
' 

CUMA 

14 
•·Kanun .... 

YIL: at-a 
Sayı: 7188 - ta7 fS'l'A1mtJt; - Aııbn UMldMI 

Poeta kutu.su: 48 (ld4'1bul) . . ,. .... i'elgra.t adre81: B:unm • fsfantiul 
Telef. 2Hl.3 (Yazı), 24:Ho (idare) 

flAvemrzıe beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı he ryerde 
100 para 

En karışık meseleler mil- Fransız kabinesi 
letler cemiyetine gidiyor ~ene ~ehl~ke~e~ . 

. .. .. . Eskı Başvekıl Saro nun şımdıkı-
. Pazartesı gunu yapılac~k toplantıda nin yerine geçmek ihtimali var 

Yıne Habeş meseıesı görüşülecek · 
Avusfurga ile Macaristanda Cenevreden çekilecekler 

Paris, 13 (A. A.) 
_ Kabine, buglin 
mühim bir içtima 
aktedecektir. 

Cenevre 13 (A. A.) - Pazartesi ıü 
nü baılaya~ak olan konsey içtimaı do

layiaiyle Cenevrede vukua ıelecek ıi • 

Yaıi görüımelere çok büyük ehemmiyet 

\'erilmcktedir. Aza devletler hariciye 

lllzırları. içtima devresinin baılamaaın 

dan evvel toplanarak aralarında uzun 
Uzadıya görüşebilmek için huıuai ter -
tibat almıılardır. 

Yeni terimler 
Bu yıl memlekclimizin kültür hu· 

Yatında sessiz, sada ız bir inkılap ha· 
teketi ha~ladı. Hu inkılap ilk okul· 
l:ırJaki ilim H : fen Jer:ıkrine ait te· 
tiınlerin öztürlı;çeye çe" rilmiı olma· 
•ı<lır. Kültür Jfakanlığı her dt>rı:le 
kullanılacak terinıleri a)· rı ayrı birer 
bro~ür halimle bastınıuş, (i~retmen· 
lere dağrtnuıtır. 

Micesku Belgraddan bugiln aynl • 
mııur. 

Bu akıam öğrenildifine göre Dclboe 
ile Eden de aralarında pazar ıünü için 
Cenevree!ı randevu vermiıJerdir. Bek, 
ile konseyin diğer bazı azaları lda o 
gün Cenevreye gelmi.§ bulunacaklar -
dır. 

Diğer taraftan Sovyctler birliğinden 
bildirildiğine göre, teamül haricinde o 

tarak, Sovyetler birliğini konseyin içti 
mamda Litvinof veya Potemkin değil 
fakat Pariı büyük elçisi Suriç temsil e· 

liyecektir. l 
Litvinofun ve Po emkinin gelmeyi -

ıi~e reamt sebep ol rak mebus intihap \ _,,j"'' 
cdılmıt bulunan her ikisinin de yük • 1 -

Ec.ho de Paris ga 
zetesine göre, ma
liye Nazın B. Ban. 
net ile diğer bazı 

Namlar arasında -
ki ihtiliflann tes
viye edilmemesi ha-

sek Sovyet meclisinin ilk içtima devre B. Saro 
sinde bulunmak arzuları gösterilmek • 

dir. (Sonu Sa. 6 Sil. 2) 
linde kabinenin bu 

toplantı sonunda istifa etmesi muh
temeldir. 

Petit Parlslen gazetesine göre, Mali
ye Nazrrt, amele arasında tahrikata 
devam edildiği takdirde vazifesini ıf a
ya devam edemiyeceğini beyan ederek 
ve bu tabrikltm tamamiyle ortadan 
kaldmlmaaı içln icab eden tedbirlerin 
almmasmı isteyecektit. B. Bonnet'nln 

==···-·:::ı:·:· MWr.::. 

raaşveklD 
Şehı imize geliyoı 

Ankara 13 (Telefonla) - Bat· 
vekil B. Celal Bayar bu ayın yir· 
misinden sonra, İstanbula gide -
cek ve bir müddet Yalovada isti· 

1 

il raha tedecektir. 

dm- =---uu:m----•• 
teklif edeceği bu tedbirler yUzü.nden 
Nazırlar arasında bir ihtilif zuhur 
etmesi mümkündUr. 

Bazı Sağ cenah ma.hafili, pek yakın
da kabine buhranr zuhur edeceğini 

söylemekte ve radikal sosyalist lide
ri B. Albert Sarrout'nun B. Chau .. 
temps'a halef olacağını haber vermek
tedir. Bu mahafil, yeni kabinenin 

(Sonu Sn. i'i Sii. 2) 

Öğretmeııler den \erirken kitap· 
' lardaki eski terinıleri bu bro~ürJerJe 

BÖsterilcn yeni t••rimlere çe\"İriyor• 
lar. Geleeek yıl ) eni teriııı lef' ıııek
ltp kitaplarının içerisine <le:: ginni§ 
olacıaktır. 

Otobüs meselesi 
davaları 

Dün Ahmet Emin aleyhindeki 
davaların ikisine daha bakıldı 
Duruşmalar, bazı hususıartn sorul· 
ması için başka bir güne bırakıldı 

'hh"il yplundu &m1fhm a çok i
~ lerlenıi~ olan ~ocuklar için eaki yıl· 
"' lııtrd:ı üğrenmiı olduktan oemanlıca 

terimleri öztürkçe) e çe' irmek belki 
·~ 7 hfraı zorluk ola~aktır. Ilıma muka· 

bil talı,.il ha) atının henüz ba§langı
Clncla olanlar tamtersi büyük kolay
lık ile ) eni terimleri benimseyecek
lerdir. 

Zira veni terimlerin çoğu dilimiz· 
~e 'e hugünkü umumi hayatımızda 
ktılluıulngelen siizlerden alınını~ ol· 
d11ğu iı;in mektep çocukları daha o 
der lerin kitaplarını olmmağa başla-

1 
tnad:ın evvel hunları aile arasında 
öğrenmiş bulunacaktır. Mesela lıen
d'e e (geometri) deninde fransızca 1 
( dinıension) manaıma ol an osmın
lıca (but) kelimesi bundan sonra ı 
(boy} kökünden almnnş olan (bo
Yut) tor. Htsap (matematik) der
'İbde kullanılan (lıHıhzarp) tabiri 
httndan BOnrı (çarpmak} kökünden 
~;len ( çar.parı) dır. Hendese kelimt-
11 Yerine (geometri) kelimesinin ils
liin tutulmHr da hunun öıtilrkc;e kök 
1:rden geldiği (gen, ~eni~ ~·f'n. en) 
~1hi hali IUrkçe (izler ile ıkı ilıı:il\i 
httlunduğu anlaııılma mdamlır. Da· 
h• sonra hetıap der ine ( matfınatik ) 
d~nilmit huhmma•ı ır;f'n,• hu kPlimt>· 
~~tı (artmak) Tiirk ki)kii ilt: 'akm· 
'Kı t" bit olunma ımlan. lıhap tabi· 
t'İlıden ziva<le hn ilmin mahi~etini 
•tdın latınn~mrJamlır. 

Franko'nun askerle
rinden kaçanlar 

çoğalmış 
Cebelüttartk'ta sıkı tedbirler alındı 
CebelUttarık. 13 ( A. A.) - Asile· 

rin saflanndan kaçanların çoğalması 

dolayıaiyle burada bitaraf arazide bir 
Franko sUvarf mUfrezesi ikame ~dil-

mig ve sahil boyundaki muhafızlar, 

Tarif a, Algeİias ve Lalınea,da takviye 
olunmuştur. Bu noktalara birçok mit· 
ralyö1Jer yerleşttrilmi§tlr. 

Otobüa meselea etrafında yazdığı 

yazılardan dola~ Tan gazetesi bqmu
harriri Ahmet l.min Yalman aleyhine 
açılan davalardan ikisine dün birinci 
asliye cezada birbiri arkasına bakıldı. 

Bu !davalar, Sahur Saminin açtığı 4 
davadan birincisi ve Recai Nüzhet Ba· 
banın 3 davasından ikincisi idi. 

Saat tam S buçukta evvela Sabur Sa 
minin davasına bakılmağa başlandı. Sa 
bur Sami gelmemi§, yerine vekili Sadi 
Rıza gelmitti. 

Sadi Rız:anın veklleti kabul edilip 
suçluların hüviyeti tesbit olunduktan 
sonra müd:ieiumumiliğin, iddianemesi 
okundu, müddeiumumilik Ahmet Emi 
nin "İlk tart belediye reisinin izin al -
masıdır,. isimli yazısından dolayı mat
buat kanununun 21 inci maddesi deli
letiyle 480 inci maôdeye uyduğundan 

Sabur Saminin davasına ittirak ediyor 
du, Sahur Sami de istidasında kendisi
ne hakaret edilmit olduğundan huku -

(Sonu Sa.6 Sü.4) B. A'hmet Emin Yalman 

Tramvay Şiıketinden alınan paıa ile 

· Eminönü.ndeki binalar 
istimlak edilecek r Cnne~ Dil teori•i iki \ ılıl ırnhf'r.i 

ennj 'e ilmi metotlar il,. Tiirk clili· Ankara, 13 (Telefonla) - Tram - tır. Yalnız, binaların istimli.kinde bu· 
tıi Norveç oopunt limanımızda. .. • 00 000 1 . . n ıen~inJi~ini. ~eniı:li~ini i-hat İ· vay şirketinden alman 1.7 · ıra- lunan bina kıymetleri gayri menkul· 
ç,ıtı uirul'·orılu. Bu ilk ııa\'aŞ hittik- h y ki v b t nm İstanbul imarına tahsis edilmesi lerln irad ve kıymetlerini takdir ve 
ten sonra daha zİ\·atle pratik olan hir e a U apurunu a ıran hakkındaki kanun layihası, Encümen· tahmin ile muvazzaf komisyonlara bi-
1•fhav~ girdi: Yani i\dnri a<lnn ola· N • d • • lerden geçerek, Meclisin ruznameeine rer mühendis ile mimar verilerek, se-
t'~ lllektep ha ·ntmda kullanılan ilim o rveç gem 1 s ı· un alınmıştır. nenin in§aat rayiclerine ve binanın ea-
"e ren terim1erini nıillileştirmf>k i~İ· Llyiha esaalarma göre, bu para Ye· kl ve yeni olması da gözönünde tutu· 
~e kenclini ,·errli. Rn tt'rimlnin hir nicami ve Eminönü meydanının açıl- !arak, alakalılara usulen itiraz hakla-

k' lllını iiıtUrk ka,'Tlaklarma ~öre hacı• z ait 1 na alın d 1 ması için icap eden yerlerin istimlak n mahfm kalacaktır. 
1•

1
rdu, hir k1ı:mının. da Tiirk aı:lm· lelerine sarfolunacaktır. Bu kanunla tahsis edilen paranın, 

(art ~~lr1iklf'rini mf"\'clıma çıkarrh. O sahada maliye, hususi idare ve 
lJ k 'V f h k • L d d o yerlerin istimlakinden sonra kalan 

a ikatrn (GHthrtik) te çok •loğ· aap an mu Q emenın 0n rQ Q Belediyeye ait arsalar bedelsiz istim- kısmı EminönU - EyUp istikametinde 
~ olarak denildi~i gihi Tiirk dilindt lik olunacaktır. Evkaftan olan bina· 
''•er f•k / • , açılacak yolun istimlakine sarfedile-
a<>z 1 ri. her makııadr ifadeye kafi yapı masını ıslıyor lann da, bina kıymetleri takdir edile-
.. '·ardır. Me ele bunlann Hkh ,.e rek ali.kadalanna verilmek suretiyle, cek. 
,2•1ı hutuncluklan köşelere nüfuz ' Köstenr.e limanına girerken "Yek· Vapur, dün de yazdığımız gibi, 7.emtnleri cam.inin avlu ve meydanına lstlmllk meselesi bitince Belediye 
. re\ açıb çıkarrnak ,.e hu ~özleri ta" ,·apunınu batrrmış olan Non·ec; Kö tenr.eden haciz konulduğu halde bedelsiz olarak iade olunacaktır. emrine brrakılan binaların yıkılması 
ıyltıtifik bir meto't il.- 1' ·· • .. ol P<le- bandıralı frania , apuru evnlki ge- !t1m11ş olduğundan burada tutulma- istimlak işleri Nafia Vekaletinin ve Eminönü meydanınm açılmuı !ıı • 

ASIM US ce saat 24 de limanımıza gelmiJ, Bü- 11 için icap eden tt>rtihat almmı~tı. kontrolü altında, Belediye iatimlA.k tanbul Belediyesi bUtçeainden yapıl&· 
(SonuS~6,BU~S~) __ ' __ ~~d~e~r~e~ö~n~te~r~in~a~e::....::.de~m=-=ir~le=m~i~ti~r.~~--------~--~·'~S~on~u=-=Sa.==-~6~S~u~··.~3_,_ ___ k_an_mı __ u __ h_Uki1mJerlne ________ :a6re ..... ~yap~~ll&cak--------~-----· ------------~------------
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Ruhiyat tetkikleri 
-········································ .. ······ ... ······-·········-
iç·nizde el sürülme
miş defineler var! 

Be ki siz hu defineleri asla hula 7 adınız. 
Giita.e.t ed!p :ıuıamassanız hendi/erini size 

1 öliinciye kadar- göslt1rmiye
cehler belkı .• 

Herhangi devirde olursa olsun, in • 
sanlar, kendilerinin bir kaç ucuz ma -
ldeni cevherden ibaret olduklanna inan 
mayıp, bedenlerini kendi mallan far • 
zetmişler ve kendilerini de o bedenden 
ayrı bir §ey zannetmişlerdir. 

Her yerde erkekler ve kadınlar "el
lerim,, "ayaklanın., "başrm,, "vUcu -
dum,, ilah. gibi sözler sarfederler ve 
bu suretle bd:lenlerinin kendi malların
dan ibaret olduğuna işaret etmek ister 
ler. 

Maddi mevcudiyeti gerçekten kavra
yan ve işgal eden hakiki '•benlik,, hak
kında ise daima değişmekte olan bir 
çok noktai nazarlar vardır. içerimizde 
bulunan ve bize tasarruf dden "ben ,, 
in ne olduğunu anlamak için binlerce 
sene harcanmış fakat pek az şey öğre
nilebilmiştir. 

İnsan ayni zamanda ıuna kanidir: 
Eğer içerisinde ibulunan ve kendisi 

ne sahip olan hakiki "ben,, i bulabilir 
ve biiyük ''yaratıcı kaynak,, ile münase 
betini keşfedebilirse bütün diğer mese 
lelerin hepsi halledileceğine ve yeni ye 
ni, sulh, aşk, muvaffakıyet ve saadet 
derecelerine çıkacağına emin bulunmak 
tadır. 

Ken'li hakiki hüviyetinin O'dhili kal
dığı müddetçe, inkisar, hezimet. ve yeis 
ile kar§daşacağını bili)'Or • 

Hakiki hüviyetini, yaratıcı kaynak 
ve haya tile olan münasebetini öğren
diği zaman dahi nasıl düşünmek icabet 
tiğini, arzu ettiği geyleri elde edebil -
mek için nasıl davranmak ve ne yolda 
yaşamak lazım geldiğini öğreneceğine 

§Üphe yoktur • 

Keıı:lilcrinin kim ve ne olduğunu bir 
sok, ama bir çok kimseler bilmiyor. 

Nereden geliyorlar, niçin buradadır
lar. Buradan aynldıklan zaman nere
ye gidecekler? Burada kaldıklan müd
det içinde yanıp tutuşduklan saaldeti el 
ve hayat ile olan münasebetini öğren
de etmek için ne yapmalan gerektir? 
Bunlardan hiç birisinin farkında değil
dirler. 

Dört yanları anlayamadıklan esrar 
ile kuşatılmıştır. Hakim olmadıkları kuv 
vetlcrin darbesiyle oraya buraya atı -
lırlar. 

Meçhul ve fakat gayet kuvvetli zih
ni ve ruhi kanunlan devamlı surette 
ihlal etmektedirler. 

Bunun cezası olarak da hezimete uğ
rarlar. Betbaht olurlar. Önlerinde ve 
arkalannda karanlıklar ... Bu hayat i -
çcrisinden geçtikleri sırada, panldayan 
kar.:..4ız bir ısık onları uçuruma, çık -
mıız yan sokaklara götürür ki, orada 
da inkisar, hastalık ve yine hezimet 
bulunmaktadır. 

Böylece hakiki hüviyetinden haber • 
siz olan ömürleri geçen insan oğullan 
için, yegane kılavuz ışık "ümid,, ışığı • 
dır ki hazan bu ışık da, scbtsız ve sö -
nücü bir ışık çıkar .. 

insan oğlu, büyük işler yapabilcce -
ğine ve saadetini temin edecek her şe
ye malik olabileceğine inanır. Seçtiği 

işte çok yükseleceğini, herkes tarafın
ldan sayılacağına iyman etmiştir. 

Ölümden t iksinir. Hayat onun için 
bir çok cazibeleri olan bir varlıktır . 

Bununla beraber çok geçmeden, ken 

disine kılavuzluk eden limit ışığının da 
insanı şaşırtabileceğini görür. 

Artık inkisara uğramağa başlamış -
tır. 

Kurduğu planlar, muvaffak olmaz. 
Saadet getireceğini umduğu §eyler se 
falet getirmeğe başlar. 

Lakin ümid ziyası, ona, parlak gün -
terin daha ileride olduğunu işaret et -
mektedir. Bir defa daha yaralarını sa
rar, muvaffakıyctsizliklcrini unutur 
yeniden atılır. Fakat yeniden hezimetle 
re ve inkisarlara uğrar. 

Böylece, hayatın akşamı oluncaya 
kadar devam eder. Nihayet ümit ışığı 

tehlikeli surette dalgalanmağa ve ha
yatın başlangıcında olduğu kadar so -
nunda da bulunan karanlıkta söner. On 
dan sonra fani hayatın nihayeti demek 
olan korkunç ölilm günleri yaklaşır. Dö 
ner, maziye iç acısı ve teessüfle bakar. 
Hcyat, umduğu §eyleri elde edememiı
tir, her şey bitmiş.. 

Bu suretle yalnış bir rşrk takip et -
miş olduğunu anlar. Bu yanlış ışğı ta
kip etmek yüzürlden hayatın hakiki fır 
11atlarrru kaçırmıştır. 

Saadet ve muvaffakıyeti temin eden 
meçhul bir takım ruht ve zihni kanun
lara muhalif hareket ettiğini sezer. Ar
tık yeniden başlayamayacak kadar ge
cikmi§tir. 
Eğer insanlar, umumiyetle kendileri 

ni kurtaracak hakikati bilselerdi, insani 
yetin bu mağmum çehresi değişit1di. 

