübiç'tir. ~'! 
zata göre ak sakallı muharrırı 
gücendirmek istemedikle~ni, fa. 
kat eserlerini ekran üzenne koy 
mak için hiç bir tasavvurlan ol
madığını temin ediyor ve diyor ki 
Şav'ın romanları ıahne için çok 
mükemmeldir; fakat sinemaya a• 
lınabilmesi için tamamiyle de~i,· 
tirilmelidir. Bunun ıebebi 9udur 
ki tiyatro tekniği ile sinema tek· 
niği arasında çok fark vda_r~ır. 
Bundan batka Şav'ın ken ı.sıne 
mahsus bir teknifi vardır, ki ne 
. va ne tiyatroya benzer. Ba· 
sınema • • t 
na gelince, ben tivAtro ıçın. yazı: 
mıf olan eserleri filme geçırmevı 
,,,.,.,,,mivet itH•"riyl,. sevmem. Nf! 

' .... vııı "''!un lıövle eseırleri Vl'lT>' ,, " • 
"'1a ı..;t-•'k ;ri" kl\r .. •ma 

ıovnfl'n " 

f .. " ,,...,. ı.: ...... ;ni ~ ........... 'c ''e ntn,.,. .. , 
• ·, .. 1~,.1. 1='·· .... ,.J ... , n .. (Y!.t1r· 

r-•~· .. 
,... .. - ... 1,. icin bund~" haıka care 
,,,.. 1 ..... ,,.. 

Evlenecek b;r k",./ın nMıl ol· 
malıclır? 

Altı ser.0~Pnh,,.ri f"kran ü~erinde 
(Sonu 8 inci sayfada) 
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Sular arasında yeşil bir Şehir 

·Adapazarı 

Tefrika Numarası: 42 Yazan : Fellk• Savman 

Candarma Binbaşısı, f aaligelte: 
Kızıl saçlı kadınla eşini arıqor I 

1 .şııbat 1934 tarihinde, TeTcsas- Frank Hamer, yıllarca Teksas 
ta Hantsvil devlet hapishanesi di-- binicileri ilet beraber hizmet et 
rektörü Liy Şaymens, Teksas 1ıü- miıti. Bu kaba, atılgan, hoyrat a 
kıimet merkezi Ostine giderek, damlar arasında bilhassa cesur bir 
orada, Teks<Ls kır candarması sü- adam diye tanınmıştı. Böyle bir 
uari binba§ılığnuian rtıütekait adam olmanın, seçilmiş polisler 

1 
Frank Hamerle göriişüyor. Bıt den teşkil olunan h.~r toplulukta 
eski ilostwıa~ 16 kanunusanide bir manası vardı. Curet ve korku 
hapishanencdcn kıaçan 4 ki§inin, suzluk, bu toplulukta tam bir fazi 
bu sırada nöbetçi gardiyan fü·ov- Jetti ! Bunun böyle olması, onlarca 
somı öliliirdüklerini, diğer tu.kip- pek tab!iydi. T eksas binicilerinin 
ci gardiyanlara kar~ da dışarı- yanında ve arasında hizmet gören 
da bekliyen otomobil içerisinden Teksasla Meksika arasındaki hu 
mitrolyöz ateşi açıldtğını, lnı su- dudu muhafza etmekle muvazzaf 
retle h,epsinin kaçt1kların1, mit- atlı kır jandarması olarak çalışan 
mluöz ateşi aranlann I-1.layd Bar- bir adam, bütün dünyada e,i aran 
roı;la dostu, Bmıni Parker olduTc- makla bulunmıyacak derecede mü 
1arını a.nlat1yor. cadelec,•i ve mukavemetli bir jan 

Frank Hamer, şaşıp kaldı: darma olurdu! 
_Yok, canım! dedi, bu ikisi, Meksika ile Teksas arasındaki 

ha? hudud boyunda, devamlı surette 
bir takım azılı ve amansız terirler, Atlı 'kır jandarması taburunun adeta kaynatırdı. Mütekait binba 

eski ·binbaşısı için hu iki isim meç d b nl 
bul değildi. Klayd Barrovla met !I Frank Hamer e, u arın en 
resi Bonni Parker! En kötü cins fazla çekindiği, kendİJıine karıı ve 

ba ve ölüme karşı olduğu gibi nef 
ten sayılan bir çift ıuçlu ! Kızıl saç ret ve korku duyulan bir mahlUk 
lı yangın kızıllığında kızıl saçları tu ! Bu cihet bilinince, hapishane 
ıoİan kadın, daima kalın sigaralar direktörü Liy Saymensin bu ada 
içer ve (yeraltı dünyası) nda esra mı seçmesinin sebebi ve bu ada 
rengiz bir isimle anılırdı. Ona, ımın vaziyeti hakkında tam bir fi 
§Öyle derlerdi: (lhtirasm ta kendi kir edinilebilir! 
si olan Sara)! yahut da sadece Riyo Grandenin her iki yakasın 
"İntihar - Sara,,! da barınan her mücriı:n, binbaıı 

- Frank, biz bu çifti yakalama Hamer nehirde sala bindi mi, ar 
lıyız ! tık o dakikada mahvolmut telakki 

Liy Saymens, böyle diyerek de olunurdu ! 

vam etti: Bu adamın kendisi kadar koca 
- Bu çift, şimdiye kadar tam man tabancası da meşhurdu. O 

12 cinayet itlemittir. Vicdanları, nun ağır tabancasından da, kendi 
12 cinayetle yüklüdür. Fakat, ar adından olduğu kadar ürkülürdü. 
tık 13 üncüsünü işleyememelidir Mütekait binl>a,mın tabancasının 
ıler, hu hainler! Cinayet 12, .• Baş da o sahalarda herkesce adı ma 
ka suçlarına gelince, bunlar sayıp lumdu. O, tabancasmı "Betti,, gi 
dökmekle bitmez. Haddi hesabı bi bir kadın adı ile vaftiz etmek 
yok. Onlan geçelim. Ve bunları zarafetini göstermişti. O vahşi ve 
el,e geçirecek adam da sensin! sakin tabiat dekoru ortasında, 

Frank Hamer, önüne bakarak Frank Hamerle (Bettisi) kanun 
Üüşünceye daldı. hükmündeydi. Acımak nedir, bilme 

- Frank, bu iti üzerine al! Bi yen ve ...... süratle, merhametsiz 
2e herhalde ya~~m etm.e~isi~. Se_n, ce davranan! İtte, tabanc~ıı~a ~iri' 
bu j'in tam ehlısın. Bu ışın ustesın kadın adı koymak zarafetmı gös 
den gelecek başka birisini tanımı teren bu adamın sıfatları! Ayni zal 
yorum. Harekete geç, Frank! Ha manda tabancasına da izafe edi 
rekette seni ve adamlarını tama len sıfatlar! 
mile serbest bırakacağız. Her ne O ve tabancası! "Lazımı gayri 
•ekil de '-."\reket etmek isterseniz, müf arik,, ! 
öyle harel<et etmekte serbestsiniz. Atlı süvari binbaşısı Frank Ha 
Nasıl başlamak, nasıl bitirmek is merin oralarda resmen muvazzaf 
terseniz, tamamile keyfinize tabi! olduğu zaman zarfında. "Betti,, , 
Bizce hepsi müsavi! Yeter, ki şu 60 tan fazla haydudu öldürücü bu 
iki melunu yola getir, onların hak selerle öpmüştü! Kurşundan buse 
kından gel! lerle ! 

Mütekait süvari jandarma bi~ Frank Hamer, Hapishane direk 
başısı, şimdi ayağa kalkmış hulu törünün önünde bir müddet düşün 
nuyordu. Odada hiç durmaksızın ceye dalmıs olarak durduktan ve 
bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordu. bu sırada, k~re':~tte oturan eski 1 
O sırada bir kibrit çöpünü dişleri arkadaşım suzdukten sonra, tU 
arasına sıkıştırmış, kemirip dı'ru cevabı verdi: 
yordu. Hapishane direktörü de, - Pekala, Liy Saymens ! Tekli 
oturduğu kerevet üstünde, ona dik fini kabul ediyorum. Memlek:ette 
katle gözlerini çevirmiş, dolaşma sulh ve sukunu, emniyet ve asayi 
ıını dikkatle takip ediyordu. Tekli •i temin etmek, ayni za.tr.anda on ı 
fi reddedecek, diye endi,edeydi ! lar tarafından öldürülen biçarele 

rin intikamım almak üzere hareke 
te geçeceğim. Sırf bu maksatla .. 
Evet, sırf bu maksatla! 

