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Bugün A.lıuıcı Sayı/anu:da 
Kenan Hult\sl 

Yeni Bir Köy Hikayesi Veriyor 

Öküz vebası 
dtv) ır olarak kalmak ve Al - sosyalistlerle krallık taraftarları " • 

t et bankası direktörlüğünü rasmcla mühim bir arbedo c;ıkmı§ -
Utmak kayitleri altmda olsa t 

YRINKI SAl'IMIZDA 

Aksi tali 
İngiliz edehi} ntından güzel bir 

H1KAYE 
~:i n~ı~lıi!~dan" çel<ilmiı ırZ:.,ı,.ta müdahalecle bulunınUf ve An{ıanı. za (Hud) - U.tor 1 tay TUrkleri lııftaı.idanben huır· Jıld·e "'.uhım hır hadi .. dir. kırk kadar nünıayiıçiyi tevkif etmİf da yeni rejim :yams (b,.P..) ilin •· lanmalıta, ookııklarda taklar kurul " 
'- ısenın manası nedir~ tir. Yirmi yaralı vardır. dilecektir. !la bayram ııfinU için Ha· maktaydı. Fakat gelen ••• haberler, "Ut c:._h V tahrikçilerin f esatkiir lıareketleri do· ~ • "" t ersay mualıedeşi - '(S S 4 S .. 3) Ç · lb h. H · ~~1~~~~~.:;;;!f:~~ Alaturkada yeni bir Enonuoa. s"ı~s takeuırıenm: rıa ım oyı 

~· y rnası gayesini istihdaf edi - sa b a h "S; ~ \l~g planı sukut ettikten 
tiı)~ 'ıq )ine Almanya' ile harici 
-• rC.İltr ı.nda .asgari bir liad daire-

YAZAN: s. Gezgin 
ı{İl'ılaıaadi te§rikimesai imkanları 

~!bt; ~radı. · • 
'\ ... ~ t~' bug~nkü Nazi Alman -
~ ,·~, .. _ onomık prensibi başka _ 
ıl. • .,Yona} Sos l ' .. . 
~. t ita} . ~a ızm reıımı tıp-
~· ya gıbı otar§İ taraftarı _ 

~·t~\t .. 
\) .\~ e arkadaşları iktisadi .sa • 
~~~ ~n. milletinin kendi kendi
~ ~li\k~nı istiyorlar. 
~~~et) lln olduğu kadar başka 
~. C ~lıt~l~1mal mübadelesini kes 
''~ 'b1.ı n or ar. 

t>tra) 8:;ktadftn doktor Şaht ile 
syalızı:t reiiminin eko -

~ . · ASıM US 
~.~ (Soııu.Sa. 4 Sü 5) 

~a;-
~-~o·~-
'-• ~anculara, pla~ 

tıı~ k daları mecburi 
~ •hnmahl 
\:~ tı.1t lltteaıue k \....""1 ltı Yok lmıenüı müdahale et. 
~ ç. ltıra.~k · Elverir kJ bıışkalarmr.ı 
~ ~~t<lıkıar OekUde olmıwn. Gramofon. 

.._bı~ 1ı./lr, bııın: ~s~cr nerelerde ne;,e te7• 
~~'it 1C..tı~ı dU: z. Fakat herhalde meııe. 
- 'llı!lr ~n t«ıcrtı klUınıuı karşısında pltık 
~01lt.ııı ııeaı be için bir te"1ye c:;alınıın 

~~tı,~1 ecııınıc:lru: yavaı olmnk "neı;ıe .. 

~
• •tık.-. lt.zımgelmez mi' 
""I ... net l ti • "I el'ltı buı 11 yen bn::ı dUkkMlann 

tJı.:: 4... Undu... . . ' .._~ ~ {)! lla.ta 6u )erlerde böyle gra • 
. "it ~~la.ı- r:a: ına:&zaln.ra rastlanıyor ve 
G~ d1tııYnn~htnn akş~a kadar dur. 

~~lt tı?udu ., (:l:;·ıcını 1coparıyorlnr. 
ili dUJ t • 

• ot~ tl:ttııarcı \ tı.._., ~lerını a, devamlı ııuretle <;alan 
"'l~ .. lt'·tı"trıck •

0 
dı"arıyı taclz etmlyecck 

\~'~1tı,::\n lta.p-at.nı z re granıofontarm U7P

•i,~' ~ herhal:.ıı tavsiye edemu.aek 
~ lltova. edil c llCS eızdırmayan blr"r 

' ' mcaını mecburi kılablll 
\.~~'c Clfr. dll\(J 
L"'lc "\ıtl<tın~ ~"n•n 'nercııln" y:ıpnca~111,. 

" it •· atıvı • -~ ktnıarda • c odacğt ihtiva edemi-
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Konferans, . ' bırakıyorum 
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bunlarm ıçınde ,_ mı...tır · 
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c;ırmıyorum. Hemen her gece ık_•. uç 
fasıl yapıhy..,r. Hem seçme, guzel 

l d n 
örülmüt fasıllar. Bu fa· 

parça ar a . .1 .1 ''d"I 
ıı_ da da eskisi gibı sı sı e gu u .. 

Si ıar . , __ \.:'\' • 
.. 8' makamın ıka KAU~ ıyetı, 

muyor. ır •• "d 'k b'r den ta curcuna., ya 
evrı e ı .. . 1 . d 
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rkı usulteri baş°ka eserler c::'lını -
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. Fakat, e tJl'lek• .halde değilim. A -
Hüküm verec :::..:.:.:.---~~__;_-;_---------• • ç .. manda 
~üdardan yüzerek Sirkeciye 

kadar geldi 
heyecana veren Havvan* 

Halk• narcaan bır:ı öldürüld~ 

Dün sabah yapılan maçta 

Fenerbahçeyi 2-3 yendi 
Dünkü · lik maçlarında 

Fener, Galatasaray, Vefa Gü
neş, B.e.şlktaş rakiplerini yendi. 

Enosis l:alcjinin rltlatllğı t<'lıli!.-r.ler<lrrı biri. 
(Yazıları 9 ncu sayfada) 

"Skotland Yard,, 
Bütün dünyada bu isimle tanınan 
lngilteredeki polis teşkilatı, 100 
Küsur sene evvel ne kadar büyük 
güçlükler çekilerek kurulmuştu? 

Bu husustaki alaka uyan dıncı yazı; bugiin 8 inci sa)ı/amızda
dır. Yann da " kotland Y"rd., §ef lerindcn Sör 11a:il Tom11onun en 

enteresan maccralnnndan "Kaybolan Prens,, i tc/rilm ctnwğc ba§lı
,·ara ğı:l .. 
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Hafta içinde 
iktisadi sahada 
neler yapıldı? 

Amerikadaki Y0ni ikllsaCli lluhra 
Ruzvelt "Yeni 
sistem,, den vaz 

geçecek mi? 
- KURUN lktısat muhabiri yazıyor -

Geçen haf ta içinde şehrimiz yine 
mühim iktisadi hareketlere sahne 
olmuştur. 

Bu arada önümüzdeki mayısın 
26 smda Berlinde kuru!acak" Bey
nelmilel küçük sanatlar sergisi,, ne 
memleketimizdeki kiiçük sanat er
babının davet edilmiş olmasını b\ -
rinci planda sayabiliriz. 

Türk küçük sanatkarlannı Ber -
line davet etmek için sergi komitesi 
ne mensup bir azanın memleketimi 
ze kadar gelmi~ olması dikkat nnza
rımızı celbeden mühim bir nokta ~ 
dır. 

Çünkü, Türk küçük sanatkarları
nın kısa bir mazisi vardır. Bundan 
beş on yıl evvel memleketimizd~ kü 
çük sanatlar bir kısrm ecnebilerin e
linde bulunmakta ve küçük sanat -
lan da tamamiyle onlar temsil et -
mekteydi. Filhakika bu arada bazı 
Türk sanatkarları çalışmış ise de 
adedi hiç denecek derecede az bulu 
nuyordu. 

Hükiimetimizin Türk ki..icük sa
natkarlarını korumak için nldığı ha 
zı tedbirler, bu sanat şubesine men
sup Tiirk vatanda~lan büyük bir is 
tek ve gayretle çalışmağa sevket -
miş, yabancı küçük sanatkarlar da 
birer ikişer memleketlerine gittik -
ten sonra "küçük sanatla1 .. tama -
men Türk işçilerinin elinde kalr.-ış 
ran muvaffak eserler meydana getir 
miştir. 

Her yıl f zmirde açılan Enternas -
yona} lzmir fuarındaki küçük sanat 
knrlarımızm teşhir etikleri işleri yer 
li ve yabancı bir çok sana.t §ubeleri
nin işleri arasında ıJiileri kamaştı -
ran muvafak eserler meydana·getir
mişlerdir. 

Ayrıca milli küçük el işleri sanatı 
mız olan yazma ve dokuma konpe
ratifinin herkesin gözüönüne koy -
duğu yazmalar, tülbentler, nefis çi-

. çekli yatak ve yorgan örtüleri, kun
duracılar kooperatifinin zarif iskar
pinleri, madeni sanatkarlnnn güzel 
ve sade karyola, soba ve emsali iş -
ler gibi hakikaten fuvarda en fazla 
zevkle seyredilen ve alaka gören 
mallardı. 

lşte, bugün Küçük Tiirk sanatkar 
larımızm Berline davet edilmit ol -
masının sırrı da meydana getirdiği 
bu eserlerden dolayıdır. 

Sergi komitesi, Türk küçük sanat 
karlarının Berline gelmeleri için her 
türlü ihtiyaç ve masraflarım deruh
te etmektedirler. 

Sergiye İ§tİrak edilip edilmiyec:e
ği hakkında henüz kati bir karar ve 
rilmi§ değildir. Sadece vaziyet ikti -
sat vekaletine bildiı-ilmi§tir. 

Itriyatçılar birlik kuruyor 
ikinci olarak bu haftanın mühim 

sayacağımız iktisadi bir hadisesi de 
ıtnyatçıların bir birlik kurmak için 
Milli Sanayi birliğine müracaat et
meleridir. 

Hafta arasında kısaca bahsettiği
miz bu birlik meselesine burada bir 
daha temas etmek lüzumunu duyu
yoruz. 

Malumdur ki ıtriyatçılık Türki -
yede pek eski ve milli bir sanatımız 
dır. Evvela köylerde köylülerin ip -
tidai vasıtalarla, çiçeklerin sularını 
çıkartmak suretiyle başlamış olan 
ıtriyatçılrk, yavaş yavaş terakki et
miş, köylerden şehirlere intiknl et
miş ve şehir sanatlan arasına gir -
miştir. 

Fi1vaki bazı köylerde halen eski 
jptidal vasıtalarla kolonya esans ve 
saire yapılıyorsa da asıl bu işin mü 
him kısmı İstanbul , lzmir gibi bü -
yük şehirlerimizdedir. 

Bugün halkın ıtriyata rağbeti es
kiye nisbetll'! bir hayli arttığı gibi 
bazı kom~u memleketlere de ıtriyat 
satılabilmektedir. Yalnız, bazı ıtri -

telye kurarak kolonya ve esans yap 
makta olduğundan ıtriyatçılığımı; 
son zamanlarda sönmeğe doğru 
yüz tutmuştur. Bu gibi ıtriyatçılar 
sade para kazanmak hırsı ile olma
dık hilelere baş vurmakta, asitlerini 
azaltarak, renklerini deği~tirerek 
kokusuz ve tesiri pek çabuk geçen 
kolonyalar piyasaya sürmektedir -
ler. Bu vaziyet asıl ehliyeti olan it
riyatçılan son derece sinirlendir -
mektedir. 

Bu itibarla şehrimizde bulunan 
ıtriyatçılar bir birlik kurarak bunlar 
la mücadeleye karar ''ermi~lerdir. 

Milli Sanayi birliğine yapılan mü 
racaat tetkik edilmektedir. Şimdilik 
bir nizamname hazırlanacağı söy -
leniyor. Fakat bu nizamname ne "'. 
bi maddeleri ihtiva edecek? Üzerine 
bu işi almış olan Milli Sanayi birliği 
memleketimizdeki ıtriyatçılığı ve ıt 
riyatçılann vaziyetini inceden ince
ye tetkik etmeli, bundan sonra bir 
liğin hedefini tayin etmelidir. ld -
dia edildiğine göre ehliyetsiz ıtriyat 
çılarm piyasach\ görünmesine biraz 
da Ticaret Odası ehliyeti olup olma 
dığını tetkik etmeden sırf odaya aza 
kaydetmek için her müracaat sahibi 
ne ticaret vesikası vermekte lnhi -
sarlar idaresi de vaktiyle birer birer 
atelyeleri gezerek ihtiyaçları nisbe -
tinde verdiği alkolden §İmdi vaz ge 

(Sonu 10 ncu sayıfada) 

Yntuin peşinden : 

Amerikan reisicmnlıuru Roo$cı•clt 

Vaşington 28 A.A.) - Ayan mtt.:
Jisi demokrat partisinin §Cfi Barkbiye 
gönderdiği bir mektupta, Reisicumhur 
Ruzvelt, 938 bütçesinde muvazene te
min etmek üzere yeni ziraat kontrolü 
kanunundan doğacak masraflann 500 
milyonu tecavüz etmemesini talep et
miştir. 

Yeni buhranla mücadele etmek Uzere 
hükumetle husust endüstrinin teşriki 

mesaisine istinat eden Ruzveltin yeni 
iktısadi siyaseti henüz fili neticelerini 
hissettirememektedir. 

Ruzveltin hususi endüstriye kaIJI 

Franklen Buyyona 
dair bir haflra 

Franklen BuyyônÜn ölümü münaıebetile bir Fransız gcızeteıi 
Türk dostu olan Fransız diplomatı hakkında §U fıkrayı anlatı
yor: Ruı Çarı ikinci Nikolanın yeğeni Grandük Kiril Frank
len Buyyond bir gün Pariıte bir ak§am yemeğine çağırmıı. Fran 
•ada zerafeti ile olduğu kadar oburluğu ile de ıöhret eden Frank 
len Buyyonıi Ruı prens ile birlikte Madelen ıokağında büyük 
bir otele gitmi1ler.Burada mü eııeıenin direktörü tarafından kar
fılanmışlar. Müdür merdivende önlerine geçerek yol göıtermiı. 
Fakat Grandük göıterilen odadan İçeriye girip de arkaıından 
kendisini takip etmek iıtiyen Franklen Buyyonri eli ile tutmuf, 
içeriye girmeıine meydan bırakmaml§: 
- Möıyö, ıiz lütfen fU odaya buyurunuz.,, 
Diyerek bu defa ayrıca bir yemek maaaıı hazırlanmıf olan ikinci 
bir odayı gö•termiıti. 
- Bu nasıl olur? Ben burada kendi bQ§ıma mı yemek yiyece-.... ., 
gım .,, 
- Ôyle ya, ıiz bunu bümiyormuydunuz? 
- Hayır, katiyen bunu bilmiyordum. Ya prens ne olacak?,, 
- Pren• de kendi bQ§ına ayrıca yemek yiyecek. Usul böyledir,, 
Franklen Buyyön otel direktöründen aldığı bu ceıJabı kendiıine 
karft bir nevi hakaret, çirkin bir alay gibi telakki eder~k içeriye 
hiç girmemek, hemen oradan geri dönüp gitmek iıtemıf. Fakat 
bu ıırada karnı da fena halde acıkmıı olduğu için yine clayana
mamı§. Geri dönmekten iıe yalnız bQ§ına içeri girip yemek 
yemeği tercih etmiı. 
Yemekten ıonra prenı gel mi§. Verilen yemekten memnun kalıp 
kalmadığını ıormuf. Evet, pekmükemmel, fakat neden böyle ay
rı ayrı odalarda yemek hazırlandı, bunu anlayamadım eleyince 
prenı Kiril fU cevabı vermiı: 
- Çünkü inıan yemeğin tadını ancak böyle yalnız yediği zaman 
anlar. Bir taraftan güzel bir talztm sözlerin inceliklerini zihin 
ile tahlil ederken diğer taraf tan Cl§çıb~ının yemeğindeki lezzeti 
takdir etmek mümkün değildir.,, 
imparatorluk devrinin Ramazanlarında Abdülhamid her ak§a~ 
Yıldıza birçok yüksek rütbeli kimıeleri il tara davet ederdi.Fakat 
bu davetlilerin hepsi sarayda kendi hallerine yemek yerlerdi. 
Kendi davetlisi olduğu halde Franklen Buyyon ile bir ıolra ba-

şında kar§t karııya yemek yemiyen Ruı prenıinin bu muamelesi 
ele hiç §Üpheıiz Çarlık idaresine mahn,. ıaray adetlerinin 
icaplarından ol.acaktır. Fakat prenı bunu açıkça ıöyleme • 
mi§, yalnız bCJ§ına yemek yemekle bu haTeketini Fran•ı:r. ye
meklerine kar§ı duyduğu takdirkarlığın bir eıeri gibi ifade 
etmiı. 
Bir rivayete f(Öre Franklen Buyyoni.iıı Türkiyeye doıt olmcuın
da bu hadiseden onda kalan acı hatıranın teıiri de vardır: Frank 
len Buyyon aç!ığın ıztırabı na dayanamayarak prenı Kirilin 
ye;r.eğini yemig; lakct kendisi ile bir ıolrada oturmayan pren.e 
kar{iı i~indeki hiddeti de muhafaza etmiı. O .zaman Çarlık Ruı
ycıımn ıiya:ri mağduru ol.an Türklere karıı cloıtluğunu ıonra
clan göstermc!ı s:.ıretile hem Türk· Franıu: Joıtluğuna hizmet 
ctrr.ij, hem de bu hiddetini teıkin etmiı .. 

Haıan Kumçayı 

ittihaz ettiği uzlaıtıncı tarzr hareket
ten Nev deal (niyudil) den vazgeçildi
ği manasının çıkarılmaması lazım gel
diği tekrar edilmektedir. Reis~.:urnhu

run kütlelerin emniyetini muhafaza et
mekte ve D:ifuzunu azaltmak tehlikesi
ne maruz kalmadan "nev deal = yeni 
sistem .. den vazgeçmesine imkan görül
sistem,. den vazgeçmes:ne imkan görü
lememektedir. 

Bununla beraber bazı kuvvetli grup
lar Nev dealin içtimaı ıslahatının birço· 
ğundan Ruzvelti vazgeçirmeği ürr:it et-
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mektedirler. Endüstri ve maliye 
nin bazı mühim gruptan da 
Ruzvelt tarafından tayin cdileıt 
kuf devresinden istifade edere;_ 
dealin başlangrcındanberi kayb 
dukları nüfuzu yeniden kazanrıııl' 
raşmaktadırlar. . j)İ 

Parlementonun tarzı hareketı. 
rafın hareket tanı üzerinde ıesit 
edecek ve N ev dealin milli progrıt'1 
rak kati surette tehir edilip ed~;ıe 
hakkında o zaman bir hükÜtn ~e 
lecektir. 

Dil üzerinde konuşmalar 

Dil yayılışının kıs 
bir tetkiki 

Yazan: A. ismet Ulut<LJt 
Son cumudiye devrinin felaket

lerinden yeni kurtulmuı olan Av. 
rupa, bunun aksine olarak o dev
rin bereketlerinden faydalanmıt 
bulunan Orta Asya medeniyeti a
rasında küçük bir karıılaıtırma 
yapmak dil davamızda bizi ay
dınlatacak çok hayırlı bir iş olur. 

Ellinci arz derecesine kadar in
mit olan buzlar, Manı denizini 
Orta Avrupayı, Ruıyanın ıimalini 
örtüyor, hatta biraz cenuplara ka
dar iniyordu. Bu mmtaka Asya
da Altay dağlarının çok yukarı
sından, Baykal gölünün timalin
den geçerek Sahalin adalarını i- ı 
kiye bölüyordu. Bu itibarla Or
ta Asya cumudiyelerin istilasına 
uğramış değildi. Yalnız yüksek 
dağlarda buzlar bulunuyordu ve 
bunlardan inen sular büyük bir 
iç denizi besleyordu. 

Suların fazlalığı oranın bere • 
ketini ar\ınnıştı. Irmaklar kena • 
nnda, iÇ deniz kıyılannda takım, 
takım toplanmıt olan halk orman
lardan, çayırlardan, verimli top
raklardan faydalanmasını öğren
miflerdi. Bu boJJuk içinde inkişaf 
etmiı olan fikirleri o zamana gö
re bir medeniyet yaratabilmitti. 

Büyük bir krsmı buzlar altın
da, diğer bir kısmı da soğuğun te
sirinde bulunan Avrupa, pek sefil 
bir hayat geçiriyordu. Orada in
san denebilecek mahluk (Homo 
Neandetalensis) denilen bir tipti. 
Bunlara insan adı verilebilirdi. 
Çünkü ate!İ biliyor, çakmak 'ı:a • 
şından silahlar yapıp kullanıyor, 
kaınplar kurarak toplu bir halde 
yaşıyor, buldukları mağaralara sı
ğınıyor, geçinmek için av arka-
sından koşuyorlardı. · 

Fakat bunları hakiki insandan 
ayıran birçok vasıflar vardı: Vü
cutları baştan ayağa kadar kıllı İ· 
di. Öne <'ğilmi! duruyor, bat· 
larmı yukarıya kaldırmıyorlardı. 
Kafa. taslarının kemikleri ç<>k 
kalındı. Beyinleri bunun içinde 
hapsedilmiş, tekamülden mahrum 
bir halde idi. Koşmayı, hareketi 
idare eden merkezler çok müte
kamil, zeka ve konu§ma merkez
leri ise hiç tekamül gC>5terememiş
ti. Yani bunlarda zeka ile konuş
ma yok demekti. iri yarı mah
luklardı. Hatta dev masallarının, 
bunlara ilk tesadüf eden hakiki 
insanlardan ıonraki nesillere kal. 
mı! hikayeler olması pek le ihti
malden uzak değildir. 

' İtte Or•.:a Aıyada tam İnsan o
lan Brakisef aller medeni bir ha
yat sürerlerken Avrupada bu tip 
mahluklar bulunuyordu. Zaman 
değişti. Cumudiyeler yaval ya • 
vaı kutuplara doğnı çekilmeye 
batladı. Soğuk yerler ısınıyor • 
du. Bunun neticesi olarak Avnı • 
pada vaziyet batkalatb. 

Akdeniz göllerden ibaret ol -
duğu için Afrika, ispanya ve ltal • 
ya gibi yerler de Avnıpaya biti -
şikti. Bu bititme noktalarından 1 
göçler batladı. Afrikada bulu· 
nan Dolikosefal Negroitler Av -

rupaya geliyorlardı. Bunf~r ~ 
andertal'lara rastgeldikçe §'1 
li sava§lar oluyor, Dolik~ 
bu gulyabanileri mahvede 
ğaralarını alıyorlardı. su: d' 
beraber ya§a}'ı§ durumu pe 
ğİ§meyordu. Çünkü Nel1'~ 
yüksek bir zeka eseri gös'~e. f 
yor, Avrupaya yeni bir defır 
tiremiyorlardı. . 

