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Gazeteci erimiz 
-

uyor b • 
1 u 

Değirmenlerin lüzumu kadarı Belediyeye mal 
edilecel{, modern fırınlar yapılacaktır 

Et daha ucuzlatılacak ve süt işinden evvel de 
su ihtiyacı giderilecektiro 

1 
1 tnnbulun eski ,.c esaslı dertlerinin başında gc· 

ter. eknıek meselesinin nihayet kökünclcn hal yolunu 
lllnıuş olduğunu sc'1ncrck öi;,~enlyonız. 

1 
YnŞnmnyı ucuzlntmn yolunda ynpıJnn son tctkik

er, ekmek işinin nksnynn tnrnflnrını ı:;sterınlş, nele· 
d.irecc alınması münasip olan tedbirler csn itihnriyle 
taka 

rrtır etmiştir. 

he nclediycııln ct.-ınck işinde ihtiyar ettiği mUrnkn
lJ 81 teminin (nnrk) tnn ibaret olduğunu blIJyoru:z:. 

albnkJ blr mndcleyo nark koymak, o maddeye hnUun 
lıcflno htr fh·nt t:n·in etmek <lemrk nlmnr1ıj!ını 

• • 

da çok zaman fiiliyat gö tcrnılştir. Zira nark konan 
mndı1cyi terkip eden mnllclelcr bir narka l"e takayyü
de tılhi değilclir. 1'"1tckhn ekmekte do hııl böyle ol
muştur. J.;kme~rin iptidai mndclc~I un lkon, un başıboş 
kaldıkça ve hnsnsllo buj:(duyla <le~irmen biribirlne 
girift bir tknret tılnrc ine tilhi ohlukc;ıı. ekmek mese
lesi Uzerinclo bUtUn u~rnşmnlnrrn beybuclc blr yorgon
ltık olmnsı tııhiidlr. 

Haber alclığmuza göre Belc<llyemfz ~imdi ekmek 
işini işte hu esas noktn<lan hane moktccllr olacaktır. 

/<::,,, .... ı;:,. 1fl ı;:;; , , 

Ucuz a ama ıçın Dün gece 

Ze zeıe 
oldu! et üzerinde ilmi etütler 

··ı memleket İ!rinde hayatın u • J ,cuda gelecc~ net}celer alındıktan son -
sınıtemi n etmek üzere, hü - ra alınan bu neticelere göre . nasıl bir 

th ~ mizin giriştiği esaslı tetkiklere 
;~y .le devam cdilmektedır. 

Dün gece, saat ikiyi beş geçe, ts
tanbulda şiddetli bir zelzele olmuştur. 

\ .. lıı 't'u sta her şeyden önce, bugün-
• ~ 'iaıi üzerinde ilmi bir etüd yap-

~d':.e:·ende~sler hazırlamak lüzumu 

yol talQbi daha elveri~li olacağı üzerin
de de celbedilecek ikinci bir mütehas
sısın fikri alınacak ve bu suretle bir 
kere ele bugünkü vaziyeti tamamiyle 
&österir bir nevi mecelle alındıktan son 
ra tesbit edilecek tedbirlerin tatbikine 
gc!(ilecektir. 

Zelzele. birbiri · ardından iki defa 
hissedilmiştir. Yer sarsıntısı şakuli 

olduğu için şiddetle duyulmuştur. 
~!zele, şehrimizin birçok yerlerin

de, henüz uyanık olanlar · tarafından 

hisaolunmuş ve bazı kimseler tel~a 
dü§ll1Uşlerdir. Hatta soktıkiarn çıkan
lar bile olmuştur. Fakat, yer sarsmtı
sm.ın tekerrür etmemesi Uzerine her • 
kes sükOnet bulmu§ ve tekrar uykuya 

• Ilı 11lil2ndan bir taraftan istatistik u • 
la~ lllÜdürlüğüncc, bir tarafan iktı
İcl ~ekaletinin konjonktür bürosunca 
,_ lte tdUmekte olan bu mesainin kuv-
Ctlcnd· il . . nil . b k 

1 

~ ır mesı ıste mı~ ve u ma -
~~ İs\içredçp bir de mütehassıs ge • .... ;Jiıttt kararlaştınlmıştır. 

~ütebassısın tetkiklerinden vü -

Hayatı ucuzlapnak 6ahasmda ıyapı • 
lan tetldk,atm kati neticelerinin eylill 
nihayetine <logru alınabileceği umul • 
maktadır. Herhalde biiinciteşrin ayla -
rında t~tbikine ge!rilmiş olacaktır. çekilmiştir. 

it y anyaya Af eri-
k adan toprak vermek 

istiyormuş! 
'f oksa maksat ingiltereyi endişe yemi düşürmek! 

(Yazısı 10 nuncu sayfada) 

Dün Yalovaya gidip geldi 
Otel 'fermalde Başvekilimizin sofra
sında geçen faydalı ve zevkli saatler 

'\ 

Gazetecilere 1Jerı1en clyafette Dahiliye Vel.;ili 
(.Yazısı 4 üncü-sayfada) 

. . 
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I Yugoslavyad~n 
Türkiyeye bir ~ıııııııııııııı...._. ... ~~nııııHnııııntınııınııııuuuııuııınııuıııuuııııınııııu~ 
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,.Ctu 
• el ccphcshıde Bıfırdan a§ağı 1-8 derece snğ.ı1da çarpışan mıkerler liiiylc 

giy·,,·yorlar 

• 
ıt an i n a 
~eni b"r müd si 
• 

;l'lgiltere ile Fransa Habeş impara~ 
0tluğunu tanımazsa tehlike var .•• 

(Yaztısı 11 inci sayfada.) 

teklif 
Öğrendiğimize göre, Yugoslavya hü· 

kumeli kendi memleketinden iki yüz 
bin kişilik bir Türk kitlesinin Türki • 
yeye alınması için hükumetim.izle mü
zakereye girebiJeceğini ve bu ırkta~la -
rımızın memleketimize göçmeleri için 
lazım gelen her türlü maddi yardımda 
bulunncnğını bildirmiştir. 

Hükumetimizce bu teklife henüz ce
vap verılmemittir. 

Hariciye vekili 
Sos) a :lan geçerken 

Sofya 24 (A. A.) - Ccnevreye git
mekte olan Türkiye hariciye vekili Dr. 
Aras bugün saat 14 de Sofyadan g~ • 
miştır. lstasyon:Lı, başvekil ve harici -
ye vekili Köse lvanof, Kralın müşaviri 
Grucf, siyası daire şefi Çomakof, mat
buat d:ıcktörü Balabanof, Protokol §e
fi Belinef, Türkiye elçisi Berker ve se· 
farct crktinı tarafından selfilnla~ştır. 

Trenin tevakkufu esnasında Aras ile 
Köse tvanof garın salonunda görüş • 
müıılerdir. 

İ TARiHTE · ·· \ 

' - Yahudi düşmanhğı 
' Tarihin her devrinde Yahudilik meselesi bütün milletleri meşgul etmiş·§ 

e t~r. Yahudi olmayan her millet, yahudilcrle daima mücadele etmiş onlara düş E 

.man olmuş ve yahudiyi sevmemiştir. Ü 
Roma, yahudiliğin en büyük düşmanı idi. Vespasyan ile Ninos meş-E. 

hur muharebelerinde bir milyondan fazla yahudi öldürmüşler. Esirler birer B 
domuz pahasına ~atılmı§tı. ( 

tngilterede bilhassa kral Jan ve üçüncü İyork zamanın.da, Fransada sık g 
~sık bilhassa Drayfüs hadisesinde, ispanyada dalına, Rusyada, Roman yada jj 

il§ ve daha bir çok yerlerde yahudi düşmanlığı sistematik bir §ekilde devaml 
g . . == 
5 etmıştır. F-
~ d 

NDya~n Ahmed ~ 
B Bugünden itibaren yahudiliğin geçirdiği ve baştan başa merak ve heye - ~ 

canla okunacak bu hadiseleri nakletmektedir. g 

= 

lınmııuu 

ilk yazı 

Musa ve 
ı jı. '1 ' ı .•.. ' 

Firaun 
\ 
§ 

ii 
E. 
~ 
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( Bugün 5 inci sayfamızda) g 
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Rus ihtil81inin 
ilk günlerinde 

Ankaraya giden Borsa
cılar döıidü 1 

Prens Gabriyel'ln hatıraları: 3 
lstanbul para borsasının ilç yıl 

müddetle kapatılıp Ankarana yeni 
bir borsa açılması kararı üzerine İs
tanbul borsa acenteleri namına hU
kfımetle temnı:ılarda bulunmak Uzere 
Ankaraya giden heyet dün şehrimi
ze dönmilştür. 

Tevkif edilmiştim! l 
Başıma geleni boyun eğerek kabul 

ettim. Zaten insan bazı tehlikelerin, 
ancak geçtikten sonra farkında olur. 
Fakat, karım tehlikeyi derhal anladı. 
Bir gün kolumdan tuttu ve, bilmiyo
rum nasıl, Çcka şefinin çalıştığı oda..
run kapısına kadar götürmcğc muvaf
fak oldu. 

Çeka şefi Uriçki: 
- Ne işiniz var burada? diye ba..

ğırdı. Sizinle edilecek lakırdnn yok! 
Tevkif edildiniz i5te. Bekleyin size 
de sıra gelir, hapishaneye götürür
ler. 

Karan, bütün cesaretini toplayarak 
'bağırdı: 

- Böyle bir hastaya nasıl ceza ve
rebilirsiniz ! Hastahaneye yatırılması 
lizım gelen bir insana fena muamele 
ediyorsunuz! 
Bunları söylerken, bir alay doktor 

raporu da çıkarıp uzattı. 
- Kağıtlara lüzum yok. İnsan ko

canıza bakınca hasta olduğunu anlı
yor. 

- Ve siz yine, ıztıra.p çeken bir 
adamı hapishaneye atmak istiyorsu
nuz! Hiç olmazsa sizi böyle bir hare
kete scvkcden sebebi söyleyin. 

ROMANOF OLMAK GtJNAHI 
- Adınızın Romanof olması buna 

kafi bir sebep değil m1 zannediyol'SU
nuz? Bu aileden olanların hepsi, taht
ta bulundukları Uç asır zarfında, hal
kın haklarını çiynemekten başka bir 
şey yapmadılar •. Türlil türlU cinayet 
işlediler .. Yağma ettiler, çaldılar çırp
tılar, adam öldürdüler! Onlardan ve 
bütün bu zorbalık~ ne kadar nefret 
ettiğimi aıilltamam ! Bütün bunları 
bir kalem vuru~ta devirebilmek ne iyi 
bir eey olurdu!.. 

''Ben de .burjuva oldum. zevkine ef
leaeeajpe .sa: ~le a.)'ll'M>i
IC:i, l'&hat bir._;bay.at ~ bir talebe 
idim. Fakat biltiln bunlara rağmen, 

daha o devirde mensup olduğum sı
nıftnn nefret etmeğe, ondan kaçmağa 
lbaşlamıGtırn. 

''En nihayet bu sınıfa kar§! ebedi 
bir harp açtım. Bütün imtiyazlara bu 
imtiyazlara sahip olanlara kar§I nef
ret duyuyorum. Şimdi aramızda bir 
mUcadele var .. Galip b.izir... Ve inti
kam alıyoruz. · 
Karım müdahale ettl: 
- Üç asırlık bir saltanattan bahs 

ediyorsunuz. Halbuki kooam daha o
tuz yaşında. Ne kimsenin malını çal
mıştll', !le kimseyi ö~dürmüştlir, ne 
de halkın hukukuna tecavüz etmiştir. 
Niçin bu masum, diğerlerinin cezası
m çeksin? 

Uriçki bize gillilmslyerek bakıyor
du: 

- Çocuklar babalarmm yaptığy 
suçlardan mesul değil midir sanki? 
Belki kocanızın eahsen bir gUnahı 
yoktur. Benim de kendisine karşı bir 
ıkinim yok. Faka.t, Romanof ailesine 
mensup olmanın hesabını verecek, 
hem de pek ağır bir şekilde. 

.. bayan, siz de böyle bir aile-
den birisi ile evlenirken pek iyi dU
eünmemişsiniz..,, 

Urlçki, bir taraftan alaylı alaylı 
gUlümsiyor, bir yandan sözlerine de
vam ediyordu. 

Kanm hiddetle haykırdı: 
- Ailesinden bana ne! Seviyordum 

dcendisini! Bıışına ne gelirse gelsin, 
kendisinden ayrılmam! Fakat, siz hiç 
kimseyi scVınedinlz mi hayatınızda: 

Uriçki, şaşırarak: 
_ Ben mi? dedi. Neden icap etti 

§imdi bu? Tabii sevdim ve hala da 
seviyorum. 

_ O halde, sevdiğinizi hiç yoktan 
yere tevkif ederlerse ne yaparsınız? 

_ Eğer sevdiğimi, sizin kocanızın 
tevkifine sebep olan bir sebeple tev

kif ederlerse pek iyi yapmı~lar derim. 
Kanm, kendinden geçerek: 
- Zannetmem! diye bağırdı. Dün

yada, masum bir kimseye ceza verme
yi emreden bir kanun yoktur .. O hal
de ben niçin cez:ı. göreyim! Ben ki 
bütün hayatımca çalıştım .. Ben ki elr:. 
meğiml taştan çıkardım? Zevkiniz 

için siz ayda 300 ruble harcarken 
ben ayda bu kadar bir para bile ka
zanamıyordum ve kazandığım para 
ile yaşamağa mecburdum. Bir burju
va hayatı yaşadığınızı söylüyorsu- ı 
nuz. Ben yaşadım mı? Cevap verin! 
Ve mazi de bu kadar acı çektikten 
sonra, beni, aşkım uğrunda ıztıraba 

sürüklemek istiyol'Suz ha?! 
Çeka reisi hiç sesini çıkarmadan 

dinliyordu. . 
Karım: 

- Neye susuyorsunuz! diye 
du. 

sor-

Uriçki tereddüt eder gibi duraladı. 
Sonra: 

- Fazla vakit kaybettik, dedi, hem 
de kıymetll vakitlerimizi kaybettik. 
Kocanızı serbest bırakmamı istiyor
sunuz, değil mi? Pekfila, kabul! Farz 
edin ki bunu hemen şimdi yapmağa 

bazının. Fakat neye yarar; halk be
nim Romanoflardan birini serbest bı
raktığımı öğrenince bunu hiçbir za..
man kabul etmiyecektir. Kocanızı, 
serbest bırakılır bırakılmaz, halk öl
dürecektir. 

"Ba.,ka ne yapayını? Hastahaneye 
mi göndereyim? Hastahanede de ken
disini, Çinyarefle Kokoskini öldürdük 
leri gibi, bekçiler veya nöbetçiler öl
dilrUr .• 

Sonra, istihzalı bir şekilde: 
- Sir.e kabul cevabı vermeğe ha..

zırnn. Yalnız, gi~eden evvel, başı
nıza geleceklerin tek mesulil siz ola
cağınızı haber vermek isterim. Bana 
gelince, ben de mesuliyet altında kal
mak isemem. Bunun için de bana lüt
fen .. bUtün mesuliyeti kendi Urerinize 
aldığımıza dair bir kağıt ini.zalar bı
rakırsınız. 

Bunları söyliyerek, mürekkebe ba
.tırdığı kalemi kanma ~ttı. Karım, 

aykırdı: •· 
- ;aen.Jmnı.y.a.kocaım kurtaı,n.ağa 

çalı§mak için ge!dim. Halbuki siz ben 
den, onun ölümilnü elimle im7.a.lama
mı istemek gibi bir zulümde bulunu
yorsunuz. Benim imzaladığım böyle 
bir vesika sizin elinizde bulundu mu, 
koca.mı derhal öldürecekleri aşikar 
bir §eydir. 
"Eğer biraz kalbiniz varsa, biraz 

merhametiniz kaldıysa lütfen kocamı 
hastahaneye kaldırın.. Hastahanede 
yalnız yatsın, yanında bekçi veya nö
betçi bulunmasın. Büyük Dük Miha..
ilin karısı Brasof için böyle yapmıt
tınız! 

Uriçld, soğuk bir tavırla: 
- O kadını oraya kaldırdım, de

di, çUnkU kocasının kaçmasında ken
disinin hiçbir alakası olmadığına ka
ni oldum. Onun için, kendisini serbest 
bıraktım ve bu hastahanede yatıp 
kalkmasına mUsaade ettim. Sizin ko
canıza gelince, bayan; kocanız tevkif 
edilmiş ve hapishaneye gidecektir. 
Parası da müsadere edilecek .. 

(DC\"Am edJyor) 

KURU!va abone olu
nuz ve abone ediniz 

Heyet, malüm olduğu üzere borsa 
acenteleri reisi Fuat Çelik Ue umum 
klitibl Bay Nedim Akçer'den mUte
şekklldlr. 

Heyet, Ankarada B~şvekll CelA.l 
Dayar ve.Maliye VeklU Fuat Ağralı 
tarafından kabul edilmiş, İstanbul 

borsnsırun vaziyeti etrafında Başve
kile ve Maliye Vekiline izahat veril
miştir. Bu izahat arasında borsacılar 
bazı dlleklerde bulunmuşlardır. Bu 
dlloklcrdcn en mühim olanı, kambi
yo işlerinin !Rtanbulda olduğu gibi 
Ankarada da borandan geçmesidir 
ki bunun temin edeceği fayda bil· 
yilktilr. Çünkü kambiyo işleri borsa
dan geçlldfğl takdirde. tavassut lic
rctl, komisyon namları altında bor
sacı ların almakta olduğu paralar a
zalmıyacaktır. Aksi halde bu ka· 
zanc membaını kaybetmiş buluna-
caklardır. . 

:Ayrıca. borsacılar esham ve tahvt
Uitın da Ankara bors.asından geçme
sini istemişlerdir. Bu dilekler alA.
kadarlar tarafından tetkik edilecek, 
muvafık görUldilğü takdirde nazarı 

itibara alınacaktır. 
Diğer taraftan Ankarada açılacak 

borsa tein yeni bir kanun lft.yıhası 
hazırlandığı haber verilmektedir. 

Borsa şlmdlllk SUmerbapk binası- 1 

nın bir katında çalışacaktır. Ankara 
borsası lcln bir bina fnşa edlleceğln
den bu hususta icap eden tetkiklere 
başlanmıştır: ve bu işle bizzat mali
ye mfisteşarı .meşgul olmaktadır. 

Borsacılar blrlf~l dün fevkalft.de 
olarak tctıma etmiş, Ankaraya gi
den beyet1 bu lctfmada ~eyetl .um'!
mtyeye yapt1lı;1 tetkikler etrafında 

izahat vermiştir. 

iktisat Veklletl ekmek 
lflle me,gul 

iktısat vekaleti ekmek meselesini tet 
~ike başlamıştır. İstanbul, İzmir gibi 
büyük §ehir belediyelerinin bu mesele
ye ait raporları yakında vekalete gön
derilecek, sonra bir komisyon toplanıp 
memleketin ekmek meselesi hakkında 

da umumi bir karar verecektir. 
Fırınlarda şimdiye kadar yapıcılar 

geceleri çalı§ıyorla~dı. Müstahdemlerin 
gündüz çalışmaları ve ckme~Ierin gün
dü~ pişirilmeleri hakkında bir karar ve 
rilmesi mevzuu bahistir. 

Beledlye mUfettiflerlnln 
tetkikleri 

Belediye müfettişlerinden İsmail 
Hakkı, Bekir, Ali Yaver tstanbulun te
mizlik işlerini yakından tetkik etmeye 
memur edilmişlerdir. 

Bunlar, ahırların, amelenin vaziyet -
terini gözden geçirece"IYer ve bir rapor 
vereceklerdir. 

Son ldört ay .zarfında 125 yeni çöp a
rabası yapılıp işlemeye çıkarılmıştır. 

Bir ay zarfında elli tane daha çıkarıla -
caktır. 

Trak vapuru 

Almanyanın Kiel tezgalıkırmda denize indirilen TroT~ vapurumuz 

Kral Faruk'un düğün 
• • 

merası mı l{ 

Gelen hediyeler arasında Fıraurı- :t 
lara ait bir f acla 4 milyon frank ~a 

degerinde bir pırlanta var ~ıe 

Kahire, (Husu -
!ıi) - Feride Zül-
fikar, nihayet Kle
opatramn tahtı -
na oturdu: Mısır 
kraliçesi oldu. 

Kahire, iki gün 
den beri b8.§tan 
başa donanmış bu 
lunuyor. Halk, bü
yük bir neşe için-

tir. 
a 

~I 

• de, hükümdarları
nın saadetini kut
luluyorlar:. 

• 

Geceleri, resmi 
ve hususi mües -
scseler binlerce f e 
nerlerle, fanoslar
la donanıyor. Şe
hir, bin bir geceler 
den birini andın '· 
yor. Her yerde or-

Kral Faruk, aüğitndeıı birkaç gün 
geçireceği En§an ·sarayı bahçesinde 

evvel bal cıljf; 
Kraliçe ile aoJ6' 

kestra çalıyor. Halk, içiyor, gUlüyor, 
eğleniyor. 

Otellerde oda bulmanın imkaru yok. 
Arab mahalleleri bile dolu. Yakın ve 
uzak şehirlerden, köylerden gelen 
halkın birçoğu, geceyi kahvelerde, 1 
sokaklarda geçirmek mecburiyetin • 
de ..• 
~rahn arzusiylc birçok eğlenceler 

tertip olunduğu için, sokalclarm bir-
çokları kapalı. Köşebaş1armda çalgı-
lar çalıyor. Etrafında bir sUrü halk 
birikmiş, dinliyor. Bir tarafta bir 
caz, gençleri zıplatıp duruyor. Ötede, 
Mısmn en meşl).ur muganniyelerin -
den Bediayı dinlemek, yüzünü gör -
mek istiyenler biribirlerini itiyorlar, 
eziyorlar;· biribirlerinin omuzlarına 

çıkıyorlar. 

Fakirler için, köşebaşlarmda büfe
ler kurulmuş, yiyecek, içecek dağıtı 
lıyor ... 

Zengin, fakir herkes yiyor, içiyor, 
gülüyor. Bu sabaha kadar böyle ... 

Sabahleyin, bütün bu eğlenceler -
den eser yok. Şehir yine evvelki hali
ni almış. Herkes işiyle gücüyle meş
gul. .• 

Bir kısım halk; düğün merasiminin 
icra olunacağı Helyopolis sarayı ö -
nüne toplanmıştı. 

Küçilk Kraliçe, .son tuvaletini yapı
yordu. Paristen bilhassa getirtilen 
gelinlik robunu giymişti. Parisin meş
hur (Vort) terıihanesi tarafından ya
pılan bu rob, tamamiyle gilmUş dan
telldandrr. Eteği tül ve sırma işle -
melidir. Uzunluğu beş metreden faz
ladrr. 

Saat 9. İki saat sonra, Kral Faruk
un hediyesi olan kıymettar bir taç, 
gü?.el başı Uzerine konulacak. Bu ta
cın üurindeki pırlantalara kıymet 

biçmenin imkanı yoktur. 

şırkcn ••• 

çıkıyor. Diğer arabalarda prense' ' 
ler, Dam Donörler. 

Merasim, Kubbe sarayında yapıldı 
Ziyafet, büyu'"k salonda verildi. ~ 

11!ı- ııı,· 
ailesi mensuplarıyla nazırlar ve yw 
sek memurlar hazır bulundtilar. 

Davetlilere Sevr mamulatından }(B' 
tulat' hediye olundu. 

Gizli ihtilalcilet 
arasında 
bir kadın 

Pariste gizli ihtilal komitesinin fi~ 
larınr açığa vuran Loküti, kendiler~ 
alakası olarak, bir sarışın k,adından 
setmiııti. 

Lokütinin ismini söylemediği bu ~ 
ldın nihayet bulunmuştur. Jaklin B1°11' 
de ismindeki bu sarışın kadın bir d.a~· 
tilodur. Kcndjsi, gizli ihtilalcilerle .. ~ 
bir alakası olmadığını, faknt tesaduf ıı' 
onlardan: bazılan ile ka11ılaştığınıı ~ 

gibi insanlar olduklannı bilmeyerelı 

Kubbe sa.rayı adeta bir hazineye dön 
müştür. Majeste Kral Faruk'un, son
ra bütün dünya hUkUmdarlannın he
diyeleri bir salonda teşhir edilmiştir. 

nuştuğunu söylemiştir. __/ 

----------- 1 
Yeni sene:1ln ilk seyyall- ~ 

İskenderiye Patrik'i, Fi;avunlara 
ait kıymettar bir taç, ve bir gerdan
lık hediye etmiştir. 

Prens Mehmet Ali, imparatoriçe ö
jeniye ait bir tül örtü vermiştir. 

Ana kraliçenin hediyesi, 4 milyon 
franklık (35 bin lira) bir pırlanta 

gerdanhktır. İngiltere sefiri, kral na
mına değerli iki tüfcnklc av levazımı 
hediye etmi§tir. Fransa cutnhurreisi 
de bir Scvr takımı göndermiştir. 

Toplar gürlemeye başladı. Bütün 
Mısır halkı, yeni kraliçenin tahta o
turduğunu h&ber aldı. 

Kraliçe, tıekiz at kQŞUlu muhteşem 
bir arabayla. Helyop01is &arayından 

, ları geliyor . ıt-
938 seneSlninilk seyyah vapuru öll 

müzdeki hafta zarfında gelecektir. , 
Seyyahların gezciirilmesi için J3c1c , 

diye Türizm şubesince icab~en ıecl 
birler alınmıştır. . jJS 

Bundan sonra gelecek seyyahlar ıÇ 
de proğram yapılacaktır. 

EmlnönU Halkevlnde , 
E · ·· ·· H lk · n·1 ih e ed• ' mınonu a evı 1 , tar v ueıt 

biyat komitesi tarafın'dan tertip ecl . , 
(tsanbul ha'k,kında konferanslar) .5~c 
sine devam edilmckedir. Salı günU ··~ 

. ?Jtl 
20,30 da üniversite tarih doçentı J• 
remin Halil (Türk Fethinden sonr• 
tanbul). u anlatacaktır. 



