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durumunu 
teşkilatın çalışma 

tetkik edecek 
B. Şakir Keseblr'in beyanatı 

ispanyada iki tarafın boy 
ölçüştüğü bir çarpışma 
Teruel muharebesi yeni safhaya girdi 

İktı at Vekili Bay 1 Denizbank ,Jirektörlüğüne henftz kim 
Şakir Kesebir dün se tayin edilmemi~tir. Bu mevzu et-
An k~r~dan gehrimizc • ra~mda ~~ı~telerd~ yazıla~ y~ıl~r 
gelmı~tır. dogrn degıldır. Denızbank dırektorlü-

Hükumetçilerin taarruzunu Fransız zabitlerinin 
hazırladığı ·Ve idare ettiği bildiriliyor 

Silahların da güzde sekseni F ransadan geliyormuş Bay Kesebiri ttar ğUne tayin i~i, ancak Ankaraya dön-
1,!":a.'.: .. yonda şehrimizde bu- diikten sonra belli olacaktır . ., 

B .Aa. lunan İktı<ıat mü.esse- B. Şakir Ke11ehir hugün ~aat on 
bay Ş. Keşebirseleri mfülürleri ve huttıkta liman idaresinde hir toplantı 
k.~t ~o tlan kar~ılamı~tır. İkhsat Ve- yaparak ,.~ liman mensuplariyle gö· 
r •rtııı kencli<ıiyle ıtörüşen ga:ıetecile- rii~f"r.Pktir. 
e !llnfan sövlemic:tir : n,,nhbnnk Tc~ldllitı Üzf'rinde 
-ı tanhulda kalaca~rrn kı•a bir Ankara.9 (Telefonla)-İkhHtve-

~fiddet iı;iııde İkt1<ıat Vekiiletine mer kalf"tİ veni knnılmn~ olan Denizhan· 
it~ te.kilutm çalrc:m:ı dnnınıumı tct· kın tef kiline tla;r olan kanunun t~thik 

1 
ctrnt-k fü:ere alnkndarlnrla p;örii· şekli ''e tf'~kilatı hakkmda proıeler 

!Cet>"' 1 gıın. Ilnrırlnn hncka. ralıatqı7. hır lınurlamı§trt' • 
.. ~nan ailf'mi AYntpava gönılerecc· Projeler Denizhankm '-enel direk
gılll. fc:tanlmlda valmz iki ırlin kahp tön1 ve idare mecfüi tayin edildik-
~k•am Ankı!rnva diinf'ı-eEim ten Mlnra tat~ik edil~~*· 

Mekteplerde 
kitap meselesi 

ltUittır Bakanı Saffet Ankanm mek. l 
~ kitapları meselesi ile yakından a· 
'"ardır. Dizim bildiğimize göre 

1 
orta okul ve lise talebeleri için 

k~ıurrıundttn çok fazla yüklü olan fizik. 
~ı:tıya, hayvanat ... v.ı. gibi denleıin ki-

Plarr Almancadan dllimlH ..,mtü-
llıek suretiyle Jyi hir telcilde huırlatd
rnı,, bu suretle huırb.nmıı c:tuz kitap 
tan,aıntenarak basılmıftır. 
~u hitaplar Dil Kurumu tarafından 

~ltarıımıJ olan türkçe yeni terimler ile 
~al olunarak geld.;ek .ders senesi için 
tekrar basılacaktır. 
. Sonra Kültür Bakaruığının takip et

:1li esaslı prcm:iplerden biri mektep
ttrdc talebeye birçok mainmat vermek· 
tn ziyade gençJerin ıahsi teşebbüs ile 

!rıaluınat edinmek hususundaki kabili 
}'etlerini işletmektir. 
. l3Utün bu iJler gü%el. Bütiln bu pren

liplcr ınükcmmel şeyler. Falcat neden 
"'~ nasıl oluyor, bilmiyoru%, gilnlln bi
tı:ıde h' d ıç hatır ve hayale gelmeyen yer-

SaragoHa, 9 (A. A.) - Ha\'as a· ı 
jamroın muhabiri bildiriyor: 

Cumhuriyetçiler, asilerin iki ce -
nalılarmdan yapttk!arı tehlikeli taz
yiki duriJurmağa çalışıyorlar. Vil -
la tar köyünü t.le şı;eçirerek ileri yü· 
rüyüşüne «levam eden asilerin Cenup 
kolunu durdurmak için gün sahalıtan 
akıama kadar Cumhuriyetçiler :Mue· 
lanm cenubunda asilere kartı taar -
nız üzerine taarruz yapmışlardtr. Fa· 
kat hütüıf bu taarruzlar akim kalmır 
tır. 

E irlerin ifade8ine göre, bu taar 
nızlarcla Cumhuriyetçiler 10 • 12 ta· 
bur kt1l1anm1~lar<lrr. Cumhuriyetçi· 
ler, sa~ cenahta da hiiyük bir faali
yet f?()!!ff'rmi~ler Vf' iiRilerin diin i~ga
le mu\'aHnk oliluklan y_eni mc,--zileri 
kuvw~tli hir topçu ate~i altma almı~
Jardır. Üç giinılt>nheri muharehenin 
biiti\n ehemmiyeti iki renahta toplan· 
mış 1mlnnnyor. Çiinkü asiler, Cum· 
lmriv,.tçilerin merkez olan Teruel 
tlzerinf" yaptıldan a&il harekata mu· 
kahil jki cenalıtan çe,·inne hnrekf"ti· 
ne haşvurmu,lar Vfl merkeY-i tehdit 
etm~~e ba~lamışlardır. Temel mulıa
rehe•inin veni hir sanıaya girdi~i an· 
la~11ıyor. Rn ııan\a hir •e,·kiilceyş 
h:ırhi mahiyetini almış bulunuyor .• 
iki taraf erklinılıarbi C!llİ hu rnanev • 
ralardft hoy ölçü~eceklerdir. 

. )' N -SarngM!a, 9 (.ı\. A. - n~ona 
listlerin Teruel r.et,Jıf'qinde nlr'hklnrı 

(Brmu sa. .J sa. S) 

e. bu işler ile, bu prensipler ile asla 
lrıUnascbeti olmayan ban aykırı vazi- 1I JT d b k 
~lcr karşrmıza çrkıyor ve bizi ~şır- ıv~erasim e irço prens ve pren-

or. Ankarada Gazi Terbiye Ensti-

Yunan Veliahtının 
düğünü dün yapıldı 

ttlaUnc!e riyaziye mualliminin talebesi- sesler, Yuaoslav Kral Naibi, 
ne <>kuttuğu ders için türkçe kitap ol- O 

::dı~nu ileri sUrerek fran~mca yazıl· Kayserin og""'ulları bulundu 
bi 1 kit•plar tavsiye etmesi İJte bu ka. 

1 
hldiselerden biridir. 'A ) · h 

ıı· tiııa, 9 (Hususi - Bu sahalı sa· Alayın i)niinde hir ktt'n sii\'arı u-
-

1z. bu hAdiseyı' iptida işittiğimiz za- 1 ı 
"'•an at sekizde atılan l'İeş top ile Yunan lnnnyor, hunlart virmi otomobi oi· 
kiJt 1ı.~anmak istemedik. Şahsan tet- ''f'lialufinin diiğiin mf'ra!!iminP. ha~- ~f!rİ araha takip ec)i,·ordıı. Otomnhil-
ı._ ~ Uzum gördıJk. Fakat ı.ihayet ha- l " • 1 · ·1 
uerın }andığı lıaheri \'erilıli. Saat oma atr lere 11arav erkiiııı ile mi<ıafir erın mı,. .. yanlıı değil, gerçekte vaki ol- • l 1 1 
'l\llı:. lan diğer 21 topla da tlii~iin alayr mandarları hinnıic:lercfi. Arn ın nrı ıı 

1>Una kanaat getirdik. (S S 4 S" 4) 
bir~ Terbiye EnstitUsil gibi yüksek nm Hraydan harekf"tini hilclirivorclu. onu a. u. 

~. :~:~~;::~·~~:;~:.d~::. 1 G Un eş Vefayı yendi 
(Sonu sa 4 Sü 5 ) 1 l 'i.\ -...- i - ,._..,. _.. 

--.. "a.&.•- ah9 l t '*a:''l -
•""'"*'!iıa ,._ ... , ar•• • .. :u _ _ r ... ._ -

~l'aıınki sayımızda 
~Utlkt hayattan alrnmr' 

l!aıuıı gQnDük bü
\?ltlılk zab.uta 
hnkayesn 

Cesetsiz cinayet 
lJikrQ~ 
zrrlad,; ~flnir'in ,azctenıiz İ<;in Jia· 
lnn hi·;' "e sık sık int! ar edecek o· 
ılen ilk·s~vıralık "Biiyük lıikaye . .'c·r 

Yet"f ırı, te~kiJ eclen "Ct>set<ıiz Cinn· 
J'•'1n muhakkak ok11yunn7. ! - a•"t 

1uılcsinc bir ~Üt ntnrlwn. 
(Yaawı 9 vncuaayı/aila) 

Orta Avrupada müzakeıeler başlaıken 

Romanya Macarları 
heyecana düşürdü 
Yahudi meselesinden dolayı 

İngiltere Almanyayı protesto etti 
Budape§te, 9 

(A. A.) - Yeni 
'Romen hükiimeti· 
nin Macar ekaHi· 
yetlerine ka~ı al· 
«lığı vaziyet, Buda· 
peşte konferan~r 1 

nm toplanmR!!t .a· 

riff"sİn~e l\f ncar ef
karı umurniwo.ini 

he.e<"ana vermir 
tir. 

Yan reımt R•· 
zeteler. Macariıta· 
nm ltalyaya lcnr'ı 
muğber oJcluğıınn 
dair emt.lıi !!l'lZ<'tı-
lerinile çıkan ha- Romanya hmlı Karol na:r.ırlarla beraber., 
herleri tekıip rtme'kte ,.e Ruclapeşte· olılıığu noktasında ioırar ederek an " 
de İtalyan ve AYusturya de"·let a· cak kar§ılıkh ıtimadın"\·e menfanl an· 
<lnmlarma hazırlanan hararetli ka- Jayıc:mın tarihi hadiseler do~ruraLiJe
lmlUn Roma protokolii de,•letlf"ri a· crğini yazıyorlar. 
raRmitaki ahen~in en parlak bir te· Muhafa7.akur \'f' krEıl taraftarı ıı:a· 
7.nlıürUnil tt§kil eylediğini yazmakta· uırlt'r İ•,., Franı-a ''e f nıı;iltere tara· 
dır. fmılan rkallin•tln lf'lıine olarak Ro" 

Alman taraftan ~azeteler, Roma rnam·a hükiımeti ne7.ılinclf' vapılan 
anla~malarını vt- Roma - Berlin Jrcehhü·iiu tesiri :tltrmfo ı:öziikii\"or 
mih,•f'rinin Romanva için çolC mt\him in;, (Sonu Sa. i Sil. 3) 

f Pni tP(rilmmızın resimlerinden: Tlolfruddcı Con Krav/ord'un P.Vt 1 

Holivuda giden 
ilk Türk gazeteci 

VoDdızlaıron hakiki hayatına öğre
nece~ınız bu yazı serisi iç 
sayfamızda davam ediyor 



1. -KURUN 9 tKlNCIKANUN 1938 

Nevyork Mektupları: 
... _ .... .,_ ......................................... _ ................• 

e etropo ite 
ürk ese eri 

italya la , İngiliz ere 
neden kızıyo ? 

Beşinci Muradın murassa kılıcı 
hayretle seyrediliyor 

"ltrıTynnTar ni~in bizden bu kadar 
ne/ret edi:ror.,, ba§lıklı bir nuıA-alede 
"Daily Exprc$,, gazetesinde deniyor 
ki: 

"Tiiç şüphesiz ki lmı olini bizclen 
gayri memnundur. Zira, onun ikinci 
macera r olan İspanva i~incle de ken· 
disine yardım etmedik. Tüccar gemi· 
lPrinin t panyol J1ükrımet Hmanlarr 
nn giılerken batmlmasmm öniine 
geçtik. 

Ncvyorl• 1'irıalanndan birinin 
görüni~ii. .• 

Nf!\•yorlt, °(Husus~ Muliabirimz· 
den) - Sah ah saat 8.30 .. Parisin ol
dukç~ i:.lek caıldelerinden biri i!:r.e
rindeki otelae uy;omlrğım zaman heni 
Şerhurga g{ılürcJeı< trenin Paris is
tnsyonnnı1nn hnrek'etine yarım saat 
vardı. Fakat, hu !ıOk liısa mesafeye 
rağmen ncele etmiyordum; gece ya
tarken erte·i giinii hrmen ımbalıleyin 
hareket edecf'ğini söylemi~, }İe!aplan
mr le viye ctmi•tim; "e hiitün eşya
mı le vive etmiştim; ve bütün eşyam 
karyolanım yanında liazır duruyor
du. 

Hafi( hir k'alivaltıfJnn sonra ista~
yon:ı «Yc)diğim ?.aman trenin liarel{eti
nc lıeniiz üç.(lnkika ''ardı. Bil~tlerimi 
almı~tnn; ,.e Nonnnnıliva fü~erinden 
geçerek Şerhurg limnnma gidecek • 
tim. 

:AmcrilCaya il'IC seynl1atimin nec;Psi 
itinde idim. On senedenberi ~vnı· 
pacla hnhmdıığttm lıalcle iIJC ayali ha
ımca~ yer olan Nevyork'; Pnris, Iler 
lin, Roma linttii J..ondrndan dah"a l>n~· 
ıia tfirlil bir memlekP.t gpliyordu. A· 
merik'nyı hö ·le dü~tinmel<te, onun 
liaklCmda ol<uclu611m eqerlerln ae bel· 
ki fe!;iri ''ardı; çUnldi, hendPn çok 
evvel. sene1er<lenheri Xmerikava a· 
yak' hııqan ''e J\"rnerilCayı anlatan· lier· 
lie• böyle cli,ir:lintl)Üştil. 

Şerburgtn bizi Ameriknya götfüe
cek olan Kuin Merinin geç gelece~i
ni anladığım zaınan, tnhintiyle Şer
hurgu clola:maktan ha!;lCa bir şey ya
pnmazcltm. 

'Alt~ama ICndnr Jimnndn, lia~ıllocı ''<:' 

gideceğim yeni bir memlelieti dü~ü
nerek dolac:tnn. 

Kuin ferinin geç IZalmacıma en hü
yiik !ehep is olarak cö teriliyordu. 
Fakat hakikat halele hulundu~u Ji • 
mandan an ak cınlar rükseldi~i za -
mnn çıkahiliyordu. 

Gece snnt ondn Kuin feri ·i açık· 
Jarrla lıeklPmek İİ:7.ere küçiik bir Ya· 

pura hindik. Vapun1mm: aa1galnr ii
zerinde bir kayık ~ibi sallanıyor: ya
hut bir im~ gibi o\'Jlavıp <lunıyordu. 
Bununla beraber Knin ferinin ~ö
zükmesi pek te o kadnr uzun sürme· 
di; Ye cece yarı~mrla onu hemen ynnı 
başımtzdn bulduk; 1e1klr bir duvar 
gibi karşnmza çıkıvermişti. 

Kuin feri Jinklimda ~imdiye kn· 
dar birçok yazılar olCudu:;unuz.ı şiip· 
he etmiyorum: w hnnlnnn lıep. i de 
doğrudur. Kuin 'Meri bir vapur ele· 
iil. bizim veni vnınlan nr>artnnnnlan· 

nında olduğu gibi sekiz on gath bir 
binadır. 

Yeni ''opunt gezmeden evvel ~şya· 
larrmı kamarama ·erleııtirdim. Fakat 
hir kamnrn demekten çok daha ziya
de buna Jıir salon demek daha dosm 
olacaktı ' 'e bir volculul.."1an çolC dal-in 
ziyade c-le kenili • e ·iıncle otnnryor ~hi 
idim; vnlmt, kendi e,·imden daha ha~ 
ka lmı:;usi ve h,.r tiirlü konfonın hu· 
lundu;;n lıir yerele ... 

Ku?.ı l\forinin en nlt katmd~ yflz· 
mP. Jırı,,ızn. en iİ'"t katta ic:e Jrljverte 
varılır. f.~er öylemek' fl<ıı;m olnr~a 
hn zeminle lm tavım nrasmcla dn hin· 
)erce kişinin lıer tiirlii medPni ilıtiya· 
cmı temin edebilecek lıer türlü ter
tilrnt. .. 

Fak"nt J\"merif rıyn ızirlen hir foc:ımm 
Ji'er 1ıalcle vap rtla ac:kmhlC geçirme
m i daha clo~rn olaı-aktır. Çünl{n 
ac;tl Amerika ifoni1Pn yere ayak ha!!· 
tıgr znmnn ne ynpa<;nk.. ~ 

:A'merilCn'Ctn terbiye~ telizip ve ta· 
Hm holluğn insnnr ı-ictılPn Jinyrr.tte bı
rak"ıvor. Ilmadn b·zim memle~c·tlf'r
de oldu~u gibi tedris ,ekli yoli. Alel· 
it de değil. ma lOmatı iideta incınnm 
heynine ak'ıtıvorlar. Hele !\f etropoli
ten ismiyle manıf aııan fl i1Cn ve gii· 
zel sanatlar müzeıı:i ile tarih" tabii ınü· 
zesi öv le il<i bUyüK irfan merkezi iti 
insan ~·nlmz b1mlım'lnn hall!e melC iıı
terse ;iltlerle kitap yazmak" Hizımge
lecrlttir. 

Metropoliten(le f'evFalnde n«-Jj, 
'(Arka~ 10 uncuda) 

Fıkra: 
~-················· 

l\fussolini Roma1rdır. O, yedind 
asırda, Seı.arlann imparatorlu~unu 
yenicfon incıa etmek i~teyor. IlUy]e<.'e 
vUcude getirmPği clii~ündiiğil ~fos· 
solini imparatorluğuna, Akclcnizi, hir 
dnlıili göl olarak kullanmak niyetin· 
de .... 

Fakat onun hu tasavvunına mani 
olan ii~ §CY var ki. hn~ta İn!!ihere ge· 
1ir. Biz, Şarktaki kendi evlerimize 
'Aktlr.nizi serhecıt hir koridor olarak 
mnhar87.n etmrği isteyomz. 

İkinri mani Fransnıltr. Fran!n, ,i
mal Afrikadnki ıenci a~kPrlerini, lıi· 
ni linrette ~alimen "A,·mpaya getir 
meli i tediğinden, Akdeniz'de emni· 
yet arzu etmekteılir. 

Üçiinr.ü mani 'Almanya!.,. 
lngifi:f l!rin rabca Ne~Tiyatı 

ftalyanlarm ICendi Istasyonlarm • 
«Jan İngiliz: itlaresinJelCi 'Arnblara a· 
rah'ca neşriynt yapmak't• oht§tınn 
ICarşıhlC, f ngilizl,-rin 'de Danentry ir 
tn•vonunrbn arahca neşriyata l1a~la
dı~ı maliimdnr. 

f talynn ınntl-İnntmcla rterin alCic:ler 
JnralCnn hn te~~bhiiq, t ngiltere ile t
ta lva aracmifa yeni hir gerg1nlilC u · 
yandınmıı:c;o da, rne\'cttt münncırliatr 
m ıilerletecl"lC maliiyette 'dahi görül· 
memekte<lir. 

Rnnnnla JlPraller, İtalyanlar, fn· 
giltt-rı-tlen vnpılnn arahca nr§rİynt 

Sadrazamın endişesi 
Osmanlı padi§ahlarından biri ba§miisalıibine: "Aoaba ecdadımdan. 

lıangisi en afallısı idir" diye bir :mal sornıuı. Başmwahip bu sırada &a· 

rayın lropısmda bulunuyonnUf. 'Ayağını kapının eşiğine vurarak ıu 
cevabı vcrmi§: 

- Padişalmn, şimdiye kadar bu e§ilı·tcn daha bir ıek alnllısı 
girmedi!'' . 

ilk Osmanlı padi§ahları içinde Sultan 0 .•man, Fatih. Yavur, Kmıu· 
ni gibi mcmlcT.l'te biiyiik lıizmcı l'lmi§ olanlar b11Tıınduğu da mallim
dıır. Onun için bir lutife rMvzuu halinde ftlusn1ıip:ade Sait Efen· 
diye aıf r.cforek bu fıhrayı bana naldcrlrn dostuma: " ••• Galiba ba§mii· 
salıip Yavuz Sultan Selimi hatınna getirmemiş olnrnk .. " demi§tim. Nük 
tcci do ıum benim bu , ö::iime luır.'1 da ıu f ılarayı ilave etti: 

Rakibin ölme ine tare yoktnr 
Vezir oln meğer Sultan Selime 
Beyti gÜ'iterdiği gibi srk sılc 8(1dru:amlnnnm ha§lnı ı:e.~tircn Sul

tan Selimin bu tabiatinden bir sadrüzamı endişe edermiş. Bu endi§P. ile: 
- Pacli§alıım, biliyorum ki s<>l<>/lrrim gibi benim de bir giin 

brmmı kr>stircr.cksin. Bunu diişiinerek !;r.ktiğim uttrap o kadar biiyük 
J,i artıh dayanamı •ocağım. Bari bir giin eııvel ölJürı ıc ben de bu ıstı
raptan 1mrtu1ayım." 

Demi~. Sultan Sr1im smlr8=nmn ~mainPt il<! §ll r.<>t•nbı vermiş: 
- Eı•et, o aldımda .. Fakat yerine kimi getireceğimi heniiz karar

la§tıramadım." 
HASAN KlBfÇA YJ 

Dün hava güzel geçti 

Ri1 g('('e cı ı·~ll.-i lurı·amn 1.·nrfz t'P \'ağı~lı olmasına mgmen diln sabah 
bir<lrnbirr giineş r,;ıfmıış re lıam çok mutedil geçmi§tir. Resimde 

. Cumlıuriycı abidesi etrafında giinc~ten istifade cclenl.eri görü· 
yorsunuz. 

karşmncla hayre-te dü~mü~lerc1ir. 
Time gazetesinin Roma muhabiri 

diyor ki: 
"Bn hayretin sehehi f ngilterPnin 

arahca neşriyatı, f talyanm'kinden <la .. · 
ha fazla miitecaviz olmadığı gihi: he~ 
ı~ f tnlyaya knr§ı asla müteveccih de" 
ğil ılir. ,. 

lnniliz haı it:iyesindeki f ebeddül üzer ine 
= 

ulh teşe ..sleri 
Anlaşma yapılması beklenen 

beş nokta ·var 
The People gazetesi dipfomatili 

muhabirinin yuz<lı~ına e;öre, İngilte
re, hu sene, şimdiye kadar görülme
miş mikya tn lıir sulh te~ebbiic:üne gi· 
rişecektir. Bu mnkf!atla, harir.iyf' ne
zareti daimi müsteşan Sir RohPrt'i 
kabine ha~diplomntili müşavirliğine 
getirmiştir. 

Sir Rohert, senelerdenlleri İngil
tere hariciye ini idare etmekle, hu 
va:r.if eye pı-JC uygun hir ik:ticlar kazan• 
"?'"tJ. Şimdi idari Jn~!;~tılivct1erden 
kurtulmu~ oldn~tt cih'~de: hiit\in me• 
saisini mfinliaınran eu]Jl mevznuna 
lınc:rrtıneğe vnkit bulnrn1~tır. 

İnı;ilterf", Ila~vekili Çamlierlayn ile 
Hnri"!P~ . .,.n:ı:ırı Eden, giri'!rcekleri 
sn1h lıarrlCeti i!:in haftalardanhPri mü 
7akere etmektevdiler. Simdi Sir Ro .. 
bertin yapacag; va'l:if eler<lf"n hiri, 
Rerline, Pnrise, Rom:tyn ı:ı;iderek' o 
memleketlerle harici siyacet etraf m
da görü~melerde hulnnmalt olacak·· 
ttr. Bunun netir<.'ı;inde bütiin J\",·nı· 
panm C1alıil olacağı bir l(onf erans ali
tetmenin voli an techit ediJ,.cektir. 

fnzjltc;~na§'·Pkili ''f' Hariciye Nn 
~ın, WtfG.li.r!k{l ''aziyeti hir eene evvel
kindr ft tl,,nhn h•i tPl~kki etmekt,.rtir
ı~r. '.A•nıpndn Jlnr:p •11tim~Herinin a· 
r.aldıgı ICnnnatini heslevorlar. Onun 
için bunu f fl'!mt bilereıi J)evrı,.lmilel 
9;Crı!İnlikleri faale etmeğr ııı~va acalC
Jarchr. Ilu mf"yımda rencide e'dici m~
lıiyettr. munliNlelen ta'di1 ı-tm~ge gi· 
rişecekleri gil>i adrmi t«-cavüz nnln~
malan yapmnlC ''" •ilnlılnrı talidit et-
mek' PmelindedirJer. ' 

Bununla hrrftller, ticarrt tallılidn· 
tmt knldırmalC sttrt-th•le ikticındi va4 

ziyf>tİ Ji:ırarloşhnnnlC i~teyorlar. 
Sir Robertin yeni vn:ı:irPye tnvini 

neticı- in<IP lrncılrı-n Miki'irpet mf"rKez· 
lerine. vrni f n~İ1i1. ııefirleri t!l\'ln e· 
ılilec,,.JC ·",. sır Rolıntin kf'T!fli~i ·ele ~
cleta "Rac:c:efir,. v11zivetİ'"HlP JlPr ver" 
iclebilerek, hir v11zire nlncnktll' .. 

Üırrin"<lP. nnln~ma ynpılması llel{-
1,-nrn nol·tnlnr şunlardır: 

l )' f ngilterenin }iP~ •encliTC prt>g· 
rnmı t:tmnmlandrktan ırorırn silahlar 
dnJın 7.İyade ı:o~nltılmıyacalC. 

2)' fnf!iltrre, Framıa. ~lmanya, f. 
talva hirihirlrr;ne nQla ıııaldırmıya· 
rakl::ırmt tı-alı1ıiit P·drrı>JCler. 