Cumudiyelerin çekilmesı 
0
fl 

Asyanın kurumasına scbeP ~~ 
ca oradan da su, münbit toP b ~ 
bulmak, medeni ve müref~etif 
yatlarını devam ettirmek ıb 
ciyle göçler başladı. . f 

Avrupaya daha geç gelnı~f f 
Orta Asyalılar yerleştikleri~ 
lerde, bize bugün bile varlı~ 
nı gösterecek büyük t~lar~ 
Jitik eser dikiyorlar, kasab 1:1, 
parak çıktıkları eski yur~ 
adlarını buralara veriyorl 

gibi iaÜJi}erden.Frans.anın "ll.e.. 
renin cenubunda yüzlerce2 
dır. Dikkate alınacak en ~ 
nokta şudur ki, her nered~ 
hir yahut Dolmen gibi M ~ 
eserler varsa orada Asyahıl. 
açık aöyliyelim; Türk hanÇ ., 
ne uygun gelen isimli )·erle'~ 
lunuyor. (Sağnak, Ağnak, I~ 
yak ... v.s.). Hele bu yet ad~ 
sonundaki (ak) eki bizi s'f ~ 
cak en kuvvetli bir projtlıt l 
Türkçede yer adlarının (~~ 
nihayet bulduğunu unutııı~ I 
(Batak, yalak, yaylak, kıtl ~ 
lak, durak, yatak, konalcf,J~ 
nak .. v. ı.) gibi. Brakis~ b;rf. 
A vrupada görünmesi yen• ~ 
§ayı§ın baılangıcı olmuf, JllJ,f 
devir doğmuştu. Orta AsY• A 
deni bir hayat sürenlerin ° j ~ 
niyete uygun dilleri ve hatt 
biyatları olduğunu biJiyo%'~ 
Andertallardan yeni kU .. ıeı'. 
mütekamil olmıyan Ney;t!'1"»1 
istilasına uğramıı dilsiz bjt dil~ 
paya Asya Brakisefalla~ıııı~ t1

1 riyle birlikte geleceklerı ~ 1etlJ 
bir ıeydir. Ya yerleştikler•1,.ıı~ 
den kovdukları, yahut arıı 1'" 
çalı~tırdıkları Negroitler~idit•.ıe• 
öğretmi§ olmaları da tab~~İ 

Ancak, iklimin, hayat 
11 
ıe 1 

nm değişmesi Orta Asyadl'Jıf ~~ 
dil üzerinde -esaslı u~t:eıi'·ı', 
bolmamak şartile-- ıuP 1etJ 
takım değiımeler vücudll .ıJ 
cekti. de'I, 

Bu değiımeleri der~1~ıeri ~· Orta Aıyanın türlü ksb• ,O ~i' 
bile görüyoruz. Bundll"ii~ J1 
ki, mekalelerimde vereCe ~~· 
saller bunu anla'aıcakt•~:~ 
§U va\' ki, henüz bu dili 

0 ıı" '' 
ye ba!layan Negroit~~ i~~ 
konu§urlar? Çok degıft J,J/ 

ğil mi? 1e!:( 
Beri tarafta Ön Asya'f:d~ 

mit olanlar da yüksek .ıtı t,ı ~ 
ve kültürlerini sonrad~tı ;,,1ı '1 
katılmıı olan bugünku 'l-"-~ 
en eski cedleri, Aınurt'j eıı' 'İ 
rirken, dil vermeyi i~ııt~ıııet";! 
leri de artık bütün bılS'stf!/'f' 

(Sont(: 10 ~ 
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Yere batan 
ŞEHiR HABERLERi 

~ ~- .. 

r 

~AIL:., 
:!llıııı•tl" .. ""''"' ~ru.... "' .. "'""'lltıııııe 
( 3Cakdeti J 
' Auısuıda ' 1 Tramvay şır-1 
\ ketinin sabrı ) 

j !~ .. "::!.v:~,;J 
'! takip eden tramrayların, arala· f 
j rın.da en a§ağı yirmi metre açık· \ 
\ lık bulundurarak i~lemelcri za· l 
/ ruri kılınmış. Traı~ıt'ay kazala· \ 
~ nnın öniine geçmelc maksadiyle ~ 
l alınan bu tedbir, Tramvay Şir· ~ 
~ ketini bir ha,·li diisündürmii§ f = . l .1 ~ -
f o sa gerektir. i 
\ Zira. Tramrny Şirketi böyle f 
{ bir tedbiri bugüne kadar hem j 
~ alıyor, hem almavordu. Şimdi ~ 
~ iki harehetindcn · birini tercih j 
§ etmek ve i~i yolcuların lc:hinr ~ 
~ olarak ıan:im eylemek mecbu· ~ 
~ riyrtindc bulunuyor. ~ 
~ Hepini: farkctnıi~ini::.diı. ~ 
~ Güniin muayyen tıa~tlcrinde ~ 
~ ıramrnyların arasında değil § 
~ '.)irmi. iki yüz yirmi metre açık· ~ 
~ lık bulunul'.. Yani İ.$tasyonlarda j 
~ uzun boylu beklediğiniz halele ~ 
~ tramt'ay gr.lmc::. Diier :aman-! 
~ l~r~ t~amı'a)1a~ tc.~bilı gibi biri· ~ 
~ bırının kuyrugıma .~olwlmıı§ o· § 

g larnk gclirll'r t'C tabii 1ıcp(i dr ~ 
i doludur. j 
: Bu tertibin bir 1ıesaba dayan· ~ 
i dı'jr mıihaJ.·knktrr. Bakalım ·reni i 
§ tcdhir ne yolda tecelli edecek!?. i 
~ Di.ğrr taraf tan tramt'aJlarr l 
j hiribirindrn u::ak işlemeğc mcr.· ~ 
~ bur etmr.l;fo .)irketin !Jabrını clr· I 
§ nemi~ olurnru:. Sabır uc tren· \ 
~ ni !f(İbi iki önemli fazil<'tC rrıçol; i 
- . s t saTıip olması lazımgcl<'n Tram· ~ 
~ rnv Sirkr.tidir. Onun için bu im· I 
İ tihrındnn Sirl.·eti.rı de mancı•i kn· i 
~ zancı olacaktır. F-ena mı?.-11. M. I 
lrııııııııı "'""""' ıııll"'•ıııllfll"""m"'""''"''''"""'"'"'"'' 

El arabalerı 

Karadenizde 
yine fırtına var 
3·3 tonluk bir gemi 
ile 8 tonluk bir ka

yık battı 

Bir kaç gündür devam eden yağ· 
murlardan sonra Evvelki gece ve 
dün fırtına da başlamıştır. 

Limanımızda bir kaç gündür bek 
leyen gemiler bu yiizden hareket 
edememişlerdir. Bilhassa Karadeniz 
de fırtına bütün şiddeti ile devam et 
mektedir. Marmarada da fırtına var 
sa da o kadar şiddetli değildir. 

Dün lğneadadan deniz t\.:aret mü 
dürlüğüne gelen bir telgrafta yeni 
bir kaza olduğu haber verilmiştir 

lğneadadan evvelki akşam hare • 
ket eden 33 tonluk Ihsan Hüda adın 

daki gemi Bulgaristanın Burgaz lima 
nma uğrayıp odun ve saire alarak 
lstanbula gelirken fıtınanın şidde • 
tinden Karaburna düşmüş, 4 mil a· 
çığında dalgalarla bir müddet çarpı~ 
tıktan sonra ha.mu1esi ile beraber 
batmıştır. Verilen bir habere göre; 
6 kişiden ibaret olan miirettebatı ge 
minin denize indirilen sandalı ile ka 
raya gelebilmişler, ve hayatlarım 
kurtarmışlardır. 

Yine dün Bandırmadan alman 
bir telgrafta da 134 numaralı sekiz , 
tonluk Bereket admdaki bir kayı • 
ğm fazla deniz yüziinden karaya 
düşerek parçalandığı bildirilmekte • 
dir. 

Fmtna yüzünden yolda bulunan 
bir çok gemiler en yakın iskelelere 
sığınmışlardır. 

Bunlar fırtınanın dinmesini bek· 
leyeceklerdir. 

Rasat merkezlerinden alınan ma 
lumata göre fırtına devam edecek • 

tir. 

• Adları defşlcn tlyctıerfmlz. 
hakkındaki verJlen kararlar. Başve· 
kAlete gönderllmfştlr. Dundan sonra 
Dlyarbekir, Diyarbakır, ElAzlz, Ela· 
ıığdır. Gölcllk kazasının adı da Ha· 
zara çevrilmiştir. 

* Muğlada son bir hafta içinde 
lklbin beşyUz balya. tutun satılmış
tır. Fiyatlar el11 beşle kırk arasın
dadır. MllAstn fiyatlar kırk beşle o
tuz beş arası olmak üzere gene bir 
hafta içinde sekiz yilz balya, Fcthi
ycdo kırk beş i!A elli kuruştan beş 
yUz balya satılmıştır. Piyasanın a
çıldığı tarihten bu ana kadar 61 

sarayı 

Belediyece lstlmJAk 
edilerek yeniden 
inşa olunacak 

Ayasofyadaki Yere.batan sarayı' 
belediye tarafından istimlak edile .. 
cektir. 

Bu işe ait tahsisat bulunduğun .. . 
dan istimlfık işine kanunuevvelden 
itibaren ba§lanacaktır. 

Evvela saray methali değiştiril .. 
dikten sonra, tarihi kıymetiyle mü -
tenasip olacak surette kapısı büyii· 
tülecektir. Binada yapılacak umumi 
tadilat için ayrı bir proje hazırlana· 
caktır. 

Hastahaneye götUrU
len kUçUk bir çocuk 

Tramvayda 
öldü 

Dün Şişli - Tünel tramvayı ile 
Tophanede Boğazkesende oturan 
Şevki ile karısı Nedime 14 aylık 
Nurhayat ismindeki çocuklarını Şiş 
li hastahanesine muayene ettirmek 
iizere götürürken tramvay Taksi -
me geldiği vakit Nedimenin kuca -
ğındaki çocuk ölüvermiştir. 

Bu vaziyet ka?§ısında kan koca 
tramvaydan inmişler ve zabıtaya 
müracaat etmiılcrdir. Çocuk muha· 
faza altına alınmı§ tahkikata baş ~ 
lanmı§tır. 

PALTO HIRSIZI - Y edikulede 
oturan Necdet adında biri, palto hır
sızlığı suçundan yakayı ele vermiş -
tir. Hakkında takibata ~lanmıştır. 

omııuım11ıımum1111l'uın1P1111ııı mnmınııı 

Tıamvag Şirketi 
ziyanda imiş 

Maçka ve Kurtuluş hattında işle·' 
meğe başlayan otob\i!lcr yüzün -
den tramvay şirketinin günde beş 
bin yolcu kaybettiği şirket tarafın -
dan tesbit edilmiıtir. 

Şiıli - Fatih otobüs servisleri de 
bugünlerde faliyete geçecektir. Be· 
şiktaş - Aksaray gibi bazı semtler 
için müraClUltlar yapılmaktadır. 
bin balya tutun satılmıştır. Gcrlre 
daha 26 bln balya. knlmıştır. 

•• uç manda 



"Ulus,, ta çıkan bir makale 

Fransanın sözünü 
tutmasını istiyoruz 
Hatay bizim büyük 
bir milli davamızdır 

Ankara 29 (A. A.} - Yeni Ha 1 
tllY rejJınlnin meriyete gİtme5İ dola. 
yiiiy1e Ulus gazetMi yamıki 29 ıaon 
tetrin niilhaiınüa a.a~daki rnaka • 
leyı ne§retmektedir: 

.. Bugün Cenevrede kabul edil -
mi§ olan metinler mucibince Hata -
ym yeni rejimi meriye'te giriyor. 
K:ardefluiınize ve lltitütı Hatay h:ıl 
k.ma kutlu olsun. 

Hatay i§i Türkler için, Türkiye 
cumhuriyeti icin bihakkın nıilli bir 
davadır. Bu d;vayı Atatürk on be~ 
sene cYvcl Adanada yaslı Hatay ktt 
farına hitap ederken ilan et.mi, ve 
o davanln tem lini atmıştır . 

ltıkişafmda, matlup ôlan asıl ne
ticeye vusul için bu ~eni idate üç 
merhale lkatedecektit. ltte bugün 
bunların birincisine başlıyoruz. 

Bu birinci merhale Milletler Ce -
miyetinin Hatay için kabul etmiş ol 
'duğu lnÜStakil rejin-ıin henüz basa
rnağttu teşkil ed~r. Çün'kü Hatay re 
jiıni tam istiklale vartnadan evvel 
ilk intihhbata kadar muvakkat bir 
Frııneız idaresinin Fransız manda -
eı icabatı altmda bh ıntikal devresi 
g~lr~eektir. 'Bu tlevreden sonra Ha 
tay halkı meclisini nitihap etmiş o -
lacak ve o meclis de devlet reisini se 
cerek milli hüktimetin tesisine la -
inn gelen mekanizmayı harekete 
g~ircccktir. 

1 S nisan 1938 den başlayacak o· 
lan bu ikinci merhale yine milli ida
renin manda rejiminin icabatına uy 
gun olarak yürümesini iltizam et .. 
mek dolayisiyle ik\nci bir intikal 
devresi te§kil edecektir. Yani Hatay 
bu de~ milli hükUım~tini tesis 
etmi~ olmasına rağmen henüz tam 
istiklale kavuşmuş oJmayacnk V f' 

Fransız mandasının tesiratma tabi 
kalacalc:tır. 

Suriye ve L.übnan mandasının 
Fransa tarafından milli hükumetle
re terkini istihdaf eden muahedeler 
meriyet tnevkiine girerek o muahe
dP.lere <lerpis edilen iki senelik müd
det ~eçtikten lıônra Suriye ve Llib
nan ile birlikte Hatay tla tam ietik -
lale kavuşmuş olacak ve üzerinde, 
Milletler Cemiyetinin sırf bir "ka -
nuniyet murakabesi ,, c1iyeceğimiz 
nazari kontrolundan başka hiç bir 
kayıt ve ıarta tabi olmayan tam 
bir istiklal manzarasını gösterecek 
ve Hataym asıl milli hayalı o gün -
Clen sonra başlayacaktır. 

Hatay halkını bu mesut neticeye 
isal et!erek layik olduğu bahtiyar ve 
müstakil Hayata kavuşturacak olan 
devrenin asıl intihabatın hamlan -
Clığı ve yapıldığı birinci intikal dev
resi olduğu 1.--olaylıkla anlaşılır. Bu 
devrede gerek Fransız manda idare 
sinin, gerek Milletler Cemiyeti ta -
rafından gönderilen ve gönderile -
cek olan komisyonlarm vazifesi hal 
kı dilediğini ifade ctlebilecek şart -
Iar içinde intihap &andıklarına gön -
Clennekten ibarettir. Bunun haricin 
de yapılacak hareketler bi7.zat h81 -
km intihap propagandalarına miin
hasır kalmak ve yukarda bahsetti -
ğimiz ötoritelcr .tarafından, vclcvki 
bil"aııta olsun, bir mfüfahalcvi ta· 
zammun etmemek ~azım gelir~ Bu 
cihete oltın büyük hassasiyetimizi 
rejimin mcriycte girdiği gün de bir 
kerre aaha katiyetle ifade ebnck is 
teriz. 

Evet, biz Htl\ay rejinıi ile. otıu 
hazırlayan devrelerle, intihabatın 
sureti ccrevam ile, Fıronsızlarm ve 
Cemiyeti Akvam komisyonunun 
tarzı hareketlerile, hiilasa Hatay in 
tihabatından eıkaok netite ile :ılu
kadarız ve biie verilen se!'etlerin en 
kiiçük ihlale uğramarn~sını yakm -
dan murakabe edece~iz. 

Büyük Millet Meclisi kürsüsün -
len Türk milletinin sesi Atatürk lisa 
m ile yükselirken Hatay meselesi ilk 
deftt "Büyük bir milli dav~tnrz,, o -
]arak tavsif edilmiıti. 

Sülh yolunda l{J2 t de yaptığı bi 
rinci biiylik fedakarlığı Türkiye, ıar 
ttı. mualla'k olarak yapmıştı. 

Niçin inkar edelim? C~miyetı 
Akvatn önün~ Türkiye 1937 de i· 
kinci defa olarak sulh uğruhda fe -
dak~thkta bulutırrıu~tut. 

Eğet Milletler Ce~iyetinde kabul 
ctlilmiş olan rnetinl~t. ifatl~ ettikle
ri bütiin manalarda hrucıdyltt tatbik 
edili1'3e Türkiy"Cnin )'apmış olduğu 
büyük ıfetagatin muk~bili vcrilmit 
ve muvazeheler t~is edilmiş olnr. 
Fakat o metinler bi!"er göz boyac:ılı
ğmclah ibar~t kaltr ve neticelerinde 

Ti.irkiyeye mev'ud idare komşu Ha
tayda teessüs etmezse sulh yolunda 
ki fedakarlxgı türkivcnin elinden 
iğfal suretiyle almm~ ve Türkiye • 
nin itminanı bir safdilli~e istinad et
miş olur ki her zaman hakkını ara
yan bu milletin bu bariz haksrzlığa 
karşı aksiilameli nasıl olsa kendini 
gösterir ve tesirlerini yapar. 

Fransızlarla olan münasebetleri • 
miz yolunda, dostluk sahasında in
kişaf etmekte görüniiyor. Fakat A· 
tatürk dedi ki: 

.. YMmki Türk - Fransız müna -
sebctlerinin dilediğimiz yolda inki
şafına, Hatay i§İnin iyi bir yönde 
y\.irümesi, e8aslı bır ölçü ve amil ola 
caktır kanMtindeyim.,. Bunu dott • 
hrımızrn hakkiyle anlavaalklanna 
ve Hatay meselesinin hallinde ~lev 
ikinci derecede"k.i küÇiik memurla -
rın dürüstlükten vaki olacak en u -
fa'k inhiraflarınm bu dostluğa birer 
darbe olacağını takdir edeceklerine 
inanmak istiyoruz. 

Iııtiyoruz ki Fransa hukun1l!tinin 
Pari§tcki lisı'1.niyle Beruttaki lisanı 
birbirine uysun. lstiyoruz ki Türk
Fransız dostluğunun lüzumunu, 
faychsım 'Ve icabatını Berut da Pa
:ris kadar takdir etsin. lstiroruz ki 
Manda idaresi partizan zihniyetten 
feragat etsin. Orada ~u ve}·a bu utı -
~urun fazla rey alması ile 81&.lc:ad<ır 
olmasın. Şu veya bu ırk mensupları 
nı haklannın müdafaa ve himayesi 
kisvesi altında parçalamağa çalı§ 
matın. 

Bi~ Hatay işini beynelmilel bir 
muvaffakıyetin üç günlük ifadesi gi 

bi aln'\adık. Biz Matay işind~ beyne} .. 
milel muvaffakıyet pe§inden koş • 
maclık. Cenavre anlaş.malannı izze
ti nefsimizi tatmine yarayacak bir 
iboş teneke gürültüsü telakki etme -
dik. Cenevre anlaşm~laTı bizi s~vin
dirmiş değilllir. O ftdtıkarlığt Türle 
ler .netice, haklarını tasavvur ettik -
1eri derecede tatmin eder ütnitliyle 
kabul ettiler ve bugün Cenevre mu
karrerntmın arifesinde olduğu $libi 
hasnasiyetle, alnka ile hatta cnd" .. ,, 
1ile bekleyerek fiiliyatın nazariyata 
uy('Un olup olmadığını görtnek iati
yorlor. 

Hat:.:.y halkının ekibetine ol:.n 11M 

laka \te mcrbutiyet.imizi giılem~ie 
1 u~um görmeden ilan ediyonn:: 

11atay bi:rlm biiyült bir milli da .. 
vamızdır. 

• Dolnu; lut~·aıa \'af)urlle eött T" 
INlta 'halılt gNn11t, Uma:nrmılda Mlt· 
J!mekt~cUr. Dullll't "'1mMllftt 11ı11a .. 
1nel"t yı..pııa:n tue, •ll tu~ıu bllltlt• 
!arı r\lltle)~ce'kterdlr. Q(IUlrt~elt

ı ti b~lıltla.rın •ur:meu n,teı ıllr.t. 
tahmin edllmoktcdir. 

Bulgari standa 
gizli komünist 

partisi 
mrgdana f ıhtı 

Sofva. 28 (Husm;i Muhabirirnif: • 
<len) .::.._ Bulgar polisi bir gizli ko• 
munist 11artigi merkez lıe)•ctini mey· 
dana ı;ıkararak hiitiin azalanm tevkif 
c\nıİ§lİr. Runların reisleri Avnmof 
ismin<lc hirisic'Jir. Ele geçirilen ev • 
raktan anlaşıldrğma gUre, hu i;İ:r.li 
parıj, lıariç bir memleketle Prağ ka• 
naliyJe miinaeehette olup, yılda iiç 
milyon leva yarılnn görmekte imi~ ... 
Du münasebetle Sotya Ye <liğer ka·a· 
halımla lıir~ok kimşeJer tevkif edil • 
ıni§ı.ir. 

Siliori kapıda yangın 
Dün ~k§am saat 20 de Sllivrika -

pıcla Karakol ıokağmda bir yangın 
olmuştur. 

1 Ö numaralı ah§ap bir evden çr
kan yangın birclenb'ire büyuyerek 
errafa s'irayet etme tehlikesini gös
termi§\ir. 

fakat derhal yetişen ıtfaiye tara
fınclan söndürülmüıtür. 

Yangının sebebi hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

Hatayda yeni 
idare bugün 
başhyor 

(Vstyanı birincide) 
Iayısiyle ~ycam g'linünüıı Hatayhfor 
tarafından ll~e ile kmlutanamıyaca
ğmı -g4istennektellir. 

Fransız ,Jeltı;esi, Garo lJatayda 
Tfükler<len gayrisini tophı hit hal
de Tiirldere ka111 -tahrik e<lip cephe 
ahlınnlk için elinden geleni yap • 
maktan çekinmemektedir. l\f ak88dı 
unsurlar arasındaki ilıtilıif ı yafatmak 
ve hu ihtilaflardan istifade ederek 
Hntaya dair Cenevre anlaşmasmm 
tatbikini güı:l~tirmek ,.e böylece 
Frans-anrn orııdnki h~kimiyetini ida
me eninne'ktir. 

Caro Çerk<'..s reislerinden San '(>.. 
meri çağırarak Cerkeslerden tnüsta· 
kil bir tabur tc~\:il dfüeceğini "6öyle· 
ıniş, Çr.rkes köylerinifo :eli. silalı lu· 
tar ne kadar adam olduğunu aor -
mu~ tir. Bu te~ehbihiinü'tl Çerlces!eri 
f;i1AhlandtrMak m1ı.ksadiyle lllikadar 
olduğu a~ikiirl!ır. ~')a!'len milmc.Mil 
llU maksadını Reyhanİ)"ey~ giderkeh. 
Y eniıı.elıir köyündeki Ccrkeslere açık· 
c:a ö ·1emİf tİr. 

Diğer taraftan gelen hızı haberle
re göre Suriye f e,·kaladc komiseri 
1':ont 'Mnrtel yann Hata,ydaki yeni 
rejimin ilanı meraı::iınincle buhmmı· 
yacaktır . .Bunun sehehi, lıaıırlahan 
taklarla Fransız Ye Suriye bayrakla
rmm ktmnlıcnğını lııbcr alan H:.tay· 
lılarm kcnili hayraklarmı da hu tak· 
lara a~mak istemeleri dolayısiyle 
Fransız de!eg~ı:ıinin ibayrarn ve şenlik 
yapılma&mt vasak etmesidir. 

Fran"ız tnakamları hu yuak dola-
·rsiyle Hatavlıların ~leyana ~elme· 
•er~ndeı çclcinmektedirler. Fakat 
Türkler tnm hir 'aknr içinde kat'iyen 
tafkmoa harekette hnlunmamak ka· 
tarınr ,.errn' lehiir. B" itibarla onlar 
tarlfından hcrlttngi h1r hid~e çıka· 
rılmıyar.:ı~ı muhakkllk ise de mes'ul 
makamlar taraf mdan talırik ,·e teşvik 
gönnii ıolan diğeı- akalliyet urısurlı
mnh ih8vle l1artket e<lttekltri ta'bia· 
tl'\'le ubh~lidir. 