~ehir haberleri 1 
' • *-------------
11 k ve ortaokullarda 

Mühim dersler öğle
den evvele ahnıyor 

l{İiltUr 
1:ıı dcrg hak~tığı ilk ve orta okulla • ( 
llıab b Baatlcrı üzer:.nde tetkikler yap-
~ aııarnıştır. 

i.l tctlt'k! 
l'tıı \'e 

0 
1 er n.eticesinde ilk, okulla • 

dcrg ... rta tahsıl okullarının mühim 
"11 """tler· · · ~ 061tdcn 1 ogleden önceye alınacak, 
~ attı sonraki dersler, beden, musi -
llt. Ye çalışmalarına hasredilecek • 

l!u 'la • ' 
ı.ş!allla zıyeı karşısında okullann ders 
~lık b Baatleri de değ'şecektir. Ba • 
~la unu tesbit ederek bir program 
~ılii Yacalc,tır. 

r dire• .. 1 
~tllcb· •flor üğünde dünkü topJ.anb 

~Ckt" 1 ve ekalliyet okullarının yar -
Orler· d" 

ı un kültür direktörlüğün -

de bir toplantı yapımışlardır. 
Toplantıda ekalliyet okuUarı iç·n ha • 
zırlanan yeni talimatnameye göre ders 
programlarının ona göre taksim ed 1 • 
mesi işi görüşülmüştür. Gelecek yıl -
lardan itibaren bu okullarda haftalık 

ders yekunu 36 saat olaca~tır. 

Yoksu) çocuklara yardım 

Yoksul çocuklara yardım birl:ği dün 
saat 17 de partide Vali Muhittin Us -
tündağın başkanlığı altında bir toplan· 
tı yapmışlardır. 

Toplantıda yardım mıktarırun bu yıl 
genişletilmesi işi üzerinde konu§ulmuı 
tur. 

Gümrük ve inhisar:ar vekili 
no şehr:m·zde 
~ulnş~~ı blt~n yolcu salonunu telllş etti" 

tt l'a h k Ve ınhısarlar vekil. Ali Ra- mahsus olma~ üzere diğer maddelere 
t r an d" · 60 bi '~ un Ankaradan §chriınize verilen 129.600 lıralık plafonun n 
&ait ~zı tetkiklere başlamııtır. . lirası tarifede numaralan gösterilen 

'farA~ı Rana, sabah öğleye kadar in maddeler.n klerin~ yolu ile ithaline has 
' ıdaresinde meşgul olmuı. öğ· redilmiştir. 
\ı ~;nra saat 15 de beraberinde li . Bu klering yolu ile yapılacak ithalat 
t~ut ctllle d rektörü Raufi Manyas için, kontenjan malların ithalinde tat • 
t:J:ııi u halde Sirkecide yolcu salonuna bik edilen usullere uygun olarak her 
~ıı~§, Yarım saatten fazla tetkik)erde defasında gümrük ve inhisarlar veki • 

"'1lllu11. 
>tlltl b~· Yolcu salonunun maksalda Jetinden tahs:sat istenecektir. 

~ııı·1 1
r şekilde inıa edildiğini söy - TUfUn konferansı dajllmak 

lıakıc1:: b~rada yapılaca~ muameleler Uzere 
lıfi lıı a l.rnan işletme d rektörü Ra -
tııııl\~11.Ya .. tan ve gümrük baş mUdü -

\1 ~alıat almıştır. 
tkiı 

11 ııııc y ' bu arada yolcu salonunun Ö· 

'ı, -,a~ı:rnış olan sundurmayı da gez 
~aı· egenmiştir. 

}'alttaı llı:rı olduğu üzere SirkeciönUne 

Şark tütünleri konferansı dün sabah 
yine Bay Hasan Sak.anın riyaseti al • 
tında toplanmış, müzakerelere devam 
etmiştir. 

Konferans bun~an evvel de yazdığı· 
mız gibi bir iki güne kadar dağrlaca -
ğından çalışmalanna hız vermiştir. 

Konferans dün öğleden sonra top • 
!atı an vapurların yolcu ve yük nak· 
~ i~ti~:~ gü~ bir şerait altında ve ade-
e~h 1 b r §e'l\ilde yapılmaktaydı. lanmışsa da vakit geç oldugundan et • 

>ü( ta aısa bozuk havalarda kayıklarla raflı olarak h·ç bir şey görüşülememiş· 
ıııu.ku~'lllak ve yolcu çıkarmak çok tir. Konferans bugün sabah ve öğleden 
)aJ ar Olduğu gibi fazla ınasrafa da 
"- zlYord • 
'<q}'a k" .. u, bu defa yapılan sun'dur • 

sonra olmak Uzere iki toplantı daha ya 
pacaktır. 

20 bin ton kok t, ö nuru 
Son zamanlarda lüzum görülen ih -

~~d ll~uk gemilerin hepsi Galata rıh 
t~ ~ 0lduğu gibi yak)aşabiıecek, ve 
}~r :~ata rıhtımında olduğu gibi 
~bll 1n;te, yolcular da doğrudan tiyaç üzerine hariçten limanımıza ge -

f.a.ıc.:a.~a vapurdan karaya çıkmış ola • tirilen ko~ kömürünün kafi gelmediği 
\' ır. görülmüş aynca 20 bin ton kömürün ten 

•· atnız 
~~tlar • Yapılan sundurma büyük va· z latlt tarife ile ith41ine müsaade edil • 
~t· ll'aı~ Yanaşrnalanna müsait değil • miştir • 
~· r;at b 1 tcgi3 u da yakında yapılacak ye· !thal edilen kömürün tonundan iki 
~ttıe S~tlla temin edilmiş olacaJc, bu su lira resim alınacaktır. 
ı~ ır . ... . 

ltıocı ·~cı yclcu aalonu tcın1 manaaı 
t\i11 0~rn ve Avrupadaki em.ıalinden 
\' Caktır. 

le enı 
ttıbatıy~~cu salonu, içinin teşk' l1tı ve 
lı lh ıtıbariyle de fevkal.idcdir. 

Sık assa 
~"il\ bU .. antreden sonra ilk karşıla -
~lıı ha Yuk salonun tavanındaki Ana· 
~ rıtas k b: l:ııı h : ço sanatkarane yapılmış· 
~~ğı h arıta.da bütün limanlarımızın 
"'~. ususıyctler ayrıca gösteril -

~ -. f oltu 

Katırcıoğ4u 
yangını 

' Eserde kast olup olma 
dığı tahkik ediliyor 

Katırcıoğlu hanı yangını etrafında 

müddeiumum likçe yapılan tahkikata 
devam olunmaktadır. lc~ı ~~ t salonu ufak tefek bazı eksik 

~~ıla a:rıaınıandıktan sonra merasim· Sultanahmet birinci sulh ceza hakimi 
Saı ~aktır. Reş:t, müddeiumumi muavini Reşat Sa 

ltıq, ~~ açıldıktan sonra temiz tutul • ka, belediye nafia ve elektrik şirket:n -
~ııı b'• .. ! Utun tedb:rıer alınacaktır. 

~l'Js - " 
.,,~ iA~'lLOE 
rr.~" e Y~puaca1< t cari 

l\ıı.k:ır 4 ne.eJerııa esas 
len . a l'Urk r· 

. tıllliı . o ısı başkanlığından dün 
tıı,,.. ıktisad· d . . . 
,,. ·<4 hp ı aırelenne bır ta • 
-.ı kt ıırnış t . . 
~ Ctin • sveç ıle aramı .. Jak,ı ye· 

r.ıllıi!t'g anta§masının imzalandığı bil 
l:ı ır. 

"' u anı 
••

1cte• aıınıay ·• ltı ıcrj · a gore hususı takas mu-
U~, ıç n İ sver kl . d . . d , '""de 1 :ı: erıng a1resın en 

'l~:J.e a1ı: tnak icabetmektci:iir. Bu mü 
~~Pıtall'ı 'l rnadıı:ça hiç bir muamelenin 
ı~ \lir. n~ac:ağı dUn tacirlere bildiril • 
"il 'th nun ha .. 1 . <ı.lat rıcınde yapılacak o • 
trı1 taka . 

llıeicsı 
1 

z yolu ıle mıktar gös • 
~ııl\d, z rı kabil olacaktır. 

n ba"'k :ı: a 1938 takvim senesine 

deıı de birer mütehassıs iitirakiyle teş 
kil olunan ehlihibre dün sabahtan öğ -
leye ve öğleden ak_şam saat beşe kadar 
hadise mahallinde keşifle meşgul ol
muşlardır. 

Hanın üst ~atı tamamen ve ikinci 
katı da kısmen yanmıştır. Bütün han 
su için:Ie ve sönmüş tahtalarla doludı. ı. 

Kısmen yanmış, ıslanmış parçalan • 
mışı ipek, basma kumaşları ve topları 
ardiyeleııden dışarı çıkarılmakta, han 
tem· zlenmektcdir. 

Yangının bir kast eseri olduğu şiip· 
hesi etrafında müddeiumumilik tahki -
~atına hız vermişt'r. Haber aldığımıza 
göre b' r kaç kişi hadise ile aISkadar gö
rülerek zan altına alınmıştır. 

Ehl;hibre raporunu bugün tanzim e· 
derek, muJdeiumumiliğe verecektir. 
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B~r ing·liz g zetes·nin ·italyaya bir ihtarı 

Romııya giden yollar ital-
yarıların elinde değil 

Cebelüttarr~< ve Çanakkale boğ3zlariyle Süveyş 
kana·ı kap,1ndığı takdirde italya bütün hayati 

ihiiyaçlaı·ından mahrum kalmış olacaktır 
İtalyanların yeni harp gemileni inp

sına k,arar vermeleri ve otuz be!J!r bin 
tonluk iki büyük zırhlıyı denize .indir
meleri İngiliz ve İtalyan gazeteletıi ara 
sında iki devletin istiratejik vazi}ttle· 
ri hakkında polemiklere sebebiyet '1er· 
di. 

Italyan gazeteleri, Roma - Berlin· -
Tokyo mihverinin teşekkülünden aon -
ra, İtalyanların deniz ve kara hazırlılo
larının şiddetl~nmesi üzerine, ingilte • 
renin ist.ratcji'llj noktai na.zarından bü
yük zorluklarala karşılaşmağa ba§la -
dığını, 1ngil!zler de, İtalyanlann istira· 
tcjik cihetten çok zayif olduklarını ıöy 
liyorlar. Deyli telgraf gazetesi, İtalyan 
deniz yollarının İngilizlerin el.nde bu
lunduğunu, ve Ingilzler istedikleri aa • 
atte bu yallan kapayabileceklerini ita· 
retten sonra diyor ki: 

1talay, her yıl yirmi milyon ton mal 
ithal ediyor. Bunların yüroe sekseni 
deniz yolları ile nakolunur. nakliyat 
yapmak, için İtalyanın başka bir yolu 
da yoktur. Yirmi milyon mal, İtalyanın 
ihtiyacını kıt kanaat tem:n edebilmek· 
tedir. 

Kömür, petrol, demir ve sair mad -
delere olan ~htiyacat, harp zamanında 
bugünkünden dah:ı fazla olacaktır. Şi • 
mali Amerikaıdan yapılan İtalyan itha
latı zahire, pamuk, bakır, çinko petrol 
ve petrolden çıkardan d :ğer maddeler 
ki, Üx milyon tondur. Cenubi Amerika· 
dan yapılan ithalat iseı zahire, k,ahve, 
şeke r, yün, dondurulmuş et, ki, iki mil
yon tondur,. Şimal Avrupasından da 
<demir ve kömür olarak 12 milyon ton 
ithal eder ki, bütün bu maddeler Cebe
litarık boğazından geçmektedir. 

Karadenizden İt:.lyaya ithal olunan 
milyonlarca ton zahire ve petrol de 
Çanakkalcden serbest seyrüsefere mü
saade ediH ği takdirde, ithal olunabi • 
lir. Hindistan, ~vusturalya, ve Uzak 
şarktan da 1,200,0

1
00 ton pamuk,. yün, 

zahire ve yağlı maddeler ithal ed:lir ki, 
bunun da Süveyiş kanalından geçmesi 
icabeder. 

Bundan dolayı açık olarak görütu -
yor ki, bu deniz yollarının, ve bilhassa 
Cebelitank yahut Çanakkale boğazının 
kapatılması, İtalyayı bayati ihtiyaçla • 
rından mahrum edebilir. Süveyt kana
lmdan İtalyan sevkiyatının tehdit ed!l
mesi şark Afr~asındaki imparatorluğu 
ile olan muvasalasını da inkıtaa uğra • 
tır . ., 

Selln.k pana_yırı 
Önümüzdeki eylülün 11 inde 13 Un· 

cü defa olarak açılacak beynelmilel Se
lanik panayırı için şimd.den hazırlık -
tara geçilmiştir. 

Selanlk panaym komitesinden dün 
şehrimiz ticaret odasına bir mektup 
gelmiş, memle~efmiz namına iştirak e· 
decek firmaların isimleri ile panayırda 
teşhir e:i:lecek nlimunelerin nelerden 
ibaret olduğu soculmuştur. 

- DiiiJ.ltıUne !ft1emcdiğ{m ~ 1,:u
sura balw?a, l;ardc~im .. 

- Zarar yok .. Bir daha sefere ge
lirsin in§<Jll!ıh •• 

. . '• 
• ; # • 

;--

• • 
' 

• • • . . 
ltalyanın muhtaç olduğu tioo ret yollarını gösterir harita 

POLİSde 

itli hırsız yakalandı 
1lıbıta memurlan bir aydanberi Be

yoğ tunda muhtelif yerleri soyan iki 
azılı hırsızı yakalamışlardır. Bunlar 
Kazıro ve Piç Mehmet ı&minde iki sabı
kalıdır. 

Senelerce hapishanelerde yatıp çil~

mıı olarr bu iki hırsız, Taksim ve civa
nndaki clükkan ve evleri soymak hu • 
susunda mutabık katmıılar, bir ay ev -
vel işe ba~mışlardır. Hırsızlar evvel
ki gece sabaha kar§t Füruzağada bir 
benzinci dükfcanının kil' dini kırıp içeri 
girmişlerdir. Mahalle bek5isi dolaşır -
ken hırsızlann içerde meşgul oldukta -
rınr görmüş, yakalamak istemiştir. 

Bekçinin geld'lğini gören hırsızlar 

ıdük'kandan fırlayıp kaçmağa maşlamış

lardır. Bekçi iki hırsızı yakalamayaca
ğını anlayınca iki el silah atmış, Piç 
Mehmet korkarak .durmuf, bekç:ye tes . . 
Hm olmuştur. 
Kazım ise, Tophaaeye doğru kaç • 

mıştır. Bekçi, silih seslerine gelen me
murlara, Kazımın kaçtığını söylemi!J 
memurlar bir kaç saat sonra Kiztmı 

Ortaköyde yakalamışlatdır. Bunların 
çaldıktan eşyalar tamamen meydana 
çıkarılmıştır. 

On esrarcı yakalandı 
. EıJniyet kaçakçılık memurları tara· 

fmdan dün de bir çok esrar ve eroinei 
ya~alanmıştır. 

Selahattin isminldc bir genç dün Ga -
tatada sokak ortaaındi ero.n çekerken 
yakal411mıştır. 

Cağaloğlunda bmailin kahvesinde a 
rama yapılmış, iki paket eroin ile bir 
mıktar esrar bulunmuştur. !amail ero -
ini sabıkalı Arap Hilmiden aldığını aöy 
lemiş, Hilmi de yakalanmıştır. 

Eyüpte Mesut isminde birisinin üze· 
rinde iki paket eroin bulunmuıtur. 

Galatada dolaşan Cemalin üzerinde 
afyon. Frangül ism:nde bir ermeninin 
üzerinde esrar bulunmuştur. 
Şehremininde Keseci Cemalin evin -

de esrarkeşleri topladığı haber alınmış, 
dün gece ani bir bask,ın yapılım§, dört 
esrarcı cürmümeşhut halinde yakalan -
mıştır. 

Evde on iki gram esrarla şişdden ya
pılmış esrar nargilesi bulunmuştur. 

HAV AGAZINI YAKARKEN -Us 
kiidarda Doğancılar caddca:nde kahve· 
ci İbrahim havagazı yakmak üzere is
kemleye çıkmış, muvazenesini kaybe • 
derek düşmüş, yaralanmıştır • 
İbrahim hastahaneye yatırılmıştır. 

SUÇ UZERtNDE YAKALANDI • 
LAR - Aksarayda hatip Naci soka • 
ğında oturan Keseci Kemal ile arka • 
daı Razi ötctlenberi gümrük muhafa • 
za teşk,ilatı memurları tarafından şUp
heli görüldüğünden takip oluı.uyorlar -
dı. 

Dün gümrük muhafaza memurlan e· 
ve anı b"r baslan yapmışlar, Razi ve 
Keseci Kemali eroin içerken suç üze -
rinde yakalamışlardır. Keseci Kemalin 
evinde ve Razinin Uzerinde yapılan a-

Arşiduk Otto 
bekliyor 1 

Avusturya tahtının veliahti olan Ar· 
tiduk Otto bir Fransız gazetec:sine ver 
d ği beyanatında kendisinin kral ol • 

mak ilitimalin.den bahsolunduğu za -
man: 

"Bekliyelim,, demi§ ve illve etmit • 
tir: "Fransa ile İtalya çarpışmayı bir 
bıraksalar ve aralanndaki anlaşama -
mazlıkları bir hat etseler!,, 

. iki yeni 
fabrikamız 

Şubat ayının iptidalarmda iki yeni 
fabrikamızın açılma merasimi yapıla -
caktır. Bunlardan b;ri Bursa Merinos 
fabrikası, d.ğeri Gemlik auni ipek fab
rikasıdır. Fabri~arı bizzat başvekil 

CeW Bayar açacaktır. 
Açılma töreni ya ayni günde, ya bi· 

rer gün fasıla ile yapılacaktır. 
-u-

Mesut bir cto;um 
Başvekalet husust kalem direktörü 

B. Baki Sedesin dün akşam Amerikan 
hastahanesinde bir oğlu dünyaya gel -
m".ştir. Yavruya Aydil Seıdea adı kon· 
muıtur. Babasını ve annesini tebrik e· 
der, yavruya uzun ömürler dileriz. 

-0-

Para borsasında 
İstanbul borsasında dün birinci ter • 

tip Türk borcu tahvilleri 19 dan mua • 
mele görmüş ikinci tertip Türk borcu 
tahvilleri üzerine hiç b'ir muamele ol • 
mamıştır. 

Bundan başka Anadolu demir yolu 
tahv.lleri 70,60 dan, Anadolu mümes -
sil senetleri 40,17 den Sivas - Erzurum 
tahvilleri 95.25 den, Arslan çimento 
tahvilleri 990 dan muamele görmüş, 

bir İngiliz lirasma Merkez Bankası ta
rafından 627 kuruş tesbit edilmiştir. 

raştırmada bir mıktar esrar da bulun .. 
muı, musadere edilerek haklannda ka· 
nuni takibata başlannuıtıı;. 
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Bulgar kabinesinde 
bir buhran 
başgösterdi 

Dün üç nazır istifa elti 
Sofya 24 (A.A.) _ Harbiye nazırı 

general lvan Lukof ile Dahiliye nazı
rı 1. Krasnoskinin istüaları üzerine 
bu sabah Bulgar kabinesinde bir de
ği5iklik yapılmı§ ve bu iki nazırın 
yerine Plevne garnizonu kumandanı 

general Daskalof ile eski kabinede 
Maarif nazırı olan doktor Nioolaev 
getirilmiştir. 

Sofya üniversitesi rektörü profesör 
Genof Maarif nazırlığına tayin edil
miştir. öğrenildiğine göre, gelecek 
martın 6 sında yapılacak umumi inti
habat dolnyısile kabinede değişiklik 

olmuştur. lııtihabat 22-1~937 tarihli 
kanunda yazılı yeni sistem dairesinde 
yapılacaktır. 

KadınJar rey verecekler, fakat in
tihap edilmiycceklerdir .. 

Siyasi müşahitler bu intihabatı 

Bulgııristanda normal parlamento 
sisteminin teessüsüne ba§langıç ad
detmektedirler. 

11/R NAZIR DAIJA iSTiFA ETTi 

Sof ya 24 ( A.A. > - İyi haber alan 
menabiden bildirildiğine göre, kabine 
nin kısmı d ğiştirilmesinden haber
dar olan Ticaret nazır.ı B. Barof da 
istifasını vermiştir. Bugün öğleden 

sonra bir iki nazırın. ezcümle Adliye 
nazırı Ognanofun da istifa etmesi bek 
lenmektedir. 

Yeni buhranın sebebi, söylenildiği
ne göre, Harbiye nazırı general I....uko
fun çekilmesi hususunda bir!:Ok na
zırlann aynı fikirde bulunmamalann
dan doğmuştur. Vaziyetin, umumi bir 
buhranı tevlid etmesi pek muhtemel
dir. 

,,.. .................................... -~ ....... ~,_.,-----..... --,_.,..____ ~~--._.. ..... ____ .., __________ ~ 

1 
Sovyet askerleri 

Mançukuda 
Bir petrol menbaını 

ateşlemişler! 
Tokyo 24 (A. A.) - Domey ajan,ı

nm Korcde Keijodan haber alarak bil
dird"cğinc göre, Sovyet ortlusuna men • 
sup 8ört %ahit ile iki nefer, 21 kanunu
sao:dc Çiyen~ao eyaletinde .ilungçun 

clvannr.la Man~uko hududunu geçmişler, 
üç yüz metre kadar içeriye girmiJler 
ve bir petrol menbnını ateşledikten son 
ra geri kaçmı~lardır. 

--0-

BaşvekiLimizin 
seyahati 

Başvekil ·B. Celal Bayarın ilk.ba ~ 
harda Balk,an müttefiklerimizin mcm 
Jekctluinc bir seyahat yapacağı ha.
Deri teeyyüt etmektedir. 

.Bu seyahat ron defa hükümd 
merkezine gelen dost ve müttefik 
devlet baş vekiller.inin ziyaretini ia

de mahiyetinde olacaktır. 
:Başvckilimi.zin Balkan seyahati -

nin günü.yakında An'19ıraida yapıla· 
cak olan Balkan Antantr konsey 
toplantılarından sonra anlaşılabile -
c.cktir. 

Gazetecilerimiz 
Dün Yalovaya gidip geldi 

Otel Termalda Başvekilimlzin sofra" 
sında geçen faydalı ve zevkli· saatler 

Rusya ecnebi Konso
loslukları tahdit ediyor Toprak kanunu 

Llylhayı göru,ecek kong
re Martta toplanacak 
Ankara. 24 (Telefonla) - 1-lUkü

met tarafından hazırlanan köylüye 

. 
Sovyetlcr birliği, Sovyct şehirlerindeki ecnebi konsolosluklarının sayısını 

..ı:z:ıltmak karanru vermiş ve bu 1'ararldan hükumet"miı:i haberdar etmiştir. 
Bu tedbir, bütün devletlere şamil olmak itibariyle genel mahiyettedir. 
HükUmetimizin, Batumla Odesadan başka yerlerdeki konsoloslu'k~rrrnızı kal

dıracağı tahmin edilmektedir. 
Türkiyenin bu iki yerden başka Mos~val:ia, Baküde, Leningratta, Erivanda 

birer konsolosu vardır. 
lnpjz komolosluklan 

Londra 24 (A. A.) - Röyter ajansının öğrendiğine göre Sbvyctler birliğ:ni:ı 
konsolosluk m"usavatı talcblcri üzerine ıi mdiye kadar konsoloSluk vuifesini gören 
'Môsl:ovadaki ingiliz Clçlliğinin, bu vazifeyi arbk ii~ ~tmcmcsine karar vetilmiıtlr. 

Sovyetlcr birliğinde, fngiltercnin yalnız Leningradda1d konsolosluğu ipk,a edil 

miştir. 

izmirdeki alaylara 
sancak verildi 

Orgeneral izzeddin Çalışların 
nutku 

lzmlr. 24 (Hususi) - Dugün lz. 
birdeki alaylara sn:ııoak verme förc-
ıi yapılmıştır. . 

Bu münasebetle şehir baştnnbnşa 
bayraklarla. sUslenmtetl. Sab htnn 
itibaren askerler Te mektepliler 
Cumburiyct alaıundaki yerlerini iş· 
gal ctmoğc baelamışlardı. 'rörende 
C. U. P. başkanı Vali I<~azıı Gllloc vo 
J3clcdlye .Heisi Dr. Behçat Uı, nske
rt ve mUlki birçok <ırkl\n ile lzmlrde 
bulunan snyJnvlnr, matbuat ve teşck 
küller mümessilleri Uc on binl rce 
halk bulunmuştur. 

Snnt ll'dc Orgeneral lzzcttln Ça
lışlar, re!nkaUnde Korgeneral Mus
tafa. Muğlalı, General Rnslm Aktuğ 
ve diğer genernller olduğu halde k1· 
taat ve mckte,pl1lerl teftiş etti ve ça
lınan lstiklıll marşı He U:ircne haş
landı. 

