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Posta kutun: '6 (ltlfaftbul) ••• ~ı ••• 

ve bombalanan gemilerden sonra 

merika Japonyaya 
şiddetli bir nota verdi 

• 
~ adr.t: Kurun • üWıtiul 
Telef. 21413 (Ycm)~ 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
1 ra 

1 Hatayda tehditler! 
Seçim için gösterdikleri kendi 

namzetlerinden başkasına 
rey verenlerin 

• 
tere ile Amerika ve Fransanın müşterek bir "Kafasını kırarız 

diyorlar,, nota vermeleri ihtimali de var.- Japonya 
Vaşington ~e Londraya tarziye verdi 

Harp q em ileri Japon11ada bir 
.nümayiş rİıi lJDPacak? 

llnkin'in 
işgali 

ltıeıe/esi bununla 
'"ilmiş olmuyor. 

arzusunda 

hrıt hadiselerinin ehemmiye· 
l~çe artıyor. Japonlar Nan• 

~~~~.!?!lra E!~rk~~!!~.'! 
$ ca~lanQı ilin ediyorlar. 
. ~ f;Öre Japon ordulan ar· 
~den ileriye geçmiyecektir. 

dar i§gal edilmiı olan yer
Çnkuo tipinde, f'akat ondan s kfünet tC§kiJ edeceklerdir; 

~~e ~adar tathik ettikleri te
ını hundan sonra müdafaa 

~İreceklerdir; · bu suretle 
~1 n bitmez tükenmez bir ıu· 
Sn 'Yerek uzayıp gitmeı;inin 

Ja'İ>on 3Ulai'ındcl nllmayiş yapmOBı i!feneta lngiliz harp gemileri.. 

Nankin alındıktan sonra 
~' hukğe t;ah~acaklardır: 
~ iimeti ankini~galed~l-·Japonıarrindeyenı· bir 

"• artık Çang Kay Şek'ın V 
~İfJiğj~~e.n Ye ~laşku~aod~D· h Q k Q met" k u rd u 1 ar 
İii t(-egını., Çınde hır re11m 
~1-olacağını, hu yeni hükii
~J tahileceklerini sanıyorlar· 
· ltın hu ümitleri hoşa tık· 

~!j Şek Nankinden 1:1ktık
l,,.~ lt a. harbe dc,·am edeceğini 
~I dır. 
ç~"~ hu defa lıarpten mak
~khlPrin miiclaf aa kunetle· 
t-ıı 0!du~una giire. hu netice 
~I~ l\av Şek'in kayıtsız ''e ,;rn olmasına hailıclır; hu 
-., d 01rnadık!:a tabii olarak 

l;.1li ' harbe <fe,·am etmek mec· 
~J,~ kalacaklardır. O halde 

~tJ)()nlar He Çinlilerden han
le ~ dC\·am kabiliyetlerinin 
~ 1 ilıa,·et bulacaktır? Bunu 
L~ J er öğretecek .. 

eo:t>onyanın Nankini işgal 
• ~İt- ha :Pekin merkezi etraf m· 

""'-'ta·likGmet lmnnak tetehbü
~ Çin harbinin mucip ol· 
~ 1ı_nasrafları ka11ılamak 

~th~ ikalı görünilyor. Ja· 
~~~ 1~ rn~srarJarını mütema· l' :C). aıınesinc1en ödevemez-

•tırı . 
~alttı k Yapacakları ,ey Pekin 
~ .... •. Uzere kunılacak yeni 

•qetı • 
... nı sadece bir harp ,·er· 

111- oİ1ca mahsus \'HJta 1ıaline 
"taiaa aktır; Şanghay ile he· 
t....~ erı - ··ı . ı· ~...... •11U um ımanlarını el-
\lt~~tı 1 .?l~n Japonlar, hu yer
~~ •I hutun harici ticaretini -..,. '":nıa alabilirler; hu kon· 
~ ~ lbtıh~arp masraflannı kar

ıın varidat elde edebi-

ASIM .US 
Sonw BG. .J SU S) 

Çan-kag-şek ~mücadeleye devam 
edeceğiz,, diyor 

Yıkılan binanın baılunduğu sokak 
ve ameleümlen biri .. 

Olavanl sokakında 

üç amele yıkılan 
bir duvar altında 

kaldı 

l Nakin artık tamamiyle Japon kuv
,·etlerinin elinde bulunuyor. Bundan 
bir hafta kadar evvel Japonlar §ehre 
girdiklerini ilin etmi§lerdi. Fakat, 

(Sonu. Sa. 4 Sü. ~) 

Vekiller 
heyeti 

Dün toplandı 
Toplantıda Mareıal 
Çakmakta bulundu 

Ankara, M, (Telefonla) - İcra 
Vekilleri Heyeti hugün Baş,·ekil Ce· 
lal Bayar'm reidiği altında toplan· 
ınıştır, 

Geç vakte kadar devam eden hu 
toplantıda genel kurmay ba~kanı l\la· 
reşal Fevzi Çakmak da hazır bulun
muştur. 

PARTt GRUPU TOPLANTISI 
Cumhuriyet Halk Partisi Gn1pu 

bugün Trabzon Meh'usu Hasan Saka· 
nın reisliğinde topJanmı~tır. 

Kültiir i,lf>ri hakkında Manisa me
husu Refik İnce tarafından g~en 
Parti Gnıpu toplantı@.mda sorulmu§ 
olan "lla llf"r üzerine 1\f aarif Vekili 
Saffot Arıkan tarafından Hrilt'n ce 
vap ve beyanat Grup Umumi Heveti 
taraf mdu tuvip olwımuıtur. 

~ntaltya 14 '(Husuai)" - Caro ı -- yer yer toplantılar yapılmait .. 
sinıi sinsi mebua seçimi hazır ta. bu toplantılar eberi}'ll kavga ve 
lıklannı idare etmektedir. Bu mak- (BoflU: Ba. 10 Siı. I) 

Otobüs meselesi 

Mftddeiumumilik · 
hazı .. lık tahkikatı

na başladı 
Müddeiumumi B~ Hikmet Ona
tın hadise h~kkında gazetemize 

.. beyanatı 
Avnı ••v•r Ahmet ·~mıne· bir 

tafif f gö~(Aerdl 
Bir kaç aıündenberi gazetelerde 

mevzuubahaolan olan'. otobüı itlet
me itinde yolauzluk bulunup bu • 
lunmadığı yolundaki nqriyatta T e
pehafında dit tabibi Avni Bayer 
imzası ile Tan gazetcai hB§ muhar-
riri Ahmet Emin Yalmana çekilen 
protcatoname ile yeni bir safha açıl 
dığmı dün yazmıttık. 
Avni ayerin protestonameainde Ah 
met Emin Yalmana kar§ı ileri sür • 
düğü iddialar yine dünkü nüshamız 
da mevzuubahscdilmi§tİ. Ahmet E
min Yalman dün gazetesinde bu id
diaların kamilen tezvir ve iftira ol -
duğunu, Avni Bayer namında bir 
kimseyi asla tanımadığını, bu zatın 
bu protestonamede kendi aleyhin • 
de serdettiği iddialarda bqka kim -
aclere alet olduğunu ileriye sürmÜ§ 
tür. 

(Sonu 8a.4 Sil. 4) 
t ıtanbuZ Jl'ilddeitımumW 

B. Hikmet Out 

Lokantacılara bir ders 
Eminönü mıntakasında 

Mutfaklarını pis tutan dört lokan
ta kapatlldı 

Mühürlenen ve lb:erlne kapandıfına Jrilr 1cQfıt malan bir lolCanM, .~ ---. 
UflNli~...,.1 



l. - KURUN ıs BIR!NCIKANUN i93, 

Zehirli gazlard_an nasıl Delhos 'un seyahati ve A lmantt . 
korunacagız? LJ ~ 4'-l 

ProJ. e kto·· r 1 1 t 1 Romanya silah-/ dini ke .. iy~r~ halhnki Avrupa hareke- ı rasiler ara,.mdn da!:~ sık~ei~e e a 1 an ze le geçınek ıçın ona bakıyor. lıa hakiki hir iş birlıgınde r: 

• • c: 1 an m a $ 1n1 1 Fakat, i~in hal çarc~i bütlin dem ok· dir? 

hırh gazlar Fransız sanayii-! 
~azan: Dr.Necaeltin Atasagun. ne tevdi etti 

Projek:tiMerle atılacak olan zehirli 
gazlar, harıtın gaz lıalinde birle~tirilir 
diğer bir gaz ve yahut ta size ai~ mad
delerle knrıştırıhr. Her ne olursa ol
sun. Zelıirli gazların böyle projektör· 
lerle atılılhihnek için na~ıl sıralann
caklnrı önceki yazılarda yazılmıştır. 

Şimtli ele projektiirlerin prntikt~ 
ne kadar kolnylık1ar teminedehileceği 
mukayese edilir e faydaları bir kat 
dalıa meydana çıkar. Altı yedi kilo
mcfrel ik lıir <'<• plıe dii~liuüliir, 'c im 
düiman cephe ine lcar~ı cln 1200 e ya
kın projektiir dizilerek aralarında 
merkeze rapteılilmi:.: elektrik eııc::til
lasyonn 'asıta~iylc hep hirılen ate;
lendiği f ar.1.:ecJjJirse yarım dakika j. 

çinde hn nni Jıiicum kar~ısında neye 
uğradığını anlnyamıynn dii:man kuv
,·etJerinin nasıl bir paniğe u;-:rava-" . 
cakları ve ne kadar zayiat verebile-
ceklerini talıınin etmekte giiçlük çe
kilmez. lşte hiiylece yarım dakika j. 

çincle hu pratik Uletlcrle dii .. ınan mcv 
ıı:ilcrjni Jıcrncn 20 ton gazla boğmak 
,.e clii ~mnn havasının 3-·ı milvon met
remikfıplık lıir kı mmı zel;irleınek. 
görcliiğii işin haı::kmlardaki yararlığı
m i .. hata kafidir. Hele hih·le ani }Jac::
km karşı mdn dii .. manm maske kul
Jaıımaga vakit lıuJammnası, kullana
hilsc hile maskderinin hozu1nverme
ei, projektör atışlarnıda topçu gibi 
nişan .almnğa ihtiyaç olmamnc:ı ,.e 
malırcklcr amut olduğu için topçu n
teşinin niifuz edemediği yerlere nii· 
fuz erlclıilmec::i itihnriyle de topçu ile 
yapılacak gnz ntr!mclnn ü:.tiin olma· 
sına kafi lıir delildir. 

Binaenaleyh zehirli ~az atışların
da tnrıcnclnn ılnha.r..zivarl,. pn.j..,ı..ıoı ·· 
lerle gr.z ntnı nl~lıt tlnlıa i ·i i~ ~öriilmü_ 
olur. Bununla beraber projektörler· 
le 1?fiZ ntıflan hazr mahzurlardan 11-

zakla~mı;; <leği1Jerr1ir. Gece atışlann· 
r1ıı a]c, lcrinin, gündüz atı~larmda da 
durn.aıılnrı:ı görli1mesiyle düşman top 
çu u tarnf mdan yerlerinin çabuk keş
feclilcbilme imlen dolavı tnvin ve ta
kibin ona göre yapılma .. ~ ,.P- sık 
c:ık oe~i~tirilmesi icap eder. Şu lıalde 
jc:t~ndiği ı;ilıi iş göriil;hilme i için çok 
İnce ve lıac:c:as ılavramlmasr zehirli 
gau atan tarnfm menf an ti iktizasm
dnndır. 

Burulan ba~k·a ıelıirli gazlar piyacJe 
Jım anları, (tiifek) ve şarapnellerle 
Je atılahilirlcr. • 

Almanlar Iliiyiik Harpte gaz IÖıl
Jnnclıklan zaman piyade lıavanlarm
dan çok istifade etmişlerdir. Piyade 
1ıarnnları hu zamandan itibaren kul
Jnnılmağa hn,.,Jnnnıış, en ziyade Stoki:: 
Jıa,·anlan şöhret alını tır. Pivacle 
Jıavanlnrı lıafif, orta, ağı~ olmak ·iize
rc iiç Şt>kilcl~ gilze çarpar. 

Gaz Iuırplerinılc azami siir'at icap 
cttiğin<len ağır §ekill,mlen o ka<lar j.-. 

tifıule eılilemenwkte, kiiçiik. hii) iik 
si tcmlerclen dalın fazla istifade edil
mektt•ılir. lı:te hunclan dolay11lır ki 
hac:kmlarda dainıa kiiçük honıbalnr 
kuJlanılmakta 'e clııkikııda 2,3 kilo-
1ıık1 ıı rclıın J 5-20 homha atılmaktadır. 
Şuna giire clalıa ziyade ufak ağırlıkta 
olanlardan i tifacle edilmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkii: Ağırlık ne 
kadar fazlalaşırsa siir'at ta o kadar a
zalıyor elemektir. katcn zelıirli gaz
larda dzşmana herhangi },ir şekilde 
ı:;alehe çalmak ''e hu savede harbi u
zatmamak maksadiyle kullanılmakta 
olduğundan cins ''e atılmnsmm da o
na g()re seçilmesi icap eder. Hunlar 
da artık askeri lıarekat ''e disiplinle 
askeri bilgiye bağlıdır. 

Bu işler ihtisa a taalluk ettiklerin· 
<len lıer şeyden önce genel ve ferdi 
korunma hiJgiJeri de kafi gelecek lıis-
ini vem1ekteclir. Bununla heraher 
meraklılar, düşünülerek. liizumu gö
riildükçe hunların üzerinde ele dura
rak ve isteklerin tatmin edilmesine 
~ayret edilecektir. Şimdilik gazlar 
'e sisler lıakkmda hu rnaMmatı ver· 
dikten eonra ilk göze çarpacak olan 
konınmatardan bahsedeceğiz. 

Canavar katil 
öldürdüğü dansözü 

"Seni lng;liz sarayana götü
receğim,, diye kandırmıf 

Fran,_a· tla kı:-.a 

- hir zaman içimle 
, hcş ki~iyi öhliiren 

Vaydnıım İ:-.mindc-

J 

ki C'anavarm tutul-
~ du~untı ve na~ıl iti-

raflnnla hulundu
ğmıu diin yazmı~
tık. 

Katil tarnf mdnn Pari~ten ı;on ge-
tehdit eclildiğini len lıuherlere gc>re, 
söyleyen Rene hu katilin daha bir 

çok cinayetlerle ele alakadar olduğu 
zannedilmektedir: Katilin köqkiinde 
yapılan arastırmalarda bazı c~maııır· . .. :. 

1ar hulnnmU§tltr; lmnlarm iizerinde 
Janiıı, .Jilbcrt YP. Klotild iı-imleri , ·ar
dır ki , bunların Vaydman'm öldürdü
ğii clalıa ha:ka kimseler olduğuna ih .. 
timal veriliyor. 

Diğer tnrnftan, katilin suç ortak
ları olarak genç bir kaclınJa hir erkek 
te tevkif edilmiştir. Rene i~mincleki 
katlmln Milyon adrnr ta:ıyan hu a
dam kendi. ini hu işlere Vavdmanm 
eiiriiklediğini, ilediklerini y;pmaclık
lnrı tnkrlirıle öliimle tehdit ettiğini 
sUylemiş1erdir. 

Alınan katilin en lieyecan uyandı
ran cinayeti Arnerik"an danc::öz Ko,·e
ni iHcliirmesiılir. Rngün öğrenildi
ğine giire, Vnydman hu Amerikalı ar
tıstle tanı5tıklan sonra :Keııuı:ııut. 

~ Sizi lngiliz araymda danşet· 
tirer.eğinı, diye kandırmıştır. 

Bunu hizznt Koven nişanhsma ~öy 

lemiş. Vnyclmnndan hu vaadi alan za· 
vallr genç kız, kencJi,.ini hekleyen fe
laketin farkınna olmadan. çok sevin· 
mış ... 

Dan~iizii hn vnatla kıındrran cani, 
onu i .. teılii!i ~ihi pe~inrlen ı::iirüklemi~ 
ve nihayet tuznğn 'lii , iirerck öldiir· 
rnii ~ tiir. 

Rn uretle. Vıı) dınan, cinayetten 
7evk alan ,.e gi)ziinii kan hürümi.iş ye-

ni lıi r T anrlrıı şeklinde ortaya ~ık
ınaktaılır. Poliı;, yaptı~r ara~trrmnlar

c1a. kntilin lıir not defterini hulmu~
tur. Rıı clefterde 40 i im ve arlres va-
7.l}ı imi :ııı : Cnninin bunları da hir ğun 
tuzağa ,Jii~iirmek için uğra~mak il't~
rliği tahmin ediliyor. 

Tıb encümeni toplanhsı 
Tifrkiyc Ttb Encümeni Genel 

Sekreterliğinden: 

Türkiye Tıb Encümeni 15 - ).2 ~ 937 
Çan:ıamba nk.~arnı saat 18.30 da. Etıb
ba. oda.smda senelik umumi toplantısı
nı ynparak yeni idare heyetini seçece
ğinden muhterem azanın teşrifleri ri. 
ca olunur. 

I•'ram.ız hariciye nazırımn Orta 
Anupa :::.eynlıati ıııüna~ebetivle Ro
manya Kralı Knrol, hir Fra~ı:rz gaze· 
te:;İnin Biikre§ muhabirine hevanatta 
huhınnıu~ ve n <o(izü _i)ylemiştir: 

"Uomanya Fran.~a\'a itimat etti· 
ği gibi, Fransa da Ro,,:;anyaya itimat 
edebilir." 

Di~er taraftan Franı-ızca (Parirıu
ar) gazetesi nazırın Romanya scyaha
tinılmı Jıalı~ederken §Öyle diyor: 

"Şimdiye kadar Almanya B. Del
ho,.1111 ~~yalıntini dikkatle. hazan da 
memnııniyetle takip etınİ§ti. 

"Fakat. ıliintlenheri bu dikkat de· 
vam l'tınekle beraber, memnuniyet 
kayholmu~ gibi görünüyor. 

"Hakikaten, dikkate ·çarpan bir şe'y 
oldu: Doktor Giihhehı'in emrivle. Al
man rnathuatı, Bi.ikreşte Fr;nsanm 
miiıne. "ili ile B. Antonesko arasında 
şerefe jçilen kadehlerden hnlısetme· 
_den geçti. 

"V arfO\'ada söylenen nutuklara 
kurnaz<'& ve mahirane tefsirler yapıl
dığı halde, ~imdi ne bir tah1i1 var, 
ne bir tek kelime ..• Niçin? 

"Belki Almanya, Romanyanın ken
di umumi mtnf aatini dahili siya!!etin· 
deki karı~ılrklnrm üstünde tutarak 
bir kere daha, silahlanmasını Fransız 
eanayiine tevdi ettiğini öğrenince hay· 
ret etnıi:.tir." 

Amerika Ve 'A.vrupa 
Ayni gazete Amerika ile Avrupa a· 

ra~mdaki ~iyasi vaziyeti tahlil ederek 
diyor ki: 

Ortada bir lıakik'at var: Avnıpa A· 
merikayı hayal sukutuna uğrattı. 

Bu havai sukutunu 'Amerika 1Cen-
dı ı cıe ıtırat emyor -.c., .... "h.!.l!••;, ... -
detli sözlerle tef siri:le bulunuyor. 

E\:vela, pe~in lıiikümlere veya bo§ 
düsturlara saplanmayan 'Amerikalı, 

orta hir adam ş11 fikirdedir: Fran1'o
mın fspanyaclaki galibiyeti -lmnu 
I.ondra Aınerikaya lıer gün l{afi ola-
rak haber veriyor- hn galibiyet f. 
talvanm , .e .Ahııanyanm ihtira,.larr
nı~ ~alihiyeti olacaktır. AmeTikalı· 
ya göre hıı, Haheşi~tan meseleRinin 
" uya dii~me~i" gihi hir hadisenin tek 
rarlanmasrmlan ibarettir. 

Di~er taraftan, Ameriliah orta Mı· 
adam §tiyle dii~iiniiyor: Uzak Şark
taki hiicliı::eler iizerine toplanan Brük
ecl konf eran mm akim kalma·ı, mü
teca,·izlerin önüne nutuklarla ı;eçile· 
miyece~ini hir kere clalıa hhat etnıi~
tir. 

rilınvl't. -hurnıla hiıim 'Amerika
lı alıh~p Berezilyaıla Cumhurrci.-i 
Vargas'm . on yaptığı lıiikiımet dnrhe
eini de dü~üniiyor- Birleşik De, Jet· 

ler, büyiik hir ekııeriyetle ~tt lıi.ikmü 
vcrivorlnr: Komiinic::tlik ale,.·lıtarlı;-:ı . ı e 
mi~ak, n~rlin - Roma ve Tokyo men-

faatine ııiifuz nımtakaları ve arazi 
fetlıini hazırlamak gayesini ~iirlen bir 
rnaskeılen ha~ka hir ~ey de~ilılir. 

Hiila-.a. Amerika Anupadan ümi-

Buhrandan buhrana! 
FranıaJa devam eden mali buhran ara1ında bir de "Niıan 

yüzüğü buhranı" çıkmıı: Zira 1793 tarihli eıki bir kanun ile bu 
memlekette 18 ayardan afaiı ziynet ef yası yapılması ya.ak imiı. 
Altın fiyatı iıe harpten evvelkine niıbetle on misli. yükıelmiftir. 
Fiyatı bu derecede yüluelen altın bQfka memleketlercfe her a
yarda kullanılırken Fransada 18 ayardan CJ§ağı niıan yüzüğü ya
pı/tımcıma1ı bu türlü ziynet, qycuının /;yatını fevkalade yükıelt
miş. Buhran da bu fiyat yükıe!i§inin bir neticeli imi§. 

lıte bazı Fransız gazeteleri bu buhrana çare olmak için :ziy
net qyalarının her ayarda yapılmaıını istiyorlar. Fakat bunu iı
terken her ayarda altından, mesela nişan yüzüğü yapılmağa 
bC1§layınca bu defa bir ayar buhranı çıkacağını hiç düşümüyorlar. 
Ncuıl iri bizim memleketimiz ele bu buhran vardır. Biz ele hüku
metin altından yapılan :ziynet eı.valarını damgalayarak bu ayar 
buhranının önüne geçmeıi ve halkın aldatılmcuına nihayet veril
meıi için teclbfr alınma.ını iıteyelim. 

HASAN KUMÇA YI 

OLDUKTEN SONRA 
DAHA FAZLA PARA 
KAZANIYOR 

Büyük Amerikan muharriri Ed • 
gar Po şöhretinin en yüksek dere • 
ccsine eriştiği sırada eserlerinin say 
fasına 4 lira alırdı. 

Şüphesiz ki bu büyük bir kazanc 
tır. Bilhassa o zaman Edgar Po za: 
manmm en çok para kazanan mu • 
harriri idi. 

Bugün ondan daha fazla para 
kazanan romnncılar var. Fakat, f..d. 
gar Po, bugün ölmüş olmasına rağ
men, yine bugünkünden fazla pa • 
ra kazanıyor: 

Geçenlerde, Edgar Ponun ölü • 
münden sonra bırakJığı evrak ara -
sındaki mektuplar ınuzayede ile 
satılmı§tır. 

Bu müzayede de Edgar Ponun 
mektuplarından bir teki bin liraya 
sntılmıştır. ' 

Bu suretle bir mektubu bir sayfa 
sayarsak, Edgar Po, bugün sağlm • 
dakinden ~50 defa fazla para 
kazanıyor demektir! 

ALMANLARIN lNANDIGI 
HURAFELERE DAiR 
BiR KITAP 

Berlinde son zamanda "Alman 
hürafat lugati,, isminde on ciltten 
mürekkep bir eser neırolunmuı -
tur. 

Oğrenildiğine g~re, Almanlar ha 
yaletlere, hortlaklara inanıyorlar -
mı§. Bu itikada göre, hortlaklar bi • 
ra içerlermiş ... 

•• " " .1CAYUl\.I VQ.C.i l\.U)'lill~r nayat • 

larrnda hiç yıkanmazlarmJ§. Çün
kü onların itikadınca inaanm yapa· 
cağı ilk l:ianyo son banyo olacaktır. 

AJmanyada eski devirlerde yaşa. 
yan sihirbazlar sokağa yalnız cuma 
günleri çıkarlarmış. 

Yine onların itikaclmca siyah saç 
lı insanlara cuma günü çok uğurlu 
gelirmiş .. 

ORMAN YANGINLARINA 
KARŞI TELSiZ 

Amerikada yeni ortaya konan bir 
icattan bahsolunuyor: 

Orman yangınlarına karşı yapı • 
lan bu yeni tesisat şudur: 

Oqnanlardaki bekçilerin hepsin -
de birtelsiz aleti bulunacak. Orman 
da en ufak bir ateş gördükleri za -
man bu telsiz makinesi ile derhal im 
dat işareti gönderecekler. Bunun 
üzerine, derhal ormana itfuiyc oto -
mobilleri gönderilecektir. 

Şimdiye kadar bir çok memleket
lerde büyük bir tabii afet halinde o
lan orman yangınlarının büyümesi· 
ne sebep, vaktinde tedbirler alma -
rak söndürülmemesindeydi: Bekçi
nin haber vermek için telgraf veya 
telefon bulunan bir yere gitmesi 
yangının biiyümesine müsaade e -
diyordu. 

Amerikalılar buna da çare bul • 
mu§ oluyorlar. 

TERBiYE MESELESi 

Hasan Ali Yücel "Ulus,, da yazı 
yor: . 

Terbiye, ergin neslin, henüz ol 
gunlaşması yeni nesli yetiştirmesi
dir. Bunun bir nev'i evde, mektepte 
~·e kışla gibi müesseselerde olur. Ev 
de, ınanın, babanın ve umumiyetle 
dalla yaşlıların: mektepte, öğret -
menlerin, kışlada zabitlerin çocuğa, 
talebeye ve nefere yaptıkları tesir -
]erde görülür. Ana · baba, öğret 
men ve zabit, gördükleri iş ne olur
Sc\ olsun birer mürebbidirler. Bunda 
gerek tesiri yapan, gerek o tesirleri 
alan, yaptıkları ve aldıkları tesirler -
den haberdardırlar. Ana, baba bu -
lundukları içtimai seviye şartlara U· 

yarak bir takım esaslar içinde çocuk 
larmı yetiştirirler. Mektepte, prog -

. 1· atlat' f 
gramlar, emırl~r ve ta urı ~ 
re hareket edilir. Kışlada jplt' 
meler, nizamlar, yazılı prel1
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zerinden yürünür. 
Bunlardan başka bir de aki 0 

terbiye vardır. Bu, ha~ad ı,eıııt, , 
nin demire tesir etme:ı~ne ııe ~ 
bir terbiyedir. Ne oksııen, h8ı,ercl" :· .. 
demir, yaptıkları işlerdeda ~ b:.~ 
değiHer ve demirin bun ıı N 
dar olmaması, paslanmasıııadB . ~ 
olmaz. Cemiyet hayatınca ·ıe i~ ııı' 
böyledir. Mesela, evde ve ~1 

h' ~Utı 
de ana ile babanın, bunlar 

·ı . .. b . k .. galafl•J.kİ, . v çı erm munase etı, ay 00-ı 1\ 

kodulan, kendilerinin d~~~ç 'at 
sanlara muamele edişten. ;ııe ~· 
d ] . __ 1,]srt tf •1 

a o madan o evın ÇO~ •. ii bıl ~ 
de müessir olur. Bir a:a İdı ~ıııl . 
sirin ne kadar kuvvetlı o ıı "tıı 
ze gösterir: . I şııP' ' }11 

.. Kenarına bak bezinı 8 ' ~ tı' 
na bak kızını al.. ,, . 1~ 

D h . . ııı~1fıi, 
a ası var, yetışmıŞ d f11 ..,,, ti:_ 

sokakta, sinema ve sata ~o 0ttıfl'', '"l\ 

umumi yerlerde gezrnelert• Jetti · ~ R 
lsrl• .. ı.ltı' " ları, kalkmaları, konuşrrıa Jciiçiiıv·Y' ~ l 

dinden büyüklere veya gi '"~ '! ~t. 
gösterdikleri saygı ve se~ t_,,1 ' L 

bunun zıtlan, orada !bulu . ., ~ ~ 
lar ve gençler üzerinde .,,de_:1 ~ f. 
bırakır. Onun için, soğll~~ dfl' ~ 
kuruluğu ve yaşlığı ile na~ı ]e ;ı;~ ~ 
muhit ve iklim varsa ayıtıY el'~' ~i 
ların düşünce, iman 'l/e h~t .;e IJ 'Ilı 
den doğan bir içtima~ ~u dıfdfı ~ ~ 
lim de canlr olarak bıziı11 _h\\ ıl 
yaşamaktadır. ~· 

..• J.çti~ai ikliı_:ı şartla~ tı~d~J
essirdir. Yetişkin nes~. ~\ ~~ 
vazifesini üstüne aldıgı Y 1' j511 r' 
hangi vasıflan telkin e~de ~I 
sa önce o vasıfları kendifl o~/ 
mış olmalıdır. Kendimizd~ [c! 
nı başkasından istemekte. ",! 
bilir miyiz} Habersiz teıb11 
mülü budur: ıf' -------,,.1 
Esnaf cemlyetlerll1 ~ı 

dım tef kUAt• ·~lr 
bl ti' 

. Önümüzdeki ayın 6 sındı bat~ ı( 
esnaf cemiyetleri ımerkezinde . bit· .J 

af . 1 . "d heyetletı ı'., n cemıyet erı ı are Ja .; 
ta11t":ııı 

Jantı yapacaktır. Bu top ·ıatı'yl 
t.:emiyetlerinin yardıın teşkı 611' ıJ 

d'lecelcı ı' 
senelik mesaisi tetkik e 1 

• "eti 
dı nıs11 

deki yıl yapılacak yar rn ( 
olunacaktır. eti'' A 

Bu toplantıdan alınacak 11 
9tcJ:, 

dııı' .tifl" ~en yıl yapılmış olan yar <(ti.ev 

mına eklenerek Tkaret oda•' I 
arzedilecektir. rl t 
Mezarclların sıcıre ı1 

ka ba,ıand• JJP ~ 
Zincirlikuyuda asri Jll~...)I 

viyei türabiyesi lbitnıelc di~· 
aya kadar yeniden a.ğa.Ç 

başlanacaktır. 4. 
Belediye diğer ta.raftatl ·ıc• / 

rm sicillerini yeniden t~tı;1et ~~· 
mıştır. Bunlara bu tetk.il< fiıet". 
yeni hüviyet cüzdanları ,·e ,ıı' r 

Mesleki konfer~~ t~~J
t1kokul öğretmenıcri ıçlJJl ıı#'/ 

dilen mesleki konf cra.ns~a! ,;~e ~ 
lan dün akşam bitmiştır~ıtfl~' ~I 
lar bugünden itibaren t~ dC uç 
oğlu ve Üsküdar senıtıefill #' 
takada ve:ilmeğe başla.Il:~elf~~ 

Yakalanan er0 · )f"Jll"~ 
Gal~tada oturan ~: ~~ 

kansı Dürdane ve :ts!c 51tsP . 
esrarla iki paket croill ~c 
yakalanmışlardır. # 1' 'Jl 

Bundan başka Ycnişell ııııııııtl~' 
va.rında 20 parça csr~r b ~ il~ ,-etO' 
Bunları saklayan ,.A.pıto ~)re 
da§ı yakalaruruş, ıııa.hJc 
mişlerdir. 