Öğrenilmesi lazım gelen §Udur ki, er 
kek ve kadın bütün insanlar, kendi mu 
ka!dderatının dizginlerini ele alabilmeğe 
ve kendi arzularına göre istikballerini 
tayin etmcğe kadirdirler. Bu büyük ha 
kikat umumi surette anlaşıldıktan son 
ra teferruat bol bol kendini gösterecek 
ve herkes daha iyi bir muvaffakıyet gü 
nüne kavuşacaktır, 

İçerinizde meçhul ve el sUrülmcmiı 
defineler var. 

Bir zamanlar, herkes trafmdan ter • 
kcdilmiş kısır bir toprak vardı. Birçok 
kimseler bu toprağı istihkarla çiğneye
rek geçtiler. Daha iyi, daha :davetkar 
yerler arıyorlardı. Sonra bir gün bu 
kısır arazi üzerinde biri durarak kaz
mağa başladı, dünyanın en zengin al -
tın madenlerinden birini buldu , 

Yanınızdan geçip gidenler sizi ala
ka uyandıramayan, Jdonuk bir insan far 
zcdebilirler. 

Belki hakikaten görUnUşte öylesiniz 
dir. Belki siz dahi kendinizi öyle sanı
yorsunuz. Hatta bazı defa kendi kendi 
nize gizlice şu tarzda söylenmiş olabi
lirsiniz: 

" Ben donuk ve hiç alaka uyandır -
mayan bir adamım. Bende bir karakter 
kuvveti yok. Bende para kazanmak ka 
biliyeti yok .• Hiç bir şeyi iyi yapacak 
iktidarda değilim. Mesela şu adam, ne 
güzel keman çalıyor .Şu kadın ne gü -
zel şarkı söyliyor. Şunlar ve şunlar ev 
inşa ediyor, para yığıyor ... Şu, ne güzel 
söz söyliyor. Fakat benim ellerim be
ceriksiz.- Şu mahir, cazip. muvaffak 
ellere nisbetlc benimkiler hiçtir. 

Ben hiçim. Muvaffak olamamış bir 
adam ... Şu insan güzel , şu insan kuv -
vetli, şu alim ,şu mahir .. Fakat ben -
Ah ben acaba maharet dağıtılırken 

(Arkıa.sı Ye<lincide) 

inglltere gene en kuvve\li 
deniz devletidir 

İngiliz siyasisi Vinston Çurçil İn 
gilterenin silahlanması hakkında yaz
dığı bir yazıda "1938 ıenesinde mede
ni milletlerin, silahlarına ve ıilahlana
bilc.•.:eklerine göre., ölçüleceklerini işa
ret ettikten sonra diyor ki: 

''Bu vaz·yet dahilinde, İngiliz bah
riyesinin kuvvetli olmasiyle haz duya
biliriz. Sil5hları bırakma senelerinde 
bile, mevcut silah ve teşk·latı en mü
kemmel derecc~nde muhafaza etmek i
çin her sene en aşağı 50 milyon İngi
liz lirası harcanmıştır. Tamir mahiye
tinde olarak, küll iyetli miktarda kruva· 
vazör ve zırhlı meydana getirilmiştir. 

f 11gili zu Tıldan 

''1935 de İtalyan tehdidi üurine 
amirallik bütün İngiliz flos·Jnu en mü
tekamil unsurlarla teçhiz edebilecek 
bir vaziyette bulunmuştur. Bilhassa, 
hava b:icumlarına karşı toplarla ve 
zırhlarla müdafaa usulleri ilerlem=!tir. ·-----Yazan:-----. gemileri ilan ettiler ve b~ cevaplar da• 

1 

ima daha yükselen bir sesle verilmştr: Lord Fişer: "İngiliz bahriyesi hep 

Vinston Çurçil 7 Kanunusanide, İtalya :ıs er bin 
tonluk iki zırhlı yaptıral.:ağmı ıöy iyor. 

birinci mevkide seyahat eder.,, derdi. 
İngiltere bugün filosuna, mesela İtal
yanın sarfettiğinin aşağı yukarı dört 
mislini sarfediyor. Tabii yeniden yapı
lacak hesaplarda daha fazla bir masraf 
görülcl.:ek. 

------------ 1 Ertesi gün İngiltere cevap veriyor ve 

Bugün tersanelerde ve ferdi deniz 
tezgahlarında her nevi birçok harp ge
misi yapılmaktadır. İnşa halinde olan 
be~ kruvazör vardır. 1938 programına 
göre, en kuvvetli sınıftan yeni bir filo 
inşa edilecek. Biltiln diğer harp gemi
leri de inkiıaf ettirilecek ve bahriye 
kadrosu genişliyccek. 

Bugün hiç bir devlet, hattA bütün 
Avrupa devletleri bir araya gelse bile, 
İngiltere kadar kuvvetli bir deniz harp 
kuvveti çıkaramaz. 

ÇÜt"çİI, Amerikamn da yeni gemiler 
yapacağını iıaret ettikten ıonra. Fran-

SPO~ 
Hava kupası 

maçları 
Bu /ıa/la Beşiktaş ve 
Güneş dömifinal mii
sabakasını yapacaklar 

Hasılatı Türk Hava Kurumu men -
faatine olarak; Galatasaray, Beşiktaş: 
Güneş, İstanbulspor; Vefa, Beykoz: 
Süleymaniye, Pcra; Şişli, Kurtuluş ve 
Arnavutköy klüplerinin iştirakiyle üç 
sene evvel başlanmış olan Hava kupası 
fudbol turnuvasının dömi finali bu pa
zar günü saat üçte Taks::n stadın.da 

Beşiktaş ve Güneş klüpleri arasında o
lacak ve bu karşılaşmanın galibi rle 

gelecek pazara Taksim stac!mda final 
maçırtı Galatasaraya karşı yapacaktır. 

Lik maçlannda Güncıi 3-1 yenen 
ve bu sene yaptığı m:isabakalarda hiç 
mağlup olmamasına n.ğmen fudbol 
federasyonunca kabul edilen averaj 
sistemiyle likte UçüncUlüğe indirilen 
Bcşiktaşın: bu yeni usul sayesinde İs
tanbul birincisi olan GUneı1e kaqı bu 
pazar ne netice ala.:ağı merakla bekle· 
nilmektedir. 

••• 
Hava Kurumundan aldıgnnız bir 

mektupta ''Kupa turnuvasına i~~:rak 

etmiş olan - yukarda isimlerini yazmış 
olduğumuz • klüplere bu haftaki maç 
için verilecek davetiyeleri almak üze
re bugün ve yarın öğleye kadar bu 
klüplerin murahhaslarının Cağaloğlun
daki ,Krum merkezine müracclatlan rica 
edilmektedir. 

sanın da sulh için denizlerde kuvvetli 
bir amil olduğunu aöyleyor ve İngiliz 
kara ordusuna geçiyor: 

İngiliz ordusu ancak Fransız ordu
suna nisbetle mutalea edilebilir. Fran-
sız ordusunu da, 1938 de, &!;ker mev
cudu itibariyle, hiç bir devlt-t geçemi
yecekt:r, -tabii, Rusya ni..istesna. Bun
.dan ba§ka, Fransız ordusu, kadrosunun 
birliği ve olgunluğu itibariyle her or
dudan üstündilr. Fakat, Almanynda 
ordu mevcudunu grttikçe çoğaltmakta 
dır. 

Orduları istikbaldeki bir harbe göre 
gözden geçirecek olursak, görürliz; ki 
serbest milletler hava cihetinden zayıf 
bulunuyorlar. Süphesiz. miisıadc alma
dan bir söz söyliyemiyccek olan Ge -

neral Veygand, bir müddet evvel Av· 
rupadaki hava kuvvetlerini ,öyle tesbit 
etmişti. 

Almanyanın 3,000, ltayanın 1.200 
İngilterenin 1.500, Fransanın 1000 
tayyaresi var. 

B. Baldvin bize. İngiltere hava or -
.dusunun, bize çok uzak mt-mlekctler 
hariç olmak üzere, her milletinkinden 
üstün olacağım vaadetmişti. Bu plan 
yerine getirilmemişse hava kuvvetleri
ni §imdiye kadar ihmal etmi§ olan dev
let adamlarına büyük bir mı:suliyet dü
şer. 

Amerika Yeniden 40 Harp Gemisi 
Yapbnyor! 

Deniz.de silahlanma yarışında bü
yük devletler biribirlerine ::evap ver -
mekte devam ediyorlar: 

Bu son bir hafta içinde, İtalya, İn
giltere ve sonra Amerika vanacakları 

1 ıamvay hallı için 
yollaı 

Tramvay geçen yerlerin .ufalta çev
rilmesi meselesinde Tramvay §irketile 
Belediye arasındaki ihtilaf t.alledile -
memiştir. Ankarada bulu~a;ı Muhid -
din Üstündağ orada, Nafia Bakanlığt 
ile temas ederek bu durumu da, hal -
ledeccktir. 

Geçmiş liurunlar: 

'lJ S sene evveD 
lb> lbll ~ lYı n 

T.ondrada bul1111an l'unan Kral ve 
Kraliçesi dün otomolıillc ,ehrlmi:de bir 
gc:inll yaptıkları esnada anı bir surtllc 
önlerine rıkan bir otomobille müsademe 
tlmişludir. 

Kralire a6ır ve Kral lınfif sureltc u 
ralanmışllr. Kralı otomobiline çarpan o
tomobil kaçmıştır. Rir suikasttan şüphe 
cdllmel:ledlr. 

Giiuterin 11eşinden : 

"Olabilir,, 
Göring )ılba§ında ne~rcttiği bir emirnamede biitiin 'Alman mille-

tine 1938 senesi için lıare.lıct düsturu olarak ~" i~arcti rnrmi~: 
- Bu olabilir." 
Bu İ~flretin yerinde olduğunu anlatmnl; için de: 
- llitler bu olamaz sözünün doğru olmadığmı isbaı etti." 
Demi~. 
Acaba Fiihrcr'in mrıaı·ini ve Alman hal'a ve ekonomi ruızınnın bu 

özleri le talıal·dwk ettirmek is tcdiği şey llitler'in dörı sene· 
lil: dwnmni progrnmrnrlnn JQ38 scne.rıine isabet relen işler midir? "f ol•sa 
A.ı·rupa lıarita.~ını yeniba~t<ın ~izmel& davası mıdır? 

HASAN KUMÇAYI 

kendisinin 52 b:n tonluk ik zırhlı yap· 
tıracağıru bildiriyor. Uçüncü cevap A· 
merikadan geliyor ve bu da, tabii in· 
giltereyc değil, İtalyaya bir revaptır. 

Amerika bunda da rekor Jrmnak iste 
yor: 52 bin ton değilse de, 50 tonluk 
fakat, üç zırhlı yaptıracağını eöylüyor. 

Amerikanın yeni deniz silahlanma 
programı hakkında "Nev York Herald 
Tribune,, gazetesi şunları yazıyor: 

Cuınhurreisi deniz kuvvetlerini 23 7 
bin ton daha artırmak isteyor. Bu ıu· 
retle, Amerikan donanması 1.186.000 
tonilatoya çıkacaktır. 

Bu rakamlar Vinson TrammeJI ka-
nununu geçmektedir. O kanunda deniı 
silahlan Londra ve Vaşington muahe· 
deleri ile tahdit edilmiş oları miktara 
göre tesbit edilmişti. Kanunun müddeti 
1936 sonunda bitmiştir. 

Yeni plana göre yapılaı.:ak olan ge· 
miler şunlardır: 

so•şer bin tonluk 3 zırhlı; 
27'şcr bin tonluk 2 tayyare gt-misi; 
36'şar bin tonluk 3 veya 4 kruvaıCS ; ,...J 

28'cr bin tonluk. 3 veya 4 hafif ruvJ11 

30'ar bin tonluk 20 toprido; 
l O'ar bin tonluk 6 tahtelbahir. 

Bu suretle yeni yapılacak harp ge· 
milerinin adedi 40'ı bulmaktadır. 

! ~awan lk©şesı 
Sarışınlara yeni saç 

nıollası 

Kaıdm tuvaleti evvela yaşa göre ayrı 
lır, sonra esmere ve sarışına göre, da .. 
ha sonra da her kadınnı liususiyetine 
göre •• 

Bunun için mesela saç tuvaletinde 
16 yaşından 30 yaşına kadar olan ka • 
dınlara mahsus bir şekil vardır. Fakat 
bu da, sanşına ve esmere göre aynlır. 

Bugün son olarak, 16 • 30 yaşmdald 
sarışın bayanlara yakışacak bir aas; 
modası çıkarılmıştır. 

Bu tuvalette tepeden arkaya hıesı 

ldilz bukleler hakimdir. Saçlar almdaJS 
ve şakaklardan alınarak arkaya vcrill• 
yor. Bu ıurele aaçlann yüzü değil, terf 
görülüyor. Saçlann teBi de ekseriya 
daha parlak kalmı§tır. 

Bu tuvalet ayni zamanda, yuvarld 
çehreleri uzunca göıtermefe yarar. 

Esmerlerin yeni aa~ tuvaletini de ıoD 
ra göreceğiz. 



16 Yaşından küçük çocuklara sinemanın 
yasak edilmesi elıajıııda 

ilk tedrisat ispekferle· 
ri neler söylüyorlar? 

Si11ema seyreden 

lCUçUk çocuklara sinema yasak edil 
ltıcli ıni, edilmemeli mi? 

IJı. '13~ mevzu meclise verilen bir teklif 
trıne son günlc11de kültür muhitinde 

e~ fazla görüşülen meseleler arasına gir 
lııiı bulunmaktadır. 

kırklareli saylavı ve Çocuk Eıirge:c ku.:u~u başkanı Bay Fuat 16 yaşrn-
n kuçuk olan çocuklara sinemanın 

l'lsak edilmesini istemektedir. 
""'~ay Fuat teklifinde şöyde demekte
""r: 

•• 
- Aşk ve cinayet filimleri ahlak 

~e te b" ü • d · • r ıye zerın e tesulen çok açık· 
tır. Artistler gibi boyanarak, giyinmek 
:~:ar gibi yaşamak ve sinemalarda gör 

11&U cani ve hayldud gibi hareket et -
~tk isteyen çocuklar az değildir. Si -
d ~ya giren hemen her çocuğun elin
Jc c hldızlann birkaç fotoğrafı ve batta 
01lclcııiyonu bulunmakta olduğunu gö 

tij 
Y.<>rWI! .ı, 

'llu mevzu etrafında ilk tedrisat ia • 
l>tkterlerinin fikirlerini almayı dü§Ün· 
~!iı:tı. Müfetti~lcrin topl ubulundukları 
. r ıırai:la odalanna girdim. ttk olarak 
1~~ckter Süleyman Edip düşüncesini 
'°Yle hUlasa etti: 

l'elcıife temel yapılan teıhiı çok doğru 
On altı yaıına kadar çocuklara si • 

~~anın yasak edilmesi hakkındaki tek 
1'/ okudum. Çok isabetli bir teklif. Tek 
~ t temel yapılan teşhis de çok doğru,. 
~•kikaten küçük çocukların taklitleri-
0 ıtıevzu olan çıplak sahneler, ve yine 
~~rın hırsız polis oyunlanrun perde
~ ki kanlı ve vahşi neticeleri, yarınki 
taı Yatın bozuk hüviyetinin ilk silin • 
tı çizgisi ve kötü rengi oluyor. 

çoettklar .. 

lenceleri yapmak lazımdır. 
Bundan baıka bizde henüz pek geri 

olan çocuk ve sinema mevzularının re 
niştctilmesi ıcnginle§tirilmesi nesil il· 
zerinde yapılacak en hayırlı bir İJ o • 
lur., , 

tspekterler odasında bu mevzu ha • 
raretle görüıülüyordu: 

İspekter Süleyman Ahmet de: 
Sinemalann ııhhi dununu da noban 

" - Bana kalsa dedi, 16 yaı bile 
az ... Bu i§i biraz daha arttırmak gerek 
tir. 18 • 20 yaılan da bu yasağa girme 
Udir. 

Küçük çocuktan sinemaya götüren· 
ter yine anne ve babalarıdır. Hıfzıı • 
sıhha kanununda çocukların ainema iti 
ne yer verilmittir. Bana kalırsa (beni 
göstererek) seni bile ıinemayagötür • 
mem. Çünkü bizim ainemalarımıı; yal
nız çocuklar için terbiyevi balamdan 
muzır değil, ayni .r:amanda büyükler 
için de srhl?i bakımdan zararlıdır.,, 

İspekterlerle görilfmek üzere gelmit 
olan Eskitehir ıaylavı Stemat özda • 
mar da mevzua temas ederek dedi ki: 
Umumi ıinema çocuklara yasak edilmeli 

"'- Bay Fuadın teklifine ben de İl • 
tirak ederim. Çocuğun sinema görmesi 
ve gördilğil film ruhu üzerinde tesir ic 
ra eder. Çocuklar içi nayrı 6inemalar 
ve onlara mahsus filmler olmalıdır. Si
nemalardaki perde üzerinde yapılan 

§eyler çocukların ahlakı üzerinde de 
tesir icra eder. Perdeden çıkarak çocu 
ğun ruhuna girer. Çocuklara çocuk ter 
biyesinden noksan olan filmler göste • 
rilmemelidir. 

Film itleri ile belediyeler de yakın
( .Ar~ Yedincide) 
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... ŞEHiR HABERLERi~' 
Yolların sağından 
.yürümek usulü 
l>Dn istik IAI cadde

sinde tatblka 
başlandı 

Tramvaylara istasyonlardan binmek 
ve karşidan karşıya çiviler arasmdn 
geçmek gibi yaya halkın emniyeti hesa 
bına alınmış bazı faydalı tedbirlerden 
sonra, dün de yaya kaldırımların sa -
ğından yürümek usulü tatbik edilme
ğe ba'lanmııtır. 

DUn bilhassa Beyoğlunda İstiklal 
caddesinin her iki tarafına müteaddid 
zabıta memurları konulmuştu. Memur 
lar, yaya kaldırımların ortalarında du
ruyorlardı. Aşağı yukarı yirmi otuz a· 
dımda bir memura tesadiif ediliyor ve 
bu memur, istikametini değil de, ciheti 
ni ıaıırtan yaya halkına. nezaketle ''da 
ima sağdan yürümesi,, icabettiniği ha
tırlatıyordu. 

Kısa bir zaman içinde halk buna a • 
lııtz. Dün geliti güzel, konuştuğumuz 
bazı yaya halkı, bu tedbirden pek 
memnun olduklarını •öyliyordu. Mem 
nun olanlar bilhassa ihtiyar kadın ve 
erkeklerle, çocuklardır. 
Kanıık gidip gelmeler azaldığı için, 

kendilerini itip kakan veya tesadüfen 
ezip inciten bulunmuyor. 

