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.YAZAN: Gaziantep Saulauı Dr. M. Ali Ağakag 

...... yardımı kesti! 
Birçok asKerrerini gizlice geri çeKmiş bulunuyor 
: =:~,~:!~:;:Kİ" AZİYE; } M u s s o 1 i n i y i 
3 - lTAJ,YADAlil SIKIXTI düşündürüyor 

Berlin -Roma 
mihveri 

kırllacak mı? 

) Londra, 8 (A.A.) - "Daily Ex
press,, <Deyli Ekspres) gazetesinin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Bu hafta sonundan evvel B. Musso
lininin en belliba§Iı rölü oynayacağı 
dramatik hA.diseler beklenebilir. Al
man - İtalyan tesanüdünün ve dost-

Hitler Almanyasımn siya.si ve aske- luğunun kuvvetinden şüphe eder gibi 
i olan Mussolini, sanıldığına göre ls-

. . r kabinesinde mühim bir değişiklik 
~ ı panyadan kırk bine yakın askerini ge-..... s~ u or. Bund~. k. im.~e. nin şüphesi.yok. ~- - _ ri çekmcğe, sonra da İngiltere ile ye-

:,-., bu degışıklıgın Avrupa ışleri 
· in husule getireceği tesirler niden iyi mün~betler tesis etmeğe 

l ' • dınlarınuş değildir. Zira u- hazırdır. B. Mussolini Al.manyadaki 
..t~~f.n kapalı odalarda hazırlana- ,son hR.diselerini pek yakında Avustur

. lijr' '9ii'!.itnbire adeta biı inkılap ha·_ yada bir Nazi teşebbUBilnün takip et
'reWinef benzer bir şekilde tatbik mesinden korkmaktadır. 

· · ?nevkiine konan kararların hakiki se- · Diğer tarattan İsp:ı.eya hMiseleri -
• bepleri henüz belli değildir. • nin bahsinde hayal inkisanna uğrı -

"- • Alınan tt 1 .b. T taı·t .yan B. :Mussolini, Frankoya. müessir ya ve a ya gı ı o ı er 

ÇiN 
ingilterenin mü
dahalesini istedi 

Tokyo; 8 (A. A.) _ Hongkongdaki 
Japon gazetelerinin almış oldukları ha
berlere göre milli Çin hükO.meti Çin-Ja 
pon ihtiHHına Ingilterenin müdahale et 
mesini istemiştir. 

Hongkongdaki t ngiliz makamları nei 
dinde bu hususta teşebbüste bulunulmuş 
tur. · 

Bu habet şimdiye kadar teyid edil
memiştir . 

Londra; 8 (A. A.)' _Çinin Londra 
elçisi Ro)1er ajansına beyanatta buluna
rak Çinin, lngiltereden Çin-Japon ihtil! 
f mda tavassutta bulunmasıru istediğine 
dair Hongkongdan gelen Japon haberleri 
hakkında malOmatı olmadığını bildirmiı 