1 C~neş - dil teorisi 
" lrı diller bakımından bir etüt 
iil ı 

eıerın teşekkUlllnde ve manalarında 
vokahn kıymeti 

Yazan: A. ismet Ulukut 
<:U eden kelimeleriin 

~) ve vokal (sesli) ler 

1 
b" ~!duğunu biliyoruz. 

Ulun iıremelerinden an 
tt iÖre, tesadüfen konma -
~~sa. köke bağlı bulun • 
~ ı.._ndan ifade ettikleri ma
. 'ıctrflerden Çikmış olması 
~ b~u itibarla her harfin 
~. ır mefhumu olmak la • 

b;~rinde uğraşmalar, vo -
~ ka ba§ka olan kelimelerin 

. ltıanayı ifade ettklerini gö 

ııılııı.Ja beraber bunu gor • 
. ~k de dilci olmak lazıin 
~~n~ştuğumuz dil üzerin
. M bır araştırma bunu gös 

~tll} tacla, hala bugün (ni -
e~ de çoktur. 

i (u) ve (i) vokallerinin 
eıı ~ardır. Eğer vokallerin 
) tıi. re~ mefhumu olsaydı 
~ n bıldirdiği mana ile (ni
~ında farkolmak lazım 
~ U ki (uğraşmak - oğraş 

·", ~. 
1
• çünkü, gine • gene, 

~ · ie Ürü ) ~elim m ... v. s. 
f ~ clerde de ayni şey va -
~ l' Anadolunun türlü yer • 

takya ve Makedonyadaki 
~-:'~ bakılacak olursa bu 
1 ·~clerinin ne kadar çok 
~t Y1ne manada esaslı 

~~ g~~termediği anlaşılır. 
!iıd~ız:ırn konuştuğumuz leh 
~~r. Ayni manayı taşıyan 

· .
1 
ın bütün Türk dilleri ve 

~: e Yabancı dediğimiz dil • 
.~tdiği vokal tebadülleri • 

ı Ve"tı!el5ir-. .. ı. i~rı 1-.inl,..rr,. 
'~t··k ır. AncaK ti"uma -
~ d .. bir lugat kitabı haline 
~] ognı olamayacağından , 
~rle en çok tanmmq ya . 
.~ ~:n üçer örnek verece -
~ ı türkçelerden başlıyo • 

~ "~ Ötekilerde: 
lı~c (Ur - er)', '( zehir -
~i~· (Koşu. kuşu), Eticede 
~) 1 ·ki-ke), (Nu-ne), 
· I~ Keltçede (bük .. Bak). 
~ t). (Başkası - el - Al), 
'I;.). (altı - Alta), (tay-Tuy) 
~ Çavaşçada (top - T u • 
~~ • Kere§), kömür • Kö • 
·t~<:a~ (çürük - Çirik) • \>r: ogönür), (büyük • Bi 
• (r· 0 n yazılarında (tepe • 
~ti)~crni§. Törümüş), (atn 
~Si~ Krnıukcada (ağız • A
~~ c • Çayna), (değil· Tu 

.ı.ı~~da (kışın . KC§en), 
~ .ondez). (kuş - Koş), 

) 1 (~tilki. Tülku), (kapalı· 
~ }'ı.Jel~di - Bölödü), Maya 
(~tı crlıleri., cede (Çok -
~ (~ • Katak), (kuş· Koş) 
~ev ın ·Akana), köp - kup 

t: ~tc\)8 - huri); Tunkuzcada 
~') • (koç • Kuça), (üz .. 
'A.i~ Moğolcada (göl • Gol) 

tu). (nur • Naran) ; 
~(~kol • Kala), (saksı -

dil U • Kemu). 
~ \re leh,..elerinden bu ka-
\~ ~Iyo~m. Şimdi de en 
' ' (~ dillere bakalım: 
·~vol. Bül), (diba. Ya. 
'~ ) • (Kırgızca • nayza • 
'(~'l>çafda (şart - Al taycada-
~~U • ncede-Haras}, {al 
\.~ drı Y~krnal{ - Key). 
~ lcrınde de bu tebadül 

~. ~ (parle . söylemek · 
·~'Parla .. bağırmak,. ) , 

~~tı l'lYcr), (büklüm. Buk 
{!J~Ucada ("Tanrı., kut-
~-~~· Ohus), ("yakutça., 

da) .(~sen-, latincede ( or-
,~). nınc · Nonna), (uğur 

~t~~"a d'11 • • d .: l ":~Jt t" ı erını e goz -
"lı)~~ .. olursak sonsuz ör . 

Rırnız: §Üphesizdir. 

Hep ayni tarzda olup biten hadi
selerden tabiat kanunlarını çıkar -
mak en doğru, en ilmi bir yol oldu 
ğuna göre dillerde de bu vokal teba
dülünü ciddi bir surette kaydederek 
hakiki dusturu bulmak da en uy • 
gun bir usuldür. 
Güneş . Dil Teorisi bize bu dustu -
ru vermiştir • 

lbrahim Necmi Dilmen, ( Türk 
Dil bilgisi) eserinin birinci kısım 
ve 26 ıncı sayfasında bu dusturu şu 
sözlerle ifade ediyor: 

"Vokallerin değİfmesiyle mana • 
nm esasında bir değipe husule gel 
mez,, 

Türlü dillerdeki kelimelerin bir • 
birile olan ilgisini araştmrken bunu 
dikkatte bulundurmak, bütün bir 
kelimede olduğu gibi, bir kökte de 
vokalin yalnız konsonu o • 
kutmak için ~eldiğine, mana balo • 
romdan esaslı bir değişiklik yapma· 
dığına hükmetmek lazımdır. Bu, 
böyle olunca, mesela "yapmak, 
muktedir olmak,. manasına gelen 
latince (podere) kelimesi ile altay 
ti.irkçesindeki (püder), farsideki 
(Sebu) ile yine altaycada (Saha), 
arapçanın "geldi,. demek olan (ve 
rede) sile türkçcmizin (vardı) ke • 
limesi arasında - mananın da ayni ol 
duğunu düşünerek • bir fark olma
mak icabeder. 
Güneş • Dil Teorisinin koyduğu 

bu vokal dusturu, dilleri tetkik et -
mek ve onlar arasındaki birliği da
ha ilk bakışta anlayabilmek imka • · 
mm vermiş olduğu için pek mühim 
dir. Bu hale göre vokalin kıymeti • 

ni, konsonları okutmak işinde arama 
bir m~İ;;-ç;~~i"j oi;;;~m1i7,.. v~ni 

"Bir konsonu okutacak olan vo
kal , onun neresine gelir? önce mi, 
sonra mı, yoksa her iki tarafına 
mı? Ak. ka, aka gibi,.. 

Kelimeler, bugün görüldükleri gi 
bi doğmuş değillerdir. Uzvilerde hü 
ceyreler, gayri uzvilerde billiJrler 
cisimlerin bünyelerine nasıl esas ol 
muşlarsa, dillerde heceler ilk varlığı 
teşkil etmi~lerdir. Bütün diller, bü • 
tün yaşayanların bir hüceyreden gel 
dikleri gibi. ilkin bir teke heceden i
baretti. Bunun hakkında konu§ -
mayı başka bir makaleye bırakaca • 
ğım ve orada, ilk ana hecenin ( a • 
aa. aaa) olduğunu izaha çalışaca -
ğun. Şimdilik bunu böylece kabul 
etmekte hiç bir ziyan yoktur. 

Bütün alfabelerin başında bulu • 
nan, bütün seslerin en tabiisi ve en 
basiti olan bu (a) sesi ilk hecenin 
esasını teşkil ediyor. Bunu biraz uza 
tarak - eğer benzetme uygun düşer 
se • biraz luzucetlendirerek protop • 
lazmalı bir hüceyre haline getirir, 
tam bir hece yapmış oluruz. 

Bu uzama haiçereye azıcık da • 
yanınca seste yeni bir nuans yapar 
ve bizim yazıp da okumadığımız 
(ğ) sadasını verir. (yağmur, bağ 
ağa) gibi. 

Bu sözlerdeki ( ğ) ların hakiki 
değerlerini anlamak için kelimeden 
çıkaralım) (yamur, ba, aa) diye· 
]im. Tabii, olmadı. Bu (a) lan uza
tarak bir başka deneme yapalım: 
(yaamur, baa, aaa) sözleri ilk keli
melere hemen hemen yaklaşmış ve 
yalnız kürük bir nüans farkı kalmış 
tır. Onu da, sesi gırtlağa hafifçe sür 
terek çıkarmakla temin ederiz. O 
halde okunmaz dediğimiz (ğ) harfi 
vokalin bir uzamasından başka 
bir şey değildir. Ayni zamanda da 
yarı vokal, yan koiısondur. Biraz 
kuvvetlice üzerine basacak olur • 
sak ( g) , ( k) gibi konsonlann çık • 
tığını görürüz. 

O halde okunmaz ( g) yi hem 
vokal uzaması, hem ilk yan konson 
olarak kabul ederiz. Bu gayet tabii 
bir hadisedir. Böyle olunca bir sesi
sin uzaması b<ışlangıcında değil de-

(Sonu: Sa. 10 Sü 4) 
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ŞEHiR HABERLERi 
Et nakl.iyesi 

Koyun başında 5, sığır 
başında 9 kuruş 

indiıildi 
Kasaplar şirketi et nakliye tarife

sinde yeniden bazı tenzilat yapmıştır. 
Bir koyunun 31 kuruş olan nakliye 
ücreti 26 kuruşa, sığırm nakliyesi 45 
kuruştan 36 k~ indirilmiştir. 

Diğer taraftan mezbaha. resminin 
indirilmesi etrafmdaki tetkikler de 
hemen bitirilmiş gibidir. Bu resmin 
indirilmes takdrnde Beledyenin mez
baha Yaridatı hayli azalacaktır. 

Varidatın azalmaması için bütçede 
diğer bazı fasıl ve maddelere zam ya
pılması icap etmektedir. Bu hususta 

bir proje hazırlanmış, zam yapılacak 
yerler tesbit edilmiştir. Belediyenin 
projesi Vekalctcc tetkik olunduktan 
sonra kat'i bir karar verilecektir. 

Diğer taraftan Belediye varidatım 
arttırmak için Ankarada bir varidat 
kanunu hazırlandığı da söylenmekte
dir. 

=---

El arabaları 
Kullanılacak tip tes

pit edlldl 
El arabalarının tipleri kat'i surette 

tesbit edilmiştir. Bu arabaların boyu 
bir metre, eni 65 santim olacak, eş
ya konan yerden başka tarafı tah
tadan olmıyacaktır. 

Her arabada el freni bulunacak, a
rabalarla aza.mi elli kiloya ikadar eşya 
taşınabilecektir. 

Bu eşyaların da arabanın zeminin
den itib:ı.ren yüksekliği yetmiş santi
mi geçmiyecektir. Bu tip arabalardan 
başka el arabası yasak edilecektir,. 

• 
Altın normal hadde 

AualıPt ı:.dlFo .. 

üniversitede fa
kir talebeye 

11ardım 
Talebeler provantUr
yom ve sanatoryom
larda yatabllecekler 

Üniversitede okuyan fakir ÜniversL 
te talebesine muhtelif bakımlardan 

ya.rdıın için Üniveırsite rektörlüğü bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu tali
matnamenin en mühim maddelerinden 
bir de nakdi yardım olan Burs verme 
m!Uldesi olduğunu evvelce yazmıştık. 

Talimatname rektörlük tarafından 

hazırlanarak tasdik edilmek üzere Ba· 
kanlıiğa gönderilmiştir. Talimatname
nin yine en mühim maddelerinden bi
ri de kampta fakir talebeden başka bil 
tün talebenin kamp masraflarının üni
versitece verilmesidir. Bu suretle yar
dnn için ayrıl~ paranın mühim bir 
kısmı kamplara sarfedilmiş olduğun
dan sarfedilmiş olduğundan Webeye 
başka bakımlardan yardım imkanla
rı azalmıştır. Bunun için talimatname 
ye yeni bir madde konup yeni tahsisat 
ilavesiyle başka cihetlerden yardım 
imk.8.nlan elde edilmiştir. Bu yardım
larla talebelerin prevantorium ve sa.. 
natorium gibi müesseselerde tedavile
ri ve kendilerine, kitap verilmesi hu
susları temin edilmiş bulunmaktadır. 

somester 
tatilif1de 

50 lıişillk bir gurup 
Bükıeş ve Belgrata 

gitmek istiyor 
Bir kinunusaniden itibaren başla-

VA """' .nlo.., ~..{ ...... ; u9n1Wıt Un.ivp ... dt• 

Altın diln borsa haricinde yµıe 5 . 
kuruş daha düşmilş, 1065 den açıl -
m.ış, 1063 de kapanmıştır. 

sömestr tatilinden istifade etmek 
mak.Sadiyle muhtelif !akttltelerdeld 
talebeler gezilere çıkacaklardır. 

Talebeden yirmi beş kişilik bir 
grup Peşteye, ikinci yirmi beş kişilik 
bir grup da Bükreşe gitmek üzere 
Rektörlükten izin istem.işlerdir. Tale
belerin bu istekleri rektörlük tarafın
dan Bakanlığa lbildirilm.iştir. Gelecek 
cevaba göre hareket edilecektir. 

Bu suretle altının tabii fiyatına 

doğru bir adım dahn. atılm~tır. 
Diğer taraftan mevsuk bir menba.dan 

haber aldığımıza. göre; altının gayri 
tabii yükselişine mani olmak ve bu hu
susta bir tedbir almak U7.ere toplan
nuş olan komisyon raporunu hazır_ 
layaırak Maliye Vekaletine vernı~ir. 

Bu hu.susta alman 'kararın mahiye
ti henüz belli değildir. 

Dün borsada birinci tertip Türk 
borcu tahvilleri 14.55 den muamele 
görmüş, ikinci tertip Türk borcu tah
villeri 13.90 satılmıştıır. 

Bundan başka Sivas Erzurum tah
villeri 95 den Aslan ıeimento tahville
ri 9.65 den muamele -gönnüş, bir 1n_ 
giliz lirasına. Merkez Bankası tarafın
dan 624 kuruş tesbit edilmiştir. 

Camdan girerken 
kolu keslldl 

Beyoğlunda Bostanba.şında Cezayir 
sokağında oturan Viktorya ile dostu 
Remzi evvelki gün kavga etmişlerdiır. 
Remzi geceleyin eve dönünce metresi 
Viktorya artık kendisinden bıktığım 
söyliyerek kapıyı açmamıştır. Fena 

halde kızan Remzi evin arka taraf m· 
daki pencereye tırmanmış, camı açar· 
ken kolu cama isabet ederek kırmış
tır. Cam parçaları, Remzinin koluna 
girmiş, ağır surette yaralanmış, Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 

Samsun gUmrUk klmya
kerlliil 

Güm11:.ik ve inhisarlar Vekaleti tara· 
fından görülen lüzum üzerine Samsun 
gümrük kimyagerliği lağvedilmi§tir. 

Bu kimya hanedeki kimya aletlerin· 
den bir kısmının !stanbulda yeniden ku 
.rulacak paket ğümrüğü kimya hanesine 
getirilmesi muhtemeldır. 

Ktıı:ur lşyarları :oplantısı 
Kültür işyarları bugün öğleden ön

ce ve öğlodcn sonra olmak üzere kül
tür direktörlüğünde iki toplantı ya -

pacaklardır. Toplantıda köy \>kulları

nın muhtelif i~leri ile ilkokulların ye
ni bütçe vaziyetleri etrafında götüşü
lecektir. 

Yine muhtelif fakültelerden muh.. 
telif gruplar kayak sporları yapmak 
üzere mudağa çıkacaklardır. 

Reklor Ankarada 
Başvekllle temas etli 

Üniversite işleri etrafında. görilş
mek üzere Ankaraya giden üniversite 
Rektöril Bay Cemil Bilsel önümüzde
ki cumartesi günU şehrimize döne
cektir. 

Bay Cemil Bilsel, Ankarada., üniver
siteye şeref veren Başbakanı ziyaret 
etmiş ve kendisine teşekkür etmiştir. 

Bundan başka Başbakanla uzun 
müddet Üniversitenin ileride yapıla.. 
cak işleri etrafında görüşm.Uştür. 

Hlmga derslerlndelıi 
değişiklik 

Proğramda yapılan tadilat ürerine 
liselerin ikinci devre 3 ncü sınıfların
da fen ve edebiyat kollarmm kimya 
dersi kitaplarındaki hangi bahislerin 
okutulacağı meselesinde öğretmenleır 
tereddüde düşmüşlerdir. 

Gelen ta.mime göre, üçüncü smıf fen 
şubesinde 2 nci sınıfa aid olan yeni 
kimya esas kanunları, molekül nazari· 
yeteri atom vezinlerini tayin kanun
ları fen şubesinde 3 ncU sınıfta göste
rilecektir. 

İkinci sınıfa aid uzvi kimya da oku
tu.lnuyan edebiyat şubesine aid bahis· 
lerden kar.bonhidra.tlar bahsi 3 ncü 
smıf derslerine ili.ve olarak okutula
caktır. 

B. RUştO Çapçı 
Ankara Nümune hastahanesi baş

hekimliğine tayin edilen CeITahpaşa 

hastahanesi başhekimi B. Bü.ştü Çap. 
cı, bugün yeni vazüesine başlamak 

üzere saat 3 treniyle Ankara.ya hare
ket edecektir. 

Şihitliklerde 
imar hususuna ehem

mi yet le devam 
edlllyor 

Şehitlikleri imar cemiyeti, Edirne 
kapıdaki mezarlıklardaki faaliyete 
devam etmektedir. Bütün mezarlık 

saha.51 her b~ yirmi şehit mezarını 
ihtiva eden mustatillere ayrılmakta

dır. Bu mustatillerin ortasına yoltınu 
yapmağı deruhde eden müessese veya 
teşekkill adına yazılmış bir kitabe 
konulmaktadır. 

Şimdiye kadar bUtUn milli banka
lar, İsta.nbul Ticaret Odası, zahire bor. 
sası kendi adlarına birer mustatil yap 
tırmışlardn-. Bu mustatillerden biri
ni de esnaf cemiyetleri yaptırma.ya. 

karar vermiştir. / 

Kırkçeşmesuyu 
Kesilmesi bir meddet 
daha geri bııalııldı 
Bu sabah Kırkçeşme sularmm blt· 

tün şehirde kesilmesi W<arırilr etmiş
ken, bu tedbirlerin bir müddet daha 
sonraya alınacağım öğrendik.. 
Kırkçeşme suyunun kesilmesinden 

müteessir olacak müesseselerden bir 

kısmı terkos tesisatı yaptırmışsa da 
diğer bir kısmı henüz yaptırmamış 
bulunmakta.dır. Bu meyanda. bazı ha
mamlar ve camiler mevcuttur. Mama· 
fi bazı ıcamilere şimdiden t.erkos bo. 
rulan bağlanmıştır. 

Bugün olmasa. bile yarm öbUr gün 
Kı'rkçeşıne suyu ile şehrin rabıtası 
mutlak kesileceğine göre, bir su buh
ranı çıkrp çıkmayacağı hatıra geli· 
yor. AIAka.dar mahafilden soruştur-

duktan sonra öğrendik ki, böyle bir 
vaziyet mevzubahs olma.yacaktn-. 

Hele;, terkı:>A teeisatı için gittikçe 
daha fazla harcanan para ile, ilerde 
i:htiyacm fevkmda. su elde etmek im- · 
k8.nı bulunacaktır. 

Diğer taraftan kesilen KırlCçeşme 
suyunun f~ surette temizlenmesine, 
içilecek lbir su haline get.irilıiıesine 
çalışılacaktır. Şimdiki halde Kırkçeş.. 
me suyunu 'kesmekten ve bil8.lıara, ü
zerinde etraflı surette çalışmaktan. 
başka çare yoktur. ÇUnkü tesisatı 
kısmen lbazı evlerin altından geçmek-
tedir. • 

Sular idaıresi, terkos tesisatım ge
nişletmek için aza.mt gayret sarfet
mekted.ir. Bugünkü kazancım, hemen 
tamamen tesisatın yenilenmesine ve 
tevsüne harcayor denebilir. O sebep. 
ten su tarif el eri iWmnde hemen bir 
tenzilat yapmak kabil olamamakta
dır. Bununla beraber tbilhassa hamam
lar gı.l:ıi bol su sarf edilmesi zaruri mü
esseseler için ilerde hususi bir tenzi
lat yapılması beklenebilir. 

Halkalı suyu için ~imdilik Kırkçeş. 
me suyuna tatbik edilen cinslen cezrt 
bir tedbir alınma.yor. Nisbeten temiz 
olmasına rağmen ilerde ona da sıra 
geleceği şüphesiz görUlınektcdir. 

Yasak ed'len mecmualar 
Son ı:amanlarda uygunsuz yazılar 

neşreden bazı mecmualann memleketi· 
mize sokulduğu haber alınmış, buna a· 
id kontrole daha fazla ehemmiyet ve
rilmesi için allka.darlara emir veril
miştir. 

Son defa İspanyol papazlan tarafın· 
dan neıredilen "Lettreı Collectives deı 
Evaqueı Espangce., adındaki mecmu
anın muhteviyatı da bu arada zararlı 
görülmUf, ve 1'.;ra Vekilleri Heyetince 
memleketimize girmesi yasak edilmiş· 
tir. 

Yeılimalı ve tasarruf 
Hakkında bl .. konferans 
Eminön.iı Halkevinden: 
Sekizinci Tasarruf ve Yerli Mallar 

haftası münasebeti ile Evimiz üyele
rinden Mediha Mu7.8.f!er Baysal tara
fından 1~12-937 perşembe günü 

sa.at 17.30 da Cağaloğlundaki merkez 
salonunda "Yerli m.a.Iı ve tasa.nııf,, 

mevzulu bir konferans verilecektir. 
Bu konfera.ns bütün yurttaşlara ~ık
tır. 



!4-KURUN 15 BlRtNClKANUN 1937 

Amerik~ Japonyaya 
şiddetli bir nota verdi 

Japon tayyareleri Nankinin işgali 1 Jetleri hükfuneti, Japon hükiım.etin • ı 
esnasında Yangtse neh.ıi üzerinde Pa. den, kat'i tarziye vermesini, tam taz
nay isminde bir Amerika kononyerini m.inat vereceğini bildirmesini ve is
batırdılar. Hadise Amerika ile Japon- tikbaldc Çindeki Amerikan menafil
ya arasında. harp tehlikesi doğurabl- nin,emvalinin ve vatandaşlarının mü
lecek mahiyettedir. Onun için bu hu- sellfi.h Japon kuvvetler.nin hucumuna 
susta biraz izahat verelim: Nankin maruz kalmıyacağıru veyahut her 
i§gal edilirken Japon tayyareleri ~- türlü Japon makam ve kuvvetlerinin 
hirdekl Çin askerlerinin kaçmalarına gayrikanuni ve gayrimeşru müdahale
manl olmak için tayyareler ile hava. leline uğramayacağını temin husU
dan takibat yapıyordu. Japon ordusu sunda mUsbet ve sarih tedbirler alm
kumandanı tayyarelere ~ emri ver- dığı hakkında teınlnat vermesini ta-
m.işti: leb etmekte ve beklenmektedir. · 

- Yanğtsc nehri üzerinde görüle- Mil§tcrak Nota Mı Vcrccek7.er1 
cek bütün ecnebi gemilerine ateş edi- Londra, 14 (Hususi) - Gazeteler, 
niz!,, lngiıtere ile Amerika ve Fransaııın 

Bu enırl alan Japon bombardıman Tokyoya müşterek bir nota verccek
tayyarele."i Nankin işgal edildiği sıra- lorini haber vermektedir. 

Iiz topçekerinin bombardıman edil
miş olmasından dolayı tarziye vermiş
tir. 

Yoşida, Japon hükümetine, hadi· 
senin ne .§Ckilde cereyan ettiğine daiır 
henüz tafsilat gelmediğini ve mahalli 
Japon makamlarmm yardımiyle tah
kikata devam edilmekte olduğunu E
den'e söylemi§tir. 

Olavaoi sokakında 

üç amele yıkılan 
bir duvar altında 

kaldı 
da nehir üzerinde Standard Oil'in üç Almanya Da Protesto Etti 
~trol gemisini gördü. Bunları belki Berlin, 14 (A. A.) - Alman hükit-
bilerek, belki bilmiyerek Çin vapuru meti, Whampoo ismindeki İngiliz, ge. 
gibi bombalamağa a.slndı. Vapurlar. misinin bombardımanını .Japon masla
dan feryat ve istimdat sesleri yüksel- hatgüznrı ne?.dinde protesto etmiştir. 
Cli. Bu sırada Panay isminde bir A- Bombardıman esnasmda Almanyannı 
mcrika. kononycri de o civarda bulu- Çindoki diplomatik mümessilleri bu 

Amelelerden biri ağır 
yaralı 

nuyordu. Stando.rd Oil'in vapurlarına vapurda bulunmakta idiler. 
yardım etmek için koştu. Bu ınrada 
ibombalardan birkaçr da bu Amerikan 
harp gemisine isabet etti. !sabet ne
ticesinde gemi battı. Panay harp ge_ 
misinde 72 kişi bulunyordu. Bunlar
ö.an 61 i kurtuldu, 9 u boğuldu, 15 i 
ac yaralandı. 

Pa.no.y Yapurunun bu suretle bat
ması Amerikada. büyük heyecanı mu
cip oldu. O derecede IJri bizznt cumhur 

/12gilfcreıJc Tarziye Verildi 

Londra, 14 (A. A.) - Oşhida ha.
;riciye nazın Eden'i ziyaret ederek ge
çen pazar günü Yangtse'de iki İngL 

reisi Roosevelt J apon imparatoruna h • • h • • d 
hitaben bir protesto gönderdi. Bu pro. ffl U BTrlTl Şe TlmlZ e 

Tanınmış 

bir i~giliz 

Dün saat 3 ve 4 sulannda İstiklal 
caddesinden Tepebaşma inen Glavani 
sokağında bir amelenin ağır yaralanma 
sryla net~.:elenen bir kaza olmuştur. 

Hatırlarda olıoa gerektir ıki Glavani 
sokağında bir müddet evvel bir yangın 
çıkmış ve sokak içindeki yüksek binalat' 
dan biri kısmen yannuş ve hatta itfaiye 
neferlerinden biri de bu yanğın esna
sında ölmil§tü. Yanan ev bir .müddet· 
denberi sahibi tarafından yıktmlmakda 
ve yıkma ~eliycsi için de 3 amele çalq 
dınlmaktavdr. Ameleler .dün de çalI§U"· 
tarken binanın yanmış duvarlarından bi· 
ri bir andc ~küvcrmi§ ve ameleler f cr
yatla yere yuvarlanmışlardır. her üç a
mele .de yaralanmakla beraber Ali çavu
ıun yarası çok ağırdır. 

