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«Polonya D3nzig i~in 
icab ederse y aln1z 

ha§ina harb edecek» 
Marefal Smigly Rydz bir gazete 

muharririne bu sozleri soyledi 
Anla§ma olacag1na dair Berlin ve Romadan 

ip.e edilen haberlerin aldatma manevras1 
oldugu meydana ~1kti 

Lonclra 19 - News Chronicle gaze-
tesinin bir muharrirl, Polonya ord.usu 
b~kumandaru rnare§al Smigly Rydz 
ile goril.§mii§Uir. Mare§al §U sozleri 
80ylemi§tir: .. 

kate §ayan beyanat, Danzig hakkm
da bir~ok §ayialar ortaya ~ikanld1g1 
zamanda vakl olmU§tur. Bu §aylalar
dan bir ktsmmm memba1 Berlindir. 
Bunun sebebini anlamak kolayd.lr. 

r «- Polonya Danzig i~in, icab eder
&e yalruz b~ harbetmege karar 
verrnl§tir.~, 

ingiltere hatt1 hareketini ac;1k~a 
s0ylemi§tir. Polonya, her hangi bir ta
arruza ugrarsa, bu taaITuz Polonya
nm istiktalini tehdid etmese bile, in
gil tere Polonyaya yard.Im edecektir. 

Gazete, bu s0zleri yazd.lktan sonra 
diyor ki: «Mare§al, Polonyarun bir~ok 
defalar teyid ettigi karanm blr kere 
daha bildlrmektedir. Bu kati ve dik- (Devami 13 ncil sahifede) 

Polis mektebinde 
Yeni sene mezunlarina diploma verildi ve 
polis 1ehitleri anrtrnrn afrlrf resmi yapildr. 

l'ukanda: Dtin a~llan Polis tehidleri amtt, altta: Tabim ibidem oniinde 
tstildAI rnaqaru &Oyllyen meamlar (YazlSl 13 iincii sa.hifede) 

Maarif $urasi 

Komisyonlar diin de 
tedkiklere devam etti 

Musabaka ile okul kitaplarr hazrrlatma ve 
bunlarr tedkik ettirme i§leri hakkrnda bazr 

urnumi tedbirler teklifine karar verildi 
~ara 19 (A.A.) - :Maarif ~urnst 

}tomisyonlan bugtin de ~ah~malarma 
devam etmi~lerdir. 

l - Plin komisyonu: 

Ttirktyede tahsilin ana meseleleri 
tlzerindeki go~elenne devam et-
llliftir. 

2 - ilk ogretim konrlsyonu: 
.M.aarif mtidtirleri ve ilk tedrlsat 

mtif etti9leri talimatnamesi ile ilkokul 
progranu ilzerindeki tedkiklerine de
vam etmi~, ilk ogretimin masraflan 
ve gellr kaynaklan meselesi iizerinde 
~m~tir. 

(Deva11U lJ ncii so.hi/eds) 
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Dlin gece Ankarada 
bUyUk bir yang1n c1kt1 
Samanpazarz r;ar~1s1nda on sekiz 

diikk8n tamamen yandz 
Y angin sabaha kadar devam etti. Ate~in daha ziyade geni1le

memesi i~in bir ka~ magaza da itfaiye tarahndan y1lald1 
Ankara 19 (Telefonla) - Saat 21 

bu~uk. Samanpazannda biiyiik bir 
yangm ~1kt1g1 polis Ne§et tarafmdan 
itfaiyeye 11aber verildi. itfaiye grupu 
siiratle, dort dakika i~inde yangm ye
rine gelerek i§e ba§Iad1. Samanpazan 
~r§1s1 Ankaramn eski bir ~ar§1std.lr. 
Buradaki magazalar ah~ap oldugun. 
dan yangmm geni§Iemesinden kor
kuluyor. 

lngiliz amiral oemisi 
lsf anbula oeliyor 

Bir aaff1 harp gemisi de bu 
esnada lzmire ugr1yacak 

Lonclra 19 (A.A.) - Bugiin Avam 
Kamarasmda ~~i partisi mebuslann
dan Seymour Cocks, ingiliz hii.ktl
metinin Atina, istanbul, Varna, KOe
tence ve Odesa llmanlanna nezaket 
ztyaretlerinde bulunmak fizere harp 
ganileri yollamayi d~Uniip dii.fili1-
medigi hakkmda h'ilkflmetten blr sual 
sormu~tur. 