·y ~il>ILACAR RESMt MERA 11\1 
~nr.ivedtn alman malumata göN'I, 

mahıHi ~lk~1net Hatay rejiminin 
h'1~n ta\lnlı:lı ~~eğini 'hir tebliğle 
Hin etm'i tir. 
Tthl~ göre r~,bJA~e ~öifıİ8~t 

br~el .,u~n ~ılt 10 ile nta'kyade 
Sancak <lftlV-AMsh•le ıitatüaiin ıMr' .. 
i~e ~irtli!ini ilan MeM Vt hu mi· 
:n~betl~ \.uyak bir ~t n!Nftf ,..,_ 
taca\tn'. 
Bmuı ltôul ~9irtt1eri ıaki~ ~~'k 

dr. )nt'fl 11i ıf'eder '~i1ttek ,.c 
bütiin lıükıimet erk~m buna resmen 

Doroti Lariiilr 
Re jisörügaraladı 

Holivut stüdyolannrn 1binnde ge)'n 
elin bir kua oldu: Sinema dünyasının 
en gürtl kıdtnt itmi tttilmi1 olaft .Do
roti Lamut, bUyük bir k~ma ile, hjis8· 
rü yaraladı. 

Hidiıe löyle oluyor: · 
Dototi 1t'lnıur "Bakir o~hbki '3jk., 

isminde bir film çevirmektedir. Bu film 
de kendisi yarı vah~i bir kadırt rolün
dedir. Aşıkı da öyle. K~l.tın, onul'lli kav 
ga ettiği bir sırada yanındaki kamayı 

alıp ona doğru fırlatıyor. 
Bu hareket on kere tekrar olunuyor. 

Rejiaör hepsinde bir kusur buluyor. Fa· 
lcat, on birindsinae kadın kamayt alıp 
attığı sırada, Ayağı kayıyor, hedefi p· 
§•rıyor ve bı~ak 'ı"ejisör t\t enbbnun 
omuzuna saplanıyor. 

Hadiseden sonra artist hey(.i.;ana .ka
pılıyor ve düşüp bayılıyor. Rejisörün 
yarnr -oldukça ağırdır. Tedavi 11ltma 
alıntntıtrr. 

Hükumet esrarı 
(Östytıfıı Birincide) 

l\landie ter Guanlian gazete lrıin 
bildirdiği plana uygun llir plan lıa
zırlanmı:ı;tır. l1u plana gre Alman~ a
nın miisteınle'ke taleplerinin tehirine 
mukabil lınanya orta Anupacla ser· 
l)est lnrakılacaktrr. 1\:eyliyPlten 1•a . 
berdar eclilen Eclen bu projeye c:id· 
cletl.e i~iraz etmİf, Jıatta Clıamberlain 
pro;cyı takvip etti~i zaman ela 'istifa . . " 
etmıştır. Bu Ltifayı Ne' york matlm-
alr haher \'crmİftİ. Thınunla beraber 
Eclen lnU\'akkaten \'azif esin<le kal • 
ma~a nzi olmuftur. 

Bu haherlet:.i ,·eren RP}'llolds Nevs 
gazetesi, pliimn matbuat taraf mdan 
ifşa rnı'l İngiltc-re hükiımetini nıÜş· 
kil Yazi_yette hrrakmt§ o)d"ğunn ilave 
etmekte(lir. Halifax'rn se)·ahati me • 
selesi lıHktımet erkanı arasında cle
rin ıhtilaTiar '<loğut-ınu~hu. 

Sundıy Clıronicle gazetesinin zan
nettiiine gifre Chamherlain, Fransa
ya, Sov~·etler Rir1~j;i Ye f:ekoslonk
ya ile nkdctti~i paktltır dolayrı;:iyle 
fngilterenin lıüsnünıyeti hnkkmda le 
minat vercc~ktir. 

Bununla heraher Sunclay gazete • 
sinde Sorutator imza~iyle çıkan bir 
tnakatecle " Fran~anın eark anln~ına· 
ları mevcut olma!aydı Garbi Avru
)'>ada ,,gulh uzun )lir zaman temin e
dilnti§ olurclu."' denilmekte '\'e \İ' er
sai11e (Versar) muahooesinin arazi
ye ait hiikiiınlerinde tadilat yapılma· 
sı temenni edilmektedir. 

Endi~ verecek .ir şey yok 
Londret 28 (Hususi) - Taymis 

gaıetesitıin son !121.yısında yazdığı .. 
na göre, Hitletin lngilizlerle müza
kereye girişmek hu!ıusunda yaptı -
ğr ilk teklifi, Versay muahedesinin 
tamamiyle unutulup iki devletin 
menfalltleri 1e mütekabilen hürmet 
g'i8lcrilmeai hakktndadır. V:ersay 
muabecle!inin yok :f tzedilit9e bu 
muahedenin arazi taksimatı hakkm 
daki ahk~mı da yok addedilecektir. 

Bur hükumetlerin sefirleri lngi w 

liz hariciye nezaretine miiracaatle 
bu müzakereler hakkında malumat 
edinmek istemişlerdir. Bunlara ve -
rilen cevap "endi~ verecek bir şe -
yin mevcut olmadığı,, mahiyetin .. 
dedir. 

Almanya ile lngiltere arumda 
bir hava p~kt1 aktedileceğin~ dair 
söylenen sözler F ransaları fena hal 
de düşündürmektedir. 

i~tirak edcceluir. Oğle(len ~onra Kont 
Martel fsk~ndenıtıa gidecek 'Orada da 
merhime tiya~t edccMc, ~~ce l keıı
deruncla hir Jrnlo ,·erilecektit. 
ŞEHRi tflDEKt HATAYUI AR 
BİR TOl>f Jı\1\'TI YAPIYORT...An 

Rngiih ye'fli Ratay rejinıinifi tatbi
ki <lolayısile şehriınizdeki flntnylıt:ır 
hu akşam saat 21 <le Beyoğlu Hnlke
vinde hir toplantı yapacaklardır. 

'foplantr<lh H11ta1-nı tarihi ,·e co~· 
rafya .,aziyeti -etra{ında bir kohfe • 
rans ,·~rilet-ek e yeni rejim 'Üzerinde 
götiMilecektir. 

Hatay üzerinde tayyarelerimiz 
uçacak 

Paris 28 (Hususi)" - Hatayda 
yann {bugiin) yapılacak olan me· 
rasim ~ımasında, bir Türk tayyare 
filotu, F mneıı: tavvareleri ile ~ra -
~r. Antbkya ve 1sktrıderun üzerin 
de uçuıla!' yapac~ktrr. 

Dok-tor Sa 
• 

istifa Si 

ASlftl 

"Alaturka,, 
yeni bir sa 



l'I 

~klara 
"it d·· anneleri bü -
~ I". Ott k.. .. 
· \J~e • oşe çorek yap 

Halırı
'iii:~-"''1 

nızda 

kalsın 

Dünyanın en hl'I· 
baht aaamı 

"Dünyanın en bi.iyiik ... \ e 
" Dünyanın en küciik,, her 

şeyi bulunan A~erikada 
dünyanm en be'tbaht adamı 
da vannış ... 

<>CU k 
SAYFAS 1 

. .. 
6U'(VI( 

OK'lANUS 
İSTİ A 

OKYA NUHi 

A 
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' - YE 1\1 İ 
GfN E: 4 

da ~~e de oyun ka
t ~o~;~rülen işar~ticr -
~~t b § u. 

i\ t.} _çöreği dört co -

James (Ceymis) isminde
ki bu adam 61 yaşındadır. 
Hayatının son 3 5 senesinde 
başına iki yüze yakın felaket 
gelmiş. Mesela son iki sene 
içinde tam on iki kere oto -
moil kazasına uğramıf. Her 
işi o kadar uğureuz gidiyor· 
muş ki ne zaman ağaç kes 
meye kalksa muhakkak bal· 
tayı ayağına indirirmiş .. 

·"" 1 
~ ~sırn k .. , tnarı b· etme ıste -rt ıraz durdu, dü-

~ te~i 
~ <l<irt llasd taksim etme
ı"'li bGS?,cuktan her biri 
~ ~tt ~klükte, ayni şe 
~ ~rrnrÇa düşsün ve 

~~d her birinde de Bu adam bir gün bir ka· 
7.a neticesinde, çok kan kav
bediyor. Hastahanede ke~ -
disine başkasrndan kan nak
lolunacak, aksilik bu ya: 

en b·. b ... ın ulunsun .. ı~ . . 
Suı taksım etmeğe 
ıq arnazsanız, nasıl 
"'· Relecek hafta 
·~. 

~~"' tlaftaki 
,,"'cererın 

~o~~ış şekli 
tıı~~ NEY APl-

Oıı ~i .--: Resimde gö-
l tının yaptığı ha -
~ ~";Yle şunlardır: 
\~Sn~ kuUanma; 3, ~k ta araba ve oto-
1 )',... rl'lrna, 
• b'ql"I} 
) ~" Pet çalma 
~ ~ .rtak. • 
> ''ık ışareti .. 

~1iJe tu tına, 
~1'rto 0 Ynama, 

\ Bir k Pu oynama, 
. '~I d ·ı· . d erı ının an 
~es· 

" 11"1} J). l.)e.. Yapma 
~'ll ~ ~ne1~ kı~a. 
~ ~Q, tsl\11 GôRDO • 
!\~ ........_ B 

l'ıtrı enekli kutu-
9lıdu,. ~ortaya cıkan 

Hastabakıcı yanılıyor, ona 
hasta bir adamın kıu.ını 
naklediyor ... 

Daha bunun gibi tiirlii ka 
zalar, felaketler .. 

F .. 1<at, bu..,.iin aaliba tali 
kendisine gülmeğe batlamış. 

Amerikadaki bir radyo şir 
keti kendisine büyiik bir 
para teklif ediyor ve onu 
radyonun bruıında bütün A -
merikalılara, bu kazalardan 
nasıl kurtulduğunu birer bi
rer anlatmasını istiyor. 

V ı ldızla rda n 
aolarmuuoız? 

Size burada yıldızlara dair 
bir mesele veriyonız: 

Yıldızların hareketine gö -
re, aym veya günefin ne za
man tutulacağını veya gök -
yiizüncleki yıldızların ne §e
kil alacaklarını ~ayin etm<>k 
mümkündür. 

Mesela, Müfteri yıldızı • 
nın 4 peyki vardır ve bunlar 
yıldızların etrafındaki dön -
melerini ayrı ayrı zamanda 
bitirirler: Birinci yıldız ~~ 
hareketi 42 saatte, ikincısı 
85 saatte, üçüncüsü 172 53t
te, dördüncüsü de 400 saat
te yapar. 

Buna göre, acaba ne kac'ar 
bir müddet sonra yıldıılnr 
devirlerine başladıkları za • 
manki vaziyetlerini tekrar a
lırlar? 

(Bunu hesap ediıt; bula· 
mazsanız gelecek hafta ".1:1 ... · 
rad1 cevabım yazacaiJS, og· 
renirsiniz) 

H()r/ 11 1 u Uç melı e 
bir mamut 

Mamut, bundan binlerce se 

ne evvel yafamıf çok büyük 
bir hayvandır. Bu hayvanın 
. . b .. k tesadüf 

cınsıne ugun artı 

edilmiyor. 
Yalnız. ya§C!dığı devir " 

u 

) 

DünlJanın dö,.t küşesinde 
Neler var, Neler oluyor? 

1 - BiR ADA BOYODO 
Kanadanm şimalinde 

Croinland ile Kanada arasın 
daki büyük ve ıssız adalar
dan birinde son günlerde bir 
lngilzi alim kafilesi araştır
malar yaptılar ve şimdiye 
dar keşfedilmemiş yerleri dt 
Iaşarak haritalarım çizdiler . 
Bu suretle o ada bugüne ka 
dar yapılmış olan haritalar • 
da gösterildiğinden 4000 ki
bmetre murabbaı büyü • 
müştür. 

2 - KARTALL.\ Çı\PPi
Ş.ı\ '' ÇOCl IKLAR 

l.ta!ayada Trentino şehrin 
de ıkı çocuk bir kartalın bir 
pilici kaptığını gönıy'Jrlc.ı .. 

Burada bir martı var, bir 
de balık ... Kuş balığı tutmak 
istiyor. F nkat, bunun için ta· 
kip edeceği öyle karışık bir 
yol var ki nereden girip ne • 
reden çıkacağım bilmiyor. 

Siz bulabilir misiniz: Mar-

riimeden kalan iskeletleri 
ve vücutları bulunuyor. 

Mesela geçenlerde Rusya 

da Vrangel adasında bir Ma 
mut bulunmuştur. 

Hayvanın uzunluğu 6 
metre, hortumu 3 metre, kıl 
)arı 8 santimetredir. Kafata• 

sının ve ayaklanmn bazı kı 
sımlan bozulmuıtur. Bu a .. 

v~ derhal ellerindeki tüfek -
lerle üzerine ateş ediyorlar. 
Kartal yaralanıp derhal ye -
re iniyor ve pilici bırakıyor. 

leketlere giderse, §İmal kut
bundaki bazı kutlar da, ora
lara nisbetle daha sıcak ( 1) 
olan Siberyaya inerler. 

epi zarara uğrdaılar bo ~ 
ğulanlar oldu. 

Deniz haline giren çöller
den timdi sular yavaş yavaı 
çekilmektedir. Fakat yerde yaralı kartal 

pençelerini ve gagasını aça
rak, çocukların üzerine sal
dmvor. 

Çocukların da tüfeklerin
de kurşun kalmamıştır. Der 
hal tüfek dipçikleriyle vu -
rarak hayvanı öldürüyorlar . 

Kartalın bir kanadı iki 
metre imiş . 

3 - KAR BAYKUŞU 
GÖRDÜNÜZ Mü ) 

Bizim memlekette klfm 
kırlangıçlar nasıl sıcak mem 

tı bu karışık yollara nereden 
girsin ki, hiçbir mani çıkma 
dan balığın yanma kadar 
gitsin? 

(Bunun halledibnit tekli -
ni gelecek hafta burada röa
tcreceğiz. 

dada bir çok Mamut dişleri
ne de tesadiif edilmiıtir. 

Karlar eridiği zaman hay -
\'anın cesedini getirmek üze 
re bir vapur göndenneğc 
gayret edilecektir. 

o 

Bu kutlara "Kar bayku -
§U,, denir. Çok büyiiktür. 
Kanadlan iki metre vardır: 
Yani, yukarda bahsettiği -
miz kartal kadar ... 

4 - DAi MA FIRTINA .. 
LJ ADA 

Amerikada Kalifomiya -
vanın 200 'kilometre kadar 
~enubundaki sahillerinden 
biraz u7.akta bir ada vardır. 

San Nikola adası denilen 
bu ad:ıda hiç fırtına eksik 
oJmaz: Scnein 365 günü, 
her günün 24 aaati daima o
rada müthiş bir fırtına eser. 

Eskiden buralarda Ame -
rika yerlileri yaşarmış. Bu • 
gün yalnız, tetkikatta bu -
Iunmağa giden alimler var. 

5 - ALTf. 1 TAŞIYAN 
TAYYARELER 

Cenubi Amerikada Bol=vya 
da And dağlan eteğinde La 
Pazla Tipuani vidisindr!ki bir 
altın madeni ocağı ;mllıında 
hergün bir çok tayyarelt:r İ§ 
ler. Bunlar maden ocağın -
dan fehre hergün altın ta§ır 
lar. 

Aradaki bin metre vük -
seklikteki dağları a§mak, 
başka vasıta ile ancak 8 se
nede kabil olur. Onun irin, 
bu nakil itini tayyareler gö
rüyor. 

6 - GECE GÜNDÜZ AY 
Ru mevsimde Gr<>enlancl ada 
sınm ıimal taraflarında ve 
kutup okyanusundaki yer -
lerde ay bütün gün 24 saat 
saat hiç batmadan ve yuı -
yuvarlak görülür .. 

Esasen oralarda aylarca 
gece devam eder. 

7 - ÇÖLLERDE DENiZ 
Suriyeyi geçenlerde su 

bastı. Bir çok tehirler, kasa
balar seller altında kalarak 

8 - YiRMi MiSLi BOYO
YEN ADA 

Geçen mayıs ayı Yeni Gi 
nede bir yanar dağ piıskür .. 
dü. Civıuda 5 metre yük -
sekliğindeki lcüçük bir ada 

200 metre yükseldi. 
Kızgın buharlar gök yü .. 

zünde bulut olarak toplanıp 
yağmur haline gelince bu 
güne kadar devam eden 
yağmurlar yağdı. Şimdi o .. 
raar, bu yağmurların teairiy• 
le, kurak bir arazi halinden 
çıkıp münbit ve bol ağaçlı 
bir memleket olmuf ! 
9 - TAYYARELERE KO 
NACAK YER 

. c~nubi Afrikanın genif 
ç::ıllcri üezrinden tryyart"!e
rin yolları geçer. Fakat, bu 
tayyareler konacak olsalar 
yer bulamazlar. 

işte şimdi tayyareler için 
çöllerin ortasında istasyon -
lar yapıyorlar. 

Tayyarelerden bu iataa -
yonlann görünmesi için de 
tren garlannın damı üzeri -
ne metrelerce boyundaki 
harflerle yerin ismini yazı -
yor] .. ;. 

1 O - ÇEKiRGE ORDU
LARININ MUHAREBE.Si 

Avuıturalyada çckirıe .. 
ler müthit bir kara bulut ha
linde hücum ederek 80.000 
metre murabbalık bir yeri 
kaplamlf lar ve oralardaki 
bütün tarlaları kmp geçir • 
mitlerdir. 

Bu büyük çekirge orduau 
nun konduğu yollarda oto • 
mobiIJer geçmez ohnuı. •• 

(Dünyada bunlardan son 
ra olan daha batka teYleri 
de relecelc hafta anla-- • 
iız) 
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D ÖRT sene evvel, Aydından İz. 
mite kadar, garp Anac!olusunu 

müth:~ bir öküz vebasıdır kırıp geçiti· 
yordu. Hele Edrcmidin Alyalaz köyün
de muhtarın damızlık öküzlerini bir deri 
bir kemilr etmiş, bir ü!:!ürmediği kal
mıştı. 

Zaten, Alyalaz içerisinde muhtarın 

öküzlcrinden kelli ayağı iler tutar hiç
bir öküzde yoktu ya .. Ne,. çilli Ayşeler, 
ne de kavur Alilerin öküzleri çifte rel· 
mez, ahırda yan yatıp keyfetmekten öte 
boynuzlarını bile kımıldatmazlar.dı. 

Ama muhtannkilcr.. Koca bir tarlayı 
ö~leye kadar silip geçirirler; yağmur 
işlemez balçık toprakfarı hamur edip 
bırakırlardı. 

ZVEBAS 
Vaei!an: 

KENA N 
Hulusi 

kan b:itün köylüler. Alyalaza hüku-
r mat baytarlarının gelerek muhtarın 

hastalıklı öküzlerini bir bir öldürüp 
burnunu biraı kıracaklarını d·jşüne 

dursun: muhtar vebaya pek yakalanma
mış ök>'Jzlerini kiraya verdiği tarlalara 
muayene için gittiği zaman köyHilerin 
ortasında elini kolunu sallaya sallaya 
dolaşıyor: hele sırası gelince ökü.z veba
sının artık Alyalazda kalmadığını ı;3yle
mekten çekinmiyordu bile .. 

S ADECE, Al yalazın şu kah be 
Zeynebi muhtarı çileden uka

rıp gidiyordu hani .. Kaltak ikide !:.irde 
muhtarın kapısı önüne gelir: Al yalaz 
da vebaya tutulmadık öküz kalma1ığı
nr söyler; baytarlann dolaştığı kasaba-Bununla beı·aber, Alyalaz muhtarının 

da öküzleri kendisine evlat edindiğin.de 
pek ş:.iphe yoktu hani .. Zaten öküzler
den başka kimi vardı ki.. Elli yaşına' 
geldiği halde onların yüzün.den dünya 
evine bile istediği gibi girememi2, ge
len karı kızan üç günden fazla şurdan 
öte oturmamışlar; ne para ne pul demi
yerek Alyalaz muhtarının kapısını çek
tikleri gibi adamı dımdızlak bırakıp 

gitmişlerdi. Onun için, hele yirmi eene
denberi, Alyalaz muhtarı artık kadın
dandan başını çevirmiş, ne etmişse et
miJ, Alyalazın hemen kasabaya giden 
meydan başındaki damızlığında öküz
lerini ürete ürete koca bir süru m'!yda
na çıkarmış, yağmur kar demiyerek ahır 
aktığı zaman bir don bir gömlekle damı 
aktarmış: uğraşmış didinmiş, ha}'Van
ları gül gibi yetiştirerek herkesin ha
sedini çekmişti. Gel gelelim, muhtarın 
tabiatı da bir tabiattı ki deme gitsin .. 
Kapısına gelenler açlıktan ö1se zırnık 

koklatmaz; hele Al yalazın içerısıne 

şurdan hurdan düşerek köy delikanlı

lannı baştan çıkarmak için gelen kah
bclcri inim inim inletir, göz açtumaz 
giderdi vesselam .. Hasılı öküzlerini öte
kine berikine kira ile de verdiği için 
Alyalaz da astığı astık, kestiği kestikti 
muhtarın., 

Daha köylere adımlarını atar atmaz, 
hastahğa şöyle bir yakalanmı§ öküZ'le_ri 
hemen öld:irü öldürüveriyorlar; ne 
ilaç, ne mıska demiyorlardı gidinin 
oğulan .. Hasta öükzler için bundan 
başka da çıkar bir yol bulunmamıştı y.: .. 
Yoksalıyım öküz vebası denilen illet, 
direk gibi köylerde kakılır kalır, arka
sı alınmaz giderdi 

ları nereden işitirse işiterek say~p ~~- ıllnymunlardan biri Öt<'ldnc: -
ker; sonra Al yalaz ahırlarını da hır gun /et ~u ~ol taraf ıaki /wdmın ~apkası ne 
şafakta basıvereceklerini çıtlatır; Alya· 

..._, KÜZ vebası kasaba dolaylarını 
'-1 sardığı günler Alyalaz köyü!'lde 
muhtarı çekemiyenler baştan başa bir 
"merak kesilmişti. Üstelik hükumat bay 
tarlarının öyle pek şakalan da yoktu. 

Fakat, Alyalazı öküz vebasının sar
dığı günden ileri haftalar geçtiği hal- • 
de hükumat baytarlan değil, Alyalaza 
ilçebay bile uğramamıştı. Merkezin Al
yalaz muhtarının namusuna o kadar iti
matları vardı ki, yıllardır köyde onu 
kendi halJerine bırakmışlar, köy işlerini 
şöyle bir gözden bile geçirmek Jüzu
mıınu duymamışlardı. 

Hakikaten Alyalaz muhtarının çevir
diği fırıldak da hükiimat baytarlarınr 
kandırıp gitmişti işte .• Alyalaz da kah
be Zeynebin dediği gibi muhtar çürük 
tahtaya bassın?. Püf .. Çatal sakatlı ko
ca daha coşkun i~ini yoluna koymuş; 
Edremit dolaylarındaki bütün köyler
den Alyalaz öküzlerinin daha sağlam 

oldukları haberini iletmiş. Eğer ister
lerse bu yaz damızlık bile gönderebile
ceğini söylemi§ti. Bu yüzden hükQmat 
baytarlarr da merkezden Alyalaza ka
dar katırlar üzerinde üç gün üç gd.:e 
uzanmaktan vazgeçivermişlerdi. Fakat 
muhtarın da pek hakkı yok değildi öy
le .. Öldürül~n öküzlerin tutannı ne vi
layet, ne belediye hiç kimse ver:neğe 
yanaşamıyor; hastalığın yam başında 
öküzlerin iyileşeceği bile varsa gilrle
yip gidiyordu. Halbuki hastalığa tutu· 
!an öküzlerini Alyalaz muhtarının de
den kalma bir usulle terletip iyi etme
yolu da dururken .. Onun için, aşağı yu-

laz muhtarına öküzlerine mukayyet ol
masını şöyle bir işmar ederdi. 