Nankin 
tost.oda batırılan harp gemisi ile Ame- Ingiltere muhafazakar fırkasının 
riko.nm uğradığı mal ve hayat zararı- en büyük organlarından biri olan 
nm tazmin ve telafisinden, tarziye ve- .. Daily T elegraph., gazetisnin mü -
rllmesinden başka istikbalde bu tarz- him muharrirlerinden B. Herbert 
da. bir hadisenin tekerrür etmemesi i. Sidebotham dün sabahki ekspresle 
çin 5iddetli tedbirler alınmasını iste- _şehrimize srelmistir. şc1ıir tamnınivlc diisınenıiş ve tam nl-
di ki diplomasi ta.rihlndo bu tarzaa Bu zat, billlassa eiyas1 yazıları va tı gurı gene fim...ın cım; ~ \,m .. ~--, " .. '"'. 

(Üst tarafı 1 incide) 

yapılmış bir te.~bbUs heJJUz kaydedı1· kit vakit beynelmilel ajanslar atra delerde çarrısmnlar olmu~tur. _ 
meıniştir. fından bütün dünyaya yayılan çok Nihavct ann 12 sine.le Japon ıru~-

Bundan b:ışk:ı. Amerika hariciye tanınmış bir lngiliz muharriridir. ,·etleri l\rnnıcinde lıiikunıct binasmı 
nazın Hull de ayrıca Tokyodaki A- Yazılarında "Scrutator,, müste • işgal etmişler , .e l>inanm tepe5ine Ja· 
meıikan sefirine gönderdiği talimat- ar namını kullanmaktadır. pon bayrnğmı ~ekmişlerdir. 
da. cumhurreisinin taleblerini ~yit et.. h ""'ankın" 

1
• ın\··a·lnf na eden Çin ordfün B. Sidebothaın, ya ut müstear na .ı.' • 

mişt.ir. Amerikanm Tokyo sefiri olan mile .. Scrutartor,. memleketimizde 50.000 ki~iden miirckkepti. Fakat, 1 
Bay Gren yaptığı teşebbüsten sonra tetkikat yaparak yeni Türkiye hak· şehri müılaf an etmc-ğc imk~n ~ulama-
.Japon 11ükfunetinin cevabını Vaşing- b kal dan .:ı 0··ı·t ıı·ır tnrnftan r.evrılmısler ,.e hüku kında gazetesine ir seri ma e ya. u ~ • 
tema bildirmiş ve bunda. Japon - zacaktır. ya teslim olmak. y~ m_nnceye kadar 
metinin Panay hadisesinden dolayı Dun sabah matbuat umum mü - ~arpı~mak nı~<'lmrıye~n,le kalmı~lar· 
fevka.lfı.de mütoessir oldugunw u, itizar- \ k t d ç· ı· 

d ı ...... I b l ·· T Istan dr. Bu lıalde mu anme e en ın 1-lar cttiı?ini, hadisenin yegane mes'ulU ür ugu stan u mumessı ı, • 1 f ı· 1 b r u 
~ b l B b" ı · ... ve ·ı .. t Basın bü ler hirr.ok te e al ' 'crm " er, una n Nan.kin üzerine yapılan harclditın ku· u asın ır ıgı vı aye ' .. 1 t ] f t k I 

rosu mu··messilleri tarafından karşı • kahil Japonların ( a e c a ı ço o • mandanı Amiral Hassegava olduğunu 
~--'---- A · lanan lngiliz muharriri ParkoJele in ınu~tur. . .. 

lbilclirmi§tir. Bununla ı.~uı.ut;L· men.. - Japonya Çine knr~t hucuma 11 wm 
ka. hükfunetinin bu izahatı kafi gör- miştir. h d b" mttzd" lı.aıılaıımtr. Bugün aradan beş · d ·· ı kted" Her halde Ogwleden sonra şe rimiz e ır ge . .. ı. ~ mediğı e soy enme ır. B l k • av 1Yeçn11· . bııltınn'· or... ..Ru m_iiddct b t im Uzak Ş k vazi zinti yapmıştır. ugün öğ e va ti • ,., • • 
Pa.nay'm a m a!)t ar - 1 b b 1 . •:ırfmda Çinin iiç buyuk §elırı: Pe-ycti icin de mühim bir hadise mahi- Parkotelinde stan ul basm ir iğı .. , ~T k" J l 

- tarafından şerefine bir ziyafet ve • kin, Şanglıay ,.e 1,nn. ın : ~pon nnn 
yetini almıştır. n"lecek "'e bu ziyafette lstanbul ga- eline :;e~ti. Bu iiç şehır Çının en ca.n Dcnizdo Bir Niimayi§ Yapilacak d B l ç 

zateıer·1 baş muharrirleri bulunacak- alacak ınıntaknlar ır. n suret e, ı· Londra; 15 (A-A) - Dally Ekx.. eı · d b 1 
ıı in e.n hüvük kazancını ın e u un· 

pres gazetesi, İngiltere hükfunetinin tır. T (:ılıran IY\i;nrükler J aponlann elinde-
Amerika \'C J•'ransanın tc~riki mesai· B. Herbert Sidebotham yeni ür ıı "' 

sinden emin ola.bildiği takdirde Uzak kiyeyi görmenin kati bir li.izum ol- <lir. . • • • 
Şarkta hadiselerin tekerrürüne mani duğuna inanmakla kalmayıp onun Çinin giimriihk~.er.ı_nkıAkaybetmd esı 

l · h k.k d · tt b ,·alnl7. onu clf'l!il, uyu vrupa ev-olmak için şiddetle harekete geçmeğe terakki erı a ın a neşrıya a u • • ·' d d h" 1 
ıunmaktan zevk duyacak bir mu - Jetlerini ela alaka ar e en ır mese e-

amade olduğunu yazmaktadır. ,iir. Bn itihnrln Çin Anupanın yardı· 
Amerlkanrn mUşterek bir harekete harrirdir. Bu akpm Ankaraya gi • k h"l Lö d 

mmı isteYor. Buna mu 8 1 n ra 
muvafakat etmesi takdirinde devletle- decektir. Çindeki i;ümriiklf'ri~ l~i~ İn~il!.z -~an-
rin Pekin merkezinde bahri bir nil- kasına te\"di eclilmesını ılcrı ısuru;or. 
mnyiş yapmaları anşnnuımektooir. Ce n evrede Japonya i e, gümrüklerin hir Japon 

Amcri1:a Notasını Verdi H A T A V mile ~es~si clindc bulunmasının daha Vaşington, 14 (A. A.) - Amerika k · ..:ı_.ı~ 
muvnf ık olacai!r fi rınuouır. Birle.51k devletlerinin Tokyo büyük el- k ,. 1 ba da 

!tlıwaklmt llü umet ~ §ın 
çisi, Japonhiikfımetinc katita.r:zda bir Kom~SyOnU Pekin, 14 c .A.) _Yalnız Japon nota. verere}{ Panay top çekeri ile eli· ... ak ı 

makamları mahalli Çın m. am arınm ğerUç Amerikan ticaret gemisinin ba- Rapoı unu J;ühümeli- İ§tİraki ile ·apılan bir m~rasim e na-
tınlmamnı şiddetle protesto etmiştir. unda uCin cumhuri,•eti muvakkat hü 

OtobüS 
meselesi 

(Vstyanı birincide) 
Dün Avni Bayerin bu neşriyata 

karşı cevap olmak üzere Tan gaze. 
tesine bir telgraf çdctiğini, bu tel -
grafm Avni Bayer tarafından bize 
de gönderilmiş olan suretinden anlı 
yoruz. Avni Bayer bu telgrafmôa 
§Unları söylemektedir: 

''B•agüılkü Tan gazetenizin birin 
ci aahif e$İni:le "tezvir ve iftira,, baş 
lığı alhnaa yazılaruan okudum. §&h 
amı için hakareti tazammun eden 
bu hareketinizle matbuat kanunu -
na tevfikan büyük bir suç iJliyor • 
sunuz. Kanuni takibata tevestiil ta
liiidir. 

Size yalnız efkin umumiye mu
vacehesinde bir teklifim var. Bu • 
nun cevabını ayni sütünda vereöile 
cek misiniz? 

"l - Tezvir ve iftira tasnünclen 
münezzehim kimseye alet olmak • 
tan Cla pek uzağun. Binaenaleyh ya 
zmızda söylediğiniz gibi, eğer be • 
nim herhangi bir kimseye alet ola -
rak hareket ettiğimi isbat edecek o
lursanız mesleğimi terkederek bu 
memleketten uzaklaıacağnn.,, 
Avni Bayer telgrafında bunları söy 
}edikten sonra Ahmet Emin Ynlma 
nm da mevzuubahis bin lirayı aldı • 
ğı mahkeme kararı ile sabit olduğu 
takdirde gazetesini kap<\tıp rnes 
leğini terketmeğe razı olup ol • 
madıgını sormaktadır. 

Müddeiumuminin beyanab 
Avni Bayerin evvelki gün 6 mcı 

noter vasıtası ile Ahmet Emin Yal· 
mana çektiği protcstonamenin bir 
suretini, mahalJin en yüksek mül • 
kiye memuru olmak sıfatı ile. vali 
ve belediye reisine gönderdiğini ve 
valinin de bu protestonameyi "mUk 
tezasınm ifası ~mrunda., müddei • 
umumiliğe havale ettiğini yazını~ .. 
tık. 

Istanbul müt:ldeiumumisi Hikmet 
Onat; aün ak~am kendisi ile görü • 
şen muharririmizin, bu protestona • 
ınel;\İn n~ tiirlii n\"f'"""•l-v- .._J...: •·· 
tuıCıuguna aaır suaııne ckarşı, kısa -
ca §Unları söylemiştir: 

-Bize gönderilen protesto • 
nameyi tetkik ettik. Vaziyet, şim • 
di hazırlık tahkikatı safhasındadır. 
Tahkikatla muavinlerden Nured • 
din, me_şguldür. 

Protestonamenin tabi t\itulacağı 
müteakip muamele, ancak tahkika
tın inkisafın&n sonra belli olabile· 
cektir. Şimdiye kadar ortada otobüs 
meselesi ile doğrudan doğruya veya 
dolayisiyle alakadar olmak üzere 
resen veyahut da şahsen açılmış hiç 
bir Hava yoktur. 

Müddeiumuminin sözleri bura -
da bitiyor. Diğer taraftan öğrendi • 
ğimize göre, ••otobüs işletme ruhsa
tı almak icin verdiğim bin lirayı ge· 
riye ver!.~ diye Ahmet Emin Yal -
mana protesto ~eken ~vni Bayerin 
bugün adliyede ifa~esi~i~ alı~ma • 
ıı kendisinden ıahıtlennın kimler 
oİduğunun, elinde iddiasını isbat 
yollu bir vesika bulunup bulunma .. 
dığının v. s. nin so_rulmasr muhte • 
meldir. Ahmet Emın Yalmanın, da 
ha sonra çağırılması ihtimal dahi .. 
lindedir. 

Meselenin resen takibi ile §U ve· 
ya bu kimse aleyhin~e •. şu ve~ bu 
ıekilde mahkemeye m~kal edip et· 
miyeccği §imdiden bcllı olmamakla 
beraber, ahsen takip veya takipler· 
le dava şeklini alacağı, iş bir kere.bu 
safhaya vardıktan sonra, mühak -
kak sayılıyor. Bu arada hakimlerin, 
muhtelif mevzularda ve tarafları ay 
ni ve ayrı davalar karşısında bulu • 
nabiiecekleri de, tahminler cümle .. 

Nota, Amerika. Birleşik devletleri mi:. e Vel mek Üzeı e ki'ımcti,, hugün ant l'l ele burada ilan 
halkı ile hükfunetinin bu gemilerin d 1 ·· · d k" k k 

Cenevre, 1 ı (.A.A.) - Hatay a cdılmi_f ye resmi daire er uzerıu ~ ı Cinin rnfüecavize kar~ı oyma az-batrrılmasında.n dolayr derin surette 1 ah 1 t koıııı·ııtang arma~ı kaldrrılarak yerme ı'ııı"nde hirbir del!iı:iklik yapmış veya. 

sindendir. 

mUtehevviç bir halde bulunduğunu yapılacak inti ı at esa aı-mm an· k" h ., .,. .. ~ 
n · zim :\'e tnthikini kontrol edecek olan Çin cumlmriyetinin e.-. ı ayra~ı çe- npacak değilılir. lliikfunet nıerkezı 

bildirmekle ''e hf\disenin vukuu tarzı- d ll . J kı"lını" tir. yeni hiiklinıcti te~kil eden ç· uııkin .... 'a nakledilrlikten sonra Nan· nı izah eyledikten sonra bu gemilerin komisyon Halay an U\ etme en sonr~ ı> • l f 1· o 1 . 
lmrnıla içtimalar yaparak kon ey reı· te~rii, icrai Ye :ı<lli konıı ) on ar aa t· kin siyasi ,.e a keri bütün e ıemınıye-Yangtsc Uzerindc ~phc g-t·~rmez hu. 

1 
b · ·,, 

b l _, ki t h sine ,·erilecek olan rnponınu ikma Yete geçmi~tir. tini e n en kay ctmıştı. 
kuka istinaden u unı..u arım Ye c - T k" F • çnh" :ı:"',1 , . Sek 

1
' 1c Di)·or? 

· · b. k d etmi~tir. Bu rapor ür ıye ,·e ran· .... ,.. " ' · 11 Siddctlc Muharebeler 01.uyor likc1erden uza.kla.~ak ıçın ırço e· k · · • Şanrrba_ .... 14 (..t.A.) - 1\ı-an1-~nde • 
fa yer deği.,tirmiş oJduklarmı bllhas- sa lıükfımetlerine onsey reısı ...ara· ., , , n k n a.. Pekin, 14 (A.-A.) - Pekin • Han-
sa tcı..a..r.- etlirmel{"....ıı·r. fınd:m yollnnacaktır. §İdr1Ptli ymıe;ml:ır ~ı mı~tır.. . 

1 
. . ,_] "dd tl' 

'u 'UL u.-u 1 ç K ş k 'N k d kov clemiryo u \izerınae ~ı e ı .mu-dah l Anla!lıldığına göre komi yon iııti fa.ı-e~a ang ny · e • 1 an ın e- '\T , 
Nota, aynı zamanda, a evve ce ~ ecek ki Çin kun-etle.rine geri ~ekilin emri- lıarehelcr olmuştur. uta:.nn a yer-

de, Japon kuvvetlerinin birçok defa lıahaı esna ıncln istihdam celil a· leşmiş olan Çinliler demiryoluna hü-
Amcrlka Bı·r~e .. n,. dc•·l...+lerinin huku- 1·anlann a·1 eclini 20 olarak göstermiş- ııi vernıi~tir. k . ) Li 

1 ~ • "'~ u ., b r cum ederek hattı e mı~ er ve ang-ul d ~ ka: d t. tı" r. Komin·on önümüzdeki Kanunu· Hadyo ile yaptıı;ı eyanatta are- S 
kunu çlğncmi5 b un ugunu " c UJ k •anm 8 mil mesafesinde bulunan •,an h tl ktcdi eaninin 15 inclc Hataya d<inerek i~ine fal clcmi~tir i: :ı; 

Nanki11'~f1 1 

işgali. 
. ·rıciMJ 

. (tlstyanı w1 bir 
1 nacak fi Yalnız dikkate a 1 d

3
n so11 

var: Gang Kay Şek bun ·ı; 0tıııı 
. 1 .. . l ediJıneını.,. ıo11I 

nın ıenuz ıışga da r 

lerini keneli itlaresi ~~tın nıe'·cııt 
bilecek midir? Jlugurık uztıtl ı 
harn Ynzivetini daha ç?.ı· ? Ja~ 

ı· • k ıcıır. 
cJe,·ıım ettirchılece · ın ·ıe jı~sl l. 
ı;ali altına geçen yerl~.hı ·..öndt.11 !S 

• 1 • bırı h • Jlll", mefllış olan yer erı b"I cr.k ··..1 
mağn mm·affak ol~ 1 eziyet1srı 
Şüphe ,.ok ki böyle bır"ra aı-1911 

,,; f d kurac 
Jann Pekin etrh ın a • htıdtt 
ni iıiik6mettcn istifadelerı 
çok daraltabiJir. Jııcak ,e 

Sonra P".kinde kuru k'otl, 
rudan douruya Japonları~ bii 

n 1 yeJll 'it' ahında if ley erek .o an ;Atrıtfl 
mckanixması f ngılrere, V .. ~ Ş• 

1 ·n ı;.. w 
Franııa !!ihi devlet erı ..:e ,.. 

"' dertC<-ı ı: ki menfaatlerine ne 
1 3"tfıı•1 riayet ederek tir? Şang 1 ~d~ 

1 tiynzh mmtak:alar de~~rn nıeııf"1 

dir? Jnponlıır hu tü.rlu 01ıııl:' 
riayet ettikleri. imuraz Ç-ııdd'ı 
nı hırnkttklan tak<Urde.d~t eı•. 
ledikleri fevkalftde "·~~ jce (.i9 
tır. Etmedikleri takdı .

1
: re· ıJ!• 

beraber Amerika, İngt e. 0ıstP~ 
ile aynca nifraşmak zartırı J1l 1'• 

HHliisa Japon ordnla~ i 11'~ . . ç· c e)esın wı ışgal etmesı m nı rk 111eceıvJ 
olmayor. Bu Uzak Şa 

1 
•fi"' 'Dl 

1 • • rntı ı.• .J(lt• vakitki ,.e ıaınetı~ı . h htllijf 
wni bir safhaya gıtnlAS:-