Bu Frank Ham er, hakikaten 
kendisine böyle bir vazife yükleti 
lebilecek adamdı. O, üzerine aldı 
ğı vazifeyi tamamile ifa etmeden 
clunıp dinlenmek bilmezdi. Eğer 
timdi "peki!,, diyecek oluna, ar 
tık imha edilmek istenilenler, im 
ha edilmit, demekti. Onun muva 
fakat etmesi ile beraber, bit.mit o 
~aktI ful it! 

,Hapishane direktörü, ıevinmit 
ve içi ferahlamıt bir halde, ayağa 
kalkarak, eski dostuun elini sıktı! 

Ertesi gün, Binbatı Frank Ha 
mer, Hantsvilde göründü. Şekle 
riayeten, tekrar kır jandarması o 
larak resmen vazif elendirildi. AY. 

da 180 dolar da maaşa bağlandı! 
1 H l • Bu suret e, Ciymen,, er yenı 

bir arkadq lrozanmıtlardı. ! 

Haydarpaşa istasyonunda iki 
konuşuyordu: 

- Nereye böyle .. 
- Adaya kadar .. 

kişi 1 ... ~rin bir hava, yemyeşil bir t 
ve tallı bir muzik.... Bu. istasyon~ 

1 bast·ğmız vakit siz: derhal sihir 
\'C bu güzel kazayı size sevdirel1 Hem de ne aı kadaş ! 

Frank Hamer, derhal vazifesi 
ne başladı. Evine, barkına, rahat 
ve huzuruna, hususi iş ve gücune 
derhal sırtını çevirerek, çok hızlı 
giden bir otomobile bindi ve şosa 
üzerinde gidip gelmeğe koyuldu. 
Artık hiç yatakta uyumuyordu. 
Gece, gündüz kırda nöbet bekli 

Bazı . tipler var. bir görii~tcn !ionra ı ı;eydir. 

bile fizyonomisi hafızada kalır. Niyazi AJıtııC 
- Adaya kadar .. 
Diyen zatı trende görünce kendi 

kendime: 
_ Hani bu adam Adaya gidecekti? 
Sonra: 
_ Olur ya, dedim, arkadaşını aldat-

yor veyahut da nehirde sal üstün mı.:..~:~m doğru söylediğini Adapaza.
de uyanık geceliyordu. rına geldikten s:mra öğrendim.. Adapa-

Bütün yan sokakları ve yolları za.rhlar "pazar., ı hazfetmişler.. Hep 
ara vermeksizin araınrıyor, en "Ada,, "Adamız,. diye konuşuyorlar. 
köşe, bucak yerlere sokuluyor, en Bugün, şehrinde 34 bin, 280 parça 
ücra yerlerdeki çiftliklere uğruyor köyü .ile 158 bin nüfusu olan Ad~paza.
du. Sonra birdenbire gözden kay rı bazı kusurlarına rağmen hakıkaten 
bolarak, bütün geceyi çok uzak çok şirin bir kazadır. Orhan Gazi za
başka bir yere gitmekle geçiriyor manında 400 . çadırla yerleşenler. za. 
ve en umulmadık, en beklenme man zaman ülkenin her yerinden, son 
dik bir zamanda memleketin baş zamanlarda da c;ok uzak diyarlardan 
ka bir yerinde meydana çıkıyor gelen Türklerle birleşmişler. 
du. En vahti ve metruk tabiat man Adapazarında Türkiyenin hemen 
zaraları arasında yapa yalnız ge her vilayetinden, Kafkasyadan. Bul
zintiler yapıyordu. gariştandan, Romanyadan gelip sene-

Bu gezintiler :slrasmda. _ufak bir · lerce evvel yerleşenlen ~k çok .. ·Bunlar 
tüpheye dü§tü mil, hemen '·'Betti,,, ·artık bµran1n yçrlis! oımu,Şlar. 
lakırdı söylüyordu. Takır · takır Şimalinde Karadeniz, şark ve cenu
.kurıun sesli, kulak · hl'tpalayıcı, bunda Sakarya, garpte Sabancadan 
çirkin bir konuşma! gelen Çark suyu ile çevrildiği için 
Kııaca1n, Frank Hamer; tam 102 "Ada,, la.kabı alan bu yeşil melllleket 

gün av, ve (Merhametsizce av} parçasında. yaşayanların hepsı çok 
ifa etmi şoldu ! müteşebbis ve çalışkan insanlardır. 

T eksas atlısı olarak yıllarca uğ Tren, Arifi ye ist~syonunda~ bu.raya 
raşan bu adam, körü körüne tıpkı 15-20 dak ikada gelıyor. B~ ~ırmı ~a
azgın bir boğa gibi avı üzerine a kikahk yolu r:ı;ürkiyenin hıçbır yerın

tılmadı. Korkunç vazifesini yerine de göremezsiniz ve adeta trende oldu
getirmeği tasımladı, soğukkanlılık ğunuzu unutursunu_z. Tren bahçeler, 
la tasarladı! evler arasından geçıyor meyy~~ı .O:e· 

Önce, aradığı çifte ait bütün 
dosyaları getirtti. Evrakı uzun u 
zadıya karıştırdı. Bu suretle aradı 
ğı kJldmla eTke!lin itiyadlarını et 
rafile öğrendi. Anr:ak hamti vazi 
yetlerde nasıl hareket ettiklerini 
tesbit ettikten sonradır, ki planını 
çizdi!. 

Bu pl~n. hir z<'man Amerikanın 
kırmnı derili yerlileri ile mücade 
le eden beyaz derililerin planına 
eşti! O beyaz derililerin mirasçıla 
rından hiri olan Frank Hamet, 
böyle elli, ayaklı bir planla işe gİ 
rişti! 

işin nasıl üstesinde ngelebilece 
ğine dair bir karar verince, vaktile 
kendi sile beraber T eksas atlıları 
nın yanında çalışan bir arkadaşı 
na giderek, söylediği bir çift la 
kırdı ile bu adamın rahatını boz 
du: 

- Arakadaş, haydi ~kisi gibi 
benimle bir kaç hafta veyahut da 
bir kaç ay için "insan avı,, na çık! 
Eğer zamanla pas tutmadmsa ! . 

Eski arkadaşı, ,u mukabelede 1 
bulundu: · · 

-Vay canına 1 Klaydle Bonni 
meselesi mi? 

Ve bu kelimeleri Söyledikten 
sonra, derhal ayağa kalkarak, 
Kolt revolverini beline, ceketinin 
eteği 'altına taktı, evinde kendisi 
ne bakan kadınla anlaşılmaz bir 
kaç cümle teati ederek, ağzının 
bir ucuna kalın piposunu sıkıttı 
rıp, otomobile yürüdü. Direksiyon 
da oturan Frank Hamerin yanına 
yerleıti ! 

nin penceresinden toplayabılırsınız. 

Her taraf yemye5il .. Meyvalar o kadar 
mebzul, ki .. Dalları taşımağa taham
mülleri kalmamış. 

Vaktile ikiye ayrılarak Adayı sa
ran Sakaryanın ilk yolu, bugün yem
yeşil ve her taraf tan daha münbit bir 
tarla .. Büyük köprüsü, beş köprü~ii. 

beş muazzam gözü ile bu upuzun eski 
nehir yatağında şimdi su yerine ılık 

ve serin bir rüzglrla yıkanıyor. Vaktile 
bu köprü bizim Galata köprüsü gibi 
para ile geçilen bir yermiş. Fakat baç 
alanlar köylülermiş .. 