3) Veresiye mualiedesi ta'dil et:ıile· 
celC. 

· ' 4) Almanvnnnf nıil!ltem1e1Ce ta le-
hini görii,.melC iizere h"eynelmilel hir 
k"onf cramı nktediltcclt. 

5) Tiraret tnliclidatı 1Caldınlaca1'. 
'·rvıt azaltılacnJC. 

Bu yeni ılirlomntiJC liaretCette fn
~iltere mali iııtik"rannı manh·elii ola
rnk kullanacaktır. 

Almanya, İtalya, silahlanma liare· 
k"etinin tazyiki altında iflasa dog· 
nt ~iderlcf"n. fnniltere altın mevcu
dunu 800.000.000 sterline çıliarmı~
tır. 

Almanya ve f taly:ıya den;celC ICi: 
"Eğer si1iilılnnmnkta devam etle· 

cek olursamz, İngiltere, ~izden 'dalıa 
hih'ilk ölı-iide ve dah"a m:un hir za· 
m;n irin Asilnlılanma liarelietine gir
me~P knclirdir.'' 

Rommlenn lta1yaya 'Scya1iaii 

Romanyadan İtalyaya 1500 R'omen 
~eyyalu gibniştir. Runlar arasmC1a 
Bük'reş lioro heyeti de bulunmnJtta'dır 
ki Romoda, FlornnsaCia, Napoüde 
k'onserler verecelttir. ~ 

Times gazetesi Romen muli'alli~:J 
lfomanyalılilmi ltalyava yaptıb b"w 

lngiltere fmbinesi Tı~cliplomatik 
miİ§at·iri Sir Robcrı 

@eyah"at dolnyısiyle İtalyan matbuatı• 
nm yazdı~r yazılara i'-'aret etH\'or. 

İtnlynn matlnrntı. Romen - ltalvan 
münallrhntmm daha ınklnatr~ı •u ·u .. 
mımlardn hıı zivarf>tin ''apılmı.ı~ın1 
Romen - İtalyan dostln~ı; hesabına 
me ut hir tesm1iif snvmaktadrr. 

1.,. -.mtla Ôl<>n Gnzctecifor 

Londrn. 8 ·(Hususi)" - f !<panyacln 
cereyan eden son muharehelf"r esna• 
smda ölen üç fn;dli:r. ''e Amf'rikan ıa· 
zeteı-inin cesetleri, Frankocn1arT11 
mü ande iyle hudmla getirilmiştir. O· 
radan Parİ<;e gi)türülı>cektir. 

f pnnyol mathnatı. mı>,lekda~lı:ın• 
nm ugraıl·~ı lm ff'ı-İ nkth<'ttPn rlol:ı'rt 
çolt rniif'S"ir ;azılar ,.a.,maktnchr. ö· 
len gazP.tecile

0

rılen ikiqi hir miiifdettir 
İspanya liarlıine iştirak etmPkteydi. 
Çok· yal<m ilo t olr>ıu~lardı. Ilir tanf"" 
si, lspanyuya ~cli~inin tlalia ilk' saf
llnlarnu1n öl<liiriilmiicı h•ılnnuvor. 

~ Bayan köşesi) 

Ka~a yiitı m11.~linden yapılmış o· 
1-arı bu bluz elbiseye gayeı şık bir ilfr 
ve te§fdl etmektedir. Kuma§ vc~illi 
ııe rruıvifirlir: arık bej rcnkteld bir el" 
bisc 'üzerine ço/, iyi gidC1'.. 

Bu elbise t:c blrır ile giyilcceı· ap· 
lMnın rengi ac ya YC§il, ya mavi ol" 
'77Uılıdır. 

KURU'!va abone olu• 
naz ve abone ediniz 

• l 



93lea~ şa~a. 
'-KURUN 

Ahrette ne var, ne lJOk 

Şekspirle Nasreddin 

r 

ŞEHiR HABERLERi ~ ... 

Hoca gazete çıkarıyor 
Balıkçılar 
ziyanda 

lkı~ şiddetlenincej Et ne vakit 
Belediye bazı tetblr- UCUZhyabileCek 
Jer almaya ba~ladı 

1 

YAZAN: 
OSMAN CEMAL 1 

KAYGILI ----t En lllCJhur romancılanm:zdan biri, 
StanbU}da k biri d Çl an haf talrk mecmualann 

n c. haftalardanberi Şekspirle Nas 
rettin 1i 

A oc:ayı konuıturuyor. 
ribi ~r~tin bilmem hangi bahçesinde bi
t' r erınc rastgelen Şekspirle Nasret· ı 
ın lioq .. . . eli 

1r t • gorsenız şım orada ne tat-
atlı d 1 . 

renrtı: crt cşıyor: ne babacanl:a ya-
tısta ler edi~rlar ! Geçen akşam, çok 
d'~· roınancımızrn (Fantezi) adınr ver 
ıgı bu 

ken b .razısınm son parçasını okur-
~ 

1 
enırn de aklıma Nasretin Hoca ile 

:rvY e b' 
nun Q ır~aç satır konusmak geldi. Bu-
_,_ ıerıne hemen ispirtizma usuliyle 
·cuınıcu· 
du 1 Hocanın ruhunu arayıp bul-
1>a:1ı •e kend:ıiyle t')ylece görü~eye 

:ı adını: 

- Merhaba Hocam! 
- ltferhaba evllt? 
- ~asılsın bakalım Hocam? 
- tok tükür, iyiyim 1 
- ÇoluJc, çocuk ne llcmde? 

ıe;;- Bayandan baıka hepıi afiyette-

- Bayan rahatsız mı? 

2 
.. :- Son gUnterde biraz sinirleri bo. 
"'du ı 

- Sebep? 

, -:-- Bizim Şckspir çorbacının bimıct
Çıaı bil b 
n c u kadar ıık gezsin de, ben 
y:re Ondan aıağı kılıkla geziyorum? di-

li - Ay, demek. kaAimlar orada da M-
!lklık ı>cıindeler ha 1 

çe ~ ~e söylüyorsun yahu! Hatta g&
§ı~ erde buradaki kadmlar arasında bir 
s bık ntl.isabakuı açrlmıftt ki bu mü
'a <ikada birinciliği hep bizim dünya 
itildınJan knzanmrşlar ve bu yilzden bu
~ın yerli bayanlan olan Hurt kızlan 
1 

e &açı:asa. baıbap getmiıterdi. 
li - Oranın yerli mallan elan bayan 

Urilcr nasıl, güzel mi? 

le - Çok gfü:et ama, onlar cLl bizimki
Çcr gibi çok dırdırcı, çok vırvırcı, çok 

n:: .. i "IH :ik ş~ylcr r 
- s·. ei . :zın Şekspir çorbacının himıet-

;1:~ediğin kadın bizim dUnya kadınla
nnıa n rnr, yoksa oranm yerli Huri ba· 

ruıdan mı? 

pahaya çıkmaz nu, o zaman bizim gibi 
zavallı ahret fıkarası, ahret garipleri 
ne yapar?., 

- Bay Vartan bu düşüncesinde hak-
ir amal 

1 - Tabii haklı 1 Onun için bizim me
scleyir bizim Şekspir çorbacı ile uzun 

uzun düşüntlük ve tuna karar verdik: 
Dünyadan toplu olarak yen:den ahrete 
muhaceret yasaktır 1 diye bizim ahretin 
umumi valiliğine bir kanun kabul ettir
mek! 

- İyi ama Hocam, ya dediğin o u
mumi kıyamet er geç bura<l.ı koparsa, 
buradan oraya göçedecekler ne yapa
caklar? 

- Vallahi evlat, sana ne yalan söy
leyey:m, oradan buraya toplu olarak 
gcl~;ek insan ruhları gene toplu olarak 
ve başka başka şekillerde geriye iade e-
ıleceklerdir r 
- Nasıl başka baıka şekillerde? 

- Mesela kimi tavuk, kimi horoz, 
kimi h:ndi, kimi leylek, kimi kovun. ki
mi aslan, kimi kaplan ve kimi lahana, 

kimi pırasa, kimi armut, kimi kabak 
şeklinde! 

Bura.da Hocanın sesi birdenbire ke
sildi ve kapkaranlık odanın içi birden· 
bire aydınlanınca gözümü açtım ki bu 
bir rüya değil mi imiı 1 

Osman Cemal Kaygılı 

MarJnelt1 ya'ıancl 

kelimeler aleyh nde 

Fütürist 9iir mektebini kuran ftaJ. 
yan ıairi Marinetti timdi İtalyancada
ki bfüiln ecnebi kelimelere karşı bir ce
reyan açmıştır: 

Gabriele d'Annunzio ile beraber 
Musolini'nin yakın dostu olan Mari
netti bu maksatla bir beyanname ne~ 
retmiş ve İtalyancada kullanılan bilhas
sa ingil'zce kelimeler ekarşı ateş açmr1-
tır ... Fütürist şair "bar, şık, sevgi, 
ayrı,, gibi kelimeleri dilden çıkarmak i
rin uğraşmaktadır. 

lzmltten fazla mlk· 
tarda kefal geldi 
Uskumnr balığı bahk~ıJarm tabi

rince bu !ene "Anadoluya vurmu~" 
Bogazm Ana<folu ahiJlerinde görün· 
mÜftÜr. Fakat balıklrrm hu gayri 
muntazam ıı.eni hem 1tah·an halık· 
çılarmı. lıcm ele Tiirk balıkçılarını zi
yana sokmuştur. 

ftalyanl.ır hıı avlarda palamut ha
lıklarmm Arla öniincfe yattıldaYaca~r
nt tahmin C'ttiklrrİ"lılcn çifti be~ ku
ru ·a ikPn a lnı:mır ,lar ,.e hu aylan 
he'· l rnı İF 1,.rıli. 

Fa1<at 1tah·an h11l•~f'ılarmm talı · 
ı11ini Jınııa r.ıknır<:, p111amutlar .Arlfllar 
iinihırfo rlurmnclan Bo7.aza ve ıl:~er 

f11 iilıiın hir kı .. ını cfo Kurn'·ııl')r önlt>· 
rin,.Jp \'Ptak ''lllllm"larrltr. Havalar a
cıltnc~ l<'ıw•kn>'ll cinl .. rinde palamut 
avlı•ınııı=!n hııc:lanar,.1rtır. 

İtfll, ıın J,.,nıc:ervr fflhrihılnrı hii•ihı 
'!'eınilrrini t ... tanhula göndermi~ hu· 
!nmn:ı kta<lrr. 

Son ıdinlerde az halık çıkması yii· 
zütıılen fııhrilr:ılardım tcll!rnrJar yağ· 
makta ve h"lrk İ.;tenmektt>dir. 

Bununla hrraher. halıklıımeve dün 
he'-denmecliği halıle tııhrnin edilemİ· 
yecek kaifar fft'ıo:la kPfal gplmiıı ,·e ~n 
kurtı•A knrln .. ılii.:ıııiiatfü·. Ilımlar Bil
ha ~a f:ı:mit Hersek gölii ch·armıla tu
tulımı~hır. 

-o-

Londıaya gidf'ceh 
banka hegeliıniz 

"Times,. p-a.:ctesi yn.:ıyor: 
Yeni Tiirk Sanayi ve maadin plan

larına iştirakimiz etraf mda müzake· 
relerde bulunmak üzere vakrnda Tür 
kiv«>nin haıılıca baııkalarmm mümes
sillerinden" mürekkeo bir heyetin 
Lon<lrnva ı?<'lmrsi ht>kle11me1-t,.rlir. I 

fnı:ı:ilrere "lıazine .. •inıien S. D. Wa· 
lev ite tiraret nezarPti "ihrarat krt>ili· 
teri ~arnnti claire i"nden F. fT. 'i· 
von'rn Ank:ıravı ziyaret ctti~i ıra· 
,la bn menu fü:erine f!avri re.::.mi ko· 
nnıımalar cerevan etmi§ti. 

-o-
• $of!'.rll'rin miira<'ıuıll:ın heleılh·ere 

vorft r;törülmerllitl için, olomohll '"e otohü~ 
camlarının kırılmaz camlarla değiştiril· 
me!lne şuh:ılltı ha,layacakhr. 

Belediye son günlerde soğuklann 
artması ve kı~m ~iddetlenmesi üzeri· 
ne bazı te-Jhirler almağa haşlamıştır. 

Kazma, kürek ''esair temizleme a
letlerinin nqksanlan ilunaJ edilmİ§· 
tir. Bundan ha~ka aı.1ele .miktarının 
da arttrrılma 1 kararlaştrrılml"trr. 

Belediye kömüne o:hıncularm ilı
tikarma mani olmak irin zahıta me· 
murları ve iktrsat mür~kiplerinin hu 
i~i gave:t sıkı kontrol etmelerini em
retm~~tir. 

Küllüı Direktöı lüğü 
yeni yıl bütçesi 
Ki.iltür Direktilrlü~ii yeni },1 

hiitçe ini lıazrrlamoğa başlamı§tır. 
Y rni hiitçf'ye öniimüzdeki yıl açıla· 
cak ilkokullarla ilkokullara ilfıve e
riiJec«>k clf'rs aletleri içiu tah~isat kon· 
mu~tur. Bnnclan hacka ~ocuk hahr,e
lf'rİ ''e kamplar i~fo dr. para ayrıl -
mıcttr. 

Yeni hükenin en "1hük lmcnsi· 
rntlerindf'n lıiri de krdem zamları j · 

çin hütı;eyr. tah[;ic:at konmasıdır. 
-o-

Pamuklu mensucat
tan ahnan vergi 
Son genel ithalat serbestisine gö· 

re, giimrük tarif esinin 379 uncu mad
de ine ~İren pamuklu mensucattan 
gümrüklerde noksan vergi alrndı~ı 
anla~ılınış ve hu cihetin tashihi ka
rarla.şmrştı. Tahminlere göre tacirler· 
den almmamış olan ,·er~inin tutarı 
500 hin liradır. Bu para istirdat e
dileceği için eski beyannamelerin tet· 
kikine b:dnnmı~trr. Gümrük ba~mil· 
diirliiğii son zamanlar<lnki mesaisini 
hemen hemen hu i~e hasretmi~tfr. 

Di,;er tararran tikcar komisyoncu· 
lar da paranın İ!<tİrcladı kararma iti· 
raz etmekte ve lıazinenin zarar ıör
mf'sini kntİ\·en arzu etmemekle h«>ra· 
her gümriiklcrılen çıkarmı~ oldukla
rı hu ne,·i mnllarm ço~nnu sattıkla
rını ve vt>nİ Sf'ne rlolıtvrc:ile de be ap. 
lannı kanattıklarmr ileri c::ümıekte· 
dirlcr. nu vnzivete lrnrc:r l1at:mm tas
hihinin kf'~ılilrrini zarara sokacağını 
~öylemrktedirlcr. 

,n:;- Buranın yerli Huri bay-c?nlanndan 
' haabanın adı hizmetçi? 

- Nasıl adı hizmetçi? 
Manisa Saylavı Sabri Toprağın teklifi etrafında 

kerr~· ~asıl olacak, adr hizmetçi ama 
... ısı evin bayanı! Köftehor, zavallı
•utı e\'i 
Sok ne hizmetçi olarak gırdi; fakat 
~ teçrncden bizim çorbacınm biltiln 

rlb'rnı eline aldı. 
ş~;- ~nlaıılan Hocam, ıen orada Bay 
Ilı •p rle pek dost,, pek senli benli ol-

bi~l•un ki adamcağızın bütün esranru 
Yorsun ı 

Münevverlerimiz 
ne düşünüyorlar 

ı.:a;- ~vct, ıon gUnlerde kerıdisiyle pek Tiirk vatandaşlarının türkçe ko· "- 8a%ı ı·aıanda~lnr, türkçeyi is- bu lisanı &evmiyenlerin, kon~mıyan• 
' cı~er olduk! nu~maları lüzum ve mecburiyeti hak· tihfaf etmekte, ve nisbet yaparcasına lann, yiircklerini <>~/erseniz, orada 

di;- Şckapir orada ne iJ yapıyor tim- kında Manisa mebu u B. Sabri Top- bn,ka füan.ları konu~makta o luıdar daha bn::ka adavet tohumfunnın da 
rak'ın ~azeternizde neşredilen kanun ileri gittiler ki.. birçok kimseler, §im· beslendiğini göriirsiiniiz ve bence, orr 

caz- Tarihçi tbni Haldun ile birlikte layihs!iı, büyük bir &laka uyandımıı§ di kmıunun çrknmca~ı bu ya~ağı, şah· lar, knnlln11n tC$bit edeceği her türlü 
ete çrkartyorlar! bulunmaktaclır. sen kavmıyn kalkr~tılar. Bizim liM" cezara miil(tnhııktırlar!,, 

._ ~e Pzcteai? Hu mesele etraf mda bir arkada~r nımı.:ı anlamıyanlar bi:i anl.a • s~n·er Redi Cumhuriyette yazıyor: 
h~t (~Unya) adlı bir gazete! Hattı o mız Türk mütefekkirieri arasında bir mak i.,temfrorlar, hi:i anlamak iste- Meb'rulnnmızdan biri ıürkçe ko· 
~ cnın siyasi baımakaleleıini de ben anket nçmıştır. miy"nler de, bi::imlf! mılal(mak i"te- nıışmayanlrm ce:a,·a çarptıran bir 

_ 
0;:ıllll R. Hii~evin Cahit, kanun layihası miyorlar drm,.ktir. Fakat biz. o ka- lumun tf•l.·lif rtmi~. Biz buna harareı-

l'litlt)-:ı illan Hocam, orada sen iti bll- hakkmrlnki fikrini: dar ızerimli bir milleti:dir ki, bizim· le turafuır old11~11mrızu kaç kere yar 
tete,· !•llnı Şu halde sen bir ahret ga- - Çol; mm•n/ık .•. Kelime11i ile ifa- le 1:nniil rızC1$i•.-le bnrrdn~r.,·mı1,.,rfn, dılc, t;i:ılik. söyledik. 
tiyıe ~~ •iyast muharriri olmak ııfa- de Ptmiştir. bövfo :rırla nnl(l~mtuını da biliri:.. Şimdi r.ezmıın ne olabileceğini dü· 
ce tCSr~ıtn <IUnvanm bugUnkU halinini- Amkat B. f rf an Emin ~un lan sör Tiirkc.r kf'Jnuşmr.wmlara verilece~ini §Ünüyorıı::. 

Yorsun? lemiııtir: sö,·fodi::imi; rrznfnrn "elince, hen /' · ·· ı _.J y l 'Pek · . .. . . .. I'\ m tur ii c<>::a t•rırurr: a a ınır, ya 
oradi\ b ıyı gorltyorum. Vakta, ıızın - 11n1ı §Övf P..... ~ncak bu su· onlan hi'i tP. n~1r bulm11vnrrım: Ciin· 1ıcrili p e a.u "alınır". ha · 
"a,_l"l eldedı·ğı"nı"z bUyük kıvamct pek • k k d · .J .J l · r. ara <' = ' pıı 
J 11:.. retlrdir ld, kulnT.-lrrnmırın, ve sı- ·ıi cr.zn ne a ar ~ıunrt i olursa, " ·ı· ki.. ~rda kopaca3a benzemiyor. U- cezası ven ır,,. 

.•• tıdj.· • 6 nirlrrimizin avnrı di:zrlerrld Hatta ma1·.~1tda o karlar r.ahr•lc lM1•umlur!., A'-1 ,. '? 

Beledly.e ve kasaplar 
cemiyeti ayrı ayrı 

fikirde 
Et 1929 senesinde biru daha u• 

cuzlamış, bu vaziyet 1937 yılı ortala· 
nna kadar devam etrni~tir. En ucuz 
et yenen sene 1936 senesidir. 1932 yı· 
lmda İstanbul mezbahasında on sekiz 
milyon havvan kesiJmiştir. En ucuz 
sene olan 19:l6 ıen~inde ise altı mil· 
yon hayuu kesilmiştir. Bundan da 
et istimlakinin fiyat ucuzlaması ile 
artmaclıi!ı anlaşılmı~tır. 

Belediye et fivatlarmın U("frla)'8• 
bilmesi idn havvanlann nakil, sat~ 
,.e tevzii ikretlerinde tenzilat vaml· 
masmı, hayvan satanlar ve kııı;aplar 
t!!e me.7.haha ilrrPtlrrinin indirilme i
ni ileri siirmektPC1irlf'r. 

ReJNJivenin bu tplcJifine tktıı::at 
Rakanlı~mm verece~i cevaba göre 
lıar,.kf.t Nlil ,.,.,.\tir. 

Beledive 1929 sene<ıinrlen 1937 ı;e
nesi Mnana kadar mezhahaıia cere· 
van eden muameli!tr mukaveıııeli m
rette tanzim edip fktısat Bakanlığına 
bildirmiştir. 

Mtıyhanede kavga 
Osküdarda oturan Sabri ile fli· 

l!an clün ~Pce ı;arhoıı ol&rak mevl•ıme
de kavgaya tutu'lmuc::l&r, Snbri İhsa· 
nm hatıma masa üzerinde duran rakı 
şişPır;irı i in<lirf"rr°I{ varı> lAm•c:tır. 

ZEHfRT.F.l\'F.RKK ör.nü - Teş· 
,·ikiyede Gözhalı~eılP. oturan anart· 
man knrncılarmifarı :lO )'ac;lannda Si· 
vaıılr A J1mrt kömürclen :r:ehirlenmi~ 
ve ölmfütür. 

SİNE'f A SEVJU"OERKF,N -- Be· 
şiktastn Kö ·ir.i <lr11ilen verdP Hav A,,
ni 11İnPmAsmda dün ak~am bir lıadi· 
11e nlmu~tur. 

Sinema ovnarlC'Pn hirden'hire ta· 
van<lan ervalar dü•mP~e ve korlr:ın 
halk d•ııan lqır1<1mai?a haclamı~rr. Bu 
aracla ~enrl1cıi~i nencer,.flen cltc:am·a 
atan F.ltremin r1i1cı'"e m t1ces1nde :ıva• 
i!r kmlmıcıtrr. Polis hadit1enin tahki· 
kahnq h.,alq•ındrr. 

BfR Df)T(Kl'N r.i\KTÜ -- f.ihn· 
lide Zevrek caclıl,.cıinde ~'lciılenheri 
ho'I hulana"I ve Jcimp ıı;t olrl11:;,1 anla· 
~,1 amTVan a11ıı11n Mr rlii'kldin c1iin ır;aat 
1 :l rarlı1P1P.rinde hih•iilc bir ,.,;; .. i:ltii i· 
le hirtlenhire ril'rmü11tür. nnkldlnrn 
v11 ... tri:h zarıtr f\oli11 tara(mclan tetkili 
rılilmrkteıtir. Simdiye kadar bir c:!tf 
nn 1 nıırlnmAmt<ıllr. 

UVTJRKEN TEK fE "YF:Df -
t(°nrha~ah sarav arlcacmda 38 numa· 
..a]ı alnrrf" vatl'n A:ıı:iz ı?et'e uvnrken 
vine abrr<la hnlıı""l'l atlıırrl•nt biri i· 
"ini lconRnrıış, Azb:in Ü7f'nne cele
rek bir tt>lc:me vurmn~~r. Aziz ba§m· ... 
dan var;ılanm1ctrr. 

HAVAr.Azı PART,AVTNCA -
Fm<Mcl•cla ~iimO<ısnm rııifif,.cin~" .\'• 
7.arvan hanmtl11 otnran Yani luzı Vili· 
torva i• 2örcli;:-.,1 sTTal11rr1a 'hnval!a7.1 
lı: .. .1,.nh:re nn .. lam~ vürndilnün mnli' 
tpljf verlf'nn.l,.,, v11rı1lıtn"1asm11 ıae· 
""'" nlmn<ıtnr. Yaralı ha!tahaneve kal 
clınlm1~hr. 