LOkantacılS~ 
~~~ 

E . .. .. kaymakanıhgt ,e .. nunonu . ıer · ~,,.. 
smda sık sık yapılım te.fuş kil fo>~ 
ainile bir müddet eV\~el sel~ ~ -~ 
üçer gün miiddetlc ~ap~~,eb~,J' ~p 
de dört lolrontn ile ıkı ~ ~ 
bir manav dükkanı da üçer .-.ıJ~ ~ 
dede seddeclilınistir. k. ~~ b'1 ~ 

Sed kararı Eminönii .8 J1t~ \~ \~ 
idare lıentince vcrilınişUl"· -~~~ \ 

. k k trol es1J • ut· ~-. fJl.r"~fI .. !~~~-ç_n _ op_l"'-~;ıııı~. ~ 
eski cezalar.mı gözönüne \"\'eı~ı J,;ı1 . 

Sed karon ,·eril ince 
1 
~d'~ / ~ 

belediye znbrtıı memur 11~ ya 1~ kapatılan yerleri dola~~r tt~ . t 
· · dı"'e ı1 111 yemek pi~irmeyınız, / . .,; •· . • 

bulunmu~tur. . ·e ıal>lr~ç ~ ~i 
Dün sabah ta beledı) ~"' <' 1Js; 

M ""Jllt- IJ" cf nıiserlerinclen Bay .. u aııtsı1 ~ 
kada~ı lokanta ,.~. d?,kk eJJlifw·~~' 
rnk knpılarmı mulıurl rı ı-11~· 
mckanlnrma neden dola) 5pııt1 Iannı gö teren kfi{;rtları 8 

0ır: ~I 
Kapanan yerler şnrJİl~~ııdll~ııı'~ 
] - Bahçekapıcla . iıl Jı J'9 

tası: Yemek tencerelcri~uğllll ,/ 
ğu yerin tavanı :aralık o rs1' d~% 

'~1 . .. • •oı toP .ı- '"'"' • me!:\ cnn uzennc ,. 'buııı;v:,.11 J,.. .J 
tedir. Bundan ha ka ·ııııcdi~4ı!f ya malı us u deği~tirı ~,ı:ı rr.\v 
zeri kalın bir •yağ tab ere.lef ,t'.; 
bu su ile tnhnk ,.e ten~ ~sP~~tltl 
maktadır. Lokantan b •t ed• ti/ 
su ıile yıkanmadığı te::. ~ıcr""Jı·.:P 

2 - Sirkecide Yenı 9u.J i~ 
ta ı: Dükkanmda aclaıtl 1po!10 I ~ il 

., . Id ., u kotıl fagıttm pıs o u~ ~ .. r J t 

sinek çıkllğı görülmiişt~a;ı: 811 ~~ ~ıı 
3 - Manastır lok an ~ur· eıl '.lt' ' h. 

ta ekşimi§ yemek satJflJs ~~ıt.t' ( • f.' 
4-Uzun~arşı başJlla·"' r;-:f.I"~ ~ı· 1 

fın _. ~ ... '.~. mil: Hekim tara .-· ~ tft ( i"'ti 
noksanlan gidenn~;j;~ııııl~ı,#' ~tııı 
çık bulunduğu, "' d~ i k11pl• rO'~ ~t· 
~uyu bulunmadıgı gıb d~ f ı ~'ııd · 
yacak sn dahi hu]unrna ·ıtf& 

·ret' ~· \.: tür. zş]t• e'~,,I .~ 
5 - F..minöniin?e 1'f eJıl11 /f..ıt ~ ~ 

kağında kah,·eci Mırıa ,., ı~ ~ 
teaddit ihtnrlnra ,.e ce:d·1ı11• ,Pa 
dükkii.nmm önüne ~11 ı6 1 .t ~ıh 

dd .. erıııe er ~~ 
eon defa ca e uz.. b'~ I C)t 
koyduğu görülmü§tut· JJııl~ JI f 

6 - Bnhkpazarındt : 131~,ıif• 1 ~~; 
ka";;mda kahveci Jlab P1 eıııı'• ~e ~.ı . 

rı • a ~ t '111 
(lalya atarak yolu ış~ ,..-ıı~ Jf ~ 

7 - Köprü alt?.nd~of!r ııJP' i 
tüncii ~az:lum: Ku~e ıd~ ~ ıJ1 • 
gelip geçme ine ınin1 0 1~.r t,'. 
kanı kapatılmıştır. sif'fitıL";~"tlııl~ ~~,.~ 

Runlnr~an başka d ;eıI .J'' ı~1 .~ 1 
lok~taın hakkmaa İıııbe ı1f1 ~~~ ~1 .. 
ritmi~, fakat bundan to1''" t "~; 
ealıihi iki giln içinde 1''",,ııet 
birisine de,·rctti~indell Jı )1t 
edilememİftir. Bunttll ut· 

mekte ve ~5ylc ni a)lc enınc r: "i\"unkindcn ric'at etmiş olmamız ]ı~an'ı işgal etmişlerdir. 
Bu şeraitte, Amerika Birleşik ~d:cv:-~~h~a~şl~a~ıı~ıı~:. ~lı~u~lı~ın~a~c~a~k~tı~r.~---~~:__:_:::==:..:..:.:..:.:_:=:..__:_ _____ .:__ ..=_ ___________ ~----~-----nuni takihat dunnaını~ 



• Z'S 

SIV ASTOPOL~ 
~ - önünde .•• - --
-.n. Niyazi Ahmet Tefrika Numarası; 84 

.. TercQme ve lkt:lb•• hakkı mahf'uadur' .. 

Sulh muahedesi 

- Sclimiye Ta1la.5ı lwpurnda iki nöbetçi 

~tuı~ncu madde - Zau hazreti İnp;iltere kraliçesi '.e padi~aht hazera
~ ~ııhı ve Jıaı;metlti lıiitiin Ru-yalar tı ,.e cliğer taraftan dahi lıaşmetlfı bü
~~tatoru ha~retleri Asyada muta· tün Rusyalar imparatoru hazretleri 

"" ~ır oldukları ıneınaliklerinin hu- beyinlerinde (Aland) adalarına dair 
~ ~;ııu inkitai miinasebattan um· bugün aktohman muah~de i~bu mu· 
\~ 'tı elll ne halde hnlunmu~ ise tama· ıılıe<leve merbut kalarak muahedei 

l' line olluılde jpka buyuracaklar: mnki.renin hir icrnyi &!lliyesinden 
~ıe1~t1iirlü miinazaatı malıallivevı gilıi kuvvet ,.e kıymeti olacaktır. ,.. lı• '~ • JJlCJlti&.l~\;,ftı. .l!i-J.li L~ldlf:)lı• \.tt.Ub U"t U\ .. Ul\.ı w hııu", ttJ -1:._,,,.._ 

i" ıç hırıne arazıce zarar ıras ede- aheif e tasdik olunarak tacdiknamele
~ ·~C~k surette hallı hudut tahakkuk ri rliirt hafta w~ miimkiin i<1e daha a,; 
t'bı.tı~a eder i e ta hih olunacaktır miiddet zarf rncla Pari .. te miihadele kı· 
~ lıu u ?çin ealta~alt seni!.e ile hnaraktır. Tiinaenaleyh her bir de\'· 
b~~' deYleh mcyanesınde munase- Jetlerin mural1l1a,.Jarı mualıedei mez
~i ~Jlolitikasımn iadesini müteakıp kiireyi imza edip Ye armaları miilıü
ıı~ tfer devleti aliye ve iki nefer riinii Yazevlemi~lerdir. 
~ ~- deYleti ve hir nefer Fran~a ve f~lm nn;alıed; bin sekiz yiiz elli al
~~fer İngiltere (levleti komi erle- tı tıenei ınilihliye~i martının alafran
~"hı .tniirekkep olduğu halde bir ga otuzuncu günü Pari:!>tC tanzim e· 
~ 1/lıt komi yon me\'kii Jıududa ir- dilıııi~tir. • 
~i dlJ.tıacaktrr \'Cim komisyonun iş- Maıhlci nıurızaıııa \'e muvakka. I 
~ti 1 al_ıi i lıu nlıtnanımin miihade- te - Bugün lw~azlara dair imza olu
'lıd11;ı~~ıintleıı itilıaren eskiz ay zar- nan muahede fCraiti cHiveli mulıarc
~I~ k llaınci reside olınım lazım he tıuaf ınılan 0r,Jularmın lıahren ia-

f)1~ tir. (leleri madcle inclc i~tihdaııı olunacak 
~ ~i~ hirinri mndılc - Dersaadct· ~ef aini harbh·e haklarında mer'i ol-
•..- 8"ki - 11· ı·· . t . k • k~ ,, !th . z yuz e ı < ort eeneı ean· mıvac:ı tır. [.itkin ıor.raiti mez ure· 
~·h·rı rnartmm alafranga on iki- ni~ iadei nııakir maddesi tekmil o1-

( lıı~?le de\ leli aliye ile- Fransa ıhı~n anıla icraatı kiimi1csine mü
"-''- tere de,·1etlcri beyninde akto· haşerct kılınacaktır. f~hu maddei 
~~ \·e yine eııei mezkiire hazi- mumrnma dahi hin sekiz yiiz eJJi se
'ttı on dördiinde devleti alire ile nei rniladiv~i m:ırtmm alafranga o
~ 1

1'a devleti 'e hin sekiz yiiz el- tuzunrn gUnii Pari~te tanzim kılın· 
~o._ 'hrıe.i lsa,·iye martmm alaf ran- mıştır. 4 

~ S,td eşı tarihiyle saltanatı seniye Tasdikname - t~lıu muahede ile 
\ '>lttı 11

h}·a de\'lcti heynim1e miina- maddei munzama ,.e nnnakkateyi nıu 
h,1 lı§ olan muahedeler iktizasm- ayene ve tPtkik ettik, havi olduğu me· 

~~t._~:tl.ü Avusturya imparatonı vaddm ciinılesi ve her birisi tarafı 
~~i ıınparatoru ,.c İngiltere k... ~ahanemi.ıc:len kahul \'e taı-c1ik kılm
~:4İ111ı/adi~ahı Ye Sardunya kralı nnş olmakla dih·cli nıualıeılei miişa
~~ h lıazeratı a akirinin C$nayi rüleyhim taraflanna ha:.ka ba~ka 
~~ tılundukları arazi işhu mua- Yerildiği misillfı Fran n de,·leti f e

~'tı e ta diknameleri miihacle1e- hime>lİ tarnf ma dahi icıhu tmuHkna· 
\.: ıo:onra \'e müınkiin olduğu mer mei lıUıııayunnm ita ~lundu. Tah
!i..~~ ... atJe tahliye olunacaktır. Hu riren filv. e' nıiiltesai minşehri .:ahanül 
.,.~ ··ııı h .. , J • .• .. 
ı..ı • ~I . Hı 1 et ve e habı ıcrası i- muazzam ı:enc.saui ve 8eh aynı \'eme-
."'11 ttı aı· . ·ı ı·k· 1 ' -.alc· . •)e ı e mcma ı ı rna ıru· teyni \'alif. 
~I hetl)· ırı hulımnn (IÜ\'cli nıuazza- Balıri~c>fit \ 'e Siyah lıoğazlıırmm 
~"ltı~~rle hir sureti tıınzimiyf' ya- j instaıfr lınkkmılaki ımı:ılıctle: Mu-

• 11•t ·k· rnlılı:ı ... Jar c.;;aıni"'i zikı-edilılıktcn ~on• '~ J lh . 
\\ ~\·eı d .~1 ınadcle - l\f nlıarrhe- ra 'e salalıivf'tııamelcr tıısclik "'lild ik-
~ C\ıt 1 U\ eli ıııulınrelıe hcvn inde tı·n Aonra lıirinı·i ma<lıle - Rir ta· 
"'~· o a • 

\ •tol n nıııalıednt \'C mnknelit raftan zatı paıiişnlıi clevleti aliycleri-
L" '"' ttııl ıınca \ eyalınt hunların ve-ı nin k::ıiılei atik~l,.rinclen hulunınu~. ~ · ·•e( ııt · 
~ ltlıaı· 1 CCllİ<lc yapılıııcayu ka- olan v~ hu ka\'ait iktiz:ısmra dii\'eli 

.. 
1 llr!!l,ıttl "eyalıut ihracnt ticareti ccnehive daini lınrbin•..:inin H::ılıri

ı•t~ıi l.'ı erı C\'Yel her lıir tarafta ..:f'fit \ ~ Ralıri,.,i\·alı hoi:~ılarından ıltı-
ıı, rra L 1 J " 

ı,ı. tııı, . 11 tınan ıı ul \ 'C kaide mu- hu ilerine lıcr , akit \ "C halele ıniinıa· 
."l •cra J 
~~ '~ ll) o ııııncaktır. \ 'e tab·a- naat eılt•n mmli.i fimahut t:ı~yiri na-

" ltıaı <'1 Vadt]j nir" için dahi en zi- kahil olmak üz,.re lııfz \ ' P. ipka huyur· 
'ıı • ıarı .. l l 1 
fı ~h. ıııu,.aaı e o :ın ıni f Pt gi· rnak nİ\. f't; kati,_·e,.inıle hııhındu~ımu 
't 1'J n •· ~ ~ Q ııı;;:ıaıle olrırnklnrclır. '<" qıJt:ııı:ıtı ... •niye hali ,uJlıtf' hulun-
hıı, !:hnr-n nıaıld'-' - Rir taraf-! rlııkça 7.ikrolun:ın hoğ:ızlara l! ı:nehi 

•llıellrı T' . 1 'ran n ınıparatnru ve de\'leti sefiııee i kahnl rtıniyel'f'i'!ini i-

5 -KURUN 15 B1R1NC!KANUN 1937 --
aORSA Memlekette göıdüklerim: 

·---- 14 12. 937 ----· ·-········-··-·····-·······--··-·-· ............... - .• -

Zengin meyve şehirlerinden biri lllzalanDda 7ddaı lfU'eUI olanlu, QM 
Mele muamele sönıa1en1t.r. Hakem!•• 
-..& U dO Uptuuf •lif 11,yaUıtn ID· 

PAK AL AR 
•~terim 

• Dolu 
• Franll 
• Liret 
• Belçika B'r, 
• DrabmJ 
• lntçre ırr. 
• l.Ava 
· 1'1oriıı 
• Kroıı Çek. 
ŞUlıı t.vıa 

628 - Peseta 
126 • Mark 
88 • Zlotl 

lOS •p~ 
~ • f.A7 
~3 • 

rıso. 
:ı!J 

•Dinar 
Yen 

• Kron ineç 
70. • A.IUa 

8:ı!, •Banknot 

23 

2::1Jı0 

2:.l, 

22, -
14 -
b2. -

82-
1(6j -

:.rl'O -

•---- Ç 1:. " l. E R ----
• .ı..ooclr• G21.- • Vlyaoa t.23:>5 
• NeY}'Or• O,SJ • M.acıno 13.7::! 
• Parla 2358!5 • UerUzı ı.~:; 

• lılUAAO 16.:.?0 • V&l'f0"8 ,,2260 

•BrUUel "70-10 •Budapeot. 4,02;;6 

•AUna 874i •BWcree 106 8910 
• Cene'tft 3.4~5 • Belgrao 34.t'>ijO 
e eoıya G' 1025 • Yolıotıaımı ı!. 7530 
• A.materd&DI 1.44 • lıloakon ı!a.~5 
• Prat 22.78 • 8tok.bolm 3,1087 

ESHAM 

~ Ba.nlUl81 ti 801 Ştr. Bayrty -
• Anadolu 2520 Çimento 9 GO 
8-JI l 60 Merkea &nır \16. 

stlkrazlar- fahvlller -
• 1911 T.Bor· J ıcıeırtrtıı 

ıı 14 45 rram.., • •• • • • • o Ua7:> Rıhtım 

JD 1800 • AııAdola t '° 15 ••• • mrceıı.ı ı.Wt 95 7 5 AJı&dolu D .015 
8. EmuııJD 10 ı l"ıO 4nadohı m 3JLJ 

• Iatık.Da.b1D 9ö MQmeaaUA 9', 

latanbul Btlediyesl 
>l:lllR TİYATROLARI 

Saat 20,30 da 
-TURANDOT

Masal 5 perde 
rozan: Karlo Gozzi 
Türkcesi Salt Ali 

OPERET: 
S:ıat 20,30 da DiLMECE komedi 3 perde 

Pazar günleri Saat 15,SO da Matine 
YAZAN: G. D. Dlrabeau 

TORKÇESt: A. H. Akdemir 
ÇOCUK: 

Cumartesi, Çarşamba saat 14 de 
J.AFO?\!EN BABA 

Yazan Ekrem Reşit; Türkçesi Cemal Reşit 

~n""rVl\HUu .")/UJl .l.C.1' 

TiYATROSU 

Bu gece: t'SKnDAR 
(Hale) sinemasında: 

(Donanma Geceıl), 

Vodvil 3 perde 
Yazan: Reşat Nuri 

smı7..\l)Jm \<\Y TURA~ TİYATROSU 
nu gece saat 20,30 da 
S:ın'atkllr Naşit ve or
kndnşları; Okuyucu: 

• Küçük Semiha ve Mi
şcl variyetesi (Şeytıı. 

nın d:ıvetl) komedi 
S perde 

c:Jlli.~ 
Limanda 

DUGCN KAT.KACAK YAPURLAR 
Snat l'apurun ndı Gilti?ii yol 
l8 Mersin Bartın 
20 Bandırma Bandırma 
l 5 Kemal An·niık 

16.15 
15..tO 
fi.30 

16 

GELECEK YAPURLAR 
Kocncli • İzmit 
Uıırsıt Mudanya 
;\[ersin Bandınna 

fzmir İzmir 

TEŞEKKÜR 

Sevgili karde§İm Ahmet Aldıkaçtı'nm 
ani ölümünden mütevellid eonsuz izti
rab ve elemlerimize, gerek cenaze me
rasiminde bizzat hazır bulunarak ve ge
rek telgraf, telefon ve mektupla i~tirak 
etmek suretiyle kederlerimizi tahfife 

çalışmak lütfunda bulunan krymetli 
akraba, ahbab ve dostlarımıza ayrı ay
n teşekküre bü)l':.ik teessürümüz mani 
olduğundan ailemiz namına deri:ı te-. 
şekkürlerimizin iblağına gazetenizin 
tavassutunu rica ederim. 

Mustafa AJdıkaçb 

(23971) (10323) 

lan eder. iUiğcr taraf tarı ~]ahi lıa;mct
lıi A Hıslııı) ıı i111pnratonı ve ha~ınet· 
lfı ~~ran .. a iınpurntoru '~ lıaşmf"llıi 
ı;ranıl Britıııı) a 'e hlmı.!a kralic~e -i 
\'e padişalu \'e lıa~ınetlıi Pruşya kralı 
padiş.ıln \'C. ha~metlfı Mitiin Rnc:.yalar 
İmparatoru lıazr"iltı "*' 1ın!metlfı ~ar
clunya kralı pnd:~ahr lıuıretlcri z:ılı 
~e\'ketmeap lıaut ti pnıl~eahinin işhn 
kararma ri:ıyet ,.c zikrolunan u11ule 

HOP.A 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Hopa yaz aylannda 

1 lopanm fındıklarından bahset
miştim. iklimi ılık olan bu kaza mer 
kezinde mandarin de yetiştirilehil • 
mektedir. 

Mandarin Viçe nahiyesinde on, 
Arhani nahiyesinde on ve Hopa ka· 
zasında yedi köyde yetişmiştir . 

Bu köylerde mandarin ağaçları -
nın mevcudu on b~ binden fazla · 
dır. Senede altı milyon mandarin, 
bir buçuk milyon portakal ve bir 
kaç bin de limon alınmaktadır. 

Rizede olduğu gibi Hopada da 
çay yetiştirilmektedir. 1936 yılın -
da Hopanm Kemalpaşa nahiyesin • 
de 25 bin çay fidanı ile J 00 kilo 
çay tohumu dikilmiş ve ekilmiştir. 
Yalnız çay ziraatini kökleştirmek İ· 
çin bir sermaye vazetmek ve bir 
fabrika kurmak lazımdı"r. 

Bu yapılırsa, her köylü kendisi • 
ne çaydan ela bir kazanç yolu bula
bileceğinden Karadeniz çaylan mem 
leketimizde mühim bir servet bırak
mı~ olacaktır. 

Hopada arıcılık ta yapılmakta -
Jıc. Yalnız muhitte zehirli :ot1ann 
fazla bulunmasmdan bu havali bal
ları ekseriya tutam bal ve ağılı bal 
olmaktadır. Onun için ancılrkta bal 
dan ziyade balmumu istihsal nok • 
tasından faydalı görülebilir. 

Çoruh vilayetinde şimdilik 77 40 
eski ve 50 yeni kovan tesbit edil • 
miştir, Senede 35660 kilo bal, 6 bin 
kilo ibalmumu istihsal olunur. 

Kovan rakkamları Çoruhta arı -
cılığm fenni şekle konulmadığını 
göstermektedir. 3366 adet kovan 
büyük ağaçlara yerleştirilmiş eski 
sistem ve köylülerin petek tabir er' 
tikleri kovanlardır. 

Vilayette fenni arıcıdtk teessüs et 
tiği takdirde gerek bal ve gerek bal
mumu istihsalatınm bir kaç misli ar 
tacağı muhakaktır. 

Burada t 936 yılında Ho • 
padaki istihsalat vaziyetini kayde • 
deceğim : 450 dönüm sahada 2300 
kilo fasulye ekilerek 75 ton, 24300 
dönüm salılada 81,000 kilo tohum 
ekilerek 5000 ton, 40 dönüm saha
da 18 50 kilo patates ekilerek 20 ton 
220 dönüm sahada 2500 kilo to -
hum ekilerek 40 ton istihsal edil -
rniştir. 

Hopada 16820 :hektar arazinin 
325 hektarı ekilmez bir halde -
dir 3975 hektar ~razi fınclrkhk, bin 

hektar saha meyveliktir. 
Hopa onnanlıklannm 33240 hek 

tarı yüksek orman sa.hası, 52460 
hektarı da baltalık, fundalık ve işe 
yaramaz yerlerdir. 

1936 yılında Hopada 1,200,000 
kilo armut, 4,000 !kilo ayva, beş yüz 
bin kilo büber, 1500,000 ikilo elma, 
2,500,000 !kilo fındık, 500,000 a .. 
det portakal, 40.000 adet turunç. 
iki milyon tane mandarin beş bin 
kilo şeftali istihsal edilmiştir. 

Kazada ayni sene 569 at, 24 eşek 
34 katır, 13202 inek, 8 manda, 
29202 koyun, 9592 ikeçi te5bit edil 
miştir. 

Yukardaki rakamlar, Hopanm, 
emek verilirse Türkiyenin sayılı 
meyve yerlerinden biri olabileceği .. 
ni göstermektedir. 

iktisat vekaletinin pazar nahiye 
sinde (Eski Atina) bir meyve kon• 
serve fabrikası açmağa karar ver • 
diği malumdur. 

Pazara yakm bir çok Karadeniz 
kaza ve köylerinin şimdi ıhiç para 
etmeyen, daha doğrusu dökülü çü
rüyen meyveleri milli bir servet men 
baı olacaktır. 

Niyazi Ahmet 

MiSKiNLER 
SANATORYOML 

Amerikada miskinlere ve cüz.am 
Iılara mahsus yeni bir sanatoryom 
açılmıttır. Kolunu oynatrnağa üşe • 
nen bir sürü tcnbeller bu sanatoryo
ma doldurulmuşlardır. Bunlar ara • 
smda bir çok zengin mirasyedi mis
kinler de vardır. Yüksek bir ücretle 
bu sanatoryoma giren zenginler. 
hademeler tarafından doyurulmak 
ta, elbiseleri giydirilmekte temizlen 
mektedirler. 

GiZLENEN 
HAYIR SAHIBI 

Londra hastahaneferinden birine 
meçhul bir şahıs her yıl başında 25 
bin lira göndennektedir. Hastahane 
idaresi bu paranın kimin tarafından 
gönderildiğini bilmemektedir. Fa • 
kirlere, yetimlere sarfedilmesini ya· 
zr ile bildiren hayır sahibi ismini da 
ima gizlemiştir. 

Scnelerdenberi devam eden bu 
hal karşısında, hastahane idaresi 
meçhul hayır sahibi namına bir a -
bide yaptırınağa ve abidenin üzeri. 
ne (meçhul büyük insan) ibaresi 
yazdınnağa karar vermiştir. 

Japon p·ehlivanları 

Resimde Japon pehliva:ıları gö - ı 
ri.iliiyor. Garip şekilde ve kiloları 
çok yüksek pehlivanlar ... Hatta bu 

itibarla hükumet !kendilerini askere 
bile alamamaktadır, 



Yaptıiı Balda n Baberi . 

Olmayan Arı 1 •• 
Bugün Londra oteJlerinden birin 

de bir Ankara tavşanı bulunmak • 
tadır ki bütün dünyayı' dolaşan bir 
seyyah halindedir. 

Yazan: Hakkı sutııa ·Gezğaın 

. 11.sammıza tercüme edildiği va • 
~ıt m_a~e?., manasına gelen Ingi • 
lızce hır lSlm taşıyor. Bugüne ka . 
dar sahibi Vilbraham isimli bir lngi
liz kadını ile birlikte 20,000 mil me 
safe katetmiştir. 

Bu tavşana "maden., ismi veril
miştir; zira kendisi henüz iki yaşın
da olmakla beraber, Garbi Hind 
adalarına, Panama, Kübaya, Şiliye, 
~ermuda ve Peruya g,itmiştir, Bu i
hbarla kendisi bir "hatıralar made -
ni,, olsa gerektir. 

Osman Cemal Kaygılı, Türk gazete· 
cileri içinde ayrı bir tiptir. Yazıların
da, olgun bir kalenderlik, tatlı bir dr. 
ğınıklık Ye cana yakın bir ltıübalilik 
sezilir. Onda biraz Ahmet Rasimi an
dıran bir görüş kabfliyetl var. Bir co
ğumuzun farkına varmadan önün-
den ııecUAimlz manzaralar, konuşma. 
lar, duruş ,.e edalar, onun ruhundaki 
menşurdan süzülünce, birdenbire ay
dınlık ve alımlı bir renge boyanır. 

fmrendiAim bir üslilnlüftil de, baş
kalannın dikkate, tetkike tenezzül et
medikleri muhitler, yaşayışlar üzerin. 
deki çalışmnlnrıdır. Gerçi bunlar, cok 
kılcıklı mevzulardır. Ayıklaması zor 
olur. Fakat o~mıın Cemnl, bizi bu çet-

rem yolda da yormadan yilrütmesini 
bilir. 

Bozan öyle güzel şeyler yapar, ki 
bu, yalnız bir ze\'k '"R!';ıtası olmaktan 
cıkar. Edebiyat ,.e san'at tarihimize 
malzeme olur. 

Halkevinin bastırdığı broşür, bun· 
Iıırdandır. Tefrika edilirken de oku
du~um bu eser, tanzlmattan sonraki 
.<Semai) kahvehanelerinin (Destan), 
(Kuş), (Yıldız), (Kalender), (l\fanl), 
(Vnrsal:tı) yollarındaki verlmlerlnl 
toplamıştır. 

Yalnız, bunlar, gazetede resimleri. 
le cıktıRı halde bilmem niçin, broşür
de bu ehemmiyetli nokta ihmal edil
miş. Halbuki o resimlerin de bu na-

nm ,ekilleri kadar malzeme bakımın
dan deleri vardı. 

Dün, duydum, ki Osman Cemalin 
(Çingeneler) ve (Aygır Fatma) isim· 
Ji Jk.J eseri daha basılacakmış. Yuka
rıda f~ret ettitfm •ibl, bizde hiç dC\o 

konulmamış mevzuları seçme'k~ lmre. 
nflecek bfr incelik gösteren bu arka. 
daş, her halde ,a iki eseriyle yepyeni 
'eyler ortaya koymuş olacaktır. 

(Aygır Fatma) başhbaşına belit bir 
isim. Hayali genişletiyor. Dişilikle 
aygırlı#ı birleştirmek için zihin, epey 
sarsıntılar geçiriyor. Ba gOzel adın 
arkasında mutlAka zengin bir vak'a 
ve tahlil ufku olacak. 

Gelecek sene sahibi ile birlikte 
Cenubi Afrika ve Avusturalyaya 
gittiği vakit hemen hemen bütün 
dünya turu yapmış olacaktır. 

Daily Exprcs gazetesinin muha
biri bu tavşanın sahibi ile konu§ • 
muştur. Sahibi diyor ki: 

Lübnan köyleri 
"Gayet ehli bir hayvan. Bir ev 

kedisinden ve ehli bir köpekten da . 
ha az zahmet veriyor. V c fakat on 
lar kadar zeki ve muhabbetlidir. 

Ba§ka yedi tavşanım daha var. 
Fakat "maden,, adını verdiğim bu 
tavşan ev içerisinde dolB§an yega -
ne tavşandır. 

(Maden) in büyük babası da da
hil olduğu halde diğer yedi tavşan 
yazıhanelerinde duruyorlar. ,, 

Bu kadın .şimdiye kadar bir çok 
Midilli atlan, köpek, domuz, fare 
ve muhtelif tavuklar beslemit ol
makla iştihar etmiş bir meraklıdır. 

Çam kokuları içinde çiçekten ve 
güneşten yapılmış bir memleket 

Kekik kokulu ye§il dağların yama
cmda, bir inci gibi zarif ve a~il gö· 
riinen giizel I.ühnan köyleri ... 

Akdeni1in engin ufuklarından e
!en temiz havanın toprağa !indirdiği 
çam kokularının içinde çiçekten, gii· 
DC§ten renk ve Jıayat aian, Lübnan 
bağlarının leziz meyva1arını yedikçe 
pembeleşen, güzelleşen genç kızların 
yurdu ye§il ve çiçekli Lübnan köyle
ri. .. 

Berut bahçelerinin arasından be
yaz bir yol kıvrtlrr; enli muz yaprak
larmm gölgelerinden geçer; renk 
renk açan dağ çiçeklerinin fışkırdığı 
yamaçlara tımıaııır; vadileri dola§ır; 
derin uçunımlara iner; yüksek tepe
leri aşar; .Akdenizin enginlerine ba
kan geni~ bir dUzlükte nihayet bulur. 
Burasr, Liihnanm merkezi Baibda· 
dır. 

Burada hir dostumuz vardı. Bize 

l 
nerede rastgelse, zorla otomobiline a-
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.karşı, Jıanmıellerinden, yasemin dal-

0 Uda ki arın l Z mavi olmasın ! Jarmdan örülrnü, bir çardağı vardı; 

Dndak hoyanızm mavi bir renk al
rna~ının öniine geçin! Bu, çok dikkat 
edilecek hir §ey<lir: Bazı içkiler 
-hilluı ~a ekşi şeyler-- dudak boya
sına mavi hir sekil verir. Bu, bir kim· 
yevi lıiidi edir. 

Buna mani olmak için, böyle §ey
ler içnken duclağınızın dışına değme
mesjne dikkat edin. Yahut, b<>yle ma· 
yilerılcn miitecssir olmıyan yeni bir 
cin ,Jmlıık hoyası \'ardır, bunlan kul· 
lanmak lfüwndır. 

KIYMALI ELMA YEMWİ 

Diin elmadan nasıl çorba yapılaca
ğını anlatmıştık. Elmadan güzel ye
mckJcr de yapılır. Bunlardan biri, et
li elma yemeğiclir. 

Bunun için liizıınolan fey insan ha
şma hir elma, lıir miktar terayağı ye 
sıı?ır('ti kırnıasıdır ... 

Kıymanın !,;ok ince olma~ı lazım· 
dır. K ıvmayı kavurur, tuz hiher eker· 
si ni1.. Di~t'r taraftan, elmaları t1oyar, 
iı.;ini oyar ' 'e kıymayı doldurursunuz. 
Kıy:mad:ın sonra ela elmaların iizerine 
l>iraz tnay:ı~r korsunuz. 

Elnı:ılnr im ~nretle lı:ızırlanınca 
lep ;;i~ c dizer ve fırına verir.-iniz. Fı
rında yarını s:ıııt kadar kalma,.ı lazım
dır. Fmnclan aldıktan onra afiyetle 
yer-iniz ... 

YILBAŞINDı\ 
Nl~ HEDiYE VEHMELİ? 

Yılha,ı ~eJiyor: T~şe ılo1:ta hediye 
vnmek Hlıım. Ne 'ereyim? <liye dü· 
§Ünüyorsunuz, değil mi? Hakik4ten. 

günümiiz onun altında geçerdi ... 

hediye meselesi insanın birdenbire Kenclisi ku~ '\'e tavuk meraklm i-
karar vereme~iği bir şeydir. di. Fakat evinin etrafım tel örgülerle 

Fakat, vereceğiniz hediyenin paha· 
h bir fey olmasına lüzum yok. Öyle 
ucnz, basit, fakat güzel ~eyler ,·ardır 
ki hin liralık hediyeden daha makbu
Je geçer. 

Böyle hediyelerden bir kaçmı ı=a· 
yalım, belki yılbaşında ahbaplarına 
verecek hediyeler de işinize yarar: 

.Mesela, arkaclaşmızm tuvalet ma
sası için giize1 hir ayna; yemek ma~ası 
için kristal bir tuzluk; iki, üç kişi
lik kiiçük hir çay takımı; renkli lıa
~rr <iroü sahan altlığr ... Bütün hunlar o 