Bunun bir. de efsanesi var. Parasız 
bir de~iş köprü be~çileri tarafından 
geçirilmemiş, derviş yalvarmış, köprü 
sahipleri aldırmamışlar, en nihayet 
derviş, ellerini kaldırıp mırıldanmış .. 
Sakarya da yavaş yavaş sularmı azalt
mağa başlamış, yolunu değiştirmiş .. 
Suyun kuruduğunu gören köprü sahip
leri hemen koşmuşlar: 

- Aman derviş: 
Demişler. Fakat dervişin yerinde 

yellerin esÜğini görmüşle~ .. 
Çok güzel bir efsane değil mi? 
Köprüden baç almanın fena ~~y ol

duğunu bu.ndan daha iyi anlatabılecek 
bir efsane ve bir ders 9lur mu? 
Beş köprüyü geçtikten sonra Ada pa

zar1na bir~z daha yaklaşmış oluyorsu-l 
nuz. Arttk şehrin faaliyetini y~mdan 
göreceksin· z. 

a:r tarafta 600 amele çalıştrran fab· ! 
rika, diğer tarafta mütemadiyen gelen 1 
giden traversler dışarı sevk için ha-1 
zırlanan . zahire. meyva vesaire .. 

Asırlık ağaçların arasına gömillm~ 
Adapazarı iı=tasyonuna yaklaşırken 

kulağmıza. latlı bir ses geliyor. B~r 

muzik .. 
(Sonu var.) _, bağlıdır~" , 

Sineme 
(7 inci sayı/adan tJetıO 

erkek cinsi cazibesini temsil I 
Klark Gable, tam bir zevce o 
için bir kadının nelere ihtiyac 
duğunu şöyle anlatıyor: 

"- Arzuları tamamiyle k 
mn arz1.\ları olacak ve onun s 
ği ııeyleri sevecektir ... 

"Şen bir tabiate malik bul 
cak ve icap ettiği zaman gi.il 
ni bilecektir. 

"Sigara külünden, bazan 
düşen elbiselerden ıikayet e 
melidir. 

"Kocasının en çok sevdiğ 
meklerin ne olduğunu biJıne 
biç olrr.a.zsa haftada bira clef 
yemeklerden yapmalıdır. • 

"Kocası eğer evvelce habe. 
meden yemeğe misafir getl 
bundan katiyen şikayet etnle 
dir .. 

"Kocasının para kaybe~ 
iştirak etmeli, mali vaziyetk 
kip ile kafa acıtacak, can sı 
isteklerde bulunmamalıdır .. · 

"Diğer erkeklerin çok b~ 
cekleri bir tarzda giyinmeSJ 
lecek ve bu suretele kocasırı 
jf•;lı"'\r ves;lesi vermİ-; ol:oc::\k 

ı~te bir ~adının evlilik ha; 
da ~esut olması ve kocasıJ1 
sut etmesi için icap eden 
bunl,,rrrıs. Bunları söyliye 
cl•ğiliz, büyük artist Klark 
dir .. 

Bet D'lviı diyor ki: 
Bet Davia, belki de per~e 

rinde en ziyade muvazene!1 

nen bir kadındır. Onun haıı 
ğu vasıflar, istidat, gayret, 

·b3r ve karar verebilmekten ı 
Bugün muvaff akıvet için Y 
tavsiyeler en doğru, eıı 
kemm"'l nasihatlar addoluna 
Diyor ki: 

"T enkidden korkmayınıı, 
harirleri gücendirecek kad~ 
kid yapmayınız, takdirler~ ı 
etmeyiniz. Çok ten.kid ed~.1 
mamaya razı olunuz. BütuJl 
nızı sarf etmeyiniz; Bankad~ 

b·· yıı hesabınızın bul :unmuı u 
manevi kuvvet te,,kil eder: 1' 
ma delisi olmayınız ... Yanı 
nizi tamaı:iyle sinemaya .'V 

yer~k ba~ka şeylerle de ald 
olur.n7. .. Ba~kalar1 ha~~JJ11 
l~r-:lc J.:iküm ,,ermeu1n1ı · 
da:r eh ha etraflı maluınat 
ya C'\lr.,ını:ı ve r~-I~n sonrıJd 
,...,iini.izü veriniz. l'vfatbuata. l 
hürmet edere!; yanlı§ 111~ 

• 1 . . . rJıı v'"rmek•en çe •:ınınız .. 
olduğ-.ı derecede iatirahattl ç 
niz, kabilse dağlara çıkınıı· 
ğerinizin daima sonuncu 
bağlı olduğunu katiyen h•t 
cıkarmayınız. Yine unutııl' 
ki şeref ve şöhret merdi-ve~ 
çıkanlar birgün yine in~blı 
muvaff akiyetler fedakar 
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Buz memleketinde 
İdkadınlar tarafından 

are edilen bir şehir 

er Kedil 
ğildi.r, 

oyuncak de
BA YAN! 

e,.;~k kô.şif /er yafilarında niçin 
şi.,,ı kır de kadın götürüyorlar? · 

Bir sergisinde büyük bir kedi 
satllan bir 

fi ata 

: ta;nfrn~tbuuun .s~n günlerde Rus adetleri .52 yi ve 1936 da 71 i bulınu§ 
rıı· ~ıkkar a.n teshın bü•ün diinva • tur. ı 

1Hır n •nı tekra h ı· · k 1 r-.,_...,a · 11tırn81 kec::/ .0 • aı.:a ıye çe . Sekiz senedenberi kutupt~~ mac.er::\ 
1 

~aye ııl;ı,..n " ::ı •1 l.,~-~. ıı:ın ııır ;ot. ~a~ 1 bır hayat geçirmekte olan diger ~~r k~ 
1\ ~·.,Ve b f?·h .. -~ı• •er1 nıldm da Madam Minieftir· Bugunku 
~h ~ lr .. e'}' ;ı., bir :.\r;· mr;a~:ı,!ıt. tecrübe vet eknik kolayhklarm ve tay 
\le ~ın edemi ı.ı"~. •raıard;.ı kimsenin ıyarelerin bulunmadığı bir zamanda 
&ehııı:anJarın ~:c:gı ser~etler ~ulund~ 1929 da kocası ile birlikte ~ir heye~~e 
nes· t <tc:ıl""' Y t faalıyet!erıne yenı kutupu keşfine çıkmı~t1• Jkı sene ınud 

'tıq L • "•ış old B · 1926 )1 b k t~ebı;ı~ oir kC\c er u. u ~şe se detle bulundukları yere ne uz ıran 
1
a bulu 1 ıa etın. · . ~ek le bır kaç kadın lar ne de tayyareler yanaşamaclıklan• 
~ gUtı ~<ıtı cesu~şt'.· lık kaşifleı arasında için burada mahsur kalmışlardı. Ha~ 

1 B e Ça} ş k"-dınlar kutubda bu • ta arkildaşlarmdan birisi çıldırarak. d~ 
ili ~tttı~ ~~dını:(l b.dnlar. . ğ~:i~i nldlirmcğe bile teşebbüs etmı_şt~ 

ll~lı oltiınd Pek ço kEskımo çocuk Butun bunlara rağmen Mad:lm Mım 
l,11/adı11 e~· kurtardılar. Bir Avru ef her türlü mahrumiyetlere katlanıp 
itte! 1~İni, :ıkr ılere çocuğun nasıl bes tetkikkrine devam e~miştir. 
Ce~:~tı~, atıtia~:a~a.rr~~· hu~u~at ye Sanfransiskoya ilk çıkan kad_ın 
bu Ctırı Ve b ınısı ogretmıştır. madam Bitrih~r. Burada kocası ıle 
hi~~tıtakada kzlcırın hakin:ı ol~uğu birlikte 22 kişilik bir heyetin hi:meti 

) \'e a it etınekt adın he~ msanıyete ne bakr.·.akta ve onları görüp gozet • 
e~ dıtlıı~ arın tetk~k7e~ de tizik, jeoloji mektedir. Burada bulundukları müd 
şt lık · erme Çolışmaktadır • det ~a ~fmda Mada~ Bitri~ bir erkek 
ol ~r ~~hir ı 9 v~ hır de kız çocugu dogurmuştur. 