Bundan sonrn Orgeneral İzzettin 
Çalışlar sancak alacak alayların ka
rnutanJnrmn, subnylnrrnn ,.e erleri
ne b1taben: 

"l\lllll varlığın, illi şan ve şere· 
fln timsali askcrlfl en mukaddes nıa
lı olan ,.e blıyük Türk ulusu tarafın
dan \"erllcn bu snnC'akları Türkiye 
Rc1slcumhura l\:<'mnı At:ıtUrk nnmr· 
na slzlere bUylik bir iftiharla te,·dı 
ve tcsUm ecllyoruın." dedikten sonra. 
şöyle devam etti: 

"Sancak milletin ordusuna en mu
kaddes bir emanettir. Snncnkta mil
loliu Ulktmıncz nıanc\'i ku,-,,·etl \'llt· 

dır. Bu sebeple snncnk nskerln en 
mukaddes mnlrdır. Hu mukaddese· 
mnnetl dalma ,.o her yerde bUtUn 
mc,·cudlyeUnlzle şecaat ve cesaretle 

kaıınıııı ~kılarak muhafua edeceği
nlzo eminim. BüyUk tarihimizde a
sırlarca zaferler yaratan TUrk ordu
sunun şanlı n~ayları maziden daha 
üstün bir hamasetle Türk zaferini e· 
bedii ştlroccktlr. Düstur ve borcu
nuz ya muzaffer olmak nya ölmek 
olacaktır. Sl:ılerdeıı sonra bu alar· 
lara gelecek \•e bu sancak alUnda 
toplanacak ol nıar d bu borcu ıaslo. 
unutmlfa~aklortıır. .Uny k&mut:m· 
larr, m11letln on bUyllk cmancttnl o.
lıntl'.; onıuın Uıerln en bUyllk 211-

fer tn.rlhl ı-t yuımz." 

Orgcnernıtn s6yl vindcn sonra 
snncf\kltırı alan alayların kamutan· 
tarı da <eevnp olarak nyrı yrı "TUr· 
k!yo Rc.is1cumhııru :Kemal At.atUrk 
namına rerilen bu sancnkları tek bir 
nefer kalıncaya Ye kanlnnmızın son 
dnmlnsınn kndar muhafaza edecc~ı
mizc ve onu bUyUlt tafcrlerc ulnştı
rncn rnııtn önd Jcıyorum!' dcdllo.r. 

Bunu mUtcalnp alay l:amutanıarı, 
kcnt'li erlerine hite.bon blr<ır söylev 
\'erdikten sonra gecit :re m1 yapıla
rak türene aon v<ırlJmt~. 

Orgenernl 17.zettln Cn1ışlar ve dl
ğcr generaller şereflerine bu akenm 
bmlrpalmı sa,oııla.ı·ında Belediye ta
rafn ctnn bir nkşam tarı '\'ert1m1ı;Ur. 

Ormon mahsUl.erlnfn 
trenle naAl;n.ıe 

Ankara, 2f (Telefonla) - Sahlep, 
ltirtc, cııok, nlıç, tırıs vesuıre gtbl 
onnnn mahsullerlnln dcmtryollarly
Je naklinde ormanl)•o :rcsml a.rnnına
Rtna nıahal olmadığı Dovlet Dem1r-
1·01ları ldnrcsince tebll~ cdllmlştlr. 

toprak tevzii hakkındaki kanun lt4· 
yıhası son şeklini almak Uzeredir. 

Ziraat Vckd.letl, I!yihanm mnhlm 
hUkllmlcri üzerinde alA.kalılano. dll
şUndUklcrını öğrenmek ve hnzırlık

Jnrr ona göre tamamıo.mnk üzere şu
bntto. bir ltongre toplnmnlt ka.rnrınr 
,•ermişti. Og·rendlğinıfzc göre, bazı 

sebepler, kongrenin marta bırakıl· 

masrnı zarurt kılmıştır. 
Kongrede görllşOlecek meseleler 

arasında ziraat bölgelerinde alına

cak tedbirler, ormıın işletme idare
lerinde ucuzluğu temin edecek ,.e 
köyltinUn kalkmmasına l\mtt olacak 
başlıca esaslar vardır. 

Nafa vekili şehrimize 
geliyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - Nafin 
Vekil!mlz B. AH Çctlnknya bugün

lerde lstnnbula gfdeccl~tlr. 
Nana Vekilimiz Jstanbulda., elek

trik şirketinin nizamname hUkUmle
rino uymayun harekotlertnl yerinde 
tetkik edecektir. 

B. Cemal Hasan BrUkseı· 
llçlsl 

Ankara, 24 (TcleConla) - B. Ca. 
mal Hüsnü'nUn Bıilksel elcllli;lnc ta
~·lnl takarrilr etmiştir. 

D. Cemal IIUsnU yakında BrUk elt.ı 

gitmek Uzere şehrimizden barckc e· 
dcccktlr. 

Ank~ra HukuK profesör
tBrl toplanbsı 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ankara 
Hukuk Fakültesinde s6mester usu
lilnUn kabulU mUnasebctiylc bugUn 
prorcsörler meclisi. Adliye Vekilimiz 
:a. SUkru Snraco~ltt'nun ibaekanlığm
da toptannııştır. 

S at on beşte yapılan toplartuda 
mUza'kcrclore cle\·a.m cdllmleUr. 

lzmlr Telefon elrkeU 
murahhasları Ankarada 

hmtr, U (tlueuet) - İzmir tele· 
fon şirketinin hUki!met taro.t'rndan 
satın alınma mukavelesi yakında 

imu. edil ccktlr. 
Mukaveleyi tmza odecck olan şir· 

ket murahhasları bugUn Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

• TrJyestc kançllerllğino merkez 
den Şadan Erman tayin edilmiştir. 

• UŞAK kaymakamı D. Adil Özel· 
çln Turgutluya. Turgutlu kaymaka
nır J{omaı GUndUz Uşağa nnltlcdll
mtşlerdtr. 

'Atatürl>füı hususi daircsindakf havuz 

Ba§vekilimi~ bay Celal Bayar gaze.. I 
tecilcrimlıi son ka.bul ettiği zaman 
matbuatı sık sık tenvir vaadinde bu
lunmll§ idi. Millet mesel~lerinin hal ve 1 
idaresi yolunda her milli mevcudiye. 
tin kudretinden azami fayda isti.b.sal 
etmek rejimin ~ıarıdın :Matbuata bu 
yolda hizmet f erefini geni§ tutan sa
yın Başvekilimiz Ynlovaya gelmesi 
vcsile,,ile İstanbul gazetecilerini dün 
yalnız Yalova için değil, bütlin Türki
ye için de bir bayındırlık örneği sa
yılacak olan - Otel Termal.in güzel sa.
lonı.mda ve kendi etrafında topladı. 

Saat on bire doğru Akayın "Hcy
beliada,, vapuru gazetecilerimizden 
bUyük bir grupu köprünUn Ada iske
lesinden aldı ve Kadıköy iskelesile A
da iskelesine uğrayarak Yalovaya gö
tUrdU. 

Başvekalf!t hususi kaleminin pek 
değerli müdürü bay Baki de kendile
rile birlikte idi. Gazetecıler saat bir 
buçukta vardıkları otelde dört saat 
kaldılar ve bunun bir saatini Yalova.. 
ya Y'-ni bir kıymet getiren bu güzel 
sanat eserini gezip takdir etmekle ge
çirdiler. Uç s:ı.atini de bay Celal Ba
yann sofrasında kendilerini ve Dahi
liye Vekillerini gazetecilik merak ve 
alakasına dokunan hemen her bahis 
tlzerinde tatlı tatlı söyletmekle, mem
nun ve mesut, geçti. İki devlet adamı
nı muhtelif devlet meseleleri üzcıin
de yakından ve Atatürkün manevi ol
duğu kadar maddi ınubiti içinde din
lemekle duyduklan zevk pek derin, 
edindikleri fayda pek büyük oldu. 

Bir araba uçuruma 
yuvarlandı 

lznılr, 24 (Hususi) - lzmlr - Urla 
yolunda bir araba kazası olmuştur: 

Şehre inmekte olan bir araba u
çuruma yuvarlnnmıştır. Kaza netice
sinde arabacı HUseyln beyni parca· 
lanarak OlmUştUr. 

DiP;or bir knz.'1. ve cinayet: 
Torbalının Nohutlugöl köyünde 

Yürük Yusuf, karısı Tesllmeyl ta
banca ile öldürmüş, sonra "kendisi 
intihar etti" diye zabıtayn haber ver
miştir. YUrilk Yusuf teYltif edilmiş
tir. 

Ote• Termal'if1 
• 

m l m ~~!daki ,,., 
Termalin plinUU ~ 
pan ,cng bir 'l'il 

1 
mimandı.r. Henil', 
rıız yaşlannda k' 
dar olan Bay ~ 
Hoı.kkı Eldem G~ 
Sanatlar AkadeıP"'" 
mezunu ve bu 11' 
deminin prof esSrlf' 
rindcndir. fi 

B. Sedat Eldem Almanyada, . , 
Fransada talıs.lini tel;cmmül cttirıSJİI 
tir. Milli kütüphanemize garp edebi~ 
tının şaheserlerini .kuandıran JıJl , 
erbabından biri olan Bay İsmail ~ 
kı Alişanın oğludur. . 

Kendisiyle görüşen bir muharririJOI' 
ZC binanın m.marisi baklanda §U ~ 
tı vermiştir: j)if 

0 Binanın inıası lki buçuk senede 
rilmiştir. Omuıniyet itibariyle ,, 
tarzda değildir. Daha ziyaıdc yerli 1' 
mariye uygunluk gözetilmi§tir. .Ati 

Geniş saçaklan olınası ve çatISP'"' 
gizli o1mayrp meydanda bulutı1l~ 
Türk mimarisinin hususiyetlerind-, 
<lir. Planda alt l\at pencerelerinin ı):i , 
ye taksim edilmiş oluşu, oturma ~ 
sının şekli, giriş holündeki renkli 
lı betondan pencere, modem ııatll" 
uydurulmuş Türk mimarisi eserl~ 
Keza oturma hallinde görülen 
bir cumba da ayni h!.ısusiyeti ırıuıs' 
za maksadiylc konulmuştur.,, tJI' 

Haber ald?ğmııza görcı yalanda 
le yeni bazı salonlar ilave edilcec~f· 

KURUN~ 
GVNDELIK Sil' ASI GAZE11'6 
Gauıtcoııze gOncıcrtleıı )'8%llaı, ~ 

re girmek tçtn ıse, zar:tmm ~ 
&ete> kcllinea' yazılmalıdrt. 

Kal'§Jlıl! ısuycıı okW1ar. mektupl,,_, 
!O kuruşlllk puJ koymrJJdırtar. 

8&.'ltlauyaıı yor.ıran ıut gOnd~rın~ 
ıoyaıel81z yollaıımJo mektupla.rU> of' 
konulan parnla:-uı llaytıoıntBJımdJU1~a • 
Olarak çıkan yı.wlai"öıuı dolayı. dltP~ 
ll!k, u.suı.ııe ıK>ru "°1'gu alma&. 

Günü geçniiş sayılar 10 kunt, 

Gateten1ıuıe cıknn yazılarla ~ 

Diğer taraftan, bir bucuk yaşında 
bir <:ocuk, sofrada yemek yerken ke
mik yutmuştur. Derhal hastahaneye 
kaldırılan çocuğa ameliyat yapılmış, 
kemik çıkarılmış, fakat ~ocuk 61-
müştUr. 

lb. hPr tınkkı ımlt kendlfl1 ı~nctır. 



Edebi roman : 22 

OSMANOFLAR 
YAZAN : Kenan HulQsi 

b Pananrııı Uçilncü sabahı Burgazda. 
,,,uıunrnak üzere K nrnnbadı tcrkettl
r, rn g"' 
&ün un. Yollar, belki de kurulduğu 
Yük denberl kasabanın görmediği bü-

bfr kabalnık içindeydi. 

'I"llir nydır, Karnabat O\"asının say
• JC)ı> j 
la .r nden geııe Karnabnda boşa· 
,
1 
n bu kalabalık, panayırın bitme· 

b~ Uç dört gün kaldığı halde, en 

tlbt k bir eğlence şehrinde olduğu 
kas nihayeti gelmiyecek bir akışla 

1 
ıtba~ a ıloğ ru mütemadiyen boşa· · 

1l'or· . 
Colt '\e Karnnhada ayak basmadan 
ıc daha en·e1 ikinci Ye OcUncil bir 
ıırnab ' 

te at mcydnna getirerek glttlk-
Cenışlemokto deYnm ediyordu. 

)·o~ompartımana girer girmez fstas
Zehr n renkıt kaynaşmas ı arasında 
le b a Osmanofu hemen kaybetmek· 
d eraber ondan başka yeni bir şey 
e dUşUncmlyordum: ,.e hakikaten 

Zehr 
hl a Osmnnot yorgun tablatlnde 
ınn nr7. Osmanoflarrn karakterleriyle 
ıabcadeıe etmiyordu; panayırın ilk 
~ ahı Yusuf Osmanorın odasında 
b:rşı karşıya goldiğl dakikalar, bu 

\ Yuk sUkunetl tcerislnde bir clağrn 
ç~rnrıcıacırğmr görür gibi olmuştum. 
ıılJnkıı Yunınna Mlhallovlcln Osma· 
Ofla Cu ra lktncl bir gelişini dUşUndil· 

'> 
111 Vakit Halil Osmanoftan fazla 

<-ehre. 
t Osmnnofun mUşkUl bir vazi· 
ı:~o dUşcccğlnl biliyordum. Belki de 
tJt ra. O &nnnot, kendisinde keşfet
\,. lnı bu yorgun tablatlnde Oaınanof .. r,11 " 
ıı vU ve bu hareketlerinden daha 

11:acıe doğrudan doğruya onu dUşU
.. tordu: ve Yuvan na Mlhallovlç 
'"ebr tı a Osmanorun kendinde hissetti-
la lll llYnl dağ yUrUyilşU ile Osmanof· 
~a rloğru yaklaşıyordu; bu iki dağ 
tq tiltUşUnden birisinin üzerinde bU
ra~ Osmanoflnrla beraber, daha zl
dıı e Yalnız başına Zehra Osmanof 
10,~ror; tıteklnde, Yuvanna Mlhai
J;tı t \•e Grlgorofla beraber ayakta 
~a~Ultüyor; Osmnnofların nteşo ya
r .. nntnış bir sürüde blr kovuğa doğ-
" \• ll · arıtığ"ı tnhaşşlidU seyrediyordu. 

tau 1kı dağ gUnlin birinde cnrpıştığı 
ııa illan ne oln bilirdi? Zehra Osmanof 
bıı:a)·ırın eğlenceli kalabalığında 
~l\ı lıunu keneli kendine şöyle bir 
t ınc!an geçiriyor ve bu çarprşmn-

ı, lıo.1· 
tı<lı~· r ısclcrl beklemektense tercih 
tun ordu. Bir c;:nrpışnıa!.. Belki bil· 
lla ?ıOsnıanocıarı Grlgorof vo Yuvan· 
tar lihaııo,·lçle beraber yıkacak bir 
bı;:ıışına .. ÇünkU, Zehra Osmanof 
tin ic• bfr c;:arprşmayı ancak bunun 1-

6•eYeblllrdt. 

llıı!llrgaza do~ru Karnabat tstasyo
Ztıh dan hareket ettiğim ilk dakika 
ı,l't ra Oemanofl:ı beraber bUtUn bun 
la ben de dUşünUyordum; ,.e yol-

t<laı·· 
•ııt hı '1 kalabalık, Karnnbadrn karı· 
han r &Un yaşamak üzere olduğunu 
~U 1~ anıatmakta gecikmiyordu. ÇUn
ht 1 aydır Osmanoflar Karnabatta 

t bt 
'te lt r tnlmyyUde başYurmamışlardı 
'~l'l asaba, daha başka bir tarafta da 
\ilt :dl~hn ı;lbl 1930 sonrasının Do· 
l''b adar hiçbir polis muamelesinin 
ile llınadrğı serbest bir şehir hall
ell.h:eıınışt1. Gerci, Osmanoflar ka
htı- nın karııtnrına şimdiye kadar 
~aı-11~1:1ı.cu koymamışlardı. Fakat, 
tlııı~tbaam da~ ve taşı bunu kcn
lttış it Uden Yn11ıyor; hatti\, casus bir 
tıa,t lldar sinik bir hareketle ma· 
,.. ırrn t 
., <\.t arasalnrında oturan Dlmlt· 
l'oı-" Cksevıc; blle böyle hareket edl· 
ı ~u ç .. 
lltcıı · unku, gene Osmanotlar, teh-

hanc 01abf1ccek herhangi bir ya-
L l)'a, k 
11fr 1 arşı Yaı>acakları herhangi 
:ı. ınrek ti 
""'illrıı:n ° J{ arnabadrn tabi atine 
1e1t f,_. tşlardı; ve ihtiyar Dlmftri A-
11 ~ e,·ı 
en le ç, Oamanorıarın gözlerin· 

'aktın~~abııecek tehlikeleri onlara 
11lr rah e haber vermek için tuba! 
)·aıı111 ntsızhk içinde katır· bunu 
1lllltAnadan kendi ruh buzu;ıu~unu 
•- ~ r Y k 6 ' 
"<l, 0 8 ,.. 

0
.:.: temin edemezdi. Yahut 

1\ ... anotıa 
aı-nab rın iki yUz senedir 

llUt'Utta adın toprağına sinmiş h!klm 
:l, bUttırt, gece karanlığında bile ol· 
rrı:ı gıb~ Yabancı izleri şeffaf bir a.· 

ortaya trkarnbillyordu. Za-

ten, hlktlycmln baş taraflarında da 
sö;rlediğlnı sllAh seslerine rağmen, 

J{arnabat nra sıra bir fişek kadar 
hızla kasabayı yalayıp geçen bu taş· 
km hareketleri bir süngerden daha 
c;:abuk içerek kaybediyordu. Fakat 
l :J04 panayırınm kurulduğu gUn
uenberl işler nasıl gidiyordu?. Şu 

kadar ''ar ki Osmanoflnr Karnaba
dm kapılarını ardına kadar açmışlar 
dı; ve kasaba, Osnıanonarın bu de· 
mokraUlc hareketler! içinde iki yUz 
senedir gnrmedlğl renkll ,.e yaban
cı bir kalabalıkla dolup taşıyordu. 

nununla beraber Burgaıa ayalt 
bastrğım dnklka, limanın Karnab:ıt· 
tan daha az olmayan kalabnltğmdn 
Osmanotları unutmuş gibi idim. Li
man, Karnabnda doğru acılan kapı
larında, bUtUn öteki kasabalarda 
olduğu kadar ayni şenlik daklkala· 

rrnı yaşıyordu. Baştanbaşn bayrak· 
larln donanmıştı ve Knrnnbada gi
den zahire kafilelerinden kalan sa· 
yısız arahalnr başıboş bırakılmış at
Jarln beraber limanı dolduruyor; 
ynlntz, dalma hareket halinde bulu
nan bu kabalık tuhaf bir huzursuz· 
lukla kımıldanıyordu. 

Her nedense Karnabat panayırı· 
nın bu dağdağalı gilıılerinde, aşağı 
balkan o\'asmı dolduran bUtlin köy 
ve kasabaların şenlik dakikalarını 

hl~ bir vakit unutmak istemiyorum. 
Adeta, Burgazdan Fillbeye kadar, 
tarlt ettiğim O\"& yolu tizcrlnde, ga
rip bir oyuncağın hareketlerini sH· 
rUyordum. Oyuncak kurulmuştu: Ye 
htç kimse, artık bu oyuncağa cHnl 
sUrmekslzln, içindeki zenbereğln fa
aliyeti bitinceye kadar dönmekte, 
yahut yUrUmck ve konuşmnkta de· 
vam edecekti. Zaten Osmanoflara 
ayak bastı~ım ilk ı:;Unlerde bile bu· 
nu hlssetmtştlm: ve belki de, bir o· 
yuncağın şuursuz hareketi diye nn
lntmak istediğim bu şc)·I Knrnabnt
ta Osmanotıar kurmuşlardı. Ve o· 
yuncak, Burgazdan Fllibeye kadar 
1tynl bir takım hareketler gösteri-

yordu. Sadece bu şuursuz. harekette 
1.0nberek ne ''akit duracak; ynhut 
onun hareketini kim durdurabilo· 
cektl? Bu sihirbazlığı cok kereler 
gene Osnıanofların yapabilecekleri
ni kendi kendime düşünmüş ve bel
ki inanmıştım da ... Fnknt Osmanor
la rı yeni bir t3.kım oyunlarla kentli 
kendilerini unutmaya ~alışan bir n
dam diye tahlil ettiğim dakikalar bu 

flkrlmd~n birdenbire vnzgecmlş ve 
Karnabat oyuncnğınrn şu ve bu ha· 
raketten daha. z.irade, baş döndlirilcU 
sUratlnde bir taş, ynhut bir kaya par· 

casrna çarparak hurdahaş olurcası
na, ancak durnbilcceğlnt nnlamış

tım. Nitekim Burgaz limanında 

hemen hemen ayol şeyi lllssedlyor

dum: Osmanofların J{nrnabatta kur
dukları oyuncnk, bUtUn limanı ve .. 
yol boylarını bir eğlence yalazı ha· 

1inde gelip geçiyor: ,.e bUyUk şenlik 
bir yangm, bir carprşma yahut, her· 
hangi Olr tehlikeyle yUzyüze gelişten 
sonra duraca~n ben:r.cyordu. 

Yalnız beraber rnn!l sonbaha
rında Durgazla Karnnbnttan, ikisin
den birini tnclh edememiş tuha! bir 
halim ,·arclı : 

( l>eı·mn ,.diyor) 

C&küdar lki11ri Sulh llıılmk Mahkt'mt· 
~ i 111/ t'fl: 

Csküdıırd:ı \"nlidel ntik nıalıulleı;inıle 
Çavu~derc nıddcsintlc 104 ?\o. hı hanede 
sııkiıı ikrıı 30 r\lsan 937 larilıintlc n•fol 
eden Arif oğlu Zülrü ile 22 Temmuz 937 
tıırihinıle , ·erat eden karısı Ahrlullah km 
Dahtiyaro ,·er(l~eı irldiasında lıulunanların 
iiç ny YC al:ıcıık \ ' C borç icldiosındn hulu
nanların cin bir ay :r.arfında ,.e ölü Dalıti
yor tarııfından hnll hayatında Mehmet Çıı· 
kan lehine noterlikçe tandm ettirmiş ol· 
duAu ,·aslyetnameye karşı dn bir itirazı 

olanların keza bir ay zarfında üıı. lkiıır.I 
Sulh Hukuk Hakimlil:füıc mürııcaııt eyle
meleri l!iıumu 114n olunur. (\'. P. 2092> 
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ETI'IT<iRUL SADi 
TEK TlYATnosu 

Bu ı;ccc: (Bakırköy • 
Milllyodl), Yarın ı;cce 
( Cskürlnr • Hale) si· 
nemal:ırınıla: ATI A· 
LAN t'SKt' nAm 

GECTt 

Snıı'ntkı1r Naşit ,.e nr
k n rlnşlnrı, Okuyucu: 
1-\iiçük Semiha ve Mi· 

şet varyele i 
( l\Al)I.:" FE~DI> 
Komedı 3 perde 

BUGCN KALKı\C.\K YAPt.;m.An 
Snot Vrıpıırım nrlı Gillifji yol 
12 Ciüncysu Koradeniz 
lJ.30 Koro eli Jzınlt 
8.30 nu~:ı ?.hıdanya 

20 nlnlyn Bnndınnn 

1!l Srn·nr Koralıign 
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ıı 

H.30 

6.30 

<a:l.ECEJ\ \' \Pl ' IH.AR 
nkara l\arn<lcnl:t 

t•ıgcn Dnrtm 

Anlolya Bandırına 

Yt>n i l'Sf'ı /111· : 

Tedavt lellnl,gı ve 'Abora 
tuvarı der11ıs, 

Bu aylık mecm:.ıanın 27 inci sayısı 

doktorlarımızı atakadar eden bir çok 
tıblıi yazılarla intişa retmiştir. 

ÇOCUK - Çocuk,larımız için çıkan 
bu mecmuanın kış sayısı iki renkli bir 
kapak içindedir. 

Her çocuk babasına bir tane alma • 
sını tavsiye ederiz. 

,..!5'- KURUN 25 İKİNCİ KANUN' 

Tarihte· Yahudi düşmanhğı 
________ ..... ________ 1 ...... .._...__... • ._ ...... --............ 

Musa ve Firaun 
1 
v AZAN: Niyazi Ahmet 

Yahudi .düşmanlığı dünyayı gittikçe 
ıarmakta devam ediyor. Öyle ki zaman 
zaman r.:.ikseden bir hastalık halini al
mıştır. Tarih tekerrilrdcn ibaret oldu
ğuna göre, her had!se muhakkak bir 
zaman gelir ki tekerrür eder. Fakat ya
hudi meselesi, yeryüzünde sayısız de~ 

fa tekerrür etmi~ bir hadisedir. 
Tarihin karanlıklarına gömülmüş 

asırlardanberi ta yakın zamanlara ka
dar, yahudi olmayanlar yahudilerle da
ima meşgul olmuşlardır. 

Biz, bu sütunlarda bütün bu hadi
selerin en •.:anlı taraflarım tesbi t e<lc
ceğ"z. 

Yahudiliğe girmeden önce. efsane
sinden biraz bahsedelim: 

Musa doğmadan, Fravun, Beni İsra
il kavmi hakkında şiddetle r:ilum isti· 
mal ediyordu. Bu zulüm o kadar iler
lemişti, ki bir gün: 

- !sra:t kavminden yeni doğacak 
ça.:ukların hepsi öldürülecek .. emri bi
le verilmişti. 

İşte bu e:ıınada Musa doğmuştu. An
nesi, Fravunun umumi emrinden kork
muş, çocuğunun öldürüleceğini dü2ü
ncrek bir sandığa koyarak Nil nehrine 
atını tı. 

Sandık. Nilin köpüklil sulan arasında 

•:irüklenerelc Fravunun sarayı kartısın 
daki ağaçların altına geldi. 

Fravunuıı kanır Asiye, nehirde rıan
dığı gör•lil. Yanında bulunan adamla

ra: 
- Garip bir sandık? Getirin baka

lım içinde ne var dedi. 
Biraz sonra sandık Aaiyenin önüne 

getirilmi ti. Büyük bir merakla açtılar. 
B!r erkek çocuğu iki tarafa kıvranarak 
ağzını kımıldatıyor, garip garip etrafı
na bakıyordu. 

Asiye çocuğa acıdı. Kocasına getir
di. 
- İkimizin de kurretulaynimiz olmak 

üzere şu çc.•.:uğu oğul gibi yanımızda 

besliyelim .. diye yalvardı. 
Fravun sevgili karuaru.ı ricasını 

kabul etti. Bunun Uzerine çocuğu em
zirmek için bir süt anası aramağa !>at
ladılar. 