tir. devletlerin karakteristik vasıfları · . (Sonu. Sa. 4 SU. ~) 
~~~etiemc~ut~k~ar ~umi J· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kuvvet kaynağı varsa h~ini de bir 
eli!e p.hmaktır. Bu mbar ile HJtle
rin ha§kumandanhk ile bizzat Alman 
Or<Wsunun ba{Sına geçmiş olmasın.da 
ba}Tet edilecek bir nokta yoktur. 
~azla oiarnk bu tarzda bir tedbir alın-

· ın~sı~a Almanya için birtakım dahi
, ~ ~er ve zaruretler de bulunabi
, ~1f:;.~u içerisinde muhafa:.mkir olan 
;;lfl.~m elemanlar NhZi partisinin 

•. Programına karşı zorluklar cıkar u:ık 
-~ . .,.....,.~eyil ve istidadı göstermiş bulunabi-

.. !ir. 

Ancak alman tedbirlerin sadece or
du kadrosu dahilinde kr.lmaması, bil
hassa kabine içerisinc:e fevkalade ka
rarlar almnğa mahsus ikinci bir gizli 
kabine kurulmuş bululln"<tSI, ayni za
Jnanda Roma, Viyana, Tokyo büyük 
elçilerinin ailolunmam, nihayet Lon
dra. bUyük elçisi Ribbentrop'un hari
ciye Nezaretine getirilmesi Almanya
daki değişikliklerin beynelmilel siya-
8!. bir hareket planı ile al:lkalı olması 
§Uphesini zihinlerde uvnndrrdı.' 

ASIM US 
(Sonu Sa 8 Sü 3) 

Prens N.kola 
dün öldü 

Atina, 8 {hususi) _ Kralın amcası 
ı>rens Nikola bugün vefat etmi~tir. 
ih ~rtnsin hastalığı, böbrek hastalığı ile 

lılat }'apan tasallübüşiryandı. 
k Prens Nikola son nefesini kansının v~ 
talın Yanında \'ermiştir. 

v:.rens Nikola dündenberi ümidsiz bir 
<li 1Yete düşmüştü. Gıda alamamakta i
p· liastanın rahatsız olmaması için 
n~ensın Yattığı büyük Britanya oteli ö 
si nden tramvayların, otobüslerin geçme-

lllenedilmi ı;ti. 
§es1:.ens Nikolanm küçük kızı Kent dü 

1~ ile kocasının Atinara gelmeleri bek
~tedir. 

• 

... 

T/arfcij•e vekilimiz istasyonda kendisini karşılayanlarla beraber 

HBrlciye vekilimiz 
Dün şehrimize geldi 

Başvekille görüştü, Dolmabahçe 
Sarayına giderek Atatürke 

saygılarını sundu 
Hariciye vekilimiz Dr. Rüştü Aras 

dün sabahki ekspresle Avrupadan şehri
mize gelmiştir. 

B. Rüştü Aras, istasyonda reisicum
hur namına SE"ryaver Celfil. Başvekil ve 
Dahiliye vekili hususi kalem direktör
leri, Istanbul vali ve belediye reisi bay 
Muhiddin Üstündağ, emniyet direktörü 
B. Salih Kılıç ve diğer zati er taraf mdan 

karşılanmıştır. 
Reisicumhur ser yaveri ve Istanbul 

valisi, hariciye vekiline Perap:ılas oteline 
kadar refakat etmişlerdir. 

Hariciye vekili PerapaHista Başvekil 
Celal Bayarla görüşmüştür. 

Öğleden sonra saat on beşte Dolmabal• 
çe sarayına giderek büyük Onder Atatür 
ke saygılarım sunmu~lardır. 

iskenderundaki ser
best Türk mıntakası 
ittihaz edilecek 
tetkikat yapan 
Ankara, 8 (telefonla) - İskenderun· 

da serbest Türk mıntakası hakkında ted 
kiklerde bulurunak üzere lSkenderuna git 
miş olan heyet §thrimize dönmüştür. 

Ve Heyet tarafından hazırlanan rapor 
allkadar makama verilmi§tir. 

yer hakkında 
heyet döndü 

hazma elverişli muhtelif sabalan zikret· 
miştir. 

Bu sahalarda bir takım teşkfült ya
pılabilmesi için tahsisat ayrılacak ve bu 
hususta bir kanun nroiesi hazırlanacak· 
tır • 

llJlllllllll1111n1J111111111111ı~uıııırmwıu. "Thermal" tabirinin çıktığı (The~ 
Yalovada açılan yeni otele me) sözünü, kJA.slk ekol çok baslC 

"Otel Termal" adı verlldlğl blr bir şekilde lzıı.h etmek lddtasındadırJ 
ajans tebliğinden anlaşılmıştı. DUtiln etimoloji- kitaplarında, bu 
tstanbulda çıkan bir gazete bu hususta görülen izahat şöyle hUlla~ 
ismin beynelmtlel bir kelime ol- edlleblllr: t 
duğu yolunda bir mUtalea serdet- "Therme" grek dlllnde "sıcaklık .. 
ti. Gerçi "Termal" beynelmilel demektir. Bu sözUn Hint - Avrupa dt'İ 
olmuş bir sözdlir. Fakat otele bu gurupu içinde mUtenazırlan şunlar-
ismi verenler termal sözUnUn sa- drr: LAtlnce (formus); Go~a (Var: 
dece beynelmtlel olduğunu dilşU- ma); Rusca (gorm) ; eski hlntcf 
nerek değil, bilft.kis kelimenin o- (gharmas); lrlanda dilinde (gorim)i 
rljinl tUrkçe olduğunu bilerek o- v.s .• 
na bu adı vermişlerdir. Bu hnkl· Bıı.illy ·cthermer yI '(ther-r tema'.; 
kati tanıtmak ıuzumuna kani o- sına kadar irca eder. Walther Prellı 
lan TUrk Dil Kurumu kendi Aza- wltz bu sözlere kaynak dfye "kOll 
tarından Gaziantep Saylavı Dr. halinde olmak" manasına (ghero)1 
Mehmet All Ağakay'a kallmeyt şeklinde blr prototip gösterir. ! 
analizleme vazifesini tevdi et- (Therme) sözilnUn dU Alemi için• 
mlştl. Doktorun mevzu üzerinde deki yeri bundan ibaret ise Prellwlt9 
hazırladığı kıymetll etildil aynen bir prototip yaratmak lçl,n botuna. 
dercedfyoruz. yorulmuş; çllnkll onu, hiç bir zahmet 

11ııııunnııııınnı1ıııım1ımııımnınınıım.,..ır (Sonu Sa. 4 sa. 4}, · 

Başvekil harp akade,, 
misini gezdi 

Parti GenglJnkuıul loP.lantısı dün B. Şiikıil 
Rayanın Başlıanlığında şehrimizde yapıldı 

aşvekil ve Dahiliye vekili bu 
akşam Ankaraya · gidiyorlar 

Dahiliye vekilimiz emniyet diTektörliilr1n de ve (altta) gazetedlerle beraber Ankara 
caddesinden inerlerken 

Şehrimizde bulunan Başvekilimiz Bay 1 ~andan general Ali Fuad, talim ~ 
Celru Bayar dün öğleden sonra harp a- ti ve kurmay subay namzedleri ile g&-
kademisine giderek akademiyi gezmiş, (Sonu Sa • .t sa. 5) 

Şehir Meclisinde alınan yeni kararlar 
__ ,_, ~ ,_., ~2-t.-- -- -- ~ ........... 

Taksi otomobilleri 
müşteri almak için 

yavaş yavaş dolaşamıyacak 
Tramva,ıarda gazele •atılme~oelr.- Dolmu, IAvh•• 

olan tramvaylara binmek, duran tramvayların 
BııUndelJ ..aecmek ... , .... 
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u kahramanları 
karşıs nda 

YAZAN: S. Gezgin 
Son gUnlerin ajanslarına, çağda§ in

sanlıgrn hiç beklemediğ1, hiç ummadı
ğı bir haber km-ıştı. Gerçi bu haber bir 
miıjde ıdeğıl, bir facianın i~ perdesi -
dir. Fakat ne saklayalım, ben, bu acı 
haberde bile, bir teselli havası bulan
lardanım. 

ı.·acia şu: 

Bir Moskof heyetinin, ilmi ar<'.titır

malar yapmak, diınya medeniyet ve 
bilgi tarih:ne yeni zaferler katmak uğ
runda kutro gittiği, elbette daha unu
tulmamıştır. işte aylardanberi buz d<:ığ 
lannda kar fırtmalrı:-ına göğüs gere
rek çalışan bu heyet, ölüm tehlikeleri 
içinde imiş. üstünde çadır kuı•dukları 

buz parças~ çatlayarak ana dağdan 
ayrılmış. Şimdi ecen rüzga::lara ve su
larda lpynaşan akıntılara kapılarak,, 

cenuba dogru sürükleniyorlarmış. 
Gözün beyaz kardan ve yalçın buz

dan b3şka hiçbir şey göremediği, bu 
ucsuz bucaksız yerlerde ölümü bekle
mek, günlerce ölümle yüzyüze kalmak 
nedir? Bunu, sıcak bir odada düşün
me~le kestiremeyiz. Orada gece baş

ka türlü korkunç, gündüz başka tür
lü acıdır. Alabildiğine genişleyen buz 
ovalan üstünde çakal gibi uluyan rüz
garlar eser. Rüzgar, yalaya yalaya bu
zu parlatır; buz, rüzgarı bileyerek kes
kin bir kılıç yapar. Issız karanlıklar, 

hamam kubbelerinin içliliğile sesleri 
büyütür. Fısıltıyı uğultu haline kor. 
Orada hayat, bir tek çadırın dıır çer
çevesine çe~ilmiştir. Bir kanş ötede, 
bütün yırtıcılığı, onlarca canavarlığile 

ölüm sırıtır. 
Gündüzleri, orada göz bir işkence

dir. Keskin köşeli buz kayalarında, 

güneş, milyonlarca ş:mşekl~ adamı kör 
eder. Bun!ar olmasa bile, görmek. yok
luğa daha çok y..ı~laşmaktan başka 

işe yaramaz. 
İ§te bu dekor içinde, bir avuç adam, 

yara hhşın sırlı geçi rlnden birini da

ha açmak için uğarşryorlıırôı. Sıcal\ 
yataklannı, zengin sofralarını, dostla
nnı, a:-kcJdaşlarını ve bütün bunlar ne 
ise ama, ç~uklarını, karılarını, yuva
larını bırakarak oralara gitmişlerdi. 

Bir insan yüreğinde en büyük, en 
derin, en yüksek duyguyu §U saydıkla

nm y<ı!'atmıyor mu? Bir beş~te gülüm 
siycn yavrusuna eğilen babayı, yuva
tıından koparıp buzlar arasına atan his, 

:::::::::H:::::::•::::::::::::::::::::::==:::::::::;: .. 
Giınleı in peşinden: n 

ı: .. 
Dayako ii 

:· 

t . :1 
erapı n 

Aka Gündüzün genrlik ve talısil i! 
lıayatına aid Mtıralarından bahseder- ~~ 

! keıı o devirde sayıları bir kaç yüzü H 
! ln_elan dayakoterapi, yani dayak ile ter g 
1 bıye sistemi t1zmanlarından su yolcu :: 
başı zade Rıza paşanın da adını ana- i~ 

k 
. •• 

ra dıyor ki: :: 

nere'den geliyor? Demek şu insan dedi 
ğimiz ve zaman zaman v.:ı.rlığından 
iğrendiğimiz mahlUk, hazan bir tanrı 
büyüklüğüne de kavuşabiliyor. 

Bilirim, biri çıkıp: .. ihtiras,, her 
duygudan daha keskin sancılıdır. di
yecek.. Meşhur olmak sevdasını ileri 
sürecek. İlim ~kını bdki h!ç hatırla
mayacak. Bu feragatin tadına zehir 
katacak. 

Fak~t güneş balçıkla nasıl sıvan

mazsa, şimdi kutup tdenizlerinin buz
dan kaideleri Ustilnde yükselen bu ilim 
heykellerinin atınlarındaki çelenkler 
soldurulamayacaktır. 

Son elli yıl içinde kutuplar, korkunç 
masalların büyulü mağ~ralarına dön
dü. Ona uzayan yolun daha il~ döne
mecinde ''giden gelmez!,. yaftası oku
nur. Okunur; fakat dönülmez. Gönül
ler, bunu bile bile, acısır.a katlana 
katlana o yola revan oldular. 

Fırtmalann, ulu kasırgaların tirfil 
tirfil ptırçaladığı bayraklar altında kar
lara gömillü kemikler, bu yolun kur
banlanndan öru:müş kilometre taşları
dır. 

SJnradan gidenlere, önce bu ağar
maz ufuklar altında~i uzun geceler, 
belki bunlardan başk<) aydınlık tda gör 
memişlerdir. 

Telsizi, radyosu, saatte beş yüz ki
lometre hızla giden uçakları, zeplinleri 
ve daha bin türlü icatlarile işte bütün 
insanlık bu facia karşısında eli bağlı 
duruyor. En duygulu olanlar da, niha
yet dizlerini dövmekten başka bir şey 
yapamıyorlar. 

Kutuplar, bize sırnnı çoktan verir
'di. Eğer b:z insanlar, birbirimizi kır~ 
cak silahlar peşinde kjoşmasa idile, tam 
yüz yıl var ki, insan zekası, tersine 
akan ırmaklar gibi boşluklara dökülü
yor. 

I11m, sava~ tanrısının k51eai haline 

geldi. Fennin zebanilerinden kalır yeri 

yok. Kızgın potalar başında, ak &akal
ları kan rengine boyanan ~imyagerler, 
zehirli gaz y~ıpıyorlar. Fizikçiler, gök
lerin sırlanm çözecek yerde ölüm ışık
lan arıyorlar. Halbuki adlarını kcüıka
halarla andığımız eski "simya,, cılar, 
bütün ömürlerini ceı:ı şerbetini "eksiri 
hoyat..,, bulmak uğrunda harcamışlar 
dı. En muzır çalışmaları da nihayet 

altın yapmaktan ıclaha ileri gitmemiı
tir. 

Bugiin hangi adil mahk,eme, "ilim,, 
le "fen., hakkında bera.cıt karan vere
bilir?. Tarihin hangi çağında zeka, bü
tün hıztnı şimdiki gibi yalnız şerre, sa

de fenalığa bağışlıımıştır? 
Bugün yeryüzünde iki büyük kuv

vet halinde silahla siper çarpışıyor. 

Kı:mser cirid oynar, verem ecel mey
danlannda dolu dizgin at sürerken, 
bu çarpışmayı anlamak ne güç! •• 

Kendimize daha kendimiz meçhu
lüz. içimizdelıji sırn bilmiyoruz. Milı:
roskoplanmızın göreme'diği basiller 
gövdemizi çürütüyor . .Fakat hala silah 
yapıyor, çarpık mihverler üstünde tah
t&revalli oynamağa kalkışıyoruz. 

insanlığın bu kapkara alın yazısı de
ğil midir ki bize kutupta geçen facia
yı bile bir teselli gibi gösteriyor. 

l Mısır parlamentosu 
niçin dağıtıldı? 

..,..11'!'1'!:'~-,..~Mısır parlfunentosunun 
kral Faruk tarafından 

dağıtılması hakkında 

eski başvekil ~ahas 

paşa fransızca Jur

nal gazetesinin Kahi. 

re muhabirine verdiği 

beyanatta, hadiseyi 

şöyle izah etmi~tir: 

\' ef d partisi azalan 

mecliste hüka.mete 
/\ alzas paşa itimad reyi verme

mek kararını almışlardı. Bu suretle ekse 
riyet Nahas paşa ve arkadaslan tara
fında kalacaktı. Bunu haber alan meclis 
reisi derhal krala gidiyor ve kral hemen 
parHimentoyu feshediyor, 

Parlflmentonun, Vafd partisi azası
nın gürültü çıkarmak, silah kullanmak 
gibi şeylere hazırlarunası üzerine dağı· 
tıldıbrı şayiasına gülerek cevap veren Na 
has paşa: 

"İçimizdekilerden yalnız birinde bü
yük cep elektrik feneri vardı. eBlki onu 
silah zannetmişlerdir." diye cevap venni_s 
tir. 

iKTiSAT iŞLERi: 

Sanayi umum mUdUrU 
ordu fabrikalarmı geziyor 

Şehrimizde bulunan Türkiye sanayı 
umum müdürü Bay Reşad dün de ted
kiklerine devam etmiş, ve kaparuniya baş 
lamış deri fabrikaları üzerinde m~gul 
olmuştur. 

Bundan evvel yazdığunız gibi büyük 
deri fabrikalarının kaparunasına sebeb 
küçük deri fabrika veya atöl.relerinin 
son zamanlarda eskisine nisbetle bir hay
li artmış olmasıdır. Bu küçük atölyeler 
muamele vergisi vermediklerinden daha 
ucuz mal edip külliyetli mikdarda piya
saya tabağlarumş deri çıkarmaktadırlar. 
Alfikadarlardan aldığımız ınalt1mata na
zaran, bu küçük atölyelerin yaptıkları de 
riler maalesef büyük fabrikaların derileri 
yanında çok kötü ve çürüktür. Bu yüz
den piyasada bazı kundura imalathane
lerinin ~iktıyetleri duyulmuştur. Sanayi 
umum müdürü, Bu i_si büyük bir ehem
miyetle ele almış, bütün atölyeleri geze 
rak hakiki vaziyeti tesbit etmeğe başla
mıştır. 

Para Boısasında 
İstanbul borsasında muameleler dün 

de durğun geçmiştir. Birinci tertip türk 
borcu tahvilleri 18.95 den muamele gör
müş, ikinci tertip türk borcu tahvilleri 
üzerine hiç bir muamele olmamıştır. Bun 
dan başka Ergani tahvilleri 98.50 den, 
arslan çimento tahvilleri 1275 den mua
mele görmüş. Bir ingiliz lirasına merkez 
bankası tarafından 630 kuruş tesbit edil 
miştir. 

Dün Londradan lstinbul borsasına ge 
len telğrafta bir ingiliz lirasına 152.82 
frank tesbit edildiği, doların 501.22 den 
üni Türkün de 334 muamele gördü!:rü 
bildirilmiştir, 

-0---

Matbuat balosu 
lstanbul Basın Kımmırmdan: 

Türkiye basın birliğinin senelik balosu 
şubatın on ikisine ve kurban bayramı
nın ikinci gününe miisadif Cumartesi 
günü akşamı saat ondan itibaren Mak
sim salonlarında verilecektir. Kurumu· 
muz azasının bu baloya davetli olduğu
nu bildirir ve teşriflerini rica ederiz. 

'as üdar yan ını 
çıkarı!dı? 

nasıl 

Dün şahitler dinlendi, suçlu 
ettiklerini söylüyor iftira 

Üs/didar yanğınını ika etliği iddia 
olıman Nureddin 

Geçen sene ağustosunun on birinci 
gecesi sabaha k~ı rakı §işelerinin sarıl t 
drğı ince kaJ;;rıdlan flid ve gaze bulaya
rak tahta çatlakları arasına soırup, cıgara 
ile tutu~turan, ve öu suretle Üsküdar 
adliye binasını yakan, kundakçı Nured
dinin ağır ceza mahkemesinde duruşması 
dün görülmeğe başladı. 

Suçlu Nureddin, sakalı uzamış meyüs 
bir haldeydi. Başında yüzünü boydan bo 
ya kaphyan beyaz bir sargı vardı Jandar 
ma arasında salona girip mevkiine otur 
du. 

Durusrnarun geçen celsesinde, Nu
reddin hasta oldul'.'Ullu ve müşahede al
tına alınmasını istemişti. Nureddinin 
bu isteği kabul edilerek müşahede altına 
alnunak üzere tıbbı adliye gönderilmişti. 

Müddeiumumi Sadun da tıbbı adli
den gaze ve flitle bulanmış ince rakı kfi
ğıdlannm, ırnv haline gelmiş kuru tahta 
parçaları üzerine konulduktan sonra yan 
mış bir cığara ile ateş alıp almiyacağının 
sordurulmasını istemişti. 

Her iki hususta da gelen raporlar okun 
du. Birinci raporda, Nureddinin akli va 
ziyetinde hiç bir bozukluk bulunamiya
rak cezaya ehliyetli oldubru ve kendisinin 
iddia ettii:,ri gibi sara hastalığına mübte
lfi olmadığı yazılıyordu. 

!kinci rapor da adli tıp işleri kimya
hanesinden gelen rapordu. Bu raporda, 
kimyahanedc bir tecrübe yapıldığı kuru 
ve eski tahtaların üzerine gazlanmış ve 
filitleruniş kağıd konduğu, fakat hava ce
reyanı ile dahi tutuşmiyarak söndüğü ' 
yazılılıyor; ancak alev halinde kibritten 
ateş aldığı ilave ediliyordu. 
Raporların okunmasını müteakip suç

lu vekili üzerlerlnde tedkikat yapmak is
teğini gösterdi. Mahkeme buna müsaade 
etti. Ve gelen iki şahidi dinlemeğe geçti. 
llk §ahid İfakat isminde 20 yaşlarında 
Üsküdar sulh mahkemesinin daktilosu i
di. Şunları söyledi: 

-Yagm gecesi saat lOsulannda idi. 

sın) dedi. Nureddin fazla israr etmiyere2 
gitti. 

llakatin bu sözlerinden sonra evvelce 
sulh hakimliğinde vermiş olduğu ifadesi 
okundu. Şahid burada şoyle diyordu: 

- Gece yansı ev sahibinin bölmeye 
vurduğu darbelerle uyandım.Adliye ya
nıyor, dediler. Hakikaten adliye binası 
alevler içinde idi. 

Bir kaç gün sonra Nureddini ınütema• 
diyen o cıvarda görünce şüphelendim. 
Milddeiumumi muavini B. Orhana (bu 
adam hep buralarda dolasıyor, acaba bi· 
nayı yakan o olmasın,) dedim. B. Or· 
han ertesi gün Nureddini tutturdu; sor .. 

• ihıya çekti. Nureddin kesbi k:ıtiyet etmil 
cezasından kurtulmak için yakdığıru iti· 
raf etti. Sulh hakimliğinde daktilo oldu• 
l:rumdan ifadesini ben yazdım. 

İşittiğime göre, Nureddin istintak cfa .. 
iresinde: 

- Aman beni, jandarmalar arasında 
götürün, halk benim kundakladığımı du 
yacak olursa, beni linç ederler. Muhafa
!aza edin beni. demiş. 

Nureddin 1fkatin bu ifadesine §iddetle 
itiraz etti. Ayağa kalkıp: 

- Yalan söylüyor, dedi. Aramızda 
ziddiyet vardır. Ben o gece Beylerbcyin· 
de idim. O semt halki beni tanır, bunu 
ispat edeceğim. 

Hem mademld benim kundakladılr· 
mı iddia ediyor, neden bunu yanğınm 
ertesi günü oraya gelen adliye vekiline 
söylememiş de tam on r.~ gün sonra ih· 

• bar etmiş, ifadesini kabul etmiyorum. 

Bundan sonra şahid eŞmseddin çagml 
dı. Şemseddin 43 yaşında Üsküdar CeA 

hakimliğinde katip olduğunu söyledi Ye: 
- Nureddini tanırım, komşumdur. 

öedi. A&rustosun on ikinci günü sabahı 
mutad saatte. vapura binip daireye gi~ 
tim. lskcleye çıkmca -arkadaşlara-rast 
ladım: • 

- Hayır ola, dediler, nereye gidiyor• 
sun, daire yandı, kül oldu. Daireye gi· 
dince hakikaten yandıtrını gördüm. Ba· 
na dosyalan tasnif et, dediler. Kurtu· 
lan dosyalan düzeltirken Nureddin ya
nıma geldi.Benim dosya kurtuldu mu a 
caba, dedi. Evet, dedim, kurt'.ılmuş. Nu-
reddin dolandıncılıUan bir ay on bet 
güne mahkQm ol mı ı~tu. Zannediyorum. 
Biz kararın infazı fçin dosyayı müddei 
umumiliğe göndermtştik. J 

Nureddin bu şahidin de sözlerini ka 
bul etmedi: 

- Bana yolda tesadüf etti. Dosyan 
yanmadı karar tashihi için gönderildi, 
dedi; if adcsini kabul etmiyorum. 

Gelmiyen diğer şahidlerin çağınlma• 
için mahkeme başka bir güne bırakıldı. 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
Jcınde dışında 

Aylık 95 155 Krş, 
5 aylık 21i0 425 • 
6 aylık 475 820 D 

Yıllık 900 1600 
" 

Adliye binası cıvanndaki evimizin pen
ceresinde oturmuş; sokağı seyrediyor
dum. Bu sırada idi ki, Nureddin altımız 

daki baka! Mahmudun kapı.:.ında odacı 
Osman ile konuşuyor: (gel yahu bu ge
ce seninle kafaları çekelim,) diyordu. Os 
man: (başka bir dafa yaparız. şimdi kal 

- Bu. ralzmelli Rıza paşanın i~ 
öyle kabadayıca bir dayak atışı var- ii 
dı ki, lıiç güce gitmezdi. Pek afili ve 5i 

: iyi yürekli idi. Onun dayağına mektep ii 
talebeleri can atarlardı. Çünkü bir ke- ii 

: re dayalını yiyen lard cezasından kur- ~ 

tulurdu. H ~--~~~~~~~-~~~~----------~-----~-~----~--------
• Zannederim ki, dayak ile terbiye ii 

Tarifesinden Dnlk:ın Birliği için nyda 
otuz kuruş uilşülilr. Posta l>irli~Ir.e gir
meyen yerlere oyda yetmiş beşer ı..-uriış 
zammedilir. 

1 sistemi için bundan daha belagatli ij 
• bir methiye sistemi söylenemez. Ter- ii 
· biyede dayakotert:1J>i sisteminin en ha H 

rarelli taraf tarlarından olduğu anla- ~f 
şılan aziz arkadaşımız davasmı ispat g 
etmek mecburiyetinde kalırsa Jziç sı- n 
kılmaz. Deılıal atalarımızdan kalan H 
sözleri karşımıza sıralar: Dayak cen- H 
nctterı çıkmıştır ... Eti senin kemiği be ji 

• nim .. Kızını dövmiycn dizini döver ... ii 
! llakikatm dayağın cennetten çik ii 
mış olması dayotcrapinin terbiyckar H 

' faziletini ispat için giizcl bir delil gibi ~ 
! gösterilebilir. Halbuki da}'ak hoş bir i! 
'. şey olsaydı cennetten pkmazdı, ora- i~ 

da kalırdı. Bımımla beraber şunu da g 
· inkar etmiyelim: Dayoterapi resmen f: 

terbiye sistemlerimizden dışarıya atıl- ff 
mış olsa da }ine yer yer ve zaman za- h 
matı tetbik edildiğinden hiç şüp/ıe et H 
mem li. Hasan Kumca)'ı !: 
__..._._ ... :e ... ··-··························EI ·= www.-r - -----·-•••_.. 

Çapraz Kelime Bulmacası 
Yeni bulmacamız 

SOLDAN SACA, 

1 - Kurb:ın bayramında kesilir, na
zik değil. 2 - Bir emir, iLgili. 3 -
Alfabede bir harf. güvenlik olu§, bir 

.... , ........................................ . 
nida. 4 - Memurların tabi olduğu bir 
6 - Gözü sürmeli. 7 - Meşhur bir 
usul, bir emir. 5 - Kırmızr, lbir değil. 
Frt•nsız muharriri. 8 - Deniz ölçüsü. 
9 - Soy sop, beyaz, kısa bir zaman. 
10 - Madenleri temizleyen bir nevi 
toprak, kaba adamlann evet'i, hayret 
ifa::Ie eder. 11 - Hayvanlar yuvası, bir 
mabud, lanetlenmiş • 

YUKARIDAN AŞACIY A: 

1 - İçinde paro toplanır, işte. 2 -
Mürekkebli ~a!emlerde kullanılır, on -
suz para kazanılamaz. (mürekkep ke
lime). 3 - Haya, arabca su, ben değil 
4 - Senetsiz, genişl'k. 5 - Keder, va
pur penceresi, 6 - Bir çalgı, kırmızılı. 

7 - Pislik, kurtuluş. 8 - Gözün üs -
tünde bulunur. 9 - İsim, yerde sürü-

Dünkü bulmacanın halledilmİ§ tekli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 

KARADENiZlll 
AYAKllLALE•R 
REST •t MEY 
ATTiLABlllLA 
İ 1 V 1 C A CfılM• 
TEKİR •ATAK 

s•T•METE•o 
AKDENiZ.MOR 
S f AS 1 aAF. 
A OFIJ NIS E 
MUKADDES.AŞ 

nen b'r hayvan. 10 - Sulu topl'("ık, yır
tıcı bir hayvan. 11 - Mahkiim bir Ja
~n ıcneralinin ismi, zanneden. 

Abona kaydını bildirerı mektup ve tel· 
grar ücretini, abone parasının posta ve· 
ya banka ile yollama ücretin! id:ıre ken• 
dl Ozcrine nlır •• 

Yeniden a nbone yaz:ın veya 5 r.bone 
birden yazılanlara, mekteplerle köy oda• 
larına aynca tenzilAI yapılır. 

TOrldyenln hu posta merkezinde 
Kl!Rl/N'a abone ya:ılır. 