-o-

Bronz paralar 
Darphane Direktörfl Maliye Ra· 

kanlı~ ile temaslarda bulunmak tize• 
re Ankarava ~tmi tir. Hafta f(inde 
tf'krar eehrimi:ıı:e dönecektir. 1 O ve 25 
kumıaluklanlan sonra heş kumelult 
hronz nara lnr d~ O:l7 TP1tli ııı-nf"!l;nclen 
itihnrı-n teda,·fi1'1en kRlcimlaraktır • 

bava t :rlnıze bakılırsa günün birinde niw•hilirim hi. hu huaustn, mii.l(anıe- Di~er taraftan bir l\fose"; tariri ele Ul ım mı. t'<?rl! ını ml. 
~dT ÖL"" M hayli • 

11 
için oradan buraya bir halalirlıl•tn hm·li if mta varmu bulu.• kanun Hivih;ıcı etrrıfmcla şu rnütalea- BPnCP kanun, bu iki türlü ceza- u 

2CYora ttılsafir daha göndereceğe ben- nurnruz. Rıı yıi::dPn. brı kanunun Jan ileri silrınii~tiir: dan birinin tnk<lirini lıahimlere bı- F.ski Harbiye NP:r::ıreti Jandarma ~tıuzı 
~ A. tfffhil-:inf' mPm11r tulilrerl-: kim.,p1nrin " - llm harit;tP nlduğır l{ibi et'im· rakmalıdır. Eğer tiirk~e konu~mıymı dair~i mfimevyizli::inden mütekait, 
- n ~ delllel Meri hnvli zor olacaktır. Hmıi: "f:eç de dR %Ptır.<>mle tiirl:<;e lmnwmrrmı vatnnd~ Musmıi ise ondan para ce- İstanbul E'•ka( mildüriyeti memurla· 

daki Pu:';:~ memesi yok! Bizim bura- ol&un da aiiç olmtuTn,. dfre bir darbı· t'P. çncuklanm n:msevİ("e tf'T.· kelime zasr. almalı: dr({il de, llıri.-;tiyan ek.al· rmffan Yu u( Ziyanm ~i, 2a:ıı:ete.rniw 
Y~ni talı öyle gösteriyor. Hattı aizin mr.sPl 1ırırtlrr. Onu hntırkr\·mr.n inen- bilmf!zl.Pr. Rrnrr. insnn .l(f>t·di;!i \'t'rdc Üw?tlerden birine mrnsuhsa ona ha- muharrirlerinden Mal1mut Tecmettin 
hıcrct edr;ıcuıerdcn, yani buraya yeni nın 1ır.dMn/nl(P.Cf>ği freliyor. f;ünf~;; hrı ya.~nr t•r. 'l'<r!<ıdı;!,_ı ·w•rin de. sndP. Tur pis cezası vermeli: fakat. tiirkç:e Deliormanm kaymvaMesi Bavan Ne9 
bite ara 1\lerden gazeteci bay Vartan 4 hem f{er:kıi. hem ~ürl~ti. Fakat ı·aıırnr. ~"''"""· r1-m,.-;;ini driil. atlrt· knmı,mıwrn tıatandn.~. Pendik Yan· hiye, rliln anmım vefat etmiş ve E• 
~· dUnltra bana: - .. Aman Hoca, di· ne rıkar? l<ıter /lÜC n1ıcrırı, İ$ter geç f,.rini, hıumıiw~th>rini, li.l(nnını, krr yalt!mwdnn hn=rTnn gibi hem mfu- dimP\anıdalci aile makheresine del· 
ınsan ıradan buraya yenidtn binlerce nl.ırrn "t'PfPr 1ri o1c•rn! r11nlarınr. hnttn ('l' ... (fl.annı bil,, ~et·er. liimrm. lıPm dn Tiir/..•.l(c ondan ht'm nedilmi~tir. Arkaıl11unırza ~cmie 01-
dUltJc&rı: "-=ele otursa buradaki evler, noktor B. Sani Yaver de §nulan Biruıcnrrlc.vh brırnda ymııvanlar. hu· para cr:n.u nlınmnhdır. """" de kcn· m11 der Je öltiye Al~ rabm~t 4it 

.,.,yfyceckiçeccklerbirdenb~u~e:....!....u!l'.!llıın.ı!MJll:.L ________________ ~--~cuı.:unJ.1.ıuu;r..uı..._.,.ı.a..o~l.HU~ı.u:.ı.&:.e-E.....,T~-" ....... l&&I.,,...,.........,~~ ............ ~--..... -------~ ... ..._ ____________________________ _ 
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Amerikan Ordusu 
manevraya başhyor 

lngiliz harp gemilerinin de Japon 
sularına gönderilmesi istenmekte 

l CY Yor~ 9 (A. A.)-" ~·Yorl 
Timea,, gazetesi, Filipincle Lnzon a· 
da ında yarından itibaren \e Amerika 
ordusundan 4.000 askerin yanıbaşın
da yerJi ordımun kırk bin a.kerin i -
tirakiy]e yapılacak olan büyük ın:ı
nevralar hakkmıla Manilladan almı" 
olduğu mufn al malıiınatr neşretmek 
tedir. Amerikanın mahalli tayyare 
Eilolan. bu maneYralara i tirak ede
cektir. 

INGILTEREDEN GEMl GöNDE
RtLMESI iSTENiYOR 

Londra 9 (A.A.) - Gelecek kabine 
i~timamda beynelmilel Şanghay mmta
kasuım nizamnamesi hakkımlaki Japon 
taleplerinin tetkik edileceği muhakkak 

addddilmektedir. 
Londra diplomasi tarikile Fransa ve 

A:nerika ile bu huıusta müzakerelere 
giri§m1ttir . 

Edenin fikirlerini neşrettiği iddia 
edilen Yorkshire Post gazetesi bugün, 
Lady Bir.d hadisesi dolayısile İngiltere 
tarafından tevdi edilen protesto notası 
na verilen Japon cevabı metninin tam 
olarak Japonyada neşredilmcsinde ıs. 
rar etmekte ve Ingiliz harp gemilerinin 
derhal Uzak Şarka gönderilmesini iste
mekedir. 

---<>-

GDmrük kanunu 
değişti rl lecek 

Ankara, (Tetcfonla) - Gümrük 
ve inlıisarlar veknJcti p;ilmrük kanır 
nunun bu~Unkü artlnr, ve ilııiyaca 
ı:;öre değiı:ıtirilnv• ini l.:mırlaştırını~ • 
hr. 

Vek..ı'\let, giimrük k:mununun tadi
ı :nde bizim için fnyılalı olahilecek 
bazı büyük nıcmJekctlerin gümrük 
kanunlannclan i tifı:ıde edecektir. Bu 
kanunların tetkil .. indcn sonra, ice ya
rayacak hükiimler alınacak ve ~eni 
kanun projesinin lın:zırlanmasıncl:ı 
p;()zönündc hulunclıımlacakt:ır. 

latanlml Giimrüh J' e Anı,.epolan 
Ankara, (Telefonla) - Gümr:ük 

,·e inlıiı::arlar ,·ekfılctind~n alman ına
Jfımata aUre. fcırımbul gfünriik ve am
bar antrcpolarımn birli~tirilmeııi de
~il, ayrılman iizcrincle !:alışılmakta· 
dır. 

Vekalet ambar ve antrepoların av
nlarak idare-inin tüccar kin dnlıa 
fazla kolavhk temin edece~ini dii -
şünmektedir. 

-o-

Köy ~ğltmenlerl 
çoğaltılacak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ziraat 
ve Kültür Bakanlıklnn köy eğitmen· 
leri lıakktmla hir talimatname hazır 
lamı tır. 

Tnlimatnanıc e~itmenlcrin okuma, 
çalr~ma \'e diğer i lerine ait e aı:b hü
kümleri ilııh a <'lme't tedir. Önümüz
deki ders de, re inden itibaren e~it· 
men sayı ının 1500 e çıkarılman kn
rarla tırılınıı:tır. Y ~ni alınacak f'ğit· 
menler, iJl..halıarclan itibaren r ali· 
Yete geçilecek olan orta Anadolu ki5y 
kalkınma mıntakn ma '1alıil Ankara, 
Çankırı ve E ki clıir ' ·ilürctleri köv-
lerinde olacaktır. . 

F."itmen olarak alın:ıcnk köy ~enç· 
l('rinfo bilhn a c~itmeni olm.ıynn ve 
kalkınma 1 areketine dalın ev\'el ha -
lanııcnk olan kii,l erclcn almmncıınn 
cl'kknt Nlilcrrktir. 

-0--

Kadıl<Uy su Ş•rketl de 
ahaıyor 

Anknra, 9 (Tf'l<'fonla) - Nafia 
vek:ilet\ Kııchkö' , Ü kiidar su §İrketi· 
nin f cıtanhul helecH\'t'!;lnt"' ele' ri hak· 
km'1rı bir bntın projf'ı:İ lıazırl:ıım~ 

• 

lzmir sergisi 
için hazırhk 

Başvek8let vekA.let
Jere talimat gönderdi 

Anknrn, 9 (Telefonla) - Baş,·e
kil B. Ce1ü.I Bayar İzmir fuarı hak
kında V ckliletlere direktifler vermiş
tir. 

Verilen direktiflerde fuann milli 
varlığmuzın kültür, 3naat ve ziraat 
noktnlarından elıemmiyeti ifaret olun 
makta, her Vekaleti alakadar eden 
dileklerin kahul ,.e i nf ı miimkün o· 
lanları için ,imdiden icabına bakıla
rak hir an C\'Yel neticelendirilmesi 
\ ' C y:ıµılan hazırlıklıml:ın Başvekale
te malfımat ,·erilmesi istenmekteclir. 

-0-

Bizertte 

Yerliler Fransız
ları taşa tuttu 
Bizert (Tunusta) 9 (A.A.) - Diln 

Bizert'de dOrt .. na11yonaliet,, yerli 
nımnş. nç dört yerli polis memuru 
yaralanmıştır. 

HMl11e nasyonalist lideri Hasan 
Nurlnln Cczafre netyedllmeslnf pro 
te11to etmek ıcın nas:ronallstler ta.ra
fından tertip edilen bir n\lma~ ea
nasında vukubulmuştur. 

Bu nUmaylş hUk(lmet tarafından 
menedilmişti. Adedleri bine baliğ 
olnn nümayişçiler polislere taş at-
mışlar "Ve tabanca ile ateş etmişler
dir. Polis mulrnbelcde bulunmuştur. 

On nUmnylşçl tevkif' edllmfştfr. SU 
ltlinet iade edilmiştir. 

Parla 9 (A.A.) - Tunustan bildiril 
diğine göre, bin kadar yerli nümayi!Çi 
ile polis arasında kanlı hadiseler olmuı 
tur. Bet yerli ölmüş ve ü~ yerli de ağır 
surette yar,..Jannuştır. Diğer taraftafn, 
bir komiserle üç polis memuru keza 
o1müşütr. Asayiş ancak öğleden sonra 
geç vakit tesis olunabilmi§tir. 

--o-

Köy kızlarınfi ev 
dersleri 

Ankara, (Telef onla) - Kültür 
Baknnlı~ı köy kızlarına ev idaresi, 
hi!;ki, clikiş YC nakı§ öğretmek üze· 
re yurdun mulıte)if mmtakalarmda 
knr lar açmayı dil ünmektedir. 

Ru yıl, bir tecrübe malıivetindc ol· 
mak tizere Buna kcivlcri~de seyyar 
bir kurs açm1~tır. Tayin e<lilen mual
lim kursun tahsil ınfül<leti olan dört 
ay bir köyde tedrisatta bulunacak, bu 
rnretle l1ir sene içinde üç köyde kur! 
nçılmış o1:ıc~aktır. 

Bu kurslardan almacak neticelere 
ı;ifrc yeni kur lar açılacaktır. 

-0-

TUtUnlerln işlenme
den harice gltme

meRI isteniyor 
t.zınir, (Hususi) - İzmir tiltiln 

İ§<·Heri birliği tütünlerin memleket· 
ıe işlenmeden ihracmm menedilmeıi
ni lıUkiımetten isteıoeğe karar ver • 
mi~tir. nu lıusu"ta, yakında te~ebbil-
alla hnhınulncaktır. 

--o--
Yeni 1'Ağıt paralar 

basılıyor 
Ankarn, 9 (A. A.) - Yeni kağıt 

pnraııuzclan Londrada bacıılmakta o· 
lan 100 lirnlıldarın ha tlma"ına de -
' am olunmaktadır. 

Yeni 'ü:ı: liralık1ur1ınız1·' basılma· 
-ı ~11bntın ilk lrnfta ı i~in<le hiteeektir. 
Dlğcr kağıt paralll'ımızıu basılması 
için de hazırlıklara devam edilivor. 

Almanya ya 
Belçika Kongo

sundan pay 
verecekler! 

Brüksel 9 (A.A.) - Ec:ho de Paria 
gazetesi, Van Zeelandrn teklifleri ara
sında Almanyanm Belçika Kongosuna 
iştirak ettirilmesinin de buluntluğunu 

yazmıştı. 

Belçika ajanaı neşttttiği bir tebliğ
de, Van Zeelandm tekliflerine ve bil
hassa Afrika meıeleler:ne dair ba~ ga
zetelerde çıkan r .. aıCın:ratın katiycn 
ash olmadığını kaydetmektedir. 

-4)-

"Hatay" yazdı 
mektuplar 

Arlık geri çevrllml
yecek 

Üzeriue, gideceği yer olarak "Ha
tay,, yazılan me\tuplarm Suriye por 
tal arınca "Suriyede bu isimde bir yer 
yoktur!,, kaydiyle iade edildiğini yaz· 
mıştık. 

Hatayda çıkın (Vahdet) gazetesi 
de ayni ,ikiyete iştirak etmiş ve Suri
yedeki Fransız yüksek komiserinin 
hu lıususta dikkatini çekmİ§lİ. 

(Vah elet) gazetesinin barfr ,·erdi
ğine göre, son günlerde mahalli bft 
kuınet tarafından, üzerinde Hatay 
yazılı mektuplann iade edilmemesi 
,.e ait oldukları kimselere verilmesi 
posta memurlarına bildirilmi~ir • 

-0--

Romanya 
Macarları heye
canı düşürdü 

(fJşıyanı: 1 incide.) 

luhaf azakir Pesti Hir]ap gazeteıi 
diyor ki: Londra ve Parisin ekalliyet
ler mt"Selesinde alını" oldu~ Taziyet 
resmi l\f nr.ar F.iyaseti için büyük bir 
fırsattır. Mnr.aristan bu fırsattan is -
tifode etmesini bilecektir. 

Kralcılık taraftnrr "l\fegyarsag,, 
Budape~te konferansmm Macaristan 
ve Avusturyada faşist rejiminin ku -
rulmasmı l1azırlnması HizrmgelcJiğine 
dair İtalyan gazetelerinde görülep 
neşrivata ti<ldP.tle hücum ederek di· 
yor ki: 

Macaristan ,.e Amstnrya kendi re· 
jimlerine sadık kalmak azminde hn
lunnvorlar. Sonra, ATiıatun anm is -
tiklAli lehinde hiç bir menfaat gözet
meksiı..in vazi"'et nlahil~eek tek bir 
memlPlcet nrsa o ela, Macaristandır. 

Romanyanm ve Yugoslavyanm ye
ni harici siyasetlerine gelince, :Ma -
~ar ekallivetlerinin himayesi Roma· 
Berlin mih,·erinden ziyade bUvük 
garp devfotlerinin menfaatleri ikti· 
zasmdaaır. 

lngiltere Alman.yayı Protesto 
Etti.. 

Berlin, 9 '(A. A.) - İngiliz sefi
ri. fngilterenin Bük~ hükfuneti nez
dinde Romanya Yahudi ekalliyeti le
hinde yapmıı olduğu te~ehbüs üzeri
ne Alman ır.zetelerinin İngiltere a· 
levlıin<lP. yaomaga bıelamıe oldnklan 
şiddetli hüc~mu protesto etmi~tir. 

Bu protesto üzerine bütün Alman 
gazetelerinin hu mesele dolayuiyle 
yaDmakta olduklan hücumlar k~sil· 
mistir. 

Romen Parası Diişürülmiyecek 
Bükrq, 9 (A. A.) - Maliye na· 

zm Savu, radyoda söylediği bir nu -
tt1krn, hükumetin maliye siyaseti hak
kında çıkan1an mantıksız ıayialann 
münhasıran Rumen oarumı sarsmak 
için olduğunu kaydebniş ve demiştir 
ki: 

llülrumP.t, ne mecburi bir istikraz 
al;di. ne ban1m1arda1ti. mevtl•ıatı mü· 
saclereri, ne de nnranın lu~tini 
diiıı:iirmeği mla aklından ~yor. 

Yunan Veliahtı
nın düğünü 

(Üştyanı: 1 incide.) 
sıra ile Yunan prem1eri, iki Alman 
\'e)iahainin çocul!an. eski Alman 
imparatorunun oğlu Prusya pren i 
OU.ar ve karıu, gelinin karde~le,ri gü· 
,..ey ve.liabd ve kızkardeşi, Kemi dii
kü ve kansı, Danimarka Yelialıdi ve 
karıs1, Romanya Yclialılli, Yu;.;oJa,
ya kral naibi Ye kansı, Romanya preu 
sesi Ye e ki Almanya imparatorunun 
diğer hir oğlu vardı. Bu arahanm ar
kasından hir kıt'a süvariden sonra 
Yunan krah ile gelini anasının (Eıı
kj Almanya impnrntonınun kızıdır.) 
bindikleri nraba geliyordu. Kr~lm a
rabaııım takip eden <li~er bir siivnri 
krtnc:ınclan .:onra son olarak gelin ile 
haha mm hindikleri araba bulunu -
yordu. 

Gelin arabn"ınm önünde bir mii· 
selles fe§kil ederek yiirüyen iiç siis
lü heyaz at bulunuyordu. Altı beyaz 
at da arabayı çekiyordu. 

Dli~iin alavmm kifüeye varıp ni· 
kah mernsimint> haıılandı~ı -yine top· 
Jar atılarak \ ' C kiliı:elerin çalınan çan· 
lan ilf" haber Yerildi. 

KiHc::ede arnlanncla elçimiz Rnsen 
Efrf'f Ünaycfm bulunan sefirler he
yeti, Ba!;\'ekil, hiitün nazırlar, eski 
Ba~' ekil ve n:ı?.ırlar, kara. deniz ve 
haYa P.rkiinılıarhiye reisleri, ordu ku
man<lanlarr, amiraller yük5ek rütbe
de nişan lıarnilleri, yüksek memurlar 
karıları ile hirlikte kendil\ rine tnh~is 
etlilen mevkilerde yer ~lm~larclt. GP.
Jin kifüeye ~rince ta«: givinmi ti. 

ikllı i,;nine Ynnani tan kilise· 
l!İ haşpi ko~osu riyaset e{liyordu. Snı;
dıçlık Yazif eı:ıini, Yunan prenl!lerin· 
den Y orgi, Romanya veliahdi prens 
l\Jihncl v~ Pnısya pren~ Oıikar yap· 
mTŞlardrr. 

'Ayin biter llitmez atılan 101 top· 
la Yunan Yeliahdinin evlendiği res· 
men illin edilmiı:tir. 

Dönü~tı• kimlf' yeni ~elin ve gih·e
vi bulunan alb hevaz atlı e:clin ara· 
'hatıl en ha~• J!f"..f1mi.ıi. 'A rkaıımd•n. 
lralm, dahli arlcn<lan <la sıra He diğer 
davetlilerin hinclikleri arah:ılar ge -
liyordu. 

Gidiş ve clönüşte alayın geçtiği cad 
deler ve hu cnd<lelerdeki hinalnrda 
binlerce ahali toplanmTŞ. yeni ~elin. 
ve ı;üveyiyi, dil~ncüleri pek hara
retli hir mrette alkı"lamn11ardll". Mi-
8afirlerden Yn~slarya hal naibi, 
Romnny:ı V<'liahdi. Kent <lükü <le a
h:ıli tnrnf mclnn ~ok nlk1~lnnm1şlnnlır. 

Düğiin nl:ıyt saravn ~elinre hurn· 
da da proteı.:tan m<'zhelıi üzerine eli
ni nikuh ,·arnl<lr. 

Snat 12.30 tla veni P.,·Jilrr saravdn 
tehrikleri knbul ~tme~e ha<ılnı:lrlnr. 
flk tclJrik ed<'nl<'r ekimizle diğer ı;e· 
firler ,.e kanlan ol~uııtnr. Tebrik 
mera11imi ıant hir hnçu~a kadar sür 
müı1tür. 

Atina solCaklnn l1a~tanhn~n Yu -
nnn ,.e ecnehi ba\'Taklariylc donan· 
m1'lll'. Gece hiitün f Phir ve Akropol 
donatılmıstır. Yttnanistanm 11er tnrır 
fınila ıı:enlik ... ·nnıltTor. 
·~ 

lzmlt civarına kurtlar lndı 
İzmit, 9 (Hususi) - fzmitte klş 

tamamiyle gelmiştir. İki gündür şe· 
lıir ve miilhakatma bol kar yağmak· 
tadır. Kı~ şiddetlidir. Odun, kömür 
i§ini, belediye, ~ayanı takdir bir ha· 
reketle haUetmiş ve il1tikar yapılma· 
sınm önünü almıştır. 

fzmiı civanna1 aç kurt ruriilerinin 
indiği haber verilmektedir. Tnkil va
utnlan yollanna ~iitlükfo lınreket et· 
mektedirler. 

-0-

Almanyada Yahudi yasak 
Berlin, 9 (A. A.) - Ortamektep· 

lerde İbrani li&anmm tedrisi nıene
<lilmi:ı;tir. 

Jlühumet, ecnebi şermayesinin hakla
ruıa riayet rdeccği gibi en ternruyo -
nal piy06ada da diiriist bir tc!Jrİki rne
şoidf> brılıınacalctır. 

RumRn Haricfrr Nazın Prağda 
Prağ, 9 (Hmm;i) - Rumen lıari· 

ciye nazın B. J\fiçesko bugün Bük
re§ten buraya gelmiş 'e istasyoncla 
Çek hariciye nazın B. Krofta taraf m· 
dan kaJ'§ılanmıştır. 

Rumen hıuicive nazm bugün cum
burreisi B. Beneş tarafından kabul 
edilecektir. 

Mekteplerde 
kitap meselesi 

• 
(Uatyanı birincide) 

edemeyiz. O halde niçin fransızca bil
meyen bir takım talebelerin ellerine ki
tap yok denilerek fransızca ders kita
bı veril'yor? Böyle bir vaziyette mu
aJHmin talebe11ine yapacağı şey fran
sızca kitap tavsiyesi değil, ancak türk
çe not vermek olabilir. O halde neden 
bu imldindan istifade edilemiyor? 

İhtimalki bay muallimin kendine 
göre ileri süreceği ınazeretler vardır. 

İhtimalki: 
- Ben ne yapayım. okutatağım ~er

sin programı çok yüklüdür. Sene içeri
sinde benim ders saatlerim ise çok mab 
dut. Şayet talebeye not vermekle meı-
gul olursam mecbur olduğum dersleri 
bitiremem ve vazifemden dolayı mesul 
olurum." 

Gibi &özler ıt>yliyecektir. Bu türlil 
bir mazeret hoş göı ülünce şunu da ka
bul etmek zaruridir: Bay muallim çok 
yUklü olan programı bitirmek: için dere
lerini sür'at ile veriyor ise, talebenin 
ellerinde de hiç bir kitap yok ise çok 
şey öğretmek için yapılan bu gayret
ler hiç bir şey öğretmemek neticesine. 
varır. Bu takdirde talebeye not ver
mek, programdan da biraz fedakhlık 
etmek suretiyle talebeye imkan derece
sinde bir şeyler öğretmek mi daha doğ
rudur, yoksa karatahta başına geçen 
muallimin talebe için hiç bir istifade te
min etmeyecek §ekilde büt:in ders sa
atıe'r:ni bitmez tükenmez riyaziye for
mülleri yazmakla geçirmesi mi daha 
doğrudur? 

Bizim kanaatimlı: şudur ki Gazi 
Terbiye Enstitüsünde riyr~iye mualli· 
mi olan bay, denı okuttuğu talebeler 
yann orta okul l.Sğretmeni olacaklanna 
gör"' ellerine KUltUr Bakanlığı tara
fından almancadan dilimize çevrilmek 
suretiyle hazırla.ruruş olan kitapları 
göstermiş, bu kitaplardaki meseleleri 
adama.kıllı öğretmekle beraber bir öğ
retmen için fa.zla\:a bilinmesi lazımge
len dhetlerl de not olarak venmt olay
dr daha faydalı netieele ahnınış oJurı: 
du. Unutmamak lizımdır ki diğer mcIC 

teplerde olduğu gibi Gazi Terbiye Ene
titüsünde okuyan talebelerin muhtaç ot 
duklan şey çok malfimat almak değil, 
mektepten çıktıktan sonra kendi ken
dilerine mesleklerine ait malfiınatı ken· 
di teıebbllsleriylc arbrmak yolunu öğ
renmektir. 

ASIM US 

ispanyada 
(fJsıyanı: 1 inride.)' 

harp malzemesinin markalnn yüzde 
80 inin Fran adnn geldiğini göster 
nıi~ı ir. Tnnklar istisnasız Sovyet ma· 
miı lfttı idi. Tayyareler arasında Fran'" 
sızların henüz gizli ttıttukları son 
modeller \'ardır. 

Ölenler ara~mda birçok Fransız -
Jarm bulunduğu, Hükfunetçilerden a• 
lman esirlerin ifadelerine nazaran 
Tenıele kar~T taarruzu Franeız tahi
iyetinden zahitlerin Jıaiırladıkları ,.e 
iclare ettikleri bildirilmektedir. 

Terrıcfde 11iç Asi Kolmamı~ 

Bnrcelonu, 9 (A. A.) - Dün top· 
lannn nazırlar lteyetinden sonra, zi
ral\t nazırı gazetecileri kabul edereli, 
Tcnıelin knt'i olarak ele ~eçirildiği· 
ni ve ~elıircle hiç }lir usi kalmadığmı 
söylemi~tir. 

r nzir, kabinenin Madriddelti ehil 
halkın geri almmas: ve Madrid ile 
Valanciya arasında bir Demiryolu 
yapılması meselesini de tetkik ettiği· 
ni Mldinni§tir. 

Barcelonrı Rom.bardıman 'Etti 

Rarcelona, 9 (A. A.) - Asi tar 
yareleri c1iiıı Barcelonayı bombardr 
man etmi~lerdir. Yirmi ki~i kadar öl-
nıiiştür. . 

Bir Frnnsı;:; Gemisini Tuttular 

Pııris, 9 ( \. A.) - "Temps,, gaze"' 
tesinin yazdığına göre, sekiz hin ton· 
hık Fransız bandıralı "François,, va
puru Cumhuriyetçi İsoanya için An
Ycrsten buğday götiirütken iki ui 
lıarp gemiei taraf mdan yakalanarak 
Ceuta limanma tr;ötiirülmüı:tür. Gemi
nin serbest bırakılması i<-in vanılan 
bütün ~ebbüsler neticesiz kalmıt! • 
tır. 