Fravunun emrini yerine getirmekte 
büyük bir mazhariyet telakki eden sUt 
analar akın akın saraya geliyorlar; fa
kat çocuk hiçbirinin memesinin emmi
yordu. 

Bu esnada Musamn annesi, çocuğu
nun sandıkla sudan çıkarılmtş olduğu
nu duydu ve hemşiresini vaziyeti tah
kik için saraya gönderdi. 

Saraya giden k:içük Musanrn teyze
si meseleyi kolayca öğrendi. çocuğu 

emzirmek için lbir süt ana araştırıl
makta olduğunu hemşiresine haber ver
di. 
Musanın annesi, yo!unu bulup sara

ya sütanne olmak için müracaat etti. 
Çocuk annesinin memesini ağzına alır 
almaz emmeğe başladı ve Musa bu su
retle büyüdü. , 

Musa tam delikanlı olmu§tU. Bir gün 
iki kişinin kavgasına rastladı. Bunlar
dan biri Kıpti, diğeri İarail idi. Yahu
di Musadan yardım istedi. Musa, feci 
vaziyete dii§müş olan yahudiye acıdı 

ve yumruğunu sıkarak Kıptinin Uzeri
ne atıldı; bir yumrukta ı..:ansıı; yere 
serdi. 

Musa, bir kişiyi kurtarmıt: fakat 
bir cinayet iılcmiıti. Vicdan azabı çe
kiyordu. Bu g-:.ina.111 nasıl ödeyecekti. 
Bütün bunları düıüncrek ıözlerine uy
ku girıniyen Musa, ikinci gUnU aynı 
yahudi:lıı bu sefer ba ka bir Kıpti ile 
kavga ediyordu 

Musa aabredemedi ve yahudiye: 
- Sen ne şerir kimse imiJıin. Dlin 

bir ölüme tıebep olmuşken bugün de 
kavga ediyorıun. 

Yahudi ile kavga. eden ikinci Kıp
ti, bir gUn evelki cinayete Mu.sanın 
sebep olduğunu biliyordu. İkinci gUnU 
vaziyeti derhal Fravuna haber verdi, 

Musa, Fravunun kendisini öldürte
ceğinden §Üphe etmiyordu. Onun için 
şehirden kaçmak ınzmıdı. Derhal 
kendisini yollara attı ve Medineyc 
doğru gitmeğe başladı. 

Mu.sa, 6Chrin kenannda bulunan bir 
su b~ına geldiği vakit hayvanlara su 
vermekte :bulunan bir cemaat .eördü. 

Cemaatin gerisinde iki genç kız, hay
vanlarına su vermek için bekliyorlar
dı. 

Mu.sa: 
- Bu kızlar kimlerdir? diye sordu; 
Cevap verdiler: 
- Bunlar büyük bir eahsm kızları 

dır.Çobanlar koyunlarına su verme
dikten sonra kendileri işlerini gör
mez, onları beklerler. 

Kızlar, akşam evlerine döndükleri 
vakit vaziyeti babalarına anlattılar. 
Babaları da bir kızını Mu.sayı eve da· 
vet etmek üere ona gönderdi. Bu 
adam Şuayb idi. Musa, b~mdan ge
çen macerayı, Mısırdan niçin kaçtı· 
gını anlattı. Hikayeyi büyük bir sU
klınetle dinliyen Şuayb gu mukabele
de bulundu: 

_ Fravunun hUkmü buraya cart 
değildir. On sene müddetle bana hlz;. 
met etmek lirere seni burada misafir 
eder, kızlarımdan birini de sana ni
kllılanm. 

On sene Medinede kalan Musa, 
mUddeti doldurduktan sonra taraf
tarları ile t ekrar ;Mısıra avdet ctıneı< 
inerc yola çıktı. 

Musa Tu!' dağında. ilk mucizesini 
gösterdikten sonra Mısıra geldi, Bu
rada da Fravuna birçok mucir.eler 
gösterdi. Elindeki !sayı ejderha h~ 
line getirerek korku ve dehşet saldı. 
Fakat Fravun bunlara sihir diyor; 
inanmıyordu. 

Mu a kavmini Arzı Kenana götür
mek istiyordu. Fravunda.n müsaade 
alarak yola çıktı. 

Fakat Fravun, müsaadeyi verdik
ten sonra pişman olarak arkasından 
kuvvetli bir ordu ile hareket etti. Kı
zıl denizde Mu.sanın bası ile açılan 
su yollan Fravuna ebcdt mezar olduk
tan sonra Beni İsrail kurtulmue ol
du. 

}<'aka t asıl mesele burada idi. Çün
kü Erihaya gireceklerdi. Eriha. aha
lisi cebir ve şiddet kullanan kuvvetli 
in~anlardı. Onlarla harp etmek öyle 
kolayca temin edileceğe benzemiyor
du. Bunu bilen !srailliler Musaya 
şöyle .dediler: 

_ Biz oraya gidemeyiz. Git de sen 
ve rabbin muharebe ediniz. Biz bura· 
da otunınız. 

Bu söz, Musa için çok ağırdı. J{ur
tarmak istediği insanlar kendisine hiç 
itimn.t etmiyorlardı. 

Musa bütün Beni tsraile beddua 
ederek çekildi. İsrailliler de kırk sene "' 
Tih sahrasmdan çıkacak yol bulama
dan orada kaldılar.-

Allah onlara kudret helvası ile bıl
dırcın ku§u gönderiyordu. Bu suretle 
geçiniyorlardı. 

İsrailliler bir gUn bu iki §eyden u
sandılar ve bakla ile soğan gibi şey
ler de istediler. 
Musanın buna da canı sıkıldı, 
_ O halde Mısıra gidiniz. Canınız 

ne isterse orada bulursunuz. dedi Ye 

hepsini reddetti. 

Yoklama1a davel 
Beyoğlu yabancı As. ş. den 334 do

ğumluların yok,lamalarma ba§mnmıt • 
tır. Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları mm -

tıkalarrnda ikamet eden ta§ra şubelerine 
mensup 334 doğumluların yoklamalan 
yapılacağından i§ bu doğumlu eratın 

nufus cüzdanı ve ikamet senedi ve üç 
kıta fotoğrafı ile her gUn öğleye kadar 
.subeve milracaat etmeleri ilan olunur. 

• 
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t;KONOMi 
Yumurta ne için 

pahalılandı ? 
Çin - Japon harbi, Avrupa yumur -

ta piyasası üzerine çok müess:r oldu. 
Bilindiği üzere Avrupa piyasaları, As
yadan b:r çok ma;ddelcr ithal eder. Bu 
m:ıddelerden birisi de yumurtadır. Dün 
ya yüzündeki bütün devletlerin yu -
murta ithalatı 3,239,000 kentaldir. Bu 
mıktann yalnız Avrupa, 3,123,000 ken
talini alır. 

Kışın Bülbül öttüğünü 
işittinizmi hiç? 

ithalatın yüzde kırk üçü, İngiltere -
yej yüzde otuz dört buçuğu Almanya -
ya, yüzde 5,5 i İspanyaya, yüzde 1,2 si 
Çekoslovakyaya yapılır. 

Balkan \'e Avrupa devletleri arasın • 
da, 1 urkiye, Bulgaristan ve diğer bir 
~aç devlet ihra:at yaparlarsa da, dün -
ya pi} asalarını yumurta ile besleye;ı 

Asya icıtasınclaki Çindir. 

Japon - Çin harbin~n yumurta piya • 
sasına olan tesirinJcn bahseden Alman 
!arın (Doyçe Land Virşaftlihe Prese ) 
gazetesi şunları yazıyor: 

''Yumurta ithalat ve ihracatı hakkın
da dünya piyasalarında en büyük ro _ 
lü oynayan devletler, İngiltere, Alman
ya ve İspanya idi. 

1937 ~·lında İngiltere bir milyar yu
murta ithal etmişti. Çin devleti dünya 
piyasalannın yüzde doksanını temin e
\:liyordu. Bu ihracatın yüzde yetmişi 

İngiltereye yapılıyordu. Halbu, ki Çin
de en büyük yumurta istihsal eden 
,Şanghay mmtakası işe yaramaz bir ha
le gelmiş, istihsaıa.t sıfıra inmiştir. Bi
naenaleyh, İngiltere piyasaları yumur
ta cihetinden büyük sıkıntıya uğramış
tır. 

Sonbaharda Çinliler yumurta ihraç 
edemedikleri gibi harp hala devam et
tiği için önümüzdeki ilkbahar mevsimin 
de de piyasalar aynı buhran içimle 'lsa • 

lacaktır. İstikbalde Çinden yapılacak yu 
murta ihracatını Japonlar kontrollan 
altına alacak olursa, buhran bir kat da
'ıa fazlalaşacaktır. Bu kötü vaziyeti gö-
.:n İngiliz ithalatçıları son aylar zar -
•ında Balkan memlelsttlerine ba~ vur -
mağa başlamı~tır. 

Avrupa devletleri arasında yumur -
ta ihracatı yapnn devletlerden belli ba§ 
lı iki gurup ön plana gelir. Bunlar tla, 
~imal memleketleri olan Hollanda ve 
Danimarlc,a ile cenubi Avrupası ve Bal
kanltırda, Türkiye, Yugoslavya, Bulga
ristan ve Romanyadır. 

fngiltercden vukubulacak yeni talep
lere karşı bu devletler hazırlıklarına 

başlamışlardır. Bunun içindir, ki fi -
yatlar derhal yükselmiş ve daha da yük 
selecektir. 

Yumurta buhranından müteessir o -
lacak devletlerden birisi de Almanya 
olduğu için mühim bir gıda maddesi o
lan yumurtanın yerini tutabilecek su
ni bazı araştırmalara geçmiştir. 

Bir taraftan, tavukçuluk, ve yumur
tacılığa büyük ehemmiyet verilrneğe 

başlandığı gibi, diğer taraftan da tat -
lıcılar ve lokantacılare lazım olan yu -
murta akını, balıktan çıkarmağa çalı~ -
maktadırlar. Yumurta sansını da yine 
suni olarak istihsal çarelerini anytırlar. 

KURU'/\ta abone olu
nuz ve abone ediniz 

( 

Kuş· merakhsı 
Vusufun evinde 
500 kuş arasın

da bir saat 

Kuşçu Yusuf bütün l{uş 
laıın dilinden nasıl 

anhyor? 

Kadıköy halkının hemen hemen 
hepsj de onu tanırlar. Bahar mevsimi 
geldiği vakit evi yüzlerce kuşun yu
vası olur. Daha doğrusu güllerin dol
durdukları yerlere gülistan dedikleri 
gibi onun evine de - tabir mazur 
görülsün - kuşistan demek çok yerin
de olur. 

Köy halkı ve kuş meraklıları onun 
evini sabahtan akşama kadar doldu
rup boşaltırlar. Burada türlü çeşit 

lerde ve cins cins kuşlar görülür. 
Şüphesiz okuyucularımız bu kuş 

meraklısının kim olduğunu merak et
mişlerdir. 

Bu zat Kadıköy halkı ve flk okul 
öğretmenleri tarafından kuşçu bay 
Yusuf diye tanılan bir ilk okul öğret
menidir • 

Ba:y Yustıf un hem kıµılannı görmek 
hem de kuşlar hakkında düşünceleri
ni kendisinden dinlemek istedim; v• 
ziyaretine gittim. 

Evinde bütün odaları hemen hemen 
kuşlara tahsis edilmiş; bu odaların 
hepsinin birer birer gezdim. Müba-
18.ga etmiyorum. En aşağı 500 den 
fazla kuş var. 

Bu kuşların türlti memleketlerde 
türlü yerlerde y~ayanları da mevcut. 
Kuşçu Yusuf ku.'i merakının ken

disinde nasıl doğduğunu bana şöyle 

anlattı: 

- Kuş merakının bende başlayışı 
doğuşumla beraberdir desem mübala
ga etmiş sayılmam. Kadıköyde Kuş
dili çayırının kenarında kUçilk bir 
evimiz vardı, otuz üç yıl önc,e o za
manlar ben dört ya.'jında idim. Çayı
rın gür renkli \ e kokulu otları arasın
da oynarten dere kenarında ince yük
sek bacakları Uzcrinde bataklıklar 

içinde uzun gaga.sile kurbağa ve so
lucanları yiye yiye dolaşan leylekleri 
yakalamak için çabalar, otlar arasına 
ve sulara batardım. 

Mavilert beyazlar, sanlı, cicili bi
cili renklerile sıçraya sıçraya yürü
yen dalıp süzülerek sineklerle böcek
leri yiyen bu kuşlar beni peşinden 

günlerce koştururdu. Akşam üstü u-

zak otlaklardan sürü sarü dönen kar
galar tabur tabur evimizin üzerinden 
geçerler, Mahmutbaba mezarlığının 
serviliklerinde, dere kenarını süsliyen 
yüksek çinar ve söğütlerin tepelerin
de öterlerdi. Ya.kın muhitin bu üç ku
şu bende ilk kuş sevgisini yarattı; 

leyleklerin gagalarını birbirine çarp~ 
rak bir mitralyöz gibi tak tak tak 
seslerile eşlerini çağmı;lan, veya bul
duğu yemi arkadaşından kıskanışlan 
kuyruk sallayanların cık cıcık cık 
cıcık ses!erile sineklerin peşinden ko
şuşla rıt kargaların gaglıyarak uçuş 

\'e tiineyişleri bana kuş sesi ve zevki
ni aşılayan ilk nağmelerdi. 

Knşçu Yusuf kıt§ları arcısmda 

O sırada ninem bana bir saka kuşu 
almıştı. Bir tel kafes içinde odamızın 
orta yerinde durmadan şaklar, r;ıakır
dar öterdi. Bugün gibi hatırlıyorum. 
Ne güzel ne tatlı renkli, ince, mevzun 
vücudunun üstünde parlak renkli bir 
başı \'e sivrice bir gagası vardı koyu, 
bir kırmızı gagasının üstünden baş
lar tam başının ortasından boynuna 
doğru koyu bir siyah uzanır, yanak
larını temiz süt bigi bir beyaz renk ör 
terdi. Ba§tnın iki yanında siyah üzUm 
gibi gözleri vardı. Kanatlarının ke
narlarını siyah, sarı ve beyaz benek
ler örter, karnının altında griler beyaz 
lar tatlı renk dalgaları gözü okşardı. 
Her gün yemi suyu gözümün önünde 
verilirken bir ~ık gibi onu seyreder; 
simidimden, çöreğimden, incirimden, 
şekerimden. kirazımdan, elma ve por
takalımdan mutlaka kendisine pay
lar a;Tılır, kafesin telleri arasına 

takılırdı. Bilmem ki nasıl anlaşmış

tık. 

Beni görünce, sesimi işitince hemen 
ötmeğe ba.'ilar. Benim masum kalbi
mi sesinin ahengine bağlardı. 

Benim kuş merakımın kuşlara. kar
şı ~kımın başlangıcı bu sevimli kuş 
oldu. 

Dllnya pntfnnj şampiyonu olnn 1\1 nksl Hcrher ve Emst Raycr tsm'n•lcki 
im lkl ttft bu sene de birlnl'llF•I mıı lınfuzu etmek niyetindedir. Yııkmdu 

1 
l"icn forltz'de 1a1nlneak olan clünya pntınaj mil nhaknlarma ha7.1rlnnıyor· 

w .... 

Bir gün gezmeden eve döndüğüm 

za.mnn sevgili kuşumu hain bir kedi
nin sivri tırnaklarile parçalanmış, 

tüyleri dağılmıı~ buldum. Nasıl içim
den gelen bir hızla ağladığımı gören 
ninem üzülme yavrum, sana daha. ci-

Ktı§çu Yusuf 

cisini alırım diye beni teselliye ~alış
tı. Tam Uç gün yemek yemedim; sa
kam cici kuşum diye hüngür hün
gür ağladım. ~te o zaman kuşumu ne 
kadar çok sevdiğimi anlamıı;ıtım. Te
essürilm yeni bir saka kuşu alrnmasi
le azaldı. Fakat ara sıra da zavallı 

kuşumu hatırlar, içimi çekerdim. 
Aradan aylar geçti, ben mahalle

mizden yaşıd olduğum çocuklarla ta
nıştım. Onların da kuşlarını dinleme
ğe b~ladım. Aramızda kuşlarımızın 

güzelliği ötüşleri konuşulmağa başla
dı. Benimki daha parlak seninki da.ha 
güzel diye münakaşalar olurdu. Kuş
larımızı yarışa çıkarmağıı. başlardık. 

Sabahları kafeslerimizi alır, Mahmut 
babanın Ali Şamil mezarlığının, dere 
söğütlerinin dallarında öten kuşların 
yanına götilrlirdiik. Orada hemcins
lerini gören sakalarımız coşarlar, §3.

krrdarlar, onlarla konu.~rlardı. 
Biz o zaman bu ötüşmeğe (yarışı

yorlar) derdik. Belki bu ötüş baba 
sakalarımızın eşlerini çağırışlan on
ların serbest uçuşlarını haklı kıskn.

nrşları, veya bizi kurtarın diye ağla
yışları idi. 

Bu çnğırı91ar o kadar kuvvetli olur 
du ki, kuşlarımızın halini merak eden' 
kırlarda bütün saka kuşları ka.fesle
rjmizin etrafını alırlar çıt citak çıt 
sesleri!~ yaklaşırlar, papit pit papiti 
papit diye yav~ça konuşmağa baş
larlardı. 

Tam bu sırada bizim saka herhalde 
yemini kıskanmış olacak ki kuyruğu
nu iki tarafa sallayarak (Aliye) {çı

tad Aliye) diye sert bir sesle fazla 
yaklnşmamasmı ihtar ederdi. Yaban
cı kuş tesadüf en yemliğine veya inci
rinin olduğu tarafa doğru hele yak
laşsın vay efendim vay; işte kıyamet 
o zaman kopardı. 

İşte böylece kuşlarımızı yanştır
makla işe başladım, yavaş yavaş sev
diğim, sesini beğendiğim kuşl:ırı tut
mak arzusile kırlara düştüm. Sesle-

rinden nağmelerinden anladıkça zevkim 
ve oıyara karşı sevgim arttı. Yavaş ya
vaş evimin müsait odalarında mutena 
sesli ve glizcl renkli kuşların eşleşme
lerini, yavrulamalarmı temin ettim. 

Bence her kuş sesi güzeldir; onu 
bulunduğu muhit içinde mütalea et
mek lazımdır. Nasıl tek bir kelime 
tam bir mana ifade etme?..Se bir kuş 
da kendi muhitinden ayrılınca sesinin 
kıymeti hakkında tam bir hüküm ve
rilemez. Misal mi istersiniz. Pek çok. 
İşte bakın şu sarı gagalı kuzguni si
yah kuş kara tavuktur. Şimdi bir fi
lezof gibi düşiinüyor, bir de onu siz 
Paşabahçede Giimüşsuyunun ayakla
rı arasınd9. sık sarmaşıklar, defneler 
arasında görmeliydiniz. Yuvasının 

başına her gelişinde ağzında bir kiraz 
bir çekirge veya bir tırtılla gelir, yav
rusunu besledikten sonra hazin hazin 
bir opera söyler gibi ne güzel parça
l:ır terennilm ederdi? 

Bu gördilğünUz sarı ve (küt) ga
galı kuşlar floryadır. Bir cinsten ol
duldan halde ötüşleri arasında lisan, 
şiyve ve üslUp farkları vardır. Bu 

(Sonu 11 ncidt), 
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Kurun'un anketi 
•• 17 yaşından kU-

çük çocuklar 
Sioemaya gldebtllr

ler mi, gidemezler ıııt? 
1 7 yaşından küçUk çocukların el· 

nemnya alrnnıamaları etrafında ga· 
mutaya verilen lft.yiha üzerinde en· 
cUmen inceleme yapmaktadır. 

nu mesele etrafında ilk tedrfeat 
lspekterlerl ve muhtelif tanınıııtf 
terblyecllerlmizln fikirlerini a1ına1'· 
ta devam ediyoruz: İlk tedrisat es· 
pekterlerinden Bay Hürrem şun.tarı 
sBylemlşttr: 

- Gazetelerde intişar eden teklif· 
to aşk ve cinayet filmlerinin abIA1' 
üzerine olan menfi tesirlerJodeO 
bahsedilmekte ve artistlerin fena el· 
betlerinin çocuklarca taklit edllDle' 
sinden şikfıyet olunmaktadır. ' 

Sinema gibi hakiki bir terbiye~ 
tesir vasıtasının, tesire muhtaç btı• 
Iunnn ilk okul çnğındaki çocuktarf 
yasak edilmesi uzun ve derin bir ıet• 
kilcten sonra eğer çok faydalı görll", 
lürse temin edllmelldlr. 

Fakat ben; hakiki bir tetkik yapı• 
Jırsa, sinemanın çocukların secıyeııf 
üzerine yaptığı, menfi tesirleriolO 
mUsbctlerine nazaran çok az oıac•· 
ğınıı. kani bulunuyorum. 

.Meseleyi şByle mUtalea edelf ın: 

Çocukların içinde yaşadıkları ~· 
tesiri altında kaldıkları hayat yoıı•· 
rmda onların fena meyillerini V'a~· 
tinden evvel ve menfi surette taltfi" 
ye eden yalnız sinema mıdır? A11Bı 
sokak, gazete ve mecmuaların, ptıJ .. 
ların tesirleri yanında slnemanıO 
yaptığı menfi tesirin nlsbetlnl dQşO• 
nünüz! Acaba artistler gibi boyaıı· 

mak, onların resimlerini toplıyara~ 
kolleksiyon yapmak, bir haydut gibi 
hareket etmek arzusu sadece sine" 
manrn tesiriyle mi oluyor? 

KOtU tiplerle artist taklldlnl sini' 
ma gBstermemek suretiyle menet• 
tfğfm:fzi kabul ettiğimiz takdirde, 
çocuğun sokakta gö.rdfiğü, mecmu•' 
lnrdıı. olrnduğu kBtn tipleri taklit et
mfyeceğinl kim iddia edeblllr? 

Bu düşünceleri derinleştirmek '"8 
tefı.;rrilatlandırmak kabildir. Çocu1' 
üzerine mevzubahis bakımlarda1l 
menfi tesirler yapan muhitlerin r•· 
nında sinemanın rolünün pek kUçilt: 
olacağını zannediyorum. Bilhassa elJ. 
kötü bir filmln dahi heyeti umutıll .. 
ycsl ve neticesi itibariyle muhakkaı 
iyi bir ahlO.k telkin ettiği, hırsızı1lı 

kC>tU kalplinin cezasını bulduld• 
hakkın, adaletin, dürüstlüğün da1Dl1 

galebe çaldığı, düşünülürse slneııı..
nın biraz da iddia edilen menfi te" 
sirleri bizzat baltaladığı göruıur. 

Knnaatlme göre sinemanın çocuı· 
lnr ilzerlno olan menfi tesiri şu ııJ• 
retle vaki olur: 
Çocuğun içinde bulunduğu mubft, 

okuduğu yazılar, işittiği sBzler ... ıııı" 
hunda mevcut bulunan meynıetl 
·rnl<tlnden evvel veya menfi bir eıJ" 
rette tahrik eder. Çocuk ayni sa· 
manda sinemanın da bu cephedeO 
tesiri altındadır. Ve orada açt1ııı1f 
arzularının, hasret çektiği ve taba>"· 
yUI ettiği hareketlerin en tdeaıtıJl 
bulur ve buna bağlanır, onu taıtllt 
eder. Bu cihetten sinema menfi teıl· 
rln sebebi değil, neticesi olarak ı"' 
zil kür. 

Burada hatıra şu geliyor; sineoı•· 
le· 

yı menedersek çocuk taklit edebi 
ceği bir tip bulmıyacak mıdır? sıet 
bulursa bu tip sinemadaki artl•tJO 
tipinden daha mı iyi olacaktır? 

fi 
Bence çocuk üzerine tesir edeO t 

şuurlu olması icap eden mubıtl' 
O" 

- bilhassa alle, okul, çocuk mecllJ. 
0 

alıı.rı, hatta. gazeteleri .. - çoculıJ rı 
clnsl meyillerini tanıyarak oııl;,ı 
en iyi bir şeklide tatmin ve fnld 0 
ettfrmeğe çalışmak için icap ecl~ 
tertibatı alırlarsa, ancak o zaOl _.. 
bir tefrik yapmanın azamı fa1cl _, 
fllmlerde de çocuklar baknıııncl 
olur. b•9 

Sinema, bizzat kendisinin se el' 
olmnclığı hn fena tesirlerin ya.ol~ 
tocuklarıı:ı gerek bllgl ve ,ere 



Bo iyi kıskanış?! 
lt Doıu, yakın ar -
adaşı Meri) o sıt -

~lvtı. Birlik tc çuy 

:ı'J'orıardı. Dolli • 
il 'J'Uz·· c une bakın -
'· betb ile derecede 

aht olduğunu 
azııaınak l"in . -
ıa " , ın 
t llları tanımakta 

8e~kaıttde lhtlsnR 
a lbt o1mağa lın

Cet Yoktur! 

a 1noııı. şunları 
il atıyordu: 
~ l(ocanı 'beni, 

gunden daha 
:Yade ihmal edi -
or. akşamları sı!t 

•ı1t 
d Yalnız başına 
•earıya çıkıyor ve 

-lt.ıden bana "ca -
ııı .... 