Hakikatte, Zeynep, Alyalaz muh
tarını çileden çıkarmak için birebirdi 
hani .. Beş yıl evvel Alyalaza geldiği 

zaman kahbeyi köy dışan111 etmenin 
kolayını muhtar bir bulabilseydi. Fakat 
köy delikanlılarını Zeynep bir lıafta 
içerisinde ayartıvermiş; hepsi birleşe· 

rek Zeynep için muhtara kartı koymuı

lar; şefaat dilemişlerdi. 
Bununla beraber beş senedenberi Al

yalaz muhtarı da Zeynebi pek ba1ıboş 
bırakmamıştı öyle .. 

Yattığı yerin etrafına gündüz ~emi
yor, gece demiyor para ile tutup göz
cüler koyuyor, sarı saçlı mavi gözlü 
Zeynebe köy;,in muteassıp ihtiyarları 

ile birlik olup bir göz açtırmıyordu. 
İşte Alyalazr öküz vebasının kırıp 

geçirdiği bugünlerde muhtarın bir çe
kindiği varsa ıu gidinin kızıydı doğru
su .. İkide bir kapısının öniine gelerek 
baytarları sorup soruşturdukÇa Alya
lazdan uzaklaştırmak için artık işten iş
ten geçtiiini de anlıyordu. 

A Lyalaz muhtarı bir akşam kork
tuğuna uğramakta gd.:ikmedi. 

Kapısının önünde biten bir jand=ırma 
çavuşu hükiimat baytarlarının yolda 
olduğunu haber veriyor; bilhassa bay
tarları yedirip içirmekte kusur etme
mesini jandarma kumandanının sıkı sıkı 

• • 
1 s NEM A • tenbihlediğini söyliyor; daha sonra kahbe 

Zeynebin Alyalazda uslu oturup ~tur
madığına dair haber bekliyordu. Gerçi, 
Zeynep icin muhtar dilini yutarcasına 
verdi veristirdi ama, hiç de icinin bo· 
şaldığını z~nnetmiyordu · Şu hükllmat 
memurlarını nasıl bir yola getirip atla
tıverseydi. 

Gii:::cl ve Tw§ bir yıldı::. nlmı f i11 !(/<': ırs "lıl<>al 1mlnm., i 111i11c!chi. 
bir filmdi' bıı t.,.'r•!ıu• ih• i)İİriif iiyor. 

A Lyalaz muhtarı kara haberin gel
diği gece pek uyuyamadı öyle .. 

Hemen sabahleyin erkenden baytarların 
köy kapısına varacaklarını, bütün ik
ramlarına rağmen geceyi geçirmek iste
seler bile, biran evvel merkeze dönmek 
için ne yapıp yaparak ırızması çıkmış 
öküzlerinin topunu birden öteki d:inya
ya yollayacaklarını düşünüyor; hele 
kahbe Zeynep de hatırına geldiği uman 
hırsından kendini bir boğa.zlamıdığı 

kalıyordu. 

İşin hakiktine gelince muhtarın ba
şına baytar belasını Ze!•nebin açtığı 
muhakkaktı. Alyalaza geldiği günden
beri muhtarın başına getirdiği işl:rden 
ö:; almaya çalı~ıyor; hatta muhtarı köy 
den bile sürdürerek delikanlılarla "labah 
kadar içip eğ!enmcği tasarlıyordu. Ni
tekim, i~te, muhtarı kuyruğunda:ı ya
ka.lamı§. bu candan düşmanını altına 

almıştı. Alyalaz muhtarı debelenip 
duruyordu gimdi.. 

M UHTAR sabahleyin uykudan 
fırladığı zaman baytarların gel

m:s~ne dakik;ı kalmıştı. 

B:r taraftan tavuklar kazlar k~stiri
yor: hindiler doldurtuyor; dolmalar 
yaptırıp reçeller çıkarıyor; baytarları 

yola getirme~ jçin hayvanlarına bile 
tarlalardan taze kuzu kulaşları topla
tıyor; bir taraftan da bu işin pek ola
cağa benzemediğ:ni aklından geçiriyor~ 
bir gece içerisisinde bir yıl daha koca
mı gözüküyordu. Ah, .u öküzlerindeki 
hastalıfı baytarların çıkası gözleri 

önünden yok edecek biri gelsedc bir 
-k-1 öğretse de, Alyalaz muhtarının hiç 
değilse damızlık iki öküzlerini bir kurta 
rıverseydL Hatta, fU kahbe Zeynep bile 
bir akıl öğretecek olsa Alyalaz da çe
virdiği bütün dolaplara karışmaz; gi
dinin kızını kendi baJına bırakıp a?dmş 
etmezdi. 

... 

A Lyalaz muhtarı §aşkın şa§kın 
ahıra girip çıktığı dakikalardan 

birinde içeriye döndüğü zaman kapıda 
kahbe Zeynebin evlatlrğıru görür gibi 
oldu. Alyalaz muhtan dokuz yaşlarında 
ki cvladığJ her görüşünde kızı bir boğ
madığı kalırdı. Zeynebin yattığı yere 
gönderdiği göı.4.:üleri kızın nasıl atlat
tığını; Zeynebin onu bir sağ kol gibi 
nasıl kullandığını bilirdi. Daha ı:onra 
kız da geli§tikçe gelişiyor; Alyalaza 
bir iki sene sonra Zeynep gibi yeni bir 
baş belası kesllmeğc hazırlanıyordu. O 
vak1t işte gör artık ıen Alyalazın ha
lini .• 

Fakat küçük aşüf tenin geliti bu se
fer muhtarı her nedense pek sinirlen
dirmedi. Belki onu düşünecek vaziyeti 
yoktu; belki de Zeynebin yolladığı ha
ber muhtarı şaşırtmıştı; eğer, hf!men 
gelirse mühim bir iş konuşacağını, hat
ta öküzlerini kurtaracağını bile 1 haber 
veriyordu. 
Başka gün olsa, Alyalaz muhtarının 

pek aldın~ etmiyeceğini Zeynep de pek 
bilmez degildi öyle .. Zaten beş yıldan
beri kapısını bile açmamı~. çilli Ayşele
rin tarlasına giderken hemen kapısı 

önünden geçen yolu değiştirmiş, onu 
uzatmaktan kaçınmamı~tı da .. Gel gele
lim, Zeynep de kafasına iyice koymu'
tu; Alyalaz muhtarının bu sefer kuy
ruğunu pek öyle kolay kolay bırakma
yacak; onu elinde tuttuğu müddetçe, 
yahut Kur'ana el bastırıp söz verdirir
se köyde istediği gibi f:nk atabik•;~kti. 
Çünkb kahbe Zeynep vebaya yakalan
mış öküzlerin hükümat baytaılarına 

nasıl yutturulacağını biliyor; bu sırrı 
bahçesinin bir tarafında saklayıp duru
r·::ırdu. 

Alyalaz muhtarı k:.is itüs Zey.1ebin 
odasına girdiği zaman, ıundurmanın 

üstünde Zeynebi adeta yarı çıplak bul
du. Kadın, Alyalaz muhtarına yer bile 
göstermeksizin istediklerini öyle bir 
söyledj ki.. Hepsini arka arkaya sıralar 
ken gümüş kollarına geçirdiği altın bi
lezikler çıkırdıyor; mavi gözleri, Alya-. 
Jaz muhtarının isim veremediği garip 
bir hayvan gözü gibi yanıp sönüyordu. 
Kahbe Zeynep, eğer kapısının önüne 
bir daha gözcü koyacak; köy delikan
lılarını, ağalarına karşı kanlı btçaklı 

tdecek; fü;te Zeyneb:n hem eğlencesine 
hem de ekmek parasına mani olacak 
olursa, hüklımat baytarlarına has
talığın Alyalazı nasıl kırıp ge~irdi
ğini yalnız anlatmakla kalmayaı.:ak, da
ha ileriye giderek hapse bile attıracak
tı. Ama dediklerini yapar: kapıdan 

gözo:.ileri çeker, köy delikanlılarının sa· 
ma.nhktan atlayarak içeriye girmeler:ne 
ses çıkarmaz; cengi seslerine aldın~ et
mezse .. Vereceği ilaçla, baytarların has
talığı pek de öyle kolay kolay anlaya
mayacaklarını gözlerini süze süze bir 
anlatıyordu ki .. Denize düşen yılana 

sarrhrmı~: Alyalaz muhtarı da f h:men 
ayak üstü Zeynebe hepsini vaadetti; 

Yaş , 
sebzelerinııı 

gelecek seneden 
ren ambala,itarl:tJ 
tarafa sevkedllı 

İzmir~ (Hususi) - Bii-:..Jr 
zin büyük bir itina jJe üzefP"',. 
duğu yaş mep·a ihracı jti,. 
ne yapılan tecrübe mahi~ 
se\'kiyatlarla mii bet neti ,.., 
miıo, bu vnzif eyi üzerine ıl' J 
tam bir munfCakiyet götıtet"".I 

Kozak yaylamım üçsüz. 
bağlarında yeti en nefis 
miz, İngiltere kralmm sofr 
yer bulmuş, bu hnclise Lon 
Jin matlmatmda büyük a1i 
dırmış, bilhassa İngiltere 
da mahmllerimizin her 
nefaseti }ıakkmda makalele' 

vesiyle te~kil eylemi tir. . ~J 
Üziin kurumu (Tariş), gvt~ 

hiikumetin emriyle bu j~e -,.~ 
zaman birçok mü~kiillerle ~ 
mış; ilk parti olarak se,·k ~ ") 
iizümlerin kısmen hozulr1l "~' 
meınlt'kf.tler üzümlerinin ~JIJ 
alıcı hulıimamr~ gibi ilk hıd'~' 
Ea<liif edilrn vnziyetlerden 1.-, 
lıiitiin hunlara rağmen mee~ 
lıu fa7.la hız vererek nih•Ye 
fnk olnı11~lur. ~ 

Kurumun, hilhu !IS soıı ,;ıl~ 
rak ~iinclerrl:~i Kozak ii:ıii ",> 
liin tnı1"rtini muhafaza ede,,ri. 
fo: ,.e \iman nazarlarmd• 'IJ'f, 
karılınıı:, ı.:t'rrk Berliıı. ,;trlıı' f. 
dr:Hla kanıl ırra~ma ıı;attlJ111.f ııı' 
r-ııllnimi:r.in hu kadar rıtf:,ıll.J. 
kilde Hı>rlin ve Londray• ~/, 
tiirülrhllnır~i. umn teC ·pi)~ 
~onrn hu !tınan lıu ('fiirk t~ ı'!' .J 
,·erilen amhalailarla ıniiJ1~ _.,, fl'J 
tur. ı\riantin. Bulgar. ~ urı itilı' 
,·ol amhalailarının. katıte f1İıJıı' 
,]ı>~İı.f'n fü:.ümlerimizdc ta~·r f',J 
kan J!İiriilın,.vince ha>ka ;,; '.~ 
ranım~ ve hiitiin hu amb~ (l~~) 
rinclı>n ,ıe ·~ıirade Pcliler rıJ"ıi(/ 
fornıiil hnlı•nmn~. lıu 1 ~ i1~o/ 
yııpıları srYkh·atta <la o cl'J ~ 
tice alınmı~tır ki. norrrı• ç~.1 

(."'nnu Sa. J]. ~ ~ 

,tı·· ~ 
hatta elini Kur'ana b~e .~JJ" -ı 
kahbe Zeynebin verece~ı J dlııl ~ 
sıra .. Zeynebin, arka bahçe# ~ 
açtırıp .köy delikanlıların\ 17~~ _.,~I 
mak içın kıştan hazırlattıg 1" P':J 
tarı getirildiği zaman AlY' aJ1 f"~ 
bunların ne ol~.;ağını pe'l< t,ef'! 'f 
bile .. Hoş bunu da kahbt ~~~ 
ya .. Buz parçalarını baY~~;,t f. 
ruk altlarından da sok~ 5 utö .:#.; 
raretleri birdenbire du~~ ıJı"..o"ı 
kahbe Zeynebi köy delı~a il' ~ .ı
bestçe baştan çıkarmak ıÇıııif 
baytarlarına bir oyun et ""1/
KENAN HULOSI. .fJ,JClr 

?.7 /.tld 
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ô'kte bir milyar heşyüz milyôil İjıldız 
Büyük göz'ün 

•• 
goref? lk~şesı 

Açık elbise, 
toplu vücut 

E:ıı· t 1 metre kutru olan dünyanın 
11 büyük teleskopu nasıl yapıldı 
l>11rı 

l... -Yanın en b'' "k ~qd u~.ı cam kütlesi 
~a'da:: cenubi Kaliforniyada, P~-

4)1u ı 1 fen müesseses:ndedir. 
bu carnanaa "Büyük göz,, ismi ve

arn a·· ur k ' unyanın en büyük teles-l . utru 50 m<tre olan bu te-

t, Üleburgazda . , . 
?'.uı lar .köy lünün 

ıliziinli güldürdi' 
~ Ulehur bıı e)'a 

1 
gaz. (lluı.u~i) - Geı,:ı·ıı 

d lıına:'k~n ruam sarn~mcla ha:!tahk 

1 
~f, rr:ı.. oyler<le lıan anların ikim·i 
tb .. aven 1 . h· ,'ttgaı h e erı yapılıııaktadır. l.ii-
ij~tırerek n aytarı ~ll giin lerılc bu i~i 

· ahae kı k:ıza<;ına !?Cçecc>k • 

~ l(a, k . 
i!,~e.. anunun<la bedeni rnükelle-
~r · " d ~ ~e ;.r ır. Rugiinlerde bundan 

'tap,Jınılerek hüliin köylerde yoJ. 
~~akt akta, etrafına !tenclekln 
~l 'ah'~ır. Bu ıırnıla kiiylerin m:ı
b... ln:::u·· ~'Yetlni namına kö,·iin hii· 
,ıqJ"'6 tıe .. •1 • ~ ltıış ~ore ı Çf' ile küv namına 
~ lttd tarlalar f'ktirilınektcclir ki. 
tal..~ -~ Pide edilerek ·ı;ardmı ile 
~· sa maları hafifletilmi~ ola • 

1... ·~. ledri!ıat 11. 1 . . K ~~ 'il~ mua ım erının ırk _ 
~tti,._a~ tine ait olan kaclrom 
~da (' u kad~~ .il". T~iilf'burı;az 

"r' . ok clcı?ıi:ıklıklcr olmu~ -

lınrıkanunda iııe haı;Ja,·acak 
t't" s J 

ın de kadroları gelmiş hıı· 
aclrr. ' 

ı.'etır. v· ı h · ."l!h U e urgazıfo odun ve kö-
t'tltanı ''ardır. Şim<Iiye· kadar 
t ~tt gcçmİYf'n kömürün fha-
llUr " ~ ti( Uia kaclar çıkmı:tır. Sacle-

~~nlrnle heı: aydanberi çiftı;i· 
~' ~ tlc hekl•(l ii:i r.ok ı:;iizel v8ü. 
~()lmıı~hır. To"lrak tama~ıe~ 
-~ ,:· , T,iiJelnırıru ~-e . lınali~i 

~t :1J!1 
8 

\·ınç için<leclir. 

~·~'.ak~ele~~~ .~iclan ek~e hevr!"i 
~~1 t ku) lucle ,.e kaı;abalıda 
~~ tı\;ıtı anıaınrn gU11,termİ!!.tİr. ~erPk ''t öıh;·ı ~nhı;iwtlcri namına, J!•' • 

"\rrıe ~ar namına pPk çok fi
'- .-··e hazırlrkf.arı ha .. lamı~tır. 
\..~ 'Armağmıo~lu 

~ ~"atı: Saat 12,30 Pllkl& TüTk 
' la B Havadi&. 13,0~ PlA.kla Türk 

~' '"o Muhtelit pl k neşriyatı. H 

Sı: !ııt1tı:'rlyatı: Saat lB,30 Tanburl 
~ 1•.ao !( l9 Ç°-Oçuk tiyatrom (.Aslan 
~~ t.rbı OllfeTanı: Ali, KA.mil Aky11z 
~ .,~ lr)(=eaı) . 19,~ Bora& h&beTlerl. 20 
~ ~ ,.. ıı.ıı. <latıan tarafından Türk muaf 
'"I IJ"' " l&rkı • ~ ~·•tr n.~ lan. 20,30 Hava raporu. 
~ıııı, \'e taratmdan arapça ııöylev. 
~ \'e haı •rkadB.§lan tarafından Türk 
~· fotıllt k §arkılan (Saat ayan). 21,1!5 
~· ~ ~~era stüdyo orl<eatTaSt Teta. 
~ .3ıJ t.:ond"e DaWa. 22,l~ Ajanı haber
' 'llttt ra artııUertnden lılatmaz!'I 

l>rotra' 22030 Son habeTler ve erte!ll 

~.acı mı. 23 Son 
'"'~ -1' . i ~ "'~rty. aanı - 937 - Salı 
\~· 12,30 ~tı: Saat 12,30 Pl!kla Türk 

i I · ıa,30 '1ır. avadJ.a. 13,05 Pl!kla Türk 
~ ~ Uhteııt pl!k neınyatı. 14 

~lıı.ı_ l 11'trl • ) ,"\ l'tt ı. 8,i:i I<: 3 atı: Saat 18,30 PIA.kl& dans 
~,"Olu lla onfcrans: Eminönü Halkevl 