Adres dcöişllrme Ocreli 25 kuruştur. 
o • 

Geçmiş Kurun/ar: 
115 $&ne evvcen 

[Q) lYl ~ lYı ini 
Anknrn ile 1stnnbul arasında ilk la)'Y•,. 

seferini ynpacak olan tayyare dünkü uçlıf 
csnao;ında motöre ariz ol:ın bir arizııdnll 
<Iol::ıyı tekrar yere inmeğc mecbur oıın°! 
lur. Geçen sefer de çamurdan dolayı taJ.
yare uçamamıştı. 

Hıı hale göre Anlmrn - lstanbul lıavn yo
lunun, işl<'mcsine imkan olmadıAı ıann 
dilmcktedir. 



Et 
ehiı: hab~_rl_e_r_i 1 

iyatlarında yapılan 
ucuzluk 

Mezbaha 
agırlığı 

resmi diri hayvanın 
Üzerinden alınacak 

llükfunetin ucuzluk proğrammın ba
§tnda olarak bir marttan ıtıbaren et fiat 
larırun kilo başında on kuruş ineceği 
bu hususta bir komisyonun yakında top 
lantıya başlıyacağım, diğer taraftan be
lediye iktısad müdürlüğünde r;alışmalara 
&eçildiğini dün yazmıştık. 

Et fiatları üzerinde yapılaca k tenzilat 
dola}ısiyle mezbaha resmi de beş kuruş 
kadar inecektir. Belediye iktrsad müdür 
liiğü yeni vaziyet üzerine bir tarife ha
ıtrlanuş, şehir meclisine vermiştir. 

Mezbaha resminin hayvanlar kesildik 
ten sonra kilo başına alınması karar
lastınlmıştı. 

Fakat, yapılan tcdkikat neticesinde 
mezbaha resmi hayvanların ayakta diri 
Sikletıerinden alındığı takdirde mun
hasıran bu resimden safi et kilosu üzerin
den vasati dört kuruş kadar bir ucuzluk 
hasıl olacak ve bu usulün bilhassa hay
van müstahsillerinin lehine olduğu görül 
rnüştür. Bu esasa göre, şu tarife tanzim e 
dilmiştir. 

l - Mezbaha resmi bir marttan iti-

haren her nevi kasablık diri hayvanın 
ayakta yapılacak tartısından göstereceği 
tam siklet üzerinden kilo ba~ına lOOpa· 
ra olarak tahsil edilecektir. 

2 - istihsal mmtakalarından kesil 
miş olarak gönderilen hayvanların mez
baha resmi kilo başına beş kuruştur. 

3 - Her hangi bir sebeble sakatlan
dıklanndan dolayı ayakta durmağa ve 
bu itibarla baskül ile tartılmalanna im
kan bulunmiyan hayvanların et sik.leli 
üzerinden kilo başına beş kuruş mezbaha 
resmi alınır. 

4 - Mezbahada kesilen ecnebi malı 
domuzlardan et sikleti üzerinden kiloda 
sekiz kuruş, yerli malı domuzlardan et 
sikleti üzerinden kiloda altı kuruş mez
baha resmi alınır. 

5 _ Alelumum et tartılarından ha-
sıl olacak küsurat yarım kilo olduğu tak
dirde aynen ödenecektir. Yaran kilodan 
fazla küsfuat vahide iblağ olunacak, kü 
surat haddi yarım kilodan aşağı düştü
ğu takdirde bu had hesaba konmiyacak
tır. 

Musevi okulları 
Devir işleri etrafında Bakanlığın 

mütaleası bekleniyor 
Şehrimizde bulunan Musevi ilk, or- ı 

'ta ve lise okullarının Kültür Bakanlığı· 
l'la devredilmesi etrafında bazı haberler 
dolaşmaktadır. 
'l'ahkikatımıza göre Musevi Cem<rt

lcrinin yap'tığı son toplantıda bu me -
'ele mcvzubahs edilmiş ve okulların 
talebeler:yle birlikte devredilmeleri 
hakkında muhtelif fikirler ileri sürül -
!tıüş ve bu fikirler de, bir dilel~çe ile 
l<:ültür Bakanlığına gönderilmiştir. 

Dilekçede Musevi vatandaşların yol
nız b:r arzusu bulunmaktadır. Bu· da 
fransızca tedrisatının ilk kısma konma-
11 :Jidir. Resmi ilkol\ul müfredat prog
rarnlaunda pedagojik usullere göre ilk
~~U}dz, talebenin fransızca veya diğer 
t•~r Yabancı dili okuması uygun gö -
ltlrnemektedir. Bakanlık bu devir işini 

?1
1 
ernnuniyetle karşılayacak ve resmi 

1 kok l h u programında yazılı derslerden 
aşka bir ders de ilave etmiyecektir. 

.
1 

.Bugün şehrimizde biri lise ve altısı 
1 
;okut olmak üzere yedi tane Musevi 

o ulu V<Jrdır. 
.B:rçok semtlerdeki resmi ilkokul 

!tıevcutıarının yüzde 50 sini Mus~vi 
~tan:iaşlan teşkil etmektedir. Bilhas -

1 .Beyoğlu semtindeki 8 inci ilkokul
:tda okuyan Musevi vatandaşların sa
,,ısr .. d 
t Yltz e 70 - 80 i tecavüz etmek-
tdir. 

b. Bu vaziyet karşısında altı ilkokul ile 
lr r · ile ~Sede okuyan talebenin sayı'lı bin 
sbin beş yüz arasındadır. 

tecc~~ vaziyet Kültür Ba~anlığmm ve
gı karara bağlıdır. 

lıt ----0-
~D lyE iŞLERi 

l\ontura' y <l k.aması 
'h yııp ı . ıy _ r 
~eı d' tıa b c ıye şehirde kontrat yoklam:csı-

oı;1 ilşlaınıştır. On gün zarfında Bey -
6 unda 9 ı E · ·· .. k ı ıs5 • mınonu mıntn asmcoa 

kon~ Fatihte 99 zabıt tutulmuştu::-. Hiç 
tesı' rlatı olmıyanlardan yüzde ı buçuk 

ırı e b. 1'k olup ır ı ,te yüzde 3 ceza, kontratı 
Uç ta tasdik ettirmeyenlerden yüzde 

Ceza al 
ttıa,81 d ınmaktadır. Kontrat yokla-

y evaın etmekted:r. 
in eni Yapılncak Asfalt Yollar 

§a cd·ı l'ap1ı 1 ece~ asfalt yollorın keşifleri 
llan prna~tadır. Ancak evvelce hazırla
ti roJeye g·· tcsind ore yapılan bu keşi: ne -
o~Cak, C\ ne kadar para gideceği belli 
den a" burıo göre 937 senesi bütçesin-
tt ,, rılacak .k r. 938 mı tarla işe başlanacak-
lar j ... 

1
• senesi bütçesine ;:le asfalt yol

ıı: n tahs· 
Afi ı~at ko.nacaktır. 

tcled" PJ Talımatnamesi 
ıyc re· lik 18 makamınca hazırla-

nıp Şehir Meclisine verilen afişaj ta -
limatnamesi geçen celsede makam ta -
rafından geri alınmıştı. Tali::natru:cne 
tarif esinde yeniden tenzilat yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Otobüs Camlan 
OtobUs camlarının Jyrılmaz Cem.dan 

olması hakkındaki mecburiyetin tatbi -
kine birkaç gün evvel başlanmıştı. Şim
diye kadar on beı otobüsün camları 

triplekse çevrilmiştir. Bu ay zarfında 

diğer otobüslerin le camlan değiştiri -
lecektir • 

Otobüs Knzalan Neden Çıkar? 
Sekiz senedenberi tstanbulda işleyen 

otobüslerin ne gibi kazalar yaptıkları 
hakkında Belediyece bir istatisti'lç ha
zırlamasma başlanmıştır. 

-o---
KOL TOR iŞLERi: 

VUksek te .. rlsaı direktörü 
Ankarara dönııu 

Şehrimizde bulunan yük!:ek tedrisat 
direktörü Bay Cevat dün de şehrimi

zin yüksek tedrisat işleriyle meşgul ol
muştur. öğleden önce güzel sarıntlar 

akademisinde çalışmış, öğleden sonra 
da yüksek öğretmen okulu inşaat iş -
teriyle, Ankarada yapılacak yeni fa -
külte inşaatı üzerinde meşgul olmuş ve 
profesör Brnutavuf'Ja konuşarak ak -
şam treniyle An~raya dönmüştür. 

tlkokullıır Naıd Teftiı Edilecek 
ilkokulların teftiş işlerine Kültür 

Bakanlığı yeni bir şekil verecektir. Bil
hassa bu okulların bir espekter tafl'"c.iın
dan değil birle.aç espekter tarafından 

tcf t:ş edilmeleri usulü üzerinde incele
meler yapılmaktadır. 

--0---

DENlZDE: 

Karadenlzde frr~ena 
Karadenizde birkaç gündenberi de -

vam den hrtana hala dinmemiştir .. 
Dün Karadenizden Istanbul Deniz Ti
caret müdürlüğüne gelen bir telgrafta 
fırtınanın yeniden daha şiddetli bir şe
kilde b:·Jladığı bildirilmiştir. Deniz Ti
caret müdürlüğü keyfiyetten yolda va
puru bulunan acenteleri haberdar et -
miş. müteyakkız bulunmalarını hatır

latmıştır. 

-o-
MOTEFERRIK 

Yeni dans 
''Başbaşa,. isimli yeni bir dans icat 

etmek üzere olan İstanbul Dans öğret
menleri, yarın umumi toplantı }".:•parak 
dansın bütün figürlerini t esbit edecek
lerdir • 

, 
3 - KURUN ·- § Ş UB"KT - l93S 

lıkanma pahalılığı meselesi 
fakirlere nıa~sus ~amanı acnıa~an evvel 

Hamamlarmızda kaç saat kalacağımız tayin edil
meli, yıkanma ananemiz ı slah olunmahdır 

Yazan: -------

H i K M ET MUNiR 1 
·----Su meselesi başgösterdiktenberi, 

hamam meselesi de günün başlıca 
mevzuları arasına girdi. Dünkü "Ak· 
§am,, refikimiz, bir adamın, yalnız su
yunu kullanmak üzere girdiği l.ama
ma, 35 ku~ vermcğe mecbur kalışı
nı tebarüz ettirerek, ücreti fazla bu
luyor. Fakirler için hamam açılma
sını, beş ve on kUI'U§ mukabilinde bu 
hamamlarda yıkanılabilmesinin temi
nini isteyor. 

iyi, hoş ama, bizde "hamamda yı
kanmak,, hadisesi nedir; bunu düşü
nüyor muyuz? Kadmları ele alalım: 
(Ben, "babam da getir!,, gibi telmih
lcre marıız kalaoak bir yaşa kadar 
çocukluğumda kadınlar ham.amma 
gitnıi§ olduğum için o hali pek iyi bi
lirim. Şimdikinin de farklı olmadığı
nı · i.1itiyo>'um ... ) Bohçalar ve sepetler 
elde olduğu halde yellim yelalim ha
mama bir girildi mi, artık çıkarabilir
sen çıkar! Önce, peykelere veya ca
mekanlı dairelere yerleşilir. Söz, soh
bet.... Ana kadın, tası tarağı alarak 
içeriye y\irür. Bir müddet sonra da 
müşteriler, tokmaklı kapıdan içeri gi
rerler. Kuma yık8llır, oturacak yer 
eartıanır. Kurna temizce bir dolduru
lur ve yıkanma b~lar. 

İyice yıkanıldıktan, bir hayli su dö
küldükten sonra keselenme faslı baş
lar. Bu devrede muhakkak keselenmek 
lazımdır. Zira, "keselenmeden souğa 

çıkarsa kiri Uzcrinde kalrrmış,, derler. 
Onun için bu noktaya pek itina eder. 
Böylelikle birinci yıkanma ve keselen-

Arnavut Krah 
Genç H on lesin resmini 
göı ür IJ (jı mez aşık 

olmuş! 
Yarının Amavudluk kraliçesi olacak 

olan kontes Jeraldinanın babası kont Ap 
pponyi kendisi küçükken ölmüş, aslen 
Amerikalı olan annesi Gladis Vircini de 
kızı amcasına bırakarak, Parise gitmiş 
,.e orada 1926 fransız kumandanı Jiro 
ile evlenmiı-tir. 

Bugün };eni kocasınJan üç çocuk sa
hibi olan madam Jiro, Arna\'ud kraliçe
si ola~ n; ... 1'1. .. ru ;,, ... fü'.. l;ır ::.e,·gi \'e te 
~sürte hatırlamaı...tadır. Hakikaten eğer 
başka birisiyle e\'lenmi~ olma~aydi, ken
di i de bugün Arnanıd kralının resmen 
kaynanası olacaktı. 

:-.tadam Jiro kızından bir mektup al
mıştır.Jeraldina bu mektupta annesine 
nişanlandığını haber vermekte \'e evlen. 
den ev\el Franasaya gelip kendisini 
göreceğini söylemektedir. 

Konte in annesinin söylediP;ine \'C iki 
gün evvel de yazdığımıza göre, kral Zo· 
go genç kızın resmini görür görmez kendi 
sine aşık olmuş \'e kızı arayıp bulmala· 
nm ve saraya getirmelerini istemiştir. 
Bunun üzerine, kralın Pcşteye giden kız 
kardeşleri kontesle tanışmışlar ve kendi
sini Tiranaya davet etmişlerdir. 

mc faslı bittikten sonra, mU~teri se
rin tarafa çıkar. Nefes alır. Boyası 
varsa, boya koyar. Yoksa serinlemek
lc iktifa eder. Bu müddet zarfında ta,.. 
bii karnı acıkmıştır. Portakal, elma, 
turşu, taban helvası, zeytin, hatta 
soğan gibi şeyler zaten evvelce geti
rilmiştir. Okkalık ekmek de kurnanın 
üzerindeki büyük çiviye bir çıkın için
de asılı durduğundan o vakte kadar 
pamuk gibi olmuştur. Bu nevale ele 
alınarak, göbektaşmın üzerine çölru
lür ve şapır şapır yemek faslı başlar. 

Yemek yedikten sonra isteyenler 
bir uyur. Boyası olanlar, dışan çıkıp 
boyasını döker, içeri girerek bir boy 
dahn yıkanır, yeniden keselenir ... Ha
mamda keselenmenin sonu yoktur. 
Hal ve vakti yerinde ise, elinin yeti
şemediği nahiyelerini bir de "usta,, 
ya keseletir. Arkasından bol su ile 
bir yıkanma daha .... 

Civarda konu komşu varsa, biraz 
daha sohbet, dedikodu ... Natırdan çık· 
ma havlusu istenir. Fakat çıkılıyor 
mu bakalım? Hayır!.. Bu sırada bir 
kere daha "sabun yapılır,,. Yani kö
piirte köpürte vücut yıkanrr. Bol su 
dökünülür. Ondan sonra, - Haydi Al
lah selamet vernin - alı al, moru mor, 
bir dışarı çıkılır. 

Bayan soluk soluğsdrr ... Sanki dağ
lar de·1irmiştir. Ah! ... Of!. .. Kendini 
peykeye zor atar. Ne yorgun1uk, ne 
yorgunluk!. .. Kulnkla.n halfl uğultu 
içindedir. Kumnlnra çağıldayan sula
rın akisleri elan kafasının içinde ö -
tüyor.... Bugünkü şikriyetleri göze a
lırsak, bu akisler, hamamda alabildi
ğine harcanan su karşı~mda hamam
cının göğUs geçirişi de olabilir ... Yı
kanmamızda bu müba1ağa varken, u
cuz hamam nasıl temin edebiliriz? 

Erkeklerin hamamda yıkanış tarzı 
da kadınlarınkinden aşağı kalmaz. 
Her yıkanış, bir bayram temizliğini 
andırır. J~kcği. hnma'Zl.da kaybol -
muş. ebediyete intikal etmiş sanırsı

nız. Girdi çıkmnı>h Girdiğinden üç saat 
sonra çıksa bile en aşağı iki saat da 
camekanlı dinlenme ocJasmda, ha•;lu· 
tara, kukuletelere sarılı olarak bir 
bardak limonatanın veya çayın ya
nıbaşınd:ı bitkin yığılır kalır. Hula
sa kadınhr ve erkekler hamamlan-

' m'ıın kolay kolay kurtulabileceği bi-
rer milşterisi değildir. 

Bir insan, evinde iki teneke su ile 
yıkanabiliyor da, hamamda niçin bir 
ton su kullanmağa kalkıyor? Bizde 
hamama gidiş, adeta su menbaına 
kavuşmak gibi bir telfikkidir: "Hazır 
suyu bulmu~ken enine boyuna. yı -
kanmak,, gayreti vardır. 

Ama diyeceksiniz ki, "fazla su sar
f etmedikçe ve o kadar içeroe kalma-

General F<>n/ig 

Hillerin beş sene· 
de beş zaferi 

Hitler yaptığı son şiddetli değişiklik 
ile, nazi partisini ordu, siyaset ve iktısa
diyat üzerinde hakim bir vaziyete sok
muştur. 

Bu yeni darbe ile Alınanyada beş.se
ne zarfında beş büyük tarih kaydedil
miş bulunuyor: 

30 kfulunusani 1933 Hitlerin iktidar 
mevkiine gelmesi, 

hnziran ömün idamı, 
16 mart 1935 silflhlaruna, 
3 mart 1936 Renin işgali,, 
~ şubat 1938 Devletin yüzde yüz nazi 

!eşmesi. 

Son buhran esnaSTnda yeni Almanya 
ile eski Almanya, parti ile ordu kat'§l kar 
şıya bulunuyordu. 

Partinin kaT§Ismda vaziyet almı:ı o
lan üç kişi vardı: 

Orduda başkumandan general fon 
Friç, siyasette hariciye nazın fon Nöy
rat, iktısadi sahada iktısad nazırı dok
tor Şaht. 

General fon Friç harpten evvelki Al
man erkftnıharbiye reisliği ruhu ile ha
reket ediyordu.Fon Nöyrat yeni siyaset 
le eski siyaset arasında bir rabıta tesis 
ediyordu. Doktor Şaht da nazi siyaseti
nin bazı teşebbüslerini "Ekonomi poli
tik" kanunlariyle tenkid ediyordu. 

Bugün nazi partisi bu aleyhtarları or
tadan kaldırmış bulunuyor. 

( Entransijan) 

dıkça kirleri iyice temizlenemez ki... 
A benim evlfı.dım, o kadar bol suyu 
ve zamanı icap ettirecek kadar kir
lenmeğe ne lüzum var. Sık sık yıkan. 
Bir miktar su, seni paklnsm. 

Bence, kubbeli umumf hamamları
mızdn bugünkil şekilde yıkanmak, yal

( Lütfen sayı/ayı QCViriniz.) 

(Sağımay) biçki yurdunun bu scne7d mezımları dün imtihan olarak diplomalarım 
almışlardır. Bu mü11asebetle mcktebde açı lan sergide talebenin bir rok güzel eserleri 
teşhir edilmişi ir. 

B. Said Ber'in idare ve öğretmenliği altındaki bu mektt.p bu sene 12 mezun vcrmiş-
tır. Resimde mezl{n talebe ser ide te hl~ el tikle · · · 
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ordusun un ISJ?.a .. nya_dar UThermal,, sözü üze-Alma Hukumetçıler • b• f 
ya i e rabıtası n~!~o:~~ c~~ig~ı~rn·;- ~~ Y~~:a.,ıa!•~•uıa?r~M~ },f}!!: 

dafaa nezareti şu tebliği neşretınır;- (Vstyanı 1 i;ıci sayı/ada) !Eğer '(termal) sözilnün dayandığı 
R 
1'uhaçevs 'c.i ile ordunun münase- t.lr: sarfetmeden tlirkçcde bulablllrdl. (terme) kellmesi ve (ter-) teması 

I'- Şark cep11eslndc geçen tpava:r ~fer- Dilimizdeki (kor) keli\llesi sayın sadece (sıcnk) mefhumu ile ilgili 

b t •• f d rn Palomern'yı torketmiş olan un· müellifin bulduğu (gero) dan fark· bulunsa idi bunu, doğtim 'Ve geliş\m 
Q llll gos eren OSga hu:riyet kıtaatı bugün bir ric' la- lı bir söz değildir. safhaları .gözümüziln önünde cereyan 
• Teketl yapmışlar<lır. Alfambera k~- Bir ırcllmenin orijinlnl tayin et- etmiş gibi acık bulunan (tar~ örneği 

Nazil er tarafın dan Sovy et hü k tl meli ne yü hasım elinde kalmıştır. meyo, kHl.sik usuller kft.fi gelse idi He bh· tutar Ye bu suretle kelimenin 
veriUr keo de Ordu ya bir darbe Muela de Teruel cepbesinde cuı - bu lmdaTcık bir araştırma, (termal) orl,lninl tayin edecek btr tip eldo et-

k hurlyct piyadesi 1040 rakımlı tepe- sözUnün tUrkçcye nlsbetini meydnna miş olurduk. ! 
indirilme istenmiş! nin ch·nrmöakt 1060 rnklmh diğer çıknrmlş olurdu. Fakat GUneş- DU 'Fakat yuluırda. blrer 'Soru ~klin" 

Fransızca. "'L'Epoque" (Lepok) 
gazetesinde Almanyadaki son ordu 
hAdisolerini izah eden muharrir, 
Mareşal Fon Blomberg'lc ordu ara. 
smda csnsen bir anlnşnmamazlık ol
duğunu, hOltCımetin mn.rcşall istifa
ya sovltederek orduyu memnun et
mcğe çalıştığını söylüyor. Bunun 1-
cın de, ordunun makbul göreceği bir 
sebep olarak mnrcşalln bir daktllo 
bayanla evlenmiş olduğu gösterll
miştlr. 

Gazetedeki maktlcdcn bazı parça-
ları alıyoruz: 

- Mareşnl Blombcrg, General 
Fon Sekt'ln talimatına. uygun olarak 
dalma Rusya ile iyi mUnasebattn. 
bulunmak istemiştir. Onun için, Ma
reşal Dlomberg'in de mUıahlr dav. 
ranmış olduğu Bitlerin Moskova a
leyhindeki hUcumu yUlcsek kuman
du. heyetini sinirlendirmişti. Fakat, 
yUksek kumanda heyeti, Nazı parti
sinin Sovyetlere Mareşal Tnhacevskl 
dosyasını \'erdiğini öğrenince şef. 

lerfno karşı olan hiddetlerini gizle
yemediler. Bu dosyada. Mareşal 

Tuhaçcvski'.nlu Almanya lehindeki 
faali} etini gösteren vesikalar vardı. 
Bu do<Jyayı SO\ yet hüküm etine yere
rek Naziler orduya bir darbe indir
mek ,.e ordunun Rusya lle olan rabı
tnlnrını kesmek istemişlerdi. 

); uı~sek kumanda heyeti bu hn.di· 
scdcrı l\lnreşal nıonıbargln de habe. 
ri oldu ·uhu Uğrenm! • 

BK YRaK .. ıESELESt 
Sonra bir de bayrak meselesi var

dır. Ordu, 1871 dcnberl muhafaza 
elti:~i imparatorluk bayrağını hiç 
terketm~'k istemiyordu. Halbuki :Ma
reşal Blombcrg bu bayrağa Gamalı 
hnç iş:ı.retinln konulmasını kabul et
mi~tl. Bunun Uzerlne ordu, mareşa
lin, Almnnyaya hizmet olan vazife
sini htraktp partiye hizmet etUğine 
Jrnni oldu. 

Bu suretle, kendisi lle beraber or
duyu dn partiye iştirak ettirmiş olu
yordu. Ordu bunu kabul edemez
di. 

iMPARATORLUK 
KURACAKLAR?ıllŞ ! 

Paris, 8 (Hususf) - "Temps" 
(Tan) gazetesi, Almanyad. ki hAdI
seıer hakkında Dille husust muhabi-

f s v;çre tlcarel heyeti 
Ankara, 7 (Telef onla) - Hükfune

timizlc ticaret müzakerelerinde bulun
mak üzere ~zc gelen İsviçre he
yeti eerefine yarın (bugün) Anadolu 
klübünee Hariciye Vekaleti tarafın
dan bir ~ yaf et verilecektir. 

nız hamamcııun değil, mü~tcrilerin de 
1.ararmndır. O kadar hararet içinde o 
derece uzun milddet kalmak, herhal
de hıfzıssıhha bakımından mahzurlu 
olsa gerektir. Onun içın, evvela yıkan· 
ma. a.nnnemizi ısllh edelim. Hamam
ları belki de s:ıatlc kiralny:ılım. Bu
günkü modern hamamlarda, kaplıca
larda doktorlar bulunyor. Hamama gi
receklerin t.aho.mmül dcrece!erini öl
çüyor. ondan sonra nisbet de.bilinde 
müsaade ediyor veya etmiyor. Böyle 
vaziyetler de :arken, bir.\Z da hamam
cıların şik~yctini mucip olacak tarz
da, saatlarca. - bırakılsa günlerce -
hamamda knl~k kuma başında şa
pır şupur ruı.sıl oynayabiliri~? 

Fakirlere mahsus ucuz bamaml3.1' 
ac;mıık... Pekala, pek güzel ama, bu 
dediklerimiz, onlar için &hi variddir. 
Biz, bir yıkamnnnm ı·nça mal ol:ıca
ğını çekiştirip kcscmiLi düştindiiğü -
mliz kadar - hatta ond:ın evvel • u
mumiyet iUbari:yll' s ht.:ıtimizi ve be
den itlnamı1.ı düşünüp, ne gibi kaide
lere gOre yıkanmamız lazungeldiğini 

rinln verdiği tafsila.t1 neşretmekle. tepeyi işgal etmiştir. metodunun açtığı lrnt kat ufuklara de aptamış <>lduğomuz mUIAhazalar 
Saat 11 de Teruel clrnrında iki 1 k lU b d h buna lmk.,.n bırakmıyor. ' dir. 

Buna göre, Almanyada imı>arator
luğun iadesi itin bir suikast bile ba
zırlnnmıştJ. Bu suikastı terUp eden
ler eski Kayzer Vilholmin oğlunu 

tahtı gcçirml!ğe hazırlanmışlardı. 

"Tcmp..," gazetesinin bu havadisi 
veren nilshaları Almanyada toplattı-
rılmıştır. 

Rutup allmleı i 
Buz parçası Uzerlnde de 
çahşmakta devamedlyorlar 

Moskovn, S (A.A.) - Tass ajan-
sındnn: 

Papanin'ln bulunmakta olduğu 

buz kUtlcsl Groenlnnd'ın şark sahil
leri poyunca. ilerlemekte devam edi
yor. 

Papanin gurupu fennt müşahede
lerhı! kn~·da deYam etmcltte ve elde 
ettiği neticeleri her gUn muayyen 
saatlerde telslztclgrafla. Moskovaya 
bildlrmoktcdlr. 

Deniz suları ve sahillerine dair 
tctkikafta bulunmtı.k üzere hazırlan
mış olan Murmnnç vapuru ile yolda 
bulunan •raymyr buzkıranından ve 
bugünlerde Leningrattan hareket e
decelt olan Ermak vapurundan man
da. hülı:\ımet cesur Papnnin gurupu
nu tehlikeden kurtarmak için Mur
man buzlnrnnını da dUn hareket et
tf rml~tfr. Bu vapurda pek çok klF
mür ihtiyatı ,.c altr ay kifayet ede
cek erzak mevcuttur. Ayrıca ikl tay
ya .. e de taşımaktadır. 

Murman 7 Şubat saat 13 ü 20 geçe
rek yola ~ıkmıştır. 

Bh· Sovyct lııılonu Jlar~nlandı 
Parls, 8 (Jlusuşi) - Moskorndan 

bildirlUyor: 
.,Sovyetler Birliği V. 6'' ismindeki 

soYki kabil bnlon, yaptığı bir tecrü
be uçuşunda düşmüş ve partalanmış 
tır. Içfnde bulunan 19 tayfanın on U
çü 6lmliş, Uçü yaralanmış, üçü de za
rarsız kurtulmuştur. 

Balonun sis yUzünden bir tepeye 
çarptrğr z~nnedlllyor. 

Balon, Papanın heyeti seferiyesl
ni almak için muhtemel bir teşeb

büste bulunmak maksadlyle tecrü
beler yapıyordu. 

-o-

Denlzbanka ~eçeo 
müesseseler 

Ankara, 8 (Telefonla) - Deniz· 
banka intikal eden müesseselerden 
kıymeti takdir edilecek olanlar için 
bir heyet teşkil edilmiştir. 

Heyet bankaya intikal eden tahli
siye umum müdürlUğUnün tesisatına 
da kıymet takdfr edecektir. 

Heyete MaHye Vckl\letinden Milli 
EmU\k Müdürü B. Şefik te lşUrak et
mektedir. 

krn '"e tnis 
Kanununda yapılacak değişiklik 
Ankara. 8 (Telefonla) - İcra Te 

tfla.s kanunundaki tadllAtı yapmak 
Uzere bir mUtehnssıs getirileceğini 

biltllrmfştik. 

Haber aldığımıza g6re, Zurih tlnl
versttesl profes6rlerlnden bir zntln 
muka,ele yapılmak üzere Berlln 
seflrimlze bu hususta talimat :veril
miştir. 

• SANA Yt Umum MUdUr muavini 
B. HU.mit A~aoğlu kredi işleri mO
dürlili;-Une tayin edllmtştir. 

• YE!l.1DEN kurulmuş olan Gidil. 
Mnzudağ, Karayazı ıre Çınar kazala
rma bağlanncak nahiye "Ve köylerin 
defterleri icra Vekillerince tasdik e
dilmiştir. 

•SIHHAT Ş\lrası 28 Şubatta topla
aacaktır. 

gözU alışan Tür { e o , u ar sn a- u 

taı,:aftan 100 kadnr tayynrenin işti- da lrnlamaz; o, pek ıı.crk olarak se- Şu htı.lde kellmetı, Gnneş - Dil 