... ın tel!" dediği 
baıd ,, e şlındi sadece 
Clctnı!" derneği 

:ter KörUyor. Hat
~lln, işi bana sa-

e "Dolll" de· 
!alete kadar vardırdı' ilen, onun bu 
le'V'gfslzl!ğine daha fn~lu tahnınmül 
ecıe 
l1 tni:veceğim. Bana ) ardım et, Me-
:. 1 ~e yapmnlıyın\? Bana bir akıl 
11fretı 

'teri, gillilmsedi: 
• - nu vaziyette ancak bir çare var
~•t· 
\ ' onu kıslrnndırmalısın. Benim 
b Ocanı da bir zaman seninkinden 
~lı:a tUrlU davranmıyordu. Fakat, 
tl bu huyundan kBkUnden vazge
llı "111ıııı GUnfin birinde pişirdiğim yo
dı~ltrı beyenmediği şeklinde JAkır
bıı~1lerken, rastgeleymiş gibi "hnl
ııaı 1 llobı pişirdiğim yemekleri cm
" iliz buluyor!" dedim. Başka bir 
eıııı d 
~in e e de "Bobi. yeni saç tuvaleti-
• benim cazibemi artırdığı flkrin
~e"• 
le · tarzında bir söz ortaya attım . 
~anı · bı 
1 

• önce gilldü; çUnkil, tahıl Do· 

11, 
8tnlnde birinin mevcudiyetine i· 

len~tnıyordu. Lrtkin sonradan şilphc
ba 

1 
''e derken de hiddete kaıuldı. 

ba~~ kıskanc;:lığlyle eziyet ediyor. 
tnuıa e tavrımı dikkatle takip ederek 
lıob lıazaıar yağdırıyordu: hülAsn, 
ten\lle rekabete girmişti!... Ayni 
ba1tı ecrube et; böyle bir Bobinin 
tbr kt bir harika tesiri icra ettiğini 

eceksfnı 
l>oııı · 

lla k • te~kklir ederek ayrıldı. o 
hı; n O(ıasından ham başka turın olan 
~r ... ~hl icat etti. Kocası, hoyrat lnştr 
teı;ı obf, bir şeye r.anı sıkılsa bile, 
"ıır~dl~ bu ruhi haleti asla açığa 

...,azı" 
>a at · Şeklinde bir miltalea orta-
'\:ıa tnakta ge<'ikmlyordu. Koc:ısı 
''tı0b~ lc;thnalarmdnn domvurdu mu 
~l~ı ' benim gibi böyle sevfmll. ml
lııtn ~llacık bir karısı olsa. en mü
tılld l:tlnıaıara daveti rc<ldcd('ce
l~e ~n hahsetU!" t1ı-mt?kle mükabc-

"' tılunuyordu 
~oıı · 

:t't 'il inin ko~ası dn ~ne gilldil. son-
?ıııd l>hctendt ve <lerken lı ld<lC't<ı ka• 
11, ;· t>ollfyl kıRkançlıtı;iyle tnklp ct-

oııar 
Sıta,s1 ını bir detC'ktlf bUrosn Ya-
lcın ..._"le heklettı. hC'r fırsntta en çir. 
hı. it ll\'ga sahnPforl ihdas ottı~f gf. 
tı. arısını bo nmayla da teh<\it Pt-

•ecı 
l'elerı ı 

tbtısbet n n t şklll bakımından çok 
"asıl<l tesfrlerı olan bl r yaşa nrn 
•- 8Jdrr Hl 
~dan · ç bir klnıı;0yl hu 'mır· 
l'I l'e zev'"• z. ~ " ôn mahruuı edem<.'-
!' sas"n 
ecetı fk r;o~uğun slnnmnda geçi-

tesır y ' saatlik zaman• önha iyi 1 
o\I n1>a 'ak bi 
~ lll rıe h r ınuhilte geçirecc-

tte iç tahnıın etmiyorum. 1 
Ilı r 0 '-?l)lzd h ~. tnUk,.. 0 er ltlba•la nolt~nn· 
lerın&){ ·nıneı; Te ı:orukları dl~Pr
ı, .. l'e :rşı tnilstat;nı bırakacak mm 
)'on olsa u işe alt bir organlzas-
'~ 0 \•akıt b rrrıe\'. tntı u Ynsafn biraz hak 
el@, J>lte tnkun olur j\ k takdir 
ltıl'lıı 'c kıırp Yorganı 

YAZAN; Jor.t Nevil 

Dolll, gözyaşları ıcinde, Meı 111 11 

yanına koştu. Hıçkıra hıçkıra şöyle 

dedi: 
- Kocam, şimdi eskisinden daha 

tahammill edilemez hale geldi. Hiç 
te aslı, faslı olmıyan blr Bobi lçin 
en bayağı şüpheleri ve çıkışmaları 

hazmetmek, her kadının yapabilece
ği bir şey olamaz! Benim kocam, bu 
Boblye inanıyor. Bir şapkaya ihtiya
cım oldu mu, "Dobt, satrn alsın!" 
deyip işin içinden çıkıyor. Akşamle
yin evda kalması için rica ettim mi, 
Bobinin bana refakat etmekten ze,·k 
duyarağını söyleyip gidiyor! 

Dolll, sözlerini şöyle bitirdi: 
- Senin tah:ımmlililne bayrantm; 

hiç te me,·cut olmryan bir mahlılk f. 
çin, bu kadar şeye katlanmak, bu 
kadnr şeyi göze alrlrrmak hususun
daki kabiliyetine! 

Meri. şu r.evabı vı>rdl: 
- Bir insan sew•rse. birçok şeye 

tahanımill için kendisinde bulur el
hf'ttP! Onun ytlıtinden dahn hlr 
çok şeye tahammfil etmem !can 
etse bile. ben Bohicl"n m :ı.h rum kal
mnğı kati yen fst<'mem ! Çilnkil, - hu 
<'ihet aramızda kalsın benim no
hlm ~ahiden mev<'ut! ..... 
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1872 senesinde Kaliforniyada ika
met eden Edward Myleredge isminde 
zengin bir lngilizin fotoğraf makine· 
leri ile koşu beygirlerine çok merakı 
vardı. Bir gün çiftliğine, kendisi gibi 
koşuya meraklı, SenatUr Leland Stan
ford misafir geldi. Aralarında bir iki 
beygir üzerine mübahase açıldı ve 
bunları koşturmağa karar verdiler. 
Bu esnada Mybridge'in aklına bir şey 
geldi. At yarışı sahası karşısına 24 
fotoğraf makinesi dizdi. Objektifin 
karşısına rekletkor diye beyaz per -
deler dizdirdi ve her fotoğraf maki
nesinin ucuna bir sicim bağlandı. Bey
girler koşmağa başladılar. Tam maki
nenin önünden geçtikçe fotoğrafları 
çekiliyordu. Bunlar develope edildik
leri vakit iki beygirin biribirlerini 
nasıl geçtikleri meydana çıktı. Bu f o
toğraflar kinetoskof makinesine tat .. 
bik edildiği zaman fevkalade bir mu
vaffikiyet elde edildi... Fakat bunun 
tatbik sahasında bir faydası görül -
müyordu. Çi.in,kü Mybridge'in bulun
duğu yol ile kısa. bir film almak için 
yüzlerce fotoğraf makinesine ihtiyaç 
vardı. 

Muybridge'in 1872 senesi ileGrütth' 
in 1922 senesinde arasında geçen elli 
sene zarfında sinema makinelerinin 
müşkülatlariyle mücadele edildi. A • 
merikada Edison ile Eastman, İngiliz
lerden Muybridge Ue Robert Paul, 
Fransa.da Daguerre ve Luminier et 
fils mütemadiyen bununla meşgul ol
dular. 1886 senesinde Edison grama
f ona ?ir göz ve kulak vermek isteyor
du, Bu esnada saniyede 48 defa açılan 
ve kapanan bir fotoğraf makinesi icat 
olunmuştu. Bunlan bir silindir Uzeri
ne çektiler fakat resimler çok kUçQk 
olduğundan bir iae yaramadı. 

1886 senesinde Nevyork hükıimeti 
dahilinde Rockester şehrinde George 
Eastman fotoğraf için ince bir sellü
loit keşfetti. Edison derhal bunun bir 
nümunesini aldırdı. Kendisine ilci bu
çuk dolara ma.lolan bu §erit.eline geç
tiği zaman çoktanberi aramakta oldu
ğu şeyi bulmuştu. Az bir zaman için
de Kirchersin sihirbaz fenerine bir 
elektrik l&Jnbası konuldu ve 1893 ~ 
nesi şubatının birinci günü Edison 
Company tarafından Orange sehrin
de dünyanın ilk stüdyosu kuruldu. 
İçi ve dışı siyah boyalı olan bu stüd-

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

Ja.klin Dclübak 7umdisıµi ıuyku aan uyandıran lele/on başındtı.. 

yoya Black Maria ismi verilmişti. 
Kumpanya memurlarından Fred Ott 
isminde, biri de ilk sinema artisti ol
mak şerefini ihraz eyledi. Objektü 
karşısına geçtiği zaman ne yapacağı
nı bilmiyordu. Kendisine muhtelif 
hareketler yaptırdılar ve bunların 

filmlerini çektiler ve bundan sonra 
küçük küçük filmler yapılmağa baş.
landı. Bütün bunlar duvar üzerinde 
gösteriliyordu. Bir müddet sonra kı
sa film gösteren makineler büyültUl
dü ve 1000 ayak uzunluğunda film çe
viren Pantotician icat edildi. 

1895 senesinde Vaşington şehrinde 
Thomas V. Armat yeni bir projeksi
yon makinesi buldu ve 1896 senesi ni
sanının 20 inci günü film ilk defa ola
rak beyaz perde üzerinde büyük bir 
muvaffakiyet kazandı. 

Çekilen filmlerin halka gösterilme
sine bundan sonra başlanmıştır • 

Bir trenin Üzerlerine geldiğini ilk 
defa gören halkın, bunun hayal oldu
ğunu düşUnmiyerek, sinemadan dışa
n fırlaması gibi gülünç vakalar sine
manın ilk tesirini göstermek itibarile 
kayde şayandır. 

Fakat artık yeni ve mua.za.m bir sa
natın temelleri atılmıştı. Büyük dük
kanlar kiralanıyor, arsalarda gecele
ri perdeler kuruluyordu. 

1902 senesi nisanında Los Ancelos 
§ehrinde dünyanın ilk sinema binası 
Elcctric Theatre (Elektrik tiyatrosu) 
ismi altında açıldı ve 20 sene geçme
den bu miktar 65 bine baliğ oldu. 

1898 den 1903 tarihine kadar sine
ma makineleri her gUn tekemmül et
tirilirke>n Adolph Zukar isminde biri
ne bir fikir geldi. Meşhur simaları si
nemada göstermek. Fikrini sinemacı
lara söylediği zaman kendisine güldU
ler ve ehemmiyet vermediler. Zukor 
biraz sermaye buldu. Bilyük adamları 
filme çekerek perdede gösterdi. Ve bu 
yüzden azim bir servet sahibi oldu. 

Artık iyi artistler de yetişmişti. 

Mary Pickford, Duglas Fairbanks, 
Charlie Ch.aplin büyük şöhretler ka
zanmışlardı. Bunları diğerleri takip 
ettiler. 

1915 senesinde Avrupa Umumi Har 
bin faciaları içinde yuvarla.nirken D. 

doğuşu,, isminde uzun bir filin yaptı 
ve sonra uzun filmler rağbet bulmağa 
başladı. 

Film sanayiine merak edenler ara
sında Nevyorkun Broa.dvay tiyatrocu 
larmdan Gessy Dasky ve onun kaym 
biraderi Samuel Goldvyn bulunuyor
du. Bunlar 1911 senesinde Kalüorn.i
yaya giderek orada Goldvyn Motion 
Picture kumpanyasını tesis ettiler. 
Biraz sonra Paramount Senett, Fox, 
stüdyoları kuruldu ve stüdyolar ara
sında rekabet başladı. Yavaş yavaş 

birçok incelikler, yenilikler, hileler 
keşü ve tatbik olundu. 

nk zamanlarda sahneye o kadar 
kıymet verilmiyor. Aktörün arkasm
da. etrafında olanlara. ehemmiyet at-• 
folunmuyordu. Çünkil bunlar umumi-
yetle variyete kabilinden ı;ıeylerdi. 

Fakat işi variyeteden ciddi mevzu
lara. intikal etmeğe başladığı zaman 
mevzulara muvafık sahnelere ihtiyaç 
görüldü. İlk zamanlarda bir perde ge
rilir ve bu perde sahne vazifesini g~ 
rürdil. Film bunun önünde çekilirdi. 
Bir aktör kapıdan içeri girdiği zaman 
ba.zan perde sallanır ve fü.erinde bu-
1 unan mobilyalar da titrerdi. O za
man kuvvetli projektörler henüz bu
lunmadığından bu perdeler dışarıda. 
açıkta gerilerek güneş ziyası ile filin 
yapılırdı. Bu sahnelerde iki lüzumlu 
yer vardı. Biri girişi diğeri çıkışı. Ar
tistler bir taraf tan girerler diğer ta.. 
raftan çıkarlardı. Sahnelerin güzelli
ği marangozlara ve amel~;te bırakıl
mıştı. Gilneş ziya.sile çalışıldığı ve gU
neş de bir yerde durmadığı için ziya
lar dalma değişirdi. Gölgeliklerin zi
yaya göre ayar edilmesi icap ederdi. 

1926 senesinde film nrtık bütün 
dünyayı kapladı. Holivut stüdyolan 
senede 800 film yapıyor, ahaliye dai
ma yeni bir eey gösterebilmek için 
milyonlarca dolar sarfediyorlardı. 

Yüzlerce mühendis, ilim yeni keşif

lerle m~oUl oluyordu. Ahalinin ge>. 
tenliği büyük rağbet stüdyoları mü
temadiyen körilklüyordu. 

Bu esnada Bell Telephon laboratu
varlan sesleri zaptetmek yolunu bul
muştu. Sam Varner bu plan uswünü 
derhal sinemaya tatbika karar verdi. 
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Mesela annem. 
Anlaşılmayan hiçbir tarafı olma

yan, basit bir §ey annem. Ne yaptı
ğını, ne istediğini daima anlıyoruz. 
Her!<esten, her yden daha iyi bir 
insan, !yi bir insan, çUnkU beni pek 
seyrek paylıyor; iyi bir insan, çUnkU 
daima gUlümsiyor, bana daimı.. bir 
eey veriyor. Annem benim odaya gi
rince her §ey daha parlak, da.ha sıcak 
bir hal alıyor. 

Annem otuz iki ya§mda. Tuhaf bir 
§ey, çilnkU Eva daho. yirmi yedi ya
şında. imiş. Yirmi yedi otuz ikiden 
küçük, fakat annem Evadan daha 
genç. Annem sarı3ın, boyu babıınıdan 
daha. kısa; sonra, taşrc:.lı. Tı:;bit taş
ralı, ı;UnkU bUyUkbabamla. bilyilkan
nemin, daha doğrusu yalnız bUyUkan
nemin çüUlkleri Szelcste; Szeles de 
taaı"ada. 

Yalnız bUyfıI:annemin dedim, sUn
kU bUyUkbabLn ölmüş. Annem diyor 
kI, ölüm kelimesini ooylememf§ kim
se yoktur diyor. Ölüı:ı gı:ı.liba esrar
engiz, korkunç bir şey, - hiç olmama 
lblzim kUçUk odada; c;UnkU hiç llkır
dısı edilmiyor; yalnız başkalarının 
ağzından duyuyoruz yine. Tuhaf bir 
eey daha var: Mesela ır.utbakta ölilnı 
lba.mba.5ka bir §eY sayılıyor, iyi bir 
§eY gibi. Bir defa esmer kız Terez, 
avaz avaz bir şarkı söylüyordu, "son 
baharda o güzel ölüme kavuşacağım,, 
diyordu. Bir kere de Katalln dedi ki: 
"Ölsem barl ! dedl Hiç olmazsa ora
an rahat ederim .. ,, 

Annem ölilmden h!ç bahsetmez. 
Galiba hastalığın da ölUmle bir ala.ka
sı vn.r; hastalık da çocukların yanın· 
da bahsolunma.yan şeylerden ibiri. An
nem: 

- HnstaliK öfi. felakettir, diyor. 
Hi!; b:ılıSctmiyelini daha iyi. 

Galiba hastalık da annemden ve 
banyo odasındaki dolaplardaki o şişe
lerden korkuyor. Annemin dediğine 
göre bu şişeler, hastalık yapan ve g~ 
rliruniyecek dorcccde küçük hayvan
cıklardan bizi korurnıu.~. Bu şişeler
deki şeylerle yıkanır veya onlan tize
:rimize sUrersck o hayvancıklar bize 
bir şey yapmazmış. 

Fakat hastalık asıl annesinden kor
kuyordu. Paula bir kere hasWanmış
:tı. Kuru kuru müthiş öksürüyordu. 
Bütün vücudu ateşler içinde yanıyor
idu. Hap verdiler. Sonra annesi saba
Dıa kadar çocuğun baş ucunda kaldı, 
sabahleyin hastıılıktan eser kalma
mıştı. 

Evet.. Annesi taşralıdır ve iyi bir 
kadındır. Ev i5lerile de uğraşır. Ka~ 
talin yalnız yemekleri pişirir, Mariska 
odalara, çocukların üstüne başına ha.
kar. Öğleden sonralan, annesi yata
ğına şöyle bir uzanır, sonra misafir
ler gelir, ya.but da kendisi onlara gi
der, hazan da bir şey almak için çar
§Jya çıkar, pek nadiren de babası ile 
beraber-pastahaneye giderler. Tiyatro 
ya giderken üzerine güz.el bir siyah 
elbise giyer. 
Yanına öyle bUyük bir cazibe ile gi

deriz kil Elleri daima giizel bir koku 
kokar, ve daima yumuşacıktır. Anne
mizi kızdırmamalı. Baznn aralarında 
bir şey olur, mesela Paula. fena bir şey 
ya.par veya yaramazlık eder, anr.esi 
de onu payJamayıı. veya cezalandırma,.. 
yar mecbur olur. Çocuk kendisinin bir 
denbire bir hapşıra.cağını Yeya Uzeri
ne ateş geleceğini dilşUnUr: O zaman 
annesi hemen onunla barışacaktır. 

Fakat çok geçmeden, çocuğun has
talanmnsına veya hastalanınıs gibi 
görünmesine lüzum kalmadan, annesi 
kendiliğinden sükfınet bulur. Bütün 
aile annelerinin bakmasına muhtafı

tır - bunu söyliyen babalarıdır - an
neleri de daima nerede aransa hemen 
bulunur, fakat en fazla çocukların 

odasındadır. Durur, etrafına bakınır, 
bir şey alır yerine kor, Paulanm ya
nma gelir, okşar, öper. Günde on defa 
günde yirmi defa. Bazan hiçbir şey söy 
1emeden, daima sUkiınetle. .Halbuki 
fbabalan öyle değildir: Babalan, hiç 

§aşmaz, günde üç kere gelir çocukla
rın odasına; her def asın<la da gürültü 
olur, kahkahalarla gülüşürler, gürül
tülü oyunlar oynarlar. Babaları bu
na: "Cambazhane oyunu,, diyor. 

Babası doktorluk ediyordu. Ne gü
zel ve asil bir meslekti bu! Acı çeken 
insanları iyi etmek, oulann imdadına 
ko31J1ak! İnsanlar hastalığa. tutulur
lar ve bu hastalıklar neticesinde öle
bilirler. Fakat babası, mesleğile ya
kından altı.kadar olduğu halde, ölümün 
adını hiç anmazdı. Çi1nkU ailedeki ka
iedeler arasında. §Öyle bir kaide de 
vardı: 

0 1nsan sıhbatlr &1malı!,, Bir kaide 
daha: "ÖlUmden korkmamalı, fakat 
insan ölümü ne kadar az dil§Unürse 
o kadar çok yaşar!,, 
Babası iyi biıj doktordu: Hastası

nı kurtaracağına emin bulunuyordu. 
Daima gUlilmsiyerek ve samimi bir 
tarzda hareket eder, herkesle müşfik 
bir şekilde konuşur, herkesi teselli 
eder ve elinden geldiği kadar yardım
da bulunurdu. Umdelerlnden biri şu 
idi: 1'Muhtn.ç vaziyete dil§tüğUnUz za
man ricalartruzın yapılmasını istiyor
sanız siz de §imdiden b~kalarının ri
calarını yapmalısınız.,, 

Fakat, bu umdenin tatbikinde daha 
ileri gider, ba§kalarına yalnız mane
vi bir eckilde yardımda bulunmakla 
kalmaz, parası olmayanlara, kendisin 
den para istlyenlcre hemen para ve
rirdi. Onun i§i gUcU vermekti. lsterni
ye gelince; Paula HegedUs onun yal
nız bir defa bir §ey istediğini işitmi§
tl. O da annesinden. Bir şey intiyor ve 
ısrar ediyordu. György odasında ça
lışıyordu, matmazel Klara da - hadise 
KlBl'!a.-tdaha laı:da iken cereyan cdi· 
yordu ~ mar.a da kqndL. odasında yazı 
yazmakla meşguldü; o zaman yedi ya
şında olan Paula, evin içinde oraya 
buraya. dol~ırken banyo odasının ya,.. 
nma gelmişti. İçeri girerken, kapısı 
kapah olan yatak .odasından babası
nın sesini işitti. 

- Rica ellerim, diyordu, (bunu 
tabif annesine söylüyordu, çUnkü ya.
tak odasında başka kimse olamamı). 
Ailenin saadeti için senden rica ede
rim karıcığım, bir daha bundan bah
setme? Mesele benim erkeklik, koca
lık, babalık gururum değil, erkeklik 
§erefim, ailenin sadeti meselesi!,, 

Babasının sesi, kesik kesik, garip 
ve acı bir şekilde duyuluyordu ve in
sana bir korku veriyordu. Sonra de
rin bir sükfıt hasıl oldu. Paula, kor
ku içinde ,bir müddet bekledi, sonra, 
ayaklanrun ucuna basa basa, hemen 
çekildi gitti. 

Babası.. Rica ediyor, yalvaran ve 
acı bir sesle bir şey istiyordu. Ama 
ne istiyordu? Paula. Kin.raya sormak 
istiyordu, ailenin saadetl, kocalık gu
ruru, erkeklik §erefi nedir diye .. Ba
bası annesinden bunlar için bir şey 
istiyor, bir şey rica ediyordu. Yoksa. 
annesi herkese karşı iyi olan bir ka
dın değil mi idi? .. 

Hayır, bunları kendiliğinden anlar 
manın imkanı loktu, Klaraya sorup 
öğrenmek 19.zımdı. Fakat sonra cesa
ret edemedi. Babası annesinin bundan 
hiç bahsetimemesini istiyordu. O hal
de.. Bundan hiç kimseye bahsetme
mek taznndı. 

Sofrada hazan misafirler de bulu
nurdu lpımn akraba. Her iki ailenin 
de bir siirü hısım akrabası olduğu için 
misafirler hemen her zaman başka 

başka kimselerdi. Hiçbir paza: yok
tu ki sabah kahaltrsmda, öğle yeme
ğinde veya akşam yemeğinde babala
rının veya annelerinin uzak, yakın bir 
iki akrabası bulunmasın. Bazı defa 
bunlar o kadar çok olurdu ki masayı 
büyütmek lazım gelirdi. 

Fakat bu gibi haller pek seyrek 
olurdu, yalnız bazı günler: Babalan
nın veya annelerinin isim gününde. 
O zaman, Peştcdeki bütün hL•um ak
rabayı sofrada bulmak kabildi. Bilhas 
sa dayılarile amcalari hiç habersiz 

Marlen Ditrih 
Amerikadan 
ayrıhyor mu? 
.Marlen Dietrih ile çalıştığı sinema 

şirketi arasında bir ihtilat çıkımı ve 
artist bütün alakasını keserek Avrupa
ya gelmeye karar vermiştir. 

M arlen Dietrih,in çevirmesi için bir 
film hazırlanıyor. Fakat senaryo o su • 
retle tertip edilmiş lrj, bunda Marlen 
Ditrihin rol alm<.sına imkan yok: Çün
kü, eser kahramanı olan kadın vücut, 
boy ve tip itibariyle artitste hiç uyma
maktadır. 

Sinema şirketi senaryoyu çok beğeni 
yor ve senaryoyu değiştirmektense ar· 
tisti değiştirmeye karar veriyor. Bunun 
üzerine, Marlen Ditrihe bir iki ay isti
rahat tavsiye olur.uyor, Fakat, artist 
bunun bir oyun olduğunu, hazırlanan 
filmde yerine Karol Lombardın oyna • 
tılacağıru anlayınca ve derhal şirltetle o 
lan mu%avelesini bozmak istiyor. 

Şirket de bunu kabul etmiştir. Şim • 
di artist, şirketten alacağı olan i!ç yüz 
bin lira kadar parayı alıp Avrupaya 
gelecek ve Patiste ve Londrada birer 
film çevrecegi haber veriliyor. 
Diğer taraftan Marlen Ditrihin AI • 

manyadan da çağmldığını önce yaz • 
mıştık. Bu iki haber arasında bir mü • 
nasebet olsa gerek .• 

Barbara Stanvik davayı kaybetti 
Barbara Stanvikin eski kocası kan

sı aleyhine bir dava açmı~tı: Kansının 
yanında bulunan küçülr; çocuklarım 

kcnıdisindcn soğutmak, ona baba olarak 
Robert Tayloru öğretmek istediğini id 
dia ediyordu. 

Dava görüldü: Barbara Stanvik da
vayı kaybetü: Mahkeme küçük Dionu 
babasının hiç olmazsa haftada iki kere 
görmesine karar verdi. Artı~ çocuğa 
babası diye Robert Taylor gösterilmi • 
yccekt 

r Kısa Haberler ] 
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• BASIN B1RL1Gl projesi Büyük Mil· 
Jet Meclisinde husust bir komisyon tarafın 
dnn tetkik ediliyordu. Encümen mürettip, 
m:ıtbn:ıcı vesnire gibi snnalJarı birlik çer· 
çeveslnden çıkarmış, yıılnu: yazı ve basın 
işlcrilc nllikııh olıın1:ırın birU~c alınması

n:ı kıırıır vermiştir. 

• Üniversiteden 32 kişi1ik bir talebe ka· 
filesi nursnya gidip Uludoğn çıkmıştır. 

• Vakfıkehirde diın akşam üc saniye sü· 
ren bir zeh:<"lc olmuştur. 