& ili• ll'\ına N t · lla.Ylln • ueret Safa. l9 Çoc•ılt. 
\': ~ln6ntı J.I ?\ine tarafından. 19,30 Kon 
~~ tortr ( nlkevı ıoeyal yardım ut>eııi 
~~ıclt'bilıyefı~~ık ve gençlerin musiki~e 
~'. ~tk 1ll l · l 9,55 Bora& haberi en. 

~~~ t, lanbustktel: Okuyan Nuri Ha'tll , 
'~eııçc l(p~ DUrrü, kanun \'eclhe, ut 
'~ııı · ~.ao H ıı.ı Niyazı. ~ısfive SelA.hııt 

, '"'-1._ de.rı ara avn raporu. 20,33 ömer Rı 
'\tı. ' 111.l't t-~~a ıı6yJe\•, 20.45 Vedia Rıza 

"', •..ca•ınd ... t~ '"'ı ("'- • an Ttırk musikisi ve 
r . ... . p --at a ~~ eer Yan). 21.15 Orkestra 

".ı.~ h· "aı,(;· Gaynt Sulte. 2 - Waldten. 
~~ • '- 3 - p ı. '.'ıt, ~ ._ Deıı asae: Menuetto. 4 -
''- ~ 11lt~: ~at: lielene Potpoun1. 5 _ 
~~ .ao I>ıtılttıı. a - Valse. 221,5 Ajans ha
~ °'~"'t ~.ao "' sotolar, opcTa ve opeTet 
~, h • .-ırıttıa 

' •I) ı:ı" Yll cm!8yp cmfövppr 
l '-~ eon. n hııherll'r VP erteııl J?llnll:ı 

~ . """"' ll~rfyıı, - 937 - Oarpmba 

leskopun yalnıı kaideli 17 ton ağır· 
hğındadır. 

Bundan evvel dünyanın en.büyük t: 
lesko u ine ı<alifoniyada Vıl90n dagt 

p Y "d' 96 ton 
rasathanesindeki teleskop ı ı. 

- . 1 kopun camı 25 
agırlığındakı bu te eı 
metre kalınlığındadır ve ağır~ığ~ 96 

t?n
dur ve 4,5 ton ağırJığrndakı bır ~aıde 
üzerinde dönmektedir . 

Vil d _
1 

rasathanesindeki bu te-
son ag · · 125 000 dolar 

Ieskopun bapılması ıçıfl · 

sarfedilmi§tir. 
M "d k' ., n büyük teleskoplara., 

b k ~zık e lı _e,.k fennin bu sahada da 
a aı_a o u.- • . . . ..... 

ne kadar s•Jratle j]erlediğını gor~: uz. 
Bundan daha kırk sene evvel dunya

nın en büyı:ik teleskoplan 15-20 to~ 
- . kuturları 6·7 metreyı 

agırlığında idı ve 
gecmezdi. . • 

İ 888 senesin ele Lik rasathanesı ıcapı-

1 kutrundaki teleskop• 
arını 1 ı metre _ b"tün ilim dünyası hayret 
actıgı zaman u d 
• J . çünkü 0 z:amana ka ar 
ıcınde kalmıttı· • 6~ 7 • raıf a kalınlıkta bır teles- l 

. metreaen • kin dahilinde 
kop adesesi yapıl~ası ım 
görülmiyordu. . · . .1_ 

(Lik) (Lick isrrtindekı Aınerıka~ mı 
oner 140.000 dolar koyarak, bır ra-

y ' d·-· zaman· · 
sathanc yaptırmak iıte ıgı · 

• d" e kadar ya
- Bu rasathaneye tırrt ıy 

b
.. .. 

1 
"' ıardan pek fazla 

pılan utun te es..op 
kuvvette bir teleskop' bulunacak, de-

nıiJti. • 
O zaman, birçok liiınler, bunun im

kanı olmadığını, yapılsa yapılta ~ncak 
7 ,5·8 metre kutrunda bir adese y1pıla
bileccğini, bunun da o devirde henüz 
m:.imkün olamayacağını ıöylemitlerdi. 

Fakat, nihayet bir mühendiı b'u iti 
üzerine aldı ve Amerikada bir fabrika
da, uzun bir müddet çalrttıktan ıonra, 
Lik rasathanesi için 11 metre kutrunda
ki adeıe ve' teleskop hazırlanmıttı. 

Bundan sonra. o sistem üzerinde. git
tikçe daha büyUk teleskoplar yapıln:ıa· 
_ d B suretle 1916 seneaın-
ga baılan ı. u ' d 

d k tru
nda bir teleskop a e-

e 20 metre u . - d . . d B adese Vılson dagın akı 
scsı yapıl r. u 
rasathaneye konuldu. 

artrk rasathaneler ara-
Bundan sonra. . · 

• 
1 

başladı: Kalıfornıya ra-
sında bır yar ş k na kartı Ka-

. . bu teles opu 
sathanesının . ha büyük bir tclcs-
nada rasathanesı da .. 
kop yapmayı düşünd.ı. 

-Hafta••~!' 

~ ~~!?.!~. 
dil 13 o:ı pılkla T11rk 

mualklli. 12,~ }ia,·a ıH pl~k nef!iyatı. 1' 
mualkiaf. 13,30 Mubte 
Son. u· saat 18,30 PlAkla 

Akf!UU n~rl3 • • şen ve arkad&§l&rı 
9 sııııen 

elan• musııdsl. l •. , l ve b&lk prkılan. 
rnuıı~ıı tarafından TUrk dl (Bir vakı). 19,'5:> 

19,30 Radyo Conik kOrııe >a'a ve arkad&§Jarı 
20 ){UIUI-> 

Borsa haberleri· ktll ve balk oarkıları. 
tarafından TUrk ınu~o,33 öıner Rıza taT&-
20,80 Ha\'& rapOrll· ..., 4S NeZlhe ve ar-

.ıcyıev. ~v· 
tmdan arapça - '.l'llrk nıuııtk.lııl ,.e halk 
kadaşları t.,rafıııd&n 21 ıs şan orkestra 

)"llrtl· • §aTkılarr. (ııaat • 'l'tl%flıl tarafından. 21,15 
re!ekaUle: Bedı1Ye ,,8 • Rustan eUudmlla 

aaıııı,. . 
Orkestra: l - dl' 'f.t'&vtata. S - Dclly: 
uvertuT. 2 - ve~.:.. Gtlnka: vaıııe tantasle 
Menuet Pastoral· t ıııagtque. 22,15 Ajans 
15 - Drfgo: LA corel -1otar. opera ve o. 

o p11ka -
haberJtrl. 22.3 3 SOD· 
peret paTÇaJ•r1· 2 

- eın - FP.rvmt>e 
Z - f(. eV'-el • saat ı2,SO PJA.kla Türk 
ö"le netrl)'9tı· _ .. ,.. 13 oıs PlAkta TUrk 

,.. }J&\'llW'"" ' 
mu!llklsl. ı2.ıso )Jubtellf p!&k nepiyatJ. 14 
muıılklııl. ıs.so 
Son. rt~: saat 18,SO PJAkla 

Ak9&nı nf'f • an· Bayan tncl taT&fm. 
dans mu!fklsl. 19 ş "retakatlle. 19.SO Spor 
cıruı . ptyano "e l<•;;'1şetık tara!mdan. 19.M 
mu9ahabeterf: ES

20 
Ct.ınal J{&mn ve ark:ıdJ\' 

BoTsn batıerlerl· rJc ınuıiklııf. 20,30 Hava 
ıarı ta.rafmdıın 1'll ıııza ıaratmdan uapc:ıı 
raporu. 20.33 ()rner ,as ııeyeU: o1<UvanlaT, 

söylev. 20.•S ırast~1~. Ali: J(eman Cevdet, 
thrablm. KUçilk S .,, dnet ıtamdl. Tanb\ıT 

mtT zv& ) Kanun ?w{uam . •"ozan ( aaat ayan . 
Ce,•det ,.... tU ~ell\hRttfn. ııt JJıtch: Hamıet u\"er r. 

21.l:i orıccstrll : t :; s - voıtııted: Jl'rerH 

2 
a0upod~ Faıı rl. • Hu!df,Ungoımarsch. - •· ,_a er· 

esrarı 

· Bunun üzerine Kanada heyet alim- ı Her büyük teleskop yapıldığı zaman 
leri işe koyuldular ·ve nihayet 23 metre olduğu gibi, bugün de bundan daha bü-
kutrunda bir teleskop yaptılar. Bu. o yük bir teleskop yapılamayacağı söyle-
zaınan için, dünyanın en büyük telesko- niyor. Acaba, hakikaten. bugün vanlan 
pu idi. netice son mudur ı 

Fakat, Kanada tarafından rnağlüp · Fen adamları, böyle dür:inüyor. Çün-
edilmeye tahammüİ edemiyen Birleşik kü, bundan daha büyük bir miktarda 
Amerika hükCım~ti de bot d~rrrtadı. On- cam dökmenin kabil olamayat.:agı gö 

dan daha büyük bir teleskop yapnıağa rülüyor. 
çalı§tr. Bugün Vitson dağı rasathanesin- Fakat, buna mukabil, bu sefeı de, 
de bulunan teleskop ortaya çıkarıldı ve daha büyük teleskopların ı.:amdan de-
eıkisi kaldmlarak onun yerine takıldı. ğil de, "pireks,; denilen billur kayadan 

Elbise vücuda göre yapıldığı gibi 
viicudun da elbiseye uyması icabe -
diyor. Daha doğrusu viicut moda -
sı ile atbc:.şı beraber yi.irümektedir. 

Zayıflık modası tarihe karışnlı 
çok oldu. Onun için, yeni moda el -
biseler hep tombul vücutlar iç.in 
yapılıyor. Mesela, bu senein kış mo 
de ilerinde iç elbiseleri dekoltedir; 
omuzlar ve göğiis bağır nçıkta ka -
lıyor. 

Sokak elbiselerinde de omuzla -
rm münhani bir çizgi teşkil ederek 
indiğini görüyoruz. Bütiin huni r 
icin. vücudun zayıf değil, toplu ol -
mısı lazım gelir. 
mnsı 15.zım. Sırtın da kemikli olmn
m:.lsı, hatta b iraz fazlaca toplu bu
lu nm.::.sı tercih ediliyor. 

Teleskoplar boy ve cüsıe itibarile yapılabileceği ileri sürülüyor. 
büyüdüğU gıöi, fenni cihetlerden de, ta- Diğer taraftan, pireksten yapılacak 

bil, teklmül ediyordu. teleskoplar &>cağa ve soğuta daha [az- r'iyanaıla. öğlenden sonraya malı· 

8 

• ...:•n yapıWı sa mette kutrundaki la dayanacaktm Çünkü, bu;ün camdan '"' olma/, ii:<rc ortaya kuruılan, !il-
... ~ mamul teleskoplar havanın 11ca1C ve so- kin biitiin gün Je giyilcbüecck kibar 

teleüop, bu cihetten de bilyilk bir te- g-uğundan a• rrık mUteeısı"r oluyor ve b" • d 
1 

b" k ·· ç· ·ı· ·· .. :r ıçım e ~ıı.: ır oıtum. ız.gı ı go-

klmill ı&termektedir. rüyet kabiliyetleri hava ıeraitinden ha- riirıii~ü, kumaşın ynl yol katlannuı 
' Bu "Büyük göz,, le gök botluluna leldar oluyor. tarzda olmaJuıdmıdır. 
b&kıldığı zaman yıldızlar, gözle &örül- ı-----------------------------
düklerinden 250.000 misli parlak görü
lilyor. Çünkü. teleskoptaki aynalar gö
zün 250.000 kuvvetindedir. 

- Bu teleskopla, dünyıdfn 240.000 mil 
uzakta bulunan Ay'ı aurmızdan sanki 
bir iki yüz mil uzakta imit gibi röste-

riyor. 
Bugün gözıUmUzle gBk yüzUnde gö-

rebildiğimiz bu tele.kopla bi~ milyar 
bet yüı- milyon yıldız: ıörillebilmekte· 

dir. 

15 - Etlenberl: peUt bal aux Jardina. :Z2,l5 
Ajana ııatıerıert. :z:z,so pılkla .oıoıar, opera 

__ .. , ... "2 50 çson haberler ve 
ve operet pa.r'ıf'";"- •• '"' • 
ertesi günün prosraDU- :z3 son. 

1 - •• ~ - 931 - Cuma 
Ojie ny.tı: Sa&t ı:z,30 pltıda Tilrk 

muıiktaf. ';:,:ıo Havadl•· 13,05 Pltkla Türk 

musfklsf. lf .son. . 18 50 PlAkla 
Akpm n~· saat • 

dana muslkfaf. 19 }'tad)'O tonik dram: (A~
k~ manası), -(!ıUkll.1 Harbi batıralanndan) 
19,155 Borsa haberleri. 20 Necmi ve arkadaş. 
tarı tara.trndan 'filrk musikisi ve halk ıar
krlan. 20,SO Hava rapoT\J . .20,33 ömeT Rıza 
tara!md&n arap,ça söylev. 24,4:5 :MuzatfeT 
GüleT ve aTl;<adallan taratmdan TUrk m·ı. 
slkisl ve halk Darkrtan. (Saat ayan). 21,15 
Şan .Tutya tarafından orkestra TefakaUyl'". 
21,415 Orkestra: 1 - Cherubinl: Atl Baba u. 
vertUT. 2 - Katrnaıın: Ç&rdu rurstın pot
po\l.l'!'I. S _ Uszt: Rapsudi ?\o. 12. 4 - Sied"' 
Fatıma. 22,15 Ajan• baberlerl 22,3~ PlA.klll 

1 ı .,. ..... ret paTÇalan. 2~.50 Son 
so 1) ar. opera v"'-'.r 
baberlt!T ve erte!! gUnUn JlTOgt'l\mt. 23 Son. 

' _ J(, f'n'el - fl,7 - Comal'U'•I 
Ö~lfl n~rtvatı: Saat 12.30 PIO.kla Türk 

musikisi. 12.ll'l Ha,•adls. 13.05 PIAkla TUrl< 

musikisi. H Son. 
Akpm nt.tırtyatı: Saat 18,SO PlA.kla danıı 

mualklııl. 19 Safiye: Piyano ve keman reta
katlle. 19,30 Konfe~ans: Doktor İbrahim 
Zatı (ÇocuklanD hrtzı sıhtıasına dair). lj).r>5 
Zati (Cocukların hıtzısıııhaeına dair). 19,ri5 
Borsa haberleri. 20 sadl ve arkadatları tar • 
tından TUrk mus!klsi ve halk oarlnları. 20,::0 
Hava raporu. 20,3! ömer Rıza tarafından a. 
rapç& ıı8)1ev. 2o,45 semahat özdensea ve 
arkadaşları tarafından Türk mualklsi \""! 

hil.lk ıarıaıa.rı. caaat ayarr). 21,15 Orkestra~ 

1 
_ Schurnann: Genovcva. :2 - Pucclnl: :M•

dame BUttcrny. 3 - Scrlablne: Prclude. 4 -
lılanfrcd: Tonweııen Potpeurr1. 5 - Sied~: 
Flltterwochen. 22.15 .... Ajana haberleri. 
22,SO Pl!kla eotoıar, opera ıre operet parça. 
Jıı.rı. 22,ıso Son haberler ve ertesi gUDUn prog 

ramı. n son. 

Bukingam Sarayında 
verilen muhteşem 

ziyafet 
175 yüksek davetlinin bulun'." 
duğu soframn intizamına bizzat 

KraUçe nezaret etti 
Geçen ıalı günü Londrada as

rımızın en muhtetem ziyafetlerin· 
den biri verilmittir: İngiltere 
Kral ve Kraliçesinin Belçika Kra
lı Leobold'un ıerefine verdikleri 
ziyafe•ı:. 

Sofraya 175 yüksek isan otur
muttu. Bunların önlerine konan 
sofra takımları dünyada mevcut 
takımların en kıymetli ve en süs
lüsü idiler. 

Sofra verilmezden evvel birçok 
müteha1111 ıan'atkirlar altın ta
baklar ile sofra takımının diğer 
altın eıyaıını temizlemek, parlat
mak için birçok günler uğraımıf-
lardı. 

Bu sefer de misafirlerin önüne 
konan takımların kıymeti üç mil
yon bq yüz bin İngiliz lirası tah
min edilme'~ktedir. 

Sofra takımı tabaklardan maa· 
da altın çatal, bıcak. kaşık ve ka
dehleri muhtevi idi. Bütün bu par
calar yalnız altın olmakla kalma
yıp fevkalade sanatkarane yapıl
yıp fevkalPde sanatkarane yapıl
mıf teylerdir. Hepsi de Windsor 
şatosunda mu~afaza ediliyorlardı 
ki, şatoda her parçanın konulaca
~ı vl"rler ayrılmuı bir haldedir. 
Bu~lnr her rr-mi hüvük zivnf et
ten sonra yerli yerlerine konur. 
Fakat bunların içindeki bazı par· 

B11ldngnm sarayıntları 1ıir göriinii~ 

çalar pek müstesna ziyafetlerde 
kullanılır. 

~ 'indıor şa\oıunda bu sofra ta
kımının muhafazası için ayrı bir 
daire de vardır. Bu daire "Çok dik· 
katli bir surette nıuhaf aza altına 
alınmıttır. 

• • • 
Belçika Kralına verilen ziyafet 

maundan mamul iki buçuk metre 
e ve n24 metre boyunda bir ıofra 

( onu Sa. 11, ü. 1 ), 



1- KURUN 29 SOi\'TEŞRİN 1937 

lngilteredeki Polis teşkilatı: 

"Skotland Y ard,, 
Büyük güçlükler çekilerek 

kurulmuştu!? 
107 sene evvel yağmurlu, puslu bir te,rinisanı gecesi, Londra ıehremini Key, Dahiliye nazırı 

Piyli uyandırdı. Nezaret binası önüne biriken ahali, "Skdc:land Yard,, ı istemiyordu. Yüzlerce kifİ 

hiddet ve ıiddetle bağınyordu: "Kahrolsun polis! Yaıaım Britanya hürriyeti!,, 

Bir miiddetteubcri "Hayal \ 
Kalıramanlarr rn llakiknt Ü.<>· j 
tadlan,, İ$İm/i f?SPrini part;a par
ça tefrika ettiğimiz Volf gang 
llaynrilıin tPtlli/.: ncticl'.~İne gÖ· 
re, lngilteredc lıusu.~i detr.kti/, 
asla 'Ameriluuln ı:c Fran.~ada ol· 
duğu gibi rol O)namamıştzr. Bu 
lıımısta hayli l'.r!am olaraT~ t<'r· 
rübeler yapılmı.~sa da, biitiin bu 
hu5ıutaki denemeler, "efkfirı u
mumiye,, nin enerjik muhale • 
/etiyle 3uya cliişmiiştür. llattô, 
• 1829 sene inde · biiyiik dct'lct 
adamı Sör Robcrt Pi)·l, Londra
da pofü ı~kilôtı kurduğu rnkit, 
bu tl'.§kiUit bile hiç boşa· gitme
miş, her taraf tan hem kendi, 
hmn de eseri hiicuma uğramış
tır. "Sl.-otland Y ard., denilen 
bu serııİ.• tutunabilinciye l•adar, 
hayli ıığraşılmı§, uğraşma u.:un 
zaman siirmüştiir. Bu t•azfrr.ti 
anlatmadan. "Sl:otland Yard,,ın 
lngili.:cedc "f ıılm':ya Ralu;<>,İ .. 
manasına geldiğini ı:e bunun 
Eondrada saraylı bir bah~enin 
bulunduğu yerin lıa.• r.<ımi oldu
itunu. ilk pofü teşkilatı orada 
Tmruldıı~ımdmı, bu ~·erin ismile 
tanındığım Tmydediyonız. Za -
manla bu i~im tmnmniyle be -
nim.<ıPnmi~tir. Şimdi n.a.<ııl "Sii
retr.. drnilinrr. Fransadal..-i tc~-

1 

ki!Ut lıntırp gf'lirsl'.,. "Skotland 
Yard,, da /ngilte1'('de.1..i teşkilô.
tm hatırlanmasına yeter. Btı. i
~imler lı<> Ttelmilel ~altada da 
lıer memleketin te.<ıl..-ilatlanna 
delrilPt erim has bir~r isim ola
rnl•, 11el!Pmni§tir! 

Tarih 1830! 

ce insan ağzından hiddet Ye şiddet i
fade eden hnğrrı§lar yiikseldi: 

- Kahrolsun polis! Kahrolsun 
Piyl ! Y a:.:a ın Britanya hürriyeti!. 
Polis istemiyoruz! Polis istemiyoruz! 
Yere lıatsm "Skotland Yard!,, 

Piyi, heti llenzi atarak geriye çe • 
kil<li ve sornn bakışlarını ziyaretcisİ· 
ne çe,irdi. 

Şehremini Key, llaşmr ııalladr: 
- Beni yukarıya gönderen onlar! 

Sizin, yarın Haşmetlu Kralm huzu
runa knhul olunacağmızı biliyonız. 
Biz, "Skotland Y ard,, polis te§kila
trnm ortadan kaldmlmasmı ieteyo · 
ruz! 

Nuzır Piyl, mih.telızi ıı;ülümsedi: 
- Biliyorum; lıedef. "Skotland 

Yard,, poliq te;:kilatr değildir; bu, 
Vellington Dnka~mr, beni ·ve bütün 
" Tori., hükfımetini istihdaf ediyor! 

Şehremini Keyin dahiliye nazırı . 
na reYahr. şu oldu: 

- Hayır, hu ı;efer sadece pofü 
lınlıi, mevzuudnr!. Bilirı;iniz ki. SSr 
Robert, geten eene hu po1is te;:kilatı
m ortaya çrkardı~mrzdanheri, qjze 
karşı hiicunılurm sonu gelmedi. Bi:r., 
' :Skotland Yard,. ı f ngiliz hiirriyetile 
alay rnalıiyctin<le lıi~ \'e telakki ediyo
ruz. Her f ngili7.in evi. bir kaledir. 
"Polis,. cliye hirtakrm kimctelere her 
tarafta r.,· aramak gihi ııalalıiyet, hHy
le tam ı;nlahiyet , ·erilmesi, bizim hii~ 
tün tnhi.-ıtimizf' 7.rltrr ! 

Pi)·l, ba~mı iğerek: 
- Ben, deıli, hiitiin bunları ı;a· 

zetclr.rden iiğrcrnlirn. 1\fi-.ter Key, 
Şehremini lıuhmclnğunuz halele, Sİ7.e 
bazı rakam 1 arı 7.ikrctm ili miyim? 

I.onılra, hngiin hir buçuk milyon 
nüfu. lu bir ~chir olarak, diinyanm 
en hiiyiik şehriclir. Son enelerde ~uç 
Yak'alarr, 7 mi::li ço~alch. Sudnlar . 

dan çoğu, hem de pek çoğu, ceza~ız 
kaldı. Suçlu1an, eığmdıkları yerler • 
de aramak hususunda ne gihi ,·ası
tal armız vardı? Hiç bir vasıtanız yok· 
tu ! Şehremaneti, şehirleri kannnak 
için ne yapıyordu? Hiç bir ~ey! f~te 
hu nziyeti göz önünde tutaraıi, hen 
geçen !lene polis teşkiliitmı teshit ve 
taadik ettirdim; "Skotland Yard., de
nilen eııki .sarayda, 100 memurdan j. 
haret resmi hir poliı: te§kilatı kur -
dnm. 

Suçlnlarm cezalandırılması, t:skisi 
gihi adli kuwete aittir, l\fi!'ıter Key! 
Biz, adliyenin yiiksek lıakkma teca • 
viiz etmiyonız. Fakat hür İngiliz 
şelıirlisini, suçluları meydana _çıkar· 
mak yeyalıut da suçların önünü al • 
mak !'ıttretlcriyle korumak istiyonız. 
"Skotland Y arcl,, m manaııı ve mak
sadr. c:arlece hudur! Ru kadar! 

Şehremini: 11enfü: tereddüt ediyor· 
du: 

- ~\~a~Hla ht-ni bekliven Londra 
şehri alıaJi,.ine, ı;izin hu hususta knt"i 
karar wnnİ§ olclu~unuzdan hacıka bir ' 
şey ~övlemiyr.cek miyim? İyi cli.i .. iinü
niiz; clii:iinünüz. ki şu aşağıdaki top· 
lantr, ·alelade llir toplantı ııaydmaz; 
hu bir i ·yandır! 

Sör Rohert PiyJ. omuz kaldrrma1'-
1a ikti r a etti: 

- Ren nazır sıfatiyle faaliyet ee· 
nelerimıle hu ~ihi ~~vle.re ab~tnn. 
Mi~ter l(ey !Ooknmacılar isyanını nt· 
lattnn, kiirniirciiler i~yanmı atlattnn 
ve .. pofüe kar~ı İ?'yam da atlatırım!. 
Doc:tlannı7.a ;iikflnetle bildiriniz: 
"Skotland Y nrcl,. kalacaktır! 

1830 'f eşrinic:ani. inde İngiltere da
hiliye nazın Sur Robcrt Piylin ener
ji11i, İngiltere polis te;;kilatmr, kuru
hı undan hir sene ~onra claihlmaktan 

I ngilterenin "Slrotland Yard .. po 7i.'> tr.ş7dlô.tı dete"l~ti/lcrin'in moC'Jf{J' 
larından birindeki bir saf lıa? ! ...• 

lionunuş olmakla beraber, "Skotland 
Y ard,. ölçü üz derecede ho~a gitme
yi_ş tesirini gidermek yolunda, devre 
dene, senelerce mücadeleye mecbur 
oldu. Bugünkü "Bohbi", Londra l!IO· 

kaklarmda artık yadırganmıyan, nef
retle hakılmıyan '·komyucu adam", 
kenıfüinden en·el gelip ~den ';Skot
lan Yard'' memmplarmı, İngilizlerin. 
bilha 5a Lon<lra ~ehri ahalisinin huğ
zu ile k~enkes çetin mücadelelere 
katlanmak zorunda kaldı'ğmr, §imdiki 
vaziyette hissetmez bile! 

"Skotland Yard", rne:akkatli bir 
yol geçerek ilerledi. İngiltere alıaliei
nin poli~e kar~ı antipati yerine sem
pati göstermeğe ba~lamaı::r, ancak on 
dokm:uncu asrın ortaqmcJa~ genç 
Kralire Viktornya karııı ~üikastler .. . . 
yapılma ına t~ehbi.is edilince, helir-
mi,tir. Btı suretle umumi bir rnuha -
faza te§kiliitmm liizumu tasdik olu
narnk, hu tarihte, İngilizlerin pofüe 
karşı aldığı \"aziyette yeni hir mer
hale harizle~mi§tir. 19 uncu a·mla, 
zaman zaman f ngilterenin biitün ik · 
trsadi sistemini Hrilmtrya uf;ratmak-
1 a tehdit eden demir:volıına taarruz-· 
Tar, büyük ııahtekarlıklar ve banka · 
soygunlan muva<'elıesinıle. "Skot -
Jand Y nrcl". mücadele cephe~inde ba
şarılar kendini gi)stenniştir. Ye hu 
poli organizasyonu, atlım adrm Her· 
Jiyerek. miikenımellc§mi~. iıılalıata 
karşı Hikayt davranmryacak derecede 
zeka e_eri de ortaya koymıı§lur. 

1R<>5 taril1jnf" kndar nlnı7. T..on-

. ''51'0~ draya münhas:rr h-glunan t ~ 
Y nrd", o tarihte bütün de" le 
kriminaJi;;tik bir merkez biirOS~ 
lini almıştır. Gerek İngiltere, . 
dominyonlnrı ve gere"k kolonil~rı 
resi içt>ri~ine alan "SkotJan~ ) ~ 
rolii, dal, lmdak ı:alan sen·ı~ § t~ 
riyle, hiitün millet ve cle,·le~ıı 11ıtl 
yetini t<'min etmek üzere çııll1 el 
miştir. Bu ıraıla geni~ ölçiidt ııııı! 
yet .c:alrn<ıı, 4 hiiyük kısma af~·J ~ 
tır. Her hir kıc:ma ela. müdll 

1 

rekete salahiyetli bire~ ~ef ta)·il1 

mi tir. ·ııdt 1 
Bu arada, suçluların takibı ~ 

kayde değer ve üstün ha~arıl•f~ I 
de etmiş olmak şöhreti. hu gefl J \ 
çiideki İngiliz polis te~kilnttTl;t, ' 
nı7. "Kriminal f nnstigcyşiıı ':41 
ment,, denilen servi;;ine, yaııi ;I_ 
land Y npl,, m detektiflik 1' ~ 
mahsus olnrak, "Skot1and Ya~ 
mi, diirthir tarafta nkis bt ~ 
beyndmilel ~alnıa tarihinde 
miyetlc y-0r tutmuştur. Bıt 

şuli ~erı, ~merika miistesnıı, 

ii7.ere - , . n iiziinün bütün k1tl 
ela yeri; mişıir. Londradn old 
<lar H indi tandn, Siynmda ,.e ~ 
tralya çahhklarmda da! ''..:~~ 
Y nrd,, merkezinin ördiiğii ae:ı 1 
hütiin Arz • küresini knplıır· ?ıt 

•• ••) • k• ··ı • • betili A goru emıyece şo uetı nıs Jı• 

aliyet gösteren hn tefkil ıit, soJI ,İ 
Hundan 107 ene e\-vel, • gene nu 

nyıla ! ? ! - hir te1.rina~ani gı>ce!!İ, so • 
ğuk ve pu. hı hir gece, IJondrada da
hiliye ne7.areti bina mm kapısı, çm
grr çmgrr çnlm<lr. Riivük çmgırağm 
kordonu, fütiiste lnzlı liızh çekile
rek! 

...... -------------------------------------------------------------
' · · 1 f ·1 1 k" ctJÇ ne ıçerısııH e, ııgı tere< " ı · ı 

alannı 3 de hir nis})etinde ııı'1 
tTr·, hallmki. dnlıa e\'\·elki <:t·J1~ıf 

Ru f e,·'kaHi<le bir liale delalet ecli
yordn. Gecenin hu saatinde, .. hu ka
dar tela in?! Biri imdada mı çağın • 
yordu, .. hiri nezarete mi sığmıyor • 
du? ! yoksa?!!. 
Ya~nr, bardaklardan hoşanrrca· 

sına yaı;ıyor, kamçılar '\'unılmuı:ca • 
ema camlara çarpryordn . .Ardı ;ra~ı 
k'esilmeksizin, honına uzun akıah 

) 

çarpı§larm camlarda ak-~i .•• 
Kapıyı açan hacleme, omuz @ilke· 

rek, istenilen şeyi ya
0

pamıyacağını 
!!Öy]ecli: 

- :Maalesef! Çiinkii Sör Rohert 
Piyl. geceyarısma kadar çalıştı ,·e ya
rm Hn§metmcahın lmzurlarma ~tk· 
ması iracle olunmuştur. Bu itibarla 
keneli ini uyandırnmam ! 

Dahiliye binasına giren iri yarı 
adam, lıiç a1dınş etmeden, lıademeyi 
yana itti: 

- Biitün me uliyeti füerime alı
yorum! Ren, Oldennen Kevim ! Na-
zırı uyandırınız! · 

Birkaç dakika Mnra, mütenasip, 
uzun ho~vlu Pivl. knhu 1 oclaı;mtla gö
riinclli. Alim hir insan çehre i, hulya
ya dalmış giizler ve sert hir ifadeyle 
hirihirine hiti~en dudaklar ... nazır, 
hu ,·akit. iz ziyareti pek hayretle kar
ı>tlarm~tr. Hu. hal Ye tanm<lan hariz 
surette hellivcli ... 

Selôınla trlar. Sonra ~eh remini: 
- Bövle geç ,·akit ;alıatsız etti . 

ğimc1en dolnvı nffinizi rica ederim, 
dedi: fakat, liit ren llenceredcn dı~a
rıyn l1akmız, Siir 'Rohcrt .... ve her ~P
yi onlıvacnksrmz ! 

Pivl, pencereve yııkla~tı. Her hal
de çelıre"i canı nrka,ıncla belirir he· 
Jirmez ,Jr .. arclaıı ıt .. ;r·· ' ;· kenılisini 
tanımış olacaklardı, ki dcrlıal yüzlt>r· 

Gitta, ltalya e~prcsinde, M e
ran yalunda. Vagonda ayni böl
mede yalmzoa oturdukları ya
bancı bir erkek, bir istasyonda 3 
tane JuıriJ..~ılMe Riuiyer:a gülü 
olarak, ona takdimle, " Doktor 
Hcrbert Oylcr. Hekim sıfatiyle 
daima teselli vermek ve üziile11 
bir insan ruhile kıar§'!Za§tım mı, 
kendi.sine yardım etmek Wzumu
'ııı hissederim!_,, sözleriyle Tren. 
disini tanıtıyor. , 

Konuşmaya devem ettiler. Gitta, an
nesinin zatürreeden hasta yattığı Me
ran yolunda bulunduğurlu anlattı. 

Doktor Öyler, şu mukabelede bulun
du: 

- Benim seyahatimin hedefi de, 
Merandır. Muhterem madamı orada 
tekrar görmek müsaades:ni elde edebi
lirsem, kendimi bahtiyar addederim 1 
Fakat, henüz kiminle şerefyap oluğumu 
bilmiyorum? 

- Ben Gitta fon Hohenhagım; do 
ğu!um itibarile Randolf soyundan 1 

- Nasıl! Meşhur yırtıcı vahşi hay
vanlar avcısı Hans Georg fon Hohen
hagın karısı mı? 

- Evet 1 Kc1.;arnı tanımıyor muıu· 

nuz? 
- Maalesef şahsen tanımıyorum 1 

Yalnrz Bombayda kendisinden bahsedil 
diğini işitmiştim. Kocanızın hayatını 

tehlikeye koyarak, bir yerliyi bir kap
lanın pençelerinden kurtardığını &Öy· 
lüyorlardı. Ben o zaman, bundan tah
minen 2 sene eveldi - Asyadaki uzun 
bir tetkik ve tetebbu seyahatinden Av· 
rupaya dönüyordum. Oralarda Hind 
ve Şarki Asya tabiplerinin çok defa hay 
rete düşüren meharetli faaliyetlerinin 
nelere istinat ettiğini araştırıru~tım. 

Onlar, zengin bilgiye sahip insanlardı; 
bu bilgi, babadan oğula intikal ediyor; 

EdebJ Roman : 51 

s:::vGi; 
Uyanınca .. 

Yazan : Maka El 
ve diğer taraftan, çok eski, mükemmel 
tesirli ıifa verici maddeler, ilaclar da 
biliyorlar. Muhterem madanı, demin 
annelerinin zatürreeye tutulduğundan 

bahsetmişlerdi. Kendilerinin kalbi sağ
lam rnıdrr? 

- Doktorlann söyleyişine göre, kal
bi tarnamile muntazam işlemektedir. 

Şu halde hastanın iyilcıeceğini 
ummak ve beklemek, kesenkes yerinde
dir. Herhalde k~ndisini tedavi eden 
doktorla görüşmek ve ona hindistanda 
öğrendiğim. ve tekrar tekrar kullanarak 
en iyi neticeler aldığım bir iltl.:ı tavsiye 
ve teklif etmek isterim! 

Gitta, ona bu alakasından dolayı mü
tehassis bir halde elini uzattı: 

- O kadar iyisiniz, ki, doktor, size 
nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum 1 

Doktor Oyler, mütevazi bir tavırla: 
- Fakat dedi; {{muhterem madam 

beni mahcup etmeyiniz 1 Size ve anne
nize hizmet edebilirsem, bu beni candan 
sevindirir 1 

Muteakiben, doktor, o kadar alaka 
ed~.:i ve nükteli bir tarzda sohbete dal· 
dı, ki Gitta hemen bütün gamını kasa
vctini unuttu; Merana vardıkları za
man, birbirlerinden iki eski ve iyi tanı
dık gibi ayrıldılar!?! .• 

Gitta, hemen sanatoriyuma gitti. 
Hem§ire Selma, fevkalade hayret et
ti: 

- Peki, ne var böyle, muhterem 
Madam? ... Biz, sizi hi~ de beklemiyor
duk! 

- Matmazel Raymer, bana annemin 

zatürreeye tutulduğunu yazdı. Tabii 
ben de derhal buraya geldim. Mama
nın sıhhati nasıl? 

• le V' 
tını: c:ayı~ı artmakta ,.e nrtıJ111 

Hastabakıcı kız, biraz kaçamaklı dnıı giistcnnekteycli ! ~/ 
bir ifadeyle, şöyle mukabele etti~ " kotlaml y ard., m ıneJlıııt·ıı 

- Pek ciddi bir endişeye henüz se- sunda, şimıli 20.000 ki;İJ1~.i 
bep yok. Fakat ben sizden, şimdiki ı ıoOlcJ'ı yazı hclır. l 08 ene cvYc .. ,.0t 
halde hastanın yanma gitmemenizi ri- 1 ' ' "'" 108 -:ı•nr. oııra 20.000. " ıı'' ı 
ca edeceğim. Bu apansız gelişten ür- y nrd., nrşh· if nire;;inde ynrıı:1,ı:ıı 
küp, vaziyetinin fenalaştığına hükme- Ö -' · ~ 
derck, ku§kulanabilir. Doktor, kendi- rv Parmak izi saklanır. nce ·. -~'~ 

· · Fran6tz pol i lıafiYe i ~ki ~ "l sini ziyaret etmenı.ze müsaade edinci- rt 1" 
ye kadar, ben, her sabah size, otele te- tıfrrkcn :rikri geÇen - Be 

1
(jJt I 

lefon ederim! iHçiilerine f!i)re tuthikiııe ~~tıt'.i 
- Buna hacet yok, Şvester. Ben ta- ı:ıonradan Hindi tan cinni ~İcı:J r;, 

ınurları tarafılHlıın i lalı_ e. dı ""'~· bil her sabah bir nöbet sanatoriyuma 1 r 
mak izi u ·ulü. hıilfi İngı 1~ el' gelirim! 
ı;uçlnlarm takibi i~inde ed di'!l' 

Gittanm müteakip günleri büyük Yardnncı va~ıta mahivet-in 1 t.Jıl . " kotlancl Ynrd ". n1ıı 1 
,-t :~-.ı 

korku içerisinde geçiyordu. Annesinin l ,, 1 ,r· ttll r.!. 1. ı ır. ıue:,c ı1 Berlin. ıya 
0
Ji•1 / ~ 

ehirlerindcki cinni kı~1n1 ) ~i~ ~ 
ilmi ve fenni tetkik 'e tıı 1 1111 / 

Hazreti tsanın doğuşu yortusundan 3 liil<'rine istinat etmez. JlıtTl~lı'tt 11 
gün evvel, Gitta, hasta~, ilk 'defa zi- her, T,ondra ıla 1m snlı_:ıclp'itaff· f~ 
yaret etti. Annesine, kızının bir ak- sat 1emininc ~irişilmişttr· . ı e d~ıı 

zik. ılerli toplu, temkioh ' .e~i 

sıhhi vaziyeti iyi gitmiyordu. Gittaya, 

gelmesi i!}in telgraf çekilmesini istedi. 

şam evvel Merana geldiği söylenmişti. 

Frav Sofiye, çok zayıftı ve kuşkulan-
hareketle, anth111ti yerirı~ sı.01 l 
kazanına~a yol bulan IcıJIJıı ~f1' 

dıracak derecede zor nefes alıyordu; Y nrcl,. poliı:; te .. kiliitı hak drtr~11Jİ 
söz' söylemesine de izin verilmiyordu. telif «""erler mevcutsa d1l, 11 lı!:~~pl' . r· ·· R · ı T ~00'' ·tı Ba.~oktor, Gittaya hastanın yanında rm ~e 1 or azı 0~ ... cSt'' 'h;ıl1 

uzun müddet kalmamasını ihsas et - iki sene evYel neşrettı!!l tıı'1 ~t~ 
· land Yar<l,. ın iJk ilıntnlı lc E''·..ı~ 

mlşti. Bununla beraber, annesinin va- Ru muf a;; al e ertle. birrf ~ti- I"~~ 
ziyeti kat'iyen endişe uyandırıcı ol - eı:ki ,.e yeni zamandntı· ~d'~ f, 
madığını ilave etmekten de geri kaı. te~kiliitınm hii ·iik adnrııl.ıı }lllıı·' ',!' 
mamıştı! ı:eclilıniı;, valmz hir kic:İ11~rı rJ1 Jt'~l' 

Gitta, akı:ı.amlan Dr. Oylerin ;efa- · · TI h 1 · rı111' '" • -' ~·· menıı~tır. u n ı~ı ~c .... 'f'oıt" f'"_ 
katindeydi. Doktor, vefakar dost ve rin muharriri Sör Tinııl 

1111
.,d'% 

teselli verici insan sıfatiyle kendini O kitaptaki hu noksaıt· 1111 ,,f~ 
gösteriyor, Gittanın cesaretini daima ra hnrada onnn en ;~te~tıı•'.(ı ~ 
arttırmayı ve kendisine ümit vermeyi larmdnn hin olan 'Ktı' le 1rV 
biliyordu. mac~raıı:ı hikaye eJiJere 1 

(Arkası var) nacaktır! 



fa \o ımur ve çamur içinde devam eden Jik maçlarında •.• 

~~er, Galatasaray, Vefa 4-1 ve 
Guneş 3 - O rakiplerini yendiler 
~Şiktaş da EyübÜ 11 - 2 v e n e r e k 

s enenin reko r u nu yaptı 
btın,ya~ itte" t nıur ve c;amnra ra~-

kaha J ı-tanhuJ Jik nıaçlarına üç 

ınu 1 a da <lc,·anı e<ltld1. Tııfsl-
aı·ııu lıı.ı a':'ağula okuya<'nt?.mız 

h lnıtç)ıı ı . a"ın ı ~ a, nıüsn bak alarm 
· <nnb 1tıtı ert pm·an ,.e dere<'e 

ı. arııe Hki "llrlı n başmda giden ta. 

l~t'l ~r Yine hep beraber rakip. 
l'ıar: l'<'nerek me\·kllerinl mu
t ll Za cttner. Günün en cntc. 
'tıl\i~ hndi!'le,<.;I de Be!ôölktasın 

•Jlne ı . . 
Slırıı l gol atarak, bu mev 

h ilk llıa811 rekonınu kırmış ol-
ı ll'. 

' G~ ~ •• 
r~ ~ ... ~sı:eş - Begkoz 

'1, Qıı stadında günün ilk lik 
~ıtt b:ı;Şle Beykoz arasında idi. 
> 1tıllde:ı:nı Said SalAhaddin gel-

1 ~ oru ' Nihadın idaresinde baş 
ıı . na t k ~ ' a ımlar şöyle çıktı-

lh·~· 

\~-P \.~ •ruk, Reşad. Yusuf, Rı. 
~~~ SaIAbaddin, Ömer, Me. 