, 
OSMAN OFLAR 

YAZAN : Kenan HulQsi 
-----·--·Tefrika: a ~-------

Zehra Osrnanof, hemen her sabah f 
OsmanoOar daha uyanmadan ve hele 
Ahnıet Osmanofu uyandmnaksızm 
k~lkar -çünkü yarrlım için dolaşsa 
hile Zehra Osmanof bunu istemeı ve 
ça~ yalnız ha~ına hazırlamakta duy
dugu keyrin birdenbire gitti~ini zan
nederfti- ateşi yakar: ilk ı;ay. yaz 
~e ~ı~, ayni 0<lanm a~'lli kö~esinıiE' 
ıafıf h!r hn~n ne~redcrk demlenmeğe 
haşlardı. Ne yapardı hu dakikalarm-
da Zehra Osmanor? .. Uçsuz bucaksız 
~arn.alıat ova5mın nilıavetinde ancak 
ır sıs lı:ılinde gii:r.iikehilen ·halkan 

dağlarına do~nı kapıda kendi kendii' hir iki clakika ge.;rir ve helki de 
ehra Osmanof bu dakikalarda yeni-

~en. uyurdu. Uyur mu?. Daima hir 
akıkati avuçlarında lıi!'1!1etme1~ iste

Yen Zf'hra Osmanof hn rlnkikal~n va· 
tardı divttf'ktim: f'ünkii hir iki ~a
niy~ sonra Hati1 Ôsmanof ,ıelf'f'f"k, 
Yı Yuımf Osmanofnn öı?Jcve kadar 
~bel ~c:en tahiatinıleki ~ltt bir 
b~rı1tadan bahis açacak. valıut yf'ni 
ır silah c:e~idi i~in fikirlerini tıövle-

lneğe haşlavacaktı. Vf" hf'le Ynsuf Os
blllof oraday"a... Halil o~manofan 

1l ttlrln fikirleri ile artık ~tla~a 
~adar doldu~mu söyledi~i dakikalar, 

hmet Osmanofun mfidahalesine va· 
kit hile kalmadan. iki kardeş, iki dü~
rtıan gibi biribirlerinf' hakac~klar w~ 
;"lardanheri aralanndaki zıdlığı hu-
arnadılh i~in Zehra Osmanof' sükutu 

terc:h edecekti. 
Fakat Zehra Osmanof bn sahah hiç 

~ öyle yapmadı; kapıyı a~tığı daki
.:alarda, Oıımanonardan Petro Grigo-
!'ofun odasma ~den yol tbtünde 1'en
~İ.sine doğru gelen biri gözüküyordu. 
h ıri değil; bizzat Petro Grigoroftu 

11! ... 
- Sabahlar liıyır olsun Zelira 011-

hlanof! 
- Sabahl11r Iİayn' olam ~-

ile. Bu kadar erlien?.. -
Grigorof omuzlarmdalti celteti o

danın ıol tarafındaki 11edir tistüne , 
fırlattt ve sadece bir kelime s3yledi:. · 

- Uyuyamadım! " 
Hakikatte Petro GrogoroEun Cloğnı 

IÖylemedi~ maliaklialitt. 'Grogorof 
11YQmasm! •• En n~ak gecelerden top
rak mahzenlere kadar deri cek'.eti üs
ttlne çeker ~ez hemen sızabilirdi. 
~akat hiç bir vakit bu 11ylin nihayet· 
•ı. bir uçununa gitmem; bir liafta u-
11unanuş ol11a bile istedi~ zaman pek 
ali uyanabilirdi. Nitekim bu gffe 

de 6yle olmuft11; Petro Grigorof ~ 
llı1l§ta; f ak"at ertesi ıaba~ <hmanof
lara bir yabancmm ~Jeeeğini diilit· 
lllfrordu; bir yabancı. •• Ve Cri~orof 
0nu o kadar iyi bilmiyor. Mümkiln 
lrıtl?. Hemen ertesi Hhali ve helki de 
Osmanonann ne dft~ftndüklerini ~on 
!:01 için, itte er~enden içerlerine ge· 
&IYor. ~..,. ı ' 
,__Bunun la liem~ Zelira ~mıano- . 
4 '111 yanında Petro Grigorof liiç te yal. 
1111 değildi. Groşenlia ela uyanm:qtı; . 
~Ylnı çok 1'ereler yatar,nım içinde al· 
lnıyı te~ili eden Croşenlia.. ·omıa-· 
11"-lann lift~lt pmarığr .•. Ve lier ne
denııı., .Gl'Oıenkanm 1'nv atmasma rai
lnen herltes ona böyle haliıyordu. Sa
dece Griırorof. Groıııenlia, yab'ut Gül· 
;tınıde vaktinden daha evvel hir ıey
) er öiretilme~e dE"~en bir karakter bu 
tlyor; GJlJstım de, bundan ve Gri

r>roftan hazzediyordn. '.Ayni f!ekilde, 
1terlerüıe gelen birisine de ge -
ile onun için ehemmivet veri -f 0rdu. Yahut, nnun Grof!enkaya 
ııtanbuldan getirdi~i hediyeler i~in 
llYanın~b. NitP\im. Osmanofiann bü 
liik a'•lumndaki dört kö~e tahta bir 
~88• etraf mda torlıtndıkları zaman. 
.,:;.kesten daha tok". ~ene Gro~enia
nt tellt!e~ ~8.riiltıyordu. Halbuki 
h •sa Uzerinde hftyilk tllY hardaklan 
, ~ng boş duruyor; ve biç kimse. 

8
a ah kahva1tısmm gedkilmiş olma
;dı bir ihtivatı;nlık hiEıııetmiyorit11. 
11
j aahab ol~uğu trihi nkit erke~di ~ 

b. ete Onnanonar, bir bayram ~
f~de olduğu kadar yeni rubaları i-
lllqe K3ztlktlyorlardL 

'Alinıet Omıanof --çayı önüne ge• 

len ve Zehra Oamanof koyduğu için 
ıeker ktvammı itirazsız kalml eden 
Ahmet Osmanof- çay kaşı~mı ka1m 
ve madeni hardağm ic:inde karıştırır
ken: 

- Elı, dedi, Griµ:orof: yeni misa
firimizi nasıl huluyorsun?. 

Tahta masanın etrafında değil, Os
manoflarclan iki metre ilerde, hasırın 
hile dışında, daima toprak üstünde 
oh1nnav1 tf'rdh f'den Pf'tro Grigorof: 

- Yeni misafir mi? diye sordu; 
kim? .• 

Yusuf Oımanofnn harda~ma çay 
lioymakla meşgul olan Zehra Osma
nof, Gricorofun hu acaip sualine ilk 
knlak kahartanlardan biri olmuştu. 
Griµ:orof hunu l?İirılii; fakat yüzü o 
tarafa ıliiniik de~ildi; daha dea~msu 
Gri~orof önüne ve çay harcl:ı-::.mm i~i
ne hakryordu. SP.lim Otoımanof: 

-Oo, dedi, nasd? Hahf'riniz vok
mn ııir.in? Grocf'nka ile dün Jritti~ini
zi.zannPılivordum? 

- Ha, dedi, Petro Gri!?orof; e,·et, 
hatırladımi ateııli bir df'likanh ..• 

Griımrof bütün harekt<'lerivle Os
manoflan aldatabilircli . Çünkü Os· 
manonar ona itimat edivorlar;ve hiç 
bir şeye al<lırış edl"r gföükmeyen tabi
atinde vakit vakit bir ha!!let bile bu1-
dnk1anm söylüyor}ardr. 7.:ıten Grigo
rofun Mnc ~f"lcn d~ hu de~i1 miydi?. 

Nitekim Ahmet Osmanofun dudak 
Yarından aldm avni suali bu sefer 
Gri~T'of hizı:~t O~manonara ~oruyor
du. Ni~in? .. Çünkii Grigorof his an
tenlf'rinin 0Mnanoflarda herhangi ye-

ni hir miHfire ka~ı e:arip bir ilıtiraz 
yaptı~rnı hissederdi. Fakat ancak his
tıeder; bununla berab~r üzerinde du
rarak bu hissini hir hakikate çevir-
m~e çalr~rrdı; tilnkü Grigorof hiç 
bir zaman OsmanoOarm münhemi
yetinde kalmak istemez ve Zehra Os
manofun kendi tabiyHini anlatmakta 
ki olanca h6nerlne n~en bunu yap
makhln çekinmezdi. Onun i~indir ki 
flOll konn~ada da '.Ahmet Osmano
fun yeni bir mi~afireclair kendisine 
sordu!fu ayni ,rn Osm:moflara sor-
mak lümmnnu duymu~tu. · 

1 

Halil Üflmanof: 

- Evet, de<li. hu sahali ır;eltte~ini 
gece yatarken hE'nÜz işitmiştim. 

"-- -'-" '? - uece yatnn.en mı ..• 
Hunu Yusuf Osmanof söylüyordu~ 

- Daha hir ay evvel Petro Grigorona 
Zebra Osmanofun hir oda hazırladık
lanndıtn haberiniz vokmuvdn? 

Halil Osmanof cfo~md~n do~nıyıi 
eevap vermedi; oğlunu, Selim Osm'-
nofu mnb"atap tntaTak: 

- O zaman da ~ene bir emTİ vaki 
yapıldığını zannediyonım~ eledi; ga
liba Gm~enkanm hir kaprisi ••• 

Yusuf Osmanofa bir vuruş .. Hem 
de natıtl?. Fakat Yusuf Osmanof bu 
sabah hiç te bu darbenin altında kı-
lacaJa ht.tızemiyor. y,. kırılmal:la dö
kftlmelt arası, c:ay barda~mı masanm 
thtftne bıraktı: 

- ~er, dedi. Groşenka da olma11a 
Osmanoflar acaba neyle u~aşacak· 
)aT? 

Bn da Halil <hmanofa bir vuru~ •. 
Bununla beraber balısi burada hir-
denhire bıraktılar; (ilnkii Gro~enka
ya temas eden mfınakaııalarda kü~ük 
GüMlmftn birdf'nhire hoııalan ı:ı;öz
yaşlan 011manoOan hir hafta ı:ı;i1z su·· 
tmnamava kif avf't t'ff Philir; ktz bu
nu yapa; Vf' nerif'f'df' O!lmanoflar onu 
tatmin edebilmek için her ~eye kat
Janmava mecbur olnrlımh. Dalıa ı:ıon
ra, an~ın Yuvanna rla burada df'ğildi 
Grokşenkanm.. 

(Ar kast fJ01 J 

Lll nagovPr büyük 
bir kaza atlattı 

Meşhur film artiet!erinden Lil Do
frOVU ıeten ~n Berlinde höyük hir 
kaza atlatmıştJT. A r'i ·tin bindiği o· 
tomohil birdenbire ate~ alarak yan· 
mıştır. Çıkan alevler arasmdan artist 
zor halle, takat hiç bir zarar görme· 
den kurtanlmqtır. 
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Gül hane hastanesinden notlar 

Değerli operatör B. M. Kemal 
Ôke arncliyat kıyafeti ile 

Bir zamanlar doktorların apartır

manlan matbuata ve bazı imzalara 
mevzu olmu§tu. Hiç şüphe yok. ki bu 
yazılan okuyanlar da doktorlardan 

lrorkmuşl:ı.r, ürkmüşler, onlar haklan • 
daki fikirlerini değiştirmişlerdi. Ben 
de onlardan biri idim. 

İns::nın srhhatını, hayatını istismar 
ederek apartımanlar kurup onun bü
tün konforu içinde göbek yapanlara 

karşı besleııt4.:ek tek his gayzdan başk~ 
bir §CY değildir. 

Doktor da, her insan gibi, mesela 
cansız tahtalara üalde veren marangoz 

demir ,uıçelerini kızgın atctin karşısın 
daki es~ Uzerin<le döverek renk ve şekil 

veren dcm5rc! ustası ve en nil:ayet her 
meslek sahibi gibi muayyen tahsil 
devresinden sonra sermayesini yerinde 
aarfederek mukabilini alacak bir insan 
iken, insanlığın aczinden istifade ile 
ağnyan bir uzva pençesini geçirerek 
kanını emer bir vaziyet alması elbette 
onu menfur yapar. 

Fakat bu, böyle midir? 
Birbirine benzemiyen iki buçuk mil· 

yar dllnya inanlarının yaşamak için 
intihap etmek meeburiyetinde kaldık

ları mesleğin elbette yorucusu ve fazla 
kazançlısı vardır. Eğer doktor, bu faz. 
la kuanan rilmreden ise onun i~in ıüp 
heye dUterek doktorluğa leke sürmek 
insanlann yaj>abilecekleri en bUyUk 
suçtur. Yalnız burada fWl8 da ipret 
etmek isterim, ki her meslekte olduğu 
gıöi elbettddoktorlar arasında da ka
zancını her 1eyden UstUn tutanlar var
dır. Bunun bir ·hikayesini de GUlhane 
hastahanesinde dinledim. 

Anadolunun uzak bir köşesinden 
gelen bir haıta, bana derdini ğöyle 

anlattı: 

- Bir gUn, deldi, yüzümün bir tara• 
fı tif1Değe ba§ladı. Gösterdiğim dok
tor "derhal ameliyat olman 1hmı yok
a hayatın tehlikededir., deyince, ken· 
dimi ona teslim ettim. Ameliyat kolay 
ca yapıldı; fakat tam yetmiı bet gün 
ağmn açılmaldı. Ameliyatımı yapan 
doktor, yetmiı beı gUn muntazaman 
geldi ve her geli§te iki lira ücret, üç 
lira da hayatımı kurtarmak için lüzu
mu olduğu her defa söylenen bir iğne 
verdi. 

Dört yllz liraya yakın paramı alan 

Doktor da Sanatkar 
gibidir! 

Mide kanserinden kur arılan 
bir hasta yaratdan bir eser 

gibi seyrediliyordu .. 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

. ~ 

il em~ire Bn. Sahavet ağır bir 

doktor vilayetmiziden başka yere nak
ledilmeseydi belki yetmiş beş ay teda
vi devam edecekti. lstanbula geJdim. 
birçok doktorlara gittim. Ağzım açd
mıftı, fakat ameliyatta ağza ıslaklık 
veren suyu nakletmekte olan damar 
kcsilmit olduğundan yanağımdan mil
temadiyen su sızıyordu. Ben hiçbir şe
yin farkında değildim. Gülhanede beni 
ilk muayene eden bat asistan lf. R&
cai vuiyetimi anlattı ve operatör M. 
Kemal de az zamanda beni aylarca dok 
ton doktor dolaştıran dertten kurtar
dı. Yalnız burada bir şey daha öğren
dim. Yüzümdeki şişkinlik alellde dit 
ağrısından mütevellit imit ve doktorun 
her defasında Uç lira aldığı ilicın on 
ild tUbil btanbulda yüz altmlf kurut
muı.,, 

Anadolunun uzak bir vil!yetinde dit 
nezlesine tutulan zavallı bir yurdda§Ill 
baıına bu kadar iş açan ve onun yüzler 
ce lirasını alan bir doktordur. Ne 
acı değil mi?. 

Fakat her doktor ve bilhassa hasta
hane doktorları öyle değildir. Doktor, 
hastahanede en basit ve en müzmin 
hastalıklarla ve bütün hazakatı ile meı 
gul olur. 

Teşhis için her vasıta seferber edi
lir, tedavi için hiçbir şey esirgenmez, 
yalnız doktor kendisini, hastahanede. 
sıhhatın korunması için prt olan ted
birlere bizzat riayet etmez. Operatör 
M. Kemal ökenin sabahın saat yedisin 
den öğleden sonra saat ikiye k&dar ame 
liyat masasından ayrılamadığını görür 
ken onun ve etrafında canlıu batla ça
lışan asistanlarının yorgunluklarına ve 
bu yorgunlukların değerlerine bir ölçü 

1 l 

hastanın başucunda ... 

anyor. bulamıyordum. lgte hakı1d doJD.. 
torluk ve kurtancıhk. Ben çok defa 
sabah uykumun mahmurluklan araam
da iken M. Kemali gene bütün asistan 
ları etrafında kovuştaki bir veya iki 
gün evvel ameliyatını yaptığı hasta* 

nn ba§ı ucunda görürdüm. Gülhane U. 
tahancsinde doktor yorgunluğunUI( 

azametini tetkik ederken. bu yorucc 
ve tahammülsüz mesaiyi takdir etmole 
için doktoru hastahanede görmektea 
bag.ka çare olmadığını da anlıyordum. 
. Bir pazar günü bat asistan B. Reca-. 

iyi diğer asistanlar B. Hayri ve B. C.. 
mal ile birlikte dolaıırken: 

- Siziıı hiç istirahat gününüz yoi 
mu? diye sormak istedim. Fakat ~ 
sonra birçok hastaların yaralan 
rak pansımanm başlaması içimden ı 
çen bu sualin beliğ bir cevabı ol 
Hastahane hastasının her an balımcııa; 
doktor bekler ve hastahane doktoru 
daviye başladığı haıtaaını iyi ettiği gGll 

en büyük mükafatını almI§ olur. 
Bir gün bütün doktor ve asistanlatl 

taburcu olacak bir hastanın bapnda 
toplanmıg gördüm. Solgun yüzün~ 
neşe ve mahrumiyetini saklayama 
hasta. büyük bir sükilnetle dinliyo 
Ona son olarak şöyle dendi: 

- Bütün bunlan yaparsın; nklf 
buldukça bize uğra. 

Sonra öğrendim. Taburcu olan bal-' 
ta, Gülhane hastahanesinde muvaff 
yetle kurtarılan bir kanser müptelJll 

imi§. Devasız hastalık zavallı adamdl 
midesini sarını§; tedaviye başlayall 

değerli operatör 'M. Kemal midenia 
üçte ikisini çıkamııı ve hasta günl 
ilaçla yaşatılarak hayatı kurtanbnıf. 

Hazırlanan bomba 
Asistanlar, taburcu hastayı yaratdala 

bir eser gibi seyrediyorlardı. 

• * • 

Dürt ıriin kadnr evvel Frm1Mmtn Liyon garında infilaTm hazır bir 
bomba bulunmuştu. Bomba o şekilde hazırlanrnl§tı ki birlraç saaı 
sonra hemen infilak ediverecekti. Resimde bir bavul içinde hazır-

lanan bomba görülüyor .. 

İ~ kanunu ve normal mesai, 
hane için manasız bir kelimedir. 

Hariciye nöbetçi asistanı gün olur 
gilnlük mesaisinden batka yirmi ame
liyatlı insanın pansımaruru yapar. 

Röntken de çalışanlar çok defa aJo.. 
şamlara kadar çıkamazlar. 

Bir hariciye asistanı diyordu: 
- Hele röntken şuaı karşısında bCSY. 

le saatlerce kalmak tahammül edilir 
şey değil. Kanı bozar, vücudu mah.,... 
eder. Fakat doktor bunu düşünmez bi
le .. 
Hastanın muafiyeti için doktorun mı> 

vaffakiyetinden sonra hastalığın sıbha• 
ta inkılabı hususunda en büyük ve mu. 
kaıldes vazife hasta bakıcıya ve hem
şireye düıer. 

Bu mevzu etraİındati tetkiklerimi aY. 
nca yazacağım. Çünkü memleketimizc1t 
maalesef hastabakıcıhk icap ettiği de
rt-cede inkiıaf etmemiştir. Gülhand 
hastahanesinde bir hastasını tedavi etı
tiren sivil bir doktor bana ıunlan 98'-" 
ledi: 

'(Sonu &ı. 10 Sü. ~)" 
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Oynayıp, 
eilenmek için 
Kartona mürek

kep damladı! 

• 

c 
. 

Süzan, çok çalışkan bir mek 
tepli kııdır. Bilh<ıssa resim ve 
-elişini pek sever. Her sene, yıl 
başında, arkada§larma, bildik
lerine, akrabalannaı kendi eli 
ile yaptığı takvimler gönderir. 

Bu sene de, hediye gönder
mek Uzere, takvim yapmak is
tiyordu. Bunun için, eline bü
yük bir karton tabakası aldı. 

Bundan dokuz takvim kartı 

çıkarmak istiyordu. Fakat, ka
zara, kartonun Uzcrine mlirek
kcp damlattı. 

Bu karton tabakasını ve Sü
~amn yapmak istediği takvim 
~artının büyüklüğünü yukaroa 

• :i şekilde görliyorsunuz. (Bü
• ük müstıttil .karton, alt kötc
deki kütük müst3til de takvim 
dir). Mürekkep lekesi de kar· 
tonun füerindc, resimde görU
len yerdedir .• 

Şimdi, Süı<ın düşUnliyor: 

Nasıl yapmalı da bu karton
dan, mürekkep lekesi bulunan 
kısmı almadanı dokuz takvim 
çıkarmalı? 

Kendisine yardı:n etmek is-
terseniz bu mesele üzerinde siz 
düşünün. (Bulamazsanız, ge -
Jccek hafta nasıl yapıldığını 

göstereceğu, öğrenirsiniz). 

Yahuı, §Unu unutmayın: Re
ıimde büyük karton tabakası
nın alt köıesine ifaret edilen 
bir takvimlik kıs.ım oradan ke-
8 CGck değildir. Ayru büyük
teki dokuz takvimi kartonun 
neresinden olsa çıkarabilirsi

niz; elverir ki, mürekkep lekc
ei bulunan kıtnn kullarulma
tm. 

Bir kibrit oyun:ı 

Burada be§ kibrit var. Bun
l::"rla iki iiç kö§e yapabilir mi
shiz? 

Bunu yapmak gayet kolay ve 
ı·ı: de derhal yapacal:sınız. Yap 
t ruz mı? O halde, gelecek haf
ta size bu şekil üzcrinc!e bir 
mesele vereceğiz. Onu bekle
yin. 

Kaç kişi! 

İki baba, iki oğul lokantaya 
ı~idiyorlar. Garson ~nlerine 

dört kap yemek getiriyor. Ba
ba ile oğulların her biri bir kap 
,..;~:-; bir kap yemek de artı

Jor. 
A:aba niçin? 
(Cevabını bulamazsanız, ge

lecek haftayı bekleyin). 

Hato ıro iı o~(Çla.l ı 
kaOso~ 

Hıı mızı balıklar 
Bizim mem 

cketimizin sa
nillerinde ba -
lık boldur. Bil 
• ıası:a Mar -
marada daima 
bol balık bu -
lunur. 

Halbul.i, Akdcnizin birçok 
sahillerinde balık çok nadir 
bir ıeydir. Ak:ienizC:e balığın 

bol bulunduğu yerler bizim 
Ege kıyılan, Yunan ve luılynn 
r;ahilleridir. Afrika sahillerinde 
ve bilhassa Akdenizin şimal 

garbi sahillerinde (Fransanın 

cenupı İspanyanın şark sahille 
rinde) balık çok azdır. 

İspanya ile Portel:izin bulun 
duğu tberik yanm adasının an
cak garp sahillerinde (Atlas 
Okyanus aahillerinlde) balık 

bulunur. 
Avrupalılar evlerinde, •'aku

aryum., denilen cameldn ha
vuzlar içinde balık beslerler. 
Bilhassa kırmızı balıklar en 
güzel bir süs gibi bulunduru
lur. Balığın nadide bir mahluk 
gibi be51enmesi bu deniz hay
vanının az bulunduğu memle
ketlerde adet olmuştur. 

UzaktakHer l'es1mlz! 
daha evvel 1 itiyor! 

Bilirsiniz ki radyoda, işiti

len &esler, havaya neşredilen 

elektrik dalgalan ile naklolu
nur. Elektrik dalgası, bütün 
dünyayı 2,S saniyede dönüp 
dolaşacak kadar bUyük bir sü
ratle yayılır. Halbuki, ses, ga
yet yavaş uzaklaşır. 

İşte, bunun içinı radyo ile 
etrafa yayılan bir ses, dünya
nın her tarafında o sözlerin 
söylendiği yerde bulunanlar 
duymadan daha evvel duyu
lur! Mesela, tstanbulda, radyo 
önünde, bir nutuk söyleniyor. 
Bu nutku, orada, sö:ı:leri söyle
yenin ağzından duyanlardan 
evvel, Türkiyenin başka yer
lerinde, Avrupada veya Ameri
kada radyo ile dinleyenler işi
tir! 

Daila h ızil ko..,uli!~ 
maz mı? 

Bugün yüz metre koşuda re
kor 10 saniye ve saniyenin beş 
te ikisidir. Bu rekoru, ilk defa 
bundan on ikiı on Uç sene ev
vel, 1925 de Çarls Padok kır
mıştı. Ondan sonra, birçok 
koşucular, bu rekoru geçmeye 
çalışmışlar, fakat hiçbiri mu
vaffak olamamıştır. 

Yüz metreyi 10 2/5 saniye
den daha çabuk katetmenin bu 
gün için imkAnı yok gibi gö
rülüyor. Çünkü, Padoktan son 
ra daha beş koşucu bu mesa
feyi aynı üratle koşmuşlar, fa. 
kat hiçbiri daha ile:isine gide
memiş, 10. 2/5 de kalmıştır. 

Padokla beraber, 100 metre 
rekorunu 10 S<!niye ve bir sa
niyenin b:şte ikısin:le kateden 
şampiyonlar §Unlardır: 

1932 de Matkalf; 1935 de 
Pikok; 1936 da Ces Ovens, 
1937 de de Ben Conson. 

Bununla beraber, resmen 
100 metre dünya rekoru 10. 
3/5 dir. Çünküı yukarti.ı isim
lerini yazdığımız koşuculnrdan 
hiçbirinin rekoru resmen tanın 
matruş ve dünya spor rckoı:la
n listesine geçmemiştir. 

Gülüp söyle-ı 
mek için 
Bardattıar 

Bir köylüyU ~chirde ziyafete 
çağırıyorlar. Gidiyor. Sofrada, 
herkesin önünde olduğu gibi, 
cnun önünde ele bir bardak su 
vardır • 

Köylil bardağı alıyor ve pe
çetesi ile siliyor. 

Hizmetçi, misafir bardağı 

kirli buldu diye, o bardağı alıp 
götürüyor ve yerine başkasını 
getiriyor. Köylü, onu da ailme
ğe başlıyor. 

Hizmetçi ikinci b:ırdağı alıp 
götürüyor ve bir üçüncüsünü 
getiriyor. 
O zaman misafir, hizmetçiye 

dönerek: 
- Yeter artık! diye bağm

yor. Beni buraya ba1:1daklan 
temizletmek için mi çı:ığırdı

nız!? 

DUşUnmeden cevap 
Derste öğremen soruyordu: 
- Yünü hangi hayvandan 

elde ederiz? 
Küçil:C Turgut hiç düşünme 

den cevap verdi: 
- Koyundan. 
öğretmen yine sordu: 
- Pastırmayı? 

- Pastırmacıdan .. 
Turgut, bu sefer, dÜ§Ünme

den cevap vermekte hata l"t

mişti .. 

Eldivenln teki 
Bir adam yolda, birisinin eldi
veninin tekini düşUrdilğUnü 

görüyor. Eğilip alıyor ve dü
şüren adam giderek: 

_ Eldiveninizin bir tekini 
buldum! diyor. 