• Kurban bnyrnmındn 1Jludnğdıı bir film 
çevrilecektir. Senaryosu Bursada bir heyet 
tarııfınılnn haı:ır1anmaktadır. 

• Bundan sonra memJc1'etimi:r:c getirile
cek nebat ve a~oc tohmumlorının Ankara· 
daki tohuml:ırı ıslnh fstıı,yonunca nümu· 
neleri tetkik edilmeden memlekete sokul· 
mamaları allikııdarlıırn bildirilmiştir. 

• Mezbaha işçilerinin de harta tatilin· 
den istir:ııte etmeleri n et Jhllyncının bir 
gün evciden temini nlakadarlarn bildiril· 
mi,ıır. 

• hıanbul ,·il~yeti zirnrıt mücliirlüğü fi
dan tevziine devam etmektedir. 

• tsınnbul Emniyet müdürHiltünün tah
Jiye clllAi hariciye nt'7.nreti binnsına def· 
ter<l:ırlık ve mint emll\k mildürHlAü, orman 
miiılürlilAü ta~ınmıştır. 

• lstanbuldn açılım zehirli J(az.lar kurs
larına devam edenlerin sayısı 18000 i bul
muı;tur. 

• c~c kişilik hir ecnebi mühenclis gru
)')lı ,ehrlmize ı:tf'lmiştir, mcmlr.ketimizde 
tetkiknt yııp:ı~oklardır. 

ba..c;tmrlardı, • dayıları bir ig için 
Peşteye geldikleri zaman, amcaları da 
yabancı bir memlekette bulunmadık
ları zaman. 

(Arkası vtzT), 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan Gen r ı !? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Teşki
latı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk - --Tefrika numarası: 4~ 

General o 
i spanyada vurula n ya~lı Beyaz Rusull 

mektubu etra ında 
l\Unt t~pnnyol ordusuna alo. 

JAde bir asker sdatllo dahil olan 
7aşı 60 a yakın Beyaz Rus Gc
nernU Fok, t panynda ~a,·u~ o
larak \'Urulmuş, ölmUştur. Ken
disi, dnima bUJ•ük tanliyet tnlep 
eden gruı>a mensuptu ve evvel
ce bir defa Millere yazdığı bir 
mektupta, bu hu~ustnkl kanna
Unf pek sarahatle tcbnriiz ettir
miştir. 

"ROWS'un bugün artık sadece es
ki muhariplerin bir ne\i meslek or
ganizasyonu hallnl almasının mesu
ıu sizsiniz" o, Millere mektubunda 
böyle yazıyordu "ROWS'u başlan· 

gıcındakl asıl vazifesine, bolşevizme 
karşı faal mU<'adeleye irca. etmek i
çin, yalnız bir çare mevcuttur ...... o 
da slıln çekilmeniz ve idareyi daha 
kuvvetli bir ele vermenizdir!" 

Fok, Millere bunları yazmıştı işte 
ve onun Rus spor organizasyonları
nın kuruluşunda, gene Rusların bir 
nevi askeri usulde yetlştlrllmelerl

ne gayret yollu oynadığı faal baş

rol, kendisinin bu mektupta hangi 
noktaya işaret ettiğini, s~1.rahatle gös 
terlyordu. Moskova ga7.etesi "Prav· 
da", şimdi birdenbire bu mektubu 
beyazların cUrmUniln gUya bir delili 
olmak üzere neşir ve Fokun mektup
laşmasına alt kopyclerln İspanyada 
cesedi üzerinde bulunmuş olduğunu 
iddia ediyor! 

Parls polisi derhal bu istikamette 
de tahkikata koyuluyor. Polis, zaten 
Beyaz Rus organizasyonunun blltiin 
llluha.bere kı\~nlannı ve başkaca bil
tuıi vesikalarını bir kere tetkike tli· 
bl tutmak Uzere müsadere etmiştir. 
Fok nıeselesinde ne netice hasıl olu
yor? O, fevkalAde bir asker yaradı· 
hşlr adamdı, "yazıp çizme" ye az e· 
hemmiyet veren bir adam. Kendi· 
sini tanıyan ve vaktlle Millerle ara
larında ge~en lhtlH\fa şalıit olan kim 
seler, Fokun mektuplarının kopya
larını çılrnrmasım lmkt'rnsız bir şey 
addediyorlar. İspanya harp seferi
ne giderken böyle bir kopyayı bera
berine alması muhtemel midir? Da· 
sit bir asker, geçmiş senelere ait bu
lunan ve çoktan maziye karışmış hu
suslara müteallik olan vesikaları eş
yası arasında taşır mı? Yoksa mek· 
tubun bir kopyası başka yoldan mı 
Sovyetlerin eline düştü ve ' bunlar 
şimdi bu mektubu Beyaz Ruslara 
karşı koz olarak oynamağı makanda 
uygun sayıyorlar? 

General Fok, İspanyadan Parlse, 
General Turkula birkaç kartpostal 
yollamıştır. Polis, General Turku
lun ifadesini alıyor, evinde bir ara
ma. yapıyor. General Turkulun an
lattıkları, onun bu şeylerle hiç bir 
al!kası bulunmadığını polise acıkça 
isbatıı. yeUyor. O gerçi, Sovyet Rus· 
yaya dair cidden fyl ha\'adfs verdi
ğinden 11ık sık Skobllnle buluşmuş
tur, ama ...... böyle havadis temin et· 
mek haddlzatlnde Skobllnln vazife· 
siydi ve bunna. şUphcyt mucip bir şey 
CörUlemedl. 

General Turkul, izahatına şunları 
da kattı: 

- Daha 1937 ağustosunda, Gene
ral Millerin kaçırılmasından bir ay 
önce, Skoblln bana bt?.lm hepimizin, 
bizzat Rusyaya giremesek bllo tek
rar bir kere Rus havası tenerrus et
mek üzere Sovyet hududu yakınına 
gitmemizi teklif etti. Skoblln, karım
la benim, kendisine ve Plevlçkaya· 
ya, Sovyet hududu yakınında şahsan 
iyice tanındığı ufak bir yere refakat 
edeblleceğlınlz mllli).bazasında bulun 
du. DUşUnebllirslnlz, ki ben, Skoblt
nln bu teklifle .ne maksat gUttUğü 

hususunda. ancak şimdi tenevvür et· 
mlş vazlyett<1yfm. O zaman bu se
yahat pl!nmr kabul etmeyişim, sırf 
tıa.hst sebepler dolayıslylcdir. 

Görülllynr, ki Skoblin ayni za.tll~ 
içerisinde bir sıra karanlık pJIUl • 
takip etmiştir. General Miller, onull 

1~· 
la bir buluşmada kayıplara tar 't . ye 
ınıştır. Ayni giinde Skoblln ga 1' 
hayret uyandmcı bir sürpriz oıarıı 

1
• 

General Dcnlkino otomobille 13elC 
kaya bir seyahate çıkması tekllClll' 

'1\1' de bulunmuştur. Ve şimdi açığa 1 r• 
ruluyor, ki General Turkula da 0 

ur· Jlnal bir seyahat plt'tnı hazırlaDlış ğl 
••Pravda" nm uyandırmak istedi 

ıdll 
şnpheye gelince, bunn. her bil 
Skobllnin bu pH\nları uymuyor. ır1 dl. 
ler, başka istikamette takip c 
uıek gerek! 

11 Fransız.polisinin General 1'ttller1 
b1l' 

akıbetini hararetle araştırdığı 
11· günlerde, tsvlçre resmt makamıart • 

}\ti üan, ajan lgnats lbyslıı katli ,.a lf 
sında adıt muzaheret esasından b 

w muracant vaki oluyor. Bazı şahıs 
J&' rm adları bildiriliyor, lsvfçre bUJl 

rm te ... ·kiflni iltimas ediyor. 
Bunun üzerine, 2 teşrinleV"eld9 

J• 
Parlste 40 yaşında bir Rus olan SıP 

6 
renskt tevkif edillyor: bu şahıs. 
yıl önce devlet emniyeti aleyhine sil~ 
işlemekten hudut' harici edlldi:kteı:ı 
sonra, şimdi Fransız payitahtıııdll 
sahto isimle bulunmalitadır. Ayni ! 11' 

manda, mesleği fotoğrağçıhk oııııı 
Dilkome adlı Fransız hakkındaki ıe~ 
kir müzekkeresi de infnz olunuyor• 
zahiren hiç bir veçhile bir fesatçı>" 
beıızemlyen ufak tefek, muhtaç blf 
adam; bununla beraber, hususi tıff 
otomobile sahip olduğundan, keli 
muhitlerinde uz.un zama.ndanbttl 
dikkati celbetmektedlr. Şimdi bolf 
vik gizli polislnln hariçteki korkuııO 
faaliyetini yeniden keskin bir ışııt1' 
aydınlatan bir vaka karşısında tıll' 
lunuluyor. · • 

4 Eylülde, ts•;Jçrede Lozana :aıll11 

tehi şosenin kenarında bir ndatıl1ıı 
cesedi görülmUştur. Başında darbe!' 
le açılmış bir yara Yardır; vücuc1°; 
bir makineli tahancadan çıkan 7 Jttl 

6' şunla delik deşiktir. Şose üstünde g l 
çen ''akanın nasıl cereyan cttfğiı:J 

(Devamı 1Jar.) 

Bir faT:·amlayış ıı 
.Dünhü sarıda çıkan 41 mnnııt11 

tcfriknıltı, lıülfısn kı!'mmı mütcııl'ıt' 
gelen bir ııarc;n, yanlışlıkla gazete~ 
konulınıumştır. O paı·~ayı, on<lnı1 ,"Ot 

,-el g~lc~ı lıülttsn kısıulylo blrll1't 
b ıı ı•ru.la ııe:;;rcdlyoruz: 

Beyaz Rus hareketinde kayda d; 
ğcr rol oynıyan emin ııdam1nrd e 
birisine, "fakat maclemlt..I Skobli~, 
karşı bu kadar çok şUphe sebepl tı' 
bu kadar çok suizan esasları, Slt0P, 
Jlnin hayatında bu kadar çok vuıtı 
suzluklar ortadaydı; SkohJiniıı·;;; 
Beyaz Rus hareketinde bir kere el ı1' 
ettiği başlıca rolil oynamıya. dc"6

9,• 

etmesini nasıl izah cdebillrstnlı~1 
diye soruiuncn, Rus, yorgun blr 
hareketi yapıyor: ,ı 

- Ne y~pılsın isterdiniz; Gener,,ı.ı 
Skoblin, en ınnharcıtll ıabitJct~6, 
biriydi ve askeri hizmetleri mliP11 

Şil ~ne ro~yecolc mahiyettedir! lJlııı 
Dnha fazla sorulunca, Skobl c

eskl harp nrlrndnşlarma yaklftŞ11 1~9, 
ve onlar rica Uze'fine nnlatmnl!tl ol' 
na$ınca, önce tı.ım bir heyccnnlf\ tırtl' 
şevlklik Uzerinc yürüyen vo s011.dır 
ları menhus bir iki yUzlUlük ı;lJ] 11ıı 
rlp çifte rol oynayan bir asker ~f&' 
hu adamın hayatı, daima dahtı ı rl' 
de kendine mahsus çizgilerle b:l>otı 
Ieşiyor. Kendilerini söyletınell• ııı'' 
ltnl ham tanıyan ve hem de ttı11\w 
y?..n kimseleri ..... ancak btı su~"'' 
dlr, kt havnsındn. bir yurt fçtn 11 j,ıt 
canlı sevgi ne sinsice tha.nctlfl 1ct 
yanyanalığı ve karşı knrşıynllğf <c• 
tutabilen muhite nilfuz imkfı111

11cbt' 
ren ihatalc bir bakış temin ed 
lir! 

d, 
t. 
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Mahkemelerde 
~~!dehanı cinayeti mahkeme1e-I 

•vıaktul irfan dışarıda 
mı vuruldu 

Geçe 
tUıı" n seneki ikincikanunun onuncu 
dı u gecesi Valide hanındaki odasın
''S sc\'gil.si lrfan ism nde bir gencin 

C:ı.ı attık . .. k" .h tiHrJ sevmıyorum, çuıı u ı . 
d. ; b~dın,, demesi üzerine eline geçir· 
t.l ~ bıçaY.Ia vurarak öld1ren kö.te
ke.'lJ~ne hcdımcnin ağırcezada muha-

•Sırıc d" l ~ . un devam o unmuştur. 
ıı. 11 ~l?ıe Nedimenin vekili müeklt,ilcsi
ta §'•Uç~uz olduğunu söyledikten son

"tlc d::ıni~tir • 
......_,, '$ • 

l.:j h 'ı'Jh t hamide, Mehmet ve diğer· 
t'r 

1
:ep hiıb.rine uymaz ifade vermiş· 
''d' tı:. 
0

' ırne İrfanı kat yen vurmamış • 
l.:a , ge.e Emine odasında otururken 

71
n ~apıya gelmiş, çalmış, Emine ka

c •-.-ııa~ınca üstüne blygın bir halde yı
~' ıtır. Em.ne evvela İrfanı bayıldı 

.. ra:c .. 
ti, Ustüne su serpmiş, fakat serp· 
•ı auı 

t, arın çay renginde kırmızı bir hal 
1>Lllı g" . 1 d ğ 1 ~ k oruııce yara an ı mı an aya· 

'Orkınuş ve polise haber verm ştir. 
~ırı a lllorg raporu da yaranın yaralı ta 
~o dan Yapılacağını pe 'k,ala isbat e -
~ r: İrfan dışarnla başkası tarafın • 
'ı.."ıı· Uruıınuştur. Ben mückkilimin ma 
q~1 l~etine tamamen ~ani:m bundan do 
t:c.. endisinin beraet.ne karar veril -

•illi • 
l:> lSterim . ., • 

~~tuşına kaıar için ba§ka bir güne 
1lrnıştır. 

feryat ederek sokağa fırlamıştır. Fa
kat Abdullah Eminenin arkasından 

koşarak: 

- Kocanı öldürdüğümü gördün, 
polise mi ha.her vereceksin! diye E
mineyi de yaralamıştır. 

Katil Abdullah bundan sonra peşi
ne düşen polis ve bekçilerin "Dur!., 
emrine aldırmayarak kaçmış ve ken· 
disini denize atmıştır. 

Fakat biraz sonra yorularak, ken
disini kayıklarla, ar:ımağa çıkan polis 
lere teslim olmuştur. 

Müddeiumumi katilin, Veliyi öldür
mekten 480 inci maddeye ve Emineyi 
de yaralamaktan 62 inci maddeye gö
re tecziyesini istemiştir. Duruşma 

müdaİla için talik olunmu~tur. 

Kayseride eski 
bir adet 
kal dır ı ldı 

Cenazeler kapalı a ra .. 
balarla nakledilecek 

Kayseri (Hususi) _ Kayseride 
çok eski devirlerin kötü bir itiyadı ol
mak üzere ölüler tabutlarla nakil 

o edilmeyip üzeri açık sal şeklinde bir o.! ta gv 1 veı·ı yı· o·· ı- merdivenin üzerinde cami kilimine 
sarılmak suretile mezarlığa sevkedi· d lirler. 1Bu şekil hem sıhhata muzır 

1)
• J ren Abd u 11 a h hem de görünüş itibarile çok çirkin 
ij bulunması vilayetin dikkat nazarını 

lll ta k 8t11 i o m o hak e.: celbetmiş cenazelerin belediyece ha-

~~ l u e devam edildi mlattınlan kapalı tabutlarla nakl-
CeÇe edilmesi ve camilerdeki köhne üzeri 

feci b· n sene bir gün ortağı Veliyi açık cenaze nakil vasıtalarının top
~lle ~ §ekilde öldüren ve karısı E- lattınlarak yaktırılması, bir taraftan 
~b~~ de öldUrmeğe tam derecede da kapalı bir cenaze arabası yaptml· 
lfıı. Us eden katil Abdullahm dün ması kararlaştırılmıştır. 
tıltırı cezada muhakemesine devam /NCESU KAZASINDA ZiRAAT 
tetd tnuş, müddeiumumi mütaleasını BANKASI 
~:t~İ§tir. Kayseriye bağlı İncesu kazası zilr-
~h cınayet §Öyle işlenmiştir: raınm yıllardanberi devam edegelen 

ll4in duııaıı cinayet gecesi ortağı Ve- bir dileği vardı ki o da kazalarında 
~l l<:rııgümrUkteki evine gitmiş, bir Ziraat bankası şubesinin açılması 
~oru~-&0 rtnek istemiştir. Fakat hesap ı idi. Kaza. halkı her vesile ve fırsatta 
tzıu11~~tken bir ara münakaşa çıkmış, her toplantıda 'bilhassa Parti kongre
~:Uıaıı'aş~ kavgaya kalbolmuş ve Ah- Ieri dileklerinde daima kazalarında bir 
~tn chni arka cebine attığı gibi Ziraat bankası §Ubesinin açılmasını 
v~~ını Çıkarmıştır. istiyorları\ı; halk şube için gerek bu-

lantı. 1' ı\.bdullahın fena niyetini an- lunan binıı.yı temin etti ve nihayet bu 
l\bdu~a kendisini sokağa atmıe, fakat kasabada banka şubesi de açıldı. 
~ çuı~h kapı önllnde yetişerek Uzeri- CUMHURiYET ALANI PARKE iLE 
~ annuştır. ( DôŞENIYOR 

~lll ~~! tnemesinden kamayı sapla- 1 Kayserinin en mutena bir alanı 
~!bin vuuııa.h bu kadarla. kanmamış, olan Cumhuriyet meydam şose halin
~t'tını~ Yakın bir yara daha :1-çarak de olup yazın tozdan kışın çamurdan 
,

1 
da deşmek suretile bagırsak- geçilmez bir haldedir. Bu meydanlı-

~lt dı§arıya dökmüştür. ğm parke ile dÖ§cnmesi takarrür et. 
~~ 81l'ada Velinin karısı Emine va- miş ve eksiltmeye konulmuştur. Bu 

......_ Pence,rcden ı;örmilş: eksiltme neticelenmiş; on bin lira bc-
:E:y,..ah kocamı öldürdü, diye delle talibine ihale olunmuştur. 

tı .. 1l 
~l ('1 fnı1>t?rnt 
tı ıı .. ~z,":, orf?c.cıi 1ııgi1tcrede 7'1§ meesfmiııf !JC;'irmcğc 
~1ı a~:ıdan ~kıyı Filis:inc harokct etn.:.Jtır. Resimde 

»ı.a.k ifaere olduğu d4kika kırda görüyorswıu::. 

sıhhatı nıiisait 

J..Tal~yı 1wca- i 

- - -_ ·.:....· ~. _....:· . '. ~ -- _....::__ --.;_~""_-_ ___;,,_::: .. _ __. 
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AZi•'NTEPT 
Bir yılda n e işler görüldü 

Kü.ltür, Sıhhat ve i:ttısat sahalarında yapılan işler 
Gaziantep hususi muhabirimiz yazı

yor: 
Bı.ıyük Önderin kıymetli takdir ve il 

tifatları ile bir kat ldaha şeref bulmuş 

olan şanlı müdafaanın vukubulduğu 

Antep topra~larmda geceli gündüzlü 
bir çalışma göze çupınaktadır. Gazi -
antep, cumhuriyetten aldığı feyiz ile, 
harpte kaybettiklerini telafiden başka 
bir çok §eh:rlerimize örnek olacak su • 
rette seri bir terakki ve inkişaf göster
mektedir. 

Kahraman yurtta ve hemen her sa • 
hada bir çok yenilikler ve sayısız de • 
nece~ eserler vücuda getirilm.ştir. 

Değerli id,.recilcrin bu ünJL memle
ket parçasınına :layık olduğu alakayı 

vererek çalışmaları ve bu çalışmaların 
fasıla.>ızlığıdır kı, Antebi her yıl daha 
bir çok yeniliklere, yeni yeni güzellik· 
lerc kavuşturmuş ve kavuşturmakta • 
dır. 

Bu yazımda, Gaziantepte şimdiye ka 
dar meydana getirilmiş olan eserlerin 
tamamından bahsedecek değilim. Mü -
teaddit mcıktuplarımla izah ettiğim bu 
kısmı tekrara lüzum görmüyorum. 

Bugün Antcptc son bir yıl içinde 
vuku bulan çalışmaları ve bu çalrşmala -
rın muhtelif sahalarda yaptığı tesirleri 
vermcğe çalışacağım. 

Kil .tür işleri 
932 şubatında ve Sayın İsmet İnö • 

nünün himmeti neticesi açılını§ olan 
Gaziantep lisesi bütün cenubun en mü 
him ve değerli bir ilim ve irfan mücs· 
sesesdir. Bahsettiğimiz, yüksek kıyme· 
ti, açılışında dört yüzü bulmayan mcv· 
cudun bugün dokuz yüze yaklaşıruş ol
ması isbat eder. 934 yılında on me • 
zun veren lise, 935 tc yirmi beş, 936 da 
otuz ve 93 7 de ise kırk bir mezun ver
miştir. Son yılın birinci devre mezun -
lan sayısı elli ikidir. 936 • 37 ders yı· 
lında 70 yatalsJ.ı bir de pansiyon açıl • 
mıştır. 

Halkın yardımı ve maarif vekaleti • 
nin verdiği tahsisatla altı dershaneli ve 
genit bir laboratuvarı havi ikinci bir 
paviyon da yapıJ.mıştır. 
Şunu da ilave etmek isterim ki, Ga -

zi yurdun en mühim ihtiyaçlarından o· 
lan lise binası bu yıl da giderilememiş
tir. 

ilk okullar 

Geçen yıl bütün vilayette 79, okul, 
172 öğretmen ve bu okullara müdavim 
7648 talebe mevcuttu. 314 ü tam ve 
239 u noksan devrelilerdcn olmak ü • 
zere 553 öğrenici çıktmıştı. Bu ders yı
lında yine bütün vilayette 77 okul, 
• 172 öğretmen mevcut olup bu okullar· 
da o~uyanların sayısı 7812 idi. Ders yı 
it a,,nunda 378 i tam devreli ve 268 i 
üç sınıflı köy okullarından olmak üzere 
646 öğrenici mezun olmuştur. 

Uluı okullan 
Geçen yıl mevcut ulus okullarına 

148& vatandaş devam ederek (889) u 
mezun olmuşken bu sene devam eden 
1233 yurttaıdan 814 ü şahadetname ala 
bilmiştir. ~ 

Bu yıl içinde yedi okul binası ya • 
pılmış, Niz n ve Islahiyc ilk okulları bi 
nalan b:tmiştir. . 

Hallie vl faaliyeti 
· l'l .::şriyat sahasında Türkiye birinci -

si olan ve D.l Kurultayınca ]:uruma en 
çok faydası dok,unan üç Halkevinden 
ikincisi olarak gösterilen Gaziantep 
Haykcvi faydalı mesaisine bu yıl ~a de 
vam etmiştir. 

Son b r yıl içinde, folklur derleme -
lerinc devam edilmi§, eski eserler üze
rin:ieki kitabeler toplanmış ve bunlar 
hakkında notlar alınmış, halk türküle
ri ve ananeler toplanmış, Karkamış ve 
Tilbaşar harabelerinde tetkikat yapıla· 
ral resimler çekilm'ş, on beş konser ve 
16 tcms:l verilmİ§, bir film senaryosu 
hlzırlanmış, müteaddit spor temasları 
yapılmıı, yüksek tahsil gençlerinden 

Belediyece in~ ol'unan toptan 3ebze ve ·meıJVO 3att~ pazarı 

on beşine ve bir öğretmene yardımda 

bulunulmuş, şehirlerde ve ki:iylerde yüz 
lerce hastaya bakılarak ilaç dağıtılmış, 
on nümunc köyiinden başka diğerleri • 
ne ıde bir çok geziler tertip edilerek 
her sahada çalışılmış, güreşler tertip e· 
dilmiş, köylü ile hasbihal isimli bir e • 
ser tabcttirilcre~ parasız dağıtıhnıı fı· 
tık hastalıklarının önüne geçilmesi için 
hükumetin nazan dikkati cclbolunmuı 
ve fazla verimli ve kuraklığa dayanan 
buğday çeşitleri getirtilmi§, köy kalkın 
ması üzerinde büroya azami yardmıda 
bulunulmutıur. 

Almanca, fransızca, ing:Jizce, keman, 
piyano, tem~il, zehirli gazdan k,oruıı • 
ma, defter usulü, biçki ve ıdikit kura • 
tarı ile ecza evinde bir ulua okulu açıl- . 

mıı ve buralardan binlerce vatanda! 
istifade ctmif, kitap saraya üç yil% ye
ni kitap ilave olunmuı. okuma odasın
dan bir yılda on iki bin yurttaş fayda -
lanmıı, akşamları hoparlorla balkcl ha
vadis ve kanferans nc§riyatı yapılmıı, 
matbu eserlerin yekunu yirm.yi 
bulmuş, da.mı sergi ve müze zengin • 
leştirilmiştir. 

'l'eclm ve endüstri 
Toprak ürünü geçen seneye nisbetle 

az olmuıtur. Mesela: Belli başlı ihraç 
mcvaıddından olan fıstık; rckolte&i ge • 
çen sene iki bin ton ıken bu yıl ancak 
650 ton olmuş ve 350 ton olan üziım 

ve pekmez rekoltesi liçte bire düşmüş 

deli tütün de az mahsul vermi§tir. Bu
na mukabil, her üç kıymetli mahsulün 
fiyatlarında vasati yüzde y..rmi fazla • 
Iık kaydedilmiştir. 

Fıstık enstitüsünün hazırlıkları bit -
mil, yaş üzüm ihracı vek,aletçe kararla§ 
tırılmış ve deli tütün kooperatifi tak -
viye olunmuşur. 