~~:' lıebU. 
~-tı. ~ )( hacur, Halici. Sadettin 

Giirıeş • Br.ylroz maçından bir göriinii~. 
dılar. Ve 31 inci dakikada merkez 

Galatasaray: 
Hmr - Salinı, Suarl • :Mustafa, 

Wcri, Fazıl • Xecdct, SUieynıan, Dil· 

lend, Eşvak, Dan)·al. 
btanbulspor: 
Fikret • Samih, Basan • Enver, 

Ha~ Orhan • Sc~·fi tsınet, Sablb, 
J••t J t 

Samf, İsmail. 
lstanbulsporlular, oyuna büyük 

muhacim BUlendln ayağile ikinci 
gollerini atarak galip yazlyete geç-

tiler. 
Maçın başındanberi canla başla 

calrşan lstanbulsı>or ın.Udafaası ar
tık yorulmağa. başlamıştı. Bu gol 
müdafilerin şevklerini de kırmış 
olacak ki, 34 iincU dakikada SUle1· 
ınanm, a.yağlle sarı kırmızı takım 
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Enosis takımı 
Dün sabah yapılan maçta 

Fenerbahçeyi 2- 3 yendi 
Fener bahçe takımı dün sabah sa

at 11 de Taksim stndmda Yunanis
t:ının Enosis takımı ile karşılaşmış-
tı. 
Öğleden sonra da kendi sahasın -

da Süleymaniye ile lik maçı yapan 
San lacivertliler, Yunanlı rakipleri
nin karşısına şöy]e bir kadro ile çık 
mışlardı. 

Hüsamettin - Orhan. Lebip -
Reşat, Angelidis, Esat • Niyazi, Na 
mık, Fikret, Naci, Orhan. 

Hakem Şazi T ezcanm idaresinde 

ğa muvaffak oldu. 
Gol yapılırken, kaleci Hüsamet -

tin rakibine bir yumruk vurdu. Yu
nanlı bayıldı, Hüsamettin de oyun
dan çıkarıldı, yerine Necdet alındı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 
yine Yunanlıların hnkimiyeti altın -
da devam etti. Fener oyunculnn fe
na halde sinirlenmi§ görünüyor 
mağlubiyetten kurtulmak için so : 
ğukkanlılıkla hareket edip güzel bir 
oyun çıkarmağa çalı§malan lazım -
gelirken, işi bir kör dövüşüne çevi
riyorlardı. Bu aradn, pek ender ola
rak Fikretin tek tük tamamen şahsi 
gayretle yaptığı bazı hücumlar gö -
ze çarpıyor, fakat bunlar Fene\i 
mağlubiyetten kurtarmağa kafi gel-

miyordu. rı,.. ~baeh.tnet • Turban, Murad: 
,-~l:tll p, KAzım. 
\ ~~ ~ldaha. ilk anında GUneşll
\ l\cı ; hakimiyet tesis etiller. 

bir gayretle başladılar. Buna ınuk~ 
bil Galatasaray takınır durgun gö-

rUnUyordu. . 

başlayan maçın ilk dakikalarında, 
sarı lacivertliler hakimiyeti ellerine 
aldılar. Yunan kalesine akm akin 
üstüne yapılıyor, fakat bir çok ftr -
satlar k8çırıhyordu. 15 inci dakika· 
ya doğru Fenerbahçeliler, Yunan 

~ llncn kalesi öntinde bir favl yaptılar. Yu
nanlılar tarafından çekilen serbest 
vuruş ikinci bir favulle karşılaştı ve 
garip tesadüf neticesi bu hareket, 
tam dört defa tekrarlandı ve tekrar· 
landıkça, serl>est vuruşların atılaca· 
ğı istikamet Fener kalesine doğru 
yaklaştı. Nihayet dördüncü serbest 
vuruş atılınca, Fener kalesi önüne 
düşen topu kapan Yunanlı muha -
cimlerden birisi Mehmet Reşadın 
hatasından istifade ederek takımı • 
nm ilk sayısını yaptı. Bu gol iizeri -
ne canlanan Sarı Ucivertliler 19 un 
cu dakikada Fikretin ayağı ile bir 
ettiler, oyunun bundan sonraki kıs
serbest vuruştan beraberliği temin 
mı kar§ılıklı hücumlarla geçti. 36 
ıncr dakikada, sağdan bir hücum ya
pan Yunanlılar, soliçlcrinin kö~ele -
me bir kafa vuruşu ile fenere ikin
ci gollerini de attılar. 

UçUncll golilnU de yaptı. 
38 inci dakikada Necdetln trlklk· 

ten attığı gol Galatasara.ya 
golil kazandırıyordu. 

Maçtaki sertlik p.ek kızıştığı bir 
sırada, Esat Yunanlı sol lıafı ynrala 
dığmdan hakem tarafından oyun -
dan çıkarıldı ve F enerbahçe oyunun 
bundan sonraki kısmına on kişi ile 
ile devam ebneğe mecbur oldu. Ta
bii böylece mağlubiyetten kurtul -
mak ümidi büsiitün azalmıştı. Saat 
12.45 te oyun bittiği zaman, Fener
bahçe 3 - 2 mağllıp çıkıyordu . 

~t'd aklkada bir kargaşa.Irk· 
toıı e ederek Muradın ayaği

ll ~tini kazandılar. 
~e ~~ kl dakika geçmeden sol· 
1~~CJ' ar eden bir hücum sayesin· 
~ ntıı t\ t~kımı Mellhln ayağlle 
•te~-.q~ nu de yaptı. 
~ e~ llcl gol yiyen Beykozlular 
~ı ~t:ı'tateldller ve canlr bir oyun 
ı. ~' ~a başladılar. Şimdi tkl t~ 
~t ,9 lııc~~lıklı bUcumlar yapıyor

Jıl' b aktkada Güneşliler tek
">~arıa aaı:nnğa. başladılar. Uzun 
t. ı ~al l'e atılgan bir oyunla. 
~2>a.rıı.tneaı ön tinde her an blr teb

lıı... 'Yordu 
~ "'-1 11 • 
hıl'tllde lklkada, tam ceza. çizgi. 

t ll B k Q •etb ey oz aleyhine veri-
~ Utı.eve ~~t vuruş Rebitnln aya
. v, bt ucuncll golll de kazan

rınct devre böylece 3-0 

I~ tı..~-
1\ıııcı ci'"Nct DEVRE 

'" El\'red B \ab )atı e eykozluJa.r yine 
ttu tı Cu'tlıa~a başladılar. Buna 

? ,il il oy
11 
neşıııer biraz yavaş ve 

~et <1aıtı~Yorıardı. Bu vaziyet 
t:~ha11 k ada semeresini veriyor 
~ ort arşısmdakl muavini at
lııte"lrrıı aıadığı topu Şahabın bir 

~I esın ~ <lal\l!{ e ramak kalmıştı. 
tı. tı~~ltozıu ada, sert bir çıkış ya. 
• "l, ,~atdr kemaıt hakem oyun-

'a · ~fr ~ rş1Ya k az sonra kaleci ile ı 
~~ ... <1e l>tlz alan Beykoz sağaçığr 
~ alt ka. Col fırsatını topu avu
~ "enı ~Trdı. 
a~1 " ııon k ~tı.,. t:ıııl·eu ısmı tekrnr GUne-

~~:ecıekı a altında geçti ise de. 
• 

11 
böy

1 
' · O vaziyet değişmedi 

~ ~~ ece bitti 
.. ~ takını . 

1ıı.rJ eykozcı ında mua\'inler ve 
1 ~ 1~. tılerıce: d kaleci lle sağ 
l atrak · rnuavfn ve iki açık-
• ~I> Oldltlnr. 

ıı o,. G S 
L 'l'a]( • a. ararı 
llaı. Bltn ., 
'ası ,., stadında günün son 

... a uaJata l'ıb tasınd sarayla - lstan-
tıı orı Yn a oynandı. S\tat sa.-

arı Pılan 1 tı a1111~ b maçlardan Ronra 
ı,, · lr hataklık haline 
ı. ~!}\ 

~"'il~ l\eşıkt 

Sarı siyahlılar gayreU çok geçme-
den semeresini verdi ve 8 inci dakl-
kada merkez muhaclmlerinln aya
ğtle oyunun ilk gotunü attılar. 

Mağlfıp vaziyete dUşen sarı kırmı
?.rlılar, Eşvakı merkez muavine, Hic 
rlyl de sollçe geçirdiler. Ye ınağltl
biyetten kurtuıoıak için, hUcuın Us
tUne, hücum ynpınn!';a başladılar. 
üstUste Uç korner tehllkesi atlatan 

ı b 1 1
.... ,,O inci dakikada 

stan ulspor u '". w 

b
. d bl tekrar canlandılar ve 35 
ır en re ~ık bir haki

inci dakikaya kadar a~ 
mlyet tesis ettiler. 1 5 d · bı·tınes ne n-

Nihayet devrenın °' '•ırınızılılar sa.,dan 
klka kala, sarı " . sinde be 
lnkişat eden bir akın sın e • 
raberliğl teınin ettiler. 

ı onra. 1stanbulspor 
ki dakika s Dlrlncl dev 

kalesi bir tehlike atlattı . 
re bövlece 1-1 bitti· 

. tKtSCİ J>E\'Rf; 
ı başlamaz Ga-

lktnd devre baş ar . k neticesiz hil-
latasarayıııar bir aç e tncl daklka-
cum yaptılar. Fakat b ı; ~d buna satı an 
da. tstanbulsporıuıar 

1 
bir akınla cevap 

inkişat eden an 1 olması bek
verdiler. yuzdo yUz gou deki su bi-

l 1 
··ı kale ön n enen b r şu • k rtuldu. lanarak u 

rlkintisine saP ·ın ınaçın . Galatasara:Y 
Bu tehJıke eden duri;un-

başmdan beri dc,·ıım 
af etti . 

luklarınt bortar ·ı uroıağa başla-
tstanbulsporu sık ş 

~fılıı.' "'ha aşlı Rasrlnln idare. 
1"1 §ö:J>ı:~;:ıkan takımların r.A morırıtlan bir göriinÜ§ 

Güne§ Be)'twZ ı. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 
neticesiz hUcumJarla gectt ve maç 
4-1 Galatasarayın gallblyetlle niha-

yetlendi. 
!stanbulspor takıınında; başta 

Hasan olmak Uzerc Hayri, Orhan 
ve ·sablh, Galatasaray da ise Salim, 
SuaYI, Eşvak ve Necdet iyi oynadı-

lar. 

Vefa - 1 opkapı 
Şeret stadında gUnUn ilk birinci 

küme maçını Vefıı ile Topkapı yaptı. 
MUsabakaya vaktinden geç baş

landı. Saha çamurlu idi. oyun yağ-
mur altında devam etti. 