~tı tsınirı b ~9 da tesis edildi. Kutup Hıç şi.ıphesiz ki bu iki kardeş kutup 
l~h~ıı dükiilde~ı}.arafında Yenese ırma kaşiflerinin en gençleridirler 
ti r 67 llgu Y d · d'l b ~ ~t. l\ Şİ?llal arz erde le~s e 1 en u Erkek kaşifl~r refakatlerinde kadın 

k~\~~ 1.ltup n-ıerkın· ad g arn
1

ke şeh larııı bulunmasından fevkalade mem 
~r il e b· ezın e o up Sov d M k (K t rı· ~ı. 11 tiyü kt· d B nun ur. oskovada çı an u up 

1 
.. 1 h;ı;· kürk ihr· 1;fnı ~r. uradan gazetesi)nde keşif heyetlerinden biri 
~~~tt:l~t için şi~~~ 1 rnet . .-tt~ vd~~':1ehde nin yazdığı bir makalede: 
"l~~t eışy .n ye ış ır ıgı er ''Y I b 1 

edir. a ve mahsulat ithal edil • . . a.nım~zda ka~ı~.arm u unrn~sı 
e l.t hızım ışlerımize buyuk kolaylık verı • 

!~· 1 e b B . l . ~ eli ll şeh · k yor. u sayedı'! temız enıyoruz; ve 
ı~fıtı~ imiş Ve 1bu ~~nlar tarafından hergünkü hayatımızda medeni bir ha 
1~ tı idar eli gun d~ kadınlar ta va yaratılmış bulunuyoruz. Kadınla 
~ fe". e e l k d' B d , ~~ı... Jl kad l me te ır· ura a rın kutup keşiflerinden kıymetli mev 
1 "ll§l ın ar d" .• .. 1 .~b~ ardır. E u~unmuş er, ve cudiyeti olduklarına da kanaat 
~~tj~~khk!arı k rkeklerın de yardJmJ getirdik.,. diye yazmıştır. 
llir ışle:r· 'b- urutmuşldr, orM=ı11 ye B 1 b' ... • • ~ 'eh:t . · ır liman y . t 1 aşj(a ır takım kaşıfler de aynı 
ı· hale ırışa ederek · k ... nr.~ mı?:1arh.vl.e gazetede kadınların malumat ve kah 

1ır ger ıs an enı ,.. 1 ır 1 ki h ld kl ·ı_.. ltıu~) 1l'tnek için her are. b rarnan ı arına ayran o u arını ıa 
i~' ~l.l at dır. ç ~ e aş ve etmişlerdir. • 

~ ~llt de t~ltaflc:\rın b·· "k d d" 1 ~ ırı ttı en ... en uyu er ı skor y •• J 1. k 
d~~heb~eler~grz hastalığı ·di. l\1;.'yvcle uz mua ım ampı 

f.t' ~iitc ~\lle 1~ Ya.n.i vitaminin azlıfın 
~i' ~<ıdı •vıacla! en hır hasti'l1•kt{t 8• nu 
bi' ~<ıtrı~ kış bah Gre~inof is~inde bir Muallimleı ka._mp hak• 
.. ~ h~llel'~~ başk;e~~rı yapa~~K Y08Ull ve ktndaki f/klT/e/ İni 
tıtf \o"I y ışle:y ır şey ·bıttııeyl'!n ma / 
...,e 't<ı .etişu,.,.__C:re_k turup, Iahna ,.e mey yazıyor ar 
I" ı.·· ~•ic ··•ııştır M d r . I r "lııı b Çiçek} · . a am \ %renın<Jc bu Anadolunun mub-
tb~I lııııH u §ehr' er bıle yetiştirmiştir Bu telif vllayetlerin • 

;, C:·\lt. 111 ahalisi 13,000 ni bul den gelen yüz mu-
b· ı ıv. d ~ı~<ı~Jdtdaki . · * allinıin Heybelia a· 

lıı;ıq iltı il Yerlıler hasta çocuklarını 1 da bir kamp kurdu-

e 
l~t :\tn Cree .... ~ehre getirir tedavi icin •• ğunu haber verıniş-

"ı · "'n f ~ ~til' . 1:-. 0 a emanet edip döner tik. Kampta bulu-

ıJ~ ı~i:ltek~<ırıka . . . nan muallimler bu 
e~ı V<ıİa ~ı .ele kadşchrının siyasi ve iktisadi . vadideki fikirlerini 
ti< "'rı tıtın O tnların elindedir. Madam bize yazmağı vaad-

t •1 ~. Şeh · strourn f · · d b' k etmişlerdir, Bugün 
tı« •vı~d tı v . o ısının e ır a • 1 
...,O t~ il:tt-ı Oset cıvarınr idareetmektedir. Adana Dörtyol içe-
,.. ~ " k tounı f si merkez Gazi oku-

ili"' ~"ltı b ı~akıa h' o . otomobille, tayya lu öğretmeni LAti_·r~ 
~~lll civar ıç durmadan, yorulma ·•~· ~l'ı ~·ık baş ı ~olaşır, hazan salgın bir Özdileğin fikirlerını 

"'~· l~ı ~fl'·tıide ... bBosteren tarafa koşar, ba neşrediyoruz: 
te" ı) tııt '' ulun b' d w Bu yaz kampa iştirakinıden ço_k 

.f ~ ıl" ~id an ır ma en ocagı W tıı..ı ~l'"I er P k k d f 1 d memnunum. Heybeliada· kampı bakı· 
I' •ı ilt ··ı ikle . e ço e a ar a yer 

0,- ~~t ~tı iska rıne riyaset etmek üzere katen öğretmenler için düşUnUlrnÜŞ en 
ll~.11 tiıı ~~~ kadnı ebttikleri yerlerde bulu • iyi bir istirahat yeridir. Dokuz aylık 

11 ~il ''Q;ı) 11 .. f' b çalışmanın dimağlara yığdığı yorgun-
ı.it ı tılı b· et, §etı u un u civar halkı i· 1 d·rınek 
11 ~~ ıt · • ı<at v bb · k luğu c:ıkarmak, sinirleri din en 

1 
' 

' ( 1 Cilt hmsaı· . e ra anı uvvetin w• rrmek ıll ~t1.. llıd ıdır R k d ve aynı zamanda muhit degış 1 

ıj· 
1
• ;•ıiı.. a h-. .. · •U a ar sert şart d bu ıı" Si '1 e<:J ... r tu I" · · h suretile mesleğe ait tetebbüler ~.w -

-----* Kuş tüyü yas· 
tıklar üzerin· 
de aç geçen 
günler olmuş-
du. Belki de 
böyle bir ke· 
di için böy.e 
bir vaziyet 
mühim olmı
yabilir ! çün· 
kü kedilerin 
bir çoğu için 
zaten kaldı· 
rımlar iizerin· 
de aç yatmak 
nas1ptir. Fa· 
kat ipekli ku
maşlar üze· 
rinde uyku· 
suz ge~en ge· 

1 çen gecelere 
ne diyeceksj
nizl.. Bu yazı
da böyle bir 
kedir i 1 haki
kt hikAyesini 
okuyacaksınız. 

·-------------~ 

Kedi de, kediyi sa.tın a.la.n kadın da 
biribitlerine çok benziyorlardı. tkisi de 
sal'IJI1ldr. iki-ıinin de sarıya. yakın. :ıçık 
renk gözleri vardı. Kedinin tüyleri, ka 
dının saçtan ipek gibi idi. 

Bilhassa kedinin güzelliği karşısında 
insan hayran kalıyor, elini dokundurup: 

- Sahiden bu canlı bir hayvan mı? 
diye bakmak istiyordu. 

Berber lisanında kadının saçlanna 
''Güllil sarr,. derler. Kedinin bu sarı tüy 
terinin de ismini, ke<li sergisinde boynu 
na takılan karttan öğreniyoruz: 

(Kaymak ve mavi). 

Ayni kartta §Unlar da yazılı: 
(Birinciliği kazanan kedi), 

Sergi bir saate kadar kapanacaktr, ra 
kat s~rgide birinciliği kazanan kedi ha 

la satılmamıştı : O kadar yüksek bir fiat 
istiyorlardı ki! 

Güınlerdenberi insanların başkalan al 
tıncla sr'krlan kediler nilıayet hfüivete 
kavuşmuşlar, kapıları açrlan kafeslerin 
den sıçrayarak kaçmışlardı. Yalnız mil 

saba.kada birinciliği kazanan kedi mah 
pus kalmıştr .. 

Kediyi alacak olan o kadın geldiği za 
man bu İran kde:si mışrl rruşrl bir uyku 

ya dalmıştı. Fakat, yanına birisinin yak 
)aştığını hissedince derhal uyandı, göz 

]erini açtr, baıkmağa başladı. ' 

Kediye benzeyen kadın eldivenini çı 
kardı. hayva.m okşadı: 

- Ne güze] şey! dedi. Sanki bir yu 
mak kuş tüyü 

Kediyi istenilen fiyatr vererek mü .. 
teri çıkmıştı: Onu bu kadar çok beğ; 
nen kimse için her fiyat az görünôilir 
di. İ' e ~ elt ecek b· r u ıstıB at esbabını lunarak yenı· bilgı'ler edı'nmek biz ogret r r ~tfıt\ 'lette i !r şehrin tesis ve idaresi 