rakiyle bir ba\·a muharebesi yapıl- zor ki (termal) s6zü, ne (kor) veya metodu ile ve (ot) sözfinün Uhtı.m et
mıştır. Cumhuriyet tayyareleri Al- (gero) gibi bir kelimeden çıkmıştır, t!ğt ana mefhumları hesaba katarak 
man mamulütınıl.nn tek satıhh Uç d ld ~ ibl d an"lfzltvoıı ..... ·. ve ne e nnlamr sanı ıoı g , sa c- ... ., ~ 
düşman tayyaresi dUşürdUkleri glbl • l 1 . (l) (2) (3) (~) ("') ce "sıcn thk" tan barettır. -. o 
topçu kuvvetleri <le bir Junker ve 

Grekccdo ".sıcnl-" mefhumunu ı- Terme· eğ+ et+ er+ em+ e"' 
bir Snvola dUşürmüşler Ye fabrikası · 

6 

fnde eden daha başlrn srzler varken 1) Eğ: Gllneşln sıcaklığl ve bu sı .. 
meçhul diğer bir tayyareyi de aüş- kaplıca suları için (termos) kelime- c:ı.khğın taşıdığı hayat ve kudret. 
man sarınrı nrkasma indirmişlerdir. aintn tercih cdiJmeslndo acaba hlc 2) Et: Dinamik bir halde, 

Salamanka, 8 (A.A.) - Franko-
cular T"ru<'l cephesinde yeniden .ı
lorleme~e başhynrak Slerrn l?ala
mern.'dı\kl başlıca mevzileri işgal et
mişlerdir. 

ita1ya Frankoya 
yardımını kesti 

(Vstyanı 1 inci sayı/ada)· 
bir surette yardım için çok mühim 
miktarda adam ve harp ına.lremesi 

göndermok ıaıım g ldiğini aulamlştır. 
Bu ise, çok pahalıya mal ohıcaktır ve 
mukabilinde fazla bir menfaat da ge
tirmiyecektir. 

Fazla olarak Habeşistan da. B. Mu
soliniyi düşündilrnıektedir. Zira. Ha -
beşliler, harp yoluna yeniden girmi§ 
bulunuyorlar. Habeşistanda mühim 
bir kuvvet idaresi lfizmıdır. Hatta son 
zamanlarda takviye krt.aları yollanma
sı da.hl icabctmiştir. 

lta1yadaki mali ve ekonomik sıkın
tılar da durmadan bil!fümekte berde
vamdır. B. .L"lltt.sBOlitıinin eski dostla
rı1 lta1yan hii1cıimct reisini terkctmek
te veyahut dostluklarının harareti a
zalma.Tctcıdır. B. Mussolini_, bunların. 

yerini dolduracak adamları güç bul
f>uı'l."fadır. 

BUtün bu sebepler dolayısiyledir ki, 
B. Mussolinf, Italyanm İngiliz aleyh
tarı propaganda.sına, ezcümle Filistin
de ve Mısırda nihayet vermesi ve Ak 
denime lngiliz menfaatlerine hürmet 
göstermcği taahhüt eylemesi şartiyle 
muhtemel olarak kenclisine bir istik
razda bulunacak olan İngilterenin dost 
luğunu elde etmeğe doğru tevecc.illıc 
karar venniştir. 

Edenle Grandi KonU§(JCak 

- Londra, 8 (Hususi) - Siyasi kay
naklardan haber alındığına . göre, E
den ynrm veya öbür gün Grandi ile 
tekrar görüşerek kendisine bu husus
ta elde edilen neticeleri bildirecek ve 
lngiliz - İtalyan müna.sebetierinin ıs
lahı için mevcut imkfuılar hakkında 
müzakerele.rde bulunacaktır. 

ltalya ispanyadan Gönilnil Çekmiş 

Paris, 8 (A.A. l - Matin gazete -
si, Londrndan aldığı bir haberi veri

yor: 

Bugün Londra siyasi mahafilınde 
cereyan eden muhaverelere göre, In
gilterc, yabancı gönülliller meselesin
de Romadnn mühim teminat almıştır. 

' B. Mussolini, Frankoy~ yeniden tnkvi-
ye kıtnları göndermek şöyle dursun, 
son aylar zarfında !sp~nyadan gizli
ce mühim miktarda gönüllü geri çek
miştir. İtalyan faşistlcr!Lin geri ~ekil
meleri hadiseleri Umit verici bir inti
zamla hala devam etmektedir. 

'Bir lngiliz Vapuru Daha Tehlikede 

Londra, 8 (A.A.) - Buraya gelen 
haberle~e göre, Ingiliz Pcckttan va
puru gönderdiği bir telsiz telgrafta 
lspa.nyanin şark sahilleri açıklarında 
harp tayyareleri tarafından takip e
dilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Pcekttan Od sad:ın Barselonnya 
gitmektedir. İçinde ademi mUdahale 
komitesinin bir yüzbaşı olan mUflahi
diyle İngiliz subayları vardır. Mürt!t
teba HollandalıdJr. 

bir sebep yok mudur? 
Bitkilere gecenin serinli~lnde çığ 

halinde cUıim verdiği iç.in suları, 

kaynak ve ırmakları, gölleri hima
yesine alan; sinirlerini diriltmek i
çin sık sık bu sularda. banyo tören-
lerl tertip eden, tnrmı'cıların yar
dımcısı 'l'anrıça. Artemls'in taşıdığı 
('l'hormnla) Unvanı sıcaklıktan mı 

mUlhemdir? 
Yoksa (Termos) ve (termala) kc

limeleı lyle ta~slf edilen mefhumla
rın dirim ve rımla oltı.n alAkasnıa 

bakarak, bunları (therapia) ve (Uıe 
ros) ile ilgili snymalt mı Hl.zım 7 

İşte bir takım ısorular ki ancak 
Güneş - Dll'in ışığı altında aydınla
nabilir. 

:f. ~ :f. 

(Termal) sözünde i~ eleman mcv 
kilnde gördüğUmüz (t), hakikatte 
(oğ + el) tır. Bu iki unsur kayna
şarak ve volen! dc~iştirerek (et, at, 
it, ot, Cit, ut) gibi şek111er alabilir. 

Dunlar bir ana ltök He bir dina
mizm oloma.nlndıı.n birleşmiş olduk
larına ı;öro şöyle bir fikir uyandıran 
sözler olmalc icap eder: Su.;W..lık, ha-
ynt veya lmdı·ctin bir obje üzerinde 
"olmuş olması". 

Filhakika bunlardan (at, et, it) 

gibilerinln ha.yat me!humu ile olan 
ilgileri meydandadır. 

(ot-, üt-) ı·aznn, çagatay ve başka 
Iehcelerde "ynkmnk" manasına ge
lir. Dizim kullandığımız (UtU) ve 
(Utillemek) sözleri de bunlardan r{.y. 
rı değildir. 

(Ot) 1se. yukarda. r,~çen ana mef
humların hepsini nefsinde toplamış, 
cok anlamlı bir kelimedir: 1 

Ot = 1 Ateş 
2 Nebat 
3 Deva 

(Ot) sözünün türlü istikametlerde 
türettiği şekil ve anlamları bir ara
da incelemek, ilgimizi önemle çeke
cek bir konu olur. Ancak, araştır
mayı dağıtmamak icin biz yalnız 

(termal) sözUnUn gösterdiği istika
mette yUrUycceğiz. 

(Termal) sözünü meydana getiren 
eıomanlnrdnn ikinci ek (V. + r) dlr. 
Ana. ltölı:iln taşıdılı anlnm (V. + t) 

ilo bir obje üzerinde yapıldiktnn 

sonra başkan bir objede tckarrnı~

nun ifadesi olan bu (V. + r) alema
nmı (ot, od) sözüne ekleyecek olur
sa~, bugün dllfmizde bulduğumuz 

(otar-) ve (odır-) kelimeleri mey
dana çıkar ki birincisi "otlnbna _,. 
(L. O.); lkinclsl de "bir şeyi yak
mak, "tutuşturmak'• anlamındadır. 
CRad. "Tol."). 

Bu iki kelimenin arasında görü
len anlam ayrılığının, morfolojtle
rlndeki hn.flf farktan değil do ana
kök anlamının her hlrinde başka. 

başka olmasından ileri geldiğini söy 
lcme,ğe hacet yoktur. 

(Ot) sözüne, takarrur ur.surunun 
eklenmeslylo (odır-) ve (otar-) şe
killeri geliştikten başka. kelimenin 
başındaki vokalin dllşmesiyle (tar) 
şekli do çıkar. Bunun anlamı "dina
mik bir ıca'kh,..m takaITtJr etmı, ol
duğu obj •· olmak icap eder. Filha
kika Sagay Ye Koybal lehçelerinde 
''.barut" bn s6zle ifade edilir. CRad. 
Ut). 

3) Er: Tn.karrur ediyor. 
4) Em: Bir objede. 
G) Eğ: O obje islmlenfyor. 
G(}rUiüyor ki (terme) kellmesl, 

bir kaplıcanın en güzel tarifini, ha· 
yat Ye kudret Yeren bassalarının ifa· 
deslyle blrllkte, kendi yapılışında. 
taşıyor. 

Esasen hayat ve kudret anlamla
rına olan tUrkco (tirJm) ve (tirem)' 
sözleri de (terme) den ayrı şeyler 

değildir. 

Ihcala.tla. "tcdaVi" mefhumu ara
sında mevcut sıkı fı.lft.ka dtışUnülUn• 

ce, (terme) ve (tirim) arasında gö
riJlen yakınlığı (terapla) kellmeslne 
de teşmil etmek mecburiyeti hasıl~ 
luyor. 

(Tcrapla) nın manası iddia edil .. 
li gibi "hizmetcllik" fikrinden doğ .. 
muş olamaz. nu kelimeyi kullanan 
insan laı ın hizmetçi sahibi oluncaya. 
kadar tedavi hakkında hiç bir fikre 
malik olmadıkları nasıl düşünfllebl
Ur? 

Ayni tcnıııyı taşıyan ve teclavl fik
rinde birleşen (terme) ile (terapta)' 
gibi iki sözden birini kor; diğerini 
hlzmetçlllk mefhumuna vermek an
laşılması kolay olmayan bir lojiktJr. 

Bizim reel vakaJardan cıkardıfı
mız sonuç şudur: 

(Terme) sadece .. sıcak" anlamına. 
bir kelfme değil.. O, (terapla) Ue 
birlikte, tUrkce (dlı:lm) s6zUntln da
rıındığı prototürk orijinden kayna
mı~ bir kelfmedlr. 

(Termal) sOzUnd~ de (dirime!) in 
baı;kn bir fonetik şekil apaçık görü· 
nUyor. 81-1-fl38 

Merkez bankası U. 
müdllrU Londraya 

gidiyor 
Ankara., 8 (Telefonla) - Merkeı 

Bankası Umum MOdUril B. Seldhat• 
tin Cam Londraya. gi mek Uzere 
bu akşamki Toros ekspreslle hare
ket etmiştir. 

Malum olduğu üzere, bir hafta ka• 
dar en·el tş ,Bankası ve Etlbank u· 
mum mildilrleri Londrada temaslar
da bulunmak Uzere ~ehrlmlzden at• 
rılm1şlardı. Heyete dahli olan B. Se
lAhattln Çam da kendilerine Parlste 
iltihak edecektir. 
•İş Bankası merkez şubesi muam~ 

tat müdllrU B. tsmall Refik banka u
mumi katipliğine terfi etmiştir. 

Başvekil Harp 
Akademisinde 
rü~ü~tür. 

'(Osıyan.ı: ı incide.), 

Parti Gcnyötıkıtrul toplantısı 
Dahilıye \'ekili ve Parti genel sekreteri 

bay Şükrü Kaya dün C. H. Partisi Js
tanbul vilftyet mcı kezine gelmiş ve Par· 
ti genyönlrunılun mutad toplantısı kendi 
!erinin başkanlığında akdedilmiştir. 

B. Şükrü Kaya bundan sonra eınniYet 
müdürlüğüne de giderek bir mildclet ıcal .. 
mı§lar ve dönü~te yaya olardk, .An)dlr1I 
caddesinden inmişlerdir. 

Basvekil e. eeıaı Bayar ile Dahilire 
vekili ve Parti genel sekreteri B. ş$· 
ril Kaya bu aQauı .Ankarasa hareket ti' 
deceklerdir .. 
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YAZAN: Kenan HulOSi 

- Nl~ln. derdi; bann s6yledlğlnfz 
bn hareketi siz yapmıyorsunuz? 

Ve birdenbire l~knyt knlrşımı af
fedemez: 

- Blldl~lnlzl benden saklayorsu
llıız. diye 1Hh·c ederdi: hnreketlerl-
1\lzıe beni teselliye çalışıyorsunuz! 

- Hayır, bunu yapmayacak kadar 
arkamızda kimin olduğunu biliyo
l'urn: '1rlgoro"u unııtuyorsunuz zan
llcdeı-sem?. 

Orfgoror!. Bu kellmc, Zehra Os
nıanorn Meta bilmediği yeni bir ı. 
!!rn t~slrt veriyordu. lkl r.enedenbc-

Osınanoflarm !cinde Ahmet Halil 
''e Y ' 
?: usut kadar Grigorofu da tanıdı- ı 
;; halde, hafızasmda birdenbire ye. 
~ bir taraf nçılır, \'e bütün hare- 1 
l> ~tlerJne Osrnnnorınrın inandıkları 
)':tro Grigoro~ o kadar tuhaf bir 
Cö zıe karşısına çıkardı ki, bu yUzü 
'1t ~Ur görmez belki de Urker, ve ken
la clendlnP.: - Grlgorof, diye tekrar-

ı- ı· Os tur.. • nıanofların en büyUk dos-

Cok k 1 bind ere er de kulaklarımızın dl-
Yapt e bir sllllh v~zıltısı onu sapsarı 
d ıg, dakikalarda· - Dönelim 
erdı· . • 
ll' ' Yemeğe bek11yeceklerdir. 

akat k dl ~llka ' en mı Zehra Osmanofn 
Slnt netını iadeye mecbur tutar: diz

ert lnı:.tığım bir saniye: -- Bunu 

82 • ı.larlc "~~ 
~ı?.-
2t:ı

u. -
5:.?, -

'Dolu 
• Uret 
• Helı,;lka F'r. 

1~6 • Zlotı 
IUu • Pengo 
81 • Ley 

• Dr&lımJ 
'lavrc;~ FT 

' Leva 

:r..ı • uuıar 

to1unn 

0:.SJ, 
<lJ 

70, 

Yen 
• Kroı:ı t.ve< 

;:,ı.cr ııu 

l>2-

G3!?-
• K.roo \,'.ek. 

~ÜW f'.•u~ 

ı "Cl.Cl.ö 

:s2. • AJua 
• RıtnKD<>f 

---- ~ E. a.. L. E f. -----1 
• l'a.r\t 

• Nevyorlı 
• a.uın.ııo 
• Brü.lı.'81 

• AU.ııa 

• t:ene..rn 
• Oot1• 

2HS 
O, 7U1ô 
lj lı LO 
~ 69jj 

SG.i460 
13 j~JJ 

G3.49'1iJ 
• Amateraan 1 4231 
•mı ;!4.u•i" 

• Vl.Juı... i, ;() 

• lie'rUD 1,~j 

• VUfOTC 4,Hl 

• BudapeffA S.933() 
• Bfllrnıt 105 .d7 il 
• BellfT&C St;UGO 
• Tollollam• 2.7:ıt>S 
• Stokh.llm 3.01 J5 

• L.ODCln 3(). -

o Aıl.OlıkOV• .!3.7" 

ES H A" M 

lş Ba.ıkıtsı " sol Şlr. Hayrty -
Anadolu ıl3 7:, cwıento 11 3ı 
R.eJS l GO Merkea Bı-.nll :ı 5tı 

- aUkrazlar-•ahvıUar-

• llUltT~. I ıcıutra -
• • • 11 ıs ~:> l'r&mYaJ -• • • • o ısoo Rıbtıın -
• • • m ~86 , ' Arı.adOIU I 406:> 

• Ergen! l.tUk WQO A.Dadolu D i06:, 

a &:nurum OCi- Ao•.ıokJ m 3J8ı 

• laUk l.>abJU !lı.) uumeuu A 400:ı 

Kumkapıda oturan Ropen bir ar
kadaşiyle kavga ederken ıs yaşında 
1smafl isminde birisi aralarına gir
miştir. Ropen buna kızmış, tsmaill 
nğır surette yaralamıştır. Ropen ya
Jrnlnnmıştır. lı;"!:-ıll Cerrahpaşa has-
tahanesine kaldırılmıştır. ,._ ______________ .: 

.1tlar gemi nzıya nJmcıı. • • 
Yemişte Tütün gUmrüğil civarında 

duran Vedadın nraba beygirleri dün 
bir kamyonun gUrültUsilnclen ürke
rek gemi azıya almışlar, Unkapanı
na doğru koşmaya başlamışlardır. 
Atlar bu sırnda lbrahim isminde bi
risin~ çiğnemiştir. 

Beygirler güçhalle tutulmuşlar -
dır. tbraMm hastahaneye kaldırıl -
mıştır. 

Bu;ak çeken kn.dın 
Topkapıdn. Sefa lıostanında otu

ran Hasan ile komşularından Zey
nep blr taş yUzUnden kavg:ı etmişler
dir. Zeynep kızınca Hasa.nm üzerine 
atılmış, bıçakla kolundan yaralamış 
tır. Kadın yakalanmıştır. 

BclcdiIC nizamlarına. arkırı 
haller 

DUn Eminönü mmtakasında bele-
cllye nizamlarına. nykırı harekette 
bulunan 28 kişi yakalanmış, 32 kilo 
ekmek, 72 simit, 50 portakal imha 
edilmlşllr. 

l\lcl'dlvcıulcn düştii 

Galatatla Nobar mahallesinde o
turan 80 yaşnıda Hayriye isminde 
hlr kadın merdivenlerden dlişmUş, 

vücuclnnun muhtelit yerlerinden ya
ralanmış, hastahnnere kaldrrılmış-

tır. 

ıımımnını 

111..11~1 
lllUlllill 

ı.;,mırmı. 

/,çfanbul Beluliyesi 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 

SORTOK 

3 perde 
Yazan l\lnhmut Yeıı:ıri 

S:ını: 20,30 tin SOZC.\' KIS.tSf komedi 
4 perde. Ynrnn: Yon Schöntlıan. Türkçe
si S. Moray. 

J>a:ar gıinlcri 1J . .'UJ da Matine. 
ÇOCUK: 
Cum:ırıesl, Çnrşaınb:ı 14 de JJ,nrt BO~'
CUK Ynuın: l\lümtaz Zeki. Türkçesi p, 
'Ege. (Yalnız lnlebeye) 

TURA:\ TİYATROSU 
Hu akşam: San'alkiır 
~nşil ;.c arkadaşları 
Hakkı Ruşen birlikle 
Okuyucu J\üçük Se-

Zahire Borsası 
8-2 - 938 

&r. PL IU Pa 

BuMny yumuşak 5 37 6 8 
Buğday sert 5 30 5 33 
Arpa yemlik 4 17.5 --
Arpn Anndol 4 4 4 6,5 
Çavdar 4 37,5 5-
Mısır sarı ' 30 --
Yulaf 4 9 --
Kuşyemi 8 5 --
Susnın Urfa 15 10 --
Pamuk yallı 33- --
Snnsnr derisi 2300 - 2950 -
Zerdnve .. 3110 - 3550 -

Geen G ı:an 
BuRday 186 Ton le fındık ı.ı Ton 
Arpa 60 .. K. .. 3 .. 
Fnsul)·e 40 .. Nohut 10 

" Un 100 .. Razmol 336 n 

Susam 21 .. Tiftik 5 n 
Z. yağ 24 .. P. yağ 42 .. 
Pamuk 26 

" K. Ce\·iz 8 .. 

Öğle neşriyatı: Suat 12,30 PHikla Türk 
mu ikisi. 12,50 H:ı,·:ıdis. 13,05 Pli'ıkln Türk 
ıııu~ikisi. 13,30 i\lulıtclif pliik neşri;ratı. 

14 Son. 
Akşam neşriynlt: Sani 18,30 Plükla dans 

musikisi. I9 Şişli mılke\•i gösteril kolu ln
raCınd:ın lJir temsil: (Bir kilaı>). 19,30 
Konrcrnns: Doktor :F:ıhrellin Kerim (Rfi· 
ynlnr). 19,55 norsa hnberlerl. 20 ::-.ecmcd
din Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve hnlk şarkıları. 20,30 H:ı\'a ra
poru. :W,33 Ömer Rıza tnrnfıııdan ornpça 
söylev. 20,45 Nezihe '\"C arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şaı·kıları. 
(Saat ayarı). 21,15 ı-·asıl saz heyeti; Oku
yanlar, İbrahim AH. JÇüçük Safiye. kanun 
Muammer, klarinet Hamdi, ul Cevdet Ko
zan, lanbur SelAh:ıllin, keman Cevdet. 
21,50 Orkeslra: l - Weber: Oberon, ou
verture. 2 - Tschaikowsky: Alloğro con 
srazla. 3 - PJessow: Reve de mariage. 4 -
Nedlı:ıl: Valse triste. 5 - OHeııbach: La 
perlcole, petpourri. 22,45 Ajans haberleri. 
23 Plıikla sololar, opera ~e operet pa~nln
rı. 23,20 Son haberler ve ertesi günün prog 
rnmı. 23,30 Son. 

miha ve l\li~el var:re- K u R u N 
şıır ·ı ı komedi 2 r>er- ı 
ıesik 1 (Şnirin kı:ları) ı~ ~-

de. Bnrram RÜnü ve il GVNDELIK SiYASi GAZETE 
~eceleri hüyük mii- ı • ı Q&Mteıntıe gôndlrtleu ruııar. gaıete 
'i:ımerc... 1 ,.. gtrmek lçtn ... &arlının k6felllne cı;a 

ıeteı kellmeai yaz.ılmalıdu. 
ERTur.nuL SAD[ 1 
TEK TIYA TROSU 1 Karıılılı uıuyeo okurlar. melrtupl&nna 

Bu gece: (esküdnr _ , !O kurqşluk pul koya ... ııııırıar. 

llnle) sinemasında: 
Çf T·1E KERAMET j 

\'odvil 3 perde j 
Ce,·lren: Reşnt Xuri 

S I N E .az A L A R: 
ipek: Llbobem, süiistir.ıal davası 
lle!ek: Metro Pol Yar 
Mc?cl:: Metro Pol Yar 
Sümer: Nevyork damlarmd:ı. 
Sakarya: Üç Sil&hDOrlar. 

ö;uılnuyllD yv.ııan gen gOa<J-?rınektcn 
Kıyınet.ıd~ roııanmıe mektupıann içine 
ICODUllLD parala~ lul)' tıolnıJU>ındıı.n, UA.ıı 

olarak c:ıkan )•az.ılard-\n cSolııyt. direkt& 
ı.ıt< flsttınl! !lllru !lllrcu 11.lnuıı. 

Günil geçmiş sayılar 10 l-uru§tur 

Cluet.-ml7dr cıkan Vftllll!rlıı ....... ımıerb• 

l. ""' hııl.kı~ ..nıı kı ıı :ıı .. ı l(lndlr 

5·_ KURUN. 9 Ş U.BAX. - 19'8 

"'-
1 arihte qahudi düşmanlığı 

... -···-·······················--.. ····· .. ·······-··········--··· .... --------
18: r yahudi hahamı şöyJe diyor: 
"1 üı lıleı in himayesi olmasaydı Yahudanın 

sunu ve lsıaılın hatırası ınahİJolacalıtı,, 
x 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Edirne payitaht iken hahmıbaşı 1 
Sarfati Almanyadaki yahudilere yaz
d:ğt bir mektupta şunları yazıyordu: J 
"Benim Türkiyeye gelişim minindillah ! 
olmuştur. Eğer siz beni dinler iseniz ı' 
Türkiyenin yolu hayat yoludur. Ku-
düse kadar giden yol altı deniz ınilin- f 
den mr.ada hep karadır. Her gün Türk 
ve yahudi tüccar kafileleri mevcuttur. 

Yol emindir, imdi tembcll~ etmeyi
niz, rahat yere geliniz. isırui.l mem
Jcketinde (Türkiye) herkes incir ağa
cının ve bağının altında rahat içinde 
yaşar. Bundan başka bu memleketin 
foydalan ve ahalisinin iyit:ği Alman
yada bulunmaz.,, 

Bu mektup, o vakit birçok yahudi
leri Türkiyeye hicret ettirmişti. 

ispanyadan Türkiyeye hicret den 
yahudfürin mallarını anlatan bir eser 
Beyazıdın ~ovulan bütün yahudileri 
kabul etmekle yahudiliği kurtardığını 
yazma~tadır. 

işte birkaç satır: 
'Türkiye kralı olan· Sultan Beyazıd, 

İspanya kralının yahudilere yapmış ol
duğu fenalığı ve onların ay-...k basacak 
yer aradıklanm işiterek, merhamete 
geldi ve vilayetlere yazdığı mektupta 
yüksek memurlardan hiçbirinin yahu
dileri def ve tardetmeğe tasdi etme
mesini ve onları hüsnü kabul etmele
rini ve hilafı harekette bulunanlNin 
idam edileceklerini emretti. 

"... Şayet bu olmasaydı, İspanya, 
Aragon, Portekiz, Sicilyad'-'tl tardolun
muş yahudanın bakiyesi ve lsrailin 
hatırası mahvolacaktı.,, 

Portekizdcn Türkiyeye hicret eden 
yahudilerdcn bir şair de Türkiye için 
§U satırları y<..ızıyor: ''Türkiyetlc hürri
yetin kapılarını açık bulacaksın. Bu 
kapılar asla kapanmazlar. Orttda ima
nını ycnilcıtirebilinin. Şeraitini değiş

tirebilirsn, yabancı ırk ve adattan ken
dini tecrit edebilirsin. Kazip ve yanlış 
din telkin<Jtı terkedebilirsin, eski haki
katıru tekrar alabilirsin, vaktile bulun
duğun ecnebi akvam içinde iktisap et
meğe mecbur ol:luğun rızayı hüdaya 
mugayir olan adetleri ark,ı:ıda bıraK.a

bilirsin.,, 
Bu misaller pek çoktur. Burada bir 

noktaya daha işaret etmek isteriz. O 
da, yabudi1erin aralarındaki birçok ih
tilafln::m gene hükfimet tarafından 

halled:lmck suretile onlara karşı son 
derece himaye gfüterilmesidir. 

57 sene evvel çıkmakta olan T~sviri 
Efkar gazetesinde yahudilerin bu ih
tilaflarına dair bir yazı var. Bunu ay
nen naklcd:yorum. (1) 

''Yahudi milleti beyninde hayli müd 
dettenberl bir münazaa ve ihtilaf de
vam etmekte idi. Bunlardan birçok 
adam bundan birkaç gün mukaddem 
şikayet için Babıa1iye ve oradan sara
yı hüm~yuna iltica etmişlerdir. 

Bu md:lde. üzerine alınan malumat
tan mezun olduğumuz kadarını yazı

yoruz. Şöyle ki A vrupada bulunan ya
hud:ıer, adat ve etvarca biraz !renk
lere taklit etmiş ve medeniyeti h~,zıra 
yoluna girmiş olduklanndan bunlar 
şark memleketlerinde çoğalmağa baş -
layınca burada bulunan yabudileri ken 
dilerine benzetmek ve bunlann bazısı 
da"ıi onlara benzemeğe meyletmişti. 
Bu sıra içlerinden bir de millet meclisi 
teşe~kül etmi~tir ki bu defaki münazaa 
nm maddci asliyesi budur. 

Bazı erbabı vukufun rivoyetine göre 
Bağdatlı tyaskel hem yahudilerin kapı 
oğlanlığını ve hem de meclisin kitabe
ti hizmetlerini cem ile bunlrıra bir de 
gazetec:lik ilave ederek her nasıl ise 
meclis tarafından ziyade-ee takdir ka
zanmıştı. Fakat bazı muamelat ile 
ekser ahaliyi dilgir eylemiş olduğun
dan başkl) zaten kendisi yeni fikirlere 
mail bulunduğundan israilin taraftan 
olan haham ve Aha<dnasın mergubi 
değil imiş. 

Bund=ın b!r ay evvel gazetesine far
masonluğun muhsinatma dair b:r b:nd 

l .dercetmiı olduğundan bu ~eyfiyet 

millet beyninde bir heyecan basıl ede
rek üç beş haham mumaileyhin ul ve 
tedibi iç:n meclis reisi bulunan Avu.
turya muteberanından mösyö Kaınan
toyc:ı müracaat etmişlerdir.,. 

Bundan sonrası şudur: Reis 1y~ 
keli sevdiği için müdafaa ediyor ve i.a
hamlara ters muamele gösteriyor, ha· 
hamlar aforoz etmek istiyorlar ve Ka· 
mmto birini yaralıyor. Bu, birkaç bin 
yahudinin ayaklanmasını intaç ediyor. 
Meclis kapatılarak meclisi vala ite el 
koyuyor. Serez, Izmir, Filibe hc.ı!ıam

başılan da gelerek karaır veriyorlar. 
Verilen karardan sonra çıkan iradd 

mahsusa ile Kamantoya millet i§ine 
karışmaması bildirilmiş ty~eldea 
elindeki işler alınmış, haham ba§mda 
bulunan mühür iki parça yapılarak bit 
parçasının millet taraftarı babamda 
bulunması muvafık görülmilltii.. 

Osmanlı tarihinde yabudiler sık llll 
mevzuub~s olurlar. Türk milletini.ıı 
onlar için gösterdikleri himaye çok 0.
tündür. Bu hiç.bir suretle auiiatimal 
edilemez. Bunu bugün yahudilerin dıl 
bildikleri muhakkak,tır. 

Asırlardır hiçbir yerde hüsnü kabul 
görmiyen bir milletin her saman mtı
dafaa ve himaye edilmesi tarihte nadit 
rastlunan hadiselerdendir . 

(1) 

evvel. 

Ziraat kongr.e
sinde 

Ziraatla ali\kalı 
bUtUn meseleler 

konuşulacak 
Martta Ankarada yapılacalt büyiji 

ziraat kongresi için hazırlıklar devam 
etmektedir. 

Bu kongrede yalnız zirai itler deiiJıı 
ziraatle a1akalı her nevi meseleler ko-. 
nuşulacaktır. lktısat ve Ziraat Veklıe 
!etlerine bağlı bütün dairelerin m&. 
messillerinden mürekkep bir komisyaa 
yakında tetkiklere başlayacaktır. 

Başlıca tetkik mevzulan, mahsuıı.. 
rimizin umumi vaziyeti zirai mıntakala 
rm taks:m şekli mahsullerimizin mem
leket iç ve dış piyasalarında cliğec 
memleket mahsulleri ile mukayesesi .. 
kalitelerin yükseltilmesidir. 

D"!er ziraat mmtakalarında da aym 
surette tetkikat yapılocak ondan IODI 

ra kongreye girecek murabhular • 

çilecektir, 

AY ASOFY A HAMAMI 