Sanayide b:Jhassa inkişaf varıdır: 
Geçen yıl iki bin olan dokur.ıa tez -

gahlan sayısı üç bin be§ yüze ulaşımı 
ve Antep alacaları devlet iabrikaları • 
nm çalışmağa başlamış olmasına rağ -
men iyi alıcı bulmakta devam etmi§ ve 
stok mal kalmamıştır. Bu yıl içinde iki 
b.:n iğli ikinci bir iplik fabrikası açılını§, 
pamuk ekimi ehemmiyet bulmuş, kilim 
tezgahlan iki yüz fazlas.le beş yüze 
varmış, kaçakçılığa karşı alınan mües • 
sir tedbirler neticesi ipek dokumacılığı 
da hayat bulmağa ba~layara:.: tezgah 
sayısı yüzü aşmıştır. 

935 mali yılı ihracatı 3,892.000 ve 
ithalci.tı 2.260.000 lira iken 936 mali yı
lı ihracatı 428 bin li::a fazlasıylc 4 mil • 
yon 320.000 ve ithalatı da bir milyon 
302.000 lira fazlasiyle 3,892.000 lira • 
dır. 

Sıhhat işleri 
Gaziantep memleket hastahanesi em

sali arasındaki faikiyctini bu yıl da mu 
hafaza etmiştir. 

Salgın hastalıklar •paviyonu ve Uç 
şubeli poliklinikten maada mı..~bah, sa· 
ma§ırhane ve UtU mahalli de yapılmıg, 

hastahane malzemesinden çoğu aağlan
mı§tır. Bu yıl içinde binlerce hasta ya· 
tırılmış. altı yüze ya~ ameliyat# on 
binlerce l!boratuvar, poliklinik ve he· 
yeti sıhhiye muayenesi yapılmı§, kırka 

yakın sari hastalıktan ot\U küsuru kur 
tanlmıı, on üç kuduz aşısı tatbik edil· 
mif, iki yüz küsur adli rapor verilmi§ • 
tir. 

Antebe bağlı yirmi be§ yataklı Ki • 
lis memleket hastahanesi de ayni şek}l• 
ide çalı§IDlttır. Bu yurdun başında çalı· 
şan kılmetli operatör Bay Em.in Bilge 
bu müesseseyi muhitin can kurtaranı 
haline getirmiıtir. 

Sıhhat müdürlüğü firengili ve Ma • 
Iaryalılara bakmı§, sari hastalıkların 

önüne geçilmiştir. 

Jmar har eke t leri 
Belediyenin yalnız bu yıl değil, ge

çen yıllar zarfında başardığı itlerin de 
en mühimmi olan su meselesine artık 

hal olmuı nazariyle bakılabilir. Gazian 
tep 938 yılı iç;nde temiz suya kavuı • 
muı olacaktır. 241 bin liraya bir §İrkc
te ihale edilmit bulunan tesisat çok i • 

terlemiştir. Şehri ağaçlandıracak ağaç
ları yetiştirmek için mezbaha civarın -
da bir fidanhıc_ tesis olunmuş, §Chrin 
muhtelif yerlerine iki bin fidan d.kil • 

mi§; ıehir haritasının kati kabul mua
melesi ve ıehir planının teseıliimü ya· 
pılmış, elektrik ıirketi ile pürüzler hal 
olunmu§, yeni mezarlık kurulmu~. bele 
ıdiye dairesi tamir edilmiş, 400 metre 
tulünde lağam, 580 metre uzLınluğun· 

da yol. 2170 metre murabbaı asfalt, 
480 metre murabbaı kaldırım tamirat? 
yapılmış, istimlak için otuz bin küsur 

lira harcanmış, §ehitler abidesinin et • 
rafındaki park inşaatı ilerlemiş, bir ço~ 
fukara ve acezeye nakti yardımlarda 

bulunulmuı, bu yıl içinde tenvirat için 
ı 4082 ve temizlik için on üç bin küsur 
lira harcanmıştır. 

Nalla lşlerk 
Vilayeti diğer vilayet ve kazalara 

bağlayan umumi yollarda mütemaıdi ta 
mirat, kilometrelerce yeni şose yapıl • 
mış, müteaddit menfezler inşa olunmuş 
köprülerde tamirat devam etmi§, Ga • 
ziantep - Mersin arasındaki Aksu köp
rüsünün ayakları beton olarak ~urul • 
muştur. 

1 Göz hekim i 

Dı.Muı at RamiAgdır. 
Muayenehanesini Taksinı. Talimantı 

Tarlabaşı Cad. URFA Apl nma 
nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maadıt hergün: Oğlcdcn 

•onra saat ikiden altrva kadar -
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Hitlerle Mussolini müstemleke işini görüşecekler 

italya Alman yaya Af eri
k adan toprak vermek 

istiyormuş! 

ı -Cenevrede KonseY 
bugün Toplanıyor 

Romanyadakl Yahudiler meselesi MUetıet 

Yoksa maksat ingiltereyi endişeyemi düşürmek! 
Ro:na 24 (A. A.) - Havas ajanu -

nın muhabiri bildiriyor: 
iyl haber alan mııhf ellere göre, ı · 

talyarun Afrika imparatorlutunun ku • 
ruluıunun i\fnci yıldönümil miln&ı11e -
betiyle mayıs bidayetinde Hitler ile 
italyan ricali arasında yapılacak olım 

görüımelerin başlıca mev:ıuunu mtis ~. 
tcmlekc meselesi teşkil edecektir. 

Siyası mahfellerı İtalyanın Afrika 
müstemlekelerinin imdiden Jtalya ile 
Almınyanın müşterek siyaset:ne ama· 
de bulundurulduklannı kaydetmekte • 
dirler. 

Son seyahati esnasında general Von 
Blomber,, mareıal Balbonun nczııreti 

altıni!a Llbyada yapılan scvkülceyı a· 
meliyatmı görmilştUr. Alman askeri a· 
teşesinin de bu yıl ayni mıntakayı ziya· 
ret ettiği söylenmektedir. Bir İtalyan 
• Alman ~umpanyasmm Habeşistan ma 
denlerini işleteceği rivayet edilmekte 
dir. 

Amele teatisi bahanesiyle 3 yüz bin 
İtalyan ziraat amelesi yakında Alman· 
yaya gidecektir. Bir çok Alınan işçile· 
ri şarki İtalyan Afrikasının cenup mün 
tchaııında bulunmaktadırlar. Bunlar, 
Alman malzemesi kullanmaktııdırlar. 

iluna mukabil diplomatik mahafil 
lcr, Jtalyanın Fransa ve lngiltereyc 
bir misal gö&tennek üzere 1924 6C -

nesinde ingiltereden aldığı arazi ve 
bilhassa Cubalandı Almanyaya ter • 
kedeccjiihakkı~da dolaıan ıııyialııra 

inanmamaktadırlar. 

oldukları için bunların t.alyaya ait ara· 
ziyi 'k,üsdetmeclildcri .arJıirdır. 

ZannedU:l 'ğine göre, şimdiki şayia· 
lar &adete tngiltcr.cyi enditeye dUtUr -
ınck ve onun daha uzlaıtıncı bir hat • 
tı hareket tak'p etmesini temin etmek 
mııksadiyle çıkar.ilm,ıştır. 

Loyd corc Muao'Jiniye mücum ediyor 

Canncs 24 (A. A.) - bd~vacının 50 
inci yıldönlimu münasebetiyle gaıete • 
clleıi kabul eden Loyd Corc demiıtir 

ki: 
.. Bir kaç ıneslin beşeri hürriyeti ln • 

giltere, Fransa ve Amerikanın hareket 
!erine bağlıdır. Bu devletler ~endi hUr
r:yetlerini m:ıbafaza ve ıulhu idame e
decek kadar kuvvetlidirler. 

Loyd Corc, Fransaya bir taarru:: vu· 
kubu1duğu takdirde hiçbir lngiliı: par• 
tisinin derbal Fransaya yarldım edilme 
sine itiraz etmiyeceğ.ni kaydetmig ve: 

''Avam kamaraııır, bu husu:ıta müt • 

defa, geçen ~ne 30 kanunusanide top

lanmııtır. 
Muıolinidcn Hitlerin atlarına yulaf 1 

MusoJiııi Berline gittiği zaman Al • 
man suvari mektebi kendisine ;gilzcl bir 
at hediye etmişti. 

ş:mdi :Musolni de buna bir mukabe
le olarak HitJcre bir kaç vagon yulaf 
eöndermiştir. Bu yulaflar, Alr.un or • 
lduıunda bulun:ın ve Büyü~ harpte mu
harebeye iştirak etmiş olan eski enıekli 
atlara verilmek içindir. 

Alma.nyada bu yulaflar çok iyi kar· 
şı1anlJU§. Ordu motörleştirildikçe açı • 
ğa ~ıkarıJarak ve ölerek sayıları ekıi -
len bu a.':ınn ltalyan yulaf: ile kuv • 
vet bulaca~lım zannediliyor. 

Kalb seıdeslnden öldU 
Ankara, 34 (Telefonla) - BugUn 

saat 17 de Samanpazarında. Hacı Ah· 
, met adlı, 60 yaşlarında bir adam 

kalp sektesinden ölmUştur. 

tefikan hareket edecektir.,, demiştir. KUR u N 
Netice olarak, Loyd Corce, Musoli. ,____ ·---

niye hUcum etmiş ve onun ''daima <:n 
fena 'kağıtlarla blöf yaptığını tebarüz 
ettirdikten sonra buna muk,abil demok 
rasilerin elinde tcf cvvuku temin ~en 

hakiki kağıtlar bulunduğunu ve bir gUn 
bunları göııtcre.-ek oyuna nihayet vere
ceklerini,, ilave etmiştir. 

Hitlcr nutuk ıöyli,.ecek 

,ij,erlin 24 ~µsuai) - Naayonal ıoa 

UAN UC..RE'll.l!:RI 

Tlcnrct i15ıılorının l\anllm • ~tırı son. 
d:ıo ilihnrcn ilan s:ıyfalannda 40, :iç say
falıırdn 50 kuruş; dördllncü &a)1ııda 1, 
ikinci ve üçü.ncllde 2, birlncıde 4, ba1-
hk y:ını kesmece 5 lirndır. 

Büyük, çok devamlı, klişeli, renkli lltın 
Yerenlere ayn ayn indirmeler yapılır. 
Rcsmt ilı'lnhınn sonum ·satırı 30 knru~
tur. 
TlcarE ;:uıhluette olmıyan kllçltk tldnla.r: 

cemiyetinde konuşulmıyacak 
mecllsl maliye encilmeninde ııııS: Cenevre, 24 (Husust) - Milletler 

Cemiyeti konseyi çarşamba gUnU top
lanacaktır. Bir kısım delegeler Ye 
ha:riclyo nazırları, toplantı ı;orlye bı· 
rakılmadan evvel buraya gelmişler
di. Diğer delegeler de bugün ''O ya
rın beklenmektedir. 

1ngillz barlclye nazırı B. Eden, 
Cenevreye gelir.kon Parlsto B. Dol· 
bosla buluşacak ve iki nazır buraya 
beraber geleceklerdir. Londradan 
bildirildiğine göre, bugün lnglliz ka· 
blnesi toplanmış ye Ccnevrede göril
şülecek meselelerde lngilterenin na
sıl harek<ıt edeceğini kararlnştırrnış 

tır. 

Bu toplantıda, malfım olduğu üze· 
re, konuşulacak blrcok meseleler 
vardır. Bunların başında, Tilrklye
nln Hatay ~ası, ltalyanm Habeşls· 
tan fethi meselesi, 1spa'llyn. ihtlHı.fı 
vnrdır. 

Bükreş 24 (Hususi) - Hariciye 
Nazırı B. Mfccsko Romanyadaki Ya
hudi meselesinin Mlllotler Cemiye
Uno ha,·ale edileceği hakkındaki 

neşriyatı kat'l olarak tekzip etmek· 
tcutr. 

Hariciye Nazırr, MllJetıer Cemiyc· 
tinin bu meseleyi milzakoreye :hic bir 
sala.hfyetl olmadığınr, cunkil bu me
selenin ancak Romanyanın dahil! 
siyasetine müteallik bir iş olduğunu 
na.ve etmiştir. 

~·nhudllcr fngiltercdcn Yer 
İsteyorlar 

Vnrşova, 24 (A.A.) - ?ılebusan 

Yahudi meselesi hakkında iza.
11:,.tJ 

bulunan dahlllye bütçesi Jlla.ı 
muharriri ezcllmle demiştir }ti: tJe~ 

Polonya Yahudilerinin vazıre r4' 
hakkında mütemadiyen şikdret1~1" 
bulundukları Fransa ve Jnglll~lte' 
hitap ediyoruz ve bflhassı:ı. 1nı;• ~ 
reden insaniyet namına FUlstlnl •e' 
ya nüfusu az olan diğer musteııııe ıııt 
lerl Yahudi mubaceretlnc nçıııa5 
isti)•oruz. 11dl 

Müstemleke devletlerinin yalı ~!· 
muhacereti meselesinin baııınde at· 
ze para hususunda olduğu gibi eıetl 
ğer hor hususta da yardım etıll ~ 
ldzımdır. Buna bizzat Yahudiler de. 
de muzaheret göstermesi icap e 

J{ndustnl::i Yahudi ToplııntıS11fC' 
Kudüs, 24 (A.A.) - FilfstJn S f' 

d ~o 
nist mümessillerinin, fevkalil e at 
gresi, "medent mmetıere" hltaP e of 
rck, "Almanya, Romanya, ve pol ~· 
ya'dak1 Yahudi kütlelerinin f~ci 0~ 
ziyotlerinf" tebarüz ettirerek lali (f' 
aleyhtarlığı haroketlne nihayet dil' 
rilmcsi iı:In kongreye yardıoı e 
mcsinl istemiştir. 

Cnnnes, (Kan) 24 {A.A.) - ~ 
buraya gelen Romanya dış batı r) 
B. Mlçesko, Cote d'Azur (Kotdaı!l,r 
de kısa bir müddet için istirabflt e 
mekto olan Leh hariciye nazırı ~· 
Bek'i ziyaret etmiştir. İki bak811 9' 
zun mUddet gôrUşmüşler ve sonr& fi' 
Bek Rom~nya hariciye nazırı 17ett 
lle bir 6ğlc ziyafeti vermiştir. 

Çin Tayyareleri bom
b rdım nda 

Ayni mahfellcr, 1924 senesinde 

imzalanan itilaflarını ltalyanın bu a
raziyi bafka bir devle~ terkebncıinc 
amni olduğunu ve bunlarda.-ı vaz • 
geçtiği takdirde gene lngiltereye i · 
ade etmcğe mecbur bulunduğunu be 
yan etmektedirler. 

alistjer)n jkt:dan ele almalannın be -
şinci yıldönümli olan 30 kanunusanide 
Alman meclisi (Rayhstağ) toplanacak 

tır. 

Bir defo SO, iki defası 50, ile defası 65, 
uiirl defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Oçaylıkil!ınvcrenlcrinbirdefasıbeda· On tauyare sek·ız du··şman ta"-
\"1\dır [)ört satırı seçen ildnların fazla ; J 

Bu toplantıda, Meclis reisi seçimin • 
den sonra B. Hitler bir nutu~ söyliye· 
cek ve Almanyanın iç ve dış siyasetini 
anlatacaktır. 

s:ıtırlıırı beş kuruştan hesap edilir. yares·ın"ı tahr·ıp eıt·ı ane hiımet kupona getirenlere 1:a. 
rlik lldn tarl/rsi liÜ:de 25 indlrillr. ./ 

--~--------------------' 
Diğer cihetten Alman devlet adam· 

ları başka arazi parçalarını değil, yal • 
nız eski Alman müstemlekelerinin ia • 
desini istediklerini sık sık tekrar etmiş 

Alman meclisi 29 mart 1936 da, Re
nin işgali hakkındaki re)iam canasın • 
'da seçilmişti. Mecliste 7 50 mebus var
dır. Meclis o ztımandanberi ancak bir 

KURUN hem doğrudan ~oğruyn, ken- Hankeu, 24 (A.A.) - Cin mcm· ı 
<ll idare yerinde, hem Anknrn ctuldc:!:ı· b 1 d ril n haberlcro göre K UR UN ~ 
<le Vakıt Yurdu altında KEMALEDDlN a arın an Ye e ' 1-----=- __,,, 

ı O kadar Çin tayyaresi dün sabah \ 
lHEN llfın bürosu eliyle ilAıı kabul eder. ABO"'E TARtL·E~I 

Uhu tayyare meydanına ve askcrt n ... "' 
(Düronun telefonu: 20335) mı "et ... _____________ _..ı tnhşldat üzerine bir baskın yapa ak Memleket Me eııı. 

8 Japon tayyaresini tahrip etmişler- lçjnde dışınd• 

Ekmek derdimizin • 
çaresı 

'(tJsıyanı: 1 incide.) 

Yapılan "on tetkikler tstıınbnlcla un do~lrmenlcrlnin 
hnra lbtl;racmdnn tıızlıı oldnğımu göstermesine nmka· 
bil. tst:ınhnl gibi bfi)iik bir şehrin en mUtekfımil tek
nik ,.c ra yoncl vnoırtalıırlıı mUcchbez olnrnk tmnl ede· 
cck !irinler bnkımmdnn hnı.ln bir eksiklik arzrt
Uğlnl ve mc,·cut değirmenlerin bir kısmının da son 
ı.1stcm dcf.,~rmenlcrc nlsbctle eskimiş hnlnndnğ11nn 

bir kere dalın meydana çıkarmıştır. 
nn vadyet kn~ısmiln alınacak tedbir ~ oluyor: 
1) Değirmenlerin işleme l hesaplı olanlıırınclnn 

bir kn."Jllını Belediyeye malctmek, gcıi kalnnlan da 
lstanhnldnn bnşkn buC:dny istthsnl merkezlerine nak
loClC'rek ornlnrd:ı işletmek. 

2) Belediye dc~lrmcnlorlnln ynnma. gene Bele
clJre t:ıratmc'lan birkaç tnnc. - hic el, ayak dokunnl
makcnzın ekmek çlknl'tnn - :mnıl<"rn ekrnek fabrikRst 
ı·apmak •.. 

3) EJ.."l11ek tnbrikalarm<'ln fakirler ,,e orta halll• 
ler için olmak üzere n)'n nyrı 't'C ucuz firntınr<la iki 
tUrJU. fakat knlöri itibariyle l>irlbirimlen fark ız ek· 
mck cıknrmnk. 

nn sm·ctlc 'ld'.,ıiı·mcnl<'ri Hrlcdiycfo~th·nıf"k lm!"U· 
. uncln. <Yj,\\nUlcn tmlb!r. Jınr;usi cl..··mck yapıcılığını ve 
sntıcrlr~mı ~·nsnk <"tmcy<"cc,!li ınııı. hu iki tUrlü ekmek· 
lerl1cn l1n5kn "lill>s rknıck .. lmnll fl~ tnmnml:rlo ıı;er
bcst h:ıhınncnktır. nnnunl:t hem' Pl' Relflfli\"C ekmek 
fnbriknJnrının ynpnrnklaı·ı "hnlk clmlcklerl" nin. rre
nc fstcrlcr"c hn usi fınnlnr f1n lmnl N1ch1Jc,•<'1'tir. 
Ancak. hu clmtcklcrclc do Uclcdl:rc fnhıiknlnrınm 

1nın1 <'fiiklcri ekmeklerin cvsnfı nrnnacnktır. 
nıı..;u i nıücsc:c. elC'r, llc)<'tlİ\'C'llln ekmeklerine tn· 

mamcn benzeyen ı·r omrnldnflcn fltıhn u<'nz f'ktnf'k tı· 
knrnhilirlersc. bn hal ncfoclh-c '"c hnlk i('ln hitt.nhl ,·e 
f.nnınmh'l<> momnnnfvpfl mncln hfr l1nl ıı:nyılnr.nkhr. 

J!n tedbir. ekmek mevzun Hzrrfnr'lc cnroyım et· 
melde olnn nnrk davnlnrmı, ekmeklerin sıbl1nt bakı· 

mındtuı kontroltl mcsclclcrJnl ki)kün<lcn bertaraf cde

cektl"r. 
ET l>Ailr\ UCUZLAYACAK ... 

Et fiyatının ucu.zlatdması üzerinde yapılan teşcb· 
hfü•Jer de nihayet bulmuş değlldh'. Etin tstanbulcla 
hir mUddct sonra 4 kuruş ucuzlatılması lmk&n dahi· 
Unde görlllm<"Jtto olduiu gibi, ucuz et temim 
t~tnln dRha başka şehfr \"e kasabaları da m~fU ede
cek esaslı bir bal şekline bntlanmıısı düşUnillmekt~illr. 

Bunun tçln hUl..-fJmctln tasavvurları arasında Kn
radenlz k.Jyılarınclnn birinde et .anayii için bir mer
ke~ knrulmak ta ,·ıır<lır. 

Bn teesstıs vücut bnlnrsa koynnlan. fbrll( 

yerlerinden kcsllnılı:ı olarak Keürtmek kabil 
olacaldD'. Kesilecek hayvanların bugünkü :artlar al· 
tında 8eTkl, mcsclA tst&nbula kı\dar her blrlnfn llz& 
rinden btrk~ kilo et k · olmasını mnclp olmakta. bu 
d& et tıyatınm ınallft'ltlne tesir etmektedir. Ancak 
yeni wmliln tatbik edilmem bir yandan Kıu·adeniz sa
hilinde yeni mezbahnların kunılmnc:ına hağ1ı olduğu 
~ibl, dljtcr taraftan Avnıpndnn ;reni getirilecek ,.n.,ur
ların gelip f~lemoyc l>no;;lnmacııno. bağlı bulunuyor. Ye· 
nl getirilecek "Vapurlnr<la mühim miktarda kesilmiş 
koyun aJa~ak 80j::;uk ha,·n. tcsl atı bulunmaktadır. nn 
lar-L nakll;ratın, et fi:rntmı ncuzlatacağı mnhak· 
Jmkttr. 

StlT VE su- st TTEX EV'lrEL su ... 
lfUkumetın. şehrimizi nlitknlnnclıran ucu~lıık 

programında, başta gelen nın<l<leler nrasnuln. et 1ncsc· 
lesi hHylece hallcdllmlş gibltlir. Ekmek meselesi bunu 
tllkiJl ~leccktir. Bunclnn ~ônra ele alnıacak mncldcl"r
clcn de ım işi. süte tercih c<lflcrek daha önce balled le· 
r.cktir. 

Memba snlarmm nakil mnsra.tları ve hunlıı.r llYf" 
linat-n nhnım Bele<liye resimleri tetkik edilerek. 
mcmbAdan tstanhnla gelen sulnrm pahalıya mnlol· 
maınıı~ı. her memba suyundan halkm ucuzcu i~tifado 
etmesi tcmln'eflilcccktlr. 

Aylık 9r> lf>S l{ı1' 
dir. ~ aylık 2GO 425 ,. 

Bir Gcncrl\l t<lam Edi'di 

Hankov, 24 (A.A..) - Divanıharp 

General Hanfuchu aleyhindeki hU
tUn ithamları doğru bulduğu için 
mUcrlml idama mahkfim etmiştir. 

General, bu akşam idam edilecok
'tir. 

.Japonya Ve Cenevre ••• 

Tokro. 24 (A.A.) - Domel aja.nst, 
Japon hUkuniettnın haziranda Ce· ı 
nevrede toplanacak olan beynelmi
lel iş bürosuna iştirak etmeme~o ka· 
rar verdiğini yazıyor. 

Hatırlardadır ki, dahlllye nazın 

Diyet meclisindeki son beyanatında, 
Tokyo 'hllltfimetinln bu, büroyu mil· 
lctler Cemiyetinin bir şubesi toHı.kk1 
ettığinl slSylemiş ve Japonyanm çe

kileceğini ihsas etmi~tl. 

So\-rntlcr. Çin~ın Hür OlrnRSJnJ 
lSteyorlar 

Hanken, 24 (A.A.) -Çunking'den 

bildiriliyor: 
Yenl Sovyet büyük elçtsl B. Bu

gan •z Orelskl, Çin Cumhur Başka· 
nı B. iLinsene itimat mektubunu tak

dim etmir;ıtir. 
Elci bu münasebetle demiştir kl: 

6 aylık 475 820 ,, 
Yıllık 900 1600 " 

TnrHcsioden Balkan Blrllğl için '1~ 
oıuz kuruş uüşüHir. Posta birliğine:
meyen yerlere ayda yetmiş beşer ) 
z:ımmcdillr. ~ 

Abona kaydını bildfreb mel.1aı> 'fC fi' 
grnf ficretini, abone parasının post• el' 
yn b:ınk:ı ile yollnmn ücretini idare 1' 
di üzerine alır. • ~ 

Yeniden r, abone -r:ızan veya 5 ~ 
birden y:ml3nlııra, mektepler e k&Y 
lnrınıı :ıvrıca tcn:ıllAt yapılır. 

Tı1rl•-lycnin her posta mcrl:e:tnd• 
Kl/RUN'a abone ua:ılıt. dl 

Adres değiştirme ücreti 25 kurıışl ' 

X9 un 

Maceraları 
Büyük blr clld halinde. ya]Dıl; 
sımlerden ibaret. lçindeld .O t 
konuşmalarla hic yonılmadaO:,. 
un harikulade macera.larıııı 

etmiş olursunuz. 
X9u ._. 

sizin gibi· çocu.tla.nmz da P 
ver. . ..,J 
Bu onların ayıil zamanda ~ 
bir okuma kitabı da olur. So,:yctlt>r hük\imeti, bilr Çln'in 

mewucliyct l"c inkişafmm dUnyn ba· 
:ı·ıŞ'l l~ln liiz1m olduğu knnııntindcclir. 
Çin • Sm')·ct ademi tecavüT. pnktmm 
imzası, SO\·yetler Blrlil;,-inln hnrışm 

nmhafft.7.a ı lfeln olan arzusuna yeni 

bir delildir. 