I~ D ~ ihtiyansan üstünde bir kuvvet menler için derin bir ihtiyaçtır. B~: ı·-------1111!111-----
" ııq lı11,, ç vardır. temini ise ancak böyle bir teşek .e biraz dinlenmeği kabul ederseniz, böy-
~~ 1 1 ~ b "~dan t . bag~lıdır. Her cihetten istifadeli b~r ı · · ki' ~~.· ~... ecrıt l b e yapmak için en ıyı şe m kamp ha-

...,,, ı ~ıO.t ... · çölü '"cvr ~ udnmf uş ve tama muhitte yaşayabilmek imk~I ız I" 't,,'1 \; ~ e - yatı olduğuna hemen karar verirsiniz. 
iJI'' lrı tilın için çal sın e enni ve ilmi öğretmenlerin dar bütçesine sıgaınaz. Buradaki hayatmuza gelince bol gıda, 

,...,1 İı:Jit) iltılıkı ışan bu kadınların Aksi halde yen'mı'zde kalınakta.n başka dil b ıv· ı <\rı dah h 1 zun zenli bir istiralıa.t ayatımrzm esas 
ı ~ a az e emmiyetli çare yoktur. Halbuki Ana.do umu temel'ni teşkil ediyor. 

ı,~~ ~~1 1\l k;:ı..ı bazı bölgelerı'nde yazı geçrrmek. dgUk~ • ,. ~ tt <ltı ,'·Unlar k e 11 Tertip edilen umunu eğlencelerle 
~il ~ \t~lar, lçinde h~tbu~ dondurucu so bir yaşayıştır. Dörtyol, çevresi~ b' kampımız bir neşe kaynağıdır. Ayrıca 
vr .~·~et her Şcyd gun muhtaç bu1un dağlarla., portakal bahçelerile yeş ~r yaptığımız mütalealar ve meslek bas
ıl . ~~ t.... clttkika 

0 
.. eı·~ mahrum hatta her ilçedir. Başka yerlerde korkunç bır biballeri de kültürümüzü genişletmeğe 

A , .... _ "•<ı.l' um f l . 1 v·· t olun portakal • J'1' t '\&ıtıd tı~ ol k Ve se a et tehlike mevsım o a.n krş, or Y . · d yoi açıyor. Bu bir buçuk aylık kamp 
I ~ a ara müth· b d "l kokularile meşbu ılık havas: ıçıFn e ~ ~ ~t k Yaşarl B ış uz ag an w • çer gıder. a.· hayatmın bize kazandırdığı kültür 

·f' ~~ıt, 1aclınlar ar. una rağmen bu varlıgını sezdirmeden ge akl -1 ve enerji sayesinde önümüzdeki ders 
• rt n34 ın say . 'k . , dehşetli sıc arı e '1 "<\ 7 t-. 

1 
ısı gıttı çe artmak kat yaz mevs·:ını · yılın~ daha iyi ha.zırlanmış olarak _gi-

.ı or " 4 kadın a • eldi~ i zaman Dörtyol iklimi çekılmi ?z 1 .. ., n ın receğiz. 

kedinin macerası 

' Kedinin kafesi, kadının da kesesi açıl 
dı. Paralar bir avuçtan bir avuca bo~ 
tıldı, kedi de bir elden öbür ele geçti. 

ltckgchşı anlayınca1:ir ğ fg m bm 
Kadın kediyi omuzuna, kürktiniin ara 

sına aldı. Burada, kediyi kadının san 

saçlarından farketmek iinkansızdı. 
Kedinin yeni sahibi, sevgili hayvanı 

kendi~ine mal edinir edinmez onu göğ 
sünün üzerine basmadan duramamıştı. 
Fakıat şimdi alıp götürecek değildi. Çün 
kü, sergide satılan kedinin, sergi idaresi 
tarafından müşterinin adresine teslim e 

dilmesi lazrm geliyordu. 
_ Yarın sabah kedi evinizdedir ... 
Kuşçuda kuş vardır, köpek satanların 

elinde köpek, kedi sergisinde de kedi, 

Bütün bu hayvanlar kendisini alacak 
b' risini beklerler. Onları alacak olanlar 
bu hayvanJ~ra yeni bir hayat verecek 

!erdir. 
Adeta satılan bu hayvanlar yeni c::a 

hiplerinirı elinde tekrardan rloğar. 

Bu satrlık lı;ıyv:ıııların bakışlarında 
her müşteriye sanki: 

-Beni al .. 
Ben seni tanrınıyorum. Fakat tanıyo 

rum demektir. Bana biraz ihtimam ede 
cck olursan senin için ne oluıum bil 

sen! 
Sükut bir varlığı güzelleştirir. f şte 

bunun için, bir kedi sergisinde dolaşır 
ken. sessiz sessiz yüzünüze bakan bu 
sevimli hayvanlan bir kat daha güzel 
bulursunuz ve sergiden ayni zamanda 
end :şe ve teessür içinde çıkarsınız. 

Bu endişe ve teessür size bu kedi ve 
ya köpeklere karşı duyduğunuz sevgi 
den ileri gelir: Esasen insan her sevdi 

ği şeyden hem sevinç duyar, hem en 

dişe 
Bir tki haf ta sonra sergide !latrlan ke 

diyi yetiştirenle görüştüm. 
Kendisine birinciliği kazanan keıiinin 

acaba şimdi nasıl yaşadığını sordum. 
- Çok para verilip alınan bir kedi 

ekseriya mesut bir hayat yaşar, dedi. 
Kedi sattlan yerlerde böyle söylüyorlar. 

Şüphesiz ki, çok para verilip alrnınca 

bir kedi daha kıymetti olur. 

Hatta ayni evde belki bir Sarman ve 
ya bir Tekir vardır, fakat onlar mutfak 
ta yaşar. para ile alınan baş &edirde. 

Bu sözlerden sonra. b~rinciliği kaza 

nrp satılan o kedinin de böyle hayata 
mazhar olduğunu söyleyecek zannedi 

yordum. Fakat kedinin eski sahibi içini 

çekti: 
- Maalesef, dedi. bizim kediyi alan 

kediden anlar birisi değilmiş . 
"Ertesi gün geldi, verdiği parayı ge 

ri istedi: 
" O gün evine gönderilen kediyi almış 

Onu yumu:tak huylu, ince ruhlu bir hay 

van sanıyonnuş. 

Meğerse pis ve yaramaz bir hayvan 

mış! 
'Kürkçü dükkanından yapma bir kedi 

alııaydı daha iyi ederdi. 
"Bu süs için alınan kediyi caatlarca 

bir salonda oturtuyorlarmış. Kuş tüyil 
yastık üzerine koyup hoplatıyor. elliyor 

l;ır mrncıklıyorlarmrş ... 

Zavallı hayvancağız, böyle el üstunde 
·taşınarak ( ! ) istcdigi gibi yemek yiye 
cek vakit bile bulamıyormuş Tahıi, ev 
rle yemek yenirken ona da yemek veri 

yorlarmış. 

Heın ele ne yemekler! Tatlısından tuz 
lusuna kadar. Halbu ki , bir kedi için en 
iyi yemek soğumuş yemi:k artığıdır. Ke 
di sahanın kenarlarını burnu ile koklaya 
koklaya yalamasını öyle sever ki! 
Akşam olunca odalarda gardroplar a 

çılıyor, suvare elbiseleri ortaya dökül 
mege başlanıyor. Yerlere atılan elbiseler 
üzerinde bir ipek yumağı gibi dolaşan 
kedi - karanlık ve kuytu ytrlcr seven 
biı hayvanın neslinden olduğu için -
dolapların içine giriyor. 

Vapura. sinemaya, trene yetişmek te 
!aşı içinde çırpınan kadınlaı rdan his bi 
rinin aklına kediyi aramak gelmiyor: 
Dolapları kapayıp gidiyorlar. Bu suretle 
zavallı kedi sabaha kadar levanta koku 
ları arasında aç.. susuz kalıyor ... 

Sabahleyin, gece gelip acele ile karyo 
latıtn dibine atılan elbiseleri yerleştire 

cekleri zaman, kediyi dolabın içinde, 
ipekli kumaşlar üzerinde, havasızlıktan 
yarı boğulmuş bir halde buluyorlar.. 

Hayvanları himaye müesseseleri var 
dır. Bir sok iyi kalpli insanlar fena bir 
hayat siiren zavallı hayvanlara seve se 
ve bakarlar. 

Fakat lüks hayat yaşatılan kedileri hi 
mayc edecek bir müessese kurmanın im 
kanı yoktur. Onlann isinde bulundukla 