- Teşekkür ederim. Size 
mükafat olarak ne vereyim? 

ötekisi cevap veriyor: 
_ Elt.livenin diğer tekini.. 

çıçe~ler su içer mi? 
Annesi çocuğa sordu: 
- Çiçeklere taze su koydun 

mu? / 
- Hayır, anne. 
- Niçin? 
- Daha vazodaki suyu içip 

bitirmemişler •• 

Telefon 
Biribiri ile daima kavga 

eden iki arkadaş idiler. Bir 
gün bir tanesine sordular 

- Ahmetle aran nasıl? 
- Aramızda şimdi gayet sıkı 

bir bağ var .. Hiç kavga etmi
yoruz .• 

-Ya? 
- Evet. Hep telefonla ko-

nuşuyoruz. 

Altındağ Uçurumlarında 
Bir hafla zar/ında çıkarılan altın külçeleı i, maden 

mühendisi ile beraber oı tadan kaybolmuştu 

Haydutlar mı kaçırmıştı, yoksa şey
tan mı almış götürmüştü ?! 

- Şeytandağ madeni bura
ır mı? 

- Evet. Kimi istediniz? 
- Frank ustayı görmek isti-

yorum. 
- Benim. 
-Çok iyi. Ben de tirketin 

gönderdiği yeni mühendisiniz, 
Cim. 

- Ya? Fakat ben yeni bir 
mühendis gönderil«eğini zan
netmiyordum. 

- Demek benim geldiğime 

memnun olmadınız? 
- Hayır, öylesi değil .. Me. 

acle batlca. içeri buyurun ko
nu§alım.. 

• Şeytandağ madeni cenubi 
Amerikada, Bolivyada zengin 
bir altın matleni idi. Bura&ınr 

büyük bir şirket. iki Uç sene 
evvel ifletmeye başlamıştı. 
Fakat, merkez şehirlere uzak 
olması dolayısile çıkarılan aJ
tınalann nakli zor oluyor · ve 
uzun sürüyordu. Bunun için 
§İrket, madeni bir zaman met
ruk bırakmıştı. 

Ukiıı, bir milddet sonra., 
Frank usta i smindeki eski bir 
maden mühendisi §irket namı
na burasının idaresini tekrar 
eline almıı ve i§l~tmeye başla
mıştı. 

Frank usta bu madeni daha 
k1rlı bir §ekilde i§leteceğini, 

düşünüyordu. Düşüncesinde 

de aldanmamıştı. Hakikaten. 
bir hafta zarfında külliyetli mik 
tarda altın külçesi elde edilmiş 
ti. Yanında sahşanlar da bir 
mühendisten ve bet on işçiden 
ibaretti. 

Frank usta, bir hafta zarfın-
da elde ettiklerini tehre nakletti 
receği gün şirketten daha faz
la işçi göndermesini de istiyc
cekti. Fakat, hafta sonunda 
çok esrarengiz: bir hadise ile 
karşıla§tı: 

Madende çalı~makta olan 
mühendis Con ortadan kayb
olmuştu. Aynı zamanda, o vak 
te kadar elde edilen altınlar da 
ortada yoktu t \ 

Frank usta, bu ite akıl ım 
erdirememişti. Hadiseyi na stl 
izah edeceğini bilmiyordu. Şim 
diye kadar hayatında böyle bir 
ha!dise ile karııJaımamıştı. 

Ma:iendeki bu garip vaka 
derhal etrafta duyuldu. Bunun 
üzerine o zamana kadar altın 
dağ ismini taıryan orayaı 

"Şeytandağ madeni,, adı veril· 
di: Çünkü, yerliler bu işe ıey
tanın karıştığını söylüyorlar
dı .Birçokları da altınların ve 
mlihendisin hayidutlar tarafın
dan kaçınldığını gayet aşikar 
görüyorlardı. 

Her iki ihtimalde de Şeytan 
d:ığ madeni tehlikeli bir yerdi. 
Frank usta vaziyeti şirkete ,bil
lirdiği zaman, şirket kaybolan 

mühendisin yerine bir baıkaıı 
nı bulmakta çok zorluk çek
mişti. Onun için, o gUn mühen 
=.!!: c~ ~~lcll!lıı! s!::i!nc: 
biraz hayret etmişti. 

Frank usta olup bitenleri 
Cime anlattığı zaman genç 
mühendis biran düı;ündü ve: 

Bir adam., kayalarla berabr?r 
uçurumdan O§ağı yuvarla-

... ,.. _ nıyor. 

- Herhalde ,dedi, bu i~te 
§Cytan falan yok. Altınları ça
lan ve mühendis arkadap kaçı 
ran haydutlardır. Bu hadise
den sonra, etraf sıkı inzibat 
altına alındığına göre, artık 

korkulacak bir şey yok demek
tir .• 

Fakat. Frank usta başıru sal
ladı: 

- Bence bu iıin esrarengiz 
bir tarafı var. Altınların çalın
ması ve mühendisin bybolma
§t öyle ani oldu ki, bu tarafa 
kimsenin ayak basmadığına 

eminim .• 

Mühendis Cim, ustanın bu 
düşUncelerlni ihtiyarlığına ve
riyor ve kendisini mazur görü 
yordu.. 

* * • 
Şeytandağ madeninin yeni 

mühendisi ogün maden ocak
larında dolaşmı§, akşam olun
ca, esasen uzun yolculuktan 
yorgun olduğu için, derhal oda 
sına çekilmi~ yatmııt·. 

Fakat uyuyamadı. tlk defa 
yatmakta olduğu bu odayı ya
dırgıyordu. Sonra zihninden 
yeni vazifC5i için planlar kuru
yor, yapacağı işleri .düşünilyor 
du. 

Ne kadar vakit geçtiğini, sa
atin kaç olduğunu ;bilmiyordu 
Tam uykuya dalmakta olduğu 
bir sırada, bir gürü!tü i~tti ve 
yerinden doğru11u. GürilltU, 
yıkllan ve devrilen büyük bir 
kaya parçasının çıkardığı sese 
benziyoe'du. Uzakta, bir ~aya 
yuvarlanmıı olacaktı. 

Fakat, biraz sonra tekiar 
aynı şekilde bir gürültü ititti 
ve o zaman bu seslerin uzaktan 
değil, pek yakından. fakat bo
ğuk bir şekilde ge}diğini anla
ladı. 

Uçüncü bir kaya yuvarlan
ması ve.. Bu gürültü içinde 
duyulan bir insan sesi •. 

Cim, duyduğu gürültü ve 
seslerle gözlerinin önilnde, ada 
mın da kayalarla beraber bir 
uçuruma yuvarlandığını görür 
gibi oluyordu. 

Derhal ayağa sı~radı ve o za 
man, seslerin bulunduğu oda
nın yanı başından veya yer al
tından gelmekte olduğunu fark 
etti. (Sonu gelecek hafta) 

Tarihte bugünün 
benzerleri 

Bugün Amerikaıda görülen 

yüzlerce mette yükseklikteki 

binalann benzerleri tarihte yok 

değildir. Mısır chramlan bun

lann bir misalidir • 

Fakat, Mısır ehramlanndan 

başka, Kalandani ve Asurile

rin eserleri de yükseklik bakı 

mından hayl irekor kıran bina

lardır. Burada gördii~ünüz bu 

eserlerden biri büyilklUğü hak 

kında size bir fikir verebilir. 

• • * 

Hesap oyunu 
Geçen hafta soıduğum\1% 

meselenin halli şudur: 
Hizmetçi mahzendeki şarap 

gişelerini şu şekilde dizmiştir: 

34 1 1 
1 1 

1 1 34 

Bu suretle, yine her sırada 
yekun 36 çıkryon fakat bütün 
şişelerin yekunundan 66 Jiıe 
eksilmiştir. 



Hacı Ali tekrar 
sahnede 

Bah yutup sağ çıkaran. 
sihirbaz ölmemiş 

Yortu günlerinde Londraya akm 
eden hir~k oyuncular ara ında Ilaci 
AH i minde çok hayret edilecek bir 
de ~L ırlı var. 
.Hacı Ali oldukça büyük balıklan 

~ıdesine indirmekte sonra da sağ o· 
arıık tekrar dı~arıya çıkarmaktadır! 

d ~acı Alinin yuttuğu yalnrz halık 
egıldir. Her şeyi yutup i tediği za
~nn olduğu gibi mide inden çrkara· 
... ~lrnektedir. En zi ·ad~ itiyat e<lindi· 
gı tnarif eti 50 kadeh suyu içtikt~n 
ııonra bir miktar da petrol içip biraz 
80kl'8. PetroHi ve arka mdan da suyu 
çı 111'ttıasıdır. 

f ngihere gazetelerinin vauhklarr 
118 

giire llacı Ali Sent l\lairl hac:taha
ne · d 81 oktorlan tnrafmdan davet edil-
~İŞti. Orada da hu marifetini gös -
l.el"nıesj Ur.erine doktorlar hayrette 
kalıp kendisini röntgen muayenesine 
0Ynıok i t<"mMPrrlir. Hemen etrnfr 

ba lopJnnan gazeteı-ilere hevanattıı 
.nl.unıın Hnc1 Ali, rö.ıtgen muayenc-
sının La .. • .... • - 1· '"r ~ev ~'>C:tf'nm •ect-!!ını soy ı 

Y~tt>k "Ame~ikndn dn doktorlar l>e-
tıırrı ·ıı ... l n·· Je . e u~rnştı ar. ' ontgen muayenf'-

l'i Yaprıfar. Fnknt hn mnavenf'lerin 
ketir.esinife miflcmin kttwet ve liva· 
d llti 11akkmda hir ev imrf'nemf'ı-lilrr,. 
emiştir. 

' . 
dti' evyorktn Rokfeller En>.titüsü öl 
J ~len onra <'e~edi İ('İo 150.000 do
t~r ''erP.c<"~ini Harı A live vnadetmiş· 
{5· Fakat rr ~rı Ali öldükten Aonrn 

d o noo dolar koznnma~a ... nivrtli 
e~;ld · T 1 • hh • • d ,.. . ır. am ur sı at ırın ,. y:ı::ı· 

trıııktarJır. .. 
a 1..onrlrndn da vnrnlan tf'crührlerde 
')'ktorlar n O('J Alinin mide adPlatr 

rıın kttvvPtİnr. l.avran olmu•lardrr. 

,ı\J~~ ıiya<lc ~nrnm llavret ~lan TTın 
ltıı11 • ' • h" 'h" • h. t_• • te • tn1< r.~ınf'! ırı ınne ıç of"n -

t ;:ı:veQ mnJ1teJi( f!f'VJeri depo e(le • 
) e 8onro lırr dnc\.J>irrr hirrr ~~ri· 
e f"~arnhilmesidir. ı 
~ Ot.,7. ceviz ile bir ff P. Jin'1em yutu· 
JO)' ~ ., h" h" . 
ı onra Tra ı ,. ırer ırer cevıze • 
o)ti ~karıvor: en sonunda da f'n son 

!tak ynttuifu bademi! 
le llar.ı Ali gnfetecil~re liayatmı ~öy-

~tılatmıııtır· ·-
" iıi • 

til:· !id~min adelat ı.;ıvvetini lif'ı=fet· 
lıi'll'ı ınman henfiz on vaşmda iılim .. 
trı '",:thı hir<'ok arknrla~lnmnln N'il ır 
ba~~rıcln YÜziivorrlnk. Tcııncliif f'n hir 
bal 

1
" Vllttnm. Riraz sonra vnttul?nm 

~ 't:·'ı ~iç ... miişkülfit çrkmeclen oldu
'Arkf!.ı 11 ~aglam mirlcmdcn çıkardım. 
l'iih nda larrm ~nc:mhlnr. Tiir daha tec 
~a h· etnıemi övlecliler. Den ele haır 
Çı1': 1

" halı-;:.., vnltnm. Sonra tekrar 
~tı. f-:tc ı:anat lıayntnn o daki-

kadan itibaren ba~lamııtı. 1Iıt ön-: 
ce midemin marifetlerini Kahire so· 
kaklannda gösteriyordum. Çok mik
tarda m içerdim. Sonra da hızlı bir 
çeşmeden f ışkınyor gibi sokaklann 
yaya knldrmnlarmm bir tarafından 
karşı tarafma kadar luzla myu fı~ -
kırttınr idim. Bir eğleocehane sahibi 
hir~n sokaktn bun lan yaparken beni 
gördü. l\IiişteriJerini eğlendirmek i· 
çin yanma aldı.,, 

Hacı Ali hu ilk mm·nfrakiyetinden 
sonra eeyahatlara haşlamı~trr. f sken· 
deriyede tesadüF ettiği bir İtalyan i
le ,h·mpnp dolafmrştrr. Avrupanrn 
bazı hiiyiik ehirlf'rincle marifetleri· 
ni gösterrn Hacı Ali o vakrtki Rti!!~a 
Çnn tnrnfımfan urayma davet edıl
miş ve hirı;Hn marif C'tlerini Çara gÖ!9 
temıi§tİr. Hacı Ali "l\farif etlerime 
Çar o kadar lıayran oldu ki hana hir 
fle nişan verdi. Br.n hu nİ§ant kry:.:et· 
H hir hatırn olmak üzere snklayontm 
clf'mekteclir. 

Riiyiik mnlıarebeden sonra Hacı 
\ li m:un senelf'r Ameriknda kalmı~
tır. Orada at cambnzhanelerinde dı
i!er birçok ~~lence mahallerinde ~a
h~mış pek çok parala~ ka7.anmı~hr .• 
Ruralarıla göc:tertli~i marifetler ara
c:mda vanan siı:ı;arnlan. pipoları yu • 
tnp eo~ra hiç hir taraflan bozulma· 
<lan miılrc:inclm ~ıkannası ela vardrr. 

nirçok doktorlar tıbbi mecmualaı
na lla~ı Ali i~in r~nni makaleler yar. 
ımşlardrr. f te şimtli ha ~arip adaı:" 
Londrnıln bulunmakta "e muhtchf 
.Mü?:ik - Hollerde marif C'tlerlni ~ö"· 
tennekterlir. ~ 

Hncı Ali t~cnifü•:le.ri doktt')rlann 
lıuznnmcla yaplJl onları mii~kiiJ me,
kie koymaktan fevkalade memnun 
olmakta imi~. 

Bütün insanlar mitleleri için çalı~· 
talan hıılıle Ha<'t Alinin midetıi ken· 
c.liei itin çalı~mnktnılır. Birkaç lıaf. 
ta en·el Hnı-ı Alinin ölılii~i haber 
vcrilmi~se de son gelen haberlerden 
hıınnn yalan oldnEu anla~ılmaktadır 

yeni Romen Dış 
Bakanı Pragda nasıl 

karşılanacak 
Prag, (A. A .. ) - Saat 16,60 de 

buraya gelecek olan Romanya ha
riciye nazırı Mlcesco, lstasyonrla 
Kroftn tnrı:.fından karşılanacaktır. 

Mlccsco. saat 17,45 te Benesl ziya. 
ret edecek ve akşam Krofta tarafm· 
dnn ı,ercffnc verilecek ziyafette ha· 
7.Tr hulunacnktu. 

Dünya .. , 
trcırı 11

1 'rı en hiirıil,· ild gt>misindPn lnri nlan lngili::1Prin "Kraliçe Morı 
ı 11

<
11 arıt·~ · / ·ı ·ı · · R · · 1 d · / t • n i 'lav da ıgı "E;' tl'rı•dn t.nmire çekı mıştır. <! mmıı: 111 enı: t" ı 

ıtı {;Östcriyor. l'cn·anelcri "'rıınJ11 irıı;mıların nasıl ufacıl. !.aldık-
larına dik lı·aı ediniz.. 
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Hooıvuda ~D<dlen IOk Tüırk ~a~e'(Çecn 

Dünyada lstanbuldan sonra en eyi ayakkabı 
boyanan yer Amerikadır 

Yalnız oradaki zenciler el çabukluğu ile maymum gibi çalışıılar 
ve iskaı pinleı i eleklı ikle parlatırlar! 

Şehrin bqla.ngıcı, her büyük sanayi 
alanında olduğu gibi, kirlice. Amerika 
şehirleri hep biribirine benziyor. So
kaklar cedvelle çizilmiş gibi doğru. 
DUkkanlar, ilinlar, binalar ayni. O 
kadar biribirine benziyor ki resimle
rinden hangisi olduğunu anlamak güç
tür. Amerikalılar su şehirlerini bile 
Stockdan kurt.ara.ınayorlar. Nereye 
gitseniz ayni dükkanlar ayni ecr.alıane 
ve şekerci (•) dükkanları. İşte Nev
yorktaki meşhur Woolworth'm, her 
ne alırsan 5 ve 10 sente satış yapan 
mağ.1.zalan. İşte Nevyorkun her köşe
sini tutan United Cigar tütUncü dük· 
klnlarr, işte Chilt lokantası, işte Nev
yorkun Ligettcs'leri Medicks'leri 
Yanımda oturan, Commercial News 

- ticaret haberleri - gazetesi muhaniri 
Mister Donovan: 

- Şimdi, dedi, bizim idarehaneye 
gideceğiz. Çantalarnuzı orada brraka
cağız. Size bir snat müsaade veriyo • 
rum. fstcdiğinJzl yapmakta serbestsi
niz. Fakat saat tam on bir buçukta 
hazır bulunmanm rica ederiz. 

Otomobiller gazete Jdareha.nesi • ö
nUnde durdu. Çantalar i~eri nakledil
di. Yeni dostlara tekrar tcşekkUr ede
rek saat on bir buçukta orada birleş • 

J mek Uzere aynldrm. 
!ık i§lm kendime çekidüzen vermeli 

oldu. Berber dükkAnmn girdim seya
hat esnasında uzayan saçlarnnı kes
tirdim. Amcrikada. enseyi ustura ile 
traş ettiklerinden her on gilnde bir 
saçları kestirmek, düzeltmek lazım
dır. Yoksa çirkin görünür. İskarpinle
rimi boyatt m. Dünyada lstanbuldan 
sonra en iyi ayakkabı boyayan yer A
merikadır. Oradaki zenciler bir may
mun gibi el ça.:bukluğu ile iskarpinle
ri elektrikle ayna gibi parlatırlar. He
men bUtUn kundura boyacıları zenci
dir. Amerlknda ayakkrıbılnnn daima 
temiz ve parlak bulunma~H zengin fa
kir hcrkeıJ tarafından riayet edilen bir 
Adettir. 

Daha vaktım var. :şehirde şöyle kU-
~ük bir cevelan yaptnn .. LJ:>s A~celosda 
diğer Amerika ~hirlennden hıç fark
Jı görUnmUyordu. Burada da, Nevyork
ta olduğu gibi.sokaklar hep numaralı 
idi. 4g inci so~ak 49 uncu sokak 118.h. 
Yalnız eğri büyrU }tnrışık sokaklara 
isim koymuşlardı. Amerikan şehirle
rinde en acemi ve en az kabiliyetli ~lr 
adnmm bile yolunu bulmaması thtı
mali yoktur. 

Tam vaktında randevu mahallinde 
ispatı vücut ettim. Diğer ar~(l.d~t::ı..r 
da bir iki dakika içinde geldıler. YU
ı-i.iyerek Baltimor oteline girdik. Bu
rada haya.trmda ilk defa olarak yeni 
bir şeye rast.geldim. Otomatik gard
rop. Bunu şimdiye kada.r görm~iş -
t . D · d··ncn ve i<>leven merdıven ım. aıma o ,. w 

bizi yukarıya. çıkardığı zaınan camlı 
kutulara taksim edilmiş bir gardrop 

··.o..JUm Do. odasında bulunduğumuzu goru · 
lapların bi~oklan içinde şa.~k~lar ~~
lunuyordu. Burada· palto gıyılıhedıp 
ve Amerikada baston da ta:ıımılmadıgı 
i c:in gardıroba bırakılacak şey şapka
dan ibaretti. 'B<!n de diğerleri gibi içi 
boş kafesli bir hücrenin yanındaki de
liğe on sent altım. Kapı açıldı. !çine 
şapkamı koydum ve omdaki markayı 

ldrm. Bu markayı giderken baska bir 
deliğe a.tncağrm o zaman kaf f'S ac;ıln.

c:ı.k ben de şapkamı alabileceğim. 1şte 
Ameriknnm pr.atik vt> otomatik hıtva
tmm b'r nlimun<'~ı dn.l)a. 

Yemrk salonuna t"irdik. Bura~a ci
çcklerlt> sii~lf'nmi~ vilz lu•dar ma~:t J!15-
rtınUvordıı. tçeri~i hm"ahınt: dolu. Av
nıpadaki gibi <'iddilik ve re::milik yok. 
Mihm~'ıcfarlnrrm bPni tnkdim etm(>~e 
başladılar Simdi c-ok tetik bulunmak 
lazım. Maliımva bunlar (>ksertvetle 
~aZP•eciler. h(>m df' AmPT'ikan rrazrıte

rilcri. &>lki bir !'laat sonra b11rnda 
c;öylt>di~m ve söylPmediıjim c:eylcd 
gar.etede okuvacağrm. 

Artık sualler aorulma<Ta ha.<>lndı 

_ Haremleri ne vaptmız? 
_ Sult:ın ne oldu?. 
En çok sorulan sualleri, bunlar te3" 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

Maclnuı:el Srrpri.,ti "Eski Şlka
go,, f ilmindcde bu kı ·afette 

göriinmektedir .... 
kil ediyordu. Nihayet sofraya ottu' .. 
duk ben de .nefes aldım. Karnnn 2il 
çalıyordu. Ziyafete davetli olduğum i
çin dışarı~a. karnmım aç olmasına 
rağmen bir şey yememiştim. Karnımı 
iyi doyurmak lazım. Biraz da dilşün
mek. Zira. mutlaka burada bana bir 
nutuk söyletecektlr. Amerikalılar pek 
bedava yemek yedirmezler. Amerika
ya Türk diye ayak bastrğrm gilnden· 
beri bu gibi yerlerde nutuk söyleye 

söyleye canını çıktı. Yeni DUnyada 
memleketimiz hakkında birkaç söz 
ic:ıitmek "hususiyle bu sözler hakikt :.1 , A 

bir Türk ağzından çıkıyorsa., çok ala-
ka uyandıracak bir şeydir. 
Yemeğin sonuna doğru hazır bulu

nanlardan biri ayağa kalkarak cemi
lekarane bir mUkaddfme ile beni umu
ma takdim ve avni zamanda Tilrkiye
deki inkılaplara~ dair birkaç söz söy .. 
Jemckliğimi de benden rica etti. Ben 
dn harpten nasıl çıktığnn1zt, ecnebi i~
ti!Mım nıı.stl defcttiğimfzi, memleketı
mizln her noktai nazardan seviyesini 
ytlkReltmek için son senelerde neler 
yaptığımızı kısaca. söyledim. Amerik~: 

., lıln.rın Ttlrkiyeyi nlı;tn iyi tannnadı'K ... 
lannı ve bunun ~beplerini anlattım .. 
Şiddetli alkışlnr içinde !ÖzilmU bitir-: 
dim. 

Bu mUnasebctJe şurasını kaydetmc1i 
isterim ki, bugün herhangi memleket. 
te olursa olsun, TUrk neslinden bulmı· 
mak çok kıymetli bir nimettir. DUn.ı 
ya tarihinin fjimdiye kadar kaydetme
diği devrimler yaratan bir milJetin 
çocuğu olmak başlı basma bir saadet
tir. Milletimin gösterdiği emsalsiz \'9.r

lrk herkesin gözf\nU kamaştıran bir 
nurdur. Bunun için biraz söz söylcme
ği bilen h.er TUrık, her gitti~ yerde, 
sağ ve hit, fednkh ve faziletli ön· 
derlerlmiztn dimağlara nakşetmiş ol..ı 
auklarr hayret ve takdirden hissemenf 
olur. Yapılan devrimlerin her biri baş-. 
lı başına binlerce alkrş değer. İşte be
nim topla.dıklnrnn da, daha. ziya.de 
memleketime ve milletimin ulu zı .. 
mnmdnrlnrma aid hayranlık tezahür .. 
teri idi. ' 

·Şimdi aıra 'SOfradaki yemiı;lere gel
mişti. Tilrklyeden sonra dllny:ınm en 
nefis meyvaları burada..çıknr. Kalifor
niya cennet mevvaln.n yetiştiren bir 
me:yva cennetidir. :Ayni zamanda gU• 
zel iklimiyle. gllzel fnsanlariyle, nis
beten çok yUk ek olan refah seviyesi 
ile, bol parası ile 48 birleşik .Amerika 
hUkfünetleri içinde en başta gelir. Bu
rası Amerikanın Şark ciheti gibi pam 
canlr tilkenmez ihtir~ı değildir. 

• 1 

(Arkası tıar) 

(•) BunUırın iki.ri hemen daim.ti 
birliktir. Hcıttd ecza.hanelerde yalnız 
şeker değil sandcviçler salata gibi 
soğuk yemekler satılır ve knhve çay 
içilir. 

Hollvuttan başka bir manzara 
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Fransız hltt:\yesl 

Mis Cons nede olsa • giiıel bir kız
dı. Belki görenin aklını alacak derecede 
güzel aeğildi; fakat tatlı bakışlı, koyu 
kumral sa~~. sevimli bir kızcağızdı. 

Yirmi yaşında olan bu genç kız ha
yatın bütün zevklerinden istifadeye 
hakkı olan bir mahlfiktu. Fakat, fakir
di. Aile gailesi yilzlinde daha şimdiden 
bir iki lkınşik hasıl etmek tehlikesini 
gösteriyordu. Senelerdenberi kurduğu 
hayallerin bir çoğuna, hemen hemen 
hepsine veda etmek mecburiyetin.de bu
lunuyordu. Basit bir hayat sürüyor, 
hayatını sütninclikle temin ediyordu. 

Fakat bir g:in, zengin akrabadan bir 
ihtiyar kadın öldüğü zaman ona banka
da büyük bir servet bırakıvor. Bu pa
ra ile o, istediği gibi yaşayabilecek. 

kendisine bir ev, evine tiirlU mobilya
lar ve arkasına en pahalı bir kürk man
to alabilct.:ekti. 