Yeni yaya nizamı kaldımnlarnnızm 
darlığı dolayisiyle hasıl olan mahzuru 
da nisbeten ortadan kaldırmııtır. 

Ahali bir tertip üzerinden yürüdü • 
ğilnden fazla kalabalık olduğu vakit, 
kaldırımın bir yarısında nihayet birbir 
terinin önünde veya arkasında kalmayı 
tercih ediyorlar ve yol tıkanmıyor .• 

Sokaklarda araba ile çocuk dolaştı -
ran anne veya mürebbiyeler de ayni su 
retle kaldınmın sağını takip etmek mec 
buriyetindedirler. 

--o-

Ha/hın midesini bozan 
gem ekler 

Kolanuı ve pis yemek yapıp satan 
dükkSnlann kapanma&ı hakkında Be
lediye tarafından karar venlmektcdir .• 
Fakat bu karann tatbiki bazı rcsmt ve 
muamelelerden dolayı ancak üç, dört 
ay sonra kabil olabilmektedir. 

Bu vaziyet istenilen net~.:eyi verme
diğinden talimatnamedeki b~ .• a ait 
maddenin değiştirilmesi ve teftişten 

aonra derhal kapanmaları için alika
darlar tetkiklerde bulunmaktadırlar. 

--o-

Araba tipleri 
Elarabalan için tesbit ediJerı tipler 

tayin edilmit buluıunaktadır. Bunlar· 
dan ikinci bir tipin de tetkiki aybaşına 
kadar ikmal edilecektir. 

Köprübaşındaki dört 
klübe yakında yıkıhyor 

Devlet demirgolları Sirkecideki 
bazı binaları kaldıracak 

Eminönü mey -
danının tramvay 
şirketinden alınan 

paralarla genişle -
tileceği nıalum -
dur. 

Belediye ilk it o • 
larak Karaköy köp
rüsünün iki başın -
da bulunan dört ku
lübeyi kaldırmaya 

karar vermiştir. Bu 
lübeleri kira ile tutanlar kısa bir za
man zarfında buraları boşaltacaklar -
dır. 

Diğer taraftan Karaköy tramvay du 
rak yerinin kaldırılması Uzerine orada 
genişçe bir saha meydana çıkmıştır. 

Yalnız burada bir tek geçit yeri müs 
tesna kar1ıdan karpya geçmek yasak· 
tır. Köprünün sağ tarafını takip eden· 
ler Ziraat bankasınm önündeki yaya 
kaldınmdan yürüyerek ilerdeki geçit 
yerine gitmektedirler. 

Belediye buradaki izdihamı ortadan 
kaldırmak için yaya kaldınmnu eski du 
rak yerinin hizasına kadar geni§letme 
ğe karar vermi§tir. 

Yaya kaldınm, meydanın karp ta • 
rafındaki deniz yollan acenteliği önün 
deki kaldınmdan daha geniş olacaktır. 

Diğer traftan Devlet Demir yollan 
da Sirkeci meydanının genifletilme11ine 

çalıımaktadır. Bu cümleden olarak Sir 
keci garındaki polis komiserliği binası, 

Demir yollan idaresi e<:~~neli ve aı
keri yollama dairesinin bulundu~ Ja. 
sım ile köıe<Jeki iatasyan lokantası yı
kılacaktır. 

İlerde bu meydanın daha geniıtetil· 
mesi için Ahırkapıya kadar olan aaba 
daki otel ve binalar da istimlak edile • 
eektir. 

RektiJı ün talebelere 
ziyafeti 

Üniversite rektörü Bay Cemil Bilsel 

her yıl sömestre tatilinde tertip ettiği 
talebeler çayı bu yıl da yapılmaktadır. 
Evvelki gıJn Tıb Fakültesi talebesine, 

dün de Hukuk fakültesi talebesine ve
rilmiştir. Rektör talebe ile birlikte bu
lunmakta ve talebelerin muhtelif ihti
tiyaçlannı dinlemektedir. 

ihracat konirolö
getiştirilmesi 

Şehrimizde bir kurs 
uçdmasıoa karar 

verildi 

•• ru 

Hububatımızın standardizesi için bat 
lanmış olan tetkiklere ehemmiyetle de 
vam olunmaktadır. 

'fUrkiye baş kontrolör muavini Naz
mi Ziya Iktı&at vekiletinden aldığı bir 
emir üzerine bir müddettenbcri Adana 
ve Mersin havalisinde yapmakta oldu· 
ğu tetkikatını iknul etmiş, bu hususta 
bir rapor hazırlayarak vekalete vennif 

tir. 
Bu rapor, bububatımmn standardiıc 

edilmesi etrafında bir nizamname yaP, 
mağa memur ediL'lliı olan heyete veri· 
lecektir. 

Diğer taraf tan hububat ile beraber 
portakal ve mandalin ihracatmıu:ı mu 
rakabe ve kontrol edecek elemanları ye 
tiıtirmek için açılacak kura hazırlıkla· 
nna da geçilmiştir. 

Bu hırs bu ayın sonuna doğru tstaıı 
bwda açılacaktır. Kursa iktısat veki • 
leti meyvecilik miltehassısı profesör 
Bade memur edilmiıtir. 

Bundan başka ders vermek üzere 
Türkiye bat kontrolör muavini Nazmi 
Ziya, tktısat vekaleti kontrolör mü • 
tavirlerinden Zeki Doğan tayin edil • 
mitlerdir. 

Kontrolörlilk için f ktısat vekaletine 
yüksek mektep mezunu 600 kadar genç 
müracaat etmiıtir. Bunlarlia.n ancak 22 
kiti alınması tckarrür etmiş olduğun • 
dan, lisan bilmek ve ticaret mUessese
lerinde çalışımı olmak gibi istenilen ev 
safı haiz bulunanlar tercih edilecektir. 

Kura on bet gUn nazar! 15 gün ame
li dera olmak ilzere bir ay devam ede· 
ce.ktir. Nazari derslerin bir kısmı Tica
ret odası ııalonlannda, bir kısmı Yük
sek tktısat ve Ticaret mektebi binası 

içindeki ldevlet kimyahanesinde göste
rilecektir. 

d 'l'akUtte zorlayış, onun içinde bulun 
lt~l~ pisikolojik ve fiziyolojik merha -
-. trı tabii bir şekılde ya1amasına im
~ n \'ermiyor. Ve böylece erkenden haı 
) i'ln bir cinsi hassasiyet, zamanında 
lı. 'P•lnıasr icabcdcn diğer mühim hayat 
() atır]ıklarının yukarısına çıkıyor ve 
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Nazari dersler bittikten aonra pro • 
f esör Badenin başkanlığında olmak ü
zere 22 kontrolör bütün ihraca tliman· 
larımızda bir tetkik seyahatine çıka • 
cak, bu tetkikatta muvaffak olanlar, 
derhal vazife görmek ihere muhtelif 1i 
mantara gönderileceklerdir. 

Kontrolörlere 150 liradan başlamak 
üzre 250 liraya kadar maaı verilecek
tir. 

nı h~ı-· al\ırn oluyor. 

~t~ır~ız polis oyunları temsiline, per 
~~l kı vakalarm tesir altında bırakıcı, 
tıı ide ve hakikate götürücü zararlan 
tuı:~ .. e\lersek bu vaziyetin muzaif kö-

gunü hesap edebiliriz. 

cırı'illnız çocuklann da sinema ihtiya
~ a burada ehemmiyetle işaret etmek 
•it]ını~ Eğlendirirken terbiye edici te • 
"e trtnden istifade edeceğimiz çocuk 

ıgcnç filimterine çok yer vermeHyiz., 
'Pckter Recep Çekiç ilave etti: 

.. Çocuklara eğlence lazım 
~rı~.~~.rklareli saylavının 16 yaşın -
)a 

1 
uçuk olanlann sinemaya tiyatro-

ı_ a ınrn l . 
ıı:ctrğ' ama an hakkında mechse sev-
~-~ 1 

teklif l!yihasına memnun ol • 
il.tiı:tı ak ll'lUrnkün değil .. Ancak, kana • 
bahs~ı~Öre, böyle bir teklü mevzuu 
boıaıt uğu ~aman, sokakları doldurup 
~11 an Çocuklara sinema ve tiyatro -

aratrrı 
lar1 &ah ayacak tekilde meşgul olacak 
Onı aları göstermek de lazımdır .. 

leline arın rrıaruz kaldıkları ve terbiye 
b.rda ll'lcnfi tesirleri dokunan mevzu
dc k n Uzaktaıtırmak isterken herhal -
TıUnd:rt: t;OCuklarrnın icaplarını gözö-

Ulundurmak ve onlara çocuk eğ 

; Oazetelerdea akisler ı 
) .............. "'"""'""'"""''""""""""'"""""'"'"''"'""'""""" ... '""'"""'"'"""'"'""""'""""'""'"""'"'"'""'"'"""""""""'"'""""""'""''"'"_" .. '' 

MUSiKiMiZ ESMEHI MiDE 
FESADINA UCRA TTI 

Akşamda, günün hadiseleri sütunun
da F. Tan ur yazıyor: 

- Ben esmeri badem ile beslerim f 
Her yerden bu şarkı ititiliyor ve 

gına veriyor doğrusu . .,Esmeri bu ka· 
dar beslemek olur mu? Bakalım esmer· 
lere tiımanltk yakııır mı?,, diyeceği 
geliyor insanın. 

Beyoğlu Halkevi, musikimize anz o
lan yeknasaklıktan ve zevksizlikten 
usanmııt olmalı ki, kaydı bu ayın on 
betinde başlayıp sonunda lıitmek, ve 
elemesi ~utena bir hakem heyeti hu· 
zurunda yapılmak üzere sesine güve
nenlr için mükafatlı müsabakalar aç
mıştır. 

Musikide bu gibi canlılıklar saye
sinde, esmer belki fazla fıstık yiyerek 
midesini bozmaktan kurtulur. 

BiR IÇKl IST ATlSICl 
Ulusun "Yankılar,, sütunundan alciı· 

frmız bir parça: 
Son inhisarlar ilivemizde ıehirleri

mizde satılan içkilerin miktarını ve nü· 
fuslara cöre bunlarda han&i tehirlerin 

ba1ta geldiğini gösteren bir istatistik 
nqretmi§tik. 

Bu istatistiğe göre, "rakı,.da Gazi. 
antep birinci, Adana ikir.1.:i, İstanbul Ü· 

çüncü gelmektedir. 
Herhalde bir çoktan bu kıyaslama

da rakıyı taze balıkla, midye, istirid
ye, istakoz, pagurya, karides ile içen 
İstanbulluların birinci geleceklerini u
marlardı. Hatti ben de öyle düşünür
dilm. 

Demek k tahminimiz yanlışmış: Ga
ziantep fıstığının bunların hepsinden 
baskın bir meze olduğu anlaşılıyor! 

FRANSADAN AMERIKAYA 
GiDEN ALTINLAR GERi 
DONlJYOR 

Amerika bankalarında birikmiş otan 
altınlar Fransaya gönd"rilmekte de -
vam ediyor. Son olarak, ''Champlin,, 
transatlantiğiyle Amerikadan Fransa· 
ya 5 milyon olarak altın daha gelmiştir. 
Bu suretle, tcşrinisanidenberi Fransa
ya gelen altınların miktarı 45 milyon 
dolc:n buldu. 

Bunlar, vaktiyle Fransadan Ameri
kaya giden altınlarla mukayese edilin-

ce pek cüz'i kalmaktadır. ı 936 sene· 
s inde Fransadan Amerikaya 89 milyon 
dolar, 1937 senesinin ilk dokuz ayın
da da 38 milyon dolar altın gönderil
mişti. YekOnu 127 milyon dolar olan 
bu miktarın bugün Fransayı ancak 
üçte biri dönmüş bulunmaktadır. 

ÖLDORVCVNON 
KALPAZANLICI DA 
VARMIŞ! 

Fransızların "öldüri1.:U,, adını ver • 
dikleri Paris canavarı Vaydman•ın mu
hakemesi ilerledikçe yeni yeni suçlarr 
çıkıyor. Bu arada, caninin, köJlrijne 
getirerek tuzağa dü§ürdüğü bir kadın 
daıha vardır. Fakat, bu kadın, katilin 
elinden yakasını kurtarmış ve kaçma
ğa muvaffak olmuştur. 

Diğer taraftan, Vaydınanın kalpa
zanlığı da ortaya çıkmıştır: cani, Kana· 
dada bulunduğu sırada, 1928 senesinde, 
aahte para basmak ve piya~ya çıkar· 
mak suçu ile hapse mahldim olmuştur. 
''Öldürüo:i.,nün o zaman Kanadadaki 
büyük bir kalpazan şebekesiyle be
raber çalıştığı anla~ılıyor, 

-0--

Slnop vapurunun kur· 
tarılmasına çalışılıgoı 

Geçenlerde Karadenizde büyük ka • 
zalara sebebiyet veren yıldız karayel 
fırtınası esnasında Ereğli limanında ka 
raya oturmuş olan Sinop vapurunun 
Türk gemi kurtarma şirketi tarafınldan 
kurtanlmasma başlanmıştır. 

Vapur, sivri kayalarla dolu bir sabi
le otumıuı olduğundan baş ve kıç ta • 
raf tan olmak Uzere iki yerden delin • 
miş, fazla su almıştır. 

Tahlise geçilmeden evvel dalgıçlar 

vasıtasiyle evvela bu yaralann yerleri 
tesbit edilmiş, sular sızdınlarak kıs .. 
men kaptılıruştır. 

Bu itibarla bir kaç küne kadar fillen 
tahlisiye ameliyatına geçilecek vapur 
yüz!:lürülerek karaya oturduğu yerden 

kurtanlacaktır J '!! 
-0-

Eşekle nakliyat 
Belediye Eminönü ve Beyoğlu kaza· 

Jannda qekle nakliyatı menetmI§tL 
Bu kararın diğer kazalara <ıa tetmil 
itine ıubattan itibaren ba§lanacaktır. 

Allkadarlara bu hususta tebliğat yap.ti• 

mı ıtır" 
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KORKU 

Önceleri korku vardı. 
Korku daima ak§amları gelirdi. 

Gündüz her:.ey mrıkcmmel, yolunda
dır: Jia,·a a ·dınlıktır \e in an öğle
den onra yatağa yat a hile pt!k İ) i ka 
panmamı pencerelerin aralığmclan, 
dıı.arclan hiraz beyaz t~ık girer. İn· 
.. a~ bu ışığa bakabilir, gözleri <lalabi-
1 ir, hu ı:ıı;ığı kucaklayahilir... :!lava 
aydınlık! Göz kapaklarımız ngırla
~ırken, nef c imiz muntazam ve daha 
~e~Ji sesli çıkınağa ha lor: farkında ol 
madan m,ınız. Ve, <.i;le uyku undan 
uyamrke~. beyaz perdenin delikle • 
rinden odava a\'nİ hevnz lıir 1~ığm 
ıtir<Haini 1?örlirü~. HP.r§ yolundadır. 

Gündlizün ... İn an o katlar çok 
şey yapar ki: Be~ikte "eyn arabada u
yur. nğlar \"eya susar, küçüciik elle
rini oynatır, hazan güler ,e, Ö)ledik
Jerine ı;öre, dünyadan haberi yoktur. 
Daha doğnmı, büyükler hu hayal i • 
çinde ya~ayorlar. Yanh~. Ba:.ımı • 
zın Ostüne iğilen, ullnn ve tuJıaf hl • 

haf e ler çıkaran hu §ey ne? 
• ~ihayet hir giin fll\lnımuzu ka -

zanryoruz ve, -senelerce ı;iirdüğü -
müz itin, Lter gene yannnızda oLnn, 
ic:ter olma~m. i ter uyanık olalım, i~· 
ter uyuyalım- nnlryonu: ki, o garip 
,ey lıaminnemizin ba~ı imi~, o tuhaf 
tulıar ecler de insan diJind "ninni 
yavnun, ninni,, demekmi§. 

f 

Giinden giiue dünya gittikçe geni~
), or: !ihayet bir giirı kendi kendi
mize kalkıp arabnmn i<;inde otunı
vonı1. Bir ba~ka gün, kohuklarırnızm 
altrndan hiri i tutarak, ilk adrmlan
rnızı atmağa çah~I)·onız.. Bir ha~ka 
gün mana ı olan ilk sfü:\i eöylüyon1z 
ve cıı niha,·et bir gün de. drşan çık· 
ma~a hazırlanırken, oclanm orta~ın
da, heyaz elbiselerle, bnbamnım, par
maği ·le bizi gö tererek cıöylediği şu 
sözleri anlayonız "Bu lH•nim o~lum 
beııiın ! Delikanlı oldu ınıı nlla1ı !'' 

"Bir yaşında, iki yaşında, iiç yaşın· 
da, cliirt yaşında" elemenin ne <lemek 
olduğunu anlama ak llile, biliyoruz 
ki diin) a bizimle beraher büyümekte
dir. Hele gündüz ne gfüel ey! İnsan 
O)'lll) or, yiyor, ge,·ezelik ediyor, gez
meye gidiyor, ma nl dinleyor, hüvük
lerin arasına girİ) or, hirc;ok §ey ~iirii· 
yor, hnşit veya kıirışık , ·akalar ve <lün 
yadaki lıidi eler, gözlerimizde, baba
mmn eözleriyle yiikselerek ,·eya al
!';&larak, yahut anamızın kucağmcla 
veya ütnine E,·a elimizden tutmuş 
giderken, hakikiğ ni lıctleriyle ,.e 
tam manalariy1e görünilyor. 

Fakat hiitün bn iyi şeyinin orta -
ında, ışık :ılımda ve ~irültü arasın· 

da, içimde birdenllire garip, ku~uoi, 
)U\"arlak. kocaman bir şey yükseli
yor. Biliyorum ki. hu, haminnemin 
yüzUnnü ha 1aliılir; hirdcnhire bir 
kapının efi~inde gürüniiyor veya ga
rip bir ses çıkarıyor: Beni kar§ı mda 
~örünce ,aşırıyor. Buna ra~men, en 
aydınlık bir günde hile, anlamadığım 
garip bir hicı, akşam olclu mu, kor -
kunç bir şekilde kaJlıma çıkl)·or, bir 
ıUrlil alı~amayorum. 

girdiği yerlerden §İQ1di odaya san a
rı JRıklar giriyor, <luvarlc.ı ... ta, ta,·an· 
da, beyaz clolahın iı"'zerindc, yavaş ya
''u~. tilre~crek, se·siz e~ iz dola:Jıyor. 