Bundan sonra Ayasofya hamamı tieıı 
lediye idaresinde ve Sultanahmet meCl
resesi ise hususi idarede olm&ık Uzcrt 

Snat 
18 
20 Mersin 
15 

l!i.15 Koc:ıeli 

15.40 Bursa 
G.30 Mersin 

16 bmir 
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H · I · f I . .d · · 30,000 Yahudi 
ıma aya epe erın e Madagaskaıa iskan • ı • k b 1 ediliyor 1 1 m u r a n a r 1 ~stan hükOmeti ile Fran~ hük!i-

Paralarını çalacak diye adam 
yaralayan 

meti arasında cereyan eden müzakere-

1937 yılında yapılan en son teşeb
büse ait meraklı sahneler 

lerden sonra Afrikanm şark sahillerinde
ki Madagaskar adasına 30000 Leh yahu 
disinin iskanına müsaade edilmiştir. A
merika ve 1ngilteredeki Yahudi serma
yedarları bu büyük Afrika adasına gön
derilecek Yahudiler için para vermeğe 
razı olmuşlardır. 

Parmak Simon 
Asliye ceza mahkemesinde 

duruşmasına başlandı Himalaya dağlarının en yüksek 
tepelerine insan ayağı henüz bas<r.na
dL Şimdiye kadar yapılan mütea~dit 
teşeb'Jüsler, birçok kurbanlar aldığı 

halde, neticesiz ~aldL Avrupa milletle
rinden birçok insanlar Himakıya tepe
lerine çıkmağa uğrafır'ken düşüp öl· 
diller. 

934 yılında Almanlann en cesur dağ 
eılant?:ian bir heyet Hirnalaya tepele
rine gönderilmişti. Bu ilmi heyete çok 
büyük ümitler bağlanmı§tı. Herkes 
zannetm~şti ki, büyük ht.ızırlıklarla gön 
derilen bu cesur heyet, Himalayarun 
en yüksek mevkii olan Nanga Parabo
ta kadar çıkaralc,. insanların henüz meç 
hulü olan bazı ilmi ho'.dkatlan öğrenip 
dönebilecektir. 

Fakat, maalesef heyet azaları Nan
&'a Parabota !jOk az bir mesafe kalmı~
ken karl&:ır altında kaldılar. Alimlerden 
üç, yardımcılarından da 6 lô~i öldü ve 
di!erleri de meyusen geri dönmeğe 

mecbur oldu. 
· Almanyadaki türist teşkilatfarı ta
~afından toplanan paralarla bu ilmi 
heyet iÖnderilmişti. Alman hükumeti 
'de bu hususi te~ebbüse maddi yardım 
da bulunmu§tU. Almanlar, timdiye ka
dar Himalaya tepelerine beş heyet gön 
~1.rdiler. Bu heyetlere vardıkları yer
ö , Hfmalr.ıyaya çıkabilmeleri hususun 
c1 • İngiliz ve Hind resmi makamlan da 
ellerinden gelen bütün kolaylıklan gös 
terdiği halde, gayer.:.n tahal:kuk ettiril 
mesi yine mümkün olamadı. 

Alman heyetlerinden bazdan Kan
,eneunga tepelerine kadar varabilmiş
lerse de daha ileri gitmek mümkün ola
maını~tır. Mamafi bu kadarından ·da yi
ne ilim bUylik hizmetler gö:müştür. 

Almanlar 934 yılında yapılan teşeb 
büııün akamete "r;;;naıundan mUtec•

sir ~lmadılar :ve 93 7 yılında daha iyi ve 
ı ükcmmel olarak hazırlanan ba§ka bir 
h :yeti yine Himalayaya gönderdiler. 
1 eyet azaları dokuz kişiden mürekkep 
ve Münib üniversitesi coğrafya profe
sörü doktor Vinin batkanlığmda ola
tak yola çıkarıldı. Himalayc:ıya baıka 

; ; defo daha giden mütah; ssıslardan bir 
k .ç ki§i de heyetle beraber bulunuyor
t ,ı. Himalayanın yüksek tepelerine gi
een yolları evvelden bilenlerin bu he 
) c;tle birlikte olması, bu seferki teşeb
Lüs.Un muvaffakiyetle neticeleneceği 
timidini kuvvetlendiriyordu. 
Heyet~ dahil bütün azalara ayn, ay

rı ilmi 'tetkikler yapmaları havale edil
miıti. Bunlar. Himalay~a çıkılması is
tenen en yüksek yere varabildikleri 
takdfrde, kendi ilmt bran§lanna ait 

"'t .. tkpcler yapacaklar, bu tetkikler aon
tacian, umum heyet audarı bir araya 
gelerek milzakere edilerek bir hakikate 
vanlacaktr.. 

Heyet Himalaya eteklerine vardığı, 
zam.an, yardımcı olar<Jk 26 Hindliyi 
yanına al'Clı. Bu Hindlilerden bazıları 

ev•;elki heyetlerle beraber bulunmuı 

kimselerdi • 
Llzım olan bütün alat, eC:cvat, yiyip 

içecek, çadır, kürek örtü vesairesi tam 

~liırak dağların yu'k,arısrna doğru çı· 

kan heyet, havaların en müsait addedil 
diği haziran ba~ında yola düzülmü~tü. 
Tepesine kadar gidilecek yol dört mer
haleye ayrılmıştır. En önde gidenler, 
en iilzumlu olan eşyalc:ırla yol açmağa 
mahsus aletleri götürmekte idiler. Yü
rünecek yolun en münasip yerini bulan 
bunlar, evvelce kağıt üzerinde i~aret· 
lenen yere vardıkları zaman çadırları 
kuracaklar, yolları ip:ctleyeceklerdi... 
Arkadaki ikinci gruba daha ağır eşya
larla birlikte gidiyordu. 

Bu suretle ve kar sağnakları ile ÇM· 

pı§& çarpıp, sis ve sıfır altı yirmi, so
ğuk arasında mü~ülatla kiırşrlaıaro.'< 

6162 metre yüksekliğe kadar çıkabil

miştir. Burası dördüncü merh:ıle idi. 
Be~inci merhale daha yukarıda 6580 
metre yükseklikteki mevki intihap 
edilmişti. 

Dördilncn merhalede kurulan çadır
lar:lan bcıinci merhaleye doğru yolla
nan en 8ndeki grup, şiddetli ve büyük 
bir karla karııJa1mı1- bir metre ilerisini 

görmeğe b:le mani olan kalın siı taba
kası bu grubu geri dönmeğe mecbur 
etmiştir. Bunlar dördüncü merhaleye 
dönmüşler ve çadırlar içine yerleşerek 
aşağıdaki esaslı işleri idare etmek üze 
re geride kalan profesör Trol ile dok
tor Urlikluftu beklemeğe k;.a-ar ver
mi~lerJir. 

18 temmuzda dördüncü merhaleye 
varan doktor Luft burada arkadaşların 
dan biç kimseyi, hiçbir eser ve işaret 
görememiştir. Çadırlar, insanlarla bir
likte ki•1ın kar tabakaları altında kal-
mış ve biltün insanlar ölmü~tilr. 

Bu acı haber, derhal Almanyaya bil 
dirilmiştir. Bir taraftan kar altında ka
lan heyet azt>ları aranmağa başlanmış
tır. Fakat ,karın üstünde dümdüz bir 
beyazlıktan ba§ka hiçbir şey görüleme 
diği için arama ameliyesi çok güç ol-
muştur. 

En nihayet üç metre derinlikteki kar 
ve buz altında uyumaya mahsus çuval
lara dayanrru~ yatan insanların ölüleri 
bulunmuştur. Bu vaziyette görülen in
sanların felaketi bekle:nedikleri ve uy· 
kuya daldıkları bir sırada kar altında 
kaldıkları anlaşılmıştır. ölen ilim adam 
lannın yanında ailelerine yazdıktan 

m~ktuplarla ilmi not defterleri bulun· 
muştur. Bunların en son tarihlisi 14 
temmuzaur. Saatler 12 rakamı üzerin
de durmu§tur. 

Ölüleri bir araya getirmişler buzları 
kazarak bir mezar açmı~lar ilim kur
banların mezarına bir Alman bayrağı 

çekmişler .• 
Arkada~larını ilim kurbanı olarak, 

bir Alman bayrağı altına terk eden he
yet azaları yorgun bir halde yeis için
de üçüncü merhalede buzlar üstündeki 
çadırlarına dönmü~lerdir. · 
Sağ kalan azalar, bu vaziyet ka ı

aında, hastalanan Hindli yardımcı

lardan da bir fayda olamayacağını an
lamalan havanın da daha fazla fena
laşması ve petrollannm bitmesi üzeri
ne geri dönmeğe mecbur .:>]muşlardır. 

Heyet azasından biri hatıralarını 

§Öyle anlatmıştır: 

"Arkada§lanmızdan ikiıinin cesedi
' i bulamadık. Ea§muzda, yanımızda 
mütbiı gök gürültüleri ile mütemadi· 
yen çakan §İmşekler arasında yolumu-

Lehistan bir sene evvel Fransa hük(l
metine müracaatla Madagaskan yalıudi
lere münasip gördüğünü bildirmiş ve 
30000 yahudinin iskan edilmesine mu: 
saade istemişti. Fransızlar bu teklifi esas 
itibariyle kabul ederek bir ko:nisyon teş 
kiliyle :\fadagaskara tetkike gönderilme
sine karar vermişlerdir. Bu kominyon 
başkanlığına miralay Lebeski ile Yahudi 
iskful cemiyeti direktörü Leon Alter ve 
Samuil Dik tayin edilerek 1937 yılı or 
talannda adaya hareket etmişlerdir. Ko 
misyon bu adada dört ay kalaı ak teşrim 

evvel ayında qönmüştür. Komisyonun 
Lehistan hariciye nezaretine verdiği ra· 
porda, yahudilerin iskanı muvafık gö
rüldüğü bildirilmiştir. Bundan sonra 
Fransa müstemlekat nazın Marins Mu
tetiyi ziyaret etmişlerdir. Fransa hükQ· 
meti komisyonun raporunu muvafık bul 
muştur. 

Raporda bildirildiğine göre, Madagas
kar adasının sahilleri çok rutubetli ol
duğu için iskana elverişli değildir. Fa
kat, iç taraflarda hava daha iyidir. Ka 
kao ile şeker kamışı yetişdirmek müm
kündür. 

Afrika yerlilerinden 44.500 hektar ara
zi satın alınacak, Fransız hükfuneti de 
27000 hektar verecektir. Bu arazi 2200 
aile arasında kabili istifade 24 yahud 
28 hektar olarak taksim edilecektir. 

Lehistan yahudilerinden bazıları bu 
muhacerete hazrrlanmağa başlamışlardır. 

Borsa komiseri Ankarada 
Ankara. 7 (Telefonla) - İstanbul 

Bôrsa komiseri B. lhsan Rifat §ehri
mize gelmiııtir. 

B. İhsan Rifat, Ankarada açılacak 
yeni borsa. hakkında Maliye Vekaleti 
il temMl rda bulurunaktndrr. 

z:a cevam ebnek imkanı kalmamışb. 

En ıon kuvvetlerimizi .arfederek müt 
hi, tehlikeleri göze aldığnr.ız halde, 
g~k gürültüleri arasında bu korkunç 
.tc'pelerde görebildiğimiz kadanm kay
d~derek ilme fay dalı olm:ığa çalıştık. 

insan ayağı değmcmit bu yerlerde ar
kRdaşlarnruzı terkec!erek geri döner· 
ken gönüllerimiz geride, gözlerimiz ar
kada kaldı.,, 

Mahmut Necmeddin Deliorman 

Parmak Sim.on avukatile 

Bir gece yanında yüklüce bir para l 
ile evine geldiği zaman, merdiven ba -
şında karşılqtığı Hayri isminde birini 
paralarını alacağını zannedip korkut -
mak için bir el silfilı atar~ yaralayan 
Parmak Simon vak'ayı müteakip tevkif 
olunmuş fakat bilahara tahliye C>lun -
muştu, Parmak Simonun duruşmasına 
evvelki gün Beyoğlu asliye ceza mah
kemesinde b:wşlanmıştır. 

Simonun muhakemesi çok alaka u -
yandırmış ve mahkemenin kapısı hall~
la dolmuştu. 

Mübaşirin seslenmesi üzerine Simon 
vekili ile beraber sıi~lu yerine oturdu. 
Davacı Hayri gelmem.işti. Simonun 
hüviyeti tesbit eıdildi. Simon güzel bir 
soyadı almıştı: Sevsay. 

Reis Simona: 
- Anlat b:ıhlım, bak Hayriyi ta • 

bmca ile yaralamışsın. Ne diyeceksin 
buna. 

Simon: 
- Anlatayım efendim - diye başla

dı - Ben müstantıkta da söyledim, ki 
seyyar tayyare bilet b:ıyiiyim. 

ilk ölnıez adan1· 
Tayyareci Lindberge yakında 

verile bilecek mi? 
bu • • 

ısım 

r·:ı;ı;ü;~·;·~ı .. ıi;··-;;;~·-~·-;;;;··ç;;~~~;;·-;; .. ;·;~~ .. , .. k~·i; .. i;~;·ü·-;;;·i~·;·ı~·~·; .. ı 
1 iyi, bir neticeye varan doktor ilk kalbi ona takmak istiyor ~ 
. ··································································-·--·····················~-.......................... -................................ . 

Tayyareci Lindberg 
ismini tarihe yalnız 
Amerikadan Avru
ya ilk gelmiş olmak
la bırakmiyacak. 
Lindberg thllli ayni 
zamanda, tıp tarihin 
de belki en büyük 
bir inkıl~p olacak 
bir icadla kalacaktır. 
Bu inkılıip belki ölü 
mü tamamiyle dün
}adan kaldıracak \"e 
lnsanhğa yenin bir 
deı:re açacaktır. Böy 
le büyük bir inkıHi· 
bı vücude getirecek 
olan da sun'i kalptir. 
Lindbcrg bu mesele 
üzerinde, Amerikalı Tayyareci UmrPH:rg ve doktor Alc1:.si Kore .• 
büyük tıp alimi Alexis Carrel (Aleksi da, insanın yaptığı makinelere Ye alet-
Karel) ile bcra~,r çalışıyor. Doktor Ka !ere e.."1 fazla benziycn bir uzuvdur. Ve 
rel, 1912 de Nobel tıp mükafatım ;kazan- eski Yunan hekimi Hipokrat zamanm-
mıstır. Evvelki sene neşrettiği "Şu meç danberi kalp bir tulumbaya benzetil-
hul insan" isimli eseri lle de yeni bir miştir. 
~hret kazanmıştır. Doh"tor Aleksi Karel, bir makine olan 

Doktor Karel sun'i bir kalp yapabile kalbin sun'isini yapmakta Lindbergden 
ceğini çoktanberi dü~ilnmüş \le üzerinde de rardım istiyor. Çünkü kendisinin 
çalı~ağa ba§lamı~tır. Kalp, vücudumuz cerrahlık ve tıp sahasında ne kadar ihti 

• 

sası varsa, Lindberg de o derece makine 
sahasında ihtisas sahibidir. 

Bu iki kuvvetli ba~. karşı kar§ıya, bir 
tek ~Y üzerine iğilerek, bir iki seneden 
beri uğra~ıyorlar, tecrübe yapıyorlar. 

Doktor Karelin yaptığı sun'i kalp bu
gün bir çok hayvanlar üzeri.rıde tatbik 
edilmiş ve çpk iyi neticeler alınmılitır. 
Bugün doktorun hayvanlan arasında 

bir domuz vardır ki, ölür ölmez kendisi
ne böyle sun'i bir kalp konmuş ve 
tekrar yaşamağa baslamı.§tır. 

Son verilen haberlere göre, doktor Ka 
relle Lindbcrgin icad ettikleri sun'i kalp \ 
en mütekamil şeklini almıştır ve doktor 
Lindbergin kalbil"j çıkarıp bu sun'i kal
bi koymak ve onu hiç ölmez bir hale 
getirmek istiyor. 

Doktorun fikrine göre, insan ekseriya 
kalbin yorulmasından ölmektedir. Yo
rulan kalp vücudu kanla h; besliyemiyor 
ve höcreler de bu yüzden ölüyor. Onun 
için, "eski kalp" ne kadar ewel çıkan
Jıp yerine yenisi ve hiç eskimeyeni kcr 
nursa insan vücudu o kadar evvel ebe
di hayata kavuşturulmuş olur. ı 

Doktorun düşündüğü tatbik edilirse 
Lindbcrg ilk ölmez adam olacak ... " 

Bir gece gene yükümü tutnıu~ uat 
1.5 raddelerinde evime dönüyordwn
Köşe başını döndüm, benim köpek bir 
hırlama, bir havlama tutturdu. AceP, 
neden havlayor diye merakla yürüdüıı:J. 
Bir de eve girdim ki, kapı sırt üstü ıa-
çi~ I. Hızla çarparak kapattım; evdeki· 
ler uyansınlar da sorayım kim bırak· 

mı§ açık diye... Bu esnada yukardan 
f•jağı merdivenden biri iniyordu. Bak • 
tım, elektrik feneriyle, alt aya • 
ğına gelince mel"divenin, dur! Kımıl • 
dama 1 dedi bana. Hırsız 'var diye ba
ğırdımsa bu da .,sesini çıkarma!,, diye 
üzerime yürüdü. Korkutmak için si· 
lah attım hm-aya ..•. 

- Ne kadar attın? • 
~ - Ben bir el attım •..• 

- Peki, niçin gelmiş bu adam ... Hır· 
sız mı? .• 

Burada Sim'>n aya~ uçlarında yük • 
6elmeye uğraştı : 

- Orasını ağnamak b:mim vazifem 
l:leğildi •... Sormadım ..... 

- Peki, sonradan merak etmedin 
') 

mı. 

- Dediklerine göre bu adamlar üç 
kişiymişler. Peşime düşmüşler beni 
öldürmek i!jin takip ediyorlarmış .•• 

- Geç oralarını... Masal tarafını 

bırak! 

- Esooını bilmeyorum. .. , 
- Sen ateş ettikten sonra dü.§tü mli 

adam, kaçtı mı? Yoksa sen mi kaçtın, 
ne oldu? 

- Görmedim. Ben öylece bıraktım. 
Alt };atın kiracıları çıkınca dışarı mer
ıclivcnleri tırmanmağa başbdım .• 

Simonun bu sözlerinden sonra veki
li kısa bir müdafaada bulundu: 

- MUekki1im yılba!ft g~eei birçok 

bilet satmış. Cebinde külliyetli miktar\of 
da para ve bilet var. Eve dönüyor, mer
divende bir imonla karşılaşınca, vazi· 
yeti ve duyacağı haklı endişeyi takdir 
buyurursunuz, havaya bir el ate§ edi
yor. Tabii korkutmak maksadiyle .•. Ya
ralamalı; kasti 0 3Ja mevzubahs !değiL 
Şimdi Bay Reis, en mühim nokta. .. lt
te görüyorsunuz 1 Suçlu Simon her 
şeyden evvel bir insan minyatürüdilr. 
Davacı ise iriyan, uzun boylu bir a -
cam. Aralarındaki mes.:ı!e düşünülecek 
olur!.l::» sarahaten görülür ki Simonun 
havaya ateş etmek üzere kaldırdığı ko-
lu, ancak davacının çenesi istikame • 
tine kadar kalkabilirdi... İşte bütün 
mesele bundan ibaret. Suçlunun boyu 
müsait olm:dığından davacı yaralan -
mı§tır. Yoksa bunda kasit mevcut de
ğildir.-

Mah~eme bundan sonra suçlunun 
eski muhakemesinin sorulmasına, da • 
vacı ile şahitlere celpname çıkarılması• 
na ve duruşmrı..aın ba§ka bir güne bı • 
rakılmasma karar verdi. 

MUlekaldlnl Askeriye 
ce;r; lyetinln toplanhsı 
Umum mittckaidini askeriye cemiyeti 

umumi katibliğinden: 

Cemiyetimizin senelik kongresin.ifl 
20. 2. 938 tarihine müsadif pazar günü 
saat 13 de Şehzadeba.şında kfiln umuınt 
merkez binasında toplanması mukarrer
dir. . 

Cemiyet yasasının 18 inci madde51 
mucibince cemiyete mukayyed ve aidaU 
şehriyelerini muntazaman tediye etıniş 
olan azanın hüviyet varakalariyle ınez· 
kür gün ve saatte teşrifleri rica olunur• 

-o--
Açık teşekkür 

Balomuzun mükemmeliyetini temin .8 

den kotiyonlanmızı ince bir zevk ve iU• 
na ile imal eden İstanbul Cağaloğlu k1I 
sanat okulu müdürü bayan Hayriye, ın\J 
avini bayan Mücella ve şapka muall~ 
bayan Pervine sonsuz teşekkürlerltniıl 

RlJRVNa abone olll,. 
nuz ve abone ediniı 



..... i~a 
Kravat ararken!? 

Yazan: Vilhelm Llhştenberg 
Avusluryah erkek hlklyecl 

:Ansızın Rita, Kocası Pavle acıyarak 
baktı. Ve sonra, hemen hemen hassa· 
siyetie, şöyle dedi: 

- Cicim senin ''eni bir kravata ih· 
tiyacm var! • 

Paul kendisinin dış görünü5üne teal-
~ eden şeylerden bahs açıldığı zamanlar 
~ olduğu gibi, yalnız malOm "ah" ı 
ile, içini çekmek suretiyle mükabelede 
bulundu. Fakat Rita, bu sefer onun bu 
IXliilıimsemezliğiyle bahsi değiştirip, ri
cat etmedi. Israr etti: 

- Yeni bir kravata ihtiyacın vardi
Yonutı sanal Çünkü. senin bu kadar 
l(Nuhu nebi ydmdan kalma) şeyleri boy 
nuııa bağlaman, ayıptır! Ben daima şık 
\'e seçme giyindiğim halde, sen eğer böy
le kravatla dolaşırsan, sonra her kes ne 
der! Sofradan kalkınca derhal gidip yeni 
bir kravat alalım. 
. Paul, kanlarının sevgi dolu alaka ifa
delendiren sözleri, şınl şınl akan su gibi 
kulaklarında akis bırakırken bütün ko· 
talarm giilümsedikleri gibi, hoşnudsuz- · 
Iukla gülümsedi ve müteşekkir bir tavır
la: 

. - Pek füa, dedi, yemekten roma gide 
lirn ... Senin bu hareketin cidden pek çok 
sevgi ve dikkat eseri! 

Sonra, birlikte sokağa çıktılar. Pavl, 
krav.ıtını rast geldikleri ilk dükkandan 
almak istiyordu: fakat Rita buna hara
retle itiraz ettı. 

- Ne demek. .. Ilk rast geldiğimiz dük 
kandan, ha? Hele bir şöyle sokak sokak 
dolasa]ım. Hele bir vitrinlere göz atalım. 
Müşkülpesendcesine seçeceğiz. Çünkü an 
cak en füa şey sana layıktır. 

Ve sokak sokak dola~tılar adeta en bü 
Yük en hayati kararlardan birini verecek 
lenniş gibi... Her erkek modasına uygun 
eş}-a satan ticarethanenin vitrini önünde 
duruyorlardı. Paul, bu bu vitrinlerden 
her hangi birindeki bir kravatı almağa 
karar verebilirdi; Fakat, Rita, bütün teş 
hir olunanlan pek hoş bulmakla bera
ber, hiç birini Pavle layik bulmuyordu. 
Çünkü Pavl, bu basit, bu iddiasız Pavl, 
en güzel, en zarif, en cazip, en nadir kra 
\'atı elde etmeğe hak kazanmış bir e:kek
ti. 

Birdenbire Rita, derij·e aid mallar 
satan bir mağazanın önünde durdu. VI! 
Pavl: 

- Gel, sevgili, dedi. Burada kravat 
Yok! .. 

Rita, içini çekti: 
- Hayır! Fakat, ne cici çantalar, ne 

lllinicik çantalar var!.. 
- Bildiğime göre, mcvcud çantaları· 

nın sayısı ya 12 dir. ya da 14. 
- Evet, fakat, hiç birisi de sahid<'n 

ele alınabilecek gibi değil. 
Ve Pavl, Ritanm içini çekmesine da

Yanamadığından. onu ~nu sıra 
lllağazaya girerek, karısının beyendiği 
t<lntayı aldığı gibi, üstelik Ritamn öte
denberi en benimsediği arzularından biri 
()lan bazı seyahat levazımını da düzdü. 
~ita, şimdi itiraz vollu sözler söylüyor, 
fakat Pavl: . 

- Kadın için, seçme bir çanta la
ıtındır, diyordu; ve seyahat levazmu da 
keza! .. 
. Biraz sonra, Rita, bir camekan önünde 
'irkildi. Pavl, üzüntü ile sordu: 

- Neyin ver? 
b· l\?rısının betibenzi solmuştu, üfler gi· 

1 hır SÖz söyleyi~le, sadece: 
-Bak, dedi. Yeni ilkbahar modeli 

~Pkaları ş"mdidcn ,.:trinc koymuşlar .. 
- Hani, nerede? 

- lste bak ... Görmüyor musun? 
h Sahiden vitrinlerden birind~. bir ilkba· 

ar ~ap!ca~ı. çeldng~nlikle ~'"3n ilk m~· 
l'lekse gibi saklanmı~tı. \'e Pa,·J: 
el -:- Bu rast geliş mfıkemmel d<>"~rusu, 
\,:11• İlkbahar için bir şapkaya ihtiyacın 

rdır, nat:ıl olsa! .. 
}· - Yok. canım: eskisi de o işi görür, 

a3ak S:t\'ar! 

lü~rısı böyle demekle beraber, mec
llll baı:ı)nrını. bir Hırlü mod~cen ayıra 
ıfö~0rdu. P:,vl, karan ,·erdi ve isterne.z 
içi tı.."l"lektf' ına:l eden Ritayı dukk;imn 

ne Çekerek: 

- Gazcı, ,dedi. bu işi hemen halle-

deriz, o halde! .. 
Tekrar sokağa çıktıkları \'akit, yağmur 

yağmağa başlamıştı. Pavl, sordu: · 
- Neden şemsiyeni evde bıraktın? 
Rita, dudak büküşlü bir gülümseyiş

le: 
- Şemsiyemi mi? dedi. Bu hırdavat 

şeye de artık şemsiye denilebilür mi? 
- Neden hırdavat olsun? 
- Tam dört senelik şemsiye; ve gö-

ze tıpkı müzelik eşya gibi görünüyor. 
lşte bunun için ben de bu şemsiyeyi ta
şımıyorum. Yağmurda ıslanırım daha 
iyil 

Bunun üzerine Pavl, çok endişelendi 
karşılarına çıkc.n ilk dükkandan bir şem 
siye temin etti .. 

Ve bu sırada, Rita adeta gözleri dolu 
dolu olarak: 

- Eğer, dedi. şemsiye bir çeyrek sa
at önce elimde bulunsaydı, iskarpinlerim 
bozulmazdı. Şimdi yağmurdan berbad 
hale geldi. Ve ben yıllarca bu lekelen
miş ve gevşemi§ iskarpinlerle gezip toz
mağa mecbur olacağını! 

O, buna mecbur olmiyacaktı; Çünkü 
Pavl, kansını bir ayakkabıcı dükkanına 
girmcğe zorladı ve yepyeni, parıl parıl 
bir çift iskarpin temini hususunda azami 
itinayı gösterdi. 

Rita, Pavle tekrar 
vakit, ona Ç1kı_ştı: 

_ Sen müsrifsin! 
Kocası, elinde daha şimdiden 3 paket 

tasıyarak, Noel hazırlığı eşya taşıyan bir 
delikanlıyı andırıyordu. Onun çıkışma~ı 
na karsı. Pavlin mükabelesi şu: 

_ Saçma! bilirsin ki, ben bir kadın 
da kusursuz iskarpin görmek isteğinde· 
yimdir. Ve bu hususta benim için hiç 
bir fedakirhk, fazla d~ldir. 

_ Orası öyle! Fakat iskarpinler 
şimdi ~u ~una dolapta duracak da! 

_ Hayır! Sen bütün uyğun düşen ve
-:ilelerle bu iskarpinleri giyecek,.in. 

_ Het halde uyğun bir esvaba göre, 
değil mi? Halbuki benim uyğun bir es
vabım yok; olmadığına göre de, iskarpin 
için harcadığın parayt, rahatça tasarruf 
edebilirdin! 

Bu safhada Pavl. ~rardı. Bununla 
beraber, yeni, h."Usursuz iskarpinleri mü
ebbeden dolaba hapsetmenin hakir, ye
rinde bir hareket olamiyacağmı ta~dik
le, bunlara uyan esvabı da tedarik etti... 
Bundan sonra da. Rita, mahzun mah
zun, şu noktaya dokundu: 

_ Şimdi ben piyangoda büyük ikra
miyeyi kaıanmağı bekliyeceğim. 

_Niçin büyük ikramiyeyi kazanma 
ğı bekliyecekmişsin? 

_ Çünkü, sana artık daha fazla mas 
raf kapısı açamam; halbuki, bu esvab 
da, bunu giymek için muhakkak l~m 
olan tilki kürkü evimize alınmadan giyi
lemez! E, canım, ne zaran var! ben beş 
senedir piyango bileti alıyorum ya; bir 
kere de birinci ikramiye bana isabet et

~ gerek 
Ve Pavl, birinci ikramiyelerin ancak 

sayılı geçikmclerle isabet ettiklerini bil
diğinden, esvaba uyğun tilki kürkünü de 
satın almağı tercih etti. 