rı hüzün ve yaş;ıdıklan kimsesiz hayat 
gizli kalır, Elimizden yalnız burada onla 
rı düşünmekten başka yapac:ık bir şey 
gelmez ... 



&.o1•1& ........... w ... 
........ Mlı)tıli, 



Kiçilk ııa_nlar 
Devlet Demırgolları ve Limonları işlrt.'Tle 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 46400 lira olan 800 ton katran yağı 1 10/937 cuma gü-

l( nü saat 15 de kapalı zarf uaulU ile Ankarada Nafia Veklleti binumda satm 
lrahyoruz ( 72 - ACELE SATILIK BANB -ı işleri yapaı:_ kendi8inin ağırlığı 2~ alınacaktır. 
•etıya Ak La i caddesi 59 kilo, vurdugu kuvvet 100 tondur. fı- Bu İ§e girmek istiyenlerin (3480) liralık muvakakt teminat ile kanunun 

il ruz saray nga Sepetç atı 450 liradır. 
!ieL....- BULUNMAZ FIR'-~AT ~· 

1
. No. lı hane, kirgir bina 6 odalı, ~ç, Y tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı 

lllat -uıııonti arasında k .;: 
1 

'!W''§/ kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, eJektrıkı gün saat 14 de kadar Devlet Dcmiryol larr malzeme dairesindeki merkez 
~Od 1 ço 1 ına ı yapı - vardır. ( v p 1a.uı:) Müteferrik komisyonu Reisliğine vermeleri lazım dır. 

"11111 .... lrt a 1 modern ve kilbı"k ka· rgı·r · • ~., --uı t ayni yer Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
......._~ Milracaa 40- MUHASiP -Ticari muhasebe tadır. (5257) 

~ .... DBV 73 - BEYOOLU c/BETINDB -ı malümatı olan bir genç her türlü ya-
: 'lcı dilkk· REN SATIL/ K Bakkal 60 _ 70 bin lira arasında konförlil 111tı· zı \"e muhasebe işlerinde çalışmak üze. 
ta.... bit lile"· anı muhitinde işçisi fazla lık apartıman aranıyor. re iş arayor. 
-iaı Ola "1 

geçindirecek kadar müş- --------------
~lln n bakkal ve aşçı dtikkanı 69 _ SATILIK ARSA - Suadiye 46 - RUSÇA TERCÜME - Mü-

latılıktır. d be k 1 R b" il 1 • caddesi Şaşkınbakkal istasyonun a Ş emme usça ılen ve tere man ıgını 
'' ..... "I ~-------- ·· t yapabilir, bir müessesede terctimanlık 

lUrı·u· k ·~ RAL/I" VE SATIL/"" Her .Y:_uz_m_'!_r..:.e·:_ _____ ~==:::~ 
n n. - ve tercih edilecek eserler için iş arı· c;~ Onför.. 6 Ayaspaşa-

• Uıtıij§su ~ havi hane Ayaspaşa 7 - SATILIK ARSA - yor. 
~İt 6 Yu cıvarında denize nazaretli da deni7.e hailsiz nezaretli arsalar sa- --------------
~) katesli~811 ayrı~a sineklere karşı _t_ıl_ık_t_ır_. _________ -:::-- J,7 - INGIUZCE, FRANSIZCA 

rıılefoıı, gara.va gazlı, elektrik, terkos, 71 _UCUZ SATILIK YALI- üs- DERSLER - Tecrübeli bir profesör 
t ~ırtık aJ ve ayrıca mutfak ve c:a- d h tarafından ikmale kalanları ve kollej-
U~~t, ' al~turka ve alafranga banyo küdar Paşa limanı rıhtım bOyun 

8 rı : lere ~irmek istiyenleri iyi hazırlıyor. 
\"b.., Sekız v·· tımda banyo yeri, bilyilk bahçe. yedı 
~il \'e .J uz metre murabbaı ha- Ders vermek için sayfiyeye, eve ve 
~- balı a~a: sulu deni7.e nazareti çi- _od_a_m_u_·c_ed_d_e_t.._:_ya_1_1·______ her yere gider. Fiyatlar müsait 

hellı 43 f.eaını havi müccddet hane Satın alıyoruz 
kt.11'. ıraya kiralık ve hem de satı-

74 - SATILIK MAGAZA ARANl-
~9 '8A.7' YOR - lstanbul Suıtanhamam Tahta-

e 6 Oda iLiK HANB - Büyükde- kale ve civarında sekiz bin lira arasın· 
'atılılct.... h h.an. e m. aktuan 1600 liraya ... a da satılık 'kirgir mağazssı 

So ırıncı katı tuğladandır. -------------=--
i - l( b::-:-::-=----==----
' 8, dön·:HtTALDA ARSALAR - 2, 75 - SATILIK PiYANO - Zim· 
6ı UznIUk arsalar satılıktır. merman markalı çift bir Alman piy~. 

'atıJı1t- 80ST ANCJDA _ 268 arşın nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Ya~ 
lrsa. hane sokak No. 35. (V. P. l654) 

66 

~:A.D/l(Oy Şüa yoğutçu park iş arayanlar 

34 - GENÇ BiR BAYAN - . 

70 - TERCÜME VE DERS - Bir 
Türk genci lngilizce ve Fransızca ter
cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 

53 - KARLI BiR /~ - lşin ehli ve 
mütehassısı olan bir sanatkar tarafın. 
150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var
dan çok mühim ve çok kirh bir iş için 
dır. 

61 - iKMALE KALAN TALEBE· 
LERE - Türkçe, felsefe, edebiyat ve 

Almanca dersleri mektep programla
rına göre verilir. ikmalde sene kaybet
mek tehlikesi kalmaz. 

\>'taıi a 8 oda bir banyo elektrik. 
~ ltı ' terkos suyu, bir kuyu 1800 
~ıca e~ah bahçe odalar kalamış 

'enerbahçeyi görür fevka.ll· 
aYı havi. 

. Orta okuldan mezun genç bır 
bayan iş arayor. .Muhasebe, Riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir --------------

64 - PANSiYON ARANIYOR -

t.._~:: =~T~LIK MVFREZ ARSA
' l> UYfikderede ifraz edilmiş 40 

arça arsa satılıktır. 
S? 

35 - BiR BAY AN iŞ ARAYOR -
20 yaşında bir bayan yazı ve hesap 
işleri anyor. 

43 - iŞ ARAYOR - Orta tahsilli 
ve Bulgarcadan tercümeye muktedir 
bir Bay iş arıyor 

Hiç kimsem yok, evladı olmıyan yük

sek bir aile nezdinde evlat gibi baka-

cak müşfik bir anne himayesinde pan

siyon kalmak .istiyorum. 
(V. P. 1638). 

Afyon : Antalya hattında betonarme açık 
lilnel ve Sandıklıda su deposu inşaasına 

aid elıslltme 
Afyon • Antalya hattının 33 üncü kilometresinde betonarme açık tünel in. 

şası ile ayni hat üzerinde Sandıklı kası basında bir su deposu inpsı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmugtur • 

1 - Bu iglerin mecmu muhammen keşif bedeli 77 .000 liradır. 

2 - İstekliler bu işlere ait fenni prtname, proje ve sair ekıiltme evrakını 
Devlet Demiryollan Ankara, Sirkeci ve Afyon işletme müdürlükleri veznelerin. 
den 385 kurut bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2u • 8 • 1937 tarihinde cuma cünü saat ıs de Anbrada Dev
let Demiryollan tıletme Umum Müdilrliliil binaunda toplanacak olan merkez bi. 
rinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek, için isteklilerin atağıda yazılı teminat ve ve.;a. 

iki ayni elin saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmit olmalan lhmıdır. 

a, ~ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyeun 5100 lirahlc nıu. 
vakkat teminat. 

b. - Bu kanunun tayin ettiği ve prtnamcde yazılı veaiblan, 
c. - Nafia Veka?etinden muaaddak ehliyet vesikası, 

S - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine tevdi.edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 
iadeli taahhUtlil oJmaa: ve nihayet bu saate kadar komiayona gelıniJ bulunması 

lazımdır. 

15 - Bu itler hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demiryoltan 
Yol Dairesine müracaat etmeleri. (2515) (4877) • 

Aşağıda isimleri, muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı iki 
gurup muhtelif tezgah ve makineler '2'T j9/931 pazarlel!li gilnU saat 15,30 da 
ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına

caktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiği 

vesikaları, resmi gar.etenin 7/5/936 G. 3297 veya 1/7/937 G. 3645 No. lı nüs
halannda intişar etmiş olan talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve tek. 
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri Jizımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara veHaydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(5077) 

Malzemenin i8mi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

68 - TERCVM.E /iJLERI - Mual-

~ - 8
A.7'JLIK EV - Trabyada 

lı'ıilen k~ iskeleden beş dakika, ki
~ ç0~ rgır 12 odalı ve bahçeli bir ev 

6 Uctız fiyatla satılıktir. 1 1 1 Pe""in makine ve ocaklan kazan) 
b 8-... h. eç a rayan ar kteb" 11 zunu Fransız., -~ 
Q<ttı ~ırvREN KIRALI lim me 1 ve se me muayene tulumbası saç bükme maki-) 

Lira Lira 

2.17~ 29.000 
l.IJ! K VEYA 66 - HiZMETÇi ARANIYOR - ca tercüme işleri musahhih ve mUter· 

~det.itt:_ l!A.IIVE - Beyoğlu İstiklal Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka· cimlı'k arıyo nesi. ) 
..... ~ ~ en ic:ılek · d 24 Matkap bileme otomatı Üniversal) h· t'i ca "' yerın e masa dına ihtiyaç var 
il' ~llhvernı~ ve 72 sandalyesi bulunan -------------- takım bileme ve torna tezgahı ve) 2.100 28.000 
~ kıraiık veya satılıktır. Satı ilk e e y a 39 -1~ ARAYOR - Orta mektep- çift sütunlu plin freı.e tez.gihı. ) 
~ tenm~nb~~kg~ciW-001~ ~~---~--~~~-----------------

l.ı -~R - A k Jr..~ ~1' 1VA.VUTKOYVNDE SATI- 55 - SATILIK PRES (BASK/) ra ücrette bir ticari müessesede çalış- Jandarma Genel Komutanlığı n ara 
~ 13o.:- Kanııcadan Beylerbeyine MAKiNESi - Demir ve madeni eşya mak isteyor. ltibari kefalet verebilir. Satıoalma Komisyonundan: 
ltı~~ eıg~ nazır iki büyük balkon, B 1 1 k t k . fyenlerin ve bu işlerle alakadar olanların 
l>JUnıba te.ctrik, hamam, sarnıç ve A k un arıd~ m~ d veı~;;Tma ~s 1da VAKiT Propoganda Servisine bizzat ı - Bir kilosuna (160) kuruş fi.at biçilen (25,000~. ~lo kösele ve iki lıtl 
··/ al'ı ltıa ertibatı, tahtaları geçme, ka- b"n t~af ca e~n de b" y~ U?, acatlarında bütün bu işlerinde muvaffak fiat biçilen ( 15,000) kilo vakete 18 • 8 - 1937 çarşamba gunu saat .on bcıt.e kap.ıh 
\' llflı boy \'Un, camları buzlu içi dışı :r b·~· el on veya u ır mektup a mur Posta kutusu: 743. Telefon 24370 zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak toptan veya ayn ayn en ucuz fıat teklıf eden: 
~ Çiçelcı a, bahçesinde her türlü ağaç 0 a 

1 ır er. ~ ihale edilecektir. 

'l'a • tceı er, tnuşamba döşeli yedi o- v A K 1 T p R o p A G A N D A 2 - Bunlara aid prtname (350) kuruş karııtığında komisyondan alınabihr. 
bı.lteiıtı ~.satılıktır. Şişli, Ayaspaşa, Köselenin iJk teminatı üç bin vaketenin de iki bin iki yüz elli liradır. . 
t~ı oİa.n;hangir taraflannda aparlı-

5 
E R v ı• s ı• 3 _ Eksiltmeye gireceklerinin ilk teminat veya banka mektuplarıyle ıart. 

°t'e fh ... t arla değişmek ve vaziyete mede yazılı vesikaları muhtevi tekM mektuptannı belli gün saat on dörde ka • 
.J• fark na . . (23715) (4763) 1 vermek milmkilndür. dar komısyona vermıJ olmalan. 

il 60 l - Mobilya. eşya vesaire aatmalr ve· ler yapmak iıtiyenler 
ı.. <1.N;_sA.TJL/K VE KiRALIK /Ki Bu hizmetlerini kolaylıkla ve emni-
~~afede Balat çarşısına iki dakika ya almak istiyenler, yetle çarçabuk görebilmeleri için Galatasaray Lisesi Satınalma 

Komisyonundan: ~lllce kD~ Resme kaya mahallesinde 2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı. itçi (VAKiT PROPAGANDA SERViSi) 
~t ı ~·ın istiyenlcr ve bu hı"zmetlere talip olan· d b · 1 1 QO'Ul olmak u·· b" ~ 1 •it .., w•Slnda ikişer odalı iki hane n e u ış er e me~ 7.ere 11 

~ler ı:.;: kiralıktır. Görmek isti- tar. büro vücuda getirmi§tir. 
Lisemizin Ortaköydeki ilk kısım binasında şartnamesi mucibince 2400 lira 

3 kuruşluk ketü içindeki tamirat 20 / 8 / 937 cuma ~~ saat on beşte lstan
b ı Kültür Direktörlliğii binasında liseler muhasebecılıgınde toplanan okul 
k:miayonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şart
namesi ve keşif evrakı okulda görillilp öğrenilir. 

hiı· i ııurn r günleri saat 12 ye ka· 3 - Kiralık, e:.t:ıiık c•ı, apartıman. d'!.!· Bir Telefon 
1l'ler. (V araJı haneye müracaat ede- kan, mağaza arayanlar. Kiralama:· i• : Bir mektup 

6 
· P. 1622). raya vermek. Almak veya satına Bir Kart 

bı.. ~ -... 8 ~-------- ti yenler. Bir adam göndererek 
~ Civa.rıA.7'/Lf K ARSA - Sultanah- 4 - Ders vera:ıek ft)'I almak iatiyen· veya birzat gelerek ıervisfmfsle 
~ cac:td~~a. Kadrrgada Kadırga li- ter, 

1 
temas etmelidirler. 

j~ ~ı v 1 lizerinde arkası Kadırga 5 - Otomobil almak satmak •eya t Vakit Propaianda Servisi 
hı~~ evıı~kdevaıre yakinliği olan ve !etmek istiyenler. . Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 
~11.. taa .,. tamır 

181 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatmdan evvel Liseler Muha-

sebe veznesine yatırılacaktır. 
İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikaların üzeri-

ne almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuz-
lariyle belli gün ve saatta komisyona gelmeleri. (4895). 

-.. 312 .,,ı ve seçme ağaçları bu- 6 - Radyo almak satmak ver- Poata kutusu 743 Telefon 24370 

6_, &rtın arsa satılıktır. ettirmek iatiyenler. il Te~: propaaanda Valut =::=:=::•auraa-===-·• A N K A R A D A 