Bunların arka~mda da korku! 
Korkunun ne 'iicmlu var, ne hir 
hiçimi; i!;inde u , ·ar da elenemez, 
anla:ı.ılnbiJecek bir ınann ı da ) ok. 
IIi lerimizle farketıniyoruz amıı. §U· 

racıkta, yamhacıunız<1a olılu~unu an· 
layoruz. Bu hirLi mi, yok a hir şey 
mi? Kim bilir ncnha? Bir tek, fakıu 
hini ere~; hiçbir yerılc d<'ğil, fakat 
lıer yerde. Şımlnn ~eçi) or, oraya 
Şo pnuunudZirlıüni nı doh c mrl 
gidip mırıldanıyor. onra ötede tek· 
rar mırılclam ·or ve, daha fenası, ~u-
uyor. 
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ne giize] ey! İn~ an korkar mı! Oka- ,._ _______________ ,, 

dar karanlık ta de~il. yatağın percle
simlen etraftaki ~C) ler farkedilehi
Jiyor: İşte ma•a, ovuncak dolabı, E
vanm kanepesi. elhi e <lolnhı... ya
hut ... pek iyi gi;riinmeyor ... 

Şimdi ı:;ine ·arı;: ha~layor. Uyku i
le korku knr~tm gihi ayaklariyle tek· 
rıır kofuyorlar. Şimdi biri öne J!CÇi· 
yor, onra iitekisi ... Daima olduğu gi
bi yan~ı uyku kazamvor: Tutuyor 
korkuyu yutuyor \'C o ko koca kara 
veya insana emli:.e Yeren yollu yol· 
Ju e~Jzlikle. rnuzaff erccc:ine. yata~m 
iizerine oturuyor .... 

Du kule ue? • e hiçim yiikselC 'e 
sip ivri! tnhlhliı;ine renk renk. 
Garip şey, tepcı:;indc in anlar da var. 
O kadarcık ·er<le nn ıl da duruyor
lar? Tiir<lenhire, kul enin ter>c~indeki 
beyaz hir j keml~nin iizerine otunı
' eriyorlar, ·alı ut da dii~ü •orlar; on
ra ncıağı doğru kayıyorlar \'e yere i
nince G) örgy'nin kure11n a kerleri 
gihi küçiir.ük kiiçüciik oluyorlnr. İş· 
te iıncli gicliyorlnr ... ve 'iiriidük~e 
bü ·ii ·orlar, bü' iivorlnr, oda) a gireıni 
yec k kadar hii cii) orlnr; hep-inin 
rengi ha ka hnşka ,.e ... 

- E,·a ... Ben onlarla herııher ~it
mem ... Sö ·le µitsinl<'r onlnr! Ilen 
onlardan kiiçii~iim •.• Bı"'n hurda kn· 
lacağım •.. Sen de ı:titme, annem a~ ~it
me in! Onlar yalnız ~iı inler ... Her)· 
si ne de parlak parlak. diiniifl flunı
yor ... Heo i sıcak \"e oğuk... \nne, 
heni <lliviiyorlar! ... Anne!..." 

( Deı amı var) 

lslanhul boı sasında 
İstanbul borsasmda 

0

dün muameleler 
yine hararetle geçmiJ, Türk borcu tah 
villeri yiıkselmckte deva metmiştir. 

Dün birinci tertip Türk borcu tah -
villeri 18.75 den ikinci tertip Türk bor 
cu tahvilleri 18,70 den muamele gör
müştür. 

Bundan başka Ergani tahvilleri 98,50 
den, Sivas Erzurum tahvilleri 95 den 
muamele görmüş, bir lngilzi lirasına 

Merkez bankası tarafından 629 kuruş 

kıymet tesbit edilmiştir. _,,_ 
Şehrin sıhhi vaziyeti 

Zahire Borsası 
12-1- 938 

BııAday yumuşak 

IluAday sert 
Arpa Anndol 
Çavdar 
Yulaf 
Kuşyemi 

l\h!:ır s.-ırı 

Z. yoğ :rcmcklik 

Gele ı 

Kr. PL Kr Pa 
5 30 5 36 
5 27,5 
• 12,5 
4 34,5 
4 7 

7 22,5 7 28 
4 25 

33 30 •2 -

Giden 
BuMny 90 Ton Susnın 28 Ton 
Arpa 15 
Il. PC)'nlr 14,5 
Ka~nr 3A 

.. le badem 5,1/4 " 

.. Afyon ~00 Kilo 

H • K. saııi - 938 Cuma 

Oıile neşri)atı: Saat 12,30 Plakla Türk 
musikisi. 12,50 lln,·ndis. 13,05 Pldkln Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif pllik neşriyntı. 

14 Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 lnkılôp der
si: Ünh·crsltcdcn nakll'n Ilecep Peker ın-
rofınclan. 18,30 PJiikh:ı ıl:ıns mıısiki~i. 18, 
45 Saz eserleri: Kcnuınl Reşat. Piyanist 
Feyzi. 19 Konrcr:ıns: Çocuk tcf'.biycsi, Ali 
K6mi Akyüz. 19,30 ncyoğlu Jl<Jlkc\i gös

teril kolu !anır ndan lem il. 19,55 Horsa 
haberleri. 20 Necmcıtln Hıza \c nrkndnş· 
J:ırı larafınd:ın Türk musikisi ,.c hnlk 

ş:ırkıları. 20,30 Jla\•a rnporu. 20,33 Onıcr 
Rızu tarafından ıırııpçn SÖ) lev. 20,45 Bn· 

yıın Muzaffer Gliler ,.c arkndaşları nlra
fından Türk musikisi ve lı:ılk şarkılan. 
(Soat aran) . 21,15 Orl,c trn: l) Fuclk: 

TEPF.BAŞJ ORAM KISM1 

111111111111111 

Saat 20,30 da 
ERKEK VE 

HAY ALETLERİ 

111...11~ 
11111111~ 1 

Piyes 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lenormand 
Tlirkçesi: t. Galip 

Artan 

OPERET KISMl 

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

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General!? 

1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T etki· 
latr,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ----Tefrika numarası: 3t 

N ormandi kıyısında. 
Bir insan olduğu anlaşılan bllyllk bir 

"Paket" .... 
General Kuıyepo/un Paris

tcn k<U,.·ırılı§ valrosıruı ait eski 
ıalıkihat dosyalan, 7 sene o:ıra 
onun halefi General Miller lm
çırılmca, açdarak. cçki mesele
nin naJrl olup bittiffei ')Cniden 
gözden gc<;İrili ·or; bu arada o 
t·a/iuı .şalıitlcrinin ifadeleri ohu
nu ·or: 

- Biz, 26 Kanunu ani pazar gii
nii kiiçük Kahur~ elıri ynkınında de
niz kı~ rmda bir ~ezinti )"BJH) orduk. 
Ortalık ya,·nş ym as karıırı"ordu \'C 

refnkntimdcki kadm bana e\e dön
mek Hizumnnılan hnlı$elti. Sahil hu· 
rada kayalar ve ur.urumlarla rlolu· 
rlur; geniş ahada hir manzara görii
leınez. 

Dirclenbire motör ı:;üriiltü. .. ü İfit -
tik ,.e kocaman ızri renkte llir otomo· 
hilin, kızıl renkte ikinci hir oto
molıil taraf nıdan takip edilerek, de
nize ıloğnı yol uldı~mı srçıik. Ora· 
da iki otomohilin ~cldiği vaya yolcu
lara mahc:u hir ·o1clan ha~kn ge~it 
yoktur; dola ı;:iyle lıiz şaşırdık \ e 
kendimiz ı;öriinmemek için, büyük 
bir tnş yı~ını nrkn ına saklandık. 

Her iki araha, alıilrlen a~nğı yuka
rı 100 metre hericle dunlular; çünkli 
yol oradan öte)'e gilmt>z. İlk otomo
bilden iri yarı, perdah traş edilmiş 
urath bir ndamm dı:.arıya sıçradı
ğmı ve a kerr.e hir tavırla arnhanm 
kapı kanadı öııiinde ceplıe alıl1ğını 
J;Ördiik. İkinci olnrnk ta, ufuk sa· 
kallı hir aılnm onun arkacıı sıra dı~a
rıya çıktı. Her iki .. i de otomohilin 
içerisine el attılar , .e bir pakete hcn-
7.eyen uzun bir şeyi <1r~arJ1•n çektiler. 
Bn aralık olomolliJin ölliir kapısın· 
<lan poli iiniforınnlı hir adam ılı~an
ya çıkıp di~f'r iki .. inin yanma p;itti \e 
onlara ynrdıın etti. ikinci, kızıl oto· 
rnohilllen ele iki ki~i inıni ti; hir er
kekle olclukça açık renk mantolu bir 
karlın! OnJar ıla ilk otomobile yuklas· 
tılar. 

Birkaç dakika ~eı:ıi, sonra bu lliirt 
alısın hüyiik "paket" j naı.ıl denize 
ıloğm ta) ıdıklnrma ahit olıluk; po· 
li te yaııları mı ) iiriiyordu. Uiziın 
için fİmdi, nk arn Jo.ıı;luğunun miip
Jıem ı.,ığın<ln bile, paket sandığımız 
~eyin hir ...... in an olduh'llnn eçmek 
mümkün oluyorılu. Viicmlun gövıle 
kı mı, kalı\'erengim i hir bezle yahut 
la yorganla örtiiliiydii, lıacakl:ır hu 
<irtlidcn <lrarıda kalıyordu. 

Bana refakat edcıı kadına, dedim 
ki: "Bak, uda hir molörhot 'ar!" hu 
ek criya lıalıkçılarm kuHumlıklan 
altı düz hir kavıktı ''e mot(iriiniin lıa
fjf lınfif ielcm;• inden çıkan kı ık ho
murtulu ses dnvulu\"Orclu. fç~ric:in
cle duran hir ııılam, hir kiirekle hunu 
kabil oldu~n kadar alıile yak1a,,tır· 
mn~a ı:;ayret celi) ordu. 

Dört ~alm, )iikleriyle mercliven -
den suya alçaldılnr. Adamlardan hi -
ri, hinlenhirc arka ma dönerek, ar -
tık g<'ride knlnn poli e se lendi, hir -

kaç çift lakırdı söyledi. "ElhLeJeri' 
<leği tim1el i ! Hiç bir ~eyi unutmaını• 
lı ! Hepsini tam yapmalı! diyor o .. .'' 
Yaııımdaki kadm, onun ru ça söyle
diklerini hana höyle tercüme etti. 

Dört ki,). buz gibi uru hataçık• 
geçerek motörhotun yanma okuldu .. 
lar, yüklerini motörbota fırlattılar, 
kendileri de hinıliler. Sonra motör 
nrhızla açık denize yollandı. Ref a .. 
katimdeki kadma .4Btmlar böy)e De'" 

reye gidi ·orlar ki?" dedim. Ak§am a• 
lncahğında im kadar mÜiahede etmi~· 
tik, ki gere karanlığı ha trrdı. Buna 
rağmen ı;aJıilden hiraz uzakta, motÖ" 
rün Uzerine clo -;nı ~ittiği istiknmctte, 
bir vapunm <lurdu~'lınu seçebilılik. 

Polis, artık gri otomobile döndfü 
kukuJete ini ve apka ını çıkarıp içi"' 
ne atarak. içeriye ı;irıli ve bir müddet 
sonra palto ve por kasketi ı::iymi o· 
lnrak tekrar dı arıda göründii. He .. 
men otomoh!I in mottirii r.evrildi, gri 
otonıohil lıarekt>le ~eçerek, oradan 
nzakla~tı. Dirlikt ı;ezcliğim kadın, e .. 
''e dönrne~e mechur o1<ln~ndan ,.e 
her ikimiz de hu me elcve karışıp 
hula~mak İyi olmıyaca~ı hisı.inde bn .. 
hındıı~'ltmuzdan, hen kendi ine sür' .. 
ati~ Yiirli 'erek kızı] otomobilin ya• 
nınılnn J?eçip J?İlmeği tf'klif ettim. 
Kaburga ,·annnk için ı;iclilecek ha kıı. 
hir yol yol hı. Krzıl otomobilin ŞO'" 
förii yere inmi . rnotörü muayeneyle 
uğra ıyorrlu. Ayak e )eri kula~ma 
ak edince, arka ma dönerek, bize 
haktı..... lıize övle ı;cldi. ki bakı§'• 
cmni ·ctsizlik, ktı"kıı ifadr. etti ordu· 
Ben yanımdakine "Hiç bir e -. aJ .. 
dm~ etme ·iniz ve etraf mıza bakma .. 
ymız !" dedim. Otomobilin yanından 
geçtik ve ı:ene kalahalık semtlere u• 
lnştı~ımız ?aman, içimi,ı; rahatladı, 
memnun olduk! 

Derken haı;kn alıitler de ihbarda 
bulunuyorlar. Önce Parisin ta yanı
ha._mila. onra sahile vakm bir köyde 
ve bundan sonra ela iki otomobilin 
hir müddet durdul-lan ve içeri inde· 
kilerin kalınıltı ettikleri hir dörtyol 
ar!zmcla ...•.. hiivle birçok noktalarda, 
~ri ve kızıl otomohil1erin göriildüğii 
ileri iirüHi •ordu. Ilummla beraber, 
hu arada tercdıliitler de başgö teri .. 
yor. Kocaman, kt1v,·etli bir otomobil, 
F.:ut •epofun kntmlı 1 ile ~alıitlerin 
işaret ettikleri miiclclrtlere ı::öre arada 
ı:;eçen znınan zarf mdn Parisle sahil 
ara mclaki me nfe,·i ı:te~i~ olııhiline 
ıle, kızıl otoınohil. hir taksi ola· 
cak. Bir tak i ynlnız ehir ara ı me-
nf<>lne ~iirc vnpılım~ cleğil midir? 

Dir orman mulıafızı. sonra da mli· 
teaddit köv cınkin1rri, balıkçılar, ,e
hirliler mUıııalıe<lelerini poliste zapta 
ı:;eçirtiyorlnr. 26 Kanunusani pazar 
hgüniine kada.r hir kaç J?;iin bir \'apur 
de,·amlı urette Tormandi salıilinin 
hu kı mı boyunca dolaşmıştır; hal· 
huki, lıa ka uman hir vapunın bu 
sahil yakınma ı:;<'Jdi~i hemen lıt:men 
lı iç göriilmemiş gilıi bir evdir?! ..... 

'(Arhan tJai)' 

~_, Bu hafta S A K A R V A Sinemasında ... 
DJnyanın en güzel aeaino malik 

(Alman Bülbülü) ERNA SACK'ı 

Op erellerln en gUzell olan , 

Her akşam geliyor. Hava karamrn
ğ;ı ba.Jadı mı o da ba~layor. En-eHl 
u.:ykuya, yorgunluğa henzeyor. Yemek 
hoşuma aitmeyor, Jokmalar hoğazım
rlan a.ağı inmeyor. Sonra gittikçe 
renk izlefiyor, gittikçe daha yavaş bir 
l1al aln·or. Lambayı yakıtlar, ~etirdi
ler; hirdenhire ıluvarlarda ~i>l~eler 
göriinme\'e ha~lndı. Fakat hu göl
geler giidüziln sokaktaki veya oda
daki ~vlızelcr gibi <le~il; hun larm bi
ı;imi de ha ka, rengi de ha ka. 

Vilayet hıfzıssıhha kurumu dün vila· 
yette bir toplantı yaparak ~ehrin sıh
hi durumunu tetkik etmiştir. 

lUlD!llllU!Jlll!T-11111 °:: Tiyatrosunda N İ s ç İ ç E G İ 

onra birdenbire gece olu~or, gece 
geç vakit oluyor. İnsan artık oyna\'a· 
mayor, hiç hir §l"Y yapamayor. An· 
nem ı;eliyor, "A11alı rahatlık ver in" 
~.... !!!;;;~üô °E•ii yütağrn perdesi· 
ıd ..... ,. ft Jlmbayı 'öndürü 1or. 
'Karanlıkta kalelik; ama zifiria karan· 
hk el eğil: pencerenin aralıklarından, 
c.ğleden sonra o güz~I hevnı ı~iklarm 
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Pek yakında SAKARYA Sinemasında 

CHARLES BOVER 
ve sarı§tnlann en güzeli JEAN ART UR i'le birlikt~ 

Bir Saadet Gecesi 
Şimdiye kadar görülen en gUzel aşk filmi 



OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsi 

Tefrika: 1a--------
1904 sonbaharmda, her §eyden da

ha ziyade Osmanofları büyük pana· 
Ylrtn alakadar ettiğini söylemi§tim. 
Grigorofun odasını geride bırakarak, 
arka bahçeye yan 8U dolu bir hen
dekten atladığımız dakikalar Zebra 
Osrnanof dizginleri birdenbire kıstı: 

- Panayırın ba~layacağı hudut! •. 
dedi. 

Ve, önümüzdeki meyilli tepe öze
tinde Kamahadm bataklık gölüne 
kadar toprakların işlenmiş bir ıe· 
illinden daha haika ve sert larakası· 
nı kulaklarında hissede ede panayı
rın kuru]ar.ağr hududu çizme~e haş
ladı. 

Fakat Zehra Osmanof hu iki üç ke
limeyi ne biiyiik bir gururla söylüyor 
du? Osmanoflarm kendisine anrdık
lan kml at Uzerinde, parm.aklan. 
}(arnabadı §İmal baTkanlarrndan a· 
Yrran sisli bir nihayete doğru ~idi
Yor; ve O manoflarm panayırı ku
tulmu§ bir oyuncak hareketiyle bir
denbire önümüzde canlanıp dirilecek 
gihi oluvordo. 

HaY'·anlarımızı meyilli tepe üze -
tinde yeniden mahmuzladığımrz va -
kit, panaymn kurulacağı hududun 
heınen yamha~ında. tahta bir duva • 
l'nı UÇ8UZ bucaksız hir nihayeıle çe • 
"irdiği gene. tahta bir kapı i1e, Os -
tnanonann kısraklarmr hiivütüp ye -
ti§tirdikleri hara gözükmeğe haşla • 
tnı~tr. Artık arka bahçelerindeki taze 
YeşilJ ikten e~t>r yoktu; sadece hu ye
ti11iği haranm sert topraklanna bağ
layan yol üzerinde uzak ve hakrmsız 
hir baraka ıı;öze çarpıyor; ve Hn bir 
hozkırm ha11ladığ1 noktada sebepsiz 
hir huşunetle insanı kendine doğru 
alıyordu. 

Zehra Osmanof diıginleri yeniden 
kıstı ,.e hf'lki de hP.nden çok daha ev· 
Vel onu göm1ii~ hir hareketle: 

- Yusuf ÜAmanofnn çah~tığr yer; 
(f'e·H. ôracla "altın,, yapmak istiyor. 