öyle ı;evler ki. arkacla,.mız her giin 
kulla~clıkra sizi lıatırlı~·ac-ak. Hedive
<len de asıl maksat hu değil mi?? • 

DÜÔl\IELER 

Dü~nıelerde bu ı=ene neler nıo<la, 
bilh·o; mucıumız? Ru da dikkat edile
cek .bir §eydir. ÇUnkii diiğmenin elbi
fle üzerinde öyle büyiik bir tesiri var
dır ki! 

Rohlarda teQtene olduğu gibi hu 
sene düğme de moda. Bu düğmele
rin çok fık ve pahalı olması tercih e
diliyor. 

Sokak elbiselerinde kullanılan düğ 
meler ekseriya siyahlaşmış ~müş ,·e· 
ya gümii, tak1idic1ir. Spor elbiselere 
<le di>rt kiişe meşin düğmeler dikili
yor. Runların kenarları e1le i~lcnmiR, 
gibidir. 

Mantolarda da ~eff af kemik düğ· 
meler kn11amlıyor. Ilımların renkleri 
ekseriya sarı \'eya açık pembedir. Bu
gün artık nıarleni diiğmeler modadan 
kalktı. 
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çe,·irerek, ti~ekJerle sU~lemeği de ih-
mal etmemi~ti. Büyük Gusseli cinı 
hir inek, sütUmüzü verir; e\·in yağı, 
yoğurdu ondan çıkardı. Damın üze
rinde yUzlerle güvercin yuva yapmış· 
tı. Misafirler için her gün sekiz, on 
tanesi feda edilirdi. O yakut rengin
de he-sili Lügorn piliçlerini, insan, 
yemeğe kıyamazdı. 

Giine~, Lübnan clağlarmm arkasın 
dan doğar; çardağın ye~i11ikleri ara· 
smdan denize batardı. Aşağıda Be
nıt, cehennem gibi a}e\• alev tutu~ur• 
ken, iki yüz metre yiikseklikte biz, 
serin serin öğle uykusuna yatardık. 
Nereye baksan renk!.. Nereye haksan 
l§tk! ... 

O ne \'erimli topraku! .• Ne zengin 
ve muhte~em tabiatti ! ..• 

Otuz \löniimiin içinde bir cihan ya
~ayordu. J.iihnan merkezinin hüyiilC 
hir evi, l\laronitlerin hatm sayılır hir 
aile;;i, hu avuç içi kadar küçük. bir 
toprak parçasmm üstiinde, yiyor; içi
yor; çah~ıyor; sen·et yapıyordu. 

Doqtum İlya~ Huri tavukçuluğun, 
senede, yüz elli altın getirdiğini söy
lerdi. Bir o kadar da şarapçılıktan ka· 
zamyorrlu. Kn~çnlnk, tavşancılık, o
nun tabirince irat fazlası idi. Bu pa· 
ra ile her sene he~ on dönüm arazi 
alıp kı-nıli topraf;ma ili\'~ ediyordu. 

- Rirkaç ı:cne sonr~. burada mo
dern hir çiftlik p;iireceksiniz .. dereli. 

Hakikaten heş sene ge~memişti. E
,·iniu öniindeki ~anı ormanını, aşağı
daki vadiye kaclar satın almıştı. Ara· 
zinin nihayet bulduğu yerde, Bentta 
inen ~osenin kenarında derhal bir çar 
dak kurıhmlu. Gaz sandıklarmclan 
kiiçiik hir h:ırnka yaptırdı; boyattı; 
geleıı gcı;en otonıohiller için yirmi, 
otuz teneke ile hir hcnzin istasyonu 
,·ücııcla getireli "" hı-nzinin tenekesini 
he~ kuruş aşağı ilan etti ... 

Ilicazılan ıliinüşte uğramıştım. Es
ki ~anı hcllenlerinden, vadiye doğm 
kiiçiik. hir set uzamış; üzerine bir kır 
kahn!'İ knru1mıı~~ çcn~~le bir koyun 
asılmış; kırk d 1 i rakı şişeı;İ, bir kiifo 
portaknJ, iki lıc\'enk muz, leblebi, çe· 
kinlek. f .ubk ve ıaire .... 

____ .. _________ _ 
Yazan: 

Doktor 
CEMiL 

ısoıevnıan 
zewuuwwwo___. .. __ ~..-.--. 

Eserin karıı~ma geçtim; zev~ ve 
h"ayret içinde uzun u.mn ıeyrettim. 
Lübnan köylüsü, ihtiyacı derhal ıezi· 
yor; fmatı bir saniye ihmal etmiyor. 
Bir inııana ayni yerde üç kere rastgel
ıe, hemen oraya bir çardak kuruyor; 
iki ilç iskemle atıyor; bir cezve, bir-
kac fin('Jln11t İIU\. h11al•1r'\• • 

Her Lühnnnımm evı, kö~esı buca-
ğı, ayrı ayn birer irat membaıdır. Ha
Ji vakti yerinde olan aileler bile evi
nin kö§csini pamiyonerlere ayımu~ 
tır. Y azm istirahat için Mısırdan akm 
eden :ıileler, otellerden ziyade evle
re rağbet gö~terirler • . Mısırlı kadm, 
çıplak ayakla doJaşmasmı sever; er· 
kek, entari ile halkona çıkar; nargi
lesini kurar; geniş ufkun karfı&mda 
iki ay hn~mı din ler ,.e her insan, gün
de bir lira iJe ~' içer, hizmeti gö
rülür; t~miz bir yatakta rahat eder. 

Lübnan köylüsünün bir tek endi
şesi vardır. Uçan kuşun rüzgarından 
nasıl bir fayda elde etmek miiınkün
dür? .. Bu srrrı o ke~fetıniştir. Bir ku
ruşun üstüne on para daha koymak 
için ana. haha, kız, oğlan, evde kim 
var11a, el birliğiyle çah§ırlar ve mu
,·aCf ak olurlar. 

J,übnan kövlüsü, ta'\'Uğun tüviinü 
atmaz; portakalın kabuğunu toplar; 
kemikleri ltir tarafa biriktirir; sigara 
paketlerini raflara iı-ıtif eder; kibrit 
çöpleriyle ateş yakar; kağıt parçala
riyle ocak tutuşturur. 

Bir karı§ toprağa malik olmıyan 
sarp kayalıklar üzerinde, arkasiyle 
toprak taşımı~; Lühnanın en leziz ü
zümlerini yetiştiren bağlan, emekle, 
ahn teriyle kendisi '\iİcuda getinni~
tir. Çorak yerleri tımagiyle kazını~, 
çam dikmiş; akasya yetiştinniı; kuru 
toprağı bir oya gibi işlemiş Ye 6Üsle
miştir. 

Küçükliiğümde hatırlamn: 
Fransız vapurları on beş günde bir 

gelirler, Marsilyaya Beruttan yüılerle 
feJlih alırlar: götürürlerdi. İşitirdik. 
Patronalı Halilin oğlu, Amerikaya pa 
ra kazanmağa gitmiş.. Selim Nece-ar, 
Amcrikada para kazanım§, gelmif ... 
Durmadan dinlenmeden yuvalannıı 
yiye('ek ta~ıyan karınca sürüleri gihi 
yirmisi gider, otuzu gelirdi. Y cralt
larına gcimülii kerpiçten damJar yı
kılclı; yerine bugünkü zarif ve rnuh
te~t-m Lübnan kuruldu. Lübnan, kırk 
ilene en-el, Ilgaz kadar güzel değildi. 
Bugün de değildir. Fakat orada ser
Yet vardır; hayat vardır çah§an, ka· 
zanan, refah içinde yaşıyan dert gör· 
menıiş insan ''ardır. 

Renıtlu kışm kazanır; yazm, ka
zandığrnı Lübnan köylüsüne verir, 

(Sonu:· ~ '1lı &. iM, 

, 

Muharrir Osman c.-J 
arıt' 

Osman Cemali, ben, baı&D ;dfll 
benzetlrfm. Ynptı#ı baldan, fşl rt oı. 
peteğin harikulôdellğinden habe 
mıyan nrıya... '"'tal" 

Ondaki bu de"eri demek bir...., 
ıs • b sıY"'' çı dn sezmiş, ki eserlerini a ft.ıı.ıll 

Kimbllir. belki yarın bu kitAP~ 
adı da bu eserlerle yaşıyncakbr. 

- S. GeJılıt 

' __....,,, 

iN~~~.~ 1 
MOSKOVA APAŞLAR! 
TESUM OLDULAR fi 

Mo.skovanm en azılı Jıayd~
relof ısminde brisidir. Erelof, .. , 
müddeiumumisi Vişinskiye ~~ 
caat ederek, fimdiye kadar Jf • 
cürümler affedilecek olursa. ~ 
~ovad~ .. bütün dolanchrıcıl~~ ı,i1' 
Jilete hükumete teslim oJacağrııl • 
dirmi§tir. Müddeiumwni bun8; • 
zı olmuı ve yüzlerce haydud 
keme salonuna toplanmf§Jardır· J. 

Müddeiumumi bunlara bir ıı~':f ' 
söylemiş, hırsızlar da bundan bO,Df 
le namuslu adam olacakJarıPa, 1 • 

verdikleri için aff edilmiılerdit~, 
PB§lar fabrikalarda çalışmaya 
mışlardır. 

~Jn~--~~ 
gizli bir kasaba bulunmuşwf·ıJ' 
bin nüfuslu olan bu ikasabayJ ıJ' 
liz atyyarecileri bulmuşlardır· . '
liz askerleri kasabaya girdik~ 
man, iptidai bir şekilde kulü 'lt'I 
YB§ayan Hindlilerin reisini bu;;/ 
lar ve niçin gizlendiklerini &O 

larclir. tJ_ ' 
Hindliler ağır vergilerden ~~ 

tuklanm söylemişlerdir. J~gı fi 
bu insan lan vergiden affe~fle',ı • 
insan gibi yaşamalannı ta'VS1~ 
mişlerdir. ~ 

üçü de ayni; li'~ 
de başka baŞ~ 

j,e!' 
Bumda görülen üç si~~~ ~ 

kes tanıdığını iddia edebılit · (j1" 

ki Marlen Dietrih, sağdak~e1t· · .. J 
Garba, ortadaki de Mey d'-. 

Siz de bu fikrde iseniz, ~ 
söyliyelim ki, yanılıyorsuıııs:,ıı J" 
lar, hakikaten bu artistlere 11' ~,ı' 
rece benzemekle beraber, ~el' .,r 
ğildir. iki taraftakiler iki M Jeti! .~ 
deştir ve soldaki Karol M~r rJ"_,j· 
len Dietrihi sağdaki Bettl Jıt"f,,ıe 
de Greta Garboyu pek ıı1' V tf 
Ortalarına aldıkları da. M~1 )" ~ 
son derece benzeyen Vircıt1 
deldir. 



•eıı -bahisler: 

"'ia"a tel 
Örgüleri 
Ueııe h 
• ~ r, aval ardan gelecek teh-

. - •r§damak için çeşit, çe§İt 
'ktadlnıakta, koruyucu çareler 
tt,ı '.~:Umumi Harp milletlere 
. tr o"r t • • F t · c e rnı§tır. ramız ayya-

ko ıamanki lıürunılarından 
'4..~ hlaksadile Tansi civarına 
lıtı 1 tel Ötgii çekilmi~ti. Bu ör

ctı','1 eden tayyarelerden üçü 
!Utrnüştür. Parisi Alman 

tltı 11 an konımak için, Fransız· 
k~~i. Harpte, çare aradıkları 

du ~rın üzerine bir ağ ger· 
te 1Un~ii~ lcrdi. O zaman hir 
~ 1alıncle kalan hu metodu, 
l~t htıda tahakkuk ~ttirecek bazı 

&,, ltı kıırlan'dı~ı hildirilmektedir. 
~,,. ab atla, Fransız mlihendi!'i . o • 
de ır Prhje 1ıazırlamı~tır. Bu 
lariaııldığına göre, kahili se\k 

~il• a da en son terakkilere gö
aı 

~ltıtı Yapılmı~ ve hunların hava-
· l' illa kabiliyeti fazlala;ttrıl-

·1 "
1 Örgülerin ''apılaca~ı ma-

~ ~ • M 

111 a~ıtlığı dıı Umumi Harp se-
~.:. tıı~hetle. çok lıafirl<'tildi~i i

•ı ·ı . L•t gı •ı hiiyiik hir felıirin füe-
~la !.ltılarla tel ör~ii çekmf"k müm 

tak d k . T' "I e g" eme · tır. · rans:rz mu t('n-
e itıore: hunu trıııin için 3 mili

~~lıkte yapılar.ak madeni ip
li~la~ Öriilecrktir. Bu ağlar de: agırlı~mcla hir maddeyi ü
lt Utahilccek knılnr kuvwtli o-

~ . 
~ 

~tel Örgfüii halonlarla 6000 
tıı~ k ekliğe gtırilecekti r. Altı 
L l'ecJ 
~~.l en yukardnki ham cereya-
~ıır ... _ı - • .. "llO aı;ır \ 'C i~ dctli olnıauıgı ı-
İ~e 9ıneırcde a~ı intan hnlonların 
~tıı ~O nıetrcye ikinci bir ha-

t e l k k n· - . ile· çı anlncn tır. rnncı-
'kt •tıti halonlar hirihirinf" gene 
ltıi''i.lltla raıHedilrrektir. Ru sis-

i ,i' .. ı . n . .. ,, . . 
:ı.. "' ı ı. C\'o va gore, arıE'ı 
·•ıırı ' 

'ıııitı l .talıribaıınılan koruyarak 
ıır i h·mclir. Rerahr ko

k~tl"rİ dnlıa pahalıdır. Ve in
l l"ılftınıln konınal>il ee bile. 

~l~lltıı~·ahilınek miimkUn olamı
~ ·d~ınaları, miiesse~eleri, han
ı~. upn~n tayyareleri yakıp yı
~~ arı gibi hiiyük bir ş~hiri °'• k hir ağ 70 milyon franga 
~ ki çok ucuzdur. 

-M.N. 

~a~i" ki' 'k' k ·· 1 ·· tıl! •) ,.e ı ı ı maa sta oy e m; 
-~ıracak ınız ki. hunlan ha§· 
ı.' tanyana getirince bir dört 
~ ak kahil olacak. 

tı b;,. tl'criibe edin. Kolayca 
'-

1~· }' apnma::sanı::, ~ıl &,; )'trtın göriİr$İİnii::.) 
~ ldunuz mu? 
~fikri . . . l k . . h i"llller· nızı ı etme 11,;ın azı 

· . dı sorıntr§ttık. Bunların hal 
·ı/ e bugiin Yeriyonız: 

~Qç 'Paraları Varmı§? 
\.~ 1~ehincle 20, Jf a.,.nnın ce
\.' 5 kuruş varclr. Hakikaten, 
~ kuruş alır=-a, Galihin <'t>· 

) QJ ıtda kalanın heş nıi.,.Ji (2:l 
iıi~k; Galip Hasa na !) kuru, 
L 1 Jl:}j d b' '} • • Qll) n e parası ırı urıne 

}'tiri llrııtl'ak (15 kuru~). 

\ 
Stıfa,. A ra~ın<la Nıısıl 
' "Y h ~ 0 at f:clilirmiş? 

'lıhıt )'ıldız d d" . . 
11 ~ek . · araıım a. ort !;tzgı-

t~l"d kıl ve hirihirini hir nok
('rı h' ı "tltl,,k I ır ıı~tla ~u §ekilıle se-

~~ •ııliılir: 
~~iNEN __ Y_A_Ş_LI __ _ 

~tiat 
t ~ltı canın djera kasabasında 
~ ~~Çe~l Yaslı leyleği yaşa~ak -
tt .. hı;~lı k~~~: bu hayvanın aya
~ lıt, ~ uçuk bir rozet görül • 
~~. rı:t ~901 senesindt! bağ 

~O • 25scrıyetle, leyleklerin 
Yıldır • 
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Uludağda kışsporları başladı 
.. . \ 

Dağ üzerine nasıl çıkılır; nerelerde yatılır? 

Kış sporları evinden Karabe
len 'e bir yolculuk 

Ululdağ krt sporlannm beş yıllık 
kısa bir tarihçesi vardır. Bu kısa za- ....,,,......,......,..."".,..... 
man içinde Uludağda kıı ıporlarınm 

genişlemesi için çok emek sarfedilmiş, 
ümitli neticeler alınmıştır. Bugün Ulu
dağ üstünde üç otel, üç sığınak ve bir 
hususi ev vardır. Buna.dan kış spor
lan evine ve oradan dağın dibine ka
dar muntazam bir fOSe uzanır. Bu yo- Q 

lun karlı zamanlarda Karabelen'e kadar 
22 - 23 kilometresine otomobil ve oto
büslerle gidilir. 

Karabelen mevkiinde büyük bir sığı

nak bulunuyor. Buradan Kirazlı. J ay
laya ka.dar 1,5 kilometredir. Kirazlı 
yaylaya 21 yataklı bir otel yapılmış ve -··"""~
bu kış işlemeğe açılmıştır. Karabelen 
sığınağı, Kirazlı yayla oteli, kış •por-
Jarı evi ve Uludağ oteli biribirine tele-
fonla bağlıdır. 

Kış sporları evinde ve Uludağ oteliw 
ne elektrik tesisatı da yapılnuştır. Her 
iki otel her türlü rahatlık imkanlarına 
maliktir. 

Bursa - .Uludağ şosesi üzerinde bir
çok yerlere işaretler, yolun kilometre
s ini ve ;r:.iksekliği, gidilecek yere kaç 
kilometre kaidığını g&terir levhalar . 
konmuştur. 

Bursa Dağcılık klübünün Uludağda
kl kış sporlan -;vine giden , spor~ular, 
2000 metre yükseklikte kÜrulmuş olan 
bu gil;el evin sade fıı.kat çok rahat tesi· 
sat\nı görerek hayret ve memnun:yet 
duyacaJdardır. 

Tabiat, Bursa ve İstanbul i_çin Ulu
dağ gibi bir ı..:ennet yaratmııtır. Bu 

• 

UluılaAdan dönü~ bil
hassa pek zevkli olur. 
Kış Sporları Evinden 
Kirnzlı yaylaya kadar 

~~--,:-:.......,$;:.l_...,.;j;,;:....,,..llliıııi..i~--: on kilometrelik mesa
fe püriizsiiz bir kayışla inilir. Ye bu
nun it>in hit>hlr kuvvet snrfetmde de 
Jii1.ıım yoktur; resimde ka:ra#ın kendi 

kendine pekAIA yapılabileceğini 
aörilyorsunuz. 

t.:ak tecrübeli sporcular için Uludağm 

2550 metrelik bapnda büyükçe bir sı

ğmak yapılmıştır. Bu sığmakta yaka

cak, çay ve teker bulunmaktadır. Bı.:ra

daki çay ve §ekcrden faydalananlar o-

raya koomuı olan bir kutuya para atar· 
ıai-. 

11 - Uludağdan dönüı pek zevkli 
olur. Kış sporlan evinden Kirazlı yay
laya kadar 10 .kilometrelik mesafe ka
yarak inilir. Bunun için hiç bir kuvvet 
sarfetmeğe lüzum yoktur. Kayak adeta 
kendi kendine gider. Yine, bir gece Ki
ra.zlr yaylada kalma\c da çok yerinde o
lur. Bu otelin de önü acemi kayak~ılar 
için güzel bir kayma sahasıdır. 

12- Kirazlı yayladan Karabelene ka 
dar olan kısa mesafe de kayarak inilir. 
Otelden telef-onla haber verip -getirtile
cek olan otomobil veya otob:.is ka
fileleri bura.da beklerler. Bursaya yürü
yerek inmek isteniyorsa Karabel~n :n 

yanından kestirme bir yol ( Elmaçuku
ru yolu) ıizi 3.5 - 4 saatte Bursaya gö
tilrct.:ektir. Bu yol çok meyilli ve ol
dukça müşkilldür. Dağ ıporuna yeni 
baılayanlar, idmanı~ olımyanlara tavsi
ye edilme% .. 

13 - Burudan - Yalovaya otobüs
ler 11.30 da kalkarlar. Yalovadan va
pur cumartesi g{lnden ba§ka günler 16 
da ayrılarak Düyiikadaya, Heybeliye, 
Modaya ufradıktan ıonra 18.45 de ls
t;ınbula gelir. 

Cumartesi günleri ayni vapur H.30 
da kalkar, Büyükadaya, Heybeliye, Bur 
gaza, Kınalıya, Modaya uğradıktan 
sonra 17.SS de KöprUye vanr •• 

6 Günlük ıgidip gelme bir Uludağ se
yahat masrafı 12 - 14 liradan ibarettir. 
Uludağa sağlığı normal olan her yaıta 
insan çıkabilir\ 

Muvaffak Uymuk 

cennetin sağlık verici ' Juı,vaaından • Vf F·tl~~~~ 
güzelliklerinden faydalananla.nn siy1s1 
ne yazık ki henjz bir iki yüzü .ışma
mı_ştır. Uludağda hep muayyen kafile-
ler ve muayyen §ahıslar toplanıyor. Bu 
kafilenin kayakçı sayısı de pek güçlük
le artıyor._Bunun için en mühim t1ebep 
Uluda'ğın henüz tanınmamış olması ve 
hal~ bir çoğumuz işin kar ve k~ş.ın ko~
ku ile k~rşılanır bir mevsim bılınmesı

dir. 

UludnRcln Kış Sporları Evı 

belene kadar işler. Buradan bir buçuk 
kilometre mesafede Kirazlı yaylaya ka
dar çıkmak lazımdır. Kirazlı yaylada 21 
yataklı bir otel vardır. 

Galatasaray -Güneş 
Hakem işinde uyuşulamadı 

1stanbuldan Uludağa yapılacak bir 
yol~uluğun bilhassa çok ucuz old<.ığu
na da bu yazımda işar~t etmek :~tc-
rim: 

f stanbÜldan Uludağa gitmeK ist'eyen
ler için aşağıda madde halinde sırala -
dığım malumat çok işe yarayaı.:aktır: 

1 - Akay idaresi vapurları 'pazaı ve 
cumartesiden baıka günler köp,.üden 
12.10 da kalkar, Heybeliye, Büyüka.da
ya uğradıktan ıonra 14.40 da Ya1ova
ya varır. 

Cumartesi günleri ayni vapur sabah· 
leyin köprüden 8.20 de kalkar Kadıköy:i 
ne, Heybeli ve Büyükadaya uğndık
tan sonra 11.05 de Yalovaya varır. 

Pazar günleri ayni vapur Köprüden 
9.35 de kalkar, Ka.dıköyüne Büyükada
ya ufradıktan sonra tam 12 de Yalova
ya varır. 

Yolculuk vasati 2.5 saattir. Vapur 
•Ucreti birinci mevki 50 kuruştur. 

2 - Yalovada yolcuları. muntazam 
otobüsler bekler. Bu otobüsler 78 kilo
metrelik Yalova - Bursa yol:.ınu 2.5 sa
atte alırlar. Yolda Gemlik'de durulur, 
burada yemek yinir. 

3 - Ayni gün Uludağa çıkmak n.üm
kündür. Ulu.dağa kaptıkaçtı, otobüs bul 
mak için Atatürk t.:addesinde tayyare o
tobüsleri yazıhanesine başvurulabilir. 

Sekiz k:şi alan bir kaptika~tı Karabe· 
len veya Kirazlı yaylaya kadar 1 O lira
ya gider. Büyük kafileler otobüs tutar
larsa bu mesafe daha ucuza gelebilir. 

4 - Bayram tatillerinde Uludağ otel
lerinde yer bulmak için evvelden müra
caat ederek yer ayırtmak muhakkak la
zımdır. Uludağ kış sporları evi için 
Bursa Dağcılık klübü reisi Bay Sa'ime 
Uludağ oteli için Bursada benzinci Ni
yaziye mektupla başvurmalıdır. Dağ
cılık 

0

klüb:inden çok evvelden müraca
at etmek şartiyle kira ile 'kayak da alı
nabilir. Kayakların günlük kirası 25 
kuru~tur. 

5 - Otobüsler k'arlı havalarda Kara-

Otelde akşam yemeği, yatma ve sa
bah kahvaltrsı vasati 1 liradır. 

6 - Kirazlı yayla.dan sabahleyin er
kenden yola çıkılır. Ayaklarına kayak
ları ilk defa takanlar da bu yolu kayak
larla çıkmalıdırlar. Kayaklarla yukarı 
çıkmanın bir güçlüğü yoktur. K:razlı 

yayla ile dağ sporları evinin mesafesi 
1 O kilometredir. Bu yol ağır ağır 3-4 
saatte alınır. Fena havalarda 5 saat he
sap edilmelidir. Yükseklerde hava tazyi
ki azaldığı cihetle ağır yürümeğe, sık 
sık dinlenmeğe dikkat etmelidir. Yol 
üstünde 30 ncu kilometrede otelgöl':.i 
adında bir sığınak me .. •.:uddur. Buraya 
kadar çıkanlar kendilerini artık kış 
sporları evine gclmiı saymalıdırlar. E
ve 3 kilometreden az mesafe kalmıştır. 

7 - Bursa Dağcılık klübüni4ı kış 
sporları evi 80 yataklıdır. Bayanlar i
çin 10 yataklı bir oda ayrılmıştır. Kış 
sporları evi, muntazam büyük istirahat 
salonu, fevkalade bir manzarası olan 
camekanlı geniş yemek salonu, rahat 
yatma koğuşu ve diğer tesisatı ile her
kese rahatlık ve emniyet veren nı.ükcm
mel bir dağ evidir. Bu evin bir günlük 
yiyecek ve yatma ıllcreti 125 kuruştur. 
Kafile halinde gelenlerden 1 lira alınır. 
Kış sporları evi deniz seviyesi:ıden 
2000 metredir. 

8 - Kıı sporları evinden hemen bet 
dakika mesafede, biraz daha aşağıda, 
Uludağ oteli bulunur. Bu otelin yatak 
mevcudu 30 dur. Tevsi edilmeğe de 
başlanmıştır. Otelin bir günlük pansi
yon il•.:reti 3 liradır. Kafile halinde ge
lenlere hususi bir tarife de tatbik edil
mektedir. Her iki otelde yıkanma yerle
ri ve elektrik tesisatı, akar menba suyu 
vardır. 

9 - Kayma sahası büyük otelin ve 
Dağcılık klübünün kış sporlan evinin 
civarıdır. Bu yerlerde her kabiliyette 
sporcuyu çalıştıracak güzel meyiller 
vardır. İyi havalarda otelden ve krı 
sporları ev.inden büb:in Gemlik körfe
zi ve Marmara görünür. Manzara fev
kalade ihtişamlıdır. 

10 - Kış mevsiminde zirveye sıka-

Şmeling 
Sekizinci ravundda 

7 omas'ı gendi 
Nevyork 14 (A. A.) - Alman 

boksörü Schameling, 8 inci ravun • 
ta nakavt etmek euretile Harry Tho 
ması mağlup etmi§tir. 

Kı,ın lazlahlı yUzUnden 

Rusyada Futbol 
oynanamıyor 
Sovyet Rusyada kıtın tiddeti yü

zünden futbol oynanmasına im.kan 
yoktur. Bunun için Rusyada futbol 
maçl~rı tatil edilmiş bunun yerine 
buz üstünde hokey tampiyonluk 
m üsabakalanna baflarunl§tır. 

Hokeyde 

l 

Oksfost Kembrici mağ 
lup elit 

Londrada kral Altıncı Corcun da 
dahil olduğu kırk bin seyirci önün • 
de Oxford ve Kembriç hokey ta -
kımları kar§ılaşmı§lar ve neticede 
dörde karşı on yedi sayı ile Oxford
lula.r rakiplerini ycnmiılerdir .. / 

Bu pazar Taksim stamMB. yapı • · 
lacak olan senenin en mühim liJt 
maçı Galatasaray· Güneş ka11ılq .. 
masını idare edecek olan hakemin 
değiıtirilmcai her iki kulüp tarafın. 
dan da ajanlığa teklif edilmi§ti. 

Dün akıam mezkur kulüplerin 
murahhasları futbol ajanının reisliği 
ile bir toplantı yapmJ§larsa da yeni 
bir hakem scçmeğe muvaffak ola • 
mamışlardır. .J 

Bu vaziyet ka1111mda eski hake • 
min durması takarrür etmiştir. 

Milhendis-Galatasara11 
Voleybol maçı 

Pazar ak§amı Beyoğlu Halkevi 
salonunda yapılmı§ ve mühendisli • 
lerin galebesiyle neticelenmİf olan 
voleybol maçında mühendi3 takunı 
nm altı yerine yedi oyuncuoynattığı 
Halkevi spor komitesi azasından bir 
kaçının §ehadetiyle tcabit edildiği i· 
çin Galatasaray - Mühendis müsa • 
bakasının tekrarına karar verilmit • 
tir. 

. 
Tayyare kupası maçı 

iki senedenberi tamamlanaıru\ • 
yan tayyare kupası futbol maçlan • 
nın dömüfinalleri Beıiktaş ve Gü • 
ne§ kulüpleri ile finali Galata.sa -
ray kulübü pıurahhasları bu akf8l1l 
mmtaka merkezinde bir içtima e.k • 
tederek yakında tamamlanacak o • 1 
lan kupa müsabakalan hUkrnda 
görüıcceklerdir. 

Alman - Çekoslovakya 
güreş müsabakaları 

Alman ve Çek güreşçileri arasın 
da Studgartta yapılan v epek büyük'. 
bir seyirci ıkalabalığı tarafından he· 
yecanla takip edilen müsabakalar 
neticesinde Almanlar, Çekleri 6 - 1, 
kazanmışlardır. 

Günün yegane sürprizi; J\vnı -
pa §8lllpiyonu olan ağır eiklet Horn 
ficherin Çekoslovak pehlivan Kla -
pucha sayı hesabı ile yenilmi§ ()}ma 
11dır. 
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Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı • • '/ 

••• 

' • 
Yazan: Daha Dürder 

işe geç kalmıştı. 
lJçıarı çenes.ının altından düğüm 

lenmış baş örtüsü'nü rüzgar ensesi
ne duşürmüştü. Kenarları patlak, 
topukları iğri, üstten atkılı ayakka· 
bılarmı süruye sürüye koşuyordu. 

lki kanatlı müdevver bir ray üze
rinde, ufak tekerleklerle hareket e· 
den büyük kapının kapanacağını bil 
diren düdük ötmeden, iç.erde bulun 
ması icap ediyordu. 

O, senelerdenberi böyle, daha 
kimse uyanmadan iş arkadaşlaı ile 
beraber fabrikaya gider. hiç artma
yan altmış kuruşluk yevmiyesini 
almak için, akşamın alaca karanlı
ğına kadar, vücudunun bütün kuv
vetini sarfederek çalışırdı. 

Yollar tenha idi; esasen o vakit, 
bilhassa bu fabrika yolunda amele
lerden başka kimse bulunmazdı. 

Ününden koşarak geçtiği evlerin 
pencere aralıklarından, çqınaşır yı
kayacak olan üvey anasma çok su 
ta~ıyıp yola geç çıktığı halde, hala 
ışık sızıyordu. 

Son düdük ötmeden, önde oto
mobillerin kolayca manevra yaptığı 
büyük meydanı bulunan fabrikadan 
içeriye §yağım bir atsa.. Herkesin, 
marka]armm durduğu gündelik lev· 
hadan, §imdi tek başına kaldığı mu
hakkak olan kendi markasını bir 
kapsa .. Başka bir şey istemezdi. 

Ok gibi koşuyor, fabrika müte
madiyen yaklaşıyor ve fabrikanın 
ikinci, hatta üsftincü planda kalan 