Amirall1k dairesi parlamento mU.S. 
te~an B. Shakespeare, bu suale ~agi
daki cevab1 vermi~tir: 

Bu ay b~mda Atina ziyaret edil
mi~Ur. Yakmda diger Elen limanlan 
da ziyaret edllecektir. 

Akdeniz filosu b~ kumandaru, 
A~ustos bldayetinde, amiral gemisi ile 
istanbul'a gidecek ve dlger bir saff1-
harb gemisi de, bu esnada bir neza
ket ve dostluk ziyaretinde bulunmak 
ilzere izmlr'e u~r1yacaktir. 

Romanya, Sovyet ve Bulgar liman· 
lanrun ziyareti i~in verll~ bir karar 
yoktur. Bu ziyaretler, yem ,Program· 
Iara ithal olunacaktir. 

- Topraga dokme! 
- Denize de dokme ! 
Beledlye karar ve~: ~ehlr hududlan 

iCinde la~un sularllc sulanan hie blr bos
tan kalnuyacak. 
Dl~er tara!tan plajlanmmn suyu tah

lll edllerek ne nlsbette ukan§1A't, var dlye 
tahklk edillyor. Hi~ blr anlsbette. olma
masuu istiyoruz ve bu kabildlr. 

- Peki, karaya doktne, denlze dokme, 
nereye dokeceksln ! 

Mahud cop meseleslnde oldu~u gibl 11-
tun meselesinde de ayni dava ... 

Mahsullerl - marul, salata nevlnden -
~ly yenen tehlr boStanlanna de~u. taka.t 
tarlalaruwza bu gubre hazlnelerlni lade 
etmenln caresinl - belkl hemen bugiiniln 
deAtl takat behemehal yannm - miihlm 
bir §ehlrelllk ve zlraat mevzuu olarak flm
diden derpl.f etmek ve ne ISlahata bqll
yaeaksa.k ona gore b~mak mecburlye
tindeyiz. 

Topraktan sUmilrdiiWmUz lnbat kablll
yetlnl - s1hhati boznuyacak ~ekllde - gene 
topralta vennenln fenni usullerl oldutunu 
ve bir c;ok memleketlerde tatblk edlldltlnl 
blliyoruz. Istanbul glbl kalabahlc ve es1d 
bir §ehrln etrafmdakl topraklar lt;ln, bu, 
ehenunlyetli blr mesele te~kll eder. 

lngiltere ve lngilizler 

Bir alim ve bazr 
cereyanlar 

Yazan: HALIDE EDDJ 

Bugiin befinci sahifede 

Ankara 19 (Telefonla) - Saat 214. 
'Yirmi bir bucukta ba§hyan yangm 
birdenbire gen~lemi§tir. Ate§in Kalef 
Albilkrek'in maQ.ifatura magazastn
dan nu, yoksa Faik Saracoglunun tu
hafiye magazastndan nu clktigi he
nilz anl8§1lamazm§t1r. 

itfaiye biltiin vesaitile call§tigi 
halde, ate§ iki bucuk saattenberi §id
detle devam ctmekte ve bir magaza. 

dan digerine silratle slrayet ederek 
ilerlemektedir. 
. Dahliye Vekili B. Faik Oztrak, Vall 

B. Nevzad Tandogan, Polis mildilrti, 
Belediye refs muavinl yangm yerin
dedirler. 

iki bucuk saat icinde tamamen ya. 
nan :nuigazalardan b~hcalan ~unlar-
d1r: Nazimm tuhafiye magazasi 

(Devami 13 ncii sahifede) 

! Milli Sef, F rans1z askeri 
heyeti rei~in! kabul etti 

Fr&llSIZ asked Myeti At.atiirJdln bbrf onflnde 

Ankara 19 (A.A.) - Relsiciimhur 
ismet inonii bugiln saat 16,30 da ~an
kayada beraberlnde Fqms1z bilyillc el
ctsi B. Massigli ve maiyeti oldugu hal
de, Orgeneral Hutzlge1i !{abul buyur
rnll§lardlr. Kabul esnasmda Hariclye 

Ankara 19 (A.A.) - Mint MUdafaa 
Vekili Naci Tmaz bugiln orgeneral 
Hutziger ve maiyeti ~erefine Marma
ra k~kilnde bir ogle zlyaf eti vermi§
tir. 