Bu hayali senelerce beslemişti. SUr
aUğU ayni ekil !hayatın kaç sene de
vam ettiğinin farkında olmamıştı. Ni
hayet lbir gün, ihtiyar zengin akraba 
kadının öldüğünü haber aldı: Bankada 
kendisine büvük hir cıervet kalmıştı. Bu 
para ite kendisine bir ev, evine mobil
ya, arkasına manto. hatta altına bir o
tomobil bile atabilirdi ... 

Fakat, lbunfon ne yapacaktı? Ayna
ya baktı: Yilziindeki çizgilr-r elli ya
§mcla olduğunu pek ~Hi gösteriyordu. 
Mis Co:-s'ttn yirmi yaşmda lbtı!undu· 

ğu o genÇ!ik çağmdanberl otuz sene 
geçml§ti! 

Kalbinde imdi nrtık yalnız bir arzu 
dııyuyordu : Kendisini kapaJı odalardan 
kurtarmıık ve güneıe, açrk hayata at
m~ • 

Çııhşhğt yerden aynltnı:a ilk i§\ Ri
viera'ya .gitmek ()ldu. Buruını gençli
ğinde işitmiş ve bir gün orıtya giderek 
bu güncı ıülkeı:inde mesut bir yuva 
kurmayı, gUze1 bir bayat yaşamayı ·dli
tü:nmUştU. Fakat §inv.li otellerde yaıa
yor, günlerini gazinolarda, gecelerini 
balolarda geçiriyordu . .Monte Karloda 
Uzerindeki dalına kul'§unt renkte şık 
elbiseler, ba§tndaki çiçekli şapka ile 
berkesin dikkatini celbediyor ve herkes 
ten hürmet görüyordu. 

Hep bu kıyafette g1yinir.di. Monte 
Karloda ayni şekilde, !hep ayni renk ve 
ayni biçiınde elbise gi}en lbir kadın da
ha vardı ve ?~ns Cons lbu huyu bndan 
kapmı§tı. 

Daima maviler giyen bu ka'dm bir 
Rustu Misis Cons'a: 

- Biitlln hayatımda kat'! ıcyi ara
aım, diyordu. Bunu ancak burada bula
bildim: Mavi renk: Burada gök mavi, 
deniz mavi ... 

:tkiaı" de kendilerini kumal'3 çolC ver
mi§lerdi. İkisi de, gençliklerinde tatmin 
edemedikleri macera arzularını §imdi, 
trmank bir çceuk haliyle, yerine getir
meye çalıııyorlardr. 

• • • 
Misis Cons, bir gün kumar salonun

ca ı.:aru arlalarak, kalktı, bahçeye inmek 
istedi. Fakat, salondan çıkarken, gözU
ne, duvardaki Manon tablosu ilişti: 

- Manon, aşk, kumar... ~;~kın yok'. 
luğunda kumar ... A§ka para bulmak i
çin kumar ... 

Kcndis!ni or~dakl :bir kanapenin ilze 
rine attı. Hava çok sıcaktı. 

- BugUn oyunlarda öyle talihsizlik 
var kil 

Bunları, yanına yak1aıan tanımadığı 

bir adam söylilyordu. 
Bu, saçları ağarmıı olmakla beraber, 

yüzU genç katmıs bir adamdı. Serbest 
bakışlı, mavi gözleri vardı. 

Mis Cons, 6esinde okşayıcı bir ha
va olan bu adamın kar§rsın.da garip bir 
heyecan duydu: 

-Devam edin oyununuza .• , Belki 
kazanrrsrnıZ", dedi. 

Misis Cons anlamam~tı: Erkek, ku
marda kaybctmemiı. ka:ı:anmrştr. Fa
kat, kadıru, bnapenin üzerine, bitap u
ıanrnrı görUnce, onun oyunıfa kaybet
mi§ ()lduğunu zannetmiı ve teselli et
mek istemişti. 
Mhdı Cons da kumarda kaybetmiş 

değildi. O gUn hiç oynamamı§ ve onun 

• 

Çeviren: Vnır ~lYID 

i5in kaybetmemişti. Fakat mavi göz
}J -Rusun dediği gibi, kat': bir renk 
taşıyan bu mavi gözlü- adam. gene 
bir teselli vermi~ti: İçindek: kırılmış 
11ayallerin bir anrla canlandığını duy
du ... Dı~ar.da hnva mavi, deniz mavi idi 
ve karşısında iki mavi göz görüyor
du. 

Bu iki göz, iki genç gözdU. Kalbin
deki hayaller de gençlik hayalleri idi. 
Fakat, o şimdi bu mavi gözll"rde genç
lik hayalleri ile uyuşan, anlaşan bir 
renk görliyordu ... 

Gözlerini açtığı zaman, karşısın.da 

kimse y<>ktu. Hava kararmış, mavi de· 
niz ve mavi gökyüzü görünmez olmut
tu. 

Salonda Rus'un kumar masası başın
da seslerini duyuyordu. Hatırına onun 
sözleri geldi: 

- Kat'i bir renk buldum: MavL 
Fakat, şimdi onu görmek istemiyor-

du; onu görmeden gitmek isteyor.du. 
Kadın da belki arkasındaki mavi elbi
seyi çıkarmfş olabilirdi. Mavilerin kay~ 
bolduğunu görmek istem"yordu. 

Onun gece yarısı Monte Karlo'dan 
uzaklaştı<Tını gördüler ... 

OPERET lOSMl 

SATILIK, KİRALIK 

Komedi. 3 perde. Yazan An
dre Birabeau, Türkçesi M. 
Feridun. 

.__ ____ K_ı_s_a __ H_a_b=e_r_ı_e_r ___ :) ' 

• Atına üniversitesinin ytızilncil yıld~ 
nfimü münnselıetllc profes~r Akil Muhtar 
\ ' C Funt Köprüluyc fnhrl profesörlük paye
si verilnıi:,; tir. :)nhndetnaıncler dün Atina· 
dan gelmiştir. 

• lstan!Jul ve Beyo~lu meydan ve cadde 
terde bütün geçit yerleri tesbit edilmiştir; 
geçitlerin san çivilerle işaretlenmesine 

ay wnunda ba~lanocaktır. 
• Kültür U:ıkıınlıAı azlık ve yabancı ~ 

kullarda uzun )'allar pürüzslız vazife gören 
ö#retmenlerin terfıhi için tetkikata başla
mıştır. Yakında bir formül lıulunacaktır. 

• Fran~anın İstanbul başkon!!olosu fkl 
ay mezuniyetle memleketine gitmiştir. 

• lstıınbul Hnlkevleri .sosyal yardım şu
beleri menfaatine tertip edilen balo, dün 
akşam Tokalllyanda verilmiştir. 

• Gayrimilbndil honolarını itibardan dil 
şOrmemek ve ltıymetinl muhafaza mnksa· 
dile l\foliye vekfıleti bir kanun projesi 
hazırlaıua{ıa başlamışlır. 

• Dün Teklrda~ına gönderilecek göç
menler, havanın bozukluğundan sevkedile
mcıııı~lerdir. Nnkliynt işi hava açıldıktan 
sonra yopılncaktır. 

• Pirine plya!IDsında iki gündenberi 
temevvüçler olmuş, cinsine göre kilo başı· 
na bir kunış yirmi p:ıra kftdar yüksel· 
mlştir. Bu yükselişe hükOroelimizle Romun 
yn arasında yııpılnn ticnrel anlaşmasından 
sonra, 'Jlürk pirlnclrrlnin Romnnya plya
salorındon ıstenmcsl seheb olmuştur. 

• Etlbhıı odası kongresi, yann 18,SO Ha 
toplnnncııktır. 

• Çocuk Esirgeme kunımo Jditüphnnesi 
menfa:ıtlne ayın on sekizinde Frnnsız 
llyntrmmnd:ı bir mfisamere verflecckUr. 

• Emlnônn Hnlkevl orkeııtrası yarın 

sanı 20 de ilk '.konserini verccekllr. 
• !)37 yılında İ!mirde 1193 çift evlen· 

mlştir. Bu raknmn ııöre, geçen yıla nlsbe
ltHJ yii1de 18 nlslıelinde f:ızl:ılık Tardır. 

ŞEHZADEBAŞJ. 

TURAN TİYATROSU 
Bu geC'e ıuıat 20,30 da 
s:ınnlkl'ır Naşit ve nrka· 
dnşl:ırı okuyucu kfiçlik 
Semiha ve llfişel varye
tesi. Hnlk gecesi: J..oca
l:ır JOO her yer 20 para 
ıii lO Kumetindc ol:ının 
kaşığında çıkar komedi 
3 ıı~rde 

Dünyanın garip 
reliorları kimlerde? 
Aiti defa evlenip boşanan çif ileri 

nikah memuru nihayet deli 
doktoruna gönderdi 

Muhtelif zamanlardaki kadın faaliyet 
lerl "rekor,, lanna ait kadın mecmua
larında birçok haberlere tesadüf ede
riz. Fakat bir Alman gazetesinde gör
düğümüz bazı "rekor,, lar şimdiye ka
dar işittiklerimizden çok başka şeyler
dir. Geliniz bu garip rekorları beraber 
okuyalım: 

İngiliz madam Edet Evenson dünya 
daki kadınlar içinde yalnızlık rekoru
nu kırdığını icidia ediyor. Bu kadın 

Atlantik denizinin ıssız bir adasında 
yaşamaktadır. Yanında kendisine sa
dık bir köpeği vardır. Kocası ancak bir 
ziyaretçi gibi hazan adaya gelir; çün
kü işleri evlilik hayatı geısirmesine 

müsnade etmemekte imi§. Kocası her 
ziyaretinde birçok eski gazeteleri ma
dama vermekte ve bu suretle madam 
da aşağı yukarı dünyada olup bitenle
re vakıf olmaktadır. 

Mutlak surette mesut olduğunu ve 
hiçbir §eye karşı mahrumiyet hisset -
mcdiğini ısrarla söyliyen madam kU
çüklüğündenberi kalabalık muhitlerden • 
h~lanmamakta idi. Avustralyanın en 
az meskQn olan bir tarafında doğmu§
tu. 

Bununla beraber Amerika gazeteleri 
nin resimlerini koyarak "dilnyanm en 
yalnız kadını,, diye yazdıklanna mem
nun olmakta ve yalnızlık rekorunun 
kendisinde olduğunu iddia etmektedir. 

••• 

Dünyanın en ağır kadrnı !da Kının
dadır. İsmi Yakomlof olan bu kadmııı 
ağırlığı 190 kilodur. 

Hi~bir vakit herhangi bir hastalıktan 
şikayet etmemiştir. Fakat her giln it
tahası arttığı için kocası müteessir oı. 
maktadır. Öğle yemekleri için birkaç 
kilo et ve yemekler arasında bir hayli 
votka içen kadın son senelerde evinden 
çıkamaz olmuştur. Vücudunun fevkala 
de şişmanlığ ı dolayısile ayaklan bu ağır 
lığr kaklıramamaktadır. 

• * • 
Dünya kadınlan arasında çirkinlik 

rekorunun kendisinde olduğunu iddia 
eden bir vakitler Parisin en maruf ar• 
tisti meşhur Poler idi. Gözleri Mongol 
'.kabilesine mensup olanlar gibi küçük, 
ağzı papuç gibi büyük, saçları kırmızı, 
beli inanılmayacak derecede ince idi. 

Poler bir defa bir otomobil kazasına 
uğramış ve otomobil fabrikasmdna za· 
rar ve ziyan istemişti. Bu kazadan do
layı mesuliyet mevkiinde bulunan kum 
panya kaza neticesinde husule gelen 
bereleri ameliyatla düzelterek kazaı:e• 
deyi eskisinden daha güzel bir hale ge
tireceğini söylemişti. "Çirkinlik kraU· 
çesi,, o vakit kumpanyanın bu teklifini 
reddetmiştir. 

Çirkinliğini okadar müstesna bulu-
yor ki kendisini güzelleştirecek vaatle
rin hiçbirisine kulak vermiyor, çirkin
liğini muhafaza etmek istiyordu. Kaza• 
dan sonra geçmiyen bereler çehresini 
bir kat daha çirkinleştirmişti. 

Asrın Çocukları 
Diğer taraftan bankadaki hesabı ka· 

barıyordu. Çünkü kendisi beg parı 

sarfetmeden gazetelerin yaptığı reklam 
saycrJnde irkin1ik şöhretini artırarak 

daha fazla para kazanmağa başlamış

tı. 
Yazan: Feren<; K6rmendl • Çeviren: 
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daha kolaydır, değil mi ya? Bundan 
iyi bir iş de hulnmazı;ım. Uzun zaman 
danbcri haynnm yanındasın seni se· 
\'er. Janof da öyle .. 

Derin bir nefes aldı. Göz yaflannı 
giderecek ha~ka me,·zular aradı, fa· 
kat en sonunıla yine '§öyle dedi: 

- Ne yaparsın, Kntalin nnne, ha
yat •• 

Drşarcla, avludan gür bir erketi 
sesi i§itiliyordu. 

- Bayan Huhcrt! Bayan Hubert! 
Dunun üzerine, Hegedüs hemen 

1'alktı, mektulıu ihtiyar kadının eline 
sıkıştırdı. 

- Unutma Katalin anne, hu meli 
tubu bayana ver .. Hadi, '.A1Jalıa.Uınar-
1adık !. 

İhtiyar kadının Berl>est olan sol eli 
ni tuttu, acele ile ıktı "'e rnuthalitan 
dışarı fırladı. Anti§amlnrıln, askıdan 
şnpkuım altlr, başına geı;:irdi, kapıyı 
kapadı ve merdivenleri k'o§a öo§a 
ineli. 

Koridorun niliayetindeki 6 numa· 
rah k'npmm yanında, tunç hir levha 
iizPrinde: Dr Zoltan Manstit.~, m•ulmt 
kelimeleri olCunuyorclu. Dalia yakın· 
dan hakmcıı, levhıınm üzerin<lP, l!İV
ri hir §eyin ucu ile ve hozulC bir ya· 
zı ile: mrrliıım Dr '7.oltnn Mansı;ı.~'in 
hansı diye iJfive edilmiş olduğu gö· 
riiliiyordn. Y ııni, o ak~am, 11aat l!dci
ze doğnı Hegediiı;ı'ün, ziline hacıtığı 
hn 6 numnr lı <lnirecle avuk'at Dok· 
tor Zoltan l\lantsits'in kansı otum· 
vordn. 
• fki 'lak ika sonra iç~r.de bir kapmm 
açı1ıp knpnnclı:;mt j cıitti. Kapıyı eç
mnğa bizzat flnynn fantc:its ı:e1mi~ti 
ve knrı:.ı mtln onu görünce, liorku ve 
lıavrctle: 

- A ! Bay IIcgeclüs ! diye liayI<n
dı. 

Sonra, önü hirn7. açılmış olan, iri 
iri çiçekli entnriı:.ini ılü:ıelterelC: 

- Bosuvnr, hay Hegedüc::, dedi. Ne 
var, ne ·ok? 

JIC'geilüc::, kaclma ı:.amimiyetle: 
- Ilon,.uvar, havan, dedi. Bn ,·a· 

kit geldiğim için öziir dilerim. Rahat· 
tıız etmiş olmayayım? ... 

-D-
KAÇAK 
- O! Hayır, "diye cevap ver<li. 
Fakat, yeni kiracısının, söylediği 

günden iki gün en·el ve gecenin bu 
eaatinde niçin geldiğini anlayama· 
yordu. Esasen, Jier un fena bir §ey, 
hekleyen kunnitulu bir lia<lm'dı hu .• 
Kocaqmı liayb'edeli bir aeue olmuştu; 
kendisinden yüz çeviren talihi ,·eya 
Jiaderi nasıl memnun ed~ceğini bil· 
miyordu. Hemen eorilu: 

- Fe11R hir §ey yoıi ya, Bay llege· 
lina? ~cana .. ~ oda ..... 

·cHetedelCi iliını Ü%ennf: niliayet 
JCillar giyinMi, iyi hir aile.den, i§i 
sağlam, panrldt etmiyen ve liemen 
pey veren. hir aclnm ~ıkiıu~h. Şimdi, 
e~er gelcli 'de: "Vu:gect;m, o'dayı Rr
tıl( istemiyomm, ver'di~im pey ai7".de 
ICalımı 'diyece1'se (b11a bunılım lıiiYÜk 
ne f elufet olurdu! Yeni l)a~tan he 
lı:ı c,lrımalC la7:tm"'t'lecPktL .• 

Iltgf'<liil! 1Ca(tmı teslt1n etti: 
- Fena bir §ey yo1', bayan! Bilii· 

kis. Iliç cleğilse, itiraz etmiyeceğiniz 
hir ~ev. 

Kadm, yine biraz .endi~e ile: 
- Söyleyin, 'dedi. 'Celin içeri bur 

nın. 

Gene adam: 
- Rnlıafq1z etmrk ic,!emt>m, <lecli. 

İki JCelimP. ile izali edeyim: oılnyı hu 
gece<len itiJlnren tutmak isteyontm. 
Tııhii \ki günl'i~ii ele ı.ynca ":eririm. 
Kıdm, gaypt eamimiğ ,·e k'ndirhi· 

lir bir 1rnre1Cetle itiraz etti: 

diye tereddütte idi. İki günün hiç bir 
elıcmnıiyeti yok; fakat mademki a· 
dnm hu iki giin için de aynca para 
vermeye razi idi ..... 

Hemen: 
- Tabii. dedi, lterlial tutnhilirı:ıi· 

niz. nu akşam mı gelmek isteyorsu· 
nuz? 

-Bir ~ev (lalia söyHyeyim: eşya la· 
rnnı getinniyonım. Şey ol<lu... dü· 
,nndiim ki dNlii:riniz gihi yapar~nm 
dal1a iyi olacak r(yalaıı söylüyordu): 
E~ynlamnı getinne'1im. 

Odayn JCirar.; lmlmu~ olmak' saade

tine mnlCahil Bayan 1\fantıa
0

ts'in ca· 
nmı sılCan hir ~ey vardı: kiracı t!f\"a· 

Jarm1 (la llernher getirer.eğini söyleı
ıe odadaki f"cıva1:ırm hirazmt yemek 
odnsma, hira7:mı vata1' o'd:t!ımR, bi· 
rımnı 'ıln a\•lnya • llalCan odaya ta~· 
mnlC m('cllnriyPtin"de JCalaeak'tr. RelP 
nnnclan "onra Mr 'de 1Ciracı odavı tut· 
mnlctnn vozger,erc:e... Hallluki şim'ıli 

kiracının Vf"rfli~i k'arar çcıJC lio~una 
gitmiftİ. 'Memnun hir tavırla: 

- Sahi m'i? diye @ordu. Demek 
e~yn getirmiyor unuz? Bir rnagn.zayn 
mı JCoy.dunuz? ' 

Ile'!edüs cevap verme"di. Yalnız: 
- Zanne.der!!Pm, dedi. hunda si· 

ein i~inizi lio7.an bir §ey yok? 

- RiJi'ikis! 
Fcynları ho~altmaya mec})nr ola·· 

ra'IC o"dayı altüat etmeliten 1'urtu1duğ1• 
için se,•ini'yordn. · 

- Dem,.!( o'daya bu atC~am g~lmek. 
itteyo,.~1muz? 1 

- Evet, yalnn, larayı 1'onu§alım .. 
- Kira mı? .... , 

- R~ a ederim! İki gün için eiz· _ 
lten ayı-tca para icteV"C"e~imf aklınıza 
hilt> ~etirmemelisiniz ! • - Yani, deme1' isteyonım lei, o<Ja

YI h'nna moliilyası ile b'eraber "'erin· 
ce, tallii kirası biraz daha f'azla ola· 
catC ... 

Diğeri, biraz mallcup bir lialde cc· 
vap ''ereli: 

- Teş<'kkür ederim. Bu liare1'eti· 
nizi mıutmnvncağım.... demek' §İm· 
di odnmt tutabilirim? 

Kndmm imıli nldı hn~ma ~elmiş 
gibi idi. O anR kadar iki gün için ay
nca para alaynn mı, almayaymı mı 

Bayan fnntsit!! idnde hiiyiik hir 
li'eyecan duydu. "D'irıyııdn ivi inc:an· 
lar var •lalın, clivt" clii~ünı1ü. Dünyada 
dalıa namuslu insan var ... ,, 

' '~Arkası oar); 

Boşanmak ve tekrar evlenmek reko
ru hiç ıüphcsiz Nevyorltta oturan Ste
kinger isimli kan kocada kalmıştır. Bı.ı 
çiftler ilk defa 1922 de evlenmiılerdi· 
Dört ay sonra nikahlan f esholundu. 
üç ay sonra eski kan koca barıştıkları 
için aralarında ikinci nikah kıyıldı. 

Fakat bu nikah da birkaç sene sonra 
boşanma ile neticelendi. Bu boşanma· 
ya sebep bir futbol maçında kocanııı 

karısına bir tekme atması olmuştı.ı. 

Bunun Uzerine kadın bir daha böyle 
hayvan gibi hareket eden 1:oca ile ba• 
rışamayacağını söylemişti. Fakat ha· 
diseler bu sözlerini tekzip etti. Bit 
milddet sonra her ikisi tesadüf en W 
vagonun kompartımanında karşılaşın .. 
ca her şey unutuldu; yine nikahlandı• 
lar. 

Bu nikahlanmak ve boşanmak oyuntJ 
altı defa tekrarlanmıştı. Fakat yedinci 
'defa nikah memurunun huzuruna çık· 
tıklan zaman bu çok sabırlı olan me· 
murun artık sabrı taşmış bunları nikih 
edecek yerde bir deli doktoruna mua• 

yeneye göndermişti. 

10 • K. sani - 938 Pa:arlcsi 
Ö1jle neşriyatı: Snııt 12,30 Pliıkla Tür1' 

musikisi. 12,50 Ila\·ndis. -3,05 Plıiklo Tür1' 
musikisi. 13,30 Muhtelif t>lıik neşriyaU. 
1' Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 lnkıltıp del"' 
si: üniversiteden nnklcn M::ıhınut Esat 
Dozkurt tarafından. 18,30 Çocuklııra mıı• 
sal: Dnynn Nine tnrnfınll:ın. 1!) Ba)'tııı 
lnci, Şan: Piynno ve kemon refnknliyJe. 
19,30 Konfernns: Çocuk 'Esirgeme Kurtı• 
mu nıımınn, Doktor Kudsi llolkacı (ÇO' 
cuk ve nüfus). 19,55 Dorsa haberleri. 20 
Rıfat ve orkndaşlrı tnrnfınd:ın Türk m\1" 

siklsi ve hnlk şarkıl:ırı. 20,30 Hava rapO" 
nı. 20,33 Ömer Rıza tnrafınclnn nrapc• 
söylev. 20,45 Bdma ve arkadaşları torıı: 
fındnn Türk musikisi ve halk şarkıları• 
(Snat ayarı). 21,15 Radyo fonlk temsi~• 
Stüdyo orkestrası refakatile: (l.akmel• 
22,15 AJnns haberler). 22,30 Plfikln solO" 
]ar, opera ve operet pnrrnlnrı. 22,50 so~ 
haberler: ve ertesi günün programı. 2 
Son. 
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Ankarada Milli 
kümeye aynlan 

takım~ar 
Mulıafız gücii ile 

Haı bit,ediı 
An kar ı 

nın A a g - Bu haftaki lik maçtan 
milli :~ra Şampiyonunu ve dolayısile 
ctrn . ~meye girecek takımları tayin 

e .. ı ıtib ·ı 
rind b . arı e futbol meraklılan üze_ 

e Uy"k B u bir alaka uyandırmıştı. 
U 8ebc 1 • • 

olma P edır kı, havanın çok soğuk 
sına 

fızgiicu ve maçların yapıldığı M uha-
b'ır Sahasının da çamurlu ve karlı 

vaz· 
bin:ı 1Yette bulunmasına rağmen 4 
tn:ı.çlcn fazla bir meraklı kalabalığı 

tı:rı seyre gelmiş bulunuyordu. 

l:>em lllaç Harbiye idman yurdu ile 
1"aka~Çankaya arasında yapılacaktı. 
1llediği ~~mirçankaya lisans ibraz ede· 
oyu.n ıçın bu maçın hakemi lxıy Saim 
verd·ll 0 Ynatmayarak tehirine karar 

ı. 

A İkinci v ün.. üh' 
.-ıtık e g un en m ım maçı 

İdi Saraspor ile Gençlerbirliği arasında . a 
liaı· .at 14,30 da hakem bay KemaJ 

ıının .d 
fekilj .1 .aresinde çıkan takımlar şu 

c dızıldiler :, 
G 
b ençıcrbirliği: 
"ahim N . 

l<ctfi . • • urı, lhsnn, Yusuf, Hasan, 
~lls~alahaddin, Kadri, Ali, Münir, 

Ankaraspor: 

C'1ıid N·h d Mehmed N · · • c!ad l' • ı a , , cam, Se. 
O-h urgut, Tcvfifk, Orhan, Ja.kender 

' an, Fethi. 

n-ı~~un başlayalı henüz 8 dakika ol· 
fo~ ~ Bu muddet zarfında iki takım 
niy Cti kargılıklı akınlarla birbirini de
ita~rck Vakit geçirdiler. Bir aralık AP
•nu 3Porun sağdan inkipf eden bücu
ri nu durduran Keşfi topu ihsana ge
:ı: rllıe]t · 
y ıstedi. Fakat, daha evvel atak 

C~Pan İsi.ender topu kaptı ve ıüratle 
ı:t.~~lerbirliği kalesine sokularak RahL 
- .. ıı va . 
den zıyet almasına meydan verme-
baıı:'~ı bir §Ütle ilk golü kaydetti. 
den b ılk dakikalarda yedikleri bu gol
~i il\ Ozulmayarak açılan Gcnçlerbirli
lıltı ~ha .imleri Ankaraspor kalesini 
lııııu r tazyik çemberi içine almış bu
lc il Yorıardı. Fakat bugün çok ıanslı 

Ynı za d . . k J\,..,_ ınan a ıyı yer tutma ta olan 
"ıtara . tiin ıt'· spor kalecisi Cahid çekilen bü

:rUtlc • 
•ıııı. b·· rı her ne vaziyette olursa oL 

u "k "'c bö Yu bir muvaffakiyetle çeliyor 
birsot:te. kalesini muhakkak gollük 
~ö 

1 
azıyetlerden kurtarıyordu. 