kısımbrım artık iyice görüyordu. 

Ona, büyük kapının parmaklrk
ları, sağ taraf tnki bekçi kulübesi, iç 
ntelyelere doğru ~nan ince yol, 
ve 15ütün pencerelere gerilmi~ telle· 
rin siyah çıtaları "ha gayret, bir par· 
ça daha,, der ıgibi geliyordu. · 

Artık, arada yüz adımlık bir me
safe kalmıştı; kesilen nefesini bir 
parça daha zorladı, ileri doğru bir 
&tıhş, yaptı, fakat, yetişmek ümidi
nin çoğalıp yüzünde sevinç çizgileri 
belireceği bir zamanda, soldaki kü
çük bacanın kenarından beyaz bir 
buhar sütunu yükseldi ve bunu tiz, 
korkunç bir düdük sesi takip etti. 

Dış kapının, kapanan parmaklık
ları önüne geldiği vakit düdük he
nüz kesilmişti. Birdenbire atıldı, bir 
heyula gibi önünde yükseliveren 
kapıyı göğüsünün olanca kuvvetiy
le itmeye çalıştı. 

tiirüyordu; bu paranın ne olduğu
nu sormaz mıydı? 

Aklına .. cezaya çarpıldım, bir 
yevmiyemi kestiler,. demek yalanı 
da gelmiyor değildi. Lakin bu da 
olmazdı, üvey anası bunu muhase· 
benden pekala öğrenebilirdi. 

"Babam ölmeseydi, diye düşün· 
dii. Ne iyi olurdu. Çalışır, bize ek
mek getirirdi .. ,, 

Başka düşüncelerde birer birer 
kafasında yer almağa başladılar .• 
Asıl anası öldükten sonra babası bu 
kadını almasaydı keşke .. Fakat bu 
sefer de kendisi, şimdi yersiz, yurd 
suz kalmış olacaktı. Uvey anasının, 
h:::ı~larım sokacaklan bir kulübesi 
vnrdı .. 

Birbiri peşi sıra dizilmiş ve his
solunmayacak kadar, ince bağlarla 
birbirine bağlanmış olan bu fikirler, 
kafasından geçerken, yanında üstü
nün başının çamurlu, şapkasının 
bozulmuş, gözlerinin mahmur olma 
sına rağmen hali ve vaziyeti yerin
de olduğu anlaşılan biri belirdi ve 
sokularak onun anlamadığı birçok 
şeyler söylemeğe başladı. 

Ne kadar gittiklerini bilmiyordu; 
erkek hala söylüyordu. Biran için 
dikbt etti, duymadığı, belki de duy 
mayacnğı güzel cümlelerdi bunlar .. 
Kendisinin dürüst ve itimat edilir 
bir adam olduğundan, §ayet işi yok 
sa, evine kadar gelmesinden bahs
ediyordu. 

DikJcatle adamı süzdü. Hiç de 
şüphelenecek bir tavrı yoktu. O
nun. içinde, birdenbire bir ümit be
lirdi; .tbu tl:\l}lŞJkh belJP. de.onun.ta 
hay,yji e ~ii ir h~ta yol a~
caktı. 

O, küçüklüktenberi, böyle üstü 
başı düzgün bir adamla evlenmeği, 
güzel bir ev sahibi olmağı, o adamın 
kolunda sinemalara, gezme yerleri
ne gitmeği hayal edip dururdu. 

Kendisine, ulaşamayacağı sandı
ğı şeylerle bir gün birdenbire karşı
laşan bir adam hali gelmiş, tahas
sürün ü duyduğu meyvelerin ağaç
ları dibinde olduğunu hissetmeğe 
başlamıştı. Onun ıçın yanındaki 
adama hiç de hırçınlık göstermedi. 

Y oksuzluğun, rengini soldurmak 
tan başka, güzelliğinden bir şeyini 
değiştirdiği bu kıza adam, esene • 
lerdenberi bekar yaşamanın verdiği 
bir tecrübe. i)e..,kahvealtısını beraber 
yapmalarım teklif etmiş, hatta 

/ (Som': Sa. 10 Sii. 3) 

• Rumelihi<;arındaki bir mahzeni bele
diye kapamaya karar '·ermiş. Fakat Müze
ler idaresi buranın A~arıôtika olduğunu 
söyli.rerek k:ıpanınasına mümanaat ctmi~. 
lir. 

Bunun üzerine belediye bu mahzenin 
içini Ye etrafını temizleyerek iyi bir şe
kilde muhafaza etmeye karar vermiştir. 

• Belerliye Yeniınahalle -Taksim arasın
da işleyen otobfü; iicrcllerinde yeniden ten 
zillH yapmıştı. Otobüscüler buna ilirnı et. 
mişlerdir. 

• lktısat Yeki\leti hava ve deniz mil.,te
şan Sadullah Giineyin bugün Ankaratlan 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

il- Hiıkfımet doktorlarının göçmenlerle 
de alılkndar olmalarına karar ,·erilmiştlr. 

• Köy ebeleri yetiştirmek üzere açılma
ııına knr.ır verilen mektepler hakkında Sıh 
biye veklllctinin hazırladığı talimatname 
vilAyete gelmiştir. Şehrimizde açılacak o
lan mckıcbin tahsil müddeti bir yıl ola· 
caktır. 

"' İstanbul villiyeti ticaret müdilril Tah 
sinle Biıyükdcre fidanlık rnüdilrü İbrahim 
yakında Anupaya gideceklerdir • .Mildür
ler zirai tetkiklerde bulunacaklar, Büyük· 
dere fidanlığına ait bazı alat ve nsait a
lacaklardır. 

1/o Hali<;le Saba ocağından kırmızı top· 
rak taşıyan Yıldırım motörü, Haliçteki A· 
dalar civarınd:ıki kaynlıkları sıyırıp ge
çerken dibi delinmiş ve batmıştır. İçinde 
kiler kurtarılmıştır. 
~ ht:ınbul hukuk ftıkültesi doktora kur 

!arı clün n<;ılmış ,.e çalışm:ığa başl:unı,tır •• 
~ lstanbuld~ki ilk okul <;ocuklarınn malı 

sus olmak üzere, önümüzdeki yaz mevsl· 
nıinde 12 kamp a<;ılacaktır. Bu suretle 
kampn geçen Yıl 450 çocuk kabul edil· 
mişken, bu Yıl bin çocutun iştiraki temin 
edilmiş olacaktır. 

il Ordn ve Samsun vilayetlerini blribirl 
ne h:ıl}lnyan Ak<;ay köprüsüniin inşaatı 
64 bin 926 liraya ihale edilmiştir. • • Borsa ve Osmanlı bankası komiseri 
İhsan Rıfat, dün Ankaradan lstanbula 
sclmlştir. 

~ Beyoğlu halkevinde bugün 18 buçuk· 
ta şair :\'edim hakkında öğretmen ve mu
l:arrir Halil Fahri tarafından bir konfe
rnns verilecektir. 

• Delediye reis muavini Ekrem bu ak· 
şnmki trenle Ankara:ra gidecektir, 

• Emniyet kadın komiserlerinden Ni· 
nıet ve Fahrünnisa Kasımpaşada ~öplük 
te,me ıokağında kahve falına bakan Sür 
pik adında bir kadını suç üstünde yaka
l:ıroışlordır. Sucl:ı mahkemeye vcrllml•· 
Ur. 

:t- 21 şubatta lngillerede Birmf,ngamda 
' nçı1acak olan .sanayi serglslne T!lrk tnc
carlıırı da davet el!ilmi~ştir. Sergfde lüks 
salon eşyası, spor mnlzerne~i ve alır sa
nayi teşhir edilecektir. Ticaret odası key
fiyeti aJAkadarlnra bildinniştir. 

:t- Birikmiş pl~ka resimlerinin tahsili 
f<;in, şoförlere şubat bire kadar milsaade 
verilecektir. Bu milddet idn borçlarını 
ödcmlyenlerin plAknları derhal söküle
cektir. 

:t- lskan teşkilfttı otmıyan vi!Ayellcrde, 
,.alilerin vazifeyi görmeleri kararlaşlırıl· 
mıştır. 

• Liman i<lareı;inin Pireden almaya 
karar verdiği vasıtalara alt rnübayaa pro
je ve kararları dün liman işletme mütlil
ı ii Rnun tarafından An karaya götilrül
mfi~lfir. 

• BeyoAlu ve İstanbul taranarında kar
~ıdan karşı s;e<;ilecek yerler tesbit edilml' 
ve krokilerl hazırlnnmağa başlamıştır. Bu 
iş billiklen sonra, bütün ge<:it yerleri 
bir gılnde işaretlenecektir. 

• Altın dün 1068-1070 kuruştan mua-
mele ı::örmüşlür. 

Kaybolan General'· 
- Teılri· 

Paristeki "Beyaz Rus Askeı:1 d .... 
Jitı,, reisi Millerin izi üzerın e .. 

Si• I 
Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numara · 

Bürodan çıkış •• 
General Miller; ~ ll6oecek o!ursanı!'lr. 

diyor, mektup bırakıyor... , 
1 J(11!f0 

General ~liller~ Genera 22 Ey/ii.l 1937 sabahı, Pari.,te. 
General Miller; bugii.n bürosu
na mütaddan 20 dakika g<·ç V<J· 

nyor. Bu biiro. "ROWS,, biiro· 
.m, Kolize .'folwğındadır. Kolizc, 
bir yan $Ol.aktır; lıattô lıemen 
hemen bir sokahcık denilebilir; ı 
Parisin süslii cadde.ı;i olan Şan· 
:1?lizedcn sapınca vanlan bir ,-an 
sohak .. Bö·de olmakla beraber, 
bu ldiçiik :'fokakta lıararetli bir 
iş, güç f anliyr.ti göze <,;ar par. Bu· 
rada seyrii.<ır.f er o kadar i~lcl..ıir, 
ki otobih arliasından otobiis gc· 
lir rn huswıi otomobillerin te~· 
kil ettiği zincir, biitiin gii.n he· 
men hiç kopmaz gibi bir §~)'! 
Mağazalar, barlar, lokantalar, 
Kalırnlcr ı:e bunlann orta yerin 
de gPniş cepheli, iki /.atlı bir bi
na. Bıı binamn ceplıesi, vaktilc 
beyaz boyalıydı ve artık geniş 
hapısmdalci yayvan yayı·an siyah 
lel•eforle, bakan üzerinde pch 
az mii.ııait intiba ııyandınr ...... 

.du hanadaki büroda mütehueıs, 
memur olarak oturan Beyaz Rmı ordu 
Jarı generallerinin sarf edecekleri pa· 
ralan azdır ve do1ayısiy1e ucu:r.a ma· 
]olan çalışma sahnlnrma kanaat etme
leri zaruridir. Avludaki biiyük ga· 
rajda, motUr giiriiltfüü hiç bir ,·akit 
dinmez. Kaphlan girince antrede da
lın iyi bir maziden kalma bir çift 
pek öyle yüksek olınıyan daz satihlı 
mermer siilun arasından geçilerek, ya 
rı karanlık, açık, Jıelezunvari yapıl· 
mt~ hir merdh'eudeıı yukarıya çıkılır. 
Bu merdivenin trabzanları kirli ve 
yapı~kanchr, yarım parmak boyunda
ki lıa,·a~azı ürgiilcri. bütün hu merdi
,·ende ı:::ık ihtiyacına bir dereceye ka· 
dar cevap verir. 

İki ha1'amak yukarıya çıkılınca, so· 
f ayn kapıları açılan ·ağ ve soldaki ko· 
yu kahve rengi boyalı oda kapıları ü-

. 1 . l "B·· ·· R :r.erıne. ruf'ça e yazı:-ıy e utun u • 
Jarm A~keri BirJiği Bürosu" yazılmt~ 

. yaftalar yapr~tırılnııştrr. Yan ma!lala
n ve do·ya <lolapları arabmc1a temiı
li~e itina edilmi~ olmacıma rağmen, i
çerilt>ri de giiriinü§te aleladedir. 

General l\fHJer; iiğlene doğru, en 
yakın beraber ı;alı~tı~ı adamın yanına 
gidinreye kadar k«"ncli iş odaı:mda tek 
ha~ına c;ah;:ır. 22 E·yliil günü, l\fil
ler ~ General Km.;omkinin odaı:ma 
~ircliği zaman, ~ast 12 yi J O geçiyor• 
dn. 

kiYe .-(ivlc sii,·lt>di: ,aııt• ~ 
·_: Ji;;er ~i;nıli ) ola çıkıuaıl ,,jı/ 

r: :ı; ~· Ace e " -'' 
rımdenıva ı;ecikece~ınt· • tJSY 

J iviııı. l\İekıuııları ~onraclan c~ ol-' 
· D"ne ..... 

rnn. Saat 3 tcu onra... 0 

saın!? 
Bir Hihza durukeadı: 1 ,., 

d 1 Pa,·e 1 
- Ve bir şey a ıa, y~ 

yeYi~ ! Bu, bir mektup! Bu~~ ~I~ 
?.a al ıoız. Şimdi ihtimal ben• ıı tt' 
oynattığmı:ı zahip oJacak ın ~;ııbıı' 
bir ~~y ''ukua gelir e, bu ıne ~.ıt 
çını?.. ek~ 

General Ku somki, nrker aı 
.. k 11 . f J"' ruu a ' ırı) or: ... lo"ıÇ• f 
-Ne oluyor, Oygen Kar i birb 

hat~ız mı ınız, yok a herlııı~S . , 
smd taeavvunmuz mu ,-ar·. ,ıı b~ 

İki e.ki harp arkadaşı. bır ~lill''' 
birlerine hakıyorlar. Sonra, j)' 
eliyle hir i~aret yapıyor: ·"''fil b~~ 

- Yok. canmı, hu deJıı;ı ,..f" 
timale k:ır~ı. Ben her ~eye ·it 
faat 3 te dönmcği unıuyorııo;. ~~ 

General Kn -om:ki, Generı ~ et' 
rin mutat harici hal ve .uı~;t ~jtı; 
smda b:ışmı allayor. F ıı ,-iil )ll'f" . 
. k .. 1 1 .,, t"•ı18; ı~te pe - oy ~ açı maga "' r~ O' 
terıniyor ve hu itibarla da,;

1 
~l~ 

ka bir ~er sormadan, kıJ1l1 S•'t ti' 
1 ·· ı .. l ·• f aJrt•Of• ı.•ı'll ' 

ınuy a mu ıur u zar ı •; l v• ,jf 
yi çeyrek gec,;c, Generıı 1 ~ 
'"ROWS'' Linasındnn dı~arı1 
yor. ~ 

s•'' J.' 
4. • .. .. w, d coJlr• ~ı 
.ıı.ynı gun, og en en ~ %' /ı 

uc, General Miller hüro J s;;, 
tıktan Jıenıen hemen 1 bt~ t*ı 
sonra, General Skoblin, kıı JJ~ f 
kaya ile beraber, bir kadıll_1 ırl!!,1 
gidecek trene bindirmek '~.rii"l."':ı 
mek üzere, şimal garında ''J° r~ ~ot 
Bu kadın, hatıra ı hu giiil e ~I 
olunan büyük generalin, Gcfl bit 
ilofun kızıdır. 1.,o,ıı JJ 

Ansızın, elinde hukeL bıt ~I 
adam, nefes ncf ese ko~rırıık, ,ııJ' 
Herli}or. Bu, Kornilof al•Y l 
,·er yüıba.:ıı:ı Griı:ıılıliir. ııP1 

G l ] . J l . . .. lt··ıkle r· , een; wıcıınıguç ;fO'(ıl 

ı-ek, Gcnrral ~kolıJine seslr~i~i• f 
- Ne diye heni, vaadetl1~111ı1· 

otomobilinizle gelip te aln1t r~: ~ 
Skohlin, bir parça bozıı 11 ~-1' 

'l .. .. .. di,·or, - n ll7.ltr gorunuz, ı 

terzisinde gt>cikmi~ti de! • J 
Griguliin ter ce\Shr, §11

' tf.'~ 1 
- V antl armıza nrtık fj#~· 

Bu sırnda meydancı içeri doğru 
ilerliyordu ve kapıcı kulübesine gir 
mişti bile ... Kesik kesik, acı acı ba-
ğırdı: , ... __ _. ____ _.....__.,.._.. __ ...,. ..... __ .... ._ __ ,._..,......,.. ... ,.. ........... ..._._ __ .._ __ .... ._.__. .. _.---......,.._. __ 

"Açın, kuzum açın kapıyı.,. Meranda "Villa Felisitas,, da, EdebJ Roman: 64 

w. 1 f k" . te 11ofl ./ yeceı;ım, m se er ı, ış /j/ 

dur! ] ~~( 
Kapıcı kulübesinin içinden, yü· Dr. Herbert Oyler; Hanı Geor&' VG 

zünü buruşturarak ufak penceresi- fon Hohenhaga anlatıyor: S := i j 
nin bir kanadını sürerek başını çı- - Beni dinleyiniz. Ben 40 ya-

kardı: pmın sonundayım. Bütün ömrümü u ya n 1 n C a • 
8 

"Geç kaldın. kapı açılmaz!,, sevgi muhitlerinden pek uzakta, 
O tekrar yalvarmasına devam yorucu ve beni tam.ı.miyle işgal e-

.:tti: dici bedeni ve ruhi çalışmayla ge-

"Ne olur açıver Ahmet ağa, ne çirdim. Benim sevgilim; yalnız ve 

1 ı yalnız ilimdi, iztirnp çeken insan-
o ur . ., ı ı 

Belki vazifeden; belki de amirle- ığa tese li ve şifa bahşedebilecek 
olım §eyleri tetebbu etmektir. 

rine hoş görünmek ve vazifeşinas 
tanınmak arzusundan doğan bir Bu faaliyetle yavaş yavaş saçlarrm kır-
gayretküşlükle ne, kapıdaki feryat çıllaştı. Gerçi birçok baştan ~ıkarıcı 

kadın ve kızlara :rastladım; fakat onlar, 
ii?erine arkasına dönüp bakan mey bence, kendilerini elde etmek, kendile
dancı, "aç girsin!,. emrını verdi, 

rine sahip olmak arzusu beslemcksi
ne de kulübesinden başınr çrkaran zin seyretmekten hoşlanılan güzel tas-
kapıcı, iki adımlık rnesaf eden uza- virlerden ibaretti. 
narak kapıyı açtı. Derken karınızı tanıdım ve kalbim 

Geri dönmüşti.i. 
içinde düğümlenen bir feryatla 

sessiz, sessiz ağlayarak ve gene pa
puçlarmı sürüyerek yürüyor, keder 
den binbir düşünceye dalıyordu. 

Şimdi ne yapacaktı? Eve de.ine • 
mcz, üvey anasına "geç kaldım, 
almadılar,, diyemezdi. Akşama ka
dar sokaklarda dolaşsa, veya bir bil
diğin evine gitse, sonra, fabrikanın 
dağılma zamanında eve dönse .. Bu 
da olmazdı: haf ta başıf\d& ş.ldığı pa· 
rayı olduğu gibi onun avucuna gÖ· 

onun için çarpmağa koyuldu ve ben bu 
en iyi ve en asil kadına karşı hararetli 
sevgiyle alevlendim. Ben, bunu Inkir 
etmiyecek dcrc!.;ede mağrur ve dür'l:is
tüm. Fakat. bu sevgime rağmen, benim
le onun arasında. faziletine ve iffrtine 
en hafif gölgeyi düşürebilecek herhan
gi bir şey asla konuşulmamış ve vaki 
de olmamıştır . .Bu hususta size Allah ve 
vicdanım huzurunda namusum üzedne 
yem!n ederim ! 

Oylerin çehresi ciddiyet ifade ıı.den 

hatlarla katrlaştı. Bu anda o yılJarca 

yaşlanmış görünüyordu. Devam etti: 

Yazan: Maka El 

- Sevgi, üstün bir kudrettir; ldmin 
üzerine yüklenirse, yüklendiği, muka· 
vemehiz ona tealimdirl Ne mutlu o in
sana, ki hasreti vuslata varır 1 Lakin 
seV'gisini aüklinetle kalbinde gizlemek, 
ruhunun en derin yerine gömmek zorun 
da kalan için, sevgi, uğrıyabilc'.;ek en 
acı betbahtlıktır 1 Ben, Her fon Hohen
hag, işte bu acımağa layık insanlarda
nım! 

Hans Georg, bagtan aıağı titriyerek, 
ıordu: 

- Karım sizin hislerinizi biliyor ..• 
Ve belki de bunlan paylaşıyor mu? 
. Oyler, bunu nefyeder bir est yaptı: 
- Karınız yalnız sizi, kocasını sevi· 

yor. Karınızın ailevi sadakati; her tür-
1 ü şüıpheden münezzeh, sağlam ve güneş 
gibi lekesiz aydınlıkla parıldar halde· 
dir. Siz, Her fon Hohenhag, yeryür~
de en mesut ve;. gıpta edilmeğe değer 
insansınız 1 

Oylerin sözlerine katacak başka bir 
ıeyi yod:tu. Hans Georg, ~phes:nin e
sassız olduğuna ve doktorun f3hsında, 
doğru öz ve ıözlü pek muhterem bir 

insan karşısında bul\!nduğuna kanaat 
getirdi. 

- Namusunuz üzerine teminle ver-
diğiniz izahata inanıyorum! 

Diyerek, yerinden doğruldu. 
Oyler de, şöyle mukabele etti: 

- Emin olunuz, ki Her fon H!>hen
hag, hareketimle bu üzi.!1.;ü konuımaya 
sebebiyet vermiJ olmama, çok müte
essifim. Rica ederim, beni mazur gö
rünüz! 

- Hepsi unutuldu ve maziye karış-
tı, Her Doktor! 

Biribirlerine ellerini uzattılar: 

- Dost olarak aynlıyoruz ! 

Hans Georg" anlatılamaz bir saadet 
duygusu içinde, sevincinden ko:bına 

sığamaz halde, Gittanın yanına adeta 
uçtu. Karısı, onu ı:irkek bir çekingen
likle kabul etti. Fakat o hararette atı
larak onu kolları arasına aldı, ağzını, 

gözlerini güneısel taçlarını sıcak öpÜJ· 
lerle kapattı. 

- Gitta, biricik, eııiz kız, her şey
den fazla sevilen; maıur gör, affet 
beni f Ben kıskançlıktan yan delirmiş· 
timi Menfur, mel'un bir ıcytan, fikri

mi kanıtırnuJ, darma dağın etmişti. j 
Seviyorum ıeni, tath kadın 1 Seni ölçü 
süz derecede, kendimi zaptedemiye
ı.:ek derecede seviyorum! 

(Arkası var) 

Kornilofun kızmın trene 8"'J 
• ·11Ç -1':1 

tine k.:ıdar nraıla ı;eçen hır:k •~'J~ 
lık zaman jçcri~indc, bu aı~I~,~ i 
lığa ·rnzuh vermek iı;in a} 1 • Geı' 1"' 
kıt! Yii7:hrı 1 t Grigul, ger~,~;V, 
Skolhlinin otornohilinİ 20 1111ıı~ı/ 
~una hckle<liğine muğber.~ 11e ~ 
bunu hilhn~sa trajik mah•)1~ Jtl 
le izam etmik ic;in de ortıı< 1ıot01\ 
mevcut dc,~il ! Katar. gıır ,"it' r,~ 

1 1• tCv'"" _,ı • 
çıktıktan ~onru, Sko ı ın ]\etict'~,Jtl' 
birkaç cıiiı daha söyJiiyo~._~. 0ı'~~ıı( 
G . J 'k 1 1. . k ıı~ırı• • 7rıgu • ~ ·o > mm eıı< v ı:tfl ı 
liyJe "Geliholu Klübii" pe 111,ıı~· 
mesi hu. u unrla, onunla Jl1 ~ıl 

Bu 22 Eyliil giinii •881 ;,;;~ 
General Kn" on ki, "HÜ~ıJtı~ ~ef 
dan çıkarak, her zaınaıı ·J)erirl t 

. . ı · G ı [ı .. ııLit enne gu ıyor. enera o111" V' 

ı o o _]OWO k bnJııı ~ 
c ı~ıne Yı>rnıgı ırnuzı cııe•" 

hürlü mektup ta, yazı 11111
v J 

giizünde duruyor. •·"-~' .,ol 
(AT~ 

.dı> 
5ff"P' 

ŞEHZADEB.\ŞT: FERA~ f; C ~_,~-~ 
B U G Ü N - Jl ~ ·eller 1' 

Bu harta bü'"Ok muvııffııkı) S' 
·2 nnyük Fi 1~ cet ~ 

(\'AYRU:\ll ,.c (S0·
11 

ıe'1~ 
Yarın gece !lafı:.: HıırJıO olı'56 

B.H"AN MUALI..A J{ 
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Orkuyor musunuz?-
0rkunun sebebi nedir? Bun
~an nasıl kurtulabilirsiniz? 

' Unları öğrenmek 

irİ' 
1e1i 

\balı . 
e' t tdj !\ı l1ıerinde yazı yarmakta 

hi Y0ruın. Çünkil bugün in • 
~tı~ettikleri korkuların birçoğu 

hlıııi .Yazılmıı yazılardan mey-
. §tır. .. 

a§ağıiık hissi,, diye bir ~ey 
~de bolaaydı milyonlarca kişi 
~~ 5Yle bir hüı olduğunuo;ı far
~ta l}'acaktz. Bu suretle, insan-

tağı bir ıey daha eksik o • 

' U korkulann çoğu okunan 
' k • 

to 0nuşulan ıeylerle yayılı· 
~t';kuıan biz kendimiz besll· 

11 Yoııa.r ve ondan sonra bi· 
·~~ ~ ta ınuza çıkıyorlar. Mese-
~ sırına vak'alannı okuva o-
~0taunuz bir anne "ç~uğu

' ltları., diye meraka dtitil -
·~!) • 

tey;~arken anUmde bir genç 
'~b ~erdiği mektup var. Mek
rı~layor: 

'4ıa altı yaşında iken hayatta 
ha lllar arasına düşeceğimden 
~ ~larnı§tım.,, 

~ t ltı Undan sonra kadını şim-
~ırı~§gu1 eden korkular sayı· 
ttltı çalışanlar.dan korkuyor, 
ttı.ı t'ktcn korkuyor, erkek • 
t >'or. 
tılll k• t ı, bunların hepsi her -

t~ı. or~Ular. Milyonlaıt.:a kişi 
1'et1 • 
tli h Si1~dedir. Bu korkuların 
~ltı( tpsınde aynidir: Her iş· 

~ tı ttı' Cesaretsizlik, yorgunluk 
~, 'll\1affakiyctsizlik .... 

'r datı Evvel Koımah 
tda 

l~di !lı bana, uyku uyuyama-
~~ı.ı~ bu halin kendisine nasıl 
b.. llzun anlattı ve sordu: 

ı .. \1a . 
zıyetten nasıl kurtara-

~ dtd' 
~rı ırn. lier gece, yatm:ıdan 

fh;• 
llıUtt ·;Jddet odanızda veya 
~ ~adiyen koşun ... Yoru

~ aıt0ıun. Öyle ki, yatağa 
~Urılt .. lınız bir şeyle meşgul 
~iı._ .u. Bizin uyumanıza mani 
~,'%:ıi. 
•ııa.~la zı dü§':inmekle ve ha· 
~iltnı Yormanızdır. Dedi -

~. \tU a.clan evvel bir m~ddet 
c:udu .. v •• 

tgtın nuz yoruldugu ıçın. 
t dU ~z, zihniniz de tiirlü 
~or:llntneğe vakit bulır.az. 
eli k llları kendiniz icat edi-

0 k . 
l\ı~ıa r ulardan da yine ken-
~ ~aı.. kUrtulabilirsiniz. {Ak

\r-... ııtner 
'l:ltlt 1ni ayak çeker l) 

ltı &ahibi olan bir kadın ha-
~ §Clci}d h }~ · · 

~.h . e u et.Sa etmı~tı: 
h rıırn· b' 

M (llırıta 1 ırçr~lt korkular iş-
·.ıı rdan b" . · l::."l ırı, hasta olmak 
1t d cndikten sonra da bu 

eva 
ı:ı~lığ tn etti. Çok geç -

' ı.... \>ar u~ oldu. Bugün de al
' ,"tlıı '1t · Şıtndi artık o eski 

a kaırn • ~a., adı: Çocuklardan 
•• 

1
• ötek' · }~ llıatt ının haykırması, 

~ ı1i Yemek hazırlamak, 
arasında bütün o es-

kolay! 

j Nevyork ruhiyat 

1 

~ milc~sesesl müdilrü 
Heorl Link korku ve 
korkunun sebepleri 
hakkındaki bir ya11., 
sında çok mühim ilmt 
noktaları ortaya koy
du. Doktor burada 
korkuların bir çoğunu 
insanların bizzat ken
dileri icat ettiğini söy 
!emektedir. Bu yozıda 
korkunun ne olduğu
nu, nasıl doğup insan 
ruhunu nasıl lstilll et .. 
tlğinf okuyunuı .•• 

ki korkulanmı unuttum gitti. BUtün 
eskiden lcorktuğum §eyler hatınma gel
dikçe kt-ndi kendime gülüyorum.,, : 
Bütün Fenalıkların Anası lııizliktir 

Bundan çrkaracağımız netice şudur: 
Kalabalık bir aile içinde korkuya da
ha az yer var.dır. Çünkü korkuyu doğu
ran şey can sıkıntısı ve işsizliktir. 

Diğer taraftan, böyle korkulara ma· 
ruz kalanların kendilerini tedavi için 
yapabild.:ekleri şeylerden biri de başka 
insanlar arasına kanşmaktrr. Bu takdir
de onlann dü7mcelerine ve hareketle
rine iştirak ederek kendi korkularını 
unuturlar. 

Esasen korkunun ruhi cepheden g(). 
rülü!Ü budur: Korku bu suretle baş -
lar ve bu suretle biter. Emerson'ur. de
diği gibi, bir şeyden korkuyor musu
nuz? korkunuz geçecektir. Bugün kor· 
kulanmız bizim kendimiz icat ettiğimiz 
şeylerdir? Onlardan yine ayni şekilde 
kurtulabiliriz. 

Bir genç bana geçenlerde şöyle diyor
du: 

"Bir kitabınızda insanın kendisirıi fe
na düşüncelerden kurtarması için dan
setmesi, spor yapması veya kağıt oyu
nu oynaması lazımdır, diyordunuz. Yi· 
ne kitabınıza göre, insan bunlan sev· 
mese bile yapa yapa alışır ve en sonun
da sever. 

"- Tecrübe etmeğe başladığım za -
man, önceleri son .derece zahmet çeki· 
yordum. Fakat, her şeye rağmen de· 
vam ettim ve nihayet eskiden hiç sev· 
mediğim bu şeyler hoşuma gitmeğe baş 
ladr. Artık o eski korkularım da kalma
dı.,, 

Bu genç, korkularını kullanmasını 

bilen ve onları vasıta ederek hem bu 
korkulardan kurtulmak, hem başka şey
ler kazanmak yolunu bulmuş bir adam
dır. 

Korkuyu: nefreti, çekingenliği yen
menin çaresi hazan gayet basittir. Me
sela, bir genç vardı, son derece soğuk 
ve çekingen bir çocuktu. Çalıştığı ban
kada hergün beraber bulunduğu on, on 
iki arkadaşı vardı, fakat hiç birine se
lam vermezdi. 

Ona şunu tavsiye ettim: 
- Arkadaşlarını gördüğt:in zaman 

kendi kendine, içinden: "Merhc.ba, 
Frank! Merhaba Kitinğ 1 Merhaba 
Mister Eaton,. diye tekrar et. Bir za
man gelecek ki bu sözleri söylemeye 
alışacaksın ve onları yüksek sesle de 
söyliyeceksin. 

Tecrübe etmiş, dediğim gibi yapmış. 
Nihayet berkesin söyle'diği, kibar, ae
simli bir genç oldu çıktı meydana 1 
Felaketlerden Sonra Duyulan Korkular 

Korkuların bir kısmı - hastalıktan, 

öldJirülmekten, yabancıdan korkma, 
kendini küçük hissetme gibi korkular -
yukarda anlattığım gibi, bazı ufak his