Bu karşılaşoıa umulmadığından 
fazla heyecanlı oldu. Topkapı maça 
çok gUzel başlamıştı. Bilhassa birin
ci devrede çok çetin oynadı . .Akınlar 
da başka bir gilzellik, başka bir tarz 

görUIUyordu. 
Oyunun başlamasından 15 daki-

ka sonra yani 13,30 da Vefalı Sal
mln, kafa vururken ayak koyan bir 
oyuncu yüzünden yaralandı. Oyun
dan çıktı. vetaıııarın on kişi kalma
sından letltade eden Topkapılılnr ilk 
sayılarını yaptılar. 13,54 de Topkapı 
birle galip vaziyette. 

Bundan sonra veralıların açıldı-
ğını görüyoruz. Fakat bir netice ala
madan blrfncl devre bitti. 

(Sonu JO ncu ~ayı/ada) 

Biı inci Hümenin 
Puvan VIJ.Zigeli 

(,,;• .. 
ı:: ~ 

e ... Q) >-. 
Q, ... ... .. >-. 4:.1 ..o ~ 

)~ .... .::ı •:: 
:: ..= ı:: -· c: ·- )~0 ;.. 

=- - ... ı:: :: 
~ 

ı:: ~ 

u c: - Q.. ..::, 

Ft•nrr!ı:ılıçe 4 3 1 11 

G:ılntaı;:ıray 4 :\ l 11 

\'efa 4 3 1 1l 

Be~ikta~ 4 
t) 9 10 .. .. 

Giiııc~ 4 
t) ] 1 ., -

Hev!rnz 
.ı l l 2 7 

f !•;nhııJ,.pnr 4 :l l 
~ 
1 

S.ilcy111nniye ~ı l 3 5 

Eyilp 4 1 3 5 
3 5 

Topkapı 4 1 

Devrenin bitmesine pek az kala, 
beraberliği temin için uğraşan F e -
nerlilerin lehine hakem bir penaltı 
cezası verdi ve Namığm çektiği ce -

f za golJe nihayetlendikten sonra dev 
re 2 - 2 beraberlikle bitmiş oldu. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devre Namığm yerine Hüs 

nü isminde bir genç girmişti. 
Oyun bu sefer Yunanlrlann hafif 

hakimiyeti ile ba§ladı. Ve bu haki 
miyet 4 üncü dakikada semeresini 
\'erdi. Yunan sağ nt:ığı günün son 
,.e takımının galibiyet golünü atma 

Maçın şöyle kısa bir hülasasmı 
yaparsak, F enerbahçe kendinden 
beklenen oyunu katiyen oynıyamn
dı ve bu yüzden hak ettiği bir mnğ 
lCıhiyete uğradı diyebiliriz. 

San lacivertliler, Enosis mnçı bi
ter bitmez, Siileymaniye maçına ye 
tişmek üzere, derhal Fener stadına 
gittiler. EN.ER. 

Barutgücünün 
A, B ve genç takımları 

Davutpaşaııı yendiler 
Her tafta olduğu gibi bu hafta 

da Bakırköyiinde Barutgiicü saha -
sında heyecnnlı maçlnr yapılmıştır. 

Barutgücü i Davutpaşa kuliip -
]erinin üç takımı arasında yapılan 
bn maçlar da: Barntgücü A takımı 
1 -O. (B) takımı 2 - O, ve genç takı
mı 3 - O galip gelmiştir. 

Havanın yağmurlu olmasından 
dolayı yapılması mukarrer voleybol 
maçı oynanamamı~tır. 

. 
Yunan halesi öniirule çok hc>:ccanlı bir an •• 
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ıaım baDıınsoeıra 

Dil üzerinde konuşmalar 

Dil yayılış nın kısa 
bir tetkiki 

Yazan: A. ismet Ulukut 
(f nci sayı/adan devam) 1 

linn-.Jı bir hakikattir. 
Hindiıtana göçetmit olanlar 

oralarda maymun ıürülerine ben
~en ka~a renkli yerlilerden çok 
yukıek bu kültür sahibi idiler. Bu 
Karalar da; belki Afrikadan geJ
mitler, yahut Afrikaya oradan gö
çetmiılerdi. Bu cihet hizi alaka
landırmaz. Yüksek kültür sahibi 
olanların, daha aıağı derecede o
lanlar üzerinde tesir y.apacağma 
§Üphe yoktur. 

lü dillerde, pek az ve pek tabii de
iitmelerle, aynı olduitan ıon
ra "falan yahut fil at dilde nudıa 
bulunuvermi9" denemez. Yalnız 
bir dilde değil ki ••• Böylelerinden 
yizlercui, binlercesi varsa!. •• He· 
le bil' kaideye dayanarak tür-lüle-

O halde her tarafa gitmi§, her 
yerde varlığını hakim kılmı§ bir 
(dil) karşısında bulunuyoruz. Bu, 
böyle olunca bugünkü türlü diller 
üzerinde -hiç değilse-- unun 
izlerini ve esas unsurlarını bul -
mamız lazımdır. lıte aradığımız 
~e daima elde ettiğimiz budur. 
Orta A!Jya. türkçe1erini gözönün -
de tutarak, diğer dilleri arattı -
rıyoruz. Bulun~n kelimelerin ben
zerliği kiıf i değildir. 

Geçen bir makalemde söyle • 
diğim gibi, biz Avrupa dilcile • 
rinden daha derine gitmeğe ça • 
h§ıyoruz. Bir defa elimizde Gü -
neı • Dil teorisi gibi §afm&Z bir 
ölçü vardır. Bu teori, bize keli. 
melerin kuruluıundaki psikolojiyi 
açık a~ık gösteriyor. Kelimele -
rin harfleri bir me\ot da.hilindeki 
tebadülleri de hesaba katarak 
ayni psikolajinin ifadesi ise, ge -
nel manada esaslı fark yokga, a • 
nalitik, fonetik, semantik cihet • 
lerden birle,iyorn. o kelimeler 
aynidir. " 

Bir iki kelimenin fuı yolda te • 
tabuk etmesi belki bir taadüf e -
raıtırma bu tesadüfü düşünmeye 
imkin bırakmaz. Mesela geçen 
mak~lemde verdiğim üç misal ti.ir 

. ' ııyorsa •..• 
Bir harfimizin gidqini \alcip 

edelim: Bizdeki {y) harfi, Altay, 
Kırgız, Mançu, Moı-01, Kazak dil· 
!erinde (c) oluyor. 
Bizde Ötekilerde 
Yıl Cıl 
Yol Col 

Mogolca 
Altayca 

Yedi (x) Ceti ,, 
Yiiz adedi Cüz ,, 

Yıl Cil ,, 
Yık Cık Kırgızca 
Yukarı Cogorı ,, 
Yer Cer ,, 

Gene ayni ·(y) harfi batka dil
lerde bilhassa. Yakut ve Çuvaı' ça
da (ı) haline giriyor: 
Bizde Ôtekilerde 
Yıl , Sır Ya1nı1,a 
Yer ' Sir n 
Yol Serol ,, 
Yürek Sürek ,, 
Yedi (x)' Sette ,, 
Yol Sul ÇavQ§ça 
Yumurta Simerla ,, 
Yel Sil ., 
Yok Sıık ~ 
Yedi (x) Sit ,, 
Bu (y, c) ve (y, a)' tebadüll~ 

rinden yüzlercesini sayabilirim. 
O halde bunu dikkate alarak biz
de (yedi), altaycada. ( ceti), ya. 
kutçada "(sette), ÇUYqç&da (aiti), 
Vogolcada (eit), italyancada ve 
İspanyolcada (sette), fran11zcada 
(set= eept) olması bir tesadüf 
mü? Yoksa bir fonem tebadülü· 
nün usulüne uyması mıdır? 

'A. lmıet Ululiut 

afta içi e 
i Ktisadi sahada 
neler yapıldı? 

- KURUN iktisat muhnblrl yazı1or 
r (2 nciclcn dcram) l 
serelt Ticaret od.asından her veaika 
getirene istediği kadar ispirto ver -
mektedir. 

Herhalde gerek Ticaret Odasının 
gerekse inhisarlar idaresinin bu İ§te 
hassasiyet göstereceği çok tabiidir. 

İtçiler için yurd 
fstanbul limanında her yıl iş hac • 

mi geni§lerken, liman itletme direk 
törlüğü, limanda çalı§an i~çiler için 
de çok güzel bir ikarar ittihaz etmiş 
bulunuyor. Bu da işçilerin daha 
muntazam ve müreffeh bir hayat 
yaşamalrı iç.in bir "işçiler yurdu., ku 
rulmasıdır. 

İstanbul limanında muhtelif işler 
Cle çalrıan dokuz bin kadar İfçİ var
dır. Bunun için yapılacak " ioçi yur 
du,. oldukça ehemmiyetli bir züm 
renin ihtiyacına cevao verecektir. 

Bir müddet evvel KuruçC§me kö 
mür itçileri için bir .. i~çi yurdu., a· 
çılmııın da bu ihtivacı kartı:lnmarmş 
tı. Simdi Haliçte 3000 metre murab 
bnlrk bir yerin istimlakine karar vc
rilmittir . 

Liman isletme direktörlüuünden 
ve belediyeden bir heyet Hnlicte 
yurd için münasip bir yer aramağa 
ba§lamııtır. Sa.:fece en münasip yer 
acaba neresi olacaktır. ? 

Bizce Ampkaoı gerek köprüve 
vakın olması r-erekse eksc,.i iırcilerin 
~turduğu ver bı•lı nmaeı itibariyle 
en mtinas"p yerdir. 

Yu~ - TUrk demiryolu o.ni~ması 
Pityon ile Sivelengrat arasında -

ki şimendifer hattmm İ§letilmesine 
dair olan Lozan muahedesinin 107 
inci maddesi ahkammı tadil için bir 
müddettenberi Yunanistan ile Tür
kiye arasında cereyan eden müza -
kereler muvaffakıyetle neticelen • 
miş, ve huna ait mukavele bu hafta 
de-vlet demir yollan chl<uzuncu iş -
letme müfetti§liğinde imzalanml§ • 
tır. 

Mukavelenin imzasında, Türkiye 
namına Nafia vekdleti hat komiseri 
Selahattin Kızılta§, Yunanistan na
mına Site.sinopulos hBZlr bulunmuş 
tur. 

Bundan baıka tetnilc müpviri sı 
fatı ile birinci itletme hareket mer· 
kez müfettiıi Ferruh Tanay ile Na
fin birinci aınıf müfettitlerinden 
Sumuhi de hazır bulunmuılardır. 

Haddizatında mukavele, pek ba-
8it ~örünmckte ise de, hakikatte iki 
devletin dostluklanm pek açık bir 
§ekilde göstermeğe veaile vermiı .. 
tir. 

Çünkü timdiye kadar ~erek Yu • 
nan hududundan geçen Türle de • 
mir yollan, gerekse Tür:k hududun
dan geçen Yunan demir yollan dü
ne kadar Milletler Cemiyetince seci 
len bir komiser tarafından idare edil 
mekte idi. 

Mukavele her iki devletin birbir
lerine tam bir ıekilde itim"at göster· 

Dünkü tik Maçları 
(9 1tCtı Bt:ı.yıfa&ı.n deoom) 

11ttYC1 DEVRE 
tkinzt devr.e başladığ'r zaman, ga

lip vaziyette olan Topkapılılar bera
berllğ;1 tem1n etmek Jçt11 yeşil beyaz 
lılar pek çok uğraştılar. Kalelerini 
iyi müdafaa eden Topkapılılar H,10 
dan U,21 e kadar sıkı hücumlar ya. 
pan Yetalılara sayı yapmak lmkAnt
nı vermediler. U,22 de :Vefalılar 

güzel bir akından sonrac LUtflnln 
ayağ1le frikikten bir gol kazandı. 

Bundan sonra Vefalılar gallp &"el
mek için ~olt azimli bir oyun çıkar
maya başladılar. 

14,44 de sağic; Hüseytnin verdiği 
bir pası ŞükrU gole tahvil etti. Bu 
andan ltlbaren Vefa takımı hakiml
yeU ellne aldı. 

14,45 de de Muhteşem frik1kten 
çok gllzel bir vuruşla tak.ımına.3 Un
cu golü kazandırdı. Topkapının bun
dan sonra: bocaladığr gl:irUiilyordu. 

U,50 de Hilseyhıln Teı1nde veTdl· 
ı;ı bir pastan istifade eden ŞUlcr!l 

tyl bir vuruşla f Uncl1 golU yaptı. 

Bn suretle mac 5 dakika daha; Vefa;. 
nın üstthı 01\Jnu altmd& devam etti 
ve 4-1 blttJ .• 

Takımlar bu maça: şu kadre>f.&'l'la 
çıkmışlardı: 

VEFA: 
Hal6k • ktm, S1lle7111an • Ab<'taf, 

LUtff, Mtıftafa. Mwhteşem, lllae)'ln, 
LAtlt, ŞtJıJıa, Mahmud. 

TOP'XAPJ: 
Tahsin - Hakkı, Fethi - Süreyya, 

Hahmut, Tahsin • S&lAhadcUn, Yu. 
nuı, KAmU, HamJd, Besim, 

Beşiktaş - Eyüp 
Şeref stadında günün son maçmı 

Beşlktaşla ~ Eytıp yaptı. 

EyUı> takımı kalecisinin haatalan
ınut uurlne kalecisinden mahrum .. 
du. Bana raAmen hastalıktan yeni 
kalkan ŞUkrtı takımında oynuyor. 
du. Beşlkta,ta. da: HUsnO, Hayatı 
yoktular: 

Oyunu Adnan Akın idare etti. 
Oyunun birinci devresinin Jlk an. 

Jarı mUtevazin blr ha.lde dev~ edi
yordu. Fakat 5 tncı dakikadan ıon. 
ra Beşiktaş USUıte 6 gol yaptı. 

1 lnclyl Nazım, 2 lnclyt Muzaffer, 
3 UncUyU yine Nazım, 4 Uncüyil Feyzi. 

Ef11plller de buna. muka.bll Beşik
tat mlldafaaıının yaptığr bir penal
tıdan istifade ederek ŞUkrtı Taııta.. 
sile Ta:zlyetl 4-1 yaptıktan biraz ıon. 
ra, Şerefin güzel bir şutu 5 lncl go
ıu yaptr. 

EyUp kateclelnln noksanırtrnı se
zen Beffkta,ırıar mütemadi akınlar
la mrop kalesin( ttıt ya!muru altına 
aldılar. Muzaffer bunlardan blrlnt 
golle neticelendirdi. Ve btrtncl dev. 
re 6-1 bitti. 

txtNct DEVRE 
lJdncl devrede kaloclıl eluıtk olan 

ltyttp çok taıı,ıı. Bunun. netlce.ı 
Haydar ikinci golü yaptr. 

Blrbli1nden JyJ muhacfrnf olan 
Beşiktaş takımı EyilP kalesine tOt 
atmak fır1atrnr buldular. 7 inciyi 
Nazım, 8 inciyi E~ref, 9 uncuyu yine 

kafa. vuruşile Fenerbahçe hesabına 
gole çev1rmeslle canlandı. 

Bu golden sonra Fenerbıthçe arka 
arkaya. hücumlar yaptı. Fakat bun
lar semere vermedi. 38 lncl dak1ka
da. birdenbire derin bir pas alan SU
leymanlye sağaçığı karşısındakini 

çalımla gectl va kuvvetli bir darbe 
ile topu kaleye yolladı. Necdetin 
plonjonla ç8'·irdlği top bu sefer sol 
açığın ayağına ıectJ ve ikinci bir 
vuruşla ağlara takıldı. 

1-1 vaziyet uzun silrmedl . Muzaf
ferin hazırlad1tı fm~at tan isti fadc 
eden Naci, Fenerin fkinct golUnU de 
attı. Ve. devre bOylece 2-1 nihayet
lendi. 

ıxıxct DEVRE 
Bu devreye SUleymaniyel!ler claha 

canlı ve dUzgUn bir oyunla başladı.. 
lar. .• Fenerbahçe de ara sıra hücuma. 
geçiyor ve ik1 kale 8nilndeki heye
canlı vutyetler oluyordu. 

Anea'k 15 dakika ıonra, Penerbah 
c;e takımı birdenbire canlandı ve 
hakimiyeti tekrar eline geçirdi~ Bir 
as ıoura a Şaban rakip müdafi ve 
Jıaleefıltn müdahalesin! bertaraf 
ederek san IA.elvert takımın tltuncU 
goUlntı 7a:ptr. 

Bu rolden ıonra Fenerlller, Şa
banla. Muzafferin gUzel oyunu ıaye.. 
ıtnde htlcuın tııttıne htıcum yapttlar. 

F.Cele bu ıırada FlkreUn solacıfa 
geçmeıı oyunu bllabtltlln açtı. 38 inci 
dakikada Muzaffer mtithıı bir şiltle 
takımının 4 Uncü ve son golilnU de 
yaptt. 

oyunun son dakikaları SUleyma.
nlye mttdataaıııun canla başla calı
,aralt btrcok tehlikeleri bertaraf et.. 
mealle geçti. Ve nelce 4·1 olarak 
kaldı. 

DünltU matta SUleymanlyeden ka
lecl ile Ruhi n Danı, .. Fenerden de 
~abanla, Muzaffer vo Leblp btlhaa
sa 16ze carpıyorlardı. 

Ankara ve lmir 
Lik maçları 

Anknra 28 (Hususi) - Şehri • 
rniz lik maçlarına bugün de devam 
edildi ve §U neticeler alındı: 

Mu haf ızgücü 2 • Gençlerbirli • 
fi: 1. 

Bu son maçta birinci dev .. 
renin 25 inci dakikuında Hakem 
Muhafı~m sağ müdafiini sahadan 
çıkardı. Bunun üzerine sağ açık mü 
dafaaya geçerek oyuna yeniden 
ba§landı ve Muhafızgticü on ki§i ile 
oynadı. 

lzmirdeki maçlar 
İzmir 28 (Hususr} - Bugün de 

vam edilen lik. maçlarında Doğan -
apor 13 • 1 Deminporu, Ate§ 5 - 2 
Alıancağı mağlup etti. 

Üçok ile Yamanlar arasındaki 
maç da Yamanlar 8 • 2 mağlup va
ziyette iken hakeme itiraz ederek 
sahadan çekildiler. 

Nazım, 10 uncu golü de EyUplllerln nuotJN KALKACAK VAPURLAR 

yaptığı penaltıdan Enver Yaptı, Saat Vapurun adı Gitutı yol 
1 i 20 Bursa Karadeniz 

Beşiktaşlılar 11 ne goıu de Sere- <.iELECEK YAPURLAR 

italya ile ~ 
muhakkakh 

edecek 
Bunn Fransa 

ye Nazırı sUyl 
Paris, :! 7 (Hurusi)-f 

riye nazırı Kampin~'JIİJI 
söylediği nutuk İtalya ile 
münasebatını çok ge:ıKi.nkıll"~ 

.Fransız nazırı nutkund• 
söylemi~tir: 

"Son lıadiselcrclen abnlll 
netice fudur, ki 1talya ile 
rasıoda muhakkak surette 
olacaktır 'e bu Jıarpte F 
gelecektir. Kor!'ika adaemı 
a keri ii ~Ü lıaline ı;e~ 
İtalya iJe Fran a ara911lda bir 
radan patlak verecektir. Bil 
fiznıi ezecektir." 

Giorna1e d.ltalia p11et ...... 

da Fran ız nazımıa cevap 
taJya hükftmeti ile İtlıly• 
tayakkuz tav-iye etmekte.•""""""' 
taya cicldi nazarlarla ltak1JJD•1111•·J 
siye ettikten sonra; İtalya# r' 
ka fedakarlığa hazır milyoll 
Ean Yarclır. İtalya, kapıçıs 
mele uğrayacağı şekli..ıe. 
c:ıkanckları haketmıie 111 

clemkr.edite <lEı nderNri• 
demektedir. 

19 ya,ında 

Katli olan kıa. 

yor. 
Meri isminde bir koleç 

genç kız birgün, kırda bi 
mck ü~credir. Bu sırada, 

ıuiarmın beı yaşındaki ku 
yor. "bisiklete bineceilmf. 

m111111111111 

· um 
11111111~ 

fln gllzel bir fUttle kazandılar. 12 Cumhuriyet Karadeniz 
Bu suretle oyun 11-2 &lbi nıtıhtm ııs .. •o Kocaeli Mu~anya •·----------;;-! 

bir farkla bitti. 6 ""' Seyyar Karab!ga 
EyUp kalecisi Halid bugun takım- 9.30 Anatarta Merallı 

da olu idi EyUplller bu kadar mu. Yeni eserlf'r: 
blm bir farkla yenllmezlerdt.. ·-••n ......... _ ..... _. 

Fen.B.- Süleyman iye Yeni adam an•lklopedl•I 
, Bub&ftadu itibaren Yeni adam gueteal 

Sabahleyin Taksimde 1 unanleta- ••Yenl ad&m &llllklopedial'' Adlı bUyük eaerl 
nın Enosis takımlle karoılaşan Fe- llAvı olarak vırmıte b&fhyor. Bu U&ve Yeni 
nerbahce takımı, öğl eden sonra da adam :ııuab&ları ne birlikte paruız olarak 
Süleymaniye tıe ~ndl sahasında llk verUecıktlr. EHr mUtehuaıs bir heyet ta. 
maçını yaptı. ro.tmda:ıı )'UJ!mııtır. 

Maça saat 14 ,5 da Fenerin hUcu- • 

mile başlandı. tık anlarda ikl taraf ·ı 
do. yavaş bir oyun çıkarmak ınecbu. 

rf.retlnde kaldı. Saha çok Çamurlu ş 1 r keti Hayriyed 
ve kaygandı. 

24 Uncu dakika aynı teD)po Uze

rlnde devanı eden mUsabaka, Şaba- ı 
nm Orhnndan aldığı pası güzel bir 

diklerini ifade eden en güzel bir 
misal olmuştur. • ı 1 

Badema bu hatları dost Yunan 
devleti ile mÜ§tereken idare edece
ğiz. 

Bogazlçl vapurlarına mahsus kıt 
fesi ı. ilk kAnun 1987 Çarşamba 
hından itibaren tatbik edllece 
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trınlıııl k ... ı~·a .. _ ız o~retıııcn okulu 
l t IJ''l"f'l • 
1r.a 
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" ıııenı 'e yan)irektiir 

~ı 1 ıı orta k 1 f \(' . 0 ll ıı raıı-.ızı·a ii~-
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1
1 1 •ı:ııı"' :\[" .lJ , •• ı,11! ' llH'ul l'I, (.ıhalı 
ta.ı ıı l:ılıi:n• ı .. . il . 