Calc ~ ece kalesini muhakkak gol ola
tatı_y tçok tehlikeli vaziyetlerden kur
linirıo~~u. Oyun ekseriya Gençlerbirli
\>e A ltbirini takip eden hücum.lan ile 

C\tllta 
ıtle>'etı cras~?r müdafaasının fırsat ver 
devre nerJık çalışması ile geçerek 
ticeıen~:o Gençlerbirliği aleyhine ne· 

ı. 

lt<tNCt DEVRE 
~açın ' lk 

:>'et te . 1 yarısında tam bir hakimi. 
tldc 

515 
etmelerine rağmen bir semere 

<levrcdcdemiyen Gençlermrliğinin bu 
dcği!ti c neticeyi muhakkak surette 

tt rccckleri tahmin ediliyordu. 
a~baı 1ı açılc S § aya g dakika olmuştu. Sağ 

tcalcip aıaııaıddinin •eri bi rinişini mü· 
ta cltıa tam kale önüne yaptığı bir or-
g.. Bında t Uzer b" opu yakalayan Münir 
kıınına ~r vuruşla kaleye sokarak ta

l 1 • eraberlik golünü temin etti. 
1 ırıci dak·k ttbirlj~· ı ada yine güzel bir Genç 
le '"1 akın n ve /\. ı esnasında geriden ge-
t~pu }'a~~araspor müdafilerini aşan 
hır vuru ayan Salahaddin isabetli bir 
k 1 §la 'ki . a esine 1 ncı defa Ankaraspor 

:a· •oktu. 
ır tChlik . . . nu, olan elı vazıyetı kolayca atlat· 

l'llaya b.l 1Gcnçlerbirliği yine ağır bas-
.. '- §adı S ı~ ru,.liYereıt · a ahaddin sağdan sü-
güzeı 0 Ortaladığı topu günün en 
1 Yuncus k"' ilk' ayarak b" u uç Mustafa yaka-
bir §Ütle ~a~ bile durdur:nadan vole 
larrna tak ÇuncU defa Anknraspor ağ. 

'I e nn~ bulunuyordu. 

b maç Genrte b" ı· . . 
ulundu~u . :s r ır ıfının 3-1 Ustlln 

ı:; bır sırada yarıda kaldı. 

. 9 - KURUN ıo txıNctKANUN ıod 

Güneş takımı Vefayı 4-0 yendi 
Lik maçlarının bu son müsabakasından baş/:a taksim Sladında 

hususi maçlar da yapıldı 

Yeni Kurlu~uş Pera, Galataspor da 

Çamur deryası halini alan Taksim 
stadyomunda dün resmi m.açlanrun ye
gane karşılaşması Vefa ile Günct ta· 
lamları arasında iki bin kadar seyirci 
önünde yapıl.dı. 

Beşiktaşlı Rüştünün hakemliği ile 
oynanan bu oyuna Güneıliler: 

Cihad, Faruk, Rcpd, Yuıuf, Rıza, 

Ömer, Melih, saıa.haddin, Necdet, Mu
rad, Rebii. 

V efaflılar da ; 
Muvalıhidı Saim, Sefer, Abduı, Lüt 

fi, Süleyman, Necip, Hüseyin, Muhte
şem, Şükrü, Mustafa. ıcklindeki kad
rolarile çıkmışlardı. 

Saha:laki müthiş çamura ve yer yer 
gölcilklere rağmen oyuna büyük bir 
süratle başlandı ve V cfalılarrn hücum 
hattı orta akıncıları Muhteşemin gay
reti ve ustalıklı idaresile rakip sahaya 
yerleştiler. Bu arada Hüseyin ve Şükrü 
muhakkak birer fırsat kaçırdılar, dör
düncü dakikada Muhte§em topla kale· 
ye girerken favulle durdurulduysa da 
hakem bu bariz penaltıyı vermedi. 

Güneşliler beşinci dakika.nan sonra 
açılmağa ve oyunu mütevazin bir şek
le sokmağa muvaffak oldular. 

20 inci dakikaya kadar iki taraf da 
gol çıkaramamış olmakla beraber heye
canlı ve süratJi bir oyun oynadılar. 

20 inci dakikada Rebiinin ortaladı
ğı topu Muvahhid gilzel bir plonjonla 
yakaladı o sırada büyük bir süratle 
ilerliyen Melih de kalecinin ortasına 

düştü ve tam bu esnada vurduğu bir 
yumrukla topu kaleye soktu. V efahla· 
nn protestosuna rağmen hakem bunu 
gol addetti. 

Bu haksıı: sayıdan sinirlenen V cf alı
lar durgunlaştılar. Bundan istifade 
eden Güneşliler ise 3 dakika sonra 

Şişliye yenildi 
1 ı J t 

V c/a kalesi öniinclc lıcyccanlı bir an. 
Necdetin ayağile ikinci gollerini kay
de muvaffak oldular. 
~u ikinci mağlubiyet sayısı yeşil be· 

yazlılara bir ki!mçı tesiri yapmı§tı, der 
hal ileri atıldılar ve top yine Güneı 
sahasındaı Güneı kalesi önünde dolat 
mağa baJ]adı fakat netice değitmeden 
birinci devre neticelendi. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devreye Güneıin ortadan yap 

tığı bir hücun,la başlandı ve top ofaayd 
vaziyetinde olan Rebiiye geçti. Solaçı
ğın §Ütü ise direğe çarparak kurtuldu. 

Bu kısımda Güneı daha ağır bası

yordu. Bu üstünlük nihayet semeresini 
verdi. Sağdan yapılan bir akın esna
sında Melihin JÜtü de direğe çarparak 
geri gelirken Rebii yetişerek topu 
üçUncU defa Vefa ağlarına taktı. Bu 
gol oyunun 22 inci dakikasında olmut
tu. 

30 uncu dakikaıda sert ve fafvullu 
oynadığı için Vefalı Mustafa hakem 
tarafından oyundan çıkarıldıktan sonra 
Vefa daha çok tehlikeler geçirmeğe 

baıtadr. Muhteşemin gayretile yapılan 
birkaç akın müstesna Vefa kalesi mü
temadiyen tehdit edilmekte idi. 

Maçm nihayetine 2 dakika kala Sa
lahaddinin ortalayışını çevirmek isti· 
yen Süleyman topa koyduğu ayak yü
zünden kaleci de kontrpiyeye düşerek 
Vefa aleyhine dördüncil gol de kayd· 
edilmi§ oldu, müsabaka da böylece 4·0 
Güneşin galibiyeti ile nihayetlendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Her iki takım 1da sahanın berbat va

ziyetine rağmen güzel ve süratli bir 
oyun çıkardı. Güneş takımı beS<"plı ve 
teknik, Vefalılar ise çok enerjik idiler. 

Galip takımda; Cihad, Reşad, Ömer, 
Murad, yeşil beyazlılardan da başta 

Güne-§ takımı dünkü maçtan evvelı. 

J l 

Muhteşem olmak üzere, Mustafa, Liit
fi, Saim muvaffak oldular. 

Hakem Rü§til bu maçı bir hafta ev
velki ile kıyas edilmiyecek kadar fena 

Mare etti ve haklı olarak gerek oyuncu 
lann ve gerekse seyircilerin itirazlui
le karıılaştı. 

-0-
ŞIŞU • GALAT ASPOR 

Gayri !edere klilpler arasında Tak
sim atadyomunda yapılan futbol maç
lanna dün sabah da devam edildi ve 
stad !iki maçlarından Şi§li - Güne§ kar 
§Jlaşması GUncşlilerin gelmemesi yü. 
.zün<den Güneşin bükmen mağlubiyeti
ne karar verildikten sonra Şiılililer Ga
latasporla karşılattılar. 

Baştan başa buzla kaplı sabada ya
pılan bu mUsabakanın ilk kısmı müte
vazin geçti. Devre sonlarına doğru Şif 
li ıolaçığı Diran günün ilk sayısını kay 
dederek birinci devre nihayetlendi. 

ikinci devrenin başlangıcında Gala
tasporlular da soliçlerinin ayağile bera 
berliği temin ettiler. Bu vaziyet Şişli 

takIDlIDı gayrete getirmeğe vesile ol
du. 

Slğh aollu ve çok muntazam hücum 
lar yapan Şişliler; 10 uncu dakikada 
aoliçleri vasıtasile ikin.ciı 15 inci daki :
kada Ar§evirin ayağile Uçilncii, ilci da
kika sonra da N ubarın ani bir tUtile 
dördüncü gollerini attılar. 

20 inci dakikada yine sağiçleri rakip 
mü:lafilerini hatta kaleciyi de atlatarak 
bcıinci sayıyı kaydetti. Bunu Vehabın 
25 metreden attığı ve kalenin zaviye
sini bulan vuruşile altıncı, biraz sonra 
da Nubann şahsi gayreti sayesinde 
olan yedinci Şişli golleri takip etti. Bu 
suretle müsabaka, çok üstiln bir oyun 
çıkaran Şişlililerin kahir galebcsile ne

ticelenmi§ oldu. 
PERA - YEN! KURTULUŞ 

Gayrifefdere klilpler arasındaki mü
sabakaların ikincisi Pera ile Yeni Kur 

tuiuş arasında idi. 
Pera takımında yalnız Bambino yok 

tu. Böyle olmasına rağmen çok hakim 
bir oyun oynayan Peralılar ilk devrede 
attıkları iki gole ikinci kısımda da Uç 
sayı daha ilave ederek müsabakayı 5-0 

kazandılar. 

Barıt ııücU S?allp 
Barutgücü ile Anadolu takımı ara· 

~ında dün Bakırköyde yapılan futbol 
~:'JI ÇI Barutgüçlülerin 2-1 galebcsile n~ 
ticelenmiştir, 

HllRl 1~a abone lJlu
nuz ve abone ediniz 

Kış sporları 
Kayakla atlamada 
Noı oeç ıampigonu 
biı inci olmuştur 

Almanyada Garmiaclı Partenkirchen 
deki olimpiyat kar pistinde kayakla 
atlama beynelmilel milaabakalan yap) 
DlIJ ve Norveçli Reida birinci olmut
tur. Alınan dereceler ıunlardır: 

1 - Norveçli Reida Anderson 80 
metre kadar atlamıı ve 277 puvan al
mııtır. 

2 - Toni Eisgrubcr (Alınan) 77 
metre atlamııtır. Aldığı puvan 219dur. 

3 - Huclberger (Alman) 71 metre 
atlanuı ve 218 puvan kazanmııtır. 

Aouslurgalılar 
Almanların me,hur tenis 

çllerlnl yend. ler 
Avusturya - Almanya tenis kar§ılat

ması Sianeyde yapılmıı ve Bromviç ... 

Kistten mürekkep Avusturya çifti 

Henkel - Von Gram Alman tenis takı· 

mmı 6·1, 6-4, 6.4, 6,8 ile mağlup. etme 

ğe muvaffak olmUftur. 

Beynel:nllal buz hokey 

milsabakasını Buda
Peıte muhlelitl 

Jıazandı 

Atmanyada Garmiacbte Ritter fon 
Halt kupası için bwı üstünde hokey 
beynelmilel milaabakalan BudaPCf te 
muhtelitinin galebcaile n.eticelenmiJ

tir, 
Biriııd olan Budapeıte muhteliti 

yaptıp 3 maçta 9 ıol atmıı ve 6 ıol 
yemiıtir. 

Uçiiııcn olan Viyana talmm ise yap 
tığı 3 b.qılqmada 8 ıol Yemit ve 8 
ıot atmııtır. 

Budapcıteliler Ritter fon Halt kupa. 
sındı birind olduktan aonra Badliıde
ki buz üstünde hokey muhteliti ile de 
çarpıımtı ve bu müsabakada 8-3 galip 
gelmittir. -. 

Pirene muht~liti ile cenubt Saksonya 
kanfığı araamda Tuluzda yapılan buz 
üstünde hokey maçı, ccnubf Sabonya
hlann yedikleri 16 gole mukabil kayd
ettikleri 21 sayı ile lehlerine neticelen· 

.. · ~·1 

Avusturyalıların 

Yunanlstandakl 
maçları 

Yunaniıtanda bulun.an Avusturya 
nın Rapid klübü cumartesi ve puar 
günleri Yunan mllU takun namzetleri 
ile UatUate iki müsabaka yapmq ve 
bunlardan ilkinde .f.1 galip gelmif. 
ikinciainde de 3-0 mağlup ol.muıtur. 

Ati.na gazetelerinde okuduğumuza 

göre Rapidi kazanan Yunan milli ta· 
kımı hemen hemen geçenlerde btanbu
la gelmiı olan Enosis oyunculanndan 
mütcıckkil bir kadro ile ve ıu fdillde 
sahaya çıkmııtı: 

Sldavuios, Papadoploe, Guparis., 
Kritikou Kondiliı, Gisa., Miakis, 
Depuntis, Vikaliclia, MaropP,., Tri

yandofilidiı. 

va~ıı gQreş 
mlYısabakalaırı 
Dün Çemberlitaş Şenbahçcıde yapı· 

lan yağlı güre§ müsabakalarında deste 
de Uzunköprülü Nuri, ortada Düzceli 

Şahin kazanmı§trr· 

Büyük ortada tlsküplü Rüştü ile 
Malkaralı Muıtafa sıla bir maçtan $OD 

ra berabere kalmıtlardır. 

Baıa yapılacak güreş, vaktin gccı"k
mesi yüzünden ıelecek haftaya kal
mıatır .. 
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Gülhane hastane
sinde notlar 

il 

l Osmaniyede 3 
yeni fabrika 

Tlm•:ıulnn Mr göriini~. *, 

Havza 
Diğer kazalara çok yakında 

tercih edilecek bir merkez oluyor 
Havza (Hu u i) - Havza, so11 

seneler zarfında göze çnrparak dere
cede terakki etmic bir kaza merkezi· 
dir. Şimali Anadolnnun yt"~iine kiip
rüeüdür. Hu!U•i ziyaretçilerinden 
başka, uzaklardan ~elip. R'"-Çen birçok 
zevk erbabı yolcular bile. hu vrin 
yerin ernıınlE:iz lrnvnsı, kaplıca ve mem 
ha mlanndan ,.e Jırr y:ınmı ilıata <'

den lfıtif çıımhk vf' •air n!nrlnrla mii· 

ze> yen bulunan hahtelerinden istifa
de etmek maluadiyle yolculuklarmı 
tehir edere~ en as bir hafta ka1dık
l n rı "akidir. 

Kudretin Havzaya heJitebnit ol· 
du~u hu değerli nijmetl~r, Hrnauım 
pek yakm bir istikbalde her v~le 
hiiyüyec~i, hatta birçok viliyetlere 
tercih Milecek kadar mühimleeeceği 
urnnlnvor. 

llav:nda Ç<11l•r1an bir görıin~ ..• • 

Gaziantepte 
Ziraat Bankası to zumluk dağıtıyor 

Gazianl<'Jl, ( Ilust•ci)' - Şehrimiz 
Ziraat Banka ı üç aydanberi köylü
ye tohum tevziine dc,·a.-o etmektedir. 
MüteseMl kefalet suretiyle tl:ı~ıtılan 
tohuma köylü bu yıl daha. çok ih•i;aç 
hissetmi:tir. Bunun e.lıeM havalarm 
iyi ıritmeıı:i<lir. 

931 • 932 t:eneleri kö,·liiyc dnğıtr 
lan tohumlnk miktan iki ]ıin lira i
ken. hu miktar her ıı:enr. rnunrnz:ım 
bir surrtte artın~, f"rfı>c:İ sene yimıi 
hin, dalın EOnra elli hin ,.e hugüıı 
yü7. binleri hnlmuchır. 

Tohumluk para iQtikrnr.mcln asıl 
'ayam memnuniyet rihet kö, lüniin 
horrunn benimsemi11 lınlunma•ı ve 
hiç bir takih~tn me\dan ,·ennı-clf'n 
vaktindr "etirin vatınnn-ulır. ~,.",... 
lrr var ki Zirnnt Tinnk11<11 iti,. bir köT'P 
talıc:iJ he ·Ni ~iinilermemi•tir. l;n7.İ· 
antrp cınhe~inin ft-j,·llıvl" h., mlm ıtQT· 
lam:ık l r.-ı•cun 1'r .. ~;..t,.rtli;i !!:YyTPt 

h r ı r. '·· r .. ı 1 • .... '· ' t r 

Ziraat Kredi l<oopratlflerl 
932 ene iııılr Zirnnt Bnnka-ı tara· 

fın lnn köy)ı:-rimizdf'! kı:nıl:m ıar1m 
krc.1i kooper:ıtirleri ~nc1rn ~ünr k11v 
vet bnlm:tktn 'e kcivliivt arılrmmı 
nrtınn;ıktadll'. 

Bu~n faali et lıalimle huhınan 
hiifük KızıJlıi ar. :'\rılı. IlPdir'ıı..Ö'r, ta 
rm1 kredi kooperntiflt'ri "nki af caha
sına girmiş lmlnnuyor. E' f'lr~ koo· 
peratiOeri fazla ma r~fa sokmamak 
makcacli" le merktzde hir mcmurln i
dare edilen koopcr:ıtinC'rİn lı<'r hiri
ııiııe •yn bir 111emur giinrlermrk fır
sat ve samını gelmi~ ,.e bu i§ için y,._ 

eıaurlar koo1>erati{ mer-

leılt-rine gönderilmeğe başlanmııtır. 
Köylülerimiz kooperatifin kıyın& 

ti ve ehemmiyetini anlamış ve huna 
dürt elle sarılmıştır. Geçen sene ba
ınlat alanuynn Anl köyt1 kooperatif 
•nyesindedir ki bu~n ır;erek tohum
hık tedariki ve p;crek di~er lmausatta 
biç bir ~.ıkmtJva dü~memiştir. 

nu kooperntinerin teşkil ve iolrişa
f mda vakı hizmetlerinden dolavı Zi
riaat Bankan (lirektüri\ B. Hakla Alp 
eri takdirle anans. 

Ticaret Od&ında lntiMb 

MüdrletlP.n hiten t~t oouı iza· 
~nrmm hi,.inci derecede seçimleri ~e
rf'n paMrtec:i gfinii yapılmıttu". Va1i 
,.e parti ha kanı Bay Ati Rıu ('~vik 
tonlannn1nra; til'aret odalanmn ikti
"nrli Jıavatunwlnki ehemmiyetli mu
"afolnvl' ini tchnniz dtittn sözlerin
den Mma pnrti nnmzetlflrinin se~il
mr:;ini trl\cİyc etmiı:;tir. Bunu müt~ 
rılnp revlf'r '\"eril"li" v,. nf"ticrde par
ti natmrllf"rinin ittifnkla ikinci !eç
"lM Fmlrlik 1Pri l."iiriilmiittiir. 

fkinri ,,ın toplanan hu seçmenler 
clt" arnlarmcbn on iki kic;ivi meclise a· 
r.n ı:rı;:mic:lcrclir. Rtına ~örr riyasete 
e ki ha<ıkan 'Rnv Mahmut Enoy ve 
rriıı \'('killi~inP ~hmet Dai, azalık
larn cln tiil'arclan olan zent geçilmiş
ler<lir. 

Ge:;en intil.r.nta oda meclisi iz:ala
l' mn a,, ı yedi idi. Bu devrede fıc
h12al Vekiiltti tinrt-t odannzr ikinci 
<ımıf m<'\"&nmn ithnl f"ttif;inden oda 
merlid hasmın ıırynı on ikiye iblQ 
f'ditmittir. 

Pam11lı ekimine oe 
poı takalcılığa ehenz

miget oeriligor 
O maniye, (Hususi) - CebeliM

r~ketin bu e ki vilayet merkezi, o ta• 
rıhtc lıemen lıiç hir yeniliğe knu~a
maım~tı. Uir lıükiimet konnğr, yinni 
vatakh hir ha tahane ve bir askerlik 
daire inden ha ka tek hi? eser vücu
da getirilmediğini söylersek doğru-
dur. 

Kaza, son 3 - 4 yıl içinde, e.Akiye 
nisbetle mühim denecek surette terak 
ki ve inkişaf etmiftir. Belediye reit
Jiğine getirilen yebnitlik Dr. Ahme~ 
yaşından bdclenmh•ecelt bir enerjiyle 
çalqm11 Te hu özlil ~1qma1arm ~ 
zeJ ve fayd•lı neticeleri almmıstrr. 
Dört bin lira sanıvle mezbaha, 1500 
li111 •nıyle 19 düllinlık bup ve 
seme hali yapılın"., et naklivatı için 
arabalar temin olu~ iki kilomet• 
re fC>Ae, muhtelif menfezler bıp o
humnı" elektn"k tesiaatmm -projeleri 
tamamlamnq ve Bilyük Önderin yük
sek h•tmtlarmı tapyan bir ıahada 
millet bahçesi tem edilmi~r. 

Bil• yedi binden on ili bin Jir•
ya eıkmıştır. 

KllUbmm ~qadi vnİyeti Cle ~ 
limıektMir. İki i ,ehirde, birisi Too
rallalede olmak Uzere tiç çrrçır fab
rikası anlm~ .. pamolt ekimine ehem
mivet verilmi~. f)ortnltnlCJlrk. ta~ !e'b 
ze ve mef'·anhlC ra~het ,;önnüQtür. 
D~ ktsmmdaki mehzül 'A"merilCan 
f ıı.tri!mdan da ilirncat yapılmaktadır. 

Kültür hare'kcıleri canlıdrr. Orta 
olCnlnn me\"cndu '150) dir. Riri&i 
tam. diieri nakıs t~ilitlı iki ilk ve 
y~di köyde iir l\Ulıfh yedi köyokulu 
mc,,·cuuur. Halkevi Jıenfls ııçılma-
rnı tır. 

Ha=talinncnin yatak Jtulroıı:u onn 
indirilmi•tir. Bn miktar da ihtiyacı 
JC1n1ılaynhilmektedir. -· _ __ . 

--o-

Yeni buğday nümunesl 
:A.dapazan, (Humsi)· - :A.dapaza-

n Kocaelinin büyiik ve zengin bir ka-
7.a merkaidir. Fevkalade münbit, 
mahsuldar bir toprağı vardır. Bu top
raklarda her türlü ma'hsul hereketli 
bir ş<'kilıte istihsal eı.lilir. Bilhusa. 
buğday, mrı:ırr, pancar, pamuk, rasul
ye. samnsak, soğan, çeltik'., patates, 
arpa, yular, mütesna bir nefaset ile 
yeti~ir. Akon imıi verilen Adapaza· 
n ovasında zirnat traktör ve he~irle 
yapılmaktadır. f:,"·elki senelerde Zi
raat VekiJeti Arifiyede bir tohum ıs
lnlı ictnsvonn açmıştı. Bu istasyonun 
mnhit ziraatine hü,-ülC f avdalAn ır;ö
rülmü11tür. f eta~onun 25 Jıe'ktnrhk 
ara.zi•i. vardi!'. Burada bir ambar da 
yanılmıştır. 

İ•tasvon çiftli~inıle tol1nmlnr muh
telif ,ekinerde ,.e hamsi bir clikkat· 
Je yeti§timıektedir. Bu cinı tolınmlar 
köyliiye verilmekte ,.e hn suretle to-
lıum cinııleri ı•lab edilmektedir. Ari
fiye tohum ı lah i!tasvonunun buldu
ğu Cnmhnri et Mmli lmidav dnsi 
pek şöhret hulmmıtor. Bire bin ver
mekle manıftur. Bu hugdaym rengi 
tatlı esmer, dol~m. hovu uzundur. 
Sanlarmm uzunluğu 0.60 santimet
redir. Bir ftekar yerden 350 kilo mab 

1 sul •lmmakt•drr. 
Adapuannm mqhur olan bir malı 

mlü de kestne bb~. 
Ad.paar belediyesi iyi çalışmak

ta Tf! fdırin İ1mr p\mmı çizdirmek· 
tedir. Bu pJb 7500 lirava yapılacak 
ve mimar V onden Berg•e verilecek
tir. 

azeyır Clarlh 
Dit ka!ıinnhıde abahtan ağ.le
ye 2 den 8 e kadar b.bul eder. 
Beyoilu ı.tikJAJ e11""ml Tokat
l!ya mumda bpmu mektep 
IObk Hamdtbey ban birinci kat 

'l'el: ,Jnl1 

(5 inciden devam) 
- Tıp menlleketimiı:de Avrupanın 

en miltekimil merkezleri ile aynı saf
ta inkip.f ederek yiırüyor. Viyana, 
Bertin vesaireye gidip tedavi olmanın 
tek farkı hastahanenin konforudur. 
Ba§ka hiçbir §ey değildir Avrupanın · 
her yerinde tatbik edilen tedavi aynen 
ve muvaffakiyetle burada da vardır. 

Bu, hiç şüphe götürmez bir hakikat-
tır.,, 

Bu sözlen Türkiye hastahanelerin
de bakım ve konfor yoktur manasına 
alınmamalıdır. Avrupa hastanelerinde 
şatafat daha çoktur. Ve hasta bakıcı 
lık daha fıula organize edilmiştir. 

Bununla beraber, Türk hasta balacı 
ve bemtiresiniıı teikat ve merhameti, 
dünya kadmhğı için acmbol olacak ka
dar llstilndilr. Yalnız bu ifin daha ge
niJ mikyasta teşkilitlandınlmaar lazım 
dır. 

Glllhane birinci hariciyesinin gen~ 
hemfireai Bn. Sahavete sordum: 

- Hemfireliği meslek olarak tercih 
etmenizdeki sebep nedir? 