Wiur Osmanof un barakasr ilerde 
'e ayaklarl11lızm altmda o]duğu hal
de onu hoyunmz<lıın ~ok daha )·üksek 
hi86ediyorduk. Belki de hemen ar
kasına dü~en bir kayanın keskin si· 
loeti, höyf e hir his~i haıırlayabilir
di; fakat her ne olursa olsnn Yusuf 
O nıanofun harakaııında gözleri çe· 
ken bir ha .. Aa ,·ardı; vP. ıııriylediğim gi
hi, ondan uzakta ol<luğunmz lıa1de 
omm ağırlrğr altında adeta ezilmiş
tik. 

Yusuf Osmnnofun Karnahatta 0 al
tın,, yapmaya u~ra~tığrnı Osmanof
lara gelmeden claha en·el işittiğimi 
itiraf ederim. Ru altınlarla ne yapa· 
eaktı Yusuf Osmanof?.. Bunu ken· 
disinin de bilmediği nnıhakkak.tı. Şu 
~adar var ki Yusuf Osmı.nof 190-i 
*onbaharmda hundan da deha fazla 
)'" uvanna l\fihailo\'İçi umıwnak isti • 
)'ordu. Unutmak!.. Bunu kim söylii
)>or?. Belki de cloKnıılan ,Jo~nıya kcn 
disi ! .. Fakat Ü<ımanoflar ortanra kar· 
de§lerimlen halıııedildiği zaman hu 
kelimeyi s<iyliiyorlar mı?. Bilakis!.. 
~itekim oraya clo~nı korku \'e enılişe 
ıle bakan Zehra o~manof, Yusufun 
~.arr parlaklıkla tahiatini istila eden 
."altın,, kelime .. ini kf'n,Ji kendine bir 
ı'-. 
llt defa tekrarladıktan sonra: 
. - Kamabadm toprağı hunu yapa

~~~ir, diye ila,·c etti; Yusuf Osmanof 
cıyJe s(iylüyor. 

- Şu hald~ niçin onu bırakmıyor· 
•unuz? Yapsın? .• 
h lkimiz de altımızdaki hayvanlarla 

~uf Osmanof hu oyunu tekrar tecrü
beye kalkacak. 

Yusuf Osmenofon Karnabadı tu· 
tuıturacak gizli bir mahzen kadar 
herkese endi~e ,-eren çalışma odasın· 
dan sonra. O~manoff arm çiftliği bil· 
yiik stPplf'rİn hozkır hayatını almı~ 
gihiydi. Bununla beraber aşağı bal
kanların rarlak giine~i altında rüz
garı daha fazla hissediyorduk. Şimal 
halkanlarınclan koparak geli) ordu, 
ve Karnahad ı alçalmaya mecbur ol
<luğu dakikalar, Burı.~azdan Filibeye 
doğru hu geniş ova üzerinde keskin
liğini adnn a<hın ka) bcdiyor: oirden· 
hire kmlarak hir ram inceliğiyle es
mPğe ha~lavordn. Zehra Osmanofla 
lıananlarımr7.ı vakit nkit ilerive sü· 
rerkf'n, "kırılan bir C'am •• diye anlat
mak İ.;tPcli~im hu riiz!:arr parça par· 
~a <luvuynr(Jnk; rib:~·ar kmhyor \'e 
hir tepe,·e çıkıyor ı:rihi. biiyiik hara· 
nın kö~eı:in<lf' ys:dn:;Y.hehm)"lz kn 
nm ötesinde berisinde hemen her şey 
tl<'ği ivor<ln. 

Osm::ınofların harasında 

Selim Osınanof: 
- Harada lıer ,eyi yeni bulacak

sınız, demişti; Ot1rnanoflar hiç bir 
masraftan çekinmediler. 

Hakikaten. Osmanoflarrn iki yüz 
senedenheri Kamahatta meydana ge
tirmeğe ~ah·tıkları hara yeniden ya· 
pıhyordu. Daha otuz eene evvel Alı-

met Osmanofun hahau tarafından 
1 

tamir edilen ve hatti yepyeni duran 
her şey yıkdml§tı; bilhassa iki yüz 
metre uzunlukta ve Osmanoflarm kıs 

rakJarmı biiyüttiik.leri yer yenibaştan 
kunılnyor: hemen arkasına rastge
len eski yapı Osmanoflarm tarilıine 
kan~acak bir bina haliyle alçak ve e
hemmi~otl'!İz gözüküyordu. ' 

Zehra Osmano(: 
- Bütün plinlan liocam h-;zırla

dı; diye konu§tu; iki senedenberi ça· 
h§ıyor! 

Kocam! .. Zehra Osmanofan dudak 
Jannda bu kelimeyi ilk defa işitiyor
dum. Çünkü Osmanoflann içinde 
herkes Halil Osmanoftan balısediyor, 
yahut Halil Osmanof, Osmanoflarm 
içinde kendisini ilk plana alabilecek 

kadar göze çarpan hareketler yapıyor 
du. Hatta doğrudan doğruya Yusuf 
Osman of kontt§ulduğu zamanlarda bi 
le söz döne dola,a Halil Osmanofa 
~eliyor ve Osmanoflan 190-1. ııonba
bannda yalnız onun ayakta tutabildi
ği ileri FÜriilUyordu. Onun içjndir 
ki Zdıra Osmanofun dudaklarmda da 
olsa hn kelimeyi garip buluyordum. 

Runnnla berahf'r Zebra Osmanof 
c;özürıü burada keıımedi: 

- Rütiin planlar onnn ! diye de
vam etti~ fakat iki sencdenberi nasıl 

ı;:ah~tri;ma da hayret erlİ}'Ontm; her 
şeyden çahuC'ak bıkan hir tabiati var. 

Daha do~nı~n hiç bir şeyin üıerinde 
,Jurmak istemiyor. Halhnki istemiş 

ol•a. Halil o~manofun ha~in planın· 
elan tok daha ~abuk, Yuvanna Milıai
loviçi o~manoflara unutturabilirdi. 

(Deı•nm ediyor) 

.--KURUN-. 
ABONE T.~RIFF..Sf 

Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krş. 
3 aylık 260 425 .. 
6 aylık 4i5 820 

" \'ıllık 900 1600 .. 

8§ha~a yürüyorduk~ Zehra Oımıanof 
Yib:iirne bakmıyor; ,.e ~(izlerini ora
dan ayıramayarak, sabit ,·e derin bir 
tıef es ah~la, sadece onu clü~ünUyor· 
d Turife~inden Halknn Birli"i için nvda ll: IJ ~ 

otuz kuruş ılfışiilür. Posta birliftir.e gir-
d - Kim, diyor; diye hinlenhire mcyen yerlere P)da )'elmiş beşer kuruş 
Urdu; lnrakıvoruz tabii!.. zaınnıediJir. 

Ve ayni dakikada: Abona kn)dını bildiren mektup velet. 
- H lb ı.: h k k ı · J grııf ücretini, abone parasının posta ve-fi·. .. a tttu ıra ınaına azım, < e· 

ı, !;UnkU Yusuf O.-manof orada rah~, ya bnnka ile )ollama ücretini idare ken-
tt"ı " di üzerine alır .. 

'Yor. Yuvanna it.~ n~ra n·or orada.. Yeniden 5 ahone yazan veya 5 ı.bone 
l Yu,·anna ... Hu kel ime\'i iki 'lef a blrrlcn ~·uzılıııılora, mekteplerle köy orla· 
ekrarladı ve hecel~rinde ö ·le hir ha- lnrına anıca tenzillıt y:ıpı!tr. 

Qt~!la durdu ki. k11fasmı vontarak ,,.eç• Tıirkl11enin hu p<ıRfn nıuke::irıde 1 • • ,.. 
~lnı hissedivorrlmn: /\f' IWN'n obont un:rllr. 
. - Yuvanna .. Korkuyorum ki . Yn- ..,._~_ıır.e'.'I ı:ll'~iştirme iicrt•li 25 kuru!)tur. 
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iLK TURk GAZETEC.i 
NO. 7 

İn.sanın muhtaç olduğu gıda maddele
rini teksif eden bir usul bulunduğu 
gün Amerikada lokantaların kalkaca
ğına. ve bunların yerlerini otomatik 
hap makinelerinin tutacağına hiç şüp
he yoktur .. Tesadüf ettiğim boğazına 
düşkil..'l. Fransızları çileden ~ıkaran i· 
tiyat bütün Amerika şehirlerine şa
mildir. Zaten Amerikan yemekleri de 
pek o kadar mütenevvi değildir. Her 
şeyi kalori miktan üzerine hesaplan
mıştır. Sofra.da en çok görülen şey
lerden biri de bu itibarla taze süttür. 
Birçok kimseler sofrada sütlü kahve 
yerine büyük bir bardak buzlu süt 
içerler. 

Lokantalann bir kısmı da otomat
lardır. Buralarda ekseriyetle soğuk 
yemekler vardır. Fakat kahve, çay 
srcak, soğuk ve buzlu olarak bulunur. 
Elinizdeki beş veya on santimlikleri 
dolapların kenarlarındaki deliklere a
tarak camekanlar içinde gördüğünüz 
muhtelif salataları, yumurtalı sando
viçleri, soğuk etleri alırsmrz. Burada. \ 
her şey makine ile satılır. Mevcut gar
sonlar yalnrz kirli tabakları, çatal bı
çak ve kaşıkları toplamakla mükellef
tir. Yemeklerinizi aldıktan sonra or
tada bulunan gözlerden sir.e lizmı o
lan çatal bıçak klğrt peçete gibi şeyle
ri kendiniz alırsınız. Sütlü kahveniz 
de, yine deliğe attığınız beş santime 
mukabil, önünüzdeki musluktan kade
hinize akar. İşte bu suretle kimseye 
muhtaç olmaksızın kendi kendin.i.ze 
beş on dakika içinde yemeğinizi yer 
ve yemek vaktinizden, başka memle
ketlere nazaran, hiç olmu.sa yarım 

saat tasarruf edersiniz. Garsonlara 
dert a.nlatıriaktan çene çalmaktan da 
kurtulunrunu.z. Kahve içmek için de 
aynca vakrt kaybetmezsiniz, 

Amerikada ol.mıyan şeylerden bir 
tanesi de bizim bildiğimiz tarzda kah
vehanelerdir. Meseli. Berlinin, Viyana
nm, Budapeşteııin çalgılı kahvehanele
ri veya Parisin ütiharla. gösterilt-n 
bulvar kahveleri gibi şeylere Amerika
da tesadüf etmek ihtimali yoktur. 
Kimse kahvelerde oturmadığı için böy
le yerlere lUzuın görülmem.iştir. A:rr..e
rikada. herkes işini bitirir bitirmez o
tomobiline atlar. Kansını çocuğunu 
veya dostlarım alır. Ormanlara, deniz 
kenarlarına, plajlara koşar. 

Buralarda da bildiğiniz gibi kahve
ler filan yoktur. Ormanlarda halk iç.in 
yapılmış mükemmel maısalar otura -
eak yerler, yemek pişirecek ocaklar, 
bil& ücret halka tahsis edilmiştir. Hat
tı bazı yerlerde ocaktr. yemek pişir -
mek için yakacağmız odunlar da, yi
ne parasız olarak, ocağın etraf ma ko
nulmuştur. Burada oturur, eğlenir. is
terseniz yemeğinizi pişirir yersiniz. 
Mevsim yaz ise elbisenizin altına giy· 
diğiniz mayolannızla denize gtrersi -
niz. lşten çıkan hemen herkesin yaptı
ğı şey işte budur. Yirmi otuz mil oto
mobille gitmek. buralarda vakıt ge • 
çirmek, sonra gece geç vakıt dönmek 
ve yatmak. sabahleyin saat yedide ve
ya sekizde kalkarak radvonun vı>rdiği 
cimnastik dersini tatbik etmek. bir 
duş alarak hıe koşmak. Amerika haya
tının başlıca safhalan i!!İe bunlardır. 
Bu gezip <"ğlenme a:-asmda yemeğe 
tahsis edilecek vakıt bittabii ne kadar 
ktSa olursa o kadar i~inize uygun ge· 
lir. 
Yemeğimi bitirdikten sonra otelime 

döndUm. tik i!3im elbiselerimi ütUye 
göndermek oldu. Bunlar yarın sabah 
sekizde hazır olacak. Amerika.da ayak
kabıların boyalı olması kadar elbise
lerin ve pantalonlann ütülU olması da 
<;ok dikkat edilen bir noktadır. En fa. 
kir adam bile iitüsUz rıantalon giymez. 
Bunun için ı:ıehirlerde binlerce elbise 
ten:ıiziiyen ve ütüleyen müesseseler 
vardır. Elbiseni~ ":ero:-zin!:; temiz YI· 
karlar lekelerini c:ıkarrrlar ütUlerler. 
Bu iki şeye c:ok dikkat edilir. Bunlar 
hep makine ile yapılrr. El ile değil ve 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

H olivuda gidenlerin 

ibunun için ucuzdur. Ütü makine ile 
yapıldığından Amerikada. çaketlerin 

bile kolları da ütUlüdür. Kendini bilen 
herkes bu noktalara dikkat etmeğe 

mecburdur. 
_m_ 

Ail.e lxı§ına ayda vwati 900 Zira geli
ri olan yer nere8idirt Dünyanın en 
dinsiz ~ehri. . .Amerika parklarının en 
büyüğü. Her hafta parkta gezdirilen 
bir at. Parktaki gece perileri. Kabara 

aleml.eri. BilyUltme hastalığı. Misa
firperver bir şehremini. Yeni ve e8ki 
dünyalar arosmdaki Şark ve Garp 
/ark'ları. Yemek yimek ,Ufltlü öğr;eteıı 
pro/eaörün ilanı .. 

Yorgunluğuma rağmen sabahleyin 
erken uyandım. nk işim programımı 
hazırlamak oldu. Bunun başında içinde 
bir müddet yaşayacağım şu şehir hak
kmda. her türlü maltı.matı toplamak 
keyfiyeti vardı. Bunu elde etmek üze. 
re, Ticaret Odasııım bulunduğu mevkii 
öğrenmek istedim. Bunun için de bi
zim sabah kapıcısı Misin yardnnmı is-

Görüp düşündükçe: 

indikleri m~hur otel. 

tedim. Akşamki sa.nam bayanın yerhı1 
§imdi parlak siyah saçlı koyu mavi 
gözlü bir esmer güzeli almıştı. Bana 
odayı tarif etti. Oraya gittim. Oda ıe
isi Mister Busclı'e müracaat ettim. 
Beni çok nezaket ve al!ka ile karp
ladr. Kendisinden aldığım maIW:natı -
bürosunun Holivut tarihi ve şehri hak· 
Ticaret Odası malfunat ve neşriyat 

kında. vermig oldukları iz.a.hat ile mat
bu broşürler hulisa.smı aşağıya yas.o 
yorum: 

Amerika keşfolunduktan sonra Av
adamlar hep Şarkta yerleşiyorlar gar
rupa.dan Yeni Dünyaya gelen birçoJC 

be kimse gelmiyordu. Zaman zami1l 
bazı kafileler, batan gUneşe doğru 1'\• 
ıilyerek münasip gördükleri yerlerde 

köyler kurma.ğa. başladılar. O zama. 
nm yeglne nakliyat vasıtalan kuvvet-

li ayaklarla atlar ve arabalardan iba
retti. Bugün tayyare ile bir ve elm-

"' presle 5 günde ktedllen bu yol o za. 
man birçok aylar sürUyordu. 

"(A.rJCtm oar1 

Kıhçlar bile ne bilen 
erirler! 

Yazan: Hakkı SOha Gezgin 
Silah yanşı, tarihin en eski çağlarm

danberi sürüp gelir. Bunu, her devrin 
adamı, ağır bir yük gibi taşıdı. Taı ça· 
ğıruia alınlardan ter selleri akıttı; kes· 
kin granitler üstünde adelelerl parça
ladr. S~rt yayların, zehirli okların, zağ
lı kılıçlann da dertleri başkadır. Tun
cun ke§fi, her şeyden önce, "harp ila
hr.,nın heykelini yapmağa yaradı. Ba
tan güntllere karşı kana bulanan kı
lıçlarla zırhlar, hep yanyaııa ilerledi. 
Biri ağırlaşıp keskinleştikçe, öteki ka· 
lınlaşıp sertleşti. 

Kavgalar tarihinde siperle silahın 

da ayn ayrı bir boğuşmasını seyrediyo
ruz. İlk zamanlarda yüksek bir hisar, 
derin bir hendek, asma bir köprü ve 
tunç kaplı bir kapı, bütün silahlara 
meydan okurdu. Mancmıklar, ateş ku
leleri, aslan yürekli kahramanların hü
ı.:umlan, bu kalın duvarlar ve kurbağa
lı hendekler önün.de kınhrdı. 

Sonra delikli demir icat edildi. Kör
oğlunun dediği gibi mertlik bozuldu. 
İlkin, ku~kta taşınan piştovlar, az 
vakıtta öyle büyüdüler, ki büt1Jn sa
vaş usulleri deği§ti. Siper, silaha yenil
mitti. Artık kartallar gibi yalçın kaya
lıklarda kaleden yuvalar kurup yan 
ı:;duıcİt, Jüııyiya meydan oitumak fm
kanr kalmayordu. Ağır toplar, hisarla
" zelzeleye veriyor, yerlere seriyordu . 

Fakat bir bir zaman, insanlık, bugün-

kü kadar silahla oynamamrıtır. Şimdi
ki ailfilı yarışı, ölesiye bir kavgayı an· 
dınyor. Milletler, hiç bir çağda bu ka
dar ağır bir ölüm haracma bağlanma
mııtı. Bir ilaç fabrika.ar kuruluran. 
milhendialer iki plb üstünde çalıp)ıor-
lar. İlk hedef, can kurtarmak iç.in yapı• 
lan fabrikayı, küçük bir tadil ile bit 
gaz ve ölüm kazanı ha1ine koymakta • 
kadife dokuyan, iplik eğiren, ipek .. 
ran makineleri de bu kafa ile huırla• 
yorlar. 

Diln, bir istatistik gördüm. Millet· 
terin silaha harcadıkları paralan gCS.
teren bir sayını. Ayda seksen milyon 
liradan apğr para döken hiç bir bllyük 
devlet yok. Zamanımız, ceh~nnemden 
çıknuı bir asn andmyor. 

Hastalrklar tifasrz, dertler devuı.s

ken, milsbet yotlardaki izlerim.iz, he
nüz pek silikken, bu gidişi hayıra yor· 
mak için insanın kör olması gerek. 

Fakat başka türlü şifaya kawtma· 
mızı beklemek te ~tur. Çünkü gerçek 
banı. insanlık bu çetrefil yoldan gele
cek. Yanı. gittikçe büyüyor. Masrafı 

artıyor. Bugün, inleye inleye taşma .. 
bilen bu ağır yilk, yann bclkemiklerini 
kıracak ve paydos borusu çatmaı.:aktrr. 

Bir kılıç, bilene bilene keskinleşir 

ama, o çelik namlular da bilene bilene 
erirler. 



6-KURUN 

.Japonla b r lnglllz 
genıisinl tuttular 

Çang-Kay-Şek mukavemette boluoamıyan 
b·r mıntakayı teltlı,e gitti 

Tokyo, 13 (A. A.) - Domey ajan- C:- k b • • 
sının neşrettiği bir habere göre Tua- C' ransız a ınesı 
gam boğazındaki memnu mmtakaya 
giren 2931 tonilatoluk İngiliz oller va
puru ile diğer bir vapur Japonlar ta
rafından tevkif olunmuatur. Bu vapur
ların fırtınadan buraya sığmdıklan 
sannedilf yor. 

Çang Kay Şek Teftifte 
Şanghal, 13 (A. A.) - Çang Kay 

Şek Çin hatlarmı teftlt etmek bere 
tayyare ile Hsuçovfuya gitmiştir. 

Marepl, Çantung valisi ile göıilt • 
mtlttllr. 

Daha teeyyOt etmlyen bir Çin habe
rine göre antung valisi General Han
fuşu Tı!ıienan. Yen§OV demiryolu mm
bkumda mukavemette bulunınıya -
rak Tı!ııenanm kaybına eebebiyet ver
diğinden dolayı tevkif edilmiftlr. 

Yeni demir yolu 
inşaatı 

50 metre bir tDnel 
yapıhyor 

Ankara, 13 (Telefonla) - Nafıa 
Veklletinden alınan haberlere göre 
Afyan - Karakuyu kısmında ve Af- • 
yondan 33 üncü kilometredeki yarma
mn toprak teıekkülitı çok killi olma· 
aı ve aynca kaydırıcı kil tabakalan bu
Junmuı sebebleriyle akmağa ve kay
mağa müsait bulunduğundan Vekalet 
bu yarmada bir tünel yaptırmaktadır. 

Bu tünelin uzunluğu yarmanın ıek
lineg öre 50 metre ve betonarme ola
rak yapılmaktadır. Toprak temizle
mesi, temel kazması, betonarme inşaa
tı, tünelde "blokaj,, yapılması gibi her 
tUrlU itler ikmal edilmit ve bunun için 
de 63.231 kilogram yuvarlak demir 
sarfolunmuıtur. BUtUn bu İJlerin be
deli 40127 lira tutmuı çimento, kum, 
moluz ta§t, kereste ve demir g\bi mal· 
semenin temini tçt!Y!de 4797 tın l&I'· 

fedilmi~tir. 

Bundan başk.il Sandıklı istasyonunun 
ıu ihtiyacını temin içlh yapılmakta o
lan 250 metre mikibı hacmindeki be
tonarme su hazinesi ikmal edilmi1tir. 
Bugün manevra dairesi ya~rlmakta ve 
borulann da döıenmesine baılanmak 

üzeredir • 
Burada da aarfedilen çimento. kum 

vesaire inpat iJlerinin tutan 7237 lira
ya baliğ olmuştur. 

Halka sağlık bil
gisi verilecek 

Ankara, (Hususi) - Halita sağlık 
bilgileri vermek için Sıhlııy~ vekileti 
hazırlıklanna devam etmektedir. Bu 
arada ÇO.:uk büyütme ve ienni kavaidi 
izah eden "Annelere öt:ıt,, adında bir 
kitap 50 bin nüsha olarak tabedilmek
tedir. Bundan baıka bu mevzu ile ilgi
li birçok levhalar ve resimler de hazır· 
lanmaktadır. Hazırlanmakta olan bu 
levhalar halkevlerine ve eğlence yerle· 
rine uılacaktır. BütUn bu hanrlıkli.r 

bir Ud aya kadar ikmal edilmiı olacak-
tır. 

Paris elçimiz 
Fr•n•z Baf veldll ••reflne 