Derken, Rita, başka bir noktaya da 

işaretle: 

-Simdi ben,dedi. görülmemiş işitil
memiş derecede şık bir kadın sayılabilir 
dim ... Eğer ... 

- Eğer? 

Pavl, içini kemiren bu suali açığa vur 
du. 

_ Eğer bu nuhuset ilkbahar manto
siyle gezmem icap etmeseydi! Fakat vaz 
geç, canım; ben bu manto}'ll ölümü is
tihkar eder gibi sırtımda taşırım yine! 

Dükkanlar kepenklerini indirrneğe 
ko}"Ulduklanndan, ilkbaharlık mantoyu 
da satın alabilmek için, pek acele dav
ranmak zorundaydılar. Ve e\'e döndük
leri 1.arnan, Rita. Pa' linin boynuna sa
rıldı: 

_Cicim! ?vfüsaade et de s:ına teşek
kür edeyim! Bana o kadar cömertçesine 
hedireler yağdırdın ki! O kadar bol he
diyeler ki. senin iyiliğine. had hudud 
yoktur. 

- Bırak canım; her kadm, mevsim 
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Alman Hava Nazın Göringin yeni 
bir pozu .• 

Nisanda evleneceklerini haber ver
diğimiz Kral Zoeo ve Macar 

Kontesinin en son alınan re
ıimleri .. 

icabı, bir parça tedarikli bulunmalı, gi
yinip kuşanmalıdır, elbette! Ve dolayı
siyle de, sana bunlan aldım diye, bana 
teşekkür etmene ne hacet! 

_ Bilakis; çünkü senin \'erdiğin gi
bi. bir ikincisini Yermez. 

Kadın, kocasını tekrar öptü. Ve birden 
bağırdı: 

- Sevgili. 
- Ne oldu! 
_ Biz yine bir ~ey unutrUJ< 
_ Daha bir şeyin mi eksik? 
_Benim değil; fakat senin kravatını 

satın alınağı unuttuk. 
Ve Pavl. kısaca şu mülahazayı ileri 

sürdü: 
- Bırak, camm eski kravatım, bana 

daha bir hayli zaman Yı'!ter? .. 

\ 

Seıli ve ıözlü film çıktıktan ıonra, ai nemalarda ak ırk göriilen reVll mut .. 
ralanndan ıesme bir örnek. Revü kızla rının bacakları bir arada, bu c:azİP. "S.. 

cak rozeti,. ni vücude getiriyorl?.... • 
~------"'"""_,.._...., ........ .._ ...... _.,. __ ~ 

ttalya Hariciye Nazm Kont Ciyano ile Avusturya Baıvekili Şuınig, geçende 
hc.r iki hükumet ve Macariıtan arasında geçen müzakereler dolayıaiyle Budapeı 
tcde verilen bir baloda danı ediyorlar; birincili oradaki Alman ıefiri Edrnante 
dorfun kanıiyle, ikinciıi aradaki Avuı baya aefiri Bar Barenfclsin karuiyle.,, 
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Alman mürebbiye ne dese peki di

yor. O uzun uzun nlamanca dualar 
canını sıkınca kıraat kitabını alıyor, 

ya gelecek dersleri okuyor, yahut da 
gözlerini bir sayfaya dikip öyle du
ruyor ve bu kapalı dünyada dolaşma
ğa başlayor. Öyle kendisini kimse ra
hatsız edemez, çünkü... :ı.nncsi bırak
maz ki! Annesi, mürebbiye mi, Györ
gy mi babası mı hangisi ise: 

-Yo der, dokunmayın ona. Görmü
yor musunuz ders çalışıyor benim yav
rum? 

Annesi onu ders çalışıyor bildiği i
çin oğulcuğunun U7.erine titreyor, o -
nun içig. zahmetlere katlanıyor. Onu 
kitaplarının, defterlerinin Uzerine i
ğilmiş gördükçe gözlerine kan gel
mesin, ~km bu kadar çok çalıştığı 
için hastalanmasın diye merak ediyor. 

Paula, çoktan ezberlediği sayf anm 
il7.eriıı.e ba§ıru iğmiş, kaşlarını çat
mış, düşünceli dü§ünceli dururk~ 
annesinin bu halini görünce, içinden 
çapkın çapkın gülümser: "Zavallı ka
dın!,. derdi. Böyle, kitabın üzerine ka
panmış dururken mektepteki arkadaş
ları, Balaton'da oynadığı kocaman 
lastik top, annesinin geniş kenarlı ha
sır ~apkası, tenis oynayanlar, beyaz
lar giyinmiş erkek ve kız çocuklar, 
baza.n da Eva dadı gelirdi aklına. 
Zengin çocuğu olduğu halde Albcrt 
lstvan niçin nlaınanca bilmiyor diye 
düşünüyor, - kendisi alo.manca· biliyor 
veya biliyormuş sayılır. Az ama, olsun 
yine biraz biliyor, değil mi ya? Die 
Schule, der Lc1ırcr, 'das Spiel .•• 

lşte, kapısı kapalı odadan piyano 
sesi geliyor yine. György iskala üze. 
rinde çalışıyor. önce yavaş yavaş, 
sonra g1t\:lkç-c ~~ ; b1r ?11h

ğıru on kere, yirmi kere tekrar edi • 
yor. Sonra Maclmazcl Elvira'run dedi
ği gibi söyliyelim: mel od ya uWin • 
de çalışıyor; sonra daha bi~k par· 
çalar. Ne gü7.el şey bunlar! Sabaha 
kadar dinlerim vallıı.hi ! 

Ve yine .kitabın üzerine kapanıyor, 
yahut birtakım resimler karalayor, 
ta hn.va kararıncaya kadn.r. Hava ka
rardıktan sonra lii.mbayı yakıyorlar: 
Artık akşam oldu, yemek vaktx geli
yor ..• 

Sofraya P:ıula o sarı saçlı kafası -
nın içinde b!r alay düşUncelerle oturu
yor: Öğretmen Tolnay'm Darkai Ga
bor'a bağırması, çocuk hesap defteri
ni kaybetmişti, d"rsini bilmiyordu; 
Györgyün son çaldığı o gfuel son.ata; 
bir pisikletli az kalsın tramvaya çar
pıyordu, annesi öyle korkmuştu ki! 
Das Zimmcr "oda,, demektir;lch bin 
eine flc·~siger 1clcinc Schüler (ben ça
lışkan l:üçük bir mektepliyim) dem~ 
sini de biliyor; annesi yakında por· 
tn.kal çıkacak demi§ti, belki bu ak§am 
sofraya korlar ..• 

Sofrada gözleri h1lçülüyor, etrafı 
pek iyi göremiyor. Yemekten sonra 
sofradan kalkıp anasına babasına se
lam verip yatmaya giderken annesi, 
düşünceli düşünceli, babasına: 

- Ö~leden sonra ak§:ıma kadar hep 
dersine çalıştı, diyor. Görmedin mi 
gözleri nasıl kızarmış? Bu senin mek
tebinde çoruldan çok yoruyorlar gibi 
zeliyor bana, ne aersin? 

Noel geliyor: Çocukların bir hafta
danberi mektepleri tatf!. O peltek mü
rebbiye Halotnik Trude yılbaşında 
gidecekti ama, dalın kfinunuevvelin or
tasında annesinden nrtık gitmesine 
müsade edilmesini rica etmi!itl: Bu 
yortuyu herkes ailesi ile beraber ge
çirmek ister; onun için annesi de mü
rebbiyenin ricasını kabul etmişti. 

Yeni mürebbiye dahn gelmemişti, 

çocuklar bir iki gün rahat rahat yaı:m.
yacaklardı demek. aFkat Noelin ikin
ci giln,U bir şey o1du, bir müddet için 
herkesin zihnini alt Ust etti: 

Babası artık Plıula'yı nlıp tiyatro
cuk piyesi için bilet almı .. tı. şÖBsvyn 
ya götürebileceklerini düşünmü!} ve o 
glln öğleden sonra oynayacak çocuk ~ 
piyesi için bilet almıştı. Babası tek- ı 

başlarına bir loca tutmuştu; çünkü 
annesi oğlu için tiyatrodaki diğer ço
cukların öksürüğünden korkuyordu: 
Bu çocuklar sağa sola öksürürler, 
tükrükleri Paula'nın üzerine gelirdi. 
Babası bukadarcık bir çocuğu böyle 
lüküs şeylere alıştırmak doğru değil
dir demişti ama, annesi israr etmiş
ti. Zaten çocuğun tiyatroya götürül
mesini isteyen kendisi değildi; m~ 

deınki babası alıp götürmek isteyor
du, srbbat.ine dikkat etmesi laztmdr. 
Babası nihayet razi olmuştu. Noel 
yortusu için ilk hedil•e de bu loca bi
leti oldu, odada donatılan çam dalla
rmdan birine de bu bileti astılar. 

György bUyüktU, çocuk piyesleri
ne gitmeyordu. O gün öğleden sonra 
o da bir arkadaşına gitti. 

O loca bileti de başlarına bir aksi
lik çıkardı ki! Ya baba~ının bileti al
dırdığı adnmı yanlış alınıştı, ya ba
bası gu.etede yanlış okumuştu, yahut 
da kişedeki kadın yanılmıştı, her ney
se, o perşembe günü öğleden sonra, 
saat tam üçe çeyrek kala tiyatroya 
gittikleri zaman, bu bilet dün içindi, 
dediler. BirgUn evvel, hakikaten, 
"kukla,, oynayonnuş; o gün ise ten
zilatlı halk temsili varmış; tiyatro 
akademyasmm talebeleri ''Haydudun 
mendili'' ismlııde bir piyes oynaya
caklarmış. 

Yanlışlığı anlayınca babası hiddet
ten köyürdil, annesi sararıp soldu, 
hele Paula: öyle fena olmuştu ki! 1-
ki gündür hep tiyatro, tiyatro diye 
sayıklamıştı. Annesi: 

- Olmaz, kocacığım, dedi, çocuğa 
tiyatro göstermeden tekrar eve gö
t~cyiz. E)We tiyatro biletini ver
di~ berl u •ku uyut'ltı, ne ye-
mek yedi. Madem bir yanlışlık ol
muş, ne yapalım •.• 
Babası yine kişcye gitti, ve, ehem

miyeti yoktur ya, kişedeki kadının 

oynayan drama temiz bir eserdir, Ç<>

cuklar da seyTedebilir demesi ili.eri
ne - sanki çocuk ne seyrettiğini an
layacaktı! - tekrar bir bilet nldı. Ağ
zını pıcaltlar ncmayordu. Tam saat 
üçte locaya girdikleri zaman perde a
çıldı. Bulundukları loca. sahnenin sol 
tarafına dil§üyordu. 

?Devamı var.) 

[ Kısa _Haberler J 
• Miiteveffa Prens Sey!eddinin miras 

meselesi dolayısiyle Mısırn I gitmiş olan 
Prenses Ulvi)·e kardeşi Semih Mümtazla 
şehrimize dönmüşlerdir. Miras meselesi 
henüz hallohınmuş de{lildir. 

• Yeni teşekkül eden iibide jfiri heyeti 
Güıel Snn'atJar Akademisinde bir toplan
tı yaparak Giresun flbidesl için ynpılıın 

beş mııkelln reddine ve Manisa, Ayvalık 

iıbiclelcrl için de birer müsabaka açılma
sına karar \•ermişlerdir. Yeni teşekkül 
eden i'ılılde Jüri heyeti Kültür Bakanlığı 
Gfiıel Snn'nll:ır umuıu müılürü Cevat Dur
sun, akııclenıi direktörü Burhan Toprak, 
profesörlerden Tnut, Delling, Ce!M Esnt, 
tevl, pıırti namına Saylav Salalı Ciıncoz, 
nafıa namına mfihendis Hilmi, dahiliye 
namınn ,bir mütcha"SSıst:ın mfirckkeptir. 

• Dakırköyde Petro isimli bir avcı, yere 
düşen bir sllülıın üzerine eğilmişken pııt
l3y:ın kurşunla yarnl:ınmış, Yedikule has
t:ıhanesine knldırılınıştır. 

• 24 Şub:ılla Roma vapurlyle şehrimize 
-lOO seyyah selceektlr. 

• l'.onclrada basılacak Yeni kağıt paral:ı 
rımmn, basına işine bakmak üıere Mer
kez Bankası şeflerinden Reşat ve Nuret
tin, lnr.ıillere:re gitmişlerdir. 

• İstanbul hukukunun da Ankııradnki 
gibi ilç seneye indirilmesi hususu Ankııro
da yapılan müteadclit toplantı neticesin
de kat'I bir karar halini nlınağa doğru gi
diyor. 

• Hisar vapuru faciası etrafında Bey
koz müddeiumumiliğince yapılan tahki
kat lıilmfş, e\·rok İstanbul müddeiumumi
liğine Jıönderilmiştir. 

• 18 biu lira harcanarak nsr:t bir hale 
getirilen Sirkeci yolcu s:ılonu dün açılmış 
tır. 

• Maslnk asfalt yolu üzerinden A:razağa 
köyüne doAnı bir şose inşasına karar 
verilmiş, dün faaliyete geçilmiştir. 

• Mnrlın ~6 sınıla kııdın çoraplannın 
d:ımgn müdileti bilmektedir. Şimdiye ka
dar ticaret odasına dnm.ııa icin müracn:ıt 
edenler pek azdır. I 

Berlin -Roma 
mihveri 

kırllacak mı? 
(Vstyanı ı inci ~ayı/ada) 

O kadar ki zihinlerde bu türlü şüp
heler uyandıran sebepler bundan da 
ibaret kalmadı. İtalya Başvekili Mu
solini Alman ordusu Ba.şkumandan

lığnu da kendi eline almasından dola
yı Bitleri bir taraftan tebrik ederken 
diğer taraftan İtalyanın Londra.ı>ü
yU.k elçisi Grandi İngiliz Hariciye Na
zın Eden'i ziyaret ederek İspanyada 

Franko ordusundaki gönüllülerin ya
nsını geri c;ekmek için yeni teklifte 
bulundu, bundan başka Akdenizde İn
giliz gemilerine karşı tecavüzlerini ar
tıran Frankocu denizaltı gemilerine 
karşı en şiddetli mukabele tedbirleri 
almağa karar veren İngiltere hüku
metinin bu yoldaki tekliflerine derhal 
muvafakat cevabı verdi. Bu suretle 
İngiltere ile İtalya arasın.da Akdeniz 
meselesi üzerinde anla.sına müzakere
leri başlamak üzeredir. Dikkat edile
cek bir cihet de şudur ki şimdiye ka
dar Italya ile İngiltere arasında baş
layaıı, fakat hepsi de birer sebep ile 
neticesiz kalan anla§Ina müzakerele
rinde ilk teşebbUs İngiltere tarafın
dan geldiği halde bu defa bir nevi is
ticale bC117.Cyen teşebbüs daha ziyade 
ltalyadan geliyor. Hem de bu teşeb
biis daha birkaç hafta evvel iki mem
leket arasındaki deniz silahları yarı
şı en şiddetli bir çarpı~ma manzarası 
aldıktan sonra vuku buluyor. 

O halde tabii olarak hatıra gelen 
sual budur: 

- Acaba İtalyanın tngiltercye kar
§t takip ettiği rekabet ve mücadele 
siyasetinde bir değişiklik mi ba.şla
yor? Almanyada olan hadiseler Ye ha

reketler Avusturya cephesinden bir tür 
lü emin olamıyan Ro::na. hükfunetini 
endişeye mi düşürüyor? Alman yanın 
Romadaki bUyük elçisinin Mussolini 
tarafından gösterilen teveccühlere 
rağmen birdenbire azledilmiş olması
na ltalya hilkO.meti siyasi bir muka
bele de mi bulunuyor?,, 

B nlnr 6yl sua lerdlr ·ı bugUnkU 
ahva.I ve §era:it içinde ne (evet), ne de 
(hayır) denilebilir. Ancak hadiselerin 
takip ettiği istikameti tcsbite çalışır 
iken bu şüphe noktalarını ihmal de 
doğru değildir. 

Yine bu arada Londradan gelen tel
graflar arasında bir haber göze çarpı
yor: Almanyadaki değişikliklerden 

memnun olmayan Londra hükfuneti 
Berlin ile cereyan eden siyasi konuş
maları kesti, deniliyor. İtalyanın İn
giltere ile Akdeniz meselesinde anlaş
mak .için isticale benzeyen vaziyeti i
le bu haber biribirini okşayan iki ha
disedir. Bununla beraber Almanyada
ki değişiklikler olurken birçok kimse
lerin zihinlerine: 

- Acaba bu değişiklikler ttalyaya 
siyasi bir darbe vurmak isteyen !n
gilterenin Berllnde yaptığı bir teş
vik eseri olmasın?,, 

Diye şüphe edildiğini de unutma
mak lfizımdır. Bunu hatırl:ı.tmaktan 

mnksadnnız Berlin • Roma mihveri i
le Londra - Paris mihveri arasındaki 
mUnasebetlcrin ne kadar kaypak bi
rer yatak üzerinde hareket ettiklerini 
göstermektir • 

Hulasa Almanyadaki deği§iklikler 
bir taraf tan İngiltere ile Almanya a
rasında. İtalya aleyhine olarak vuku 
bulan gizli bir anla!iffianm neticesi 

· gibi göründüfffi halde diğer taraftan 
İtalya ile İngiltere arasında Berlin -
Roma mihverinin kırılınasmı mucip 
olacak bir yaklaşma manzarası an.e
diyor. Biribirine tamamen zıt olan 
bu iki ihtimalden hangisinin tahak
kuk ve teeyyild edeceğini anlamak için 
tabii hadiselerin yeni inkişaflarını 
beklemek lflzmıgeliyor. 

ASIM US 

7 eh irdağda st{ldgu
rr. un temeli atıldı 
Tekirdağ, 8 (A.A.) - Bugün. saat 

beşte Tekirdağ stadyumunda temelat
ma merasimi yapılmıştır. 

Törende söylevler verilmiş, Trakya 
U. M. D. Tekirdağ valisi, Tümenko
mutanı, meınur'.r. ve kalabalık halk 
bulunmuştur. Son olarak General Dl
rik gençlik namına ve spor hakkında 
söylev vcrmi§ ve ilk kazmayı vurmuş
bır. 

. , 

iNGiL TEREDE 

Modern mekteprerde terbiye sistemi 
FUmler çocuğun terbiyesi üze· 

r·nde çok müessir oluyor 
Maarifin mazisi ile bugünkil modern 

terbiye sistemini tebarüz ettirmek mak 

sadile Lon'drada büyük bir lıjültür ser· 
gisi açılmıştır. 

Sergi, Nüs Kroknil gazetesinin te
şebbüsü ve resmi kültür müesseseleri 
nin yardımı sayesinde meydana geti
rılmiştir. Sergi halktan başka bütün 
okullardalr,i talebelere de gösterilmiş • 
tir. 

Sergiyi ziyaret edenlerin gözü önün
de, 1ngilterenin eski ve yeni bütün kill 
"tür faaliyetleıi canlanmaktadır. 

Bugün mekteplerde okuyan İngiliz 

çocukları, bu faaliyetleri gördü"Jsten 
eonra 30-40 sene önce doğmc..dıklarına 

sevinecekler, ve 20-30 sene sonra doğ
m~dıklarına da pişman olac;ıklardır. 

Şimdi serginin içine girelim: 
Kapıdan içeri girilince, ilk göze 

çarpan şey, büyük ve geni§ jimnastik 
salonudur. Mekteplerde çocuklara yap 
tınlac.ı!< jimnastik hareketlerine lazım 
olan bütün aletlerin envaı, fakat en 
iyileri burada gösterilme'l)tedir. Muh
telif memleketlerden buraya getirilen 
mektep taleb::lerine her gün bu salon
da jimnastik talimleri yaptmlmakta
tiır. Milli sağltı:nlık umdesinin bütün 
maddi tezahürleri de bu salonun için
dedir. Jimnastik mütehassısları ziya
retçilere lazım gelen izahatı vermekte
dir. 

Jimnastik salonundan sonra, model 
ve levhalar halinde, mektep binal~n

run şekil ve pffuılan gösterilmektedir. 
İngiltere, Frar.sa, Almanya, Holanda, 
Yunanistan, Filistin, İtalya İsveç ve 
1ngiltere'de yapıl:ın modern mekteple
rin küçük modellerini burada görme'lcı 

, mümkündür. İngilizler 935 yılında ter
tip cttililcri l O yıllık planlarını burada 
teşhir etmektedir. Güzel, sıhhi ve mo
dem rnekfep binaları inşası için İngiliz 
hükumeti belediye ve vilayet meclisle
rine büyük maddi yardunlatlda bulun
maktadır. Bu sergide, eski karanlık, 

dar, gayri sıhhi ve kullz.ııuşsız geçen 
asrın me"Jstep binalarile en son inşa 

edilen binaları yanyana görmek müm
kündür. Yeni D!ektep binalarında her 
şeyden evvel genişlik ve güneşe ehem 
miyet verilmiştir. 

Geniş avlu ve bahçelerle, jimnastik 
salonları ve mutıllimlere mahsus bü
yük odalar vardır. Mddern binalardan 
bazılarında pencereler yerden tavana 
kadardır. Bu pencereler bir sanator
yomu, yı:a.'ıut camdan bir çiçekliği an
dırıyor. Köy mektep binaları o §ekilde 
inşa edilmektedir ki, gündüzleri çocuk 
lann o~umasma yarasın, geceleri de, 
köydeki entellektüel ve kültür çalışma
larına merkez olsun. 

Maamafih, bir pedagoğ, bir talebe 
ve bir r.ıi.le reisi için iyi ve sistemli tah
sile gUzel binalar inşası kufi gelemez, 
binaenaleyh bu binaların içinde görü
len işler nedir? Çocuklar nasıl okutu
ruluyor. Verilen terbiyenin kıymeti var 
mıdır? Modern me~cpçilikte İngiliz
lerin buna her şeyden fazla ehemmiyet 
verdiği de bu sergide görülüyor. 

Eslr,i terbiye sistemi ile yenisi arasın 
daki fork gayet büyüktür. Öğretme 

metodlan sergide levhalarla tebarüz 
ettirilmiştir. Kitaplar, tod.ris alatı, ve 
saire burada gösterilmiştir. 

Bütün İngiliz mekteplerinde, erişi!- ' 
mesi arzulanan hedef için tatbik edi
len metodlar, çocuğun kaft.Gmı naza
riyat ve kitaplardaki yazılarla doldur
mak değildir. Bu nazariyatx ameliyatla 
tamamh:ımak için çocuğun ruhundaki 
temayüller tahrik edilmektedir, 

İngiliz me1'teplerindeki tedrisat haf
tanın bir gününde amelidir. 

ilk ve orta mektepleri bitiren kızla
rın yalnız okuyup yazma bilmeleri ka
fi görülmiyor. Ev sahibi bir kadın gi
bi pratik bir şekilde her işten anlama
ları icap ediyor • 

Sergideki kızlar şubesinde, bir krz 
mektebin'de, günün nasıl geçirildiği 

gösterilmiştir. Muhtelif odalardan ba
zılarında 7 den 14 ~·ıına kadar kızlar, 
bir ev ktidınırun yapacağt bütün itleri 

görüyorlar. Tahtaları temizliyor, ~ 
mek pişiriyor. Bir arkadaşını yeme~ 
alıkoyuyor. Öğleden sonra çama§ır _>t 
kamakla, elbise ve çorap yamaına.k.La 

geçiyor. Saat beşte ~y veriliyor. O~ 
dan sonra akşam yemeği için hazırlanl: 
lıyor. En nihayet uyku İ§leri düşUnU: 
lüyor. 

Bütün bunlar sergide pratik bir ~ 
kilde gösteriliyor. Çocuklara ait §Ub~ 
!erden çek.iç sesleri geliyor. Amele ~ 
bisesi giyen çocuklar örs üzerinde 1'1; 
madeni döviıyor. Öbür tarafta bir ağ~ 
yontuluyor. Çeşit, çeşit aletlerle bil; 
yük bir fabrikada çalışılıyormuş gi61 
her türlü i§ler üzerinde çalışılıyor. B~ 
çalışma arasında mel:teplere Dit kıı'l!'I 

bUtün alet bu sxralnr oda tamir ediliyo;: 
Çocuk yuvası ve bakımhanelerind' 

3 den 5 yaşına kadar küçük yavrula:~ 
seyircilerden hiç çekinmeksizin, b~ 
program dahilinde günlü'kj hayzdarııU 
yaşıyor. Verilen terbiyeyi harfi harfi" 
ne tatbik ediyor. 

Serginin başka bir §Ubcsinde, tal~ 
Ier, mektepte çıkardıkları mecmuaxt 
bir tabı makinesini:Ie Da.sıyor resimle~ 
yapıyor. Yazıbrını yazıp diziyorlar. ~~ 
şubede oymacılığa ait çocukların ke'!j 
di ellerile yaptık.lan sanatkarane baiı 
mamulat teşhir olunuyor. Başka bit 
salonda, talebe, k,oskoca bir evi in~ 
ediyor. Bir Afrika köyü kurmak içit1 
çalışıyotlar. Başka bir köşede bir saai 

• r 
yapmak için modeller yap1lıyor. PJaıt" 
lar çiziliyor. Bir vapuru kızaktan de4 
nize indiriyorlar. 

Temiz havalarda ve açık mclcteplet"' 
de o~uyan çocuklara çiçekçilik, bahçi" 
vanlık, meyvecilik ve çiftçilik öğretl .. 

;/ 

liyor. Biff'tin lngiliz mekteplerinde bl" 
rer mecmua çıkarılıyor. 

Serginin başka bir salonunda da İ'?' 
giliz mekteplerinin yütde 83,3 ünde 
kabul ve t<:ıtbik edilen (sütçülük pli" 
ru) tebarüz ettiriliyor. 

Bu planın tatbiki için satın almatı 

sütlerin parasından üçte i1Ç.sini devlet, 
üçte birini de talebeler -veriyor. Buna 
mukabil sütçülük planına yazılan he1' 
talebeye günde bir kilo temiz sUt 
gayet ucuz olar<.ık dağıtılıyor. 

Sanat mekt lerini ikmal eden het' 
talebe mesai nezaretinde müteşekkil 
bir komi:ıyon huzuruna gidiyor. Meslt" 
ğine göre verdiği izanattan, bu komi&' 
yon talebeyi iş borsaları vasıtasile va" 
zifeye t:-ıyin ettiriyor. Bu suretle he! 
sene binlerce genç münasip ve fa1.'" 
dalı olabilecek şekilde iş bularok heıt' 
nefsine, hem de (levlete nafi oluyor. 

Serginin en enteresan tarafı gudur: 
Büyük bir salonda pedagojiye ait nU" 
tuklar veriliyor ve çocuklara sineın' 
filmi gösteriliyor. Film, İngiliz çocuk· 
b:-mm terbiyesi üzerinde çok mühiıO 
rol oynuyor. çocuklar için en merakİl 
olan filmler, hayvanat bah~eleri, tele
fon sistemleri. Dünyanın büyük hari
tası, hava postalan, telefon işleri <1e 
saire .. Çocuklar bu filmleri gayet :me
rakla seyretmektedir. 

Çocukların elbise giyimlerine ait 
şube ile, mekteplerin mobilyası, ço:u1' 
kitapları, çocuk edebiyatı köşeleri set" 
giyi tamamlıyor .• 

Romanyzdakl 
Rns !Jlaslahatgüıarı 

kaçırılmış! 
Bükrcş, 8 (A.A.) - Havas AjnIY 

sı muhabiri bildiriyor: 
Sovyet maslahatgüzarı Teodor J3ı.1' 

tenim esrarengiz şerait dahilinde k01 .. 
bolmuştur. Sovyet sefarethanesi, :oıns
labatgüzarın kaçınldığmı zanneoneJC
tedir. 

Paris elçimiz 
Hariciye nazırı tarafında" 

kabul edı idi 
Paris, 8 (Hususi) - Hariciye 1'1~ 

zın B. Delbos, dUn Türkiye büyilk e 
çisi. B. Suat Davaz ile Yugosla.~ 
orta el~isi B. Priç'i kabul etmi§tir• 



!---~ 
İzmit mektupları ............................................................ 

le hayat nasıl 
geçiyor? 

1f alkı kahvelerden kurt aı mak lazım 
. İzmit (hususi) _ Anadolu şehirle· 

tinde gece hayatı hemen hemen yok gi
~~~ir. Nihayet saat )irmi bir olunca so
"<U{ ve cadd~ler tenhalaşır, gün battı, 
R~vur yattı mic;ali her kes e\'lerine çe
iilir. Fakat, Aqadolunµn bir methali ,.e 
Sl.anbulun bir mahallesi sayılan bizim 
lıznit de, maalesef bu kay:ıddan vareste 
değildir. Hatt~. bir çok anadolu kasaba
ları, köyleri ve şehirleri bilirim ki, lz
rnitten daha çok eğlenceli ve hayatidir
ler. lzmitin pek kalabalık olan memur 
SUbay ve öğretmen sınıflarını da dü~ü
necek olursanız bu hayat niçin yok aca
ba diye hayret ve şaşkınlık içinde kalrr· 
Sfnız. 