da-..'8A.7'JL . :7-==~T~e~rc:ü:m:e~:et~t:ir:m:e:k_v~e~y-•_•_•_rc_me--=-----=--------------
ll'ıL~oııa c. IK. ARSA - Aksaray- - Tu··rk Maarif Cemiyeti 
1()~ '<>k ~rant mahallesinde Tevfik Zonguldak Valiligıv. nden : 
lr ~etre ağında tramvay caddesine 

Lisesi 
•r a... ... _ ıtıeaa.red 22 

~.,. satılıkt e 3 metre murab- lUDUD 6 + 516 - 47 + 025 kilometreleri arasın-
6& ır. Zonguldak - Devrek yo 

tllJ ...... Ds . . iki bin altı yüz yetmiş Uç lira doksan altı kuruş keşif be-

1937-38 ders yılı tedrisata yeni yaptırılan kolej binasında başlanacaktır. 
llk, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liıelOO liradır 
Kayıt ve fazla taf silit için "Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,, Mü. 

it ,l<l(.'-.'l{ı 1'REN SATILIK BERBER da :apılacak yırmı . i upalı zarf uauJü ile eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
11 l'a.pııı.. - Beyoğlu civarında faz- dellı §08C esaslı tamiratı ış .. ..-mba günü SMt on beşte Zonguldakta viliyet ••••••-•--=maa::mu:11111::1111111ıwı:a1111ı=::ıwamawww1:11111111 

_,_ kad ·ıtm · 18 v tos 1937 ç .... ır 
\> diiıc ın ve erkeğe mahsus sı esı agus kt 

dilrlUğilne müracaat edilmesi (4996) 

ı·e <ı>e kanı içinde b 1 1 daimi encümeninde yapılaca ır. .. .. 
ı~~ l'tı:ıenand u unan eşya ar . ve buna müteferri diğer evrak yuz on dort kuruş 

lıtıltt. ~ray ) . saç nıakinesi ile bir- Eksiltme şartnanıesı af" mildürlüğünden alınacaktır. 
it. 

8 gıdeceğimden ucuz sa· mukabilinde Zonguldak N 
1~ •• 

1
. ll' be k t Eksiltmeye girmek is-

7s . t bin yedıyuz ıra e ı ş uruş ur . 
.. _ ....., ı:.. Muvakkat temına . 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye tev-
~ 'tı... • .q,~81Mp nl · • az.etenm 
daı...:'111.lllaJca.dı AŞADA - Doğru yol teye erın resmı g . lmmış mUteahhldlik ehliyet vesikasiyle ticaret 
~Oda IOkak 3 N ı .ı...... fıkan Nafia vekiletınden a . . .. 
'"'l\.... • tkı ISOf ik" o. ı .us-P• 1 nmış vesika ve muvakkat temınatları ıle bırlıkte 

w 110() a, ı hala bir hamam, odasından 937 yıJmda a 1 • • ka-
liraya t 1 kandı yazılı günde ihale aaa.tinden bır saat evvehne 

sa ı ıktır. teklif mektuplarmı yu. 1 ialiğine vermeleri ilin olunur. (4957) 
(V. P. 1655) dar vilayet dabıt encüınen re -· 

lstanbul Belediyesi ilanları 

İtfaiye efradı için lüzwnu olan 25 tane deri caket açık eksiltmeye konul· 
muştur. Caketin bir tanesine 22 lira bedel tahmin edilmiştir. şutııamesi 
Levazım müdUrlüğUnde görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı ve
sika ve 41 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub'ile beraber 17 ' 
8/937 salı günü "aat H d~ Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4849) 



U ...- KURUN 16 AGUSTOS 1937 

_........,. 1 SEZEN \ 

. 

3aafet /ahurıfarı 

lstanbul Hamamcıları Cemiyetinden 
Vukubulan istifaları İstanbul Ticaret ve Sanayi odasınca da kabul 

cdı len ic!are heyeti için yeniden seçim yapılacaktır. Cemiyetimiz azalarının 

l 9-8-937 günü saat ondan onaltıya kadar Türbedeki Esnaf cemiyetleri 

ne:kezine hüviyet cüzdanları ile birlikte gelerek reylerini kullanmaları bil 

.! rilir. 

·-------· 

TERZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip nı~dellert mevsimlik metıtı 

ve şık kumaşlar. 

tstanbul Yeni Postahane ka.r~flrl.1• 

ilkbahr selleri 
Türgenyef . Samizade S. 

Bu Jı?Üze l romanı mutlaka okuvun:l1 
VAKIT Kitabevi • 75 kuruş ----
«LRll'N doktoru 
NecaetHn Atasagu ı 

Her gün 16.30 dan 20 ye kadaı 

LAielide Tayyare apartımanlannda daıu 
2 numara 3 de hastalarını kabul edcı 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye k~daı 

muayene parasızdır. 

oof<ToR 
Kemal Özsan 

Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gUn öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 412a5 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoemaniye cad. No. 3l 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci 

Büyük 
keşide 11 Eylül 937 dedif• 

ikramiye: 50.000 Liradır· 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralı~ 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralı1' 

iki adet mükafat vardır • 
Dikkat: 

(Cafaloğlu Eczanesi yanmda) 
1 Telefon. 225156 Bilet alan herkes 7 JEylfil/ 937 günü ak§alJlına kadar bilet~i deği .. -----••--••--il bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. ___/ 

San'at Okul~ Dr.Mu~:~ ~"::;Aydın lstanbul Bölge 
Beyoğlu. MissokağıNo. ,s Direktörlüğünden: •' 

Telefon: 415 5 3 i 
Pazardan maada her gUn: öğleden Sanat ve inşaat UBta. okuluna ta.le be kaydı 24 ağustos akşamı 15~uı.t t/ 

kadar devam edecek. Parasız yatılık imtihanlarına 27 ağustoı sabahı 
'--•so•nr•a_saa._t•2•d•e•n•6•ya-k•ad•ar _ _. nacaktır. (5177) 

Gorio eaoa 
H. BaJzak • H. Rifat t)J' 

Sayfiyeye gitmezden evvel .ırıU yUJ 
ka bir tane tedarik edin.. 13U 

roman 
V AKIT Kitabevi 100 kutUO ~ 
~-..--·~ 
ımnwm:wı tı:::uım ___ ..... 

H oı, doktoru . 
il Necati Pakşı d•~ 
il Hastalarını hergün aab~ ı~uııtl 
•i akıam 19 za kadar Karakoy . ,ıo-
1} meydanı Mahmudiye cadde•1 

H
• 112 de kabul eder. 

1 
d~ 

il Salı ve cuma günleri saat 1 

il 18 ze kadar parasızdır. 

sm:ı=-==-====m:::•~ 
Aşçı araganıarll. ~ 

b
. .rmı. 1>11 

22 yaşında uBta ır aşçı,·-

aile yanında çalı§mak istiyo~ fi" 
Tophane: Cami karşısı kah 

mit elile Hüseyin. ___/ 

-KURUN 
ABONE TARiFESi-""' 

MemJ~ket ı:..--
lçlnde _,,, 

A,·lılr V5 1611 ,.,,, 

1 •yhlr '60 &.t6 •" 
1 a31ık 476 pO t-ft 
Vdlrk 900 ıSOo aı'_ 
rartfeslnden Balkan blrllfl ıçıo •:~ 
kuruı dUgülllr. Poata birllğtn9 ~ 

yerleN ayda yetmlı befer 
ummedlllr. 

~·""' Nrk1yenln ber potıta lllf!rl< 

!ş Bankası asgari 25 lıra mevduatı buıunan bütün kumbara sahıplerlne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daOıtmaktadır. 

KUR~• •bone ya•ıtıt· 

Adre1 delfıUrme Dcrett ıs ~ 
Sahibi : Asım Us ~ 

Neeriyat genel direktörü R.}... 

1937 sonuna kadar keşide tarihıerı i C.yiül, Birine• Te•rln va Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 

J 
\ 
1 
\ 