• Fi;..!.; 30 kuruştur ~ 

1 
Çocuklarınızı teşvik edlıı1s. f 
lıklanndan ayıracakları kilç!l) ';J 
ktlnlarla bu küçfi.k 11Lkaml .-
ıamanda elde ederek • ' 

Büyük elci gazetecilere yapUğı be
yanatla, Uzak Doğu barışı lcln esae
lı unsur olan Çin - Sovyet dostluğu
;nu kuvYetlcndirmek için çok çalışa-

1 
cağını söylemiştir. ı 

X 9 un t>" 
mncera.1an kitabından bitd' 
~dinmelidirler. rl 
Müracaat'!'!~ 

Ankara caddesi V AKIT küt.il.,ıı 



Kahveyi nası-1 içme-U? 
Çay zararlı nııdır? 

Ooktor Hans Naoken'in kahve ve ı;ay 
a· 

hakkında en son tavsiyeleri 
1 ır çok dok.torlar ve tecrübeli insan-
ar kahvenin zararh bir ma<.lde o]dug- u
nu s'" 

. 
0 Ylerlcr ve kahve ile çayı, uyku 

gıdercn b' ·ı~ .r ı ac gib' kabul ederek ga -
Yet a~ ınıl·t d . · ı . . . d 
1 • ar a ıcı mesın ı tavsıye e er-
e~ -

Bu ınu" t 1 · "b · ı d -ı a ea esas ıtı any e ogru o-
~~ak kabul edilemez. Kahve ile çayda 

ıı . a arayan mütehassıslar, bu madde -
ııı. 

b. ınsana verdiği ;ayıdalar hakkında 
llsh"" .. 

Utun başka tecrübelere varmıştır. 

ıı ~Ütün dünyada içildiğ şekilde, kay
! a ~ &uya katılarak kahve ile çay bcs-
'Ytci d - ·ıa· .. ., egı ır. Bu suretle ıçılen kah -

be "e çay, insana uyku gidermekten 
aşka b.r tes:r yapmaz. 

h 
Sinirleri gerginleştirir, kalbi oynatır 

att · 
bir a ı~sanm sıhhatine zara:-lı da ola • 
Çil .r. Bınae03Jeyh, su içine katılarak i· 
l\ en kahvenin içine, çavdar, nohut, 
tpa ka:-·ştırmalıdır. 

Çayla kahve içine başka besleyici 
~addeler katılarak içilirse fayldahdır. 
le arı§tırdacak olan maddeler, süt, şe • 
,er "'ag- b 1 . d" 

' J , a ve saıre ır. 

.Çayla kahvede esas itibariy!e, •ita : 
~ın Ve saire besleyici maddelerden ga 
.ret a 
d" •. .ı nuktarda vardır. Yukard:ı Ga. de-
ltıgııniz gibi diğer besleyici maddelerle 
iltıştırılrp içildiği takdirde rayla kah-\rc. :s v ınsana çok faydalı birer madde olur. 

l c hcrgün içenlere de zararlı olmaz • 
ilt, 

ta ~İ2:im hergün içitiğimiı ~elı:ilde, bir 
• hıat haline getirilerek senelerce içilen 
:h.,e ile çay, sinirlerle kalbi bozar. Ve 

hate mazarrat getirir. 

.. ~ikolatanrn yapıldığı kakao bunlar 
~01 değildir. Ka~ao çok mugaddi bir 
ıı·ilddcdir. Onun içine başka bir madde 
~ırı katılmasına lüzum yoktur. Çünkü 
~~~lıdır. iyi cinı bazı kakaolar vardır, 
d~ 1Çl~rindeki yağ, yüzde yirmi sekiz • 
b~:· Bu yağlar insanlann yediği diğer 
,, \lt~n besleyici yağlar dercccsimie kuv-
Ctitdir, 

b" nhlaenalcyh, kakaoyu kaynar su ile 
~tli~te ıeker katılarak istedlğimiz mık
d'td1 içebiliriz, süt ile karıştmldığı tak 

1 ltde kuvveti artar ve daha faydalı o • 
Ur. 

lt llinacnakyh, kakaodan yapılan çi • 
:ı 01

ata ne kadar fazla yenilirse yenilsin 

1 ararıı değiL:iir. Hatta, bazı hastalık -
art de( t k · · ·ı"' · · b 1 b·ı· e me :ç n ı aç yerını ı c tuta-
l tr, 

~ ~ah-,cn:n içinde bulunan kafeyin, az 
g 

1 
tatda olduğu takdirde sağlam in • 

anlar h a zarar yapmaz, bazı hususlarda 
§i:~t~ faydalıdır bile amma, kahve pi • 
fe t~ırken, ~ah ;enin içinde bulunan ka 
ltl;~~ bilinrncdiği için kahveden fazla 
fdc .. .'ol~Ja suya katılır, halbuki, bu iyi 
tıı.:iıl~~r. Hatta zehirlidir. Kahveleri ka 
lta a 01çnıek mümkün değildir. Bazı 

§ıJctar "k' k . 
\re • • ı ı aşık m(~taramdaki kah-
i t~~ alırlar. Binaenaleyh, bayanlar, üç 

lttl .. 
Ott u kahvekaşığı kullanmalrdır. Ağır 
tı a. ha.fi{ kahveler için bu kaşıklar ay
do~Yrı büyükıt:kte olmalıdır. Meşhur 
~e torıara göre, en iyi ve içilec~ kah
ıa;a~u~~n içine az mıktartia karıştın -
'it h tçılen kahvedir. Bu takdirde kah 

em lezzetli, hem de zararsız olur. 
'iüz gra- .. 

11\ııtt ... suyun ıçıne S - 6 gram 
~ud .. aırında, döğülüp ve değirmende ö-

u ın"" llöyı uş taze kahveyi karıştırmalıdır. 
tecc: hazırlanan kahvede kafeyin de • 
ltıe1t ıı~ 2 ararlt değilöir. Ağır kahve iç -

lllade~Steyenlcr kahven· n ıçın başka 
arı:ıil er karıştırabilır, frcnk kahvesi, 
~!ai' nohut, kavrulmuş çavdar ve saire .. 

Viyan 1 
~~ni a 1 doktor ve filim Hans Nan -

n ne!'lrett" ~ . b" 
&ibi her :ı •. g~ ır makalede yazdığı 
dall d . gunku hayatımızda ağzımız -
hit h ~~rneyen kahve ile çayı zararsız 
'J:t:1a•~ ~. getirebilmek için çok dikkatli 
neı ' r"· ·~zımdır. Çok, nııktarda uzun se 

' l ~ıı 
lltlerin.~ en kahve ve çay, ihtiyarlık se-
l!ihe k e çok ıztırap çektirir Bu alime , ay . 
Yiıı lllı'k natılmt~ kahve içindeki kafe-

~· tarı §udur: 
. tr dca:r . 

ciır b· - ttrenın onda biri kafeyı' n -• aın 
kilYnatııacnateyh, bir buçuk c!e:ilitre 
lata\( .. ıntt kahveye 7 5 gram süt kltı-

ı~ılebilir. ok . 

çok aıleler, ve hatta bütün dünya, kah 
vesiz ve çaysız olamıyor. Bu iki mad • 
de, günlük birer zaruri ihtiyaç haline 
girmiştir. Binaenaleyh, bu k~ar çok 
ve hergün içilen çay hakkında bütün 
evlerde titiz bir proğram tatbik olun -
malt ve içilirken hem bir gıda, hem de 
bir havayici zaruriye maddesi olarak 
kullan:lmasr bilinmelidir. 

Kışın bülbül 
öttüğünü 

iş~ttiniz mi? 
( Altıncı sayıjadan devam) 

öten Gebzenin en değerli ve güzel ses 
li bir kuşudur. Şu kuş Yakacık mezar 
lığının babasıdır. Bu l{emerburgazm 
kuşudur. Şu cincinli kuş Beykozun 
Akbaba köyü mezarlığmındır. Bu 

vayvaciları ve yuv~ makaraJarile öten 
Anadoluhisarın dere boyunun kuşla
rmdandır. Bu sıra kafesdekiler geçim 

kuşlarıdır ki kışın şiddetinden vasa
ti Avrupadan, Karpatlardan, Balkan
lardan süzülerek Anadolunun garp ve 
cenubi garbisine, Suriye sahillerine 
yayılmaya giderlerken en kısa yol 
olan İstanbul ve Boğaz üzerinden ge
çen kuşlardır. Bunlara geçim babala
n ve geçim yavruları deriz. 

İşte şu dersle öten kuş şairlerin dil 
terine doladıkları (Bülbül) dür. 

Görüyorsunuz ki kışın soğukta ötü
yor. Benim kanaryala.rnnm (mualli
mi) dir; takdim ederim. Bir tane olu
şuna mı ha:'.)Tet ediyorsunuz. Bakma
sı mrdur da ondan. Her gün taze bir 

yürek yer. Yüreğin asabi lifleri ayık
lanır leblebi unu ile bir merhem 

• t 

gibi ez.ilir. Ve önüne taze taze konur, 
bakm sivri ve yumuşak gaga.sile nasıl 
lüpleniyor. 

Geliniz size 
ylın. 

salmalarmu göstere-

Bu içinde küçük havuzlu salma, 
bülbül makaralı kanaryalarım içindir. 
Bakırt sesleri ne kadar tannandır. Kuv 
vetlidir ve tatlıdır. Nağmeleri olduk
ça bülbülü andırır. 

Bu odadakiler beyaz, sarı, yeşil 

renkli kanaryalar Cermen denilen 

hafif makaralı salon daha doğrusu 

apartıman kuşlarıdır. Sesleri o kadar 

hafiftir ki nisan akşamlarında çayır 
ve su kenarlarında öten kurbağaların 

ince ve hazin makaralarını, bir rüz.. 

gar ihtizazını hatırlatıyor. Hava so

ğuk sizi çok üşüttüm. Sizi baharda 

kuşlarımın sevi5tikleri yuvalarının 

etrafında cıvıldadxklan aşk ve hare

ket mevsiminde beklerim. Bunları der 
ya doya seyretmenin tam zamanı ba
hardır. 

Tl asan Bedrettin Vlgen 

1938 
Matbuat 
Alrnanagı 

ÇJK1 l! 
Kütüpnanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihı en meşhur mu-

harrirlerın makaldcri - GündeJik, 

haftalık. ayhk gazete ve mecmualaıda 

isimlerini &Ördüğünüz bütün muharrir

lerin resimleri, istatiııtil<ler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiy3tı 50 Kuruştur 

--------------------------Bütün kitapçılarda arayınız 

Toptan s:ıstış yeri: htanbul BASIN 

KU~U\1U -Talainı. 

t ı 

i 
ı , 

1 
ı . 
/( l 1Rf '~a abone olu
n11z v~ aboıu: ediniz 

1938 

ifalyanın ispanyaya 
yeni bir müdahalesi 
İngiltere ile Fransa Habeş impara
torluğunu tanımazsa tehlike var .... 

Paris 24 (Hususi) _ Milletler ce
miyetinin önümüzdeki toplantısında 

Habeşistan meselesinden bahsoluna
cağıru kaydeden "Figaro,, gazetesi 
Fransa ile İngilterenin, Italyan impa
ratorluğunu tanımamakta ısrar cde
cek!erini söylüyor ve eliyor ki: 

"Romada izhar edilen memnuniyet
sizliğin yakın bir istikbalde İspanya
ya. yeni bir müdahale, kuvvetlendiril
miş bir propaganda, şimall Afrikada 
askeri tedbirler veya Hon.kongdaki 
İngiliz kolonisine taarruz edilmesi 
için Tokyoyu teşvik şekillerinde te
celli etmesi tehlikesi vardır. 

Le Jour, Le Petit Journal gazete
ler ide İngiltere hükfunetinin İtalya
nın Habeşistan imparatorluğunu ka. -
tiyen tanımayacağını yazmaktadır
lar. 

Madrit 24 (A.A.) _ Teruel etra
fında kanlı muharebeler devam et
mektedir. Asiler cumhuriyetçilerin 
bir ay uğraştıktan sonra altı günde 
zaptettikleri şehri hala istirdat ede
memektedirler. 

Halbuki asiler, Teruel önüne Gua
dalarajara cephesinden 40,000 kişi, 
Saragossadan da İtalyan takviye kı
taları geçirmişlerdi. Bununla beraber 
Teruel şimdi asi topçu kuvvetlerinin 
ateşi altındadır. 

Tcruele karşı yapılan mukabil ta
arruz çemberinin ba~lıca noktalarmı 

Kampillo, Sanblas, Konkud ve La 
Mueala teşkil etmektedir. 

Asiler Kampill.o - Konkud - Vil-
' Zastar yarım çemberini teşkil ettikten 

sonra §ehri ihata etmeğe tıe .Sagonte 
yolunu kesmeğe 1lğr~şnıaktadır'lar. 

Teruelin takriben beş kilometre şi
mali 13arkisinde bulunan ve Rio Al
fambrer geçidine hkim olan El Mu
leton civarında üç gündenberi k8.nlı 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Pek yakında Terueli>l zaptı için bil,. 

yük muhabereler oln.caktır. Bu muı
takaya pek mühim kuvvetler getirmi§ 
olan asilerüı müoadeleye ~tle de
tıam edecekleri muhakkaktır. 

BOMBORDH!.ANLAR 

Cebelüttarık 24 (A.A.) - İspan
yol cumhuriyet tayyareleri dün öğle
den sonra Septe limanını bombardı
man etmişlerdir. 

Valansiya 24 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğe göre, beş harp gemisi dün sa
bah şehre 40 mermi atmışlarsa da ni
şanda isabet olmadığı için bunlar bü· 
yük tahribat husule getirememişler

dir. 
Bu beş gemi arasında son zamanlar 

da asi filosuna iltihak eden iki İtal
yan muhribi bulunmakta idi. 

&ırselona 24 (A.A.) _Resmi teb
liğ: 

Asi tayyareleri Ak.deniz sahilini 
bombardıman etmeğe devam etmekte
dirler. Dün altı atyyare iki defa Figo
rasa bomba atmışlardır. 14 kişi ölmüş 
ve 50 kişi yaralanmıştır. 15 ev harap 

Dün öğleden sonra Pengceradanın 

bombardıman edilmesi neticesinde 21 
kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştır. 

Cumhuriyet tayyareleri mukabil 
akınlar yaparak Seville ve Salaman
kanm askeri hedefleri üzerine be~ 

tonluk patlayıcı maddeler atmışlar

dır. 
Teruel cephesinde !l'luharabe şidde

tini kaybetmiştir. Asiler in bütiin hü
cunıları tardedilnıiştir. 

SaJamanka 24 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Muhtelif cephelerde kayde değer 

bir şey olmamıştır. 3 düşman avcı 
tayyaresi düşürülmüştür. 

FRANSA PROTESTO EDiYOR 
Paris 24 (A.A.) - Puigccrdnnın 

a.si tayyareleri tarafından bombardı
manını, Fransız hükmeti Salamanka 
mak:ı.matı nezdinde şiddetle protesto 
etmcğe karar vermiştir. Çünkü bom
bardıman esnasında asi tayyareleri 
Fransız topraklarının fu:ıtünden uç
uçmuşlar ve 10 bomba atmışlardır. 

Perpignan 24 (A.A.) - İsp:ınyada 
Franko tayyare kuvvetlerinin bombar 
dımanma uğray::ı.n Puigoerda şehrinin 
Fransız Bourgmadame köyüne iltica 
eden ahalisi arasında heyecan bütün 
şiddetile devam etmektedir. 

Bilbao 24 (A.A.) - Cumhurjyctçi 
tayyareler dün açık bir şehir olan 
Avilayı bombardıman etmişlerdir. Si
vil halk arasında zayiat varsa da bu 
zayiatın hakiki miktarı henüz belli 
değildir. 

iSPANYA HVKVMET1 KUV.:V.ETLI 
BULUNUYOR 

Barselona 24 _ Cumhuriyetçi ls
panyayı ı.iya.ret eden İngiliz amele 
mebusları matbuata bulundukları be
yanatta cumhuriyetçi İspanyanın §im
di kuvvetli bir orduya malik olduğu
nu ve siyasi birliğin her gün daha 
kuvvetli bir ııekilde kendini gösterdi
ğini söylemişlerdir. 

Adada yaogln 
Dün gece, Büyükdada, Aydoğdu so

kağında bir yangın olmuştur. 
Yangın saat ikiye beş kala Aydoğ • 

du sokağındaki bir evden çıkını~ ve der 
hal büyümek tehlikesini göstermi§tir. 

II:ıberdar edilen Aada itfaiyesi he -
men yetişmiş ve yangın kısa l':ir zaman 
içitY.le söndürülmüştür. 

Yangının sebebi hakkında polisce 
tah'19kat yapılmaktadır. 

------------------- -------~ ~ 

T~DAVOLDtN ÇEl(iLEN PAQANIZ 1-liÇBiQ 
CI ~[Tlt SiZi iL~RL~TMEZ .. -

ONU BANl<AYA Y~TlRINfZ 
MEQ TO~Ll:I iZAMAT& GiŞtt.E~IMiZO~N A\.lNI Z 
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1. 2. 1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sürat tirenlerindc muteber olmiyan tcnzilli tarifelere tevfikan bilet al· 

rruş olan alcJCimum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda munzam fiı.:ret 
tediye ederek sürat tirenlerine mahsus munzam biletini almak şartile bu tiren
lerde seyahat edebilirler. 

Sürat tirenlerinde muteber bileti ol mıyan yolcular hakkın.da biletsiz muame
lesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binmeden evvel biletle
rini temin etmiı olmaları kendi menfaatlan iktizasındandır. 

2 - Sürat tirenlerinde muteber olmıyan tenzilli bilet hamili yataklı vagon 
yolculannrn sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ücret, umumi tarife •ücretinin yüzde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satına ima ~ omisyonundao: 

l - Vasıt ve l>rneğine uygun bir tanesine dokuı>. lira kıymet biçilen 
.. 6500 den 7600" taneye kadar batta niye kapnh zarftan pazarlığa tahvilen 
16 - 2 - 938 salı günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş knrşı lığında komisyondan alınabilecek bu 
ı,nzarhğa girmek istiycnlerln "4625" l iralık teminat ve şartnamede yazılı 

l"esllralarfyle birlikte belli gün saat on beşte komisyona başvurmaları. 
(187) (439) 

lslanbul Defterdarlığı Av Vergileri 
MUdürlüğUndeo: 

1 - KUçUkcekmece gölilnün balık avlamak hakkı 1 ~!art 1938 tarlbin
c1cn 28 Şubat 1941 tarihine kadar iiç seneliği on beş gUn müddetle açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Sabık bedeli "10261" lira 20 kuruştur. 
3 - Arttırma 10 Şubat 1938 perşembe gUnU saat 14 

Vergileri Mlidlirlyetlnde yapılacaktır. 
4 - Mu\'akkat teminat "7G9" II rn 59 kuruştur. 

5 - İsteklilerln şartnameyi gör me k \'e fazla bilgi 
her gUn Av Vergileri Mildilriyetlne gel melerl. (471) 

de İstanbul Av 

toplamak üzere 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
üniversitesine talebe 

gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama EnstltUsü 

Genel Direktörlüğiloden : 
1 -- Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil 

ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerika ya ve kezalik jeoloji tahsil için 6 ta.. 
lebe de İstanbul üniversitesine gönderilecek ve talipler arasında müsabaka ya.. 
pılacaktır. 

• ;2 - Jeoloğluk müsabakası 1 den 1 ye kadnr tra ihraz edenlet' Avıupa ve 
Amerikaya göndeıil~cf:k ve 8 ınr.iclcn 13 üncüye kadar olanlar ise enstitü he. 
sabına İstanbul üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin a.şağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 
A - Türk olm:ık. 
B - Maden ocaklarında çalısa_bilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, 

''sıhhi muayene ankarada yapılacaktır.,, 

~ıır 
HAZIMSIZSIK 

Hayahn zevkinden inıanı mahrum edeı 

PERTEV Karbonat komprımeıert C - Olgunluk imtihanı vermiş olanlise veya kollej mezunu olup Fransız. 
en, almanca ve İngilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 

4 - Mühendislik için müsabaka 3 şubat 1!)38 perşembe, Jeoloğluk için mü 
sn.baka 4 şubat 1938 cuma günleri Ankarada r-.t. T. A. enstitüsünde yapılaC'ah 

Çok temiz bi • K:ıtbonattan ve toz karbonat almaktaki mü,külat 

göz önünde tutularak yapılnuıtrr. 

D - Ya~ı 18 den a§ağı 25 ten yukarı olmamak. 1 
tır. Talebe!crin imtihanda üssü mizanı doldurmu~ olmaları şarttır. . ••••••-- HER ECZANEDE SATILIR. •-.. ----·m•• 

5 - Maden mühendisliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
kimya ve :yabancı dillerden biri "İngilir.ce. Frnnsızsa, Almanca,, 

Jeoloğluk imtihanı: riyaziye "hende9e, cebir,, bay\·ana,t nabatat, jeoloji, fi~ 
z,k, kimya ve yabancı dillerden biri"lngilizce, Fransızca, Almanca . ., 

6 - Tehsile gönderfü..-ek olanlar ietride tahsil müddetleri kadar mecburi 
h izmete tabi olduklanndan bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 
hır taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

7 - İsteyenlerin nüfus hiviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mektep şeha 
detnarnesini ,·eya bunlann tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf ve dilekçe~ 

lerini 20 kanunusani 938 cumartesi günü öğleye kadar An.karada M. T. A. 
enstitüsU genel direktörlüğüne göndermeleri ve 31 kanunusani 938 pa7..artesi 
günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin snat 10 da adliye sarayı 
karşısrnrla M. T. A. enstitüsü dairesinde bulunmaları Han olunur. (8622) 

-~ •...V • ...--.. • "' .... ~ ~ ~.. ........ . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü lleşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya İ!Stirak ediniz. 

btri ,. 

as 

' J 

1 
Harici Askeı i 11.ıta

atı ilaı.ları 
...... 

-54«; P*di 1 .. 
Ankara Garnizon MUessese1eri 11 

çin 90.000 kilo koyun etinin kıı.Pll S 
zarfla eksiltmesi 27 lklnclkfı.nun 9Sğl 
saat 15 de Aııkara Lovazım Amtr111', 
satınalma komisyonunda yapııacıı 1' 
tır. l\tııhammen bedeli 40500 ura l~ 
teminatı ~037 lira 50 kuruştur. şa O' 

namesi 203 kuruş mukabilinde 1' ( 
misyondan alınır. Kanunt vestka18 

, •• da bulunan teklif mektuplarının e' 
nt 14 de kadar komisyona verın61 
rl. ( 6 9 o> ( 161) 
--~~~~~~~~~~-~-......... 

~ ................ ~~----
DO IK TOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan 1ıekiz bı.ıçuğ• • ı.J.lt 

akşamlan 17 den 20 ye kadar 
n1 •k· · daifC U tayyare apartmn an ı ıııcı 

• -!_it f'I ~~ • .. -;;. r· • .. , , ~ , 

ilanıar1nız için yalnız 

20335 N o. ~~.~~" 

17 numarada hastalannı kabul edel· 
Cumartesi giınleri 14 den 20 ye :.&' 

Dr. Ihsan Sami •••il! fi.::::::::~:=~::=~=;===:::=:;::~::::..--::~ I b~:r 0h:;~~=~:n~ar;:~P!:n:u. ;1 • u ı ·19.,., öksilrUk şurubu Peroembe günıer1 saat ı den o• kadar.: bılinde muayene eder. Telef: 2., 
• Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 ii 1 ......ııııııı 

Uksürük ve nefes darlığı boğm:ıca ıl numarada Doktor Mümtaz Gürsoy :: ------------~ 
ve kızamık öksürükleri için pek te· İı fakirleri parasız muayene eder. !i !im------------~ 
sirli ilAçtır. Hcı eczanede ve ecza sı::::..-::::::::=-.::::::::mıımnmumn::mmm:: 

Liseler Ahm Satım 
Gideceği yer Eşyanm cinsi Sandık miktarı 

Adet 
r.tnnbul ve tı- Fizik, Kimya \'e 

\,'el erine Biyoloji aletleri 383 
Diğer 11 ve ıı- Fizik, Kimya ve 
çele re Biyoloji fı.letleri 1340 

- depolarında bulunor. 

Komisyonundan: 
Takriben ağırlığı D. Kilo Tahmin B. 

Kllogrnm Kr. Sa. 

22050 1 25 

82090 6 75 

) 

) 

) 

) 

İlk teminat 
Lira Kr. 

436 25 

Sahibi: ASIM US 
Ne§l'iyat müdürü Refik A. Sevengil 

Eksiltmenin yapılacağı gün ve saat 

7 /2/1938 Pazartesi saat 16 da. 

lstnnbul, diğer n ve ilçele rdeki Lise, Öğretmen okulu ve orta okulla rn gönderilecek olan yukarıda cins, miktarı, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk 
minatı yazılı dletlerln yanında gösterilen gün ve saatte kapalı zarf usu Hylc eksiltmesi yapılacaktır. 

::lkslltme lstnnbul KültUr DlrektörlUğU binası içinde Liseler Mubn.sebeclliğinde toplanan Liseler Alım, Sntım Komisyonunda. yapılacaktır. ts· 
te"klilerln Ticaret Odası vesikası, bu gibi nal<il işleri yaptıklarına dair resmi dairelerden almış oldukları belge !eri, ilk teminnt mal{buziyle birlikte 
c>kllflerl havi zarfla birlikte ayrıca bir zarf içinde knpnh olarak beııt günde belli saatten bir sn.nt evveline kadar Komisyon Başkanlığına ver-

tnelerl. 
Şartnameyi görmek için !~iseler .Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğine mİıraca.at edilmesi gereklidir. (384~ 

DOKTOR 

Kemal ôzsan 
Operatör - Üroloğ 

Galata - K:ıraköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi ga.O 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
Telefon: ı,12~5 

=---------------~ nnmanmummmmnmm:--.~ 
ff Diş Doktoru 
~i Clb>e'°\t ODçer' 
:: Ti tı.l 
H Yalnız CUMARTESi GUNLS 
~i YALOVADA. saı gür:ler gar•· ... ,,. 
g gürr-::k tramvay durağındaki ~l 
H ayenehancs.:.nde hastalantu ]ca .. 
~i eder. .. 
11:DHL.,!l!nM!mn:nwn::-u·---