Bana aynen ıu cevabi verdi: 
- Mektepte okurken Fransız bem

firclcrini bcyu elbiseleri ile ıörür ve 
bu mesleğe tahuailr duyardml. Bu ar
sum. çok çabuk inkipf etti. Ban gün 
ter bata bakıcı olamayacağım diye ağ
lardım. ·Mesleğe atıldığım giln hayatı
mın en bilyük heyecanım yapdmı. 

- Şimdi memnun musunuz? 
- Elbette .. 
Ve .uılattı : 
- lnunlır, hayattan De mücadele 

ederken on1anD arzulanm yerine ge
tirmek, iyileıme:leri için emek sarfet
mek kadar zevkli hiçbir teY yoktur. 

Bizim müklf atmuz uzun veya kısa 
bir devreden sonra baktığnnız bastala
nn dipdiri olarak kaynaşan hayata atıl 
malandır. Bu manevi zevkin ba1'ka 
hiçbir yerde bulunamayacağına kani-

~ 
Bq sene bacaktan bnuna yapııık 

bir baWe yqayan ")'llllllDk çocuk" na.
srl kurtanlm?. 

--0-

izmitte ocak kongıe
leri 

.İzmit, (Husugl) - C. Halk Parti· 
si ocak, nahiye ve kaza kon~eleri •
]aka ile devam etmektedir. Halk, ar
zu, dilek ve §İkayetlerini söylemekte; 
rnünakn§alar yapılmııktadır. 

Son toplnntıda, köylü rnurahlias
Jar, Köylü igııralarmm ucuzlatılmb~
smı, bunun köylü kesesine a~ır ır 
yük teşkil ettiğini ''e hütiin gayretle
re rağmen k.at:nkçıhğa ela yol nçt1ğmı, 
umumi bir ~ikityet olarak j)eri sür
miişlcrılir. 

Şehrimiz inlıisarlar haşmüclürii R. 
Naı.if bu ~ikiyctlere ~ayanı dikltat 
cevaplar ''ermiştir. Başmüdür, evve
la inlıisıırlt\r idııresinin Yasıf VP nın· 
hiyeti ile llevletin malı olan bu milli 
müea5e11enin Türkiye tütünM\liiğii üu 
rinde yaptı~ tesir ve inlıalaln veciz 
hir li anla anlatm1~. köylü c: ... arnlıın· 
nm evsafJırma nazaran şikuyet eıli
leeek kaclar palıah olmadı~m1, bina· 
rnaleyh hu yüzden lıasıl olan münn
kanın devletin umumi f ayclalann
da mühim bir mevkii bulundo~unu 
izah etmittir. 

...--KURUN-.ı 
tt.ıUf tlCKE'n.Eltt 

Ticaret iliinlarının santim - satın son
dan itibaren ilAn s:ıyfalannda 40, iç say
falant• 18 kuruş; Clördiindl sayfada 1, 
ikinci n üçtlncilde 2, birincide 46 1>8'
lık yıanı kesmece S liradır. 

Büyilk, tok devamlı, kllfdl, nailli llAn 
nrenlere ayn ayn indirmeler yapılır. 
Resmi IJı\nJıınn santim • satın .SO kuruş
tur. 
Ticari mGhluıtlc olnu.,an u,illc flô.nlar: 

Bir defa 30, iki defası 18, Oç defası 65, 
d6rt defası 7$ Te on defaı ıoe kuruıtur. 
~:aylık UAa Terenleria bir defası beda· 
ndır • .Dart satan seçen 11A11Janıı lıula 
.lrtuhln bq kuruştu hesap edilir. 

anc Alımtı kaponu 11ctlrenkre kil· 
,at lltJn larlf nl f/fhdc 25 indirilir. 

lCURUN hem dolrada• dcılroJ11, ken-ı 
dl idare ıertnde, hem Anlı:ara caıtt!~:!;ı. 
d• VMıt YUl'du alhada KEMALEDDiN 

·IRBN nan bGrosu eU7te ııın kabul eder. 

(BQronun telefonu: 20335) 

Novgork mek
tupları 

.. . (/kirıci sayı/adan aevnın) 
Turk eıı:erlcri de mr' cut .. Bunf urı sey, 
retmek isterseniz giinlerce tetkikten 
kendinizi alnmazc;mız. On yedinci 
n ırda imnl olurum 'e daha sonraları 
B~inri ?tfnrat tnraf mdıın kuJJ. cıldı .. 
~r siivf erıerı rmırn:;-n kılıç öyle bir he
clii ki ·apılı ma in anın hayret et· 
nwrnc i miimkün de~iJdir. 

l\Ictropolitcnin a'·ııi zamanda ~en· 
diı e rnahsu' hir kamusu da var. Fa
kat kmmı birli te. hir kataln~ değil .• 
Miizcden mı ıl istif nde eclilehi1ereği .. 
ni bu kamu~ta hunıfu heca nra" 
siyle gör{irsiinii1". Di~er taraftan gez.. 
dikleri sn adn rahat edebilmeleri için 
nıiitelınrdk bir tnknn sandalyalnr ya .. 
pılım tır. Bu sanclalvalann müzenin 
nf' tarafmdn bulundu~ kamusta ya-
zıh olclu~n ı;ihi Jıelalnnn bulunduğu 
yer ele gene kamustn aynen gö teril· 
mi~tir. 

Avnıpanm birco~ şeliirlerini p:ez• 
mi~ hir in11anm hile burada ha,ı dön .. 
dükten sonra şarktan do~nıdan doğ• 
nıya Amerika"'a l!ClPnler acaba ne 
yapacaklar? .. Bann kalırsa insanın /( .. 
meriknc~n lınyret hazine ini hol bol 
harca) neağr geliyor; Ye lıart'ayor d:ı .. 

'A. ltf ali 1' 
--o-

Uyurken çalınan 
cüzdan 

Keçecilerde Selçuk otelinde garip 
bir hır ır.hk lıacli-e i olmu~tur. 

Otel miiştcrilcrinden B. Haydar 
i ninde hir zat bu otele miiracaat e· 
clerek kendi:ıi içiiı bir oda istiyor. O· 
tel katibi, otelin en iyi odnlnrmdan 
birini, 3 numnarh odayı kendi .. ine ve
riyor. B. Haydarm yaumda ve cüzda· 
nmda 325 lirıı kndar para vardır. Ev
veli im parn} ı otele te limi dü ünü
yor, fak at hilahara '·azgcçiyor. 

Gece ıııeç vakit. yata~• ~ren B. 
..Baydar, aabalım aat s kizin e uya
nry or. Cüzclanmı ko)dn,,~ yatağın al· 
bndn yeller estiğini, ciizdandan eser 
olmadığını görüyor. Kendisi teli§la 
drşan çıkmca, bir kö~de cilzdanmı 
buluyor. Fakat içcriei bonıho•tur. P"
ralar aluımı§ ve cüzdan ınülunel bir 
ııckilde atılmıftır. 

B. Haydar evveli otel katibi Ra "' 
im o ~lu Mahınnda, ondan sonra da 

zahrtay• müracaat edivor. Hı1'8Jzhğt 
haber veriyor ve tahkikata ha~lanı .. 
yor. Tahkikat sırasında. otelde yatan'" 
lardan lla an şayanı dikkat bir ifade 
veriyor. B. Hasan. otel katibini &a· 
bah saat altı \mçuk srralannda, B. 
Hnydarm yabnakta oldui:'ll 3 numara· 
dan ç1karken gördü~ünü, hu m-ada 
ccl,ine bir tnmnr nara soktuğunu gör
clüğünü söylemi tir. 

Otel katibi M.ıhmut tll)~ edili• 
yor, pAravı nereve kovdu~ sonılu • 
yor. Katip, bundan sonra bülhül gi· 
hi lıP.r eeyi anlatıvor. 

Meğrr otel katihi Malirrmltun bör 
,,. i lcre knrıı:mak arlc ti de ";iJmi$. öm
ründe ilk <lcf:ı e .. ,'fana uymuş, sa
balım nJtı~mda gizlice, esasen açık o• 
Jnn knprd .n lir nurnnrava ırirmiş, B. 
Ravdar nykn halim1mnk. Fırııat bu 
f ır!nt, hemen elini Yatalt ,nt"einin 
altma \17ntmı•. riizcl m ele ı:;e .. ··d:ği 
gibi odadan frrlaınıcı . Kapmm önün· 
de rlizdanı tertemiz ,.,'Jin~e. belki de 
haekasmm çal<lıiı uhahr ha!tl olur 
divr knpmm \•anma fırlatıvermiş. • 

Kendisi hilkntt"n trlaşh hir adı~ 
mr Bn kmnn1 kf"ndi ini daima za· 
rarJı kar ılıtı1tırm1~ ... Parayı eehine 
ycrleştirınt"e olu~u. f'kmek~ lbrır' 
lıim o~lu Raifin dükkanında almıt; 
pnralnrı toınarivle, saymııdan n. Rar
f e nzatrnr~: 

- Şunları ııakJa, tlemi~ .. Umn o,. 
hınca nhrım. 

nnif te par:ılıırı saklayn·ermi~.ı 

Jludi <- Jm ı::<'kilcle, hemen hltiln. 
tefernıativle tenC\r'\ ür edinre. B. Rr 
iften paralar nlmmt~ ve snhihine ia
de edilmic:tir. Snc-lu, hı~ızhk madde· 
cinden f!nlh Ct'7.nyn verilmiş ve te,kif 
rılilmi~tir • 

l<l/Rll/\;a abone olu
nuz ve abone ediniz 



D~fllet Demrrgolları ve Li~ar:zları işletme . 
Umum idaresi ilanları 

Bedeli muhammeni 60.609 lira 37,5 kuruı olan 1346,875 m3 muhtelif eb'at
ta çam kereıte 24 - 1 • 938 pazartesi gil nü saat 10,30 da Sirkecide 9 uncu İflet
Dıe binaamda ekıiltme komisyonunda kapalı .zarf usulilc satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlcrin Nafıa ve diğer lranunı vcsikalarile birlikte ve yüz. 
de 7 ,5 niabetinde pey akçelerile komisyona müracaatları ilan olunur. 

Şartnameler 303 lcuruı mukabilinde Sirkeci ve Ankara Ve.znelerinde .. tıı. 
lnaktldır. ( 11 o) 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatlan aıağıda yuılr muhtelif clnı lo
koaıotif akumı ayrı ayn ihale edilmek ıartile 8 • 3 - 5138 lalı ıünil llUt 15,30 da 
Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere ıirmek iatiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhit tik vesikası ve tekliflerini ayni gün ıaat 
14,30 za kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri Jtzımdır. 

Şartnameler 165 kuruı mukabilindcAnkara ve Haydarpap veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Ekıiltme Kalemin Muhammen Muvakkat 
No. Eıpnm cinai miktarı hedeli teminat 

lin lira 
J Pistonlar, piıton kolları, tir-
1 var kolları, muylular, dingil 

ve kontnnaniveller 92 65000 4500 
II Emniyet ıUpaplan, regüli-

tör, kros, glisyer, ıandel ve 
emsali armatürler. 74 52455 3872,75 

111 Buvat agrealer, tampon gre- • 
alSrler ve buvatıres mahfa-
sa levhalan. 68 33150 248&,25 

(8742) 

Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm hlru 18. 1. 938 salı günU 
... t 15,30 da kapalı .zarf usulü ile Ankara da idare binasında .. tın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1837 ,50 liralık muvakkat teminatile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikuı ve tekliflerini ayni ıiin saat 

14,30 a kadar komiıyon reisliğine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad a malzeme dalreainc!esı ve Haydarpapda 

Tesellüm ıevk ıcfiifinden dağıtılmaktadır. (87bl) 

Türl< Hava Kurumu 
Büyük Piyaogosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan balka: 15.000, 12.000, 10.000 li~ık ilcnml)'elerle • (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mOkAfat Yardır. 1=-------------.ıı 
&imdiye kadar binlerce ki~yi zengin eden bu plyankoya fttirak edinis. I 

Anka;a caddesinde 1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (tilen Fransız kitapçıunm) yeri " arkadaki 

depolan kiralıktır. 

B!rleıtirilmek mretiyJe 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi-

l lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

................................. 1 ......... . 

GOmrUk Muhafaza Genel Komutanhtı ls
tanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - GtlmrU.k Muhafaza Genel Ko mutanhğı Deniz vasıtalanndan 45 sayı
lı nıotörUn makine tamirinin paı.arlığı 14 • l - 938 cuma günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

2 - Tahmini tutan 46C5 Ura ve ilk Umı.inatı 35 liradır. Şartnamesi Ko
nıiayondadır. Görlllebilir. 

3 - lateklilerin gtln ve 11&1.tlnde ilk teminat makbuziyle Galata EekJ it-
halat GUmrUjil binutndaki Komiayo na gelmeleri (126) 

1 
Haılcı A.skeıi Hıta-ı'--- KUR UN 

ABONE TARiFESi 
atı llAı.laıı ı 

• 4 
Memleket Memleket 
içinde dışında 

ÜçUncU Kor birlikleri içla 300 to
nu yumup.k ve 700 tonu Mrt olmak 
tlıere bin ton buğday kapalı zarfla 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

95 
260 
476 
900 

155 Krş. 
425 • 
820 • 1600 • 

ıtıUbayaa edilecektir. tlıaıesi 24/ İkin· Tarıresinden Balkan Birli~! için ayda 
oıuz kuruş düşülür. Posta birJiğir.e ıir. 

cikA.nun/ 1938 Sah gllnU ııı.nt 16 da meyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
dır. tık pey pa.ruı 4500 liradır. istek- ıamıuedilir. 
liler ~rtname ve eVl&f'mı Ankara ve Abona ka)'dını bildiren mektup '"e tel-

ırar Ocretlnl, abone parasının posta \"e-
İstanbul Levumı Amirlikleri Satm )'a banka ile yollama Ocretlni idare kea-
alma Komlayonlarmda ve Çorluda dl Dzerine alır •• 
Kor S&tınalnıa Kc ·~yonunda göre- Yeniden 5 abone yazan veya 5 •bone 

Gllz hekimi 

Or.Muıat RamiAgdı 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 

Tarla başı Cad, URFA Apl nma 

nakletmietir, Tel: U553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

ıonra eaat ikiden altıya kadar -
Sağlık 

St'rvlslmlz 
swnıa doktorumuz Pazartest stmım 

aat on ~ bucUktaD )'lrmlye ka1 u ıaı
uıemıa ldanbutlllr.de, CUmart.eal g\lD!ert 
de saat Hı.. ıt a kadar L&lell Ta)')'3n 
apartımanJan UdDd daire Do aumanuıa 
da.ima okuyuculanaua JecU lıupoa mukao 
bUlnde kabul eder· 

Ayni tekilde dit doktorlanmm da oln> 
yucwannııam .aılrl•rlat tauar lıuluıamalro 
tadır. Dif dOktorumua hbrettlD Dttmea 
t>arm&kk•pı btlkl&I caddestııde 12'7 DUIU' 

rada puarlell cfuıleı1 aaat 1' Ue to ara. 
1U1da bUluncidU stlıl dolctor Necatı Pall
ot de Karalcöjr llabmudlye caddell 1-1 
numarada 1&11 •• cuma stml•rl aynt aaat. 
ıerde okuyucuıarımızm cıteıertne ballacdıo 

ıar 'Ve utalr tedarllertııl yapacaklardır. 
Ayni amanda lleftktq tramvay cact 

den Erip apartımanmda .. .ınııetçt Emle 
ll'ldan mubtac otcuyucuıanmızm OOCUll 
ıarm.ı .Unnet tıaecektlr. 

Aynca AU&r81 t'ertn ll:czuıelll ,. 
QJDda 1152 numarada 80nnetçt t'8 mbbat 
memunı Nuri Eşsl• KURUN doktonıaua 
Hrectoğt en,1ekstyo:ı.lan tıebertııl Jedl ıru

poa mukablltnde " abonelertmı.e ea ebo 
veıı ıeralUe çocuklarmm IOmıet ımıeUo 

yelertDI yapacalltlr • 
rsımıerlrıt yudı~ımıs doktor, dl~ " llllDo 
oet('llere mtıracaat ederken KURUN'tm 
blZm•t kuponundan fedl tane ptUrmelı 

ı~-KUR UN--.. 
Hlzmel kuponu 

Bu ınıpoııu gazete tdareııtne get.°:'enlft'. 

ı - Kllctlk lllnlaruu paruıa tıutınrlaı 
ı - Kurunwı lleklmlertne parum b&Jctrrı. 

,, - KURUN ıo txtNctKANUN 1g3g 

-

BaşveklJlet itstlastik Genel DlreklörlüğiJ. 

Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyo· 
o undan: 

1 - 26 forma kadar tahmin olunan 936 - 37 senesi Maarif Yılhgmdan 1750 
adet kapalı zarf uauliyte eksiltmeye çıka rılmııtır. 

2 - 1& sahifelik beher forması için 45 lira ılizerinden 1170 lira bedel tahmfıl 
edilmiıtfr. Yüz.de yedi buçuk hesabiyle 88 liralık muvakkat teminat vesikası ve
rilmek llzımdır. 

3 - Eks;ltme 17 Kinunusani 1938 ayınm Pazartesi günü saat 15.30 da U· 
mum MUdürlilk binasmda toplanacak o lan Komisyonda açılacaktır. İştirak ede
.:eklerin bir saat evvel teklif mektuplan le teminat .zarflarını Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. Numune dairede gCSrWecektlr. Şartname bedelsiz olarak 
Komisyon katipliğinden istenebilir. (41511) (8470) 

Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Birl:kler ihtiyacı için mamul olarak otus bin takım "Çaket, panta1cıe 
tozluk ve kasketten milte§ekkil,. erat kı§ lık elbise ve on bq bin kaput qaizda 
yazılı tarihte kapalı zarf usuliyle satmalmaı.:aktır. 

2 - Otuz bin elbiseye üç yüz bin lira ve on beı bin kaputa yi1% kırk bet 
bin lira bedel tahmin edilmiştir. 

3 - J3;1biae ıartnameai on beş lira ve kaput prtnaınesi yedi ytlz yirmi bet ku• 
ruı karırlığında Komisyondan alınabilir. 

4 - Ekailtmeıine (irmek iıteyeslc rin apğıda yazılı ilk teminat makbus ve
ya Banka mektubu ve prtnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarlDI 
belli giln ve saatten en geç bir saat ev vel Komisyona vermi§ olmaları. 

5 - "A,, Komple elbiaeni.ı: ilk temi natı 15.750 lira eksiltmesi 12-1-938 
Çar,amba günU saat 10. 

B - Kaputların ilk teminatı 8500 Ura ve eksiltmesi 13-1-938 Perşembe 
ıünil aut 10. (41553) (85151) 

1 lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 ------------İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müessesat eratı ihtiyag
lan için satın alınacak kuru soğ<,mın miktarları üe muhammen tutarları ilk 
teminatları ihale günleri ile ihale saatleri ve miina.kasa gekilleri aşağıda gös· 
terilmiftir. 

Muhammen i'lk te- lhaw ihale Münakaafl 
O insi Miktarı tut art minatı gQnU aaatı §Ckli 
Kurueoğan 8000 400 30 19-1-938 15 Pazarlık 

" 6000 300 23 " 15.30 • 
" 2800 147 ll " 16 ., biilrler. İstekliler kanunun 2 ve 3 ncü birden yazılanlara, mekteplerle kay oda-

rn&ddelerlndeki belgeelriyle birlikte larını ayrıca lenzillt yapılır. ımar. 1 Şartnameleri her gUn öğleden evvel Komisyonda. görülebilir. lsteklil~· 
belli gUn ve saatten bir saat evvel Türklvenln her poıta IMrkt:ind~ a - Hulrulr " man mtıeavtrıertne ber nin ilk teminat mnkbuz veya mektub1a ı-ile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. CÜ 

teklif mektuplarını Komiavona ver 1 Kf'RVN'n abone 1Jn::ılrr. uırııı ıcıtnun vnıııınn• rııırıııı" ""''11" ll':Tf'ntr ı' maddelerinde yazılı vesikalarile ber:ı ber ihale gUnU vakti muayyeninde Fın-
.. ~ıtre" flplf19tlrme nrrell 25 kunıtttır. --------------- lmel ..ı 18737) ınıı buJunmalan. (682) (8718) ___ ...___________ dıklıda Komutanlık Satmalma KomisY.onuna ge e".._ 



1 ~ - Ktmtm 10 lxtNCUCANUN ı 938 

Birinci sınıf Operatör -
llr CAFER 1.,A YYAH 
Umumf cemıht ve sinir, dlmaA estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parfs Tıb Fııküllesl S. asistanı, erkek, 
kadın nmeli)'allnrı, dimağ estetik 
"yüz. meme, karın bunışukluAu Te 
gcntllk ameliyatı". (Nasalye ve doAum 

ruD tehassısı.) 

Muayene s:ıbııhları M n c c !I nen 
8 den 10 a kadar li U 
Öğleden sonra Ocretlldlr. Tel. 44086 
Deyoj!Iu, Parmakkapı, RumeJl han. 

••llİlllllllllİlllmi .. İIİll .... __ 

................... 
Denizlevazım sa
lına ima komisyonu 

ilanları 

M. M. V. Deniz Merkez Sahnalma 
Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira 
olan 51 kalem eczayı t1bbiye ve mal
zemci sıhhiyenin kapalı urfla müna -
kasası 12. ı. 938 tarihine mlısadif çar
şamba günü saat 14 de vekfilet bnasm
daki komisyonumu.mia yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyeıile
rin hergün ve münakasaya gireceklerin 
de mezkilr giln ve saatte 675 liralık 
teminat mektupları ve kanunun ikinci 
maddesinde yazılı belgeleriyle birlik -
te teklif mektuplannr mezldlr günde 
azami saat on Uç bu~uğa kadar komis
yona vermeleri. Postada vaki olan te
ahhilrlc bu saatten sonra getirilecek 
mektupların kabul edilmiyecefi. 

(8571) 

••• 
M. M. V. Deniz Merkez 

Sabnalma Komi•yonundan: 

1-- 1. 29. 12. 937 gilnilnde kap:llr zarfla 
yapılan münakasasma talip zuhur etme • 
yen ve tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 
4 adet benzin motörilnün pararlıkla mU.. 

ıakasası 12. 1. 938 tarihine milsadif Çar 
pnba gUnU saat 11 de vekAlct binaamdüi 
ı<"Omisyonumuzda icra edilcce1...-tir. 

2 -Şartnamelerini görmek istcyenlcrln 
'ıergiln ve münakasaya girmek isteyen
lerinde 423 liralık teminatları ve kanunt 
belgeleriyle mezkilr gll!l ve saatte komis· 
yonumura 'müracaatleri. (25), 

• • • 
M. lıf. V. Deni:: Merkez Satınalm.a 

K o:nisyonumlan: 
l - 24 - 12 - 937 tarihinde pazarlık

la. yapılan mUnakasasma talip zuhur 
etpıe~·en ve tahmin edilen bedeli 
266700 liI a olan 5000 ton mazotun i
kinci defa pazarlıkla mUnakasa.sı 
14 - 1 - 938 tarihine mUsadif Cuma 
gUnü saat 11 de Vekalet binasında 

nıüteşckkll komisyonumuzda. yapıla
caktır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartnrunesini almak isteyenlerin her 
gyn, mUnakasaya iştirak edeceklerin 
de 14585 liralık temina.tlan ve kanu
ni belgeleriyle yevmi meZkilrda komis
yonumuza mUrncaatları. (8703) 

-..-.-·· Cilt- Frengi .,. dl9er ZOhrevT 

hastalıklar btrıncı snır mutahasseı 

Bitd Cld. W1191 ta:ı lllflsf TQYlfl t.emlJd t!11a n . 
Teıetonı aıMa 

CCledorı e0<:seme ıtaı:ıet l\Ostal&nrıı kCN ea. 
,....,_ Ptr,..nbl aonıeıt ... , 1•.edu ,,., •• -
,_ aa Uut tııUlıatıllnOo H•v• K~mu -.:.. • 

. ""* - .. damat içine~, ... 

--- Dr. lb11n Saıni ---
6ksilrU k şurubu 

Oksürlik Tc nefes darlığı boğınacı 
ve kızamık ökstirilkf cri için pek te 
strli illçnr. Her eczanede ve ten 

depolanndı bulonur. 

Dokloı 

Hafız Ce r. al 
LOK.HAN DEKbıl 

Dahiliye Mütelıanın 
Puordan başka gflnlerde Oğleden tonn 

Mat 12.3 tan e yal ltad&r llt&Dhulda Dtvu 
vohmda U04> oumuab bu.uat tabh!tı5tııdf 

butaıanm lcatıut eder 8&11. cumartat «tı.ıı 
leli şatıab '"11.6 12" 11Mtler1 hllklld fukaraya 

mabırustur. Muıı~ebane •• " teıetoa 
1239"- KııtıJr teleltm• 21t>M. 

Sahibi: A SiM US 

Ncfriyat mUdilril Refik A. SevenıiJ. 

' 
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25 iNCE SiGARA 15 UŞ 
20 KALll\J SiGARA KUR 

:::::::::::::---::m:r.::::::n:a:rm:==:: ... ..::::: 
• ii Meccani muayene 1 

il rerocmbe günlert eaat ~ den cı • lradar 
1
:i 

·ı : fi Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ H 

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA l;Yi 

tKiLMiS TOWUM GiQi V~~iMliDi~. 
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İdareleri İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı müesseseler için 125950 
adet limon 17 - 1 - 938 Pazartesi g{l
nU saat 14.30 da. Tophanede Satmal
ma. Komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 2519 lira 
nk teminatı 188 lira 93 kuruştur. Şart 
namesi Komisyonda. görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgeleriyle belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 
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DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ıcldı buçufa 

ak~amları 17 den 20 ye kadaı Ulc 

U tayyare apartmanlan ilriuci daire 

17 numarada baıtalannı kabul edu. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ 

dar hastalanru parasız. Kurun. Ha 

ber olruyuculanru dakupon muka· 

ı bdinde muayene eder. Telef: 239531 HVRU!Va abone olu
nuz ve abone ediniz 