Öyle sanıyorum ki. bünye ''e kemik· 
!erimize kadar işlemiş olan Declikodu ha: 
talığı, bizi bir ççok va.51f \e haletlerden 
tlıahrum hırakrnaktadır. \'e İzmit dedi· 
kOdunun en bol olduğu şehirlerin baş 
lıcalarındandır. 

* 1(. "" 

Son seneler içinde lzmit içtimai haya-
tında bir kalkınma oldu. Iımitin ileri 11;'! 

len camia;;mı balo \'e konscrlercle gör
:tne?.Je se' inıyoruz. fo'akat. hu pek S<>Y

tek oluyo•. 
J.ier sınıf halkı gece hayatına alı~tır

ll'lak, onlara medeni benl;ğini g• termek 
\'e öğretmek lazımdır. ltiraf etmeli ki. 
lıznit Halkevi, binasının küçük. işleri
nin geniş ve şumullü olması itibariyle, 
0nu her sahada faal kılamıyor. lzmit 
lialkevı polikliniği, Türkiyede hiç bir 
liatkevine nasip olmiyacak bir kıymette 
\'e nıükem.mcliyettedir. 1\füzik ve kurs 
§Ubeıeri de canlıdır. 

Fakat, mesel§.. temsil kolu, kendi var 
lığı ile bir hareket yapmıs ~ayılarnaz. 

Bizce Halkevindc çalışan elemanların 

daha çok ateşli ve daha çok istekli olma
ları şarttır. 

fzmitte çok olan kahveler her gün bi
raz daha artmaktadır. Her kö~ ve bu· 
cakta "Tevekkel taalallah '' (Elkasibii 
Habibullah) levhalaı ve şahmerdan re· 
simli kah\eler vardır. 

Bu kahvelerde duman ve pis hava i
çinde tavla. iskambil. 66 oyniyan genç 
insanlara günün her saatinde rastlamak 
gerçekten hüzünlüdür. Kahve ibtilası lz 
mitte şikayet edecek kadar çoktur. Fa· 
kat. bu genç insanlan mazur ve hatt~ 
haklı görmemek de elden ~elmez.Onlara 
''erecek. onlan çatısı altına topliyecek ne 
yimiz var. 

Uılızede Halkcvi akla gelir ama, yu
karda da söylediğim gibi Halkevi binası 
yüzlerce insanı istiab edecek gibi değil
dir. 

lzmitin münevver zlimresinin hakikt 
bir bahtiyarlığı varsa, o da deniz orkes
trası tarafından her harta muntazam bir 
şekilde verilen kon erlerdir. Haftada iki 
ak~ da Ertuğrul Sadi tiyatro heyeti 
temsiller , ermekte ve rağbet görmekte· 
dir. Bir müddet kapalı duran sinemada 
yeni bir idare tarafından işletilmeğe baş 
lanmıştır. 

Bu kış aileler arasında pek salğm olan 
tombaladır. Bir kaç aile bir araya geldi 
mi tombala oyniyarak vakrt geçirmekte
dir. 

Baykal 

T'arsus ovasında 
Sulama işle1:ine başlanıyor 

. Tarsus (hususi) _ 5 şubat günü şeb 
timiz bir bayram gününü yaşadı. Ada· 
~.ve Mersinden gelen }'ÜZlerce davet
ının huzuriyle Berdan ırmağı üzerin
de regülatör ile sağ \'e sol kana!Jan in
§aatının temel atma töreni Bolatlı köyün 
de Yapıldı. 

Saat birde Adana ve !\tersinden gelen 
davetliler i tasyonda kaymakam ve bele
diye rcisi ile bir çok zevat taraf mdan 
J.-.a:-şılandılar. Gelenler arasında sayın 
\'ali \'e Parti başkanımızla muhterem re 
fikalan, belediye reisi, Halke\i başka· 
llı, İstanbul mebusu Atıf, Ercümend Ek 
reın Talu ve daha bir çok tanınmış si
tnalar bulunuyoldu. Hazırlanan arabala
ra binildi ve tören yerine gidildi. 

d' Burada görülmeğe değer yerler gezil
'.~ten sonra törene su işleri müdürü· 

l'IUn bir sö~·le\·i ile başlandı. 
Bundan sonra ziraat odası reisi umu· 
~ llleclis aza ·ından Mahmud Saip bir 
Söylevde bulundu. Bilfihara muhterem 
~'ali1?iz kıymetli bir hitabe ile kordelayı 
b~' ve törene başlandı. Gelenlere çay. 
d~skihi, kahve ve limonatalar ikram edil 
l, 

. liaıkın sevincine payan }'oktu. Cumhu 
~Yetin feyizli elleri susuzluk endişesjle 
h?r sene korku ve ıstırap geçiren bu mu-
21 •te ilmi ve iman vermiı;, memlekete se 
ınC\i a~gari üç milyon kazandıracak bıı 
1 U~zam işin de ba5arılmasını temin ey 
ernı~u. 

C: lier YÜZ güllıyor, her kes seviniyor ve 
di~·~huriyetin lJlu Onderine kalbiyle, 
d ı~ıe ve mevcudiyetiyle ya53 Ulu On-
e~ Var ol teme.-ınilerinde bulunuyordu. 

:rı· terasını bitti. Her kes gülüyor ve se\'ı 
~du. Bu sevinç her geçen günde biraz 

artacak ve uziyacaktır. -
tn~lenıer, Yerlerine döndüler ve bugün 
o d saauer geçirdiler. \ 

l'asınan5yede verilen konfe· 
llslar a·aka re karşı·anc[I 

on0srnaniye (hususi) _ Ü$maniyede 
retın~ g~ndenbcri orta ve ilk okul öğ

enten tarafından belli gün ve saat· 

lerde akşamlan bütün gazinolarda cu
ma günü camilerde halka hava ~aldır
malarına karşı sivil korunma hakkında 
~ok glizel \'e çok istifadeli söylevler ve
rilmektedir. 

Halkımız bu hayati ve milli davayı 
çok büyük alfilca ile takip etmekte, söy 
!ev yerlerinde oturulacak yer dahi kal
mamaktadır. 

Söylevler bilhassa sivil korunma hak

kında ve halkın yapabileceği şekilde 

olduğundan çok hayırlıdrr. Halk usan

madan seve seve dinlemektedir. 

KURUN-. 
ti.AN UC UE11.ERI 

Tıcaret lhiıılarının c;ı.nlim · sııtırı son. 
dnıı ıtilıııreıı iliın sayfnlıırıııc!o 40, iç say
roıarılıı 50 kuruş; dört~üncü snyfada 1, 
ikinci ,.e u~fincüde 2. birincide 4, baş. 

lık :>ıını kc'inıcce 5 liradır. 1 
Bül ıik, çok ılc,·ıımlı, klişeli, renkli il!ın 

vı:rcnlerıı ayrı ayrı indirmeler yapılır. 
Jlc.,ıııi iliilllıırın santlın ·satırı 30 kuruş
tur. 
Ti carı .:mlıfyelle olnııuan kü,ük ildnlar: 

Bir defa 30, iki ıJefosi 50, üç defası 65, 
diki ıldası 75 ,.c on defosı 100 ku.-uştur. 
Cç il) lık ıı;ın vereıılerın bir defası l.ıedn. 
vaılır Uiirt satırı seten iı:inların fazla 
s:ılırl:ırı beş kuruştan hesap edilir. 

Ullt }ıi:mt:/ k11pOllll ntliren/ere kü. 

r;ük illın tarifesi yii:c/e 25 indirilir. 

f<URllN heın dl'~'.'llclnn clo~ruya, kcn. 
di idııre yerinde, hem Ankorıı c:ııl•!!!:!;;. 
de \'akıt \'urılu allınılo KE\IALEDDlN 
IBEN illin hiirosıı eliyle il!rn kabul eı.lır. 

(Oiironıın telefonu: .!0335) 

Piyano konseri 
Kon ervatuvann kıymetli piyano pro

fesörü Ferdi von Statzer l 1 şubat 938 
cuma günü saat 17.30 da Fransız tiyatro 
sunda resital \'erecektir. 

Programda: Bach. Mozart, Schbert. 
Beethoven, Liszt ve Dohanyinin en miin 
tehap eserleri vardır. Sanatkar Ferdi \On 
Statzere muvaffakiyctler dileriz. 

'1- KURUN' r.- § ŞUBAT - 1938 
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l'!O. 32 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Marlen Ditrih' in bana 
oynadığı oyun 

Kapı açıldı, artisti kucaklamak için ileri fırladım, 
birde ne göreyim ... 

Perdede gördüğümüz cambazlıklar 
ekseriya yıldızlar tarafından yapıl
maz. Bunlar da yukardaki gibi-Double 
çiftlenmiştir. Yani iki kiııi bir kişi gi
bi gösterilmiştir. Fakat hakiki dövüş
me sahneleri de vardır. Müthiş yum
ruklar atılır. Bunun şakası yoktur. 
Hakiki yumruk atılacak denilecektir. 
Bu gibi sahneler ekseriya en sona bı
rakılır. Bir artist yumruğu yedi ve 
sahne muvaffak olmadrmı derhal ar. 
tiste buzlu bir maske geçirilir. Böy. 
lece yüzü çürUmcz ve şişmez. Birkac; 
dakika sonra sahne tekrar edilir. Ar
tist bir yumruk daha yer. Artık bu 
iş rejisörün in.<Jafına kalmıştır. lste
diki kadar, sahne muvaffak oluncaya 
kadar, yumruk attırır. Sahne bittik
ten sonra, stüdyonun hastabakmsr 
gelerek Hızını olan tedaviyi yapar. 

-XIV-

Dünyanın ildnci güzel mezarlığı,· 

• bir mezar nastl ve kaça satm alınır' 
Bir Türk-ün ~ na gelc,ılcr; Kül ü1Cf! 
vücutlukır; A mcrikada gül mezarlı

ğında yatmak kaça mal olurt Vücut
lular kısmının tek artisti; ölünün bi
le ba§'lna neler gelir; ihi anne mezarı 
arasındaki fark; Holitmdun en bilyitk 
çiçekçisi Türkiyelidir! •• 

• 

İtalyanın (Ccnova) şehrindeki 

''Compo Santo,, mezarlığından sonra 
dünyanın en güzel mezarlığı mutlaka 
Holivuddadır. Holivud mezarlığı Wes- • 
ter Avenuc'dedir. Buraya ''Ebediler 
mezarlığı,. ismi de verilir. 

Holivudda ölen sinema yıldızları 

jşte bu mezarlıkta ebedi uykularına 

dalmışlardır. 

Burası yüksek palmiyeler ve sıcak 
iklime mahsus ağaçlarla süslenmiş; 

çok güzel bir parktır. Mezarlık oldu· 
ğu ancak iki adımda bir dikilmiş taş
lardan belli olur. Ancak servi ağacı 
yoktur. Parlak bi! yeşillik insanın gö
zünü kamaştınr ve ağaçlar kuşlarla 
doludur. 

Mezarlığın ortasında tarif edilemi
yecek kadar güzel büyük bir göl var
dır. Mermerden yapılmıştır: lçcrisi 
renkli su çiçekleri ile doludur. 

Kıymetli mermerlerden yapılmış 

mezar taşlarının bazıları birer beykel
traşhk abidesi sayılacak kıymette • 
dirler. 

Bunlar ekseriyetle İtalyan heykel· 
traşları tarafından vUcude getirilmiş
tir. Birçok mezarların üzcr:nde kuRla
rm su icmesine mahsus yerler vardır. 
Bu havalide pek çok bulunan ~aka ve 
giivercinler buralardan su içerler. 

Hollvudda oturan aileler hayattrı 
iken kendilerine mezar ~·eri s:ıtın a
hrla r. Bazıları me7.ar ta~larını bi1e 
vantmır:ık yerlerine kovdurur. hatt~ 
iizer'nrine d~~duk':ırı tarihi yazdırtır
lar. Öldükleri t~rih te içine girdikleri 
zaman ovulur. On sene evvel yapılmış 
olan bu· mez!lrhğın mütehas!!•s bah
çevanlnn vardır. Çavırlar. çiçekler, 
henctin sulanır ve yetiştirilir. 

Mezarlıkta hususi bir yakma fnrunu 
mevcut.tur. Birçok kimseler öldükten 
sonra vasivetlcrine göre burada ya
kılır ve kilileri. servetine nazarnn. al· 
tın. ctimfü:; vevn celik bir kutuya ko
nulnr~ le cnmek~nl:ı rda muha.fazı. nlu· 
nur. Kutu iizıırinde onun ismi. doğdu
ğu ve öldilbrü tarihle?' yazılıdır. 

U oliırudcla Lon Şaneyin mezarı 

'Gıizcl yıldız Soya Tlen' 

llolivııdrla Ta1-.sitle Mezar Almıyor 

Amcriko.ya mahsus garabetlerden 
olarak meuı.rlar taksitli tediyat ile 
ic satılır. Mesela a bk dolar 

\'erilerek satın alınır. Aınerikada me
zar başlıbaşına bir meseledir ve ayni 
zama~da bir i§tir. Mezarlıklar ynp:ın 
ve işleten büyük sermayeli şirketler 

vardır. Bunlar gazetelerde ilanlar ya
parlar. Size Ameriknya ilk defa gi
den ve lisan bilmeyen bir Türkün ba
§Ina geleni anlatayım: 

Gazetenin birinde güzel resimler 
görmUş. Bunları kiralık köşkler zan
netmiş ilanın altındaki cetvele ismini 
doldurarak bedava gönderileceği söy
lenen kataloğlan istemiş. l{enclisine 
gönderilen kataloğlan görür görmez. 
bunların yazlık sayfiye nanı değil me
zar iIAnr olduffeunu anlamı~ ama işte 
işten geçmiş. Üç gUn sonra iki kişi 

gelerek çalı§tığı şirkette k~ndisini a
ramışlar ve yakasına yaprnarak mut
laka bir mezar almasını teklif ~tmiş. 
ler. Mezarlıklarmm gilzelliğinde.'1 ~ • 
cuzluğundan alı3 kolaylıklarından 

bahsetmeğe başlamışlar. Birincisinde 
ellerinden kurtulmak için biraz düf}ü
neyim demi§. 

0

lkinci dcf a yine gelıtılş
Jer. Bu Clefa Jcenafsfnf yok dedirtmiı:ı; 
nihayet bunlardan yakasını sıyırama· 
yacağıru anlayınca kendisinin yaban
cı olduğunu ve burada da ölmeğe ve 
mezara girmeğe niyeti olmadığını sö;·
leyerek bu müziç adamların elinden, 
bir iki homurdanma ile kurtulmuş . 
Çok sevimli olan bu aziz yurttaş şirn· 
ai memleketine dönmüştür. Ara sıra 
bu hikayevi anlattığı zaman kahka -
halarla gülmemek kabil değildir. 

Işte Amerikada meuı.r ve mezarcı
lık böyle bir mesele ve bir iştir. 

' Biz yine Holivud mezarlığına döne-

Um. 
Bu mezarlıkta en ucuz yer 500 do

lardır. Artık koca mezarlığın kıymeti· 
ni siz takdir ediniz. 

Parkta yani mezarlıkta büyUk ve 
uzun bir bina vardır. Buraya Tathed

. ra1 Museleum derler. İçerisi mermer-
dir ve birçok koridorlara ayrılmıştır. 
Pencereler kiliselerde olduğu gibi 
renfr~renk re!!imli camlarla kapatıl
mıştrr. Bu Museleumun iki dairesi 
vardır. KUlliller; vücutlüler. Herke
sin bir ahiret yani mezar numarası 

' varclır. Killlüler tarafmdaki duvarlar 
cam dolııplarla taksim edilmiştir. Kü· 
çük ve büyUk kutular bütün duvarları 
kaplar. Bu cam dolaplar içinde yakı
lanların kUllerini taşıyan kutular ve
ya kRvanozlar bulunur. Bazı kavanoz
ların tçinde birkaç kısım var. Her kıs
ma an~en birinin külü konmuştur. 

Böyle bir cam göme kül olarak yat
mak 250 dolardır. İki kişi bir cam 
gözde yatmağa ra?J olursa kirada t.en
zil~t ya"lıhr; ikisi 400 dolara yatabi
lirler. Üçten zivade olur ve kiillrrin 
biribirine kn.rıştırılmasma muvafakat 
edilirse • yani aile mezarlığı • 600 do
lar verilmek lô.zımdır. 

Güzel Barbara La Marr ve kahra
man Louis Wolheim ki.Ulü kısımda 
vatmaktadırlar. Vücutlüler kısmında. 
tek bir sinema yıldızı vardrr. Her pa
zar glinU hunu zivaret için burava. 
bi~ok kimseler gelir Ye çlcekler ~e
tirirler. Bu ölil,. perdenin bir tanecik 
Valentinosudur. 

Vücutliiler kısmında l'Y'~7.ar yerleri 
duvarlarla ayrılmmtrr. Her biri bir 
tabut girecek büyüklliktedir. Üzer
lerinde mennerden taş kapakl:-r var-



10-KURUN -~ 'g ŞUBAT-1938 

Şehir Meclisınde allnan geni harar/ar ... 

T omobilleri 
müşteri almak için 

yavaş yavaş dolaşamıyacak 
Tramvaylarda gaze~e sahlmayacak.- Dolmuş lAvhası 

olan ra:nvay ara binmek, duran tramvayların 
önünden geçmek ya salt tır 

Şehir meclisi dün saat on beste bırinci 
reis vekili bay ecip Serdengeçtinin baş
kanlığında toplandı. 

Geçen celsenin ıabtı okunduktan 
sonra ruznameye geçildi. 

Yinni yedi maddelik ruznamenin 24 
maddesi 'ergi ve resim borçlanndan do
layı bir çok mükellefler hakkında tahsili 
emval kanununun tatbik :edilmesine 
dair m~am teldHi idi. Bu mükellefler 
ihtisap, süs köJXiri, av köpeği, tanzifat, 
tente ve seyir, çöp, dellaliye ve belediye 
vergi ve resımlerinden borçlu bulun
maktadır. Bunlar hakkında tahsili emval 
kanununun tatbiki hakkındaki teklifler 
kavanin encümenine havale edildi. 1 
Dolmabahçe-Gümüşsuyu yolunun gc- ' 

nişletilmesine dair kısmi imar planının 1 
şehir ihtiyaçlarına uy~'Wl görüldü~ü hak
kuıda mülki; e ve nafia encümenlerinin 
:müşterek mazbataSI okunup kabul edildi 

Et fiatlarınm mUrakabesi için teşkil 

olunacak komisyona üç aza seçilmesi 
hakkında makamdan gelen teklif okun
du. Bay Refik Ahmed Sevengil söz ala-

dır. Bu kapaklar çimento ile örtül -
müşse içerisi "meşgul11 demektir. lşte 
Valantino da böyle bir mermer kapak 
altında yntmaktadır. Mermerin Uzeri
ne konulan bronz plakta artistin ismi, 
doğu.ın ve ölüm tarihleri yazılıdır. 

Mauscleum'un bekçisi yani mezar. 
cısı Roger Petterson gUzel yüzlü bir 
adamdır. Sekiz scnedcnberi burada ça.. 
lışıyor. Dünyanın her tarafından bu
raya gelen gazetecileri tanır. Kendisi
ne kim olduğumu söylediğim zaman 

ntin.ılnun ~JD,I l>ir
4
Tiitk ~

llete sin ziyaret etmesinden 
memnun kaldı. Ve b:ı.na, tuttıığu hatı
ra defterini imza ettirdi. Burada İn
giliz, Fransız, Çin, Japon, Hind, bil
tün dünya gazetecilerinin imzalan 
vardır. Kendisine Rudolf Valantino 
hakkında bildiklerini söylemesini ri
ca ettim. Bakınız neler i5ittim: 

"Rudolfun pek çok borcu vardı. Ö1-
cliiğü zaman kendisinde bir mezar 
parası bile bulunma.yordu. Onu çok 
seven ve aktörü sinemacılığa teşvik 

eden Madam June Mathis Balboni a
ilesi için satın almış olduğu mezarı 
ona. verdi: oraya gömdürdü. Madam 
Balboni dört mezar satın almı~, birine 
kocMını gömdürmüş, diğerlerini ken
disiyle çocuklanna ayırnııft;ı. Bu me
zarın kıymeti 1000 dolardır. Valanti
no maden bir sanduke i~inde yatmak
tadır. Bunun kıymeti de 5000 dolar -
dır. EUtün bu paralan Madnm Balbo
ni vermiştir.,, 

"Valantinonun ölümünden bir sene 
sonra Madam Balboni de öldü. Ve o
nun altındaki yere gömüldü. Şimdi ço
cukları V aln.ntinoyu buradan çıkar -
mak isteyorlnr. Yakında müracaat e
decekler. Yerler çocuklar namına ol
duğu için. biz bu sandukeyi buradan 
kaldırmak mecburiyetinde kalacağız.. 
Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bayat
ta bu kadar .>evi1en artist için kimse 
para. vermek veya p:ıra toplamak iste
miyor. Bakı:ı.lrm ne olacak.,, 

Sayın okuyucular, Holivudun ne de
mek olduğunu şimdi aı.ılayorsunuz 

değil mi? Servet, şöhret, i"ıti'.}nm fa
nı imiş. lşte bütün dünyanın tanıdığı 
çıldır:asiye sevdiği Valantino. Bugün 
ona bir mezar yeri alacak kadnr bile 
alfilta gösteren yok. Sinc.ma yıldızJığı
nm bütün faniliklerden daha fani ol
duğuna burulan büyük .bir delil -Olur 
mu? 
Yakında bir memrdan bile mahrum 

kalacak olan Valııntinoyn veda ettim. 
Bekçi bana :refakat ederek binn hak
kında malfunat veri~ordu. Bütün bi
na betond:ın olduğu için her mcz.arda 
iki hava deliği varmış. Bu delikler 
yapılmnz3a fcrmantc olan gazlar bü-
ttlıı blnnyı bt>mb Janmıe gibi uçurabl-

lirmil-

rak, komisyon azalı~'1Ila Bay Feridun 
Manyas, Bay Ccrnaleddin Fazıl ve bay 
Mu .... tafa Aşkını teklif etti. Teklif kabul 
edildi. 

Bundan sonra yeni belt'diye zabıtası 
talimatnamesinin müzakeresine geçildi. 
) apı yerlerinden çıkacak nakil vac;ıtala
nnın tekerlek temizleme mecburiyetinin 
tarla ,.c kaldırımsız yerlerden çıkacak ve 
saite de tC5mili hakk'ltlda Yeşilköy aza
sından bay Muharrem Naili geçen cel
sede yapılan teklif üzerine madde encü
mene iade edilmişti. Bay Feridun Man
yas tadil olunan madde)i okudu. Bu 
madde aynen şudur: 

2 - Yapı yerlerinden ve kaldmmsız 
ve çamurlu yerlerden gelecek arabaların 
tekerlekleri temiz olacaktır. 

Taksi otomobilleri hakkında 
Taksi otomobillerinin yollarda müş

teri almiyacaklanna dair olan maddeye 
Bay Refik Ahmed Sevengil geçen celse
de itiraz etmiş, Madde tadil edilmek üze 
re encümene iade olunmuştu. Yeni şekil 
okundu: 

"Yolcusunu bekliyormuş süsü vererek 
nakil \'aSrta1arnun bekleme yerlerinden 
baslm yerde dunnalan, yavaş yavaş do
laşmaları yasaktır." 

Bay :Feridun Manyas taksi otomobil 
!erinin sokaklardan geçerken durup müş 
teri alami~-acakları şeklinde maddeye 
ek olan kismm çıkarıldığını, bu suretle 
Bey Refık Ahmedin söylediği mahzurun 
kaldırıldığını bildirdi. 

l' oya kaldırmmula sıra halinde 
Bay Refik Ahmed Sevengil, ilke mek

tep tnl .. belerinin dizi halinde ya~ kaldr
nmlanndan gitmelerine müsaade edilme-
. · Uk.li.L~ Fnciimen bu..iekliü de_ 

~a'bu1 tmi,ıir. uallimlerin ıefakatiır 
de bulunan ilk mektep çocuklan dizi ha
linde yaya kaldxrnrilanndan yürüyebi
lecclderdir. 

Maddede halkın dizi halinde yaya kal 
dınmlanndan yürüyemiyecekleri yazılı 

idi. Dizi kelimesinin sıra kelimesine tav
vili hakkında Bay Refik Ahmed Seven
gilin yeni teklifi de kabul edildi. 

Gaıete mü' czzilerinin yaya kaldırım
larında gazete satmalan geçen celsede o
kunan bir madde ile mennediliyordu. Bu 
da bay Refık /ıhmed Sevengilin itirazını 
mucip olmuJi. madde encümene gönderil 
rnişti. Encün en bu itirazı yerinde bul
mu;., }-aya kaldmmlarında devamlı su
rette satıcılığı mennetmi~. ancak gazete 
müveuilerini bundan istisna etmiştir. 

Tıamvaylar hakkında 

Tadil edilen maddeler ka!>u1 olunduk
tan sonra traımray arabaları hakkında· 
ki hükümler okundu. 

Trarm ay arabaları yürürken birunek 
ve inmek rasatrma "tramva>•lar durak
larda dururkep yolcuların trarn ray hare
ket etmeden evvel motrisin önünden geç
meleri" de i!Avc edilmiştir. 

Bundan b:ı~ka, dolmustur, la:vhası a 
sıldıktan sonra tram'-aylara binmek ya
sak olduğu gibi tramvaylarda 5'll"ki f:'ÖY· 
ıemek, fena koku neşreden elbiselerle 
girmek, gürültü yapmak da yasakttr. 

Bir maddede uyüksek seSle konu§
ıthlk" da }'asak ediliyordu. Bir kısım aza 
bunu halkın hürriyetine bir tecavüz te· 
la!dri etti. Bir lasını bazı vatandaşların 
uzaktan uz:ığa ahbablık ederek gürültü 
yapanlardan ~iki\yet etti. Münaka_şa ne
tices" ndc "Yüksek sesle konu~ ya
sak" cümlesi maddeden çıkarıldı. Bun • 
dan ba~a tr'dl'Dvaylarda gazete satmak 
·da yasak .edildi. 