bir zlyalal vardı 
Paria 13 (A. A.) - Havas bildiriyor: 
Türkiye büyük elçisi B. Suat ve 

refikası, baıvekil Şötemps ve refikası 

ıerefine bir öğle ziyafeti vermiıtir. 
Bu ziyafette. ayni zamanda hariciye 

nazırı B. Delbos, maliye nazın B. Boa 
net ve refikası, diğer hükumet azaları, 
bir çok mebuslar, diplomatlar, edipler 
ve hariciye erkinı da hazır bulunmuı-
tur. 

Ziyafet çok samimi bir hava içinde 
cereyan etmiıtir. 

inglllz Hıallnın 
Amucası 

Arablsta, a gldlyer 
Loadra 13 (A. A.) - Valide krali

çe Muinin b deşi Kont Athloneun kı 
ral lbni11u11:3u ziyaret etmek üzere 4 

ıubetta arabUtana gideceği bildirili -
Yor. 

(Vstyanı birincide) 
halkçılar cephesi f ormlllUne riayet e-
1eceğini ilave etmektedir. 

N ümayi§ Yapıldı 
Paris, 13 (A. A.) _ Saat 18 e doğ

ru 1500 nakliye amelesi sokaklarda 
"ücretlerimiz!,, diye bafırarak nUma
yiıslerde bulunmuştur. Polis nUmayif
çileri dağıtmıştır. Bunlar humane 
gUrUl tillerle d.,ğılnuşlardır. 

l'rank Müdafaa Olunact11c 
Paria, 13 (A. A.,) - Kabine lçtlma

mm hitamında ~apdaki tebliğ okun
muştur: 

"B. Cheauternps ile B. Bonnet, mec
lise siyasi ve maıt vaziyet ve bu vazı. 
yetin kaınblyo plyaaaııı Uzerlndeld va
him akisleri hakkında malfunat ver • 
mlglerdir. 

Meclis, mali vazlyet1 ve frangı mU
daf aa etmek husuaundaki uminl mUt
tefikan izhar etmiştir. 

Frank dütti 
Londra 13 (A. A. )- DUn blr bter

lin 147.64 frank iken buglln borsa bir 
iıterlin 153. 7 5 olarak lrapanmııtır. 

Yekta vapuru 
(Üsıyanı: 1 incide.) 

Yekta vapuru acenteıi ikinci tica
ret mahkemesine 10 hin liralık bir 
teminat yatırarak 60 bin lira vapur 
için, 20 bin lira da içindeki hamu~e 
için olmak üzere 80 hin liralık hır 
haciz kararı alını§tı. 

Keyfiyet ayrıca liman ve deniz ti• 
caret müdürliiğüne bi)<Jirilmiş oldu
ğundan, hir heyet evvelki gece saat 
9 ıla Büyükdereye giderek iki motöre 
binmiş ve Norveç vapurunu bekleme
ie ha§lamışttr. 

Vapur 1&at 12 ye doğra Kavağa 
~elmiş, evveli 1&hi1 sıhhiye motUriy-
1e irtibat -tt.ffttn etmi.. pratike mu .. 
meJetıi . a~lıFken. ~f'minin sllnri· 
sine icra he eti, haciz karannr teb
liğ f"tmi tir. Vapur süvarisi tebliği 
tercüman vaıııtasiyle okuduktan ıon• 
ra demirlemiştir. 

Rn haciz kararma göre, vapur a· 
centesi 80 hin liralık bir p;aranti 
mektubu vermeılt-n limannnızdan ay· 
nlmıyat"aktır. Bunun için 10 Kfin 
mlihlet verilmi,tir. 

Norocç Kaptanı Bir Şey 
Söyl.emiyor ! 

Gece yarısı vapılmış olan bu mu· 
ameleden sonra diln sabah ta tahki· 
kata devam edilmiştir. 

Dün bir arka,Jaşımm, Non·eç ır;e
misinin sÜ\·ari-iyle görüşmek üzere 
gemive gitmiştir. 

Vapurun ııih·arisi arkadaşnmzm 
muhteJi( suallnine: 
"- Ren bir şey bilmiyorum, ır;a· 

zetecilerle ııı;örU~mem" ııı;ihi kaçamak· 
h bir cevap \'ermi,, göriişmf'k isteme
miştir. 

Gemi sih arisinin alakarlarlara ha· 
ıfüevi şöyle anlatmış olduğunu öi· 
remlik: 

"- HiitliseıJe hiz kabahatli df'~i
liz. Çiinkü "Yekıatt ıla olduğu gihi 
bizde de bir kılarnz hulunmakta idi. 
\fü~nılerne o kadar ani olmu,tur ki, 
hiç bir suretle öniine gf'ı:mek milm· 
kün olmadı. Mii=ndemeden ıonra 
Hom:mva lıiikiııneti f!t'mİ\·e haciz koy 
ıhı. Fakat lıarnııl<'mizi al<lıktan sonra 
hir an e,·wl memleketimize diinmek 
mechnrivetimlf"vclik. Bunun için Ro
manya hiikıimetine 15 hin fn,:iliz li
ralık hir tt'mİrıat \'erdik ve: oradan 
vola çıktık. Vaziyeti ıle htanllul şu· 
h""i ':ı rta"irle ~on·eçteki at't-nteye 
hilılirtlik. ~fııhakemenin Lorıdrada ol 
rna mı i"tf"yomm. Çünkii hiitiin va
ııur 11iı:~orta ,irl:f"tleri oradadır." 

Yangın 
Dün gece, saat birde, Galatada, Ne

catibey caddesinde Benan apartma
nında bir yangın çıkmıştır. 

Binanıu birinci katından çıkan yan
gın, derhal yetişe~ itfaiye sayeaindc, 
büyüme ine mahal kalmadan söndü
rülmüştür. 

Yangının sebebi hakkında tahkika
ta başlanmı§tır. 

Atatürk' ün~ 
Mısır Kralına dilğiln 

hedıgeterl 
Mıur krah Paruk'un ayın yirmi bi • 

rinde yapılacak olan evlenme törenin
de bulunmak Uzere Bolu mebusu Bay 
Cevat Abbas Gürer bugün Toros ekı • 
presiyle Kahireye gidecektir. 

Cumhur reiaimis dOlt de'İ!et kralı • 
na dUiUn mUnuebetiyle kıymetli hedi 
yeler verecektir. Bu hediyeleri krala 
B. Cevat Abbas Gürer tarafından tak· 
diın edilecektir. 

Yeni terimler 
(Üııyanı: l incide.) 

rek Türk ilim alemine mal edebil
mektir ki Dil Türk Kurumunun bu 
defa yap~ı da budur. 

Türk Dili Kurumunda iptida Türk 
dil kaynaklarında araştırmalar ya
pılmı~ ilim ve fen terimleri ile il~li 
görülen kelimeler ve bunların ailele
ri meydansı çıkarılrnış, ondan aonra 
bu kelimeler evveli batka dillerin 
etimolojik §ekilleri ile karşıla,tınl· 
mış, nihayet Güneş Dil metoduna ~ 
re kontrol edilerek her kelimenin aı· 
liyeti bir karara hağlanmıştıl'. 

Bu yolda emeklerin ilk mıhauln 
olarak aritmetik, ğeometri, cebir v.1.. 
terimleri meydana ~etmiştir. 

Bu terimlerin bir kmnı ilk bakqta 
bu~nkü Türk neıline yabancı gibi 
gürünilr. Meseli framucı ( ahstrait) 
kelimesi ka11ılığı olarak (abstre), 
gene franıısca ( axiom) yerine akıi· 
om, (alliage) yerine (alişam), (ba
lance) yerine (balans), ( e:ıtf"rcice) 
yerine ( ekzey), ( are) yerine ( arğ), 
( f ormule) yerine (formül) kelime
lerinin kullanılmq olduiu ~rillllnce 
belki biru yadır,;anır. Fakat bu 
tilrlii kullanıı şek.illerinin kabul e
dildiği hakkmdaki izahlar ( Güthe
tik) le okununca o kelimelere ka11ı 
ruhlarda duyulan yabancılık derhal 
kaybolur. 

Hülieı: Yeni terimler yapıbrlien 
buı kelimeler oımanlıcadan hiç de
iiıiklik olmada11, olduğu Ribi almmq 
tır. Çiinkll bu kelimelerin aılı a~ 
ıllrkçe olduiJı ~ Dil.teorili U. 
yapılan koqfroJ neticesinde anlaşıl· 
rmştır: (Cebir) ~ibi, bazı kelimeler 
tilrkçe köklerden alınarak yeniden 
yapılmııtır: (Çarpan) ~bi, bazıla· 
nnm ka11ıhiı eeki Türk köklerinde 
bulunarak aynen dilimize ~eçirilmit
tir: (Aııal) gibi. 

Şimdiye kadar ecnebi dilinden 
ıandrğnnıs buı kt11imeler de haki· 
katte tilrkçe olduğu anlaşılmış, os
manhca11 bırakılarak hu şekil nhul 
ohınmuıtur: (aritmetik) Ribi. 

ilk okul, orta okul denleri için ha· 
zırlanan terimler bundan ıonra yük· 
sek talısil dersleri için de tamamlan· 
dığı takdirde artık Türk dilinin hu
dutlarını çizecek olan hiivük lu~atin 
tertibine de başlanabilecektir. 

Demek ideyoruz ki dil yolunda 
ba§layan hnyük inkılap Atatürk•nn 
yilksek yardımları ile ve muvarf akı· 
yetle devam etmekte(lir. 

ASIM US 

En karışık 
meseleler 

(O uyanı birincide.) 
A nıturya ile Macariltan Cennreden 

pkilecek mi? 
Roma 13 (A. A.) - Avusturya ve 

Macaristan ltalyanın çıkmaundan aon· 
ra Milletler Cemiyetinin bir milletler 
cemiyeti olmaktan unklaıtığmı kay • 
detmııterdir. 

Filhakika mUletler cemiyeti, bugün, 
Paris, Londra ve Moskovanm emrine 
bir alet haline gelmittir. Avusturya ve 
Macaristan delegeleri, Cenevrelden çe
kileceklerdir. 

Londra 13 (A. A. )- Diplomasi ma 
hafili, İtalyan imparatorluğunun fiilen 
tanmma11 meseleıinin Avrupa devlet 
adamlan arasında, Cenevrede huıust 
muhavereler eınaunda mllzakere edl· 
leceğini s6yliyorlar. 

Ne:aıinin etrafmöakiler, Habqüıtan 
fethinin tanınmasına mani olmak için 
Londrada faaliyet aarfetmektedirler • 1 

Habe1 elçisi B. Martin, dün B. Ca • 
dogana müracaat ederek Haile SelAsi
enin tngilterenin Habeş fUtuhatmm -ta 
nmmasına mümanaat için vermit oldu 
iu karara olan itimadını bilclirmittir. 

Otobüs meselesi 
davaları 

'(Oııyanı: ı incide.) 
ku ıahsiyesinin etminini ve verilecek 
kararın Tan gazetesinin ilk sabifesin • 
de ve diğer gazetelerle neırini istiyor
du. 

Bundan ıonra reiı Sadettin Ahmet E 
min Yalmanın ıorcuıuna ıeçti ve: 

- Hakaret ettiiiniz iddia olunuyor? 
Ne diyeceksiniz? dedi. 

Ahmet Emin Yalman: 
- Bu yuılar davacının dediği gibi 

bir hakaret ve huaumet neticesi değil
dir. Belediyede görülen ve tahkik olu
nan bazı yolsuzluklar yazılauıtır ve 
bir çok nüshalarda devam etmiıtir. 

- "3 numaralı maıke düıtü,, de
mekle kimi kast ettiniz? 

- Arzettiğim gibi, Ermeni mezarlı
ğı, otobüs ve sonra arzedeceğim bir ta
kım yolsuzluklar var. Yazılar bu yüz -
den yazılmııtır. Hakkımda Avni Bayer 
ve Recai Nüzhet tarafından tezvir ya
pılmııtır. 

- Sahur Saminin alikaaı nedir? 
- Bir noktada iıtidlilen bahıedili-

yor. 
-

0 Belediye reisi uin almahcbr,, di
ye yazıyorsunuz? Bunc niye yazdınız? 

- Bu, davaya taalluk etmeyen bir 
taleptir. Bir takım yolıuzluklar var. 
Hakkıında tahkikat yapılıyor. 

Bu tahkikatın yapılmau için beledi
ye reisinin izin alma11 lhnndır, dediın. 
Ortaya koylduğumıu; bu yolıuzluldar 
da bugün tahkik edilmektedir. 

Sadi Rıza burada Sahur Sami hak· 
kında Ahmet Eminin urfettiği "iıtid
lllen,, kelimeıinin zapta ceçmeıini iste 
di. 

Bundan sonra Tın netriyat ıdirektö
ril Sabri Salim de ıunlan söyledi: 

- Gazetenin ıiriftiği dava bıkkın • 
da yazılanlar hükı1meti tenvir makaa • 
diyle yazılmııtır. lstidlA;l yoktur. 

Sabri Salimden ıonra reis Sadi Rı
zaya .CSz veı4dl. 

Sadi Rıza: 
- 17, 11, 20, 24 kanunuevvel 937 ta 

rih1l Tan ıuetnl aleyhinde açtrtmuz 
davalara müddeiumumilik de iştiraken 
bir !dava açılmııtır. Diğer üç davamı -
zın tevhidini istiyorum, dedi. 

Ahmet Eminin vekili Nazmi Nuri 
mehil isted:. Müddeiumumi Hakla ŞUk 
rü buna itiraz ederek: 

- Dava vuzuh ile ikame edilmlt. 
maddeler tasrih edilmiıtir. Bu itibarla 
ortada ayrıca bir hamse ve dava mev
cut deiildir ki mehil ihdaaına lüzum 
görülsün, dedi. 

Mahkeme bundan ıonra, davacının 

ıureti ifadesine göre Ahmet Eminin a 
teybine ayrıca bir hakaret davaıı açı • 
lrp açılmadığının müddeiumumiliktea 
ıorulmasma karar vererek dunıtmayı 

ayın 18 inci günü saat 16 ya bıraktı. 
DIGER DAVA 
Mahkeme, kısa bir teneffüsten ıonra 

ikinci davayı ele aldı. Evveli Recai 
Nüzhetin 20. 12. 937 tarihli :dava arzu 
hali okundu. Recai Nüzhet 19 tarihli 
Tan gazetesinde "Recai Nüzhetin ro • 
1U antaııldr,, başlıklı yazının, matbuat 
kanununun 42 inci maddesine temas e 
der olduğunu iddia ile hakaret ıuçun 

devam edildiğini, verilecek karann ga
zetelerde neırini ve mahkemenin tak • 
dirine bıraktığı bir tazminat istiyordu. 

Reisin ne diyeceğini 10rmatı üzerine 
Ahmet Emin fÖyle dedi: 

- Bu neıriyat bir kül te1kit eder. 
Buna saik olan sebep davacıya hakaret 
değildir, bilakis davacı Avni Bayer i • 
limli birisini alet diye kullanarak na
mus ve haysiyetime tecavüzde bulun • 
mut tur. 

Bundan dolayı aleyhinde bir dava aç 
tım ve bu dava hazırlık tahkikatı saf
hasındadır. 

- Müddeiumumilik size tebligatta 
bulunduğu halde yine neıriyata devam 
etmiısiniz. Bu hareket matbuat kanu • 
nunun 42 inci maddesine aylandır. 

- Matbuat kanununun 42 inci mad 
desi mahkeme ufhası hakkındadır. 
Yoksa burada phıs mevzuu' bahistir. 
Bunu haysiyet masuniyetine tecavüz 
diye telakki ederek bahsettim. 

- Dava açıldığı size tebliğ edildi 
mi? 
- Bu yazı yuıldığı ıınlarda tebligat 
yapılıp yapılma:lığınr hatırlayamıyo -
rum. 

- Siz kimin aleyhine dava açtum1 

- Recai Nüzhet ve Avni BayeraJey 
hine açtım. Davanm mevzuu hakaret 
ve cUrUm tasniidir. Hazırlık tahkika .. 
tındadır. Henüz mahkemeye intikal et• 
memittir. 

-Netice itibariyle Recai Nlhhetl 
tahkir etmediğinizi aöyliyonunuz, CSyle 
mi? 

- Evet. Burada gazeteci lilUlJ ile 
bir vaziyet tasvi redilmiıtir. Ve bu bal 
ise neıriyatta bulunan birine neıriyatı 
durdurmak maksadı ile arkadan yapıl· 
mıt bir tecavUzdiir. 

Reis Sadettin bundan ısonra Recai 
Nüzhet Baban'• aöz verdi. Recai Ba • 
ban dedi ki: 

- Ahmet Emin Yalman bu netrlya· 
tın bir kül teşkil ettiğini söylemekle be 
raber hakaret olmadığım aöyliyor. Hal· 
buki yazı hakarettir. 

Hatta karımdan, kızımdan, her te
yiınden bahsedilmittir. 

''Ahmet Emin Yalman haysiyet " 
maauniyetinden bahıediyor. Fakat be
niın masuniyetimi dütUndUğU yok. 

Sonra "temizlik netriyatı yapıyo • 
rum,, diyor, ben pek all bu yuılarm 

neyi istihdaf ettiğini biliyorum. Ken • 
disi yüksek bir makama dayandıfmı iy 
ma yollu yazmaktadır. Fakat kendilln 
den bu husuıta izahat da lıtenmittir. 

Ve ıonra buna dair bir makale )'UIDlf" 

tır.,, 

Ahmet Emin Yalman burada riya • 
set makamından ıöz alarak: 

- Yalnız bir noktayı cevapm.ı blra
kımam, dedi. Benim yazılamm yasar
ken yilksek bir makama dayanmak ld· 
diaıında veya iymaımda bulunduju • 
mu ve bu neıriyat yüzünden muhatap 
olduğumu aöyliyerek yanbJ bir takma 
tesirler uyandırmak iıtemiftir. 

'"Ben neıriyatımı kimseye dayanarak 
yapmadım ve böyle bir iymada bulun. 
madun. Yolıuzluta kartı neıriyatı ca• 
zeteciliiin tabii vazifesi sayıyorum. Ne 
tekim Ciban Harbinde hiç bir tarafa da 
yanmayarak, her teJi 16ae alarak harp 
ıullatfmalleri aleyhinde devamk "'*'' 
yatta bulundum. Mütarekede deiirmea 
cilik ıuüstiınalleri ve diğer yolıuzluk• 
lar hakkında biç bir tarafa dayanma • 
dan yazılar yazdım ve bu yüsden Ktl• 
tabyaya nefi edildim. 

''Yazdıfım makalenin bu nepiyat I· 
le biç bir alika11 yoktur. Sırf ruyoaa• 
lizasyon programına ait bir IÖıdür, ki 
bir takım 11il hiılerf i8tterme1i itiba· 
riyle bir makale ıeklinde yazdım.., 

Bunun üzerine hakim mllddeiumu ." 
miye ne diyeceğini sordu; müddeiu • 
mumi Hakkı Şükrü: 

18 kanunuevvel tarihli dava ev • 
rakında Ahmet Emin Yalman ıuçlu ol
duğu gibi bu davada da ıuç ayni ma • 
hiyettedir, dedi. Ceza mahkemeleri u
sutu kanununun 3 Uncü l'laddesinde 
tasrih olunan irtibat vardır. Her ild da 
vanın birlqtirilerelr tevhiden rüyetini 
ve Ahmet Emini ntalep ettiii pbi ay. 
nca dava ikame etmiı oldup, talik 

- npıo tnwınlM 'an D[l!JM ıtAÇ van1>9 
ğundan bu cihetin de aynca 10rulma • 
ıma mahal vardır.,, 

Ahmet Eminin vekili Nazmi Nud 
de dava arzuhalinde bazı yalnqlıklar 

oldutunu Ahmet Emin haklrmda ph • 
si dava açılmamıı oldutunu ıCSyledi. 

Reis Sadettin istidayı okuttu. Bura· 
da Ahmet Eminden dava edilmiyorda. 

Recai Baban: 
- Ahmet Emin imzasını tqmıach • 

ğt için yalnız neıriyat direktörii Sabri 
Salim aleyhinde dava açtım. Fakat ya
zıyı kendisi yazdığını söylediğine sarı 
yann arzuhali takdim edecelim, dedi. 

Müddeiumumt Hakla ŞülLtil: 
- ikame olunan dava phıt davadır, 

dedi. Dava ikame edilmedifl dava ar
zuhalinden ve davacının mahkemedetıı:l 
beyanatından anlatılıyor. 

Mahkeme müddeiumuminin .CSzle • 
rini müteakip celseyi kısa bir zaman ta 
dil ettikten sonra ''Matbuat kanununun 
42 inci maddesine care Sabri Salim 
aleyhindeki davanm devamı ne hab • 
ret fiiline matuf Ahmet Emin Yalman 
hakkmdaki duruımanm tatiline ve bu 
ıuretle tebr ,:at yapılıp yapılmadığının 
ıorulmasına ve davalann tevhidinin bl 
lihara karartaıtınlmasına,, karar veril 
miıtir. 

Duruıma klnunuaaninln 18 inci 1& • 

h uat 16 ya talik edilmiıtir. 



Boğaz,arda n ge~e
cek Hacı gemileri 

Rulıigat 
tetkikleri 

J2 na sayıfaJa:n devam): 
nerede idim. Beni ihinal mi ettiler? •• ,, 

)'-;.,.; KURUN ·~ n tKtNcr KMTUN 1938 

ilk tedrisat ispekterle· 
ri neler söylüyorlar? 

hakkında • Eğer kendiniz baklanda böyle dü • 
şünüyorsanu: artik bu tarzda düşün • 
mckten vaz geçiniz, Içinizde harikulide 
hazineler var, Bu hazineler arasında mu 
vaffakıyet, cazip şahsiyet, sevgi ve sa 
adet... Her şey bulunuyor .• Belki ıiz 
bu defineleri asla bulamadınız ... Fakat 
onlar siıin içerinizde ve bulmadığınız 
takdirde siz ölünceye kadar içerinizlde 
kalacaklar. Kendiliklerinden size ken • 
dilerini göstermiyecekler. 

(3ünçiJ sayı/adan devam) r 
dan al!kadar sinema eahiplerini çocuk 

hiın bir istifadeden mahrum bıraka • 
caktır. 

Hacı gemileri boğazlardan transit 
geçip lstanbula yolcu çıkarmıgacak 

!ara mahsus filmler getirmelerine teg • 
\'lk etmelidir, 

Bu durum muhalif gibi ve güç görilnUr 
fakat yetif,C(:ek oJan gençlerin, hayatı 
mevzuu bahsolduğundan buna katlan
mak lazımdır. 

Her yasak aksi tesir yapar. İçki za
rarlı olduğu için bir çok memleketlerde 
yasak edilmiş ve yasağın fenalıktan gö 
rülmilştür. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka· 
leti, Boğazlardan geçecek ~~-:.cı gemi