VekAieti umumi kft.tibi Numan Mene- Misafirlerimiz bu ak~am yemeginl 
mencioglu da hazll' bulunmu§tur. FranSiz bilyiik el~iliglnde yeml§lerdir. 
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_f __ D_i_i:1_1_G_e_c_e_k_1_· _v_e_B_u_s_a_b_a_h_k_i_- _a_a __ b_e_r_l_e_r __ ) 
Son dakika Moskova miizakereleri I DolmabahQe hadisesl 

. B. Salih K1h~'1n muhakemeal 

JngiJiz tayyareJeri diin de tatanbulda giSriilecek /ngiliz. Bafvekili, milz.akerelerinparlamentonun 

F 
Hst~;~~~u\~:;11~118 :~ v~ tatilinden evvel biteceginden iimidvar 

r a nsa iizeri n de U c;tular :i: ... ~~:~ h:i;:i:•· ~~~":,'.: Lou.Ira 19 (A.A.) - Kablne bu Hz hiikfuneti tarafmdan tedldk edll-
millkiye dairesince verilmi~ olan ltt- sabah saat lO,SO da B. Chamberlain'in mektedir. 

Bu ma ala da b mba d ma ta a I i 
S"fi l riyasetinde haftahk toplantlsm1 yap- Bunu mliteakib, ~i partisinden nev r r I 0 r I n YY re er =~i::11t:e o~~=~t::. umum Jill$tir. bir rnebus, Alman hilkfunetinin Sov-

u~us la rr m cenubl Fransaya kadar uzafm1slardir v.!:i.~~::.:~~ :!!:!:..d:~r::: .. ~~nt;:,11;:;~.~~~·;,::.= ~~h=:~i~~~!.~y::i.=~ ~: 
Lonclra 20 - ingiliz hava nezare. l 

tinin tebligine gore di.in 100 ingiliz tay
yaresi Fransa topraklan iizerinde ma.
nevralar yapml§lar, Palis ve Or lean 
iizerinde uc;mu§lardir. 

Bombard1man tayyareJerinden mU
rekkep birkac; ingiliz tayyare filosu da, 
cenubi Fransada saatlerce stiren U<;U§· 

lardan sonra iisstilharekelerine don
mii§lerdir. Bombardiman tayyareleri
nin rnanevralanru ingiliz hava mil.s
te§ail Kapiten Balfour, VelJngton Sis
teminde bir bombardnnan tayyares1n
den takip etrni§tir. 

Londra 20 - Dtin Avam kamarasm
da mebus B. Dalton ingiliz tayyare
lerinin Fransa iizerinde yapmakta bu
lunduklan uc;u§lann Lehistan, Ro
manya, Tiirkiye gibi dost memleketle
re kadar uzat1hp uzablm1yacagun sor
mu§tur. Hava naztn B. Kingsley Wood 
fU cevab1 vermi§tir: 

- Hava nezareti, bu uc;~lann Fran-

sadan ba§ka yerlere temdidi kabi1 oldu
lu fikrindedir. Maamafih bu daklka
da bu hususta izahat verilemez. 

B. Dalton ingiliz hava kuvvetlerin
den b1r losmmm Lehistanda bulun
durulmam kabil olup olrnad1gm1 sor
ml.1§, Bava Nazin bu suale §U cevab1 
vermi§tlr: 

- Bu, tamamile b~ka bir §eydir. 

lngiltere Genel Kurmay ba1-
kan1 1ark aahiJlerini 

teftite gitti 
Londra 19 (A.A.) - tmparatorluk 

Oenel Kurm.ay ~am General Vl
kont Gort lle Harblye Nezaretl parlA
mento muste~ Kont Munster bu as.
bah tayyare Ile inglltere ~ark sahll
leri mmtakasma ha.reket ebni¥erdir. 
Vikont Gort ve Kont Munster bu sa-

' hlldeki milts depolanm teft~ eyllye-
ceklerdlr. 