ıııl k '. .. :ııı ·rrı Url'<'r 
Jı ız li~ .... i tı 1 •• .. ı·-· 1e,,-

1 
ı Hl\e ,..ı:ıın·l'r wı-

~f ,.. il () • . .. - .... • er}-' 
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ımı ıı okul ıı"rf'lnwnı 
~ .. ., •fi Hll1<ı I' . ı-
ı \ıi'tctı ... 1-f•·ı \ar<lı•ııı·ı rhazi-
(tı_) h llrıılı .. jr 1' -ı 9 a .... e il'. ı('\ O:! il lllH'll 

il ~ u"rct . \T 1 1 ~· l'ta ok "ı mcnı e ı ıi K a .. mıpa-
~~klle, r)~~ı Y~rdımcı baş iiğretnıl'n· 
~ . lorlıt" attın Beşiktaş orta okul 
•tıı ı~ h'lına E . A ıer . }( • ınırgan orta olııl kiı-

dar 231 •111nkapı orta okulıwa. ü .. 
eni • ~cı orta okul tiirkçe ö;;ret· 
.ı llrıye D ~ 'l(r(\ ii'; anıtpa~a orta okut 

t;retnı 1 ' - · K 1lttıı k en l!!ıne, nılıkiiy 3 iin-
~lıııı ko 'lif ~ekretf'rİ Lenı:ımer İs-17. .. _ 
tlı1~ · 0·~rl'tmen okulu depo me-

~li~1.,.'~.~· 1\kii<1ar l inci orta okul 
r 0"rPtı · .. 1 ""'' F • a" .. ncnı ~taııvf'r ·~me at· 

't :c '•n]o;;l . . 
'I ... ,.., u orta okulu heden ll"1·-

"li ''"r • , Ç;ı Clrtt<'nli~inc ~lnlıınut Ek-
~tplıtıe~a orta okul katihi İzzi Çapa 
1 k~ti) . 0kıılun:ı. Gelenhc·d orta o· 

•\a, )\11 f:enınl Eınir~an orta okn· 
. <'arı tınıkam orta okn 1 kat ihi Re
ı~tı-a a. orta okuluna. Siilevııı:mive 

rav ıli kı·· 1··"" 1\l "'1 K' '1t;ı,. • rr or u:mnt> tıı! a t• Y"l;, :ı ırekliôrii H 8'mi ıayi n edil. 

aş sebzeler 
(6 11cı san/adan dcram) 

ij ~ 

~at i~1i1'".z~c yirmiden, yüzde he~e 
llh l •rılnıi .. tir 

'4 il b .. . 
1 ei alaj m,ulunu e,.as olarak 

~ ~ .. :n kurum. gele<·f'k ene için 
oel'lıs "k . , '; s nıı 'a--ta ~cvkıvntn lıaıır· 

.. ıı h 1 • • 
tııa1ı~ U-:_.mı~rştrr. Rn snr<'tlf' ü • 
"ıl'l tılumuz ·alnız kurn olarak 
ı, 1 tnck meehnriyetin<len kur· 
''lıle ~·:~; ~larak cln A,·nıpa pa· 
fQka ıyı hır mevki teminine 

olnm~ olacaktır. 
1~' ~rlcl'ek ı-enc yalmz ya~ ii· 

~ •. a, un ilıra<"iyl<' kalma'l·ncak 
'lllJ' • ' ızın ılr 'a;;ı olarak ilır1w1-
<lr k ' ~ıl a rr. Fakat en zivad<' iiziiın 

h~ ," ı.:alı acak ve E~f' 1~1ıntakaı:ı . 
tr:ı ·ı t tı-ı 1 ıraç maılclc•l<'rinıJP.n olan 

N]~ k\·a olnrak jstilıliıl.ini w \.11 

t' • tl' lı~u ii•iitPiin cf<'~f'rinin art· 
· '~ııı tnkın cılcrektir. 

ıl tır1 l a ,.- . ıınn. nı ene tnraprı-
r ~1'1 ı · · K ',; ı"e . nı ,tır. nlepmarrla Jfo. 

t"' ıııt ı . r ı 'k • ~ Fııı lJra a 1rı :ı,.ım i~:icnr 
ak k 1

1 riknvı ı:nrap imaliitlıanf',.j 
'ıı ıı lfı - 1 ı 
'
• tıtn "''lll."a la« nn11 .. 1rr. P.11 
1 ··ı it ., . ' • • 

1 t, ~ 
1 
ıı von kılo arap imal et· 

'°o " erf\1 1 . • tı k·ı « c:rnf' Hl mıktan lw" 
~ ı oya ··ı 1 ~ lira 'u ;.c:e terek. ınemlı> . 
" f) ii .. .. .. . ı·rıı, rımmn• ,ıı artıııa;;mı it>· 

ı... htilı1·'lkr:11'tır. Bıı c:urt'llf' yac: ii-
·ııı.. ;ı 1 t l • • • • :•ı, h' ;• l1Hl1\ 1<' artnr:ıktır. 
,, ''" 1l ıı ı r· ~. ~ tı tekı. f 11 ıınc rı ırnııı ınchn 

•
1

• 11 1'ı 11 1 lf'r ılf' ıılııP•lır. Eu fir-
ı 1 • tı lltı ' .. 1 .. .. ı 1 1 • :ı 'l:ll'a•!r Htl un ı:arap-

~,,. ıır r· . 
1:... ınıtla atınalınak ic.te • 

~likinaam 
Sarayİ;,da 

~ (7 n . \l'itld cı sayı/ adan dl' ram) 
\.}I e Ver')' l~ l>ltt( 1 •yordu. 175 davetli 
,~ t't ile ı>arlayan reımi ünifor-
ı.. ,, oturnı 1 . ··ıd tay U§ ar ve Bokıg· 
~ ~\~Uıu~ efsanevi bir parıltı i
' &.Qe . J ordu. 
\~e l'ınci) . 
l'lid~ t tİYa.f e~ ve dığer müstah-
~\~ ttc;e kı:tın devam ettiği 
l'dit- l>t\ıkalıını.~ı~tırak çorap ve 
~l · Sof unıforma giymiş
L ~ı\~~et kı;anın etrafındaki is
'\bh ll]tt\Uşt~tzı renkli satenler İ· 
~~1 ~al\ hal' Salonun ortasını 
\~t~d.i. tnın rengi de kıpkır-
li-" lı~e b · 
4 d 'tteıare~ı:ı.at sofranın intiza-
11.:ı ~\ta- etnıekteydi. Ziyafe. 

\!" •q etf '"'' 
t ~lt;att\c~hur 1~1 

.. ~üddetçe göğ
~~~I .tdu. B ohınur elması bu-

ır tar aşında fevkalade 
;ı- Va 

- -
ll•ııiiii-ililii ... iiiiiiiill• 

Deniz J.evazım sa-
lına/ma komisyonu 

uanıaı ı _________ .. 
M. l/. l'ı·hıiff'ti D;ni:.. M crl:ez ,!·"

ı·a::ı mı Satm A/111(1 f,omı.~)OTW /11.Hı· 
.~eti mfon : 

1 •1• l . <lı"lrn lır.ılrli 266700 - a ınıın r 
lira olnn 5000 Ton Mazutıın kıı;•:ılı 

1 · · Kin .. ~-
7arfla ıııiinnka,a .. ı 16· ıncı · 

19"7 ı ·ı . ıı·ı· ·aılif Per:-f'ıııhe r,ii· 
·• arı ııne ıı • • 

nii ·aat ] ı ılı· Yl'kalet hin:ı•ı ılalıilin· 
dr ıııütl'~ekkil Koıııi~yonıııırnııl:ı ~·a-
pıl:waktır. 

.., _ J '> 
1 
.. ., ı ı - 11 rıı• ıııukahilin· 

- .1 ır.ı "t " ~ 

1 
(' . • 1 ak i-ıe,t>nl<>rin 

( e ;;-artnmn<' .. ıııı n nı · 
lıf'r ~iin '<' ıııiiıınka-:ı•lll:t i,tirak rtlc-
<'l'klrrin ılt• 1 nri 'foıl<l<>ılf' yazılı din· 

ılr :t7,ıtrııi c:ant 13 r kaılnr 1158!l lira· 

lık teınin:ıt ıııf'ktupları YC kanuni hel· 
gele!'iylr teklif 111t'ktuplıırını Komi:-

yonumuu te' di elıncleri. 
(7387) 

1 
Levazım amiı llği 1 

uantaı ı 

-. ...... r• ... 
yedek Subay okulu binasının ka~_ör.~

rif t . . 30_ıı-93i Salı gunu 
er amırı a . 

saat 14.30 da Tophanede Levazım mır· 

1
. y. 1 u orniıyonunda paıarhk
ıgı satına ma ~ 

la eksiltmesi yapıiaı;aktır. Keşif bedeli 

14763 lira, ilk teminatı ııoı Jira 
23 

ku· 

k fi Komisyonda 
ruştur. Şartname ve ef . 
.... 

1 
b"J' T l'plerin ihaleden bır 

goru e ı ır. a ı t 
gün evvel tekliflerini İstanbul J{. nşa-

• 1 d"r tstekı:Ierin 
at Şubesınc verecek er ı · 

.b .. 
1 

- dair kanuni vc-
bu gı ı ıı er yaptıgına . 
sikalarile beraber belli saatte Komısyo-
na gelmeleri. 

(294) (8025) 

• • • 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği

ne bağlı müessesat için 51000 kilo 
Ispanak, 26000 kilo Lahna, 51000 kilo 

Pırasa, 4200 kilo Havuç, 14500 kilo 

Kereviz, 25500 demet maydanoz. 15000 
kilo Karnabaharın kapalı zarfla yapılan 
eksiltmesin.de teklif edilen fiyatlar yük· 
sek görülmlit olduğundan işbu yedi ka-

l b 
. 30-11-937 Sah günü 

em se zenın 
saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım 
~ • 

1
. _. t nalma Komisyonunda pa -

cımır ıgı ~a ı T 11 . 
zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. a mın 
bedeli 9145 lira 25 Jcuruş, ilk tc~inatı 
685 lira 89 kuruştur. Şartnamesı Ko -

. .. .. 
1 

bilir. !steklilerin kanu-
mısyonda goru e . .. 

A • • 

1 
birlikte bellı g"1n ve 

nı vesıkaları}' e 1 . 
saatte Komisyona gelme erı. 

(295) (8026) 

,,. • lif 

t 
ı,evaıım amirliğine bağlı 

stanbul . _ 
. . . 36 ton Zeytın yagı 

müesseseler ıçın b ~nü ~aat 15 
S-12-937 çarşarn 3 0 

• 

d 
lstanbul J,,evazım a. 

de Tophane e 
. . -· 

1 11 ıcornisyonunca ka· 
mırlıgı satına m 

k 
'ltnıesi yapılacaktır. 

palı zarfla e sı . 
. z?·•?O liradır. tık tcmı-

Tahmin bedclı .,.ı- . . . 
. d tstekhlcrın vcsıka-

natı 1674 )ıra ır. . 
larılc birlikte teklif mcktupla~ını. ıha4 

. b' saat evvel Komısyo-
le santınden ır 

na vermeleri. ··.266 .. (7764) 

-~-----~~---------
. danlık asılı duruyor· 

elmas bır ger 
du. . . . 'tahtını resmen zı -

Jngılız payı f · B Jçika Kralı tere ıne 
yaret eden ~ f fn davetlileri 

·ı b zıya e ı 
verı en u K al ve ireparato 
Bü ük BritanY• r . · Y • e ınerasıınınde ve-
runun taç gıytnd v·•·lilerinden da· 
·ı · fet a .... rı en zıya du Taç giy-

ha çok az bdunuY~r ·b .... k . 
da verılen uyu zı-

me zamanın l k "ht aırırnızın en par a 
f t t rı e Y,• e • . kla kalacaktır. 

b" . fetı olrn• ır zıya I "ka Kralına verilen 
A cak Be çı • d n . den süvarenın a-

ziyafeti takıp e tı Danslar mun 

1·1 . bini a~rnı§ . 
vet ı erı 4 1 k avizeler al· 

ek p3r a 
tazanı ~e .~ dan• ıalonunuda ya-
tında buyuk dans ıalonunuun ıat
pılnııttır. Bu t e VI'! tavanının X 36 rne r . 
hı 20 . ~· 4 metre idi. . 
yükseklıgı 1 b" cunda krallar ı -

onun ır u 

L ..._... ___ - - -
çin muhtc~cm koltuklar bulunu · 
yordu. Bu lto~·.uldarın tam kar§t • 
sına da orl=e:::;·a yerle~tirilrr.iı • 
ti. 
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lstanbul Komutanhğı lllnları J 
---ı-=-~--Istanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müesscsat eratı ihtiyaçları için 

satm alınacak kuru soğanın mıktarlariy le muhammen tutarları ilk teminatları 
ihale günleriyle ihale saatleri ve mlina kasa şekilleri aşağıda göstc.rilmiştir. 

Oiıısi lllil;tcırı Muhammen ilk ihale ihale Münakasa 
l ı tııtan Temin.atı giinü semti şc1.."illcri 

l(u. ~ğıın 8000 400 30 20. 12. 937 15 Açık Eksiltme 
6000 :mo W 20 - 12. 937 l!).30 Açık Eksiltme 

" 2800 147 11 20-12. 937 16 Açık Eksiltme ,, 
Şartnameleri hergün Uğlcdcn evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuz veya mektuplariylc beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vcsikalariyle ihale günU vakti mu:ıyyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma I\omisyonuna gelmeleri. (7838) . ... . 

lstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıl'at ve mit&ö"scsat <'rah ihtiyacı 
için satın alınacak patatesin mıktarlariyle muhammen tutarL1rı ilk teminatları 
ihale günlerile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda yazılmıştır. 
Cilısi 1'/iktarı ]}lıthammcn ilk /Jı.a'le ihale Münakasa 

J tutarı Tcmi>uıtı gihıil sa.ati şekilleri 
20000 1400 105 17 .12. 937 15 Açık Eksiltme 
20000 1400 105 17 -12- 937 15.30 Açık Eksiltme 
12000 870 65 17 - 12. 937 16 Açık Eksiltme 

Patates 

.. 
ıı 

Şartnameleri hcrgün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. !steklilerin ilk 
teminat makbuz ,•eya mektuplariyle beraber 2490 snyılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle bera bcr ihale günü vakti muayyeninde Fın-
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7839) 

"' * • 
İstanbul Komut.anlığı emrinde bulunan kıt'at ve müesse.sat eratı ihtiya~ 

ları için satın alınacak kuru f asulyanın aşağıda mık tarlan muhammen tutarları 
ilk teminattan ihale günleri ihale saatleri ve milnakasa şekilleri gösterilmiş 
tir. 
Cinsi Miktarı Muhammen ilk ihale /hale Münakasa 

Kilo tutan Teminatı gütıfi sa.ati şck11lcri 
l{u. Fasulya 64000 8960 672 13 - 12. 937 15 Kapalı zarf 

,, 36000 ( 5040 378 13 • 12 - 937 15.30 Kapalı zarf 
,. 14600 2081 156 13. 12 - 937 16 Açık eksiltme 
,, 20000 2900 218 13 - 12 - 937 16.30 Açık eksiltme 

Şartnameleri bergiln öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 

teminat makbuz veya mektuplan ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesika lan ile ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri .. 

(7840) 

* * * 
lstanbul Komutanlığı emrinde bulu nan Kıt'nt ve müessesat eratlarının ihti

yaçları olan ve a.~da cinsi ve mıktar lariyle muhammen tutarları ilk teminnL 
lnrı ve ihale giinleriyle ihale saatleri ve mUnakasn şekilleri gösterilmiştir. 
Citısi Mi1;tarı M'ııhanımen im ihale ihale Jlihuıka..ım 

Ki'lo tutarı Teminatı gUnü saati şekilleri 
40000 4900 368 10 • 12 - 937 15 Açık E:ksiltme 
30000 3675 276 10 - 12 • 937 15.30 Açık Eksiltm<' 
11500 1438 ıos 10 - 12 - 937 16 Açık Eksiltme 

Nohut 

" .. 13000 1658 125 10 .12- 937 16.30 Açık Eksiltme 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nci.i 
maddesinde yauh vesikalariylc beraber ihale günU vakti muayycninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma J{omisyonu na gelmeleri. ( 7841) 

ıı 

~ . . 
İstanbul Komutanlığı birliklerinin Motörlil vasıtalar için 21000 kilo ben

zin knpalı zarfla ihalesi 9-12-937 per§embc gUnU saat 15.30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 5040 lira.dır. Şartnamesi hcrgiln 6ğlcden evvel Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin B78 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle be. 
raber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncll maddelerinde yazılı vcsikalariyle ihale 
saatinden en az bir saat e\•\·c!lne kadar teklif mektuplariylc Fındıklıda Komu-

tanlık Satmalma Komisyonuna vcrmele ri. (7842) ,,. . ,,. 
lstanbul Komutnn!ığı emrinde bulu nan kıt'at ve müessesat eratlarının ih

tiyaçları için satınalınacıı.k Bulgurun aşağıda miktailariyle muhammen tutnr
lıırı ilk teminatları ihale günleri ihale saatleri ve. mUnaka.sa şekilleri gösteril. 

miştir. 

Cinsi lı11ktarı ıu u hanı meıı m. ihale ihale Müna.1wsa 

hilo tutaı ı Teminatı yıi11 il şatı ti şcldllcti 

Bulgur 70000 9450 709 8. 12. 93; 15 J{apah zarf 

.. 36000 4830 365 s -12. 937 ]5.30 Açık Eksiltme 

1G7 - 12 - 037 16 Açık Eksiltme 
16200 222 

Şnrlnnmel,..ri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İfltcklilerin ilk 

teminat makbuz veya mektuplariyle be rnbcr 2490 sayılı kanunun 2 ve :{ eti 
maddelerinde ynzılı \'esikalnriyle ihale saatinden en az bir saat C\"\'eline kadar 
teklif mcktuplannı Fındıklıda Komutnn lık Sııtmnlma Komisyonuna vermeleri. 

(7843) 

ile' Jet Deıniı) o1lnrı l'heke~iıu1c i4ilıtlnııı edilmek iizcrc, 1 tııulıul Yiik· 
Ef'k l\liiheıuli~ i\lektelıi n-•yn 'nıpıııl.ı Halı ule 'e Tekuikiiın tnh ili giirınii~ 
olıuılıırclnn Diploınıılı i\tiilıcnclis. :\lii lıenıli ve fen ıııeımıru nlnı:ıcaktır. To· 
l'plerin. "' rnkı mfühiteleriylf' hirliktt', nkarıııln ı·r.y· T>airf' i Hf'i liğinc mii· 
rnraaı etmeleri. (7889) (4302 ) 

::;::::::::: ::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::-.::::= 
i Diş Doktoru 1 
i !\let'ali Pahşi · 
H.. Hastalarını hergUn sabah 10 dan 

i~ akşam 19 za ka:lar Karaköy TUncl~ 
fi meydanı Tersane ca.cıdesi baıında No.H 
! 112 de kabul eder. il 
:: Sılı ve cuma günleri saat 14 den fi .• ıt 
•• \R ze kac.far parasu:dır. : 
:uı:=uaı w na 11::-== • ı nnB 

Dohloı 
Hafız Cerral 

LOKMAN llf:KL"1 

Dairi/iye Mütehaıtıırt 
Pazardaa bafk• g1lnlerde agıeden eonr1' 

.aat (2,G tan 1 yal kadar htanlJUlda otv&:'I 
yolunda (10f) aumaralJ busml katılı:elinde 
butaıamu kabul eder. Balı, cumarteat J:Un 
ıert eabab "O.!J,-12 .. uatıer1 baklld tukınay& 
mıı.tasıatur. uuayeneb&n• •• ., teletonı 
123VS. Kt1lık telefon: 210U. 



l~ - KURt..JN 29 SONTEŞRİN 1937 

• I , ·, -.. 'O Dünvanın Meşhur Şekercisi •••••••a 
Ali Muhiddin Hacı Bekir 

Al}(D©J <e ~© ı rFostukOo Dokum 1120 kuruş 
B<a\f:raım ş~ ~eırn fS© Kaymaklı Dokum 1120 ,, 

Sat .ş yt>rleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU - KARAKöY - KADIKöY 
Ta§ı·ad~n sipari~ için: ALI MUHtDD lN Bahçekapı, İstanbul • 

, . 

HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLE 

E SAT • 
1 

de 
VERESiVE 

ı"Dllm ... ~--------·---....... 

I 

. . d b'~ 
Ç .. k .. ASPiRiN seneler eıı un u af 

her türlü soğukalgınlıklarına ve 

b. il-' lı 
rılara karşı tesiri şaşmaz ır 'lı 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS Pİ R İ N in tesirinden emin olmak i' 
lütfen ~ markasına dikkat ediniz: 

I 

Türk 
· Büyükiy Pangos&J .J. 

- ---------------------- 2. inci keşide 71 Birincikanun 937 J 
Melk:lte1P>DDleıre0 ÇoclUlk veenneırn

ne, OlklYID onreB<töırDeırDne 
n==";::;;;;t''::'~~::=ı Büyük ikramiye 40.000 Liradıt·, 1 

Pel'§embe g11nlert ıaat 2 den 15 • kadar D (f: 

Mektep kitaplarınızı almadan •.. . bir kere eıki tanıdığınız. 
Orta.köy Tagbasamak Palangada 25 g Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.0CO liralık büyük ikramiyetcrl• 

numarada Doktor MüıntazedGUnoy ~ ıre 20.000) liralık iki adet mük~fat vardır.. .;-iV: 

" VAKiT Kitabevine fakirleri parasız muayene er. :: . . . dJP"'" .~ 
• &&awwwwwwam s:w:::mn111i: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengfa tden bu pıyangoya ııtırak e 

" uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, heı 
anılı için, her clilclen, her tiirlü maaril neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal eclinebilirıi ni:z:. 

Raıtgele yerden almtının ıonuncla yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. 

lhtiıcua her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmıftır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt · fstanbuJ. Posta kutusu: 46. 

Harici Askeı i I< ıta- ı/ 
atı ilanları 1 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün !abahları •ekiz buçuğa 

KURUN 
ilan tarifes1 
tıan sayfalarında santirnj 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 ,, 
Dördilncü sayfada 100 " 

• Üç ve ikincl sayfalarda 200 .. 
Birinci sayfada 400 •• 
Başlık illıılar 500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olnııyao 
küçük ilarJar 20 kelinıelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Esk iden mu. 
kavelesi olan müşt~rilerimizio 
mukaveleleri "nilddetince fark a. 
hnmaz. Uz.un müddet de\'a mh 

ilanlar tenzilata tabidir. llan ver. ak~amlan 17 d en 20 ye kadar l.filc 
U tayyare apartmanlan ikinci daire mek hususunda yalnız ve mUnba. 

Beher kilosuna biçilen ederi 21 kuruş srran V AKIT YURDU altındaki 
v b . ı 7 numarada hasta lannı kabul eder. Ke-·"'-ttı·n fr P-Jl 1· ı ~ n bu-·rosuna olan 180 ton agır enzın kapalı zarfla ,, .... &.(; _ a 

1 Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka mur" :-~ ...... t ,..dı' 'ımclidir. eksiltmeye konr:luştur. lk teminatı - _,,., ... 
da r hastalarını parasız, Kurun. H a T .. l ,, '"on ·. !rtarıbul . 20 • ..,:ı ... "~ 2835 li raörr. ihalesi 14. 1. Kanun. 937 .. ~J. .., 

ber okuyucularrru dakupon muka· ' 
salı günü saat 15 dedir. Şartnamesi 189 ı-----·-- --

lıilindc muayene eder. Telef: 2395:-J S lturuş mukabilinde M. M. Vekaleti Sa _________ .. __ ID'ill Or. Ihsan 'am! 
tınalma Kor.Jisyonundan verilir. Eksilt 'ıı I~ k k A 
meye giıcce1<lerin 2490 sayılı kanun un Sahibi; ASTM US U000 0 ŞISt t 

2, 3 Uncü m:1:! .lderincle istenilen belge Ncşriy1.t dirckterü: Rdik A. Sı:vcııgi! 11 Belecığukjt.i;'U ve ihtilntfannıı. karıı ı 1 
ler!e bir!i'!..te teı:n iı :: t '"" t ckl.f m c."ktup - : pek t e5m! :·e ta1.e aşıö~~. D i\'anyo. I 
J ,uınr ihale g:!~:i:'ı c' e \·c saatin ı::~:ı en M. Vc!;aleti Sa~t•lalım. K~:n::;;?:- r.u r. :. lu ~ı:li~n U'.:;!ı 'l1tıt ti.lrbrsl. No. 113. 

1 
geç bir sa =..t cv·.e!:·':: !tadar Ar.k:ı:.-ıda M. ver:ne1eri. (613) (7863 ) . 

BAN KAY~. 
~1' PARA .n. 
·oı" EKiLMi~ TOWUM GiQi V~~iML1 

UOlANTS[ OANr ONi~~ 
KARAKôY PAlAS ALAL~MCi ~~ 