leri hakkında yeni birtakım kararlar 
"erıni§tİr. 

Alakadar yerlere tebliğ edilen bu ka
~ aynen fÖyledir: 

Karadeniz limanlarından gelen hu· 
•usi Hacı gemileri Boğazlardan sıhhi 
nezaret altında transit geçerler ve İs· 
tanbul ile diğer Türk limanJarmda ih
tilat edemezler. 

Gayri safi tonilatosunup (o/ol) i nis
betinden fazla olarak Uzak Şark Haı..:ı· 
lan He bu memleketler ahalisinden o
lup Hac mevsiminde Mısır ve Suriye 
linıanlarma giden yolcuları taşıyan 
J>osta ve yük vapurları sıhhi nezaret 
altında Boğazlardan transit geçerler 
}'ahut Kavak Tahaffuzhanesi önünde 
tlzak Şarklı Hacı ve yolcularını diğer 
bir vapura aktarma ettikten ve lüzum
lu tedbirlere tabi tutulmak üzere !stan· 
bula çıkacak yolcularını Kavak Tahaf
fuzhanesine bıraktıktan sonra bu ge
miler İstanbul limanında v~ nezaret 
altında muamele yaparlar. Bu gemiler 
Tahaffuzhaneye Hacı ve İstanbula 
dorğud:m doğruya ye. ı.u çıkartı:.mazlar. 

Gayri safi tıonitatosunun (%1) in -
den dun nisbette Uzak Şarklı Hacılar 
ile Hac mevsiminde Mtsır ve Suriye 
limanlarır.a gicıen Uzak Şarklı yolcula
rı Karadeniz;r. temiz limanlarından ir· 
kap etmiş posta ve yük vapurları sıhhi 
tedhirlere tabi tutulmak !izere mez
kur Hacı ve yolcular ile İstanbula çı
kacak üçüncU sınıf kamara ve güver
tede seyahat eden alelade yo~.:uları Ka
Yak Tahaffuz:!anesine çıkardıktan son· 
ra bu gemiler dahi İstanbul limanında 
ve nezaret a1tmda iş yapar1ar. Bu ge
miler tahaffuzhaneye Hacı ve lstan • 
Ölllda öirinci ve ikinci : . .ımaralarda 
l'~lfif ede!'\ alelade yoJ.:ı..lar çrkar
tabilirler. Kara-lenizdeki temiz liman
lcrdan vapurlara irkap edilmezden ev
vel mahalli hükt'.Jmetçe lüzumlu ted
birlerin tatbik edilmiş bulunduklan 

Liman dirf'ktöı ünün 
tetkihleıi 

İstanbul liman direktörü Raufi Man 
}'as dün limanda bazı tetkikatta bulun 
ınuş, antrepoları, Sirkecide yeni yapıl

. nuş olan yolcu salonunu ve sundurma
yı gezmiştir. 

öğrendiğimize göre yolcu salonu • 
nun açılması. Deniz bank hazırlıktan 

dolayisiyle bir müddet geri brrakılma
gc münasip görülmüştür. 

--o--
Geceleri .'lııt hamallı· 
ğı yapılı.f.Joı muş? 
Srrt hamallığı kaldırıldıktan ıonra 

şeı~rin bazı semtlerinde yinf" geceleri 
sırt hamallığı yapan kimselere tesadüf 
edilmektedir. 

Sırt ham.atlığı yapanların §İddetle 

tezalandırılmalanm alakadarlara bil • 
dirmittir. 

..., KURUN-. 
iLAN ()CRETl..ERI 

Ticaret ilanlurının ımntiın ·satırı son. 
dan itibaren HAn sayfalarında •o. iç say
falarda 50 kuruş; dördüne[\ sayfada 1, 
ıkinci ve üçüncüde 2, birincide 4, baş
lık yanı kesmece 5 liradır. 

Büyük, çok de\•anılı, klişeli, renkli ilAn 
Verenlere ayrı ayrı indirmeler yapılır. 
Rc.,ınt ilıinların s:mtlm ·satırı 30 kuruş
tur, 

1'icari mahiyelte olmıyan kiiçük lldnlar: 

Bir defa 30, iki defası 50, fic clefası 65, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Oc aylık il:1n verenlerin bir defası beda
vaılır. Dört satırı ·gecen ilanların fazla 
saıırlnrı beş kuruşııın hesap edilir. 

wıe hizmet k11po11u getirenlere kü
Cük fitin tarifesi yii:de 25 indirilir. 

KURUN hem doğrudan do~ruya, ken
di idare Yerinde, hem Ankara cacto;!~:!::ı
de Va kıt Yurclu altında KE:\IALEDDlN 
İltEN mn hiiro~u f'Jiyle l!An kahul eıfcr. 

(Büronun ll'll'foııu: 20335) 

• 

resmen tevsik edilebilecek U .:ak Şarklı 
Hacılar ile yolculan gayri safi tcmita
tosunun (%1) inden dun nisbette yük
lemiı olan posta ve yük gemileri trbbi 
muayene ve teftişten sonra İstanbul 

limanında serbestçe ihtilit ederler. 

Gayri safi tonilatoeunun (%1) inden 
fazlasiyle, Uzak Şarklr Ha.:1 V"e yolcu 
olmamak üzere, Karadenizin temiz li
manlarından Hacılarla mevsimi Hac'ta 
Mısır ve Suriye limnlanna giden yol
cuları hamil bulunan posta ve yük ge
mileri Kavak Tahaffuzhanesinde yapı· 
Jacak temizlikten sonra ve merkftr nis· 
betten dun olarak ayni kimseleri geti
ren posta ve yük gemileri doğrudan 

doğruya İstanbul limanında serbestçe 
ihtilat ederler. 

Belki, bu "derunt maden,, in siz bir 
kısmını buldunuz, fakat hepsini bula • 
madıruz. Belki, en muvaffak ve mesut 
adam bile bu madenin yalnız bir klama
rma isabet etmiştir. 

öte yanı hali gizli duruyor ... Kuv • 
vet sizdedir. Hayatı istediğiniz şekle 
sokmak kuvveti ,saadetini için lazım. 
gelen şeraiti temin etmek kuvveti, in • 
sanlar arasında işga letmek istediğiniz 
mevkiie varmak kuvveti hep içinizde .• 

(Daniel Simmons) isimli İngiliz ruh' 
yatçısınm makalesinden) , 

Bundan hasıl olacak fayda katlana
cak külfete yedek" olacaktır.,, 

Geliıi güzel filmler ya.sak edilmelil 
lapekter M uslihittin de ayni fikirde 

idi: 

"- Btft de ıahsen buna taraftarım. 
Yalnız çocuk filmlerini ihmal etmeme
li onlara bu filmlerin ~österilmesi te -
min edilmelidir. Çocuklar geli§i güzel 
filttılere ~ötüriilmemelidir.,, 

lsp~~r Mavaffak Uyanıkla, kültür 
yardire törii N\ Uahrn .fikirleri biilı -
bütün~ ·-·v ;,:?: vaffak Uyanık ~y-

le del -~ 

Bu vaziyet karşısında içkinin kaldı
nlmayarak zararmm konferanslarla hal 
ka anlatılması yolu daha uygun görül
müştür. 

Bunun için faydalı filmleri çoğaltmak 
zararlı filmleri de azaltmak lazımdır. 
Bunun da umumi kontrolunun · daha 
sıla yapılması lazımdır. Yaş kaydının 

da 16 değil 10 olmalıdır. Yalnız çocuk
lar gece sinemaya getirilmemelidir. 

Bay Nurullah da şöyle düşünilyor -
du: 

Sinema bir terbiye vasıtasıdır 
"- Sinema bir terbiye vasrtasıldır. 

Hicaz mrntakasından dönen hususi lıı••••• * 
Hacı gemileri ile Kızıldeniz veya Mısır Harici Askeri H.ıtaı 
ve Suriye limanlarından gayri safi to-
nilatolarımn (%1) nisbetincen fazla- alı illi.ı;/arı 
sile Hacı yi;:. lemit olan Hcı.:ı gemileri q ) b' 1' 

,,~ De ~rü~~:r -
"'"'lektedir. "B;ı 

Çocuk buradan muhtelif !bilgiler alır, 
görgüsü artar ve muhtelif memleketler 

görür. Sinema çocuk için bir cihan se 
yahati demektir. Her film çocuk için 
fena değildir.,, 

• :~mil -
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H. Bedrettin ULGEN 

ecnebi tahaffuzhanelerinde ııhhi ted· Kara.köse Garnizonu için 2ct .~.u a-
birlere tabi tutulmuı olsalar da Kara • kilo Askeri evsafta fabrika un1• dıgmden Türk or~ :ıa bağ ıı kıtaat 1hti7acı tçln satın aımacakla-
denize, Boğazlardan nezaret altın.da zarfla eksiltmeye konuldu. Tall~E' n~. ola· 
transit geçerler. Mezkur nhbetinin du- deli 26 bin lira ilk teminatı 195° Su.4) 

g edincz"-amen tutarları, llk teminatları ve ihale gün. 
tekil lerf aşağıda. yazılmıştır. 

nunda Hacıyı hamil bulunan posta !e 
yük vapurları Haccın temiz ve bulaşık 
geçmiş olmasına ve Hacıların bir ecne
bi müessesesinde sihhi tedbirlere tabi 
tutulmuş bulunup bulunmadıklarına 

göre muayenei tıbbiyeye tabi tutulur
lar, veya ittihaz oluna'.:ak tedbirler a
Jmmak üzere Tahaffuzhaneye sevk olu
nurlar. 

İhtilatlarına mUsaade edilerek f stan
bula çıkmıı ve birikmiı olan ecnebi 
Hacılar için Hacı gemisi tertibi ancak 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği
nin hususi iznine mütevakkıftır. Ken
eli arzulariyle müracaat eden Hacilara 
çiçek ve kolera atılan paraı;ız olarak 
yapılır ve ellerine vesikalar verilir. 

Bu genel tahrirat hükümlerine ayları 
hareket eden gemilere kanunlara uygun 
cezalar verilir. 

Vsküdar Sulh Birinci Hukuk Ildkimli· 
ğinden: 

Rıfkı ile :Mürüvvet, Nahide, ve saire· 
nln şayi'an \'e müştereken mutasarrıf ol
dukları Üı;küdartla Humi Mehmet paşa ma
hallesinde Uncular sokağında kfıin eski 
34 ve yeni 52 No. lu bir bab hanenin şu
yuun izalesi için satılarak parasının his· 
sedarlar arasında taksim ve tevziine mah
kemece karar vcriJmlştJr. 

1 - lşbu hane 10 odası bir tavan ara
sı iki kileri biri zemini çimento ve diğe
ri çini döşeli iki taşlığı \'e derununda tu· 
lumbalı bir' kuyu!'lu ve sarnıcı bulunan bir 
mutbahı, ve bir kaç eşcarı müsmireyi ha
vi \'e tahminen 250 metre murabbaı bah
çesi mevcut olup tamire muhtaçtır. Ye
minli üç ehli ·\'ukuf tarafından işbu hane· 
ye iki hin l.ıeş ~·üz lira kıymet takdir O· 

Iunmuştur. 

2 - Satış 18 • 2 - 938 1 farihine mü· 
sadir cuma 1Unü saat H den 16 ya kadar 
satış Üsküdar sulh hukuk mahkemesinin 
kaleminde icra kılın:ıcaklır. O gün kıy
meti muhammenenin % 75 ini bulmadığı 
takdirde en çok arlhranın taahhildU baki 
kalmak ı,artlyle satış on beş gün temdit e
dilerek 4 - 3 - 938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar tekrar arttır
maya devam olunarak en çok arltıra.na i· 
halel kat'iyesi icra kılınacaktır. 

Satı~ para'lt peşindir. Satışa iştirak et
mek isteyenler kıymeti mohammencnin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri la· 
zımdır. Bina \·ergisi rusumu belediye ve 
evkaf icaresi mal sahiplerine ve rusumu 
dellôliye ve yirmi senelik lın·iz bedeli müş 
teriye aillir. 

3 - f şhu gayri nıenkul üzerinde ta
puca müseccel ve Rayrl müseccel hak sa· 
hibi oldukları lclılia edenler varsa tarihi 
ilftndan itibaren 20 gün zarfında vesaik 
''e sened:ıtı l;:ınııniyeleriyle birlikte Jllla
hakemcye milracaat eylemeleri lazımdır. 
Ak!lii takdirde tapuca f(ayri müseccel olan· 
lar satış parasının pnylaımasından hariç 
ıutulacaklardır. 

·i - Müşteri satış parasını muayyen 
gününde ,·ermediği takdirde ihale bozula
rak bunrlnn hao;ıl olacak ıarar ve ziyan ve 
fark ve faiz bilA hiikilm ondan tazmin et· 
tirilecektir. 

5 - Daha fazla mahlmat almak iste
\'C'n ler mahkemenin 937118 Ko. hı satış 
rlo~vasına ve satış nwımıru olan mahkeme 
lıaşkıitibine müracaat cdelıilirler. Talip 
olanların satış günU muan·en saaıte Üskil· 

ihalesi 21-1-938 Cuma gür~•: 

11 dedir. İhalesi KaraklSse Sat, 

1
• 

Komisyonunda yapda'.:aktır. Ş' 
mesini görmek isteyenler ıs 
mukabilinde Komisyondan alar. 
bilirler. İsteklisi ihale giinU sa 

(Bir FrııMıZ ga2'6tesinin büt İlk 
listeyi bugilnJ...-ü i74vemizde <11cı1men t 

1 
.,. 

em naw 
202 
182 
441 

lhaıe 

gün il 
17/1/1938 .. ,. 

•• 

Saat Münakasa 
şekilleri 

16 '.Açık Eks. 

15,30 " " 
16 Kap. Zarf 

bir saat evvel teklif mektupl 
Ticaret Odası vesikalariyle K< d 
vermiş olacaklardır. (686) sz a 

LJ m Um m (j.ı Dllede n evvel Komisyonda görülebilir. tstek
k" 1 ıya mek tupla.rı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Un. 

tet 1 k ~iarı ile beraber ihale günü ihale saatinden en 

Levazım imiıı .. 
ilinları !DID 

Bazı .. ttkııt:mek tupla.rını Fındıklıda Komutanlık Sa· 
m,çermelert. (8651)' 

~ . . 
k a,I birlikleri için mlnat makbuz veya mektuplan ile 

iha.18 gilnil tali- 2490 1!18.yilı kanunun 2 ve 3 üncü 
fstanbulda Maltepe A..ıı:eri----

Maltcpe Piyade atış okulu Vt • 
.Bütün deniz m$aıı sarf1a ihaleld maddelerinde yazılı vesikalarla ihale 

ye ve ııla'h edec~g Cuma. günü sa- saatinden en az bir saat evveline ka
kurulması ile al!:ı.ktır. Muhammen dar teklif mektuplarmm Fındıklıda 
gün biraz dah~ır; ~ameei her Komutanlık Satmalma Komisyonuna. 

Askeri Lisesi için üç adet çan: 
rutma makinesi 31-1-938 .Pa .. 
gilnü saat 15 de Tophanede İstaı 
Levazım amirliği Satmalına Komi• 

Deniz ban\eı Ko):ıisyonda görU.· vermeleri. ,(8705) 
yin edilen !ermin ,. ~ liralık ilkte-
Yusuf Zh.:___:.__e''-----------------------nunda kapalı zarfla eksiltmesi T"'- :;:.:ti 

caktır. Hepsinin tahmin bede~ 
lira ilk teminatı 67 5 liradır. Şa.rtnll[Fii , 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgeleriyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka· Fatihte Zincfr,ı..lcuyuda Beyceğiz ma halesinin Nişancı caddesin.de Vil&yet em· 

ti.kinden 1 harita nr.ınaratı kilçilk medrese ve 2 harita numaralı Kazasker Hasan 
Efendi medresesi ve Süleyman'rn muta sa.rnf olduğu 7 harita ve 50 kapr numa
ralı bahçeli 'baraka ile 8 harita numaralı ve kapı numarasız bahçe üzerine mek· 
tep yapılmak üzere 1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan istimlake tabi 
tutularak menfaat karan almnuş ve te şekkill eden heyet tarafmdan bu yerler
den Süleyman•m mutasarrıf olduğu 7 har.ita numaralı ve tamamı 2130.54 metre 
murabbaı yerin beher metre murabbama 1 lira ve il.zerinde mevcut iki barakadan 
sağdaki barakaya 20 ve soldakine 40 lira ve kapı numarasız 8 harita numaralı ve 
tamamı 649.00 metre murabbaı arsanın metre murabbama keza 1 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

dar Komisyona vermeleri. 
(326) (8390) 

• • • 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği

ne bağlı müesseseler için 125950 adet 
limon 17-1-938 Pazartesi günü saat 
14.30 da Tophanede Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2519 lira ilk teminatı 

·188 lira 93 kuruştur. Şartnamesi Ko
misyonda gö11Jlebilir. İsteklilerin ka
nuni belgeleriyle belli saatte Komis· 
yona gelmeleri. (358) (8712) 

Çocuk esirgeme kuru
mundan: 

C. E. K. Çocuk kütüphanesi menfaa
tine 18 1kincikAnun 938 salt akşamı Be· 
yoğlunda Fransız tiyatrosunda "erilecek 
müsamere programıdır: 

1 - Çocuk oyunları ve cocuk festivali. 
2 - Varyete. 
3 - Caz revüsü. 
.ı - Konser. 
5 - Komedi (Şehir Tiyatrosu san'

atkArhrı tarafından). 

6 - Komedi (Snn'ntkAr Naşit) tara
fından. 

Doktoı 

Hafız Ce ı al 
LOKMAN RJ!:RIM 

Dahiliye Mütehaı.,n 
Pazardan tıqk:a g11Dlerde Oğleden eonn 

nal ( 2,ti tan e ya) kada.r lstanbulda Dıvaıı 
yolunda 1104) oumaralı buswd kablı!emodf 

butaıarm.ı kabul eder. sarı. cumartat gUıı 
ıer1 sahab "V.ti - 12" saatlert bakfkf fukaraya 
mahsuatw. Muayenehane ve eY telefon '. 
12391l Kışlık telefon: 210ff. 

dar sulh birinci hukuk m:ıhkemesi kale
minde hazır bulunmaları il:in olunur. 

f~1. P. 2151>. 

Sahiplerinin bu kıjmete ilan müddeti olan 8 gün zarfında itiraza haklan 
bulunmakla keyfiyet mezkilr kararnamenin 8 inci maddesine tevfikan ilan olu· 
nur. (B.) (194) 

Temizlik amelesine yaptmlacak 130 tane muşamba açrk eksiltmeye konul
muştur. llu mu-şambaların hepsine 520 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 
Levazım mlidilrlüğünde görülebilir. İs tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve 39 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2~1-938 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Er#.:Umende bulunmalıdırlar. (B.) (131) 

Keşif bedeli 2112 lira 37 kuruş olan Üsküdar Bağdat İskelesinin tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile §3.rtnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Mü
do:.irüldüğünden alacakları fen ehliyet vesi kasile 158 lira 43 kuruşluk ilk teminat 
makbuz ve mektubile beraber 25-1- 938 Salı günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (172) 

Istanbul GUmrUğü BaşmUdUrlUğOoden: 
MKN 63 ağırlığı 1180 kilo kanuni saf ağırlığında 233 lira 21 kuru§ değe

rinde A G markalı 372/91 numaralı matbaa mi.i.rek'kebi 17 • 1 • 938 günü saat 13 
buçukta Sirkecideki Reşadiye cad. Gümrük Satış salonunda açık arttırma ile sa
tılacağı istekliler.den %7 buçuk pey akçası ve Maliye Unvan tezkeresi istenir pey 
akçaları saat 12 ye kadar kabul olunur. (224) 

Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine dckuz lira fiyat tahm in edilen 6500 den 7500 taneye kadar 
evsaf ve ôrneğine uygun Battaniye 14 .ı . 1938 cuma gUnU saat onda kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

2 - Ş:utnamesi 338 kuruş karşılığın ca komisyondan alınabilecek olan bu ek. 
siltmeye girmek isteyenlerin ( 4625) l'ra lık ilk teminat makbuz veya banka mele.. 
tubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarmr en geç belli gün 
ve saat dokuza kadar komisyona vcrmrıolmalan • . < 4678) . .(8606) 



8 -KURUN 14 1KtNCt KANUN 1938 

I 
a 13 (A. A. )- DUn bir İster! 

~64 frank iken bugün borsa bir 
'153. 7 5 olarak kapanmı§tır. 

, t;kfa vapuru 
(Üstyanı: 1 incide.) 

ektn vapuru acentesi ikinci tica-
1ahkeıne ine 10 bin liralık bir 
nnt yatırarak 60 hin lira vapur 
20 hin lira da içimleki hamule 
lınak iizere 80 lıin liralık bir 

birl 

terı 

B 
huı;i. 
görün 
kelimı , 
gene frf 
om, 1 1 

lance 
yerine 
(form' 
lerini~ 
belki .,i 
türlü k 
dildiği 
tik) te • 
rulılard•Iİl---~11 
kayhoh: 

Ilülii 