Tramvay arabaları oturma ve ayakta 
dwma yerleri dolduktan sonra fazla yol· 
clı alamiyacaklardır. 

Trarn\"3}' memurlan bunu temine rnec 
burdurlar. • 
Diğer nakil '-aSJtalan hak1andaki rnad 

delerin gôrü~ülmesine başlandığı sir?da 
ekseriyetin lmlmadı&rı görüldü. Bunun 
üzerine gelecek salı günü toplanılmak 
üzere ittımaa nihayet verildi. 

H.l.JRVlVa abone olu
nuz ve abone ediniz 

.· "llıf'•· . :n ~ , ... ~. , ·, , ı· - .•: · r ·; '. · ·· · ( Yeni Neşriyat 
Yumak 

)'-.aım--=-asralrlmlm.!I 

ti Hayriyeden: 
1911 deki crsnnun şairi 1938 de Yumak 1 

adlı şiir kit:ıhını çıkardı. Yumak - Sevgi· ı Bayramda 4 gün eyyamı ildi ye tarifesi 
Gönül Kemnn eserin bu dört bölüğü, hep l lblk dll kli 
yepyeni şiirlerden top anmış; lıcpsmde a e ~ce r. 
de f;Ctcn eylfille birinci ve ikinci teşrin 1 k • 
.. ~~~~~,'~~ •• ı .. nerı bôliJi!ünün "' .... az a o ara yalnız üçünciJ 
çasmdan yalnız ikisinde 1032 tarihini o- Pazar g u·. n u· ••• 
kuyonız. Demek bizim okunmaya ve ya-
zılnnlann ilmi tasnifler altında edebi kıy-
metlerini öl~meğe çnlışır gördüğümüz M. t - Pazar tar fes ode muharrer sos 
Behçet, soyadı aldısı (Yazar) ın hiiküm No. lı sefer aynen icra edilecektir. 
ve ıcsirJni şiıncli ele dahn olgun, dnha 

cnnh ve heyecanlı bir rucu ile şiir n- 2 - ve eyyamıadlye tarifesinde yazılı 
clislncle görilyor. Snir Behçet'in Yumağı, 
şe1d1de oıduğu kadar içinde. nıııı:ı da 182, 184 No.lı seferler 25 şer, 188 No.lı 
en yaşh güzelle, en laıe güzeli birle~lir-

-

mei;le irnkrın bulu)or, sefer 15 dakika sonra yapılacaktır. 
Nazım ıı~melin gPtird~i nnnm şekli- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nin hur:ı<l:ı nruz dediğimiz vezin ile teren- ı • 
nfim edenlerini göruroruı. (Sığ) dan şu 
mısralar ne kadnr giizel: 
Giiniiıı nydmh{jı gökten indi, 
IJirildb oldu oıimüştcn bir Sil. 

s,z[ımşlan. $ıi:iilü~~lcn lıir sıı. 

Su ışıl:tnn rivclef\, narindi, 
Cıvadan nvna, oümıişlcn aydı: 
Blrı oünıüş okla bin altın yay'dr. 

Akıncı TUrkUlerl 
Şair Fnruk Nnfiı Çamlıbcl yirırf kad.1r 

şiirini bu adin küçük bir kitnpta toplamıs, 

Knnoat kiilürıhanesi neşmtmiştlr. 
Akıncı 1'iirkllleri, her Türk senciııi c ..... 

kUl'UP cıberlcyeceiji güzel şiirlerle ön • 
müştür. Tnvsiyo ederiz. 

Br>ykoz Umurye.rindo Neft sanayi anonim şirketinin Belediyeye vergi 
ve reshulor borcundan dolayı Umuryerinde tnhtıhaczo alınan 24322 klld 
nıotorlnln 21 • 2 - 938 pazartesi gUnU saat 14 de Umuryerinde açık artırma 
ııo satılacağı ilfl.n olunur. (773) 

Rumellhisan yanındaki mezarlık 6nUDden gcton yol genişletlleceğln"' 
den mezarlıktan yola gidecek kısım kazıklarla ayrılmıştır. Bu kısımda 

kabri bulunanların ka.blrlerlnt diğer kısma nakil etmeleri ve 16 gUne P'" 
dar na"kil cdlllllJ3yen kabirler belediyece kaldınlacağı 11An olunur. 

(B.) (772)J 

Bin SET.l'I GOT.GESI- Nakil T'asrtnlnrının Beyoğlu cihetinde takip edecekleri yol istlkame~ 
ı 

KUŞ CIVILTILART lerlno dair verilen karar aşağıya yaz1lmıştır. llft.n olunur. 
1 - Galatadan Taksim istikametine gidecek olan motörsilz yük vesai .. 

ti Şişhane - Tozkoparan - Arslan sokağı - Kalyoncukulluğu - Tarlabaşı ca.d• 
Yusuf 7.iyn Ortaç iki şiir kitabı neşret

miştir. (Kuş cıvılhlan) şairin çocuk şiir
lerini topluyor. (Bir selvi gölı::eslnde) de 
şimdiye kndnr kitap haline konmamış şiir
lerinin en güıeJJeridir. Knnnat kiiliiplı:ıne
sinl, Türk neşriyntı içine biraz zevk ve he
yecan koyan bu deli\lctinden dolayı lcb
rik ederiz. 

desin! takip edeceklerdir. 1 
2 - J.füelltt sokağından giriş yasağı kaldırılmıştır. 1 
8 - Tepe başı - Yenlceri • Kalla '1 sokaklarının yalnız .Meşrutiyet cad .. 

dcsindcn 1stlkltu caddesine geclşe hasr ve tahsis edildiğinden vesaiil nak• 
Uyonin 1sttkH\l caddesine inmelerine giriş yasağı konmuştur. 

YOCEL 
4 - Tepebaşından sonra Taksim istikametine gidecek otobüslerle ys.ı' 

sokaklardan çİkacak motörlll, mot6rsUz yilk nakll vasıtalan lngillz sef~ 
Bu (:,'Üzcl mecmuanın 3G ncı Şubat s:ı:rı- rethnnesi önünden Hamalbaşı - Kalyoncukulluğu sokağı - Tarlabaşı cadd8' 

sı da cıktL Yücel diyor ki: si istikametini takip ile Zambak sokağından girerek Kurabiye ve Taksi:oİ 
"Genç sıın'ntklir arkndnşlar, Yücel'in et- sokağından Taksim meydanına çıka caklarrlır. 

rnfında toplnnnmnz mıyız?. Mnlısullerimi-
zi lıir rmıda sesimiz d:ı.ha toplu çı- 6 - Taksimden gelecek bUtnn ve snitln de Tarlabaşı - Çakmak sokafı • 
kııbilir. Snn'ııt burcunda J>ir bayrağımız Hamalbaşı - Arslan sokağı lstiknmetı nl takip edeceklerdir. (B.) (774) 
~u~ Onu yürUUnc~ni ve yük~Hme~ni . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J,luluı._ kolııy ve d lın i 1 lı nrnlıiliriz. 1 v·ııaA yet• D h·ı· d k. 
Elikalc1n ıulnn Türk gençlerini Yuc<:l'in 1 a 1 ın e 1 

ctrnfındn loplnnmnyn davet ediyoruz." Bahçe Sahiplerine: 
"::ı~uh Birinci rıutmk satış ltlemurluöım- lslanbul Ziraat MildUrlUğUnden: 

Aşk!, lsmnll 'Seyfettin, Saibe ve ölü E- Yazın bahçelerinizdeki elma, armut gibi E:Uzcl meyvalarmtzt "delerej 
minenin varisleri Arife, lediha, Semlbn clüşüren Karpokapsa. başeresl kışı tırul halinde ağac göTdelerlnde, çatlak'" 
Refika ve JI:ıınr.a'nın şayian mufosarrı1 ol- tarında, ölU knbuklcr altında ve diğer mUsalt yerlerde gectrdlğindeD 
duklıırı evkafn mulhak Küçük Knramnnda Hafız Alıruetpaşa biraderleri Mahmul oğa bunlnrı öldUrcMk meyvaları kurtarmak tein kış mUcadelesl yapılnıaşın• 
vnkfınd::ı.1 Ahrknpıda Seyir Ilnsnn rnnlıaJ- znruret vardır. Dunun 1çin de gövdedeki kabukların kalcıırılması tel fır" 
lesinin lfo;)ulıı sokn~ını'la eskt ye ~nt caıarla. fırcnlnnmaaı, kuru dnllann kesilerek yakılması şuretlyle ha.şer• 

• 2/4 N. wknğı Şnküre hanımın ~artl:-ı Me'h- tırtıllarının imha odHmcst ve tştn ağacların uyanma. devrine kadar bebe" 
mel AJlyc ferağ ellediği hane ve b:ıbcesi mahal bitirilmiş bulunması Uzrmdır. (651) 
solu Emine ile Şakilrenin müşterek hnnc 
arsası nrkıısı Mclıwct füimil ve .Fntma Suııt 
hanımın Jıııııo ·e linlıı;esi Lnhçesi ku)'ulıı 
sokak ne m:ıhdııt iki nlış:ıp ev ile id:ıresl 
cvknfton mıızlıut Şehit :'.\lchmetrıaşa .,·akfın
dan ayn[ mahalle \'C sokakta eski 8 yeni 1 
6110 N. s~ı emanet malı arı;a erkası gayı1 
mulıt:ırık mebani solu 514 harita -''• Şük- I 
rü:rırve 513 hnrjtn N. Emine Seniye orsa. 
l:ın cephesi 9 metrelik tariki l'ımile malı- 1 
dut yeni yüzfi 18,80 s:ıthını 133,8 zira mik
tarında köşe başında tılr kıt'a luılcl ŞUl'U 
zımmındn acık artırma ısureti)'le şeraiti 
otiye dniresinılc 17 • 3 - 938 tnrihine mü
sadjf pcrşcnbe günü 14 • 16 ya knd:ır mu
hammen kıymcliıı de eo 75 ini bulmadığı 
1nkdlrde en r;ok ıırtırnnnı te:ıhhildü b:ıkf 

Cif 

1
wı:r:;m 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altmda (51en Fıansız kitapçısının) yeri ve ark~k! 
depoları kiralıktır. 

B:·leştiritmek suretiyle 150 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi
lir. tsteycnlcrin Vaklt yurdu idare memuruna mtiracaatleri. 

kalmak şarlile 1 - 4. 938 tari11inc mü- l(•••••••••••••••• .. ••••••1!111•••••• 
sadif cwna gQoU 14 - 16 l'O. kadar b:ışkli-
tibin odn.o;ıııLla sıılılac ktır. Bunlardan 2 
No. evin bil' oda bir ufok tn§lık ve bir 
bodrum ve bir de ocak yerJ olup 300 lira 
kıymeUndedir. 4 N. evin 5 oda bahcc ,.c 
kuyusu olup mutfak ve kileri de vardır. 
KJyrnell de 1500 liradır. arsa 341 Urodır. 

1 - Arlırma peşin pora iledir. İştirak 

edecekler % 7 niz;betinde P<lY verecekler. 
dlr. 

2 - Müseccel e g:ıyri mfi~cc~cl hak ,ı. 
lıirıleri tarihinden itibaren 20 gün zo.rfın
da mfirncanll:ı hnkl:ırını tesbit ellinnelo
rl aksi takdirde g:ıyrl müseccel hak sahip
leri P!ll laşm:ıdaıı hariç bırokılacnklnrdır. 

3 - Müşteri bedeli ilühi>•l .-ernıcdijJi 
tıı.kdirtlc föolcoln feshinden mütcvcltil 
fıırk ve z:ır:ırdnn ıncsul oldcuk ve lıiliılıü
kilm olınncnklır. 

4 -1'clll\Jiye ve 20 ı;nclik vakır vergisi 
milştcrlyo ve t:ırihl il5t!n kadar oJnn '"Cr
siler Jıi edarlıırıı aJttfr. Şarlunmc berke
sin sörcbilecc~ı oı;ıklır, fazla malCtmal fo
lcycıılcr 7I> sntış N. siyle sıı!ış memurlu
ğuna mllr:ıcaat edebilirler. (24572) 

F.mnlucn Snndı{jı !!Ddfirlüğündvı: 
l tıuıhtıl Şehzndeba~ı Mektep So. No. 11 

D::ıynn Duşi e 15 - 7 - 37 tnrihlnde Sandı
ğıınıza bırnktı~ı mücevher icin :verilen 
88118 nuınnrnlJ rehin ilmüh:ıberlnl k'l hct 
liı:ini sfö !emiştir. Yenisi vcrilereğ ndcn 
eskhlnin hlilirnü olmı)'ac:ığt ilun olunur. 

2-l&70) 

Türk Hava 
Büyük Pi angosu 
4. ncü keşide 71 Şubat 938 dedir. 

Büyiik ikramiye 50.000 Liı adır ~ 
Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ,(20.000 ve ıo.oooı 

liralık ikı adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi rengin eden bu piyankoya i~tirak ediniz. 

--------~-------------~--~------------~-:--------:......-' 
ı.~torılml Asliye Beıincl Uu.lcul~ Molıke· 

mcslııden: 

l'ılüddci Karabet oğlu Knprel tnrafJndnn 

Kayseri vfüıycti Efkcre kariyesinde mu .. 
kim da\'R vekili Kalıı)cıyao l\farwros a-
leyhine ik3me olunan gn)Timenkulüne 
mevzu haczın fekki d"vosmdnn loln)·ı 
müddei alc) he tebli~ edilmek üzere mn
bnlllnc ~ısnderilen daıra nrzub:ıli sureli 
kendisinin gö<terlleo adr.cste yirmi beş 

sene evvel öldüğü ve cfrndı ailesinin bir 
semti meçhule gittiği meşruhaliyle blli\
tclılin inde cdllıniş ve şcbkedcn tnlep vec-

hllc bu ar.whnlin bir :ıy müddetle iliıııcn 
tr1Jlf~ine tnhk'kol hfıkiınll~ıncc knrnr vc
rllm lo; ve iıshu ntzuh:ı1 sureU mahkeme ill
vanhanesin~ talik -dilmi!J. oldulundaa 

Z AY 1 
\ 

Nilfus cfizdanım ile IOsküdnr \rJtıı~ 
ştrketindcn-aldığun pasoyu .zayi ~tUl1\· 1 d 
nlsini cıkaroc~rodnn e~kisinin 'blik,. 
)'Oktur. S 

Uskilrlnr Do~ancılar Karantlnc so~s) 1 

Horp maHlllcrinden Nuri Ertnrk. 

=======:::::~ 
mfiddeI aleyh bu müddet zarfında nıt~ 
.nrıuhnl!? cevap vermediiti ıa ·dirde lı 0-
kındn knnunt muamele ~·apılaco~ı ınııl1'9 
o1mıık 117.ere diyet H. U. M. J(. ft 141, 

et 1t1nddelert mucibince UAD oıunur· 



;BEYKOZ KUNOURALARI 
,,.~ . 

ISMARLAMADAN FARKSIZDIR 

4.95 
KURUŞTAN İTİBAREN HER 

IATDA ZENGİN CEŞİTLER 

YERLİ MALLA~ 

PAZARLARI 

KiRALIK -1--·-~ 
Birahane ve Lokanta 

. &yoğlu lstiklfil caddesine on met re mesafede birahane ve lokanta 
ıtlib!tzına elverişli, icabında üst katı da iki büyük salon halir.de kullanıla
bilecek büyük bir dükkan kiralıktır. Görmek için Bekfu- sokak 10 nu
ln'araya, pazarlık için de 21316 numaraya telefon edebilirsiniz. 

Muhammen bedel ve muvakkat t<'mlnat miktarları aşağıda yazıh 7 
turup muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayrı ayn veya icabında toptnn 
lbnıe edilmek şartlle 8 - 4 - 938 Cuma günU saat 16,30 dan ltlbaren smı 
110 Anltarada fdare binasında kapalı znrrıa satm alınacaktır. 

Du işe .girmek isteyenlerin aşağı da gösterilen muvakkat teminatları 
110 

kanunun tayin ettiği vesikaları vo Nafıa mUteahhitlik vesikası ve tek
litıe . ., rını ayni gUn sant 14,30 a kadar komisyol\ reisliğine vermeleri lhım 
"il'. 

l'I Şartnameler 825 kuruş rnukab1 Unde Anknra ,.e Haydarpaşa veznelc· 
neli) satılmaktadır. ( 534) 

lsml J\Jlktnrı Muhammen Muvnklrnı 

bedeli teminatı 

Lira Lira 

I I E tipinde lokomoUt 44 4.100.000 136.75t 

4.080.000 13G.1GO 

3.lOv.000 106.750 

ı.soo.ooo G7.750 

1.400.000 55.750 

1.100.000 46.750 
166.000 !l.500 

ıı 1 E ve 1 D 1 llplnde lokomoll f H 
ırı Yolcu vagonları muhtelif tlpto 106 
l'V 

Kapalı yUk vagonları 450 v Muhtelif cins yük rngonları 366 
\·ı 

\•ı l Muhtelif tipte otoraylar 12 
nınaınomctre nıgonu 1 

b\ın An!cara garı içindeki bllrc, büvet, gaz.ete satı§ yeri ve ~azin~ birasının 
lla dan evvelki ilan eeraiti dahilinde Ye pazarlıkla kiraya verılmesı 28 ~ 2 - 938 
hu~tt i gününe b:rakılmıştır. Talep edilen ehliyet, mali kudret, nüfus V<.' 

lto 'v'ı~ct cüzdanı vesikası 23 - 2 - 938 ak şamma kadar Ankarada 2 ncf iş~etmc · 

tt~18Yonun:ı, Hnydarp:ışada ı inci iş !etme müdürlüğüne veril~clidir. Şart-
eler ayni makamlarca parasız olo rak isteyenlere verilecektır. (727) 

ı Muhammen bodoll ( 24500) lira olan 700 ton dökUm koku 24 - 2 • !l38 
1erş 

tı eı:nbe sunu saat 15,30 da lrnpnlı zarf usulü ile Ankarndn ldare bina. 
lltl 

ıı. satın nlmacaktır. 

tııı 13 :.ı i şe girmP.k i st eyenlerin 1837,CO liralık ınurnkknt teminat ile ka

lı. lltın tayın ettiği ,·esikalnrı ve !'\nfıa müteahhitlik vcsllrnsı ve tekliflerini 
~nı 1 

{;Un saat 14 ,30 n kadar komls yon rcl~llğine vermeleri Htzımdır. 
tııış ŞnrtnnmeJPr ımrnsız olnrak Anlc nraıln l\falzemo Dairesinden, IIaydar
~sellüın Sevk Şe fliğinden dn ğıtılmnktndır. ( 771} 

eti ayriyeden: 
(Şubat 1( den Murt 10 a kadar) 

1 
!J• 
~r ayJı.k % 40 a kadar f evkaUide tenzilatlı abonman kartlarımızın idare 
b eı-kezinde Kontrol MUdiriyetilP KöprU Boğaziçi iskelesinde satışıLa 

'tp '4}landığı say:n yolcub.rıw·:s i~an olunur. 

iti ! llllI '""~· , , . ' .. ~ ..... 

ERKE 

Her • 
nevı 

• • 

. 
1 r - KURUN cı ~ n,..,. A. T - ı93s 

. ~--:~·~-<" -.~,- . -. '·-~-·· .. . .,~~ı:'·J!I" • ...,, .• ~ .... .. ' • 

A RA 

a muamelatı 

Her ay fa!zlerl ödenen : 

UPONLU v DELi EVDUAT 

R: 
ANKARA: Adapazarı Bozöyük Gemlik ISTANBUL Bandırma Bursa lzmit 

• Bartın Düzce Snfranbol 
Telefon: 2316 Bolu Eski§ehir Tekirdağ Telefon: 22971 

Turl<.ivenin her arafında muhabirleri vardır. 

Nmuın 
Miidlirliik : TC 

TELGRAF 

K A 

Sahibi: ASIM US 

ADRESt 

- Şubeler! Ti CAR ET 

Neşriyat müdürü Refik A. Seveuil 
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12 - KURUN 9 ŞUBAT- 19Jf 

- Birinci smd Operatör - p 
llr. CAFER TA YVAH 
Umumf cerrahi ve sinir, dlmal estetik 

cerrahisi rnülehassm 
Parfs Tıb Fnküllesf S. asistanı, erkek, 
kadın amellyatlnrı, dlmaA estetik 

1 
"yQı, meme, karın buruşuk!!!~ Te 
gent"lik ameliyatı ... (Na~aiye ve doğum 

1 

mOtehasııısı.) 

~u:::0:0 s:b::ı~:~ M e c c a n e n ·
1 ÖjUf<fen sonra ücretlidir. Tel. 44086 

Beyo~lıı, Parmakkopı, Rumeli han . 
........... llİIİ ......... 

Bulan memnun 
edilecek 

7 - 2 - 938 Pazartesi güuü sa.at 
6 da Çarşı ile Mahmutpaşa cad
desi arasında blr çift elmas küpe 
zayi edilmiştir. Bulanlar Kurtu
luş Ergenekon ca.ddesl 14 No. ya 
getirdikleri takdirde memnun 

edilecektir. 

X9 un 

. Maceraları 
Bilyük blr cild halinde. Yalnı.ı re. 
simlerden ibaret. lçlndekJ küçük 
lion1J.3malafJa hiç' yorulmadan x 9 
un harlkullde maceralarını takip 
etmiş olursunuz.. 

X9u . 
siz.in gibi çocuAlarıım da çok &e. 
ver. 
Bu onla.rm ayni zamanda eğlene.eli 
bir 9kuma kitabı da olur. 

Fi'!; 30 kuruştur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
!ıklarmdan ayıracakları k'ılçilk ye. 
kitnlarla bu kUçUk takamı kısa bir 
ıamnnda elde ederek 

:ms.cenıl~ı ki!b~~ blroır t.a.no 1 
::dlnın$lidirl&r. 

Müracaat yeri ı 
.\nknra cnddesi VAKIT kütüphanesi 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her glln sabahlan aıekU buçu«a 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare ıpartmı:n.la.n iklııci daire 

17 numarada hastalanru kabul eder. 
Cumartesi gtinleri 14 den 20 ye ~ 
dar hastalanru param:, Kurun, Ha 
ber okuyuculannı dakupon muka. 
bılindc muayene eder. Telef : 23953 

Göz heklmt 

Dr.Muıat RamiAydın 
MuayenebanesinJ Taksim-Tali..ınane 

Tarlabaşı Cad. VRP'A Apl nına 

oa.kletmıettr. Tel: U553 

Pazardan maad'9 hergün: Oğleder 

•onra ~ı\at ikiden altrva kadar 

Dokloı 

Hafız Ce · · aı 
LOKMAN BEIUM 

Dahiliye Mütelı<tuı .. 
Puardao bqb rtınıerde Oğleden aonrı 

l&&t ( 2,5 t&n 8 )'&} kadar lııt.Anlıulda Dtv&: 

yolunda (104} oumuaıı ııuauıd kıthlt?eatnd• 

bastaıarnu kllbul eder. Sah. cumartem g1tr ı 
lert •tıa.h "9.b 12'' 11&Atler1 tulklkt tukarıty• 
m&bmıatur. a.tuayenerıanı •• e• telefon l 

Misafirlerinizi ağırlamak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
Olduğunu 

T A N 
MemDelketnmnznn eın ınıe'ffns meyvaıaırıırn<dlaın yapalan, Çnlek, Ahudu• .. --... 

cıu, vnşne, ~cırtakaD, Maındaııraını, Kayoso, Naınıe ll~öırDerını 

Tercih ediniz 

KO ır v 
Yapıyor musunuz? 

En iyi Koktevl'leri 
iNHiSAR LiKCRLERi 
ile yapabileceginjz 

gibi bunları sade soda 
vegazo:zla karıştırıpta 

• • • • • 
iÇEBiLiRSiNiZ 

HER YERDE 
a 

A R A y 1 N 1 z 
22.,9ıt Kışlık teletoo: ~104-t 

ıa. .......... _. ........................... ._ .. .., .... llllİll .. ll'llli ... iililllr .... ._ .............. ~ ------
DOKTOR 

Kemal Ozsan 
Operatör • Oroloğ 

Galata • Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

IJerglln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: U!.!5 

Nafıa Vekaletinden: 
Ulus. Cumhuriyet, Akşam, Son Posta, Kurun, Lnrepilbllk, Türktşe

post ve Münakasa gazetelerinin 1 Şu lıat 93 S tarihli nüshalarında eksilt

meye konulduğu nan edilen Susığırhk • Gediz - DUyük Menderes - Adana 

"e Yeşllırmak havzalarında tesis edl lccek sulama şebekelerine alt harf· 

tatarın fotoğrametrl usullle alınması h:lcrlntn görülen IUzunı Uzerlne ekellt· 

--------------~·ımeden kaldınlcblı llin. olunur~ .(762) 

Akhisar C. H.P. Başkanhğındaf1: 
Dedeli keşfi (46.000) lira olan .A. khlsar Parti ve Halkevl blnasıJ1Jll 1" 

pılması işi kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

Jhale 28 - 2 • 938 Pazartesi gUnU saat (10) da Parti binasında muteeeı: 
etlr 

kil komisyondn yapılacaktlr. Taliplerin şartname, mukavelename sur ';d 
riyle projeleri 7,6 lira mukabilinde Parti bnşkanlığından _ alablleCJ~ 
tıAn olunur .. (60) 