ler bü~ültüle b:iyültüle meydana gelir. 

Bazıları da büyük felaketlerin neti· 
ı.:csidir . .Mesela, muvaffakiyetsizlikle ni

(Sonu: Sa. 10 Sil. 5) 

Robcrt Tay lor Geri Kuper Kler Gabel (' 

Erkek yıldızlara 
' 

neler yazılıyor? 
Rodolf' un ölümünden sonra kadınları 

teshir eden üç baş 
.Erkeli yıldızlar ışılı; veren büy~ 

fenerlere benzerler. Sinekler fen er
lerin ışığı etraf mda nasıl <Ievreder
Jerse, bazı kadınlar da hu yıldızların 
etraf mda ayni §ekil de dönüp dolaşır •• 

Erkek yıldızlar iki kı~ma ayrılrr• 
lar: 

1 - Sinema yıldıZT. 
2 - Spor ampiyon1an. 
Bunlnr, §Öhret merak.lı r kadm '\:e 

kızların hayıldığı, tanışmak istediği 
bahtiyarlardır. 

Rodolf Valantino vaktinden daha 
evvel öldükten sonra ee\'gİ ini kazan
dığı kadınların kalbindeki yeri hala 
soğumadı. Kadının sevgi hırsı kol
lek t if hir şekilde kendini bu derece 

şiddetli olarak hiç bir zaman göster· 
memişti. 

Rodolf öleli on seneyi geçti. Yeni 
yetişen şöhret budalası genç kadınlar, 
şimdi, Klark Geybl, Gari Kuper, ve 
Robert Taylor~un üst ve ba~mı parça• 
layor; düğmelerini koparıyorlar. 

Apolon kadar güzel olan Sidney 
Harold isminde bir artist vardır. Ka· 
dmlnrdan haftada 4000 mektup alan 
hu artist, vaktile seyislik edermi§. 
Atinayı bir volkan, Madam Pompado· 
rü bir balerin zannedecek kadar ca• 
hil olan bu çocuk, stüdyodan dışarda 
çok içki içerek, kaba, kaha küfretmek 
te ve kadrolar hakkında şunları söy
lemektedir: 

- K'admtar?. Evet, onTar b~eni ge; 
ce gündüz kemirip duruyor; haftada 
dört bin mektubun altına "Senin hür
metkiirm" imzasmı görmekten içime 
fenalık geliyor. Üç yıl evvel henüz 
saftnn. Tanımadığım bir kızm daveti
ne gittim. Güzel genç bir mahliiktu. 
Beni bir kozmetik salonuna götürdü. 
Tav~an burunlu 110 kiloluk olan sa• · 
fonun sahibi kadın benimle konuşur
ken başka bir kadmm benim resmimi 
al.dığİnı gördüm. Birkaç gün sonra 
bilyütülenfotoğrafnnı bir gazetede 
gördihn. Altında şöyle yazıyordu: 

"Sidney Harold, neden bu kadar 
gUzeldir. Bütün kadınlar pe§inden de 
li gibi ne İ!:.İn ko~yor. Derisi, trrnalt
larr, vücudu neden bu kadar parlalt
trr? Çiinkü ~'Minerva" közmetik sn• · 
lonunu ziyaret etmi~tir." 

Bu ders bana güzel bir ibret oldu. 
O gündenheri tannnadık binlerce hür 
metkardan zehirden kaçar gibi ka~ı· 
yorum. Reklamlar, kadınlar bizi yıl· 
<lızlarm üstüne çıkartıyorlar. 

Bir Amerikalı gazeteci, bir sinema 
yıldızına gönderilen mektuplardan 
hazrlar:mı okumuş. Genç kızlar, evli 
kadınlar, dn11ar, ihtiyar kızlardan ge
len bu mektuplar gülünç o1d11kları 
kadar acmdıncı satırlarla doludur4 
] 3 den 60 ya§ma kadar kız ve kadın· 
lar kalplerinin içindekini bu erkeğin 
ayaklan altına semıe~tedir. _ 

., 47 yaşında bir kadm §Öyle yazıyor: 
,,. "Bu gece sizi (Sultan Ömer) fil· 
' minde ~örünce şimdiye kadar erkek· 

lere kal'fl beslediğim nefretin yerini 
sizin sevginiz işgal etti .. Şimdiye ka
dar yanılıyormuşum. Fakat heniiz 
geç değildir. Resmimi gönderiyorum, 
165 kilo ağrrlıb'IIIl vardır." 

Maamafih, şöhret meraklısı 1'adm· 
Jann hepsi Robert Tayloru sevmez. 
Bu arti t gene bahtiyardır, ki hazı ka· 
dınlar sporti tlere, şampiyonlara. te
nis ski, yahut olimpiyat yüzücüleri• 
ne de aşk ilan etmektedirler. 

' Fakat, sinema yıldızı olmaga lü-
zum görmeden bir erkek, ne kadar 
çirkin, biçim~iz olnr~a olsun, kadma 
se,·gi a§ılamaga muktedirdir. Lonclra 
aristokrasisine mensup llir kadın 0-

. rangotan maymununa benzeyen bir 
sirk ~ampiyonunu sevmi§tir. J an Ye
ber hapicıhaneye girdikten onra, Mi· 
tün çirkinliğine rağmen, pek çok kim 

· ıelerden mektuplar almıştır. 

Bolioudta artistler 
bir suikast mı 
hazırlamışlar 

· Sanfransiskudan bildirildiğine gö 
.(Lütfen aayifarı scviriniz :). 
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--~ 
Lüleburgaz a nispet-
siz bir hayat pahahhğı 

Lüleburgaz, (Hususi) - İstanbul • f 
Lüleburgaz asfalt yolunda son yağmur
lar dolayısile bazı çök:.intüler olmuş 

tur. Şirket bu çöküntüleri doldurmak
tadır. 

Köy bütçelerinin tanzimi için vakit 
gelmiştir. İkincikanunun başında mev
kii tatbike konacak yeni bütçeler, bu ay 
içinde tanzim edileceğinden Lülebur -
gaz köyii bürosu, bütün muhtarları 
13-12-937 günü kaza merkeziner top
lamıştır. bu toplantıda her muhtarın 

salmalardaki tahsilat nisbetleri ve da
mızlıklar azadobaları, yek akçeler 

. yüzde birler kollektif fidanlık, korucu 
elbiseleri ve yayım paralaının her köy 

hesabı carisine Ziraat Bankasına yatı

rılıp yatınlmadıkla" tetkik edilmiştir. 
L:ileburgazda hayat pahalılığı her 

yerden fazladır. Ev kiraları nisbctsiz 
bir şekildedir. Bu sene odunun kilosu 
45, 50 paraya, kömür ise, S, 6 kuruşa 
satılmaktadır. Bundan başka havayki 
zaruriyede de haddinden fazla fahiş fi
yatlar vardır. Mesela fasulye 16, mer
cimek 25, tereyağı 100, 110, turanyağı 
65, 70, et 40, yumurtanın çifti S kuruş 
üzerinden satılmaktadır. Yemiş ve seb
ze ise daha fazla fiyatla satılıyor. Na
kil vasıtaları fiyatlannda ki avnı his 
betsizlik göze çarpmaktadır • 

Mardin ne vakit 

Hatayda 
(Vstyam birincide) 

gürültü ,ile nihayet bulmaktadır. Ne 
tekim lsk nderunda son yapılan 
toplantıların birinde Derviş Miçi üç 
tane satılmış adamın ismini zikrede 
rek: ·~unlardan Öıi§kasına rey ve. 
reccklerin kafasını kıranz 1., demiş • 
tir. 

Bu söz üzerine kayıkçı reislerin· 
den Mikail: ''Bu söylediğiniz adam
lar memleketin, vatanın değil, F ran 
sıilann menfaatini güdenler. Biz 
memleketi seven ve ona hizmet c -
den mebus istiyoruz!,, diye müna. 
ka ya başlamıştır. 
Münakaşa büyümüş, ka.vga baş· 

lamı§ ve döğü§ ıle nihayet bulmuş
tur • 

Münakaşalann aralanru açuğı şa 
hıslan birleştirmek, hanştınnak işi 
ile eZki Arsuzi meşgul olmaktadır. 

· Delegenin &öileri 
Antakya 14 (Hususi ) - Roksil 

sinemasında E.rmeniler tarafından 
verilen müsamerede delege Garo da 
hazır bulunmu§ ve enncnilere 4ita
hen şunla.n söylemiştir: 

•• - Bizimle beraber olunuz! U-
zatılan dost elini sıkınız 1 Bizimle 

suya k b 
• müştereken çalışırsanız Türklere 

a V Uşa lıecek karııı durabilirsiniz! Size icabederse 
· istediğiniz kadar silah verebiliriz. .. 

Antakya 14 (Hususi) - Sancak 
anayasasının 9 ve J 2 inci rnaddele
lerinde tasrih edilmiş olan nüfus iş
leriyle uğraşmak üzere tek hakim • 
li mahkemeler teşkili hakkında yük 
sek komiserlik karan nC§redilmiş 
ve bu ke.rarnameye göre ihdas cdi • 
lenAntakya hakimliğine mehmet 
Garibi, Kırıkhan hakimliğine de Sa 
dık Mardini tayin edilmiştir. . 

Bu iki zatın Türkler aleyhinde 
şimdiye kadar yaptıklan ıkötü mua
amelelerle Sancakta kötü nam bı • 
rakmışlardır. 

Mehmet Cirip İskenderun F ran • 
sız istihbarat dairesi başkatipliği va· 

Mardinde park... zifesini görmüı ve 1933 te yine 

Mardin, (Husust) - Su, Mardinin 1 
ezeli dertlerinden biridir. Yaz ve ba
har mevsimlerinde ne içilecek, ne de 
kullamlat.;ak su bulunmaz. Bu sebebten 
her aile, bütçesinde su için ayda 7 - 8 
lira ayırmak mecburiyetin.dedir. Çlin
kü; su taşıyana bu parayı ödemek mec
buriyetindedir. 

Sakalar suyu §ehre 2 • 3 kilometre 
mesafedeki Ravza ve Fahriye ismi Ye
rilen bahçelerden getirirler. Bu sular 
çok iyidir. Fakat bir §ehrin ihtjyacını 
temine kafi olmadığından tesisata baş
lanamıyor. U zaltlardaki iyi suların ge
tirilmesi ise çok fazla masrafa müte
vakkıf olduğu isin harekete geçilemi
yor. 

Fakat, Mardinin su :htiyacr, tehit i as
la kabil olmıyacak bir vaziy:t arıcdi· 

yor. İyi su tcoıin edemiytnler. L:'zza· 
rure sihhate muğayir su içoek m",;
buriyetinde kaldıkları gibi bunu dı> ta
mamiyle tem·n edememektedirler. Me
murlar ve halk için vaı:iyct çok za -
rarlıdır. 

Bunlardan daha mühim bir sebep de; 
§ehir bir türlü ağaçlanamıyor ve te -
mb:lenemiyor. Mardin tek ağaçsız de
necek vaziyettedir. Ne bir bahçe, ne de 
§ehir içinde ağaçlı bir mevkii vardır. 
Bunun susuzluktan ileri geldiğin~ söy
lemeğe lüzum görm:.iyoruz. Susuz ağaç 
ve bahçe yetiştirilemiyeceği tabiidir. 
Sonra, temizlik de bir türlü temin edi
lemiyor. Susuzluk her yeri olduğu gibi 
bırakmak mecbu~yetini doğuruyor. 

Mardin valisi Bay Fehmi Vural, aha
linin ağaç ve çiçek arzusunu temin et· 
miş olmak için üç park vücude getir
miştir. Fakat bu parklar öyle fedakar
lıklarla meydana gelmiş ve yaıatıl:nak
tadır ki, başka yerlerde olsa ayru mas
rafla sekiz on park tesiıt edileceğin 
<le §tiphc yoktur. 

Herhalde Mardinin ezeli ve miibim 

• e, Holivuddaki bazı sinema artist 
leri bir suikast tertip etmek suçu ile 
ihbar olunmu§tur. 

Bunlara isnat olunan suç hiiku -
met aleyhine bir 1-omünist suikasti 
hı:ızırlamaktır. 

Bu komiteye dahil olan artistler 
arasında Fredrik Marh'm da ismi 
sayılıyor. 

Bunu,.. ı 'l l::crah· r. Avrupada bu 
habere pek inanılmamış, bunun bir 
şaka olacağı tahmin edilmiştir. 

derdi olan su i§ini bir ·an evvel h 3Uet· Fransızlar tarafından mebusluğa 
mek lazımdır. 1 s~çtirilmiş ve şimdiye kadar Fran • 

1 arsusta kömür 
sıkıntısı var 

Buhranın önUna geçmek 
için tedbirler ahnıyor 

Tarsus, (Hususi) - Şehrimizde 
kömiir darlığı bugünlerde artımştır. 

sız amaline hizmette kusur gösber ,. 
memiştir. 

Knıkhan hakimliğine tayin ecli • 
len Sadık Mardini ise Kınkhanda 
Türklerin aleyhinde çalışmakta ma 
baret göstermiştir. 

Bir Türk düşmanlığı Garo tara -
fmdan sureti mahsusada scçilmiı 
bu memuriyetlere tayin edilmiştir. 

Körniir hulrıı:ıkta mii~kiilat ~ekilmek- ---------------
le ,.c bulun n lıilc lınlk hunu değe· Düdük 
rinden çok fozlayu nlnıaktndır. 

BelP{li~ c hir lıuçuk ny C\'\'CI or· 
ınuıı dııirc:.İ tarnfıııdnn mii nderc erli· 
Jcn on iki hin kiloya vnkm kömiirü 
uım nlım:ı.. hunu iiç lıuÇuk kttnı~a fa. 

1.ir lııılkn tla~ıtıııı h. Faknı Tııı'\ u nii
fıh•tııHm çoklni!ıına ~t;tf' lıu ilılİ) nc-a 
kiifi grlıııc~ıiı;lir. 

Orınnn t1aire iııdı•n \' llpıl. ıı lıir ·ok 
~aıı~lııra r.:ı~ıııcn <'lırc kUıııür ~··lmc
mc i kayııınkn1ıılı~ıu OllY.nrı dik1ullini 
cclbcımi~ ve bunun eh p1cd tıraştı
rılmı tır. Bunlar nra mcla ihtikar ,.e 
elhirliği yapıl<lığı hLsedilen birkaç 
müteahhit ,.e kömiir bayii celhettiril· 
miş Ye kendilerine litznngelcn ~cmbi
hatta lmlunulınuştur. 

Nnlıiye müdürlerine kijyJerin )'nli
tıklnn kömürleri bizzat chrc ~etir
mclerinin bildirilme i tebliğ edilıni§· 
tir. · 

Alma11yada yapılan 
ticaret gemiler imiz 

Ankara 14 (~elefonla) - Jkti -
sat vekaleti deniz müsteşarı B. Sa 
dullah, iki arkadaşı ile bu ak§am Al 
manyaya gitmek üzere, §ehrimiz -
den hareket etmiştir • 

Heyet Almanyada yapılmakta o
lan ticaret gemilerimizi gözden ge
çireceklerdir. 

Hava kurumu Bafkanı 
rahat&ız 

Ankara 14 (T elefonln) - Türk 
hava kurumu başkanı B. Fuat Bul
ca ülserden rahatsızdır. 

Tedavisi için lstanbuldan Porf. 
Dr. B. Akil Muhtar davet edilmiş - j 
tir. 

"' Üni\"crsiteclc e\·velce yııpıl:ın llsıın 
dersleri mu:ıfiyct lmtihanlnrın:ı glnnl)•cn 
h:ızı tnlebclerln mazeretleri makul sörül· 
müş, bunlar hnkkındıı 21 blrlnclknnundıı 

ikind hir imtihnn dnhn ynpılmnsına ka· 
rnr verllmişUr. 

_(8 inci aahifacı.n devam) 
onun, İ§ine ge~ kalan bir işçi kızı 
olduğunu duyduğu vakit kaybettiği 
yevmiyesini telafi edeceğini bile 
söylemişti. Genç adamın eözleri ar
tık onda muhakeme kabiliyeti bırak 
mamı§tr. Ona tabi oldu, beraber yü
riidülcı-. Hatta yold&; solgun yü
zündeki etrafı morlaşmı§ açık yosun 
yC§ili gözlerini erkeğin yüzüne çe
virerek onu jy:ice tetkik etmi§ti. Ah 
ne olurdu, bu adam onun kocası ol
saydı .. 

Ve. temiz kıyafetli bu adamın 
yanında, §U partal elbise, su alan 
papuçlan, ip kaçıkları başka renk 
tire ile tutturulmuş çorapları ile .ilk 
defa kendinden, kendi hayatından 
iğrendi :ve heder olan gençliğini bu 
hayatından kurtarmak o.tcşile yan
dı. 

Bu geç kalmayı istiyerek başka 
geç kalmalar takip etti. 

Sırasına göre, fabrikaya gitmedi
ği zamanlar kendisine refakat eden 
erkekler, gittiği evler değişti. 

Hatta, fabrikada işlerin çokluğu 
bahanesile, eve uğratmayan geceler 
bile çoğalmıştı. Artık eline, fabrika
daki haftalıkla ölçülmiyecek kadar 
çok para geçiyordu. 

Şimdi artık o ne, fabrikaya geç 
kalmaktan korkuyor, ne de gitmedi 
ği günlerde kesilen yevmiyesinin 
bütçelerinde nçncağı rahneyi düşü
nüyor. 

Evleri tamir ettirilmiş ve büyü
müştür, giydiği yeni elbiselere ar
kadaştan gıpta ile bakrnatadırlar, 
hatta sofralarındaki yemeklerin çe
şidi de farklıdır. 

Bu vaziyetten üvey anası da 
memnundur, belki de o; geç kaldı- f 
ğı ilk gün, kapıyı yüzüne kapayan 

Güneş- dil 
teorisi 

(3 rwü sayı/adan devam) 

vammda olur. Ses başlar ve yanın 
konson halinde uzar. 

Bu itibarla önce ses (vokal) den 
sonra konson gelmesi lazım olur, 
(ağ) gibi. Demek oluyor ki konso
nu okutacak vokal başa gelir. Eğer 
başta yoksa muhakkak düşmüş ol • 
duğuna hükmedilir. 

Bunun (rsıcak - sıcak, ısıtma • 
sıtma, urum - nım) gibi yaşayan mi 
salleri çoktur. Her hece bir vokal 
ve bir konson dan yani (K .• V.) 
den yapılmış olduğuna göre keli • 
menin daima bir konson ile bitmesi 
pek tabiidir. Bunu fonnül) ile gös
terelim; işte üç heceli bir kelime: 

( V. K. + V. K. + V. K.) 
Güneş - Dil Teorisinin bir dus. 

turu da budur ... Teori dilin en ilk 
kuruluşundaki duruma göre kurul -
duğundan, asıl .kökleri tamamiylo 
bu (V. K.) - yani vokal + 
konson - teklinde olarak almışbr. 
-"lbrahim Necmi Dilmen, Türk 
Dil bilgisi dersleri, birinci kısım, 
sayfa 22 - u• 

Bu hale göre bir kelimeyi teori u
sulünden analiz ederken hece hece 
ayırmak, her konsonun başında bir 
vokal bulundurmak lazımdır. 
Düşmüş vokaller, ahenge tabi 

olarak konur. (Türk) kelimesini şu 
suretle analiz ederiz. 

Ut+ ür + ük 
Bunu tamamlamak için .kelime • 

nin ilk ana kökü olan ( V + G) yi 
de ba~ geçiririz: 

Uğ + üt + iir '+ ük 
Bir çok kelimelerimizin sonun • 

da vokal vardır. Bu hal, konson • 
dan sonra da vokalin geldiğini gös. 
terir gibi görünüyorsa da onu takip 
etmesi icabcden bir konsonun düş
müş olmasından husule gelmiş bir 
vaziyettir. Başka makelelerimde gö 
rüleceği gibi sonda kalmt§ olan bir 
vokalin, bir tak.un sebeplerle, bir 
(ğ) ile birlikte gelmesi zaruridir. 
Bu (ğ) bizde okunmadığı için ya. 
zılmıyor, fakat diğer lehçelerde ay
niyle mevcuttur: 

Altaycada (Katığ - katı ve Şibcr· 
liğ • sabırlı ve Sağıstığ - akıllı). 

OrKon yazıtlarında - (Elliğ • 
elli adedi ve Katunuğ - hatunu ve 
Dsabığ - sözü, orduğ - ordu ve çeriğ 
·asker, çeri ve kişiğ ·kişi). 

Divanı. lugatit • Türkte - '(Ta 
rığ - darı ve komuğ - kanıu ve kı§ • 
]ağ - kışla ve kalbuğ - kapı) v. a. 

Bu halde en doğru hece (V. +K.) 
formülü ile gösterilen ( Ab, ak, ac, 
al) tarzında olanlardır. (Ba, ka, ca, 
la) ve (Aba, aka, aca, ala) gibilcri 
ikişer heceden mürekkeptir. Bi
rincilerde baı vokaller, ikincilerde 
son (ğ) ler düşmüştür. 

Bu makaleyi bitirirken hülasa e· 
delim: 

1 - Kelimelerin manaları, harf
lerin muayyen mefhumlarının bir 
araya gelmesinden çıkar. 

2 - Vokaller değişebilir ve ke· 
limede esaslı bir mana değismesi 
yapmaz. Bu halde kelimenin mana 
sı ile vokalin fazla bir alakası yok-
tur. u • 

3 - Vokalle.r konsonlan okut -
mny.ı yarar ve daima konsondan ön 
ce gelir. Türkçede kelime konııonla 
biter, eğer vokalle bitiyorsa sonda 
bir (ğ) vardır ve düşnıii§tür. 

( Yeni Neşriyat ) 

Hava tehllkesl ve zehlrll 
gazlardan korunma 

Gelenbcvi ortaokulu kimya öğret
meni Abidin Haşim Özger hava teh
likesi ve zehirli gazlardan korunma 
çareleri mevzuu etraiında bir kitap se
risi neşretmeğe başlamıştrr. Kitabın 

ilk forması olan "Tahrip bombalan,, 
kısmı çıkmıştır. Diğer üç forma da 
sıra ile neşredilecektir. 

kapıcıya, kendisini kapıda gördüğü 
halde ••içeri al,, diye kapıcıya emir 
venniyen meydancıya ve dönÜ§te 
rıl!9tgeldiği hayatının ilk erkeği.ne 
medyunu şükrandır. 

· Baha Dünler 

Yunan Kralı 
Londradan dlJJJll~ .. ) _ Yu 

Atina 14 (Hususı ~ 
üma dönmek üzere Lo ttralı J 
raket edecek olan Yun~~ zb.,rel 
dün valide kraliçe .MerıY1 
derek veda etmiştir. el ek ı1 

Veliahtin nikahı .. g ;'c~ 
Atina 14 (Hususı) .

1 
ekte 

si günü burada bek]enı m .; 
nan kralın avdetinden j°11~0~ 
ve kral naibi prens Pav_ofredJ: 
nişanlısı Jngiliz prensesı .A'~ 
le birlikte geçirmek üzke;e ono'-.t 
ya gidecektir. Prens an ~' 
nişanlısı ile birlikte buraY9 .. JI 
nikahlan yapılacaktır.. v;, 

Gazeteler 66 devl~tınb 1011dııı' 
d .. ~ .. ·· d wn" essıl u ugunun e m 
cağını yazıyorlar. , 

lngilterede yapılan Y ~ t 
muhripleri •!it ~ 

A . (H .. ) - fııgt.11~ tına 14 ususı buhJıı,...~ 
gahlannda yapılmakta ~. 
Yunan muhribinin bir .5~ bİ ~us 
Yunanistana teslim edil tıııı., 
rilmektedir. 

KorkLJ...,..., 
.,..,.._ · (9 uncu aahifadaO ~ 

hayct bulan bir aşk, se~~ ~ (' 
lümü, mali bir felaket, ıısıs aıı ,, · 
h!diseler bir insanı ba~a~ ~ o 
eski itiyatlarını kaybettırit'tııf':', 
artık her şeyden Urlcıne~e eıııadi~ 

Bir şirkette 30 sene ınut ;,sl' 
lrşmış bir adam 56 ya}ln~ ]ı:tf~ d 
verince batün hayattan uz '~ 1~ııı 
Irk arkada§larmdan kaç~rı,, ıılt. '- >ıııı, 
korku ve dehşet içinde t.ıt~ ~ ~~d 
yar olmu§tu. Nihayet bir ···"ııe , 1 

nıdıklarmdan birinin #tlığl t ~ ~ 
Orada. yeni ve sakin bir ııa.1' -~ ~ha 

• ce ()IY. ~ 
ya başlayor. Altr ay ~?.11 ıcor . ~ 
eski haline gelıni§, butu~ rı<J r}'°"" 'i 
kurtulmuş bir adam otdıığ\l~dl tıı ~ /1 

Hulasa olarak söyliyece1>~ ~~· 
çük veya büyük korkutarııt Ço ~e ~,, • 
nimiz icat eder ve oniardJtlb~· 
di gayretlerimizle kurtul~ 
kat, bu kurtulma çareleri . şt1' ti 
nim herkese tavsiye ettiıt;~ I' 
iıtc, kafalarından %iyade ~ıt' 
bacaklarını kullanmaktıt'· ~ 
zerimize korku basar, aya~~ 
hareket edince onlardan 1''J~~~~ 

Bunun için. insanları 1'0 (~fı 
kurtarmak gayesiyle, onl3;Jtit 
getirmek, açık havada, ne~ 
ya§Cltmak lizımdır. 

- L""bnB~) 
(Altıncı sayıtt#" ;, ~ 

»de'Ji.. 
Mmrlı ~enginler, ~·nıı, . ;rltJ" ~ 
Iarmda, Bogaziçinde geçır Jtıtl~r~ 
di on hıra, Uibnnn dalın r-~ ,,~ (':, 
yiiksek ç:ım gölgeleri aıı;e ~-~ e' 
rünüyor. Bir buz fü:e:rirı J.~I 
ral1at \'e a fnlt yolları ;~r·ori !;. ~ 
zerleri otomobiline bıııı~ti ~~il' 
tin içinde, hir sineın:ı fe bif, tı".:ıt 
ntlmadan, heyecanmdıttJ k~'~ ti"~ 
betmeden, yazdan kı~a, )l2·tl~' 1 

ikl . 'ki' · or· ı;t ' ra, ım ı tm gezı ' ' ttı ~ 
relıennem lıavnsr i~in1fo. 'il'~-
atlcrde o Gebeli SmnıJtt111 tJO 

lı ikalarmcla dola~ryor. ~1~ f 
Sukulma~rih, Biha~d~~ıı1,ıı ~ 

Jm~m·eyr, Beyt l\fcrı,. dedi~· (/ 
gün hirer nıamure hnl~c,-rifl' ~ ~ 
'J1t dinlemek, nclcahat ,-eı11~r ıır'1 
mek, eğlenmek ve para ., 1ıı ~1 ,

1 
i~,. 

d .. dl' <t'.Jır lıer ~ene hurnlara unı Jiri ~<" 
11 

, 
elan çeşit çe~it insanlar f;,;

1
.,, iı ".d "I 

B'' .. 1 ıı:.r 
para <löker. Tnşm topr "b1ılP1 r 
içeceğin hu kadar rc,•aÇ ,/~ 
ı.liinya yiizünde nzclır. '(9f ;i 

Pazar günleri yollıı~j-; ç d ~j 
lcrlc, binlerle otouıobı 111cel'r.~i '°' 
seslerle, aki lerle l>i~ 11~~11:ıı F1 ~i ~C 
henzin clunınnları hır .. .,rtl' ..,fo 

"rııı·· ı"" Jarı örter. Lübnan~ 0 Jçııı1'1t) 
k<>şeye çekilmiş, agrnı ]c)et"' fi~ 
yalnız sönıUrecek a\" h~ cJiİ"~/" 

Bilmivonım, biz tt11 ff ~· ...ti~ 
• • fiil" er -. ı 

müyonız? .. Biz mı h9
• "'eti ! ~ 

ruz?.. Bin I.ühnan ıl~ ,5fl~ .. .6~ 
plh s 'I' ıı:-Ai" 

refah kaynagmm ba~ .st Jıl 9ilP" 
hir nefes almak; bnhtı) ıf·· 
.. k . . 'l.e,·lİ'ıottı .ul surme · ıçın ne .u .~ / qJ' 

yorum ki...... . .. ~ / 
- 12 Rı~ ıeS~!lM . ı"fıv• ,, 

Dr. Ce;JZ 
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011 
- K. evvel - 937 Çarşamba 

rab J ıı~ik gl~ neşriyatı: Snnt 12,30 Pliık la Türk 
~ Usı~s~. 12,50 llı:mıdis. 13,05 PH'ıkln Tilrk 

Soıı. sı. 13,30 l\lııhlclif pliık neşriyatı. H 

•ı ,:°'.kş:ırn ncşriyntı: Saııt 17 lnkılıip der. 
1..nı,·c i lnr. 

18 
rs leden nnkleıı Bııy Hikmet lla-

~rı:ı .30 Sekizinci Tıısarrur Ye \'erli l\lalı 

1 LAN 

TCRK 
ANTRASiTi 
Zonguldakta Tiirk Antrasiti 

Satışı serbesttir 
inhisar halinde dağlldlr 

h llıc~ı ~onferans: Or. Mıızoffer şc, ki. ı 9 
Sik· ~en 'c nrkodıışl:ırı lnrofındnn Türk 

~r A ısı. 19,30 Hnıho ronik komedi: (Fi· 
~tısıa;eııtcliği). 19,55 Dorsn haberleri. 20 
11ııı,1 k.n ve nrlrncloşlorı tornfındnn Türk 1 

rıı ;ı \·c holk şnrkılnn. 20,30 Hn,·a ra
lle. ?·:ı3 Omcr Rı:r.n tornfındnn nrapça 

ılaıı lu 2rı,45 N(•Zilıc \"C nrkod:ışlnrı tor:ıfın 
.\.). 

21 
r~ musikisi ,.c halk şarkıları. (S. 

~tstr,l;:ı Ş:ın: Bt'driye Tüzlin tnrnfınılın 
~tk a refukallylc. 21,45 Orkestra: 1 -
Dali)'Oviski: Cosı;e :\oi ette siivit. 2 - Sn
ltreııe: f.egenılc Creole. 3 -· Milow: Yien, 

Arzu eden her taı.:ir ve herkes 
Zonguldakta Maden Kömür İşleri 
Türk Anonim şirketinin Türk An
traaiti fabrikasına veya İıtanbulda 
Galatada Yolcu Salonu karşısında 
Tahir hanında 5 inci katta TURK 
ANTRASİT! SATIŞ MERKEZtne 
müracaatle nakliye ücretı kendile
rine aid olmak üzere vasıta üzerin- ı 
de teslim TI.irk Antrasitinin beher 
tonunu Zonguldakta İktısat V eka
JetirJ.:e ilan edilen (17) lira (25) 
kuruşa satın alabilir. 

Salıpazaraında M. M. Vektleti leva
zım E§ya ve Techizat anban dahilinde
ki dekovil arabalarının tamirine r.stekli 
çtkmadığı~dan 16. 12. 937 perşembe 

günü saat 14.30 da Tophanede !at. 
Levazım imirliği satınalma komisyo -
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak-

tır. Kep bedeli 200 lira teminatı 30 
liradır. Şartname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. İııteklilerin kanunt belge -

lcriyle belli saatte Komisyona gelmele 
ri. (319) (8250) 

Q &ı:ıla~e. 22,15 Ajans hııberleri. 22,30 Pliık 
, , ~ ~il n:;r, Opera ve operet par~alnrı. 22,50 

~ Sor;, erler ''e erte!ii g{ln{ln progrnmı. 23 

ö· 16-K. cııvel-937 Ptrıcmbc 
llıııukr~ neşriyn,'\: Soat 12,30 Pliikla Türk 
l'rı~ıkt•· 12,fıO Hnvndi~. 13,05 Plıi~la Türk 
' si, 13,30 Mulıtclıf pl:ik neşrıyat,ı. H 

; t"'~,:un ncşriyııtı: Snat 17 lnkılAp der