~~~~~} - ı-
tır. Çü 
tilrk~e o 
yapılan k 
mı~tır: <••••••• 
türkçe lı 

;---~~--,.~~·~~~~~ 

~;1mT i F O B i L 
huh • -ı 

1 ·r garanti tir: ./)r. lhsan Sami 
;ı .. fj! m:dan ay- Şi~ ilo ve pautıfobı~talıltlann2 rutı 1 

.' !Je~tet ~Dem_rt-.yollQ_ri ve Limonlı · 
· · . . 'Umum. ·· ;tiare~i -iıanla- · 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarları ·~ağıda yt _ grup 1 landır. 1 fiç rah2lSızhk v~rmez. Her 
-il 1 O gfüı lqnrlrinak için ağızdan aiınan tifo hap· 

tesisat, ayn ayn ihale edilmek şartile 25 - 3 - 1938 Oll!ll& gUnU saat 15 den kes atabilir. Kutusu 55 Kr. 
itlbaren sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı Z.'lrfla patm almacakt!r. •••ili 

Bu ielere girmek isteyenlerin aşağı da gösterilen muvr):kat teminatla.rilc 
kanunun tayin ettiği ves1kalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı ayn zarf halmde Komisyon Reis j 
liğine vermeleri lazımdır. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malume daircsinqc, H~ydarpa- ı 
eada Tesellüm sevk §efliğinden dağıtıl maktadır. (177) 

Grup 1S1 M • 

l - Oksijen ve asetilen tesisatt 
2 - Mu.zayak hava tesisatı. 
3 - Kereste kurutma tesisatı 
• - Tav ocakları ve hava gazı tesisab 

MuJıarıımen 

bedel 
Lira 

36.000 
35.000 
17.000 
6.5.000 

Mu'IJakkat 
teminat 
Lira 

2.700 
2.625 
1.275 
4.500 

Muhammen bedel ve muv~kkat teminatları aşağıda yazılı muhtelif cins lo
komotif abamı ayrı ayrı ihale edilmek şartile 8 - 3 • 938 sah günü saat 15,30 da 
Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu iılcre girmek istiyenlcrin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanunun 
uyin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhit tik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
H,30 sa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

-ÜZEiR GARiH 
Dit mv.ayenehaneıinde sabahtan 

~~leye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklal caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep sokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Cilt- Frengi v• d•11•r ZOh,.evi 
hastalıklar bırıncı sınıf mutahassısı 

Sülll W. Vll1Jll la:ı$ lltrtsl Tanıra CulJd bra11L n 
Telefon ı 2111•2 

ooıeoen ••somo ttcıaıı• rwısııırcınnı ktıbul ~et 
Paurtaı Pw..,ııtıe COnloı1euı 1 •.•cı.o ' 7 .S• -
yaflıa 25 t.uruf rnukabllnde Hava Kurumu ,.,..,, ... 

• • ......... ,_ .. - içine enlelıol)-..... ,.,..,. 

Şartnameler 165 kuruş mukabilindeAnkara ve Haydarpaşa 
tılmaktadır. 

veznelerinde sa· . .. 
- Hırmcı sımt Uperator 

Eksiltme 
No. 

I 
1 

n 

III 

• 

Eıyanm cinsi 

Pistonlar, piston kolları, tir
var kolları, muylular, dingil 
ve kontr:maniveller 
Emniyet süpapları, regüUi
tör, kros, glisyer, şandel ve 
emsali armatürler. 

Kalemin Muhammen 
miktan bedeli 

lira 

92 65000 

74 52455 

Muvakkat 
teminat 

lira 

4500 

3872,7 5 

llr CAFER TA YYAH 
Umumf ccrrııht ve sinir, dimat estetik 

cerrnhisi mutchnssısı 
Parls Tıb FokQllcsi S. asistanı, erkek, 
kadın amellyntlıırı, diın:ı~ estetik 
"yüz, meme, knrın buruşukluğu ve 
genelik ıınıeliyotı". (r\osnlye ve doğum 

mütchııssı~ı.) 

\lunyenc sobahlnrı M e c c !I 0 en 
8 den 10 o knıiıır U 
Öğlede~ sonrıı ücretlidir. Tel. 44086 
Rcyoıllu, Pnrmı:ıkknpı, Rumeli han. 

... ; • • • 9_.ı,. • • • -

• 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buru~ukluklardan kurtulınağı ve daha genç ve gllz.e1 
göriin.meği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirini tec. 
rUbe ediniz. Her akşam, yatmazdan \'vvel pembe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin ca.zib keşfi olan ve büyük bir itina ile inti.. 
Hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BİO. 
CEL" tabır edileu mUceyrelerI canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 

besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte.. 
si sabah, cildinizin ne kadar taı.eleşmiş ve gençlee
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadmlara yapL 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 
rm tamamen zail olduğu görlilmilştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız.. Terkibinde taı.e krema ve tasfL 
ye edilmiş 7.eytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
vıesamata nUfu ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sat maddeleri 
harice atarlar, Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

11 unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığım verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu gUnden bir tUb veya bir vazo TOKALON kremi alınız Te tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

.ğjnı ....................................... . 

Me .~duat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Nafıa Vekaletinden : 
27 İkincikanun 938 Perşembe günü saat 15 de Ankarada VekA.let Maheme 

Eksiltme Komisyonunda 44500 lira muhammen bedelli 5000 adet meşe köp
rü traversi kapalı zarf usuliyle eksilt meye konulmuetur. 

Bu hususa aid eksiltme şa.rtnames! ve teferruatı 222.50 kuruş mukabilin-
de Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 lira 50 ku ruştur. 
Eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve talimatnamesine p 

re Vekiıletten alınını~ rnalume müteah hitliği veslkasiyle birlikte 27 İkincikl.ı 
nun 938 Pcl'§embc günü saat 14 e kadar Malume Müdürlüğüne vermeleri 11-
zımdır. (65) (148) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Bin üç yüz lira bedd tahmin e dilen yirmi dokuz çeıit Matbaa mab:~ 
si 29- 1-938 Cumartesi günü saat on da açık eksiltme usulile satın alınac:aJc .. 
~ır. 

2 - Alrnat.;ak çeşitlerin mıktan yazılı §3lllnamesi parasız olarak Komiıyon" 

Buvat agreslcr, tampon gre
sörter ve buvatgres mahfa
za levhaları. 68 33150 2486,2/ 

(8742) :::::==::ı::::=::• ..... • .. ··-··--·::aeıı·- dan alınabilir. .. . ......... _ ..... .._ ....... 
~E l)al1i liye mütehassısı ii 3 - Eksiltmesine karışmak iste yenlerin doksan ycdl lira elli altı ku.rut-

Bedeli inuhammeni 60.609 lira 37,5 kuıuş olan 1346,875 m3 muhtelif eti at- g Or. Hüseyin Usman Q luk ilk tem.inat ve §art~amede yazılı Belgelerini en geç belli gün saat ondan 
ta çam kereste 24 - 1 - 938 pazartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9 uncu işlet· 'H ,. . .. .. 1 evvel Komısyona vcrm~§ olmaları. (80) (215) 
me binasında eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ii LalkelıdLutfTu al pfarhm

2
am 4-7 ye ftp 

!; a nr e e on : 2459 
Bu iıe girmek istiyenlerin Nafıa ve diğer kanunı vesikalarile birlikte ve yüz- ::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::; 

de 7,5 nisbctinde pey akçclerile komisyona müracaattan ilan olunur. 

Ş:ırtnarnelcr 303 kuru& mukabilinde Sirkeci ve Ankara Vezneleriı\de satıl- Sahibi: ASIM US 
ıoütadır. ( 11 O) Neıriyat mildüril Refik A. Sevenıil 

lstanbul Unlversltesl RektörlUğilnden: 
Üniversite Astronomi, ve Ekonomi Doçentlikleri açıktır. Talimatname nm• 

cibince 14- 3- 938 Pazartesi günü saat 10 da bqlayac:alc imtihanda kuanaQ • 
lar t&yin olunacütır. İateyenerin Rektörlille bqvu.nnala:J. 'lJlJX 