)\ır ,n "crsiteden naklen Doy Hikmet Bıı
e 'iea~~rınd:ııı. 18,30 Sekizinci Tasarruf 

Qr lir 1 ~lnlı llıırt:ıı;ı konferııns: Kız Sanat 
hıı 1 tktcbi Müdürü Dayan Ane . . 19 na. 
k · ncı. p •1 • • 
'Vllıa • cşrcv ''e saz semaı erı, pıyano, 
tııil&a~' C:clto, ve nısfi~ a ile. 19,30 Spor 
htrıer'.al~eleri: Eşref Şefik. 19,55 Borsa ha
taı1n,t ~o Cemal Kfımil ve arkadaşları ta
~0,30 ~n Türk musikisi ,.e halk şarkıları. 
1ııı~aıı a,·a rnııonı. 20,33 Omer Rıza tara
>ttı: Ok•rnpça söylev. 20,45 Fasıl .saz lıe. 
~an UYnn: Küçük Safiye, lbrahim, Ali, 
~~dl Cc\"dct, kanun Muammer, Klnrinel 
>aıı. ıs lanbur Eelôhnttin, ut Cevdet Ko
li~~ • A.). 21,15 Şan: Julyn tarafından 

t': 1 :0rkcıc.trnH refokntiylc. 21,45 Orkest
' ~ 0Ucnboclı: I.eMorioge aux J.ıınter
tıır.~.S'"endsen: llomance. 3 - Trans

'•b~r-İ \ ohzcltsıng in J.illput. 22,15 Ajans 
rtıt erı. 22,30 Pliıkla sololar, opera Ye 

ı ""Parçaları. 22,50 Son haberler ve er
.. urı" un Programı. 23 Son. 

17-K. cvvel-937 Cuma 

()itle • -
ilt lleşrıyntı: S:ıot 12,30 Pllıkla Türk 

, ık~\I, 12,50 lfovııdis. 13,05 Plakla Türk 
"ll\. 

1 1 13,30 • lulıtclif 1llôk neşriyatı H 

~ ~kş:ım ncşr!ynlı: Sani 17 f nkıliıp der. .,,,.c . • 
1 rsıtcrlen naklen Hikmet Bayur ta-
an. 18,30 Sekizinci Tasarruf \'e Yer-

1 lırırt:ısı konferans: Ticaret \·e Sana. 
. 

1 
1 unıumt kiitibl Cevat Nizami Dü

•'ırı ~ Halk şarkıları: Osman Pehlivan 
r ; an. 10,30 Radyo fonik dram: (Fe. 

1 ecrübe). l 0,55 Borsa hnberleri. 20 
l ''e k ı 1 , nr ·ndoşları tarafından Türk mu-
~J () e lınJk şıırkıl:ırı. 20,30 Hn\'a raporu 
1d 1 ,llıer llızn tarııfından nrapça söylev 

4 laıı ·~~an l\lıızıırrer ve nrkad:ışları t:ıra
ı\.ı 1.~ırk musikisi ,.e h:ılk şarkıları 

~ .. ,· .. ı,15 Orkt•sırıı: 1 - Webcr: Obe
" erırı. 

it r'lıtıı ır. 2 - J.ch:ır: Luslige Wittwe 
'l'rııl. • 3 - Slıopin. 4 - Ç:ıykoviski: 
' \ Cherı \•:ılse. 5 - Papu: Paraphrnse 
~2.~~C'ııJ~crg: J.c moulin. 
, c AJ:ıns haberleri. 22,30 Pliikla so

'l>er tle :ı \"C orıerct pıırçnlnrı. 22,50 Son 
r 'c erlcsi günün programı. 23 

'~-r 
( '· eıwel-9.17 Cumartesi 
l~ı 1 ı~i~ e llC"şriyatı: Sani 12,30 Plfiklıı Türk 

ı~ı,~· 12,50 H:mıclis. 13,05 Pliıkl:ı Türk 
ı. 14 s 

ı\k • <ın. 
~ ~ııırı n . S rtıır cşrıyatı: • anı 18,30 Sekizinci 

Ve , . 
arıı (! crlı i\lnl ı h:ırtosı konferans: 

t· ıı 1~ 112t>lcsirıdcn Sellıınl fızet. 19 Sa
~ferQ110110 ve l:eınnn rcfak:ıti!e. 19 30 < ,. o . 

t'nrcı' r. Ali Siikrü (Grip ve korun-
~ 1 \ e 

11 
crı) · 19 ,55 Borsa ha bcrleri. 20 

J l ve lı~kadaşlorı tarııfındnn Türk mu. 

1
: (}iller lk şnrkılnrı. 20,30 Hava raponı. 

, "Sellıa tlızn tnrnfındıın nrapça ı;öylev. 
llrJa11 1' haı Ozdcnses ve erka:ıa,ıarı ta
.\.). 21 llrk musikisi ,.c halk şnrkıl:ın. 
tı tıve~~ Orkcstnı: 1 - ncthoçen: Co

ı ttn~111 tur. 2 - Rfmiski Korsakoff: 
~ l\nı~~ 3 - C:ıykoviski: Srın doton. 

~.'hah n: Dac;,·nrn noh 7.avtın. 22,15 
·~ crıl'r' '>2 . • oııer 1• ... ,:ıo Plftkla sololar, ope-
ttıe,ı et ııarçalnrı. 22,50 Son haberler 

ırn ~ 
ııun nrogrnıııı. 23 Son. 

Dokloı 
llatız Ce · al 

lA•kMAN REKIM 

~ Oalıiliye Miitehaı.ın 
\ ~'tı:ıazı 

IMTIY AZLi BiR MUTBAH 
MALZEMESiNiN 

Türkiye için münhasıran satışı mute
ber ve ciddi bir d.:arethaneye devrolu
nacaktır. Muhaberat Almancadır. Ala
kadarların zirde ki adrese yazmaları: 

"Blanka - Fix,, E. Wakenhut 
Stuttgart, Katharinenıtr. 22 
Allemagne. · 

KURUN 
ilan tarifesi 
nAn sayf alarmda santimi 40 Kr. 
Resmt ilanlar 30 " 
DördilncU sayfada 100 ,. 
()ç ve ikinci sayfalarda 200 ,. 
Birinci sayfada 400 ,. 
Başlık flinlar 500 ,. 

Ticart mahiyeti haiz olmıyan 

kUc;Uk Ulnlar 20 kelimelik beg de. 
ta.<JJ 120 kurugtur. Eskiden mu. 
kavelesi oln.n müşterilerimizin 
mukaveleleri !llUddetince tark a. 
lmma.z. Uzun müddet devamb 

Hlnlar tenzilata tAbidir. nan ver. 
mek hususunda yalnız ve mUnha-

sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin !ren ilin bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul. 20335 

Sağlık 
Servisimiz 

Ruaua Coktonımu.ı Pazartesi g1lıılert 
.aat on beJ bu<;uktan )'lrmJ)'9 ka i ır ga
a:etemlz tdareb11.11ealr.de, eu.marte.ı g\lıılert 
cıe eaat li ten 19 a kadar LA.leli Tayy:ı.re 
apaıtunaııJan lldnct dalre Uç nwxıatada 
dalma okuyucuıanmw yedJ kupon muka
btılndo kabUJ eder. 
Aynı tekilde <11t doktortamzu• da olruo 

yuculanmız.m emlrlerlııe hazır bulwıınak. 

tadır. DlJ doktorumuz FahretUD Otşmen 
Parmakkapı tatıkl~ caddesıode 127 ouma. 
rada pazarteaı ~lert aaat H ile 20 ara. 
ımıda bulundutu glbl doktor NecaU Pak• 
fi de KarakOy 14.ahmudlye caddeBt 1-2 
numarada eaıı ve cuma günleri aynt eaat. 
!erde okuyucularmıızm cı.tııertne t>ak~ 
tar ve ufak tedavtlertıı! yapacaklardır. 

• • • 
İdarcleıi İltanbul levazım a.mirIIği • 

ne bağlı mücase11at için 51000 kr.lo ıs -

panak 26000 kilo lahna 51000 kilo pı -

rasa 4200 kilo havuç 14SOO kilo kere -

viz 25500 demet maydanoz 15000 kilo 
kamıbahar 27. 12. 937 pazartesi günü 

saat 15 de Tophandde levaznn !mirrği 

satınalma komisyonunda kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9608 lira 7 5 kuruıtur. 

llk teminatı 720 lira 66 kuruıtur. 

Şartnamesi komi.syonda görülebilir. İs

teklilerin kanunı belgeleriyle teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(318) (82'49) 

• • • 
Ord.u hastahaneleri için 30,000 kilo 

y:ıtaklık pamuk 17. 12. 937 cuma günü • 
saat 16 da Tophanede btanbul leva -
zım amirliği aatmalına komisyonunda 
kapalı zarfla ekailtnıeai yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 12,600 lira ilk teminatı 
945 liradır. Şartname ve nUmunesi ko
misyonda görülebilir. 

htektllerin kanunt bcl~leriyle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evveline kadar komisyo -
na vermeleri. (313) (8107) 

• • • l 

Hastahaneler için 550 mc~ aubay 
_ 2200 metre erat hasta abalığı kumaş 

17. 12. 937 cuma glinll saat 15,30 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği 

aatınalma komisyonurlda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bede -
1i 10065 lira ilk teminatı 754 lira 87 
kuruştur. Şartname ve numuneleri ko -
misyonda görUlebilir. İsteklilerin kanu 
ni belgeleriyle teklif mektuplannı iha· 
le saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (310) (8104) 

lstanbul Komutan
lığı ilanları 

İstanbul komutanlığı birlikleri ı'.çin 
70,000 kilo bulgura ihale günü talibi 
çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 29 
ikincikanun. 937 çarşamba günU saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
9450 liradır. prtnamcsi hergün öğle -
den evvel komisyonda görülo~lir. ls • 
teklilerin 709 liralık ilk teminat mak
buzu veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve 
sikalarla ihale saatinıden en az bir sa 
at evveline kadar teklif mektuplarının 
Fındıklıda KomutiJ.nlık aatmalma ko • 

Ayni umanda Bqtktq tramvay caC) 

deet Erip apartunanmda eO.ıuıetct EmlD 
Ftd.aıı muhtaç okuyuclllamnu:m çocu• 
larau etınııet edecekUr. 

' misyonuna vermeleıi~ (8239) (118) 

Aynca A.kaaray Pertn Eczanesi ya. 
nmda S:i2 numarada .unııetçl w aıbbat 
memuru Nuri Efm KURUN doktorunun 
vereceğt enjeklly<ı~lan bebertnı yedi lru
pon mukabtll.Dde •e abonelerimize en eh. 
verı ıeraltıe çocnklaraım aUnnet :ıınell• 
yelert:ıı yapacaktır. 

I.liınlertnı yazdığanrz doktor, dltc.'i ve sn& 
netçilere mllracaat ederken KURUN'Ul) 
tıtzmet kuponundan yedi tane götürmek 
'Az.mtltr. 

' 

DOKTOR 
NecaatUn Atasagun 
Her gUn 13bahlan ~ekiz buçuğa 

ak~amlan ı 7 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

••• 
İstanbul Komutanlığına bağlı olan 

ve olmayan birlikler namına binek, ko
şum ve mekkari hayvanı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hayvan sahiplerinin 
hayvanları ile Fındıklıda Komutanlrk 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(8287) 
~ . . 

Cinsi 

Eyüı '.Aptulve<Nt 
,; 

Çamur iıkelesi MetrQk 
ve fabrikası. ~ fabrika 

Sahibini~ f mlİ • 
Serezli Yusuf Ziya 'Vereseleri!"A.dviye, 
Şaziye, Nahide, Elmas, Muharrem ve 
Nizamettin. , 

, 

Me.haar 

ı 2000 

~ 
i2000 

Hududu --
Taposı 

gibi. 

No.• 
5 
2 
3 

3/.1 

Eyüp 'belediye tahsil ıubesi bina ve buhran vcrgtsınden ve EyUp maliye tah
sil şefliğine olan vergi bordanndan dolayı tahsi11t komisyonu kararile 15-12-93i 
tarihinden itibaren (21) gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhalesi 5-1-938 
Çarşamba günü saat on dörtde Eyüp Kazası !dare Hey'etinde yapılacaktır. Şart
namesi Kaza İdare Hey' etinde görülebilir. Mı:izayedeye iştirak edeceklerin 310 
nisbetinde ihtiyat akçelerini ihale tarihin den evvel Eyüp Mal sandığına yatırma-
larx ilan olunur. , (23976) 

• 

B'ANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM 

kAQAKOY PALM. 

Kirahk 

, 

GiQi VtRiMliDiR. 

AlAL~MCi ~AN 

odalar -
ı •. . . 

Ankara caddesinde Orhan Bey. hanında yanhane ve muayenehaıie, 
~·apılmağa elverişli kiralık odalar vardır. Gazetemiz idaresine müracaat. 

atelye 

lite~ae-n 

-~_Spic.i n ? 
Çünkü- ASPrRrN -seneler:" 

denberi her türlü soğukal~ . .......,. ~ 
~ gın_lıkla~ına ve

4 
ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz ... bir,ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir·. 

• i 

A S P_ I R 1 N in 9 tesirinden 
~ -'-

emin olmak için 1ütfen 
'1<.A • 

sına dikkat _e.di_niz. 
~ lmarka~ 
Q7 /'"' 

, ~ ı~~ b&eka g1lnlerde Oğleden eonn 
\...' 1~ 8 l'at kadar letantıulda otva: 
\,~, t '1UJnaralJ buaııtl kablı?eidı:ıdt 

17 numarada bastalannr kabul eder. 

Cumartesi &ünleri 14 den 20 ye ka 
dar haaulınnı parasız, Kurun, Ha 

33. Tümen Krt'atı için 36000 kilo 
kuru Fasulyanın ihalesi kapalı zarfla 
4- tkincikanun· 938 salı gıJılü saat 15.30 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
5040 liradır. İlk teminatı 378 liradır. 

Şartnamesi hergün öğleden evvel Ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü ma.dd~ 
!erinde yazılı vesikaları ile beraber iha
le günü ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplannı Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna vermeleri. 

·~----· 20885 
\ı.' . .:-bul eder. Balı, cumarteat ıom 1 
~~ltıt ~12" aaatıer1 hakUcf tukal'lly• 

~lk ~uayenehane ve n teıer011 
leletoa: 2ıou. l 

ber okuyucutanru dakupon muka

h !inde muayene eder. Telef: 23!153 

.. 

(835S). 

GAZETEMiZE VERECECINIZ il.ANLAR VE tLAN JŞLERINtz 
iÇiN BU NU~ YA TELEFPN EDiNİZ: ;-· 

Adreı: lıtaubul AnkaraCaddeıi 1 
VAKiT Yurdu altında No: 105 

......... r~~on:20335 ............... İİliİililiiiıı .. 
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~ Devlet ·Demıryolları ve Limonları işltttme 
. , · . -~ Umum idaresi ilanları · .' 

•• 1 1 

Almanyada Teknikum tahslll yapmak için Devlet 
Demiryolları hesabına talebe gönderilmek Uzere 
mUsabaka açılacaktır: 

1 - Müsabaka 3-1-938 pazartesi g'J nü saat 9.30 da Ankarada Devlet De
miryollan Zat İşleri Dairesinde Haydar pa~ada Birinci İşletme • Müdürlüfünde 
icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en aşağı orta mektep veya o derecede sanat mektebi mezunu 
olmalan, 20 yaşını mütcı.:aviz bulunma malan ve ahvali sıhhiyelerinin ıimendi

[er hidematını ifaya müsait olduğunun tdare hekimleri tarafından tasdik edil-.. 
ınesı şarttır. 

r 

Devanırı Resmiye, Mektep, Sinema, ır~aitr.O 
Gazino, Lokanta vKearaathane 

Sayın Direktörlerin nazarı dikkatine : 
Çakmakçılarda Küçük Yeni hanında 13 No. da her nevi hazır ve tımarlama: Me§hur Dl N O S A'irt iifidalr: 
koltuk, portmanto, portatif masalar ve ainema koltuklan SAOLAM, GARANTi ve REKABETSiZ FlY ATLA • 
LA satılmaktadır. Avrupa hezaren sandalye 175 kuruıtan ve koltuğu 275 kurtl§tan itibaren • 
TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ HER YERDE Dl N O S MARKASINI ARAYINIZ. TLE: 23371 

......................................... ! ..... ~~ 
------------------------------------------~-----

İki sene herhangi bir müessesede bilfiil tesviyecilik, demircilik veya buna P. T. T. Levazım MDdllrlUğllnden: ııl' 
mümasil makine kısmında çalıştr.ı§ ol duğunu isbat edenlere sanat mektebi me- ı Harici Aslı eri H. ıta- ı 1-ldare ihtiyacı için 10 adet biBilt let •Mk eksiltme ile mUn.akasaya. ~ 
zunları 24 yaşına kadar müsabakaya ka bul edilirler. -Y-

3 - Talipler müracaatnamclerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin tercü· af l i/an/arl muştur. _,_..,;1tJJleli 
. 2-M'.uha.mmen bedeli 4900 muvakkat teminatı 367.50 lira olup~. 1uı mei halim, polisten tasdikli hüsnühal ki ğıdıru, mektep şehadetnamesini ve bq- !Q İkin ..... -...+.... U )fiidilt 

ka yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri bağlıyarak Ankarada Devlet Dem.iryol- KC§if bedeli 69529 lira 30 kurut olan 10 • ciklnuıı • 938 ı--l gUnü sa at 15 de An.karada. P. T. r:D. • 
lan Zat İşleri Müdürlüğüne ve İstanbul da Haydarpaşada İşletme Müdürlüğüne Kütahya tayyare meydanı toprak tcs _ Satmalma. Kom.fayonuııd& yapılacaktır. O' 

müra'.:aat edeceklerdir. En son müracaat tarihi 25-12-937 dir. Bu tarihten son- viye işine talip çıkmadığından yeniden 3 _ İstekliler, Muvakkat t.eminat makbuz veya Banka mektubu ile k:ıil li-
raki m:iracaatlar kabul edilmiyecektir. kapalı zarfla eksiltmeye konulmu1 • nt vesalkini hamil olarak o gUn saat 15 de MezkUr Komisyona. Jllu.racaa.t eY 

4 - Müsavi numara kazanan1c1rdan Almanca lisanına vakıf olanlar tercih edi- tur. ihalesi 22. 12. 937 l'.Jlrıutnba gUnil 
lir. :ıı- :ı-- yeceklerdlr. Ja 

(4537) (8350) saat 11 dedir. ilk teminat 4726 lira 47 +-f.ant>UIU"' 
Sorulacak Sualler: 
1 - Umumi malfımat ve Türkvçe 
2 - Hesap, Hendese, Cebir 

-i - Şartnameler '.A.n1ia.rada. P. T. T. Levamn MUdU.rlUğünden, .u:ı...--
kuruştur. Kc§Ü, §artname ve projeleri (7885) 
348 kuruşa M. M. Vek~ti aatmalma P. T. T. Ayniyat Şube lfildUrlOğUnden Para81Z verilir. ~ 

3 - Fizik, Kimya 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gi • ------T-U--k-1--B-U_U_k--M--------~~ 
receklerin kanuni teminat ve 2490 sa. r ye Y illet Mecllsl 

4 - Almarl.:a bilenler Almancadar •• yılı kanunun 2, 3 uncu maddelerinde idare Heyetinden : 
Muhammen bedeli 6595 lira 50 ku ruı olan muhtelif eb'atta 1500 kilo Demir yazılı belgelerle idari prtnamenin F. 

tel, 3000 metre sinek teli, 1500 metre kal bur teli, 2500 metre hu.dut teli ile 1000 fıkrasında yazılı belgelerle birlikte tek 1 - Seben blıı litre benzin alma ca.ktxr. -~~ bl" 
. 2 - Şartname berC'i;ln Büytllt Millet M~liai Muhasebe MITT1Ur1Ugl.i'' 

nılo galvanize dikenli tel 30 - 12 - 1937 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşa- lif mektuplarını ihale saatinden bebe -
. t 1 A kar da M M delsiz olarak alınabilir. . • ~ 

da gar binası dahilindeki komisyon tara fından kapalı zarfla satın alınacaktır. mehal bir saa evve n a • · 3 _ Eksiltme 10-1-938 pazarteıJi gil nü saat 15 de Bür.,ük illet .Medil' 
Bu ic::e girmek isteyenlerin 494 Jira 66 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu- Vekaleti satınalma komisyonuna ver • 

:s hey'eti odasında oıaeaktır. 
nun tayin ettiği vesika ile resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3257 veya 1-7-1937 meleri. (634) (8151) 

4 
_ Ebiltme kapalı zarf uaullyte olacaktır, , 

G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmiş talimatname dahilin.de alınmış ehliyet 5 _Muvakkat teminaı lUO liradır. / • . ıdlf' 
vesikaları ile tekliflerini muhtevi zarfla nnı eksiltme günü saat 14 on döri'! ka- :.-----~--------ı 6 _ Teklif mektuplan 10 • 1 • 938 Pazartesi günü saat 't4 C!e l(adır 
dar H. Paşada gar binası dahilindeki komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ası.z hakimi B . _ı14 

v u hey'etine verilecektir. u aaatten 9on.ra mektuplar kabul edilmez. utcSN:. 
Bu i§e ait şartnameler komisycndan pa.ra.srz olarak dağıtılmakta.dır. 7 - Şartnamenin 4 ncu maddesinde iıtcnilen vesikala.ı: teminatın koO (4511) 

(8366) Dr.Muıat RamiAgdın zarf ıçertaine konutmut ot*8ktır. (834~ 
Muhammen bedeli (208000) lira olan 80000 adet n<>rmal hat çam traversi Muayenehanesini Takslm.Tallmane 

24-12-1937 Cuma gilnU saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare Tarlaba.şı Cad. URFA Apt. nma 
binasında satın alınacaktır. nakletmletJ.r, Tel: il553 

HAZIMSIZLIK 
Bu işe • girmek isteyenlerin 11650 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin p 

ettiği veeikalan ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı giln saat 14.45 1 azardan maada hergün: Oğleden 
ıe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l!zımdır. •onra saat ikiden altıya kadar 

Şartnameler 1040 kuru§& Ankara, Eskitchir, İzmir ve Haydarpaşa veznele- PERTEV Karbonat komprtmetetf 
rinde satılmaktadır. . , .• .(8198) 

Muhammen bedeli (22741) lira olan 1 No. Iı liste ve '(12374,09) lira 
muhammen bedelli 2 No. lı liıte, (1169,35) liTa muhammen bedeW 9 No. lı liste; 
( 3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. Iı liste, 3758,61) lira muhammen be
delli 5 No. 1ı liste, (783,27) lira muhammen bedeni 15 No, lı liİte ve (3611,69) 
lira muhammen bedelli 7 No. h liste muh tcviyatı Ankara gan umumt kısım mef
ruşatı 3-12-937 pel'§embe günü saat 15 den itı'baren ayn ayn Ankarada idare 

- Ti FOBiL -
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifobutalıklanna tutl 
mımıl için ağızdan alınan tifo bıp

. landır. HJç rahatsızlık nmıez. Her 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Çok temiz hi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~ 
.- öaünde tatalanık ~fbr. ·I ------ HER ECZANEDE SATILIR. 

binasrnda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için (1705,57) lira, 2 

No. lı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. lı liste muhteviyatı için 
(87 ,?O) lira, 4 No. lı liste muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. 1ı liste muhtevi
yatı için (281,90) lira, 6 No. lı liste muhteviyatı için (58,75) lira ve 7 No. 1ı 
liste muhteviyatr için de (270,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik ve sikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım dır. . 

Şartnameler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. 

(8321) 

Mekteponoeıre, Çocuk vellleırn
ne, OkuO DDrektörDerlne 
Mektep kitaplarınızı almadan .••• bir kere eıki tanıdığınız 

" VAKiT Kitabevine 
" ufrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yükıek ve Meılek ••. Her okulun, her 

aınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi nfa. 

Raıtgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

I htisaıa her yerde kıymet ver meli: (V AKIT KIT ABEVJ J 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her aor guya kartdık verilir. 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt ·İstanbul. Posta kutusu: 46. 

IstanbulVakıf far Direktör Jüğü ilanları 
Kıymeti Pey paraaı 
Lira Kur. Lira Kurut 
112 12 8 30 

Çemberlitaş'da Molla Fenari mahalle sinde Vezir han alt katta 22 No. lu oda 
arsası satılmak üzere 15 gün müc!detle açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 
27-12-937· pazartesi günü t>aat ıs- de yapılaı.:aktır. İsteklilerin MahlOlat Kale-
mine ıgelmelerl. (8279) 

.. · -l~tanbul B~lediyesi ilanları 
--

Vilayet dahilinde mevcut jandarma telefon ~ebekesinin takviyesi için lüzu

1 
1 

Denizyolları 
l'LETMl!SI 

Acenteleri: Xarak3y - IDSprilbaıı 
Td. 42362. Sirkeci MOhUrdu Zade 

Han telefon: 22740 

Karadeniz Battı 
DUrdiincü postası 

!atanbuldan çaıpmba ciinleri 

kalkın~ olan Karadeniz Hat

tının Dördüncü postalan ıs Bi

rinciUnun 937 den itı'baren yapıl-

mayaı.:aktır. .( 8332) 

·--------Deniz Levazım sa-
tınalma komisyonu 

ilanları 

~-T·ahmin-•. ·ed-il•en•bela!ldclil!l.!11(!'!8~39~3~) ılli 
ra (60) kuruş olan (78080) kilo ek • 
mek 27. birincikanun. 1937 tarihine 
rastlayan pazartes{. günü saat 14 te ka
palı zarf usulile a1mmak üzere müna -
kasaya koııuimuıtur. ı ı 

2 - Mıavakkat teminat (629)' l!ra 11 

(52) kuruı olup; p.rtnamesi komisyon 
dan her giln parasız olarak ahnabilh-~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı lcanu • 
nun tarifatı ldahilinde tanzim edecek • 
!eri. kapalı teklif mcktuplanm en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasrmpaşada bulunan Komie .. 
yon ba§kanlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri. (8230) 

mu olan 1990 tane ağaç direk kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Bunların hepu·~ ın•:::::::ı::M.ne::C=C: ... a-nt-:mm:u:::a:::'y.-ena:ma =-1 
sine 11940 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 27-12-937 pazartesi gün H 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı Ilı Perşembe gQnlert eaat 2 den 6 •kadara 
vesika ve 895 lira so kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tekli~ İ Ortaköy Ta!jbasamak Palangada 25 U 
mektuplarını havi kapalı zarflarmt yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimı il numarada Doktor Mllmtaz GU.noy p 
Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. fakirleri parasız muayene eder. j 

,(l), ,(8302)" 

-
PAnA\1 OLANIN 

'IÜZÜ GÜLE~. 

...... 
12 Birinci kAnondan 18 birinci k4° 

kadar Ulusal Tasarruf haftasıdır 1,,,j .. ~-· Bu harta içinde kumbarası ol mıyan her Türk bir k~a;JdıJi" 
para biriktinneğe ba§lamah, kum harası olanlar da mümku~at· rıo> 
dar para yatırarak ulusal tasarrufu arttırmağa çalışmalıdır oi" tıf'_ 

Bu hafta için.de bankamı:da ki tasarruf hesaplarına e~, .,;,., 
on lira yatıranlarla (10) on liralık yeniden bir tasarruf ,? ~' 
ranlar arasında 2 l'tlart 938 de kur'a çekilerek kazananlard':ıır· ~-' 
muhtelif ,Wbetlerde (1.000) bin lira ilcrtımi.ye dağıtılaca d,sı Ş)JJ'_, 

Yalnız, bu kur'aya iştiraJ: edel>ilmek ~çin yn~nlnn ~a:~ıt~ 
1938 nihayetine kadar en a~agı .(10), on lıralık hır bakiY ~ 
eı icabeder. ~ .. 