Almanya Ukrayna ile 
me~gul olmaga · ba~lad1 
Slovakya, Bi.iyilk Ukrayna i~in 
temel vazifasini gorecekmi~ 

Prag 19 - Ecnebi maha!ilin b ... ya
nma gore Ukrayna yakmda Alman 
propagandasmda birinci mrvkii i~

gal edecektir. Birc;ok alametler bunu 
teyid etmektedir. Slovakya, Alman
yanm hiilyas1 olan Biiyiik Ukrayna-
11 viicude getirmek ic;in temel v.W
fesini gorecektir. 

Slovakya matbuat. idaresl s1k slk 
Ukrayna meselesinden bahsetmckte 

Cinlilerle Japonlar sid
, def Ii harbe oi risti ler 
lktiaad Naz1r1: «Zafere iti
mad1m1z mutlakbr» diyor 
Hoog - Kmig 19 (A.A) - Suac;eu

nun 50 kilometre ~alln<le kAin Qa
~eu'da ¢ddetli muharebeler vukua 
gelrnektedir. 
~hrin Qinliler tarafmdan geri 

almd.I~ dun blldirmi~ olan c;tn 
ajansma goret Japonlar, ~ehrin ce
nubu garbisindeki tepelere ~ekilmi~ 
lerdir. Bu tepelerde ~ddetle mukave
met eylemektedir. 

Japon d)omei> ajans1 isc, Qao~eu
ya ~ok ciddi bir Qin mukabil taarru
zu yapllwgm1 kabul eylemekte, fakat 
biiti.in Qin hiicumlanmn pilskiirtill
di.igi.inti de ilfive etmektedir. 

• Chungk.ing 19 (A.A.) - Qin mlllt 
ik.tisad Nazin ve Qinin garbindeki ye
ni sanayiin milceddidi B. Ang. Wen 
Bas, ecnebi muhabirlerine beyanat
ta bulunarak ezciimle .,oyle demi~tir: 

c:Altm ihtiyatmuz, iki seneden faz.. 
la bir mtiddet i~ln masarifimizi temi
ne kfifidir. Hatta. Avrupada bir ihti
W ~1kmi~ olsa dahi bilttin ihtiy~la
nmm kendi vesaitimizle tatmin ede
biHn. 

Eger ileride ithalAt tenakus edecek 
olursa bundan dolay1 sik1lacak degi
liz. Bizier, tasarrufu, sabn, namus
karhg1, tahammill ve aiayi~i istihkan 
malUm olan bir milletiz.> 

Nazir ilaveten demistir ki: 
Esasen acilen ihtiyacmuz olan 

maddelerle hergtin istihlak edilen 
maddr>ler her zaman dahilde yeti~en 
m11i mahsullerdir. Qinin garp eyalet. 

mde her ta1 afta •eni sana · ihdu 

ve bu ne~riyat Alman gazeteleri ta
ra!mdan iktibas edilmektedir. 

Diger taraftan Karpatlar Ukray~ 
nasmm eski ricali, bu arada monsen
yor Volo¢n, Revai Bratislavada yer
l~mi~lerdJr. Slk s1k Viyan'l vc Berll. 
ne giderek bi.iyi.ik bir faaliyet g0steri
yorlar. Slovakyadaki radyo merkezin
den birinin Ukraynalllann emrine 
verilmesi rnuhtemeldir. 

Amerikada 
hitaraflik kanunu 
Riyaaeticumhur 1aray1nda 
biiyiik bir top]anh yap1hyor 

Vqington 19 (A.A) - Bugtin riya
seticfunhur saraymda. bitara.fllk me. 
selesi hakkmda f evkalAde bir konfe~ 
rans akdolwiacaktrr. 

Bu konferansa B. Roosevelt. Hull, 
lyandan Barkley ve Pittman ve keza 
cttmhuriye~i Ayandan iir; zat i§tirak 
edeceklerdir. 

T oplanb netice vermedi 
Va#ngt<>n 19 (A.A.) - Beyaz 

Sarayda Uc; saattcn fazla siircn bir 
konleranstan sonra matbuata vcrl
len tebligde, senatonun bitarafllk me
selesini miizakereye muhalefet etme
.si dolayisile bu hususta kongrede 
derhal mtizakere a~I1masmm fayda
siz oldugu izah edilmektedk 

B. Roosevelt ve Hull mevcud bita
rafhk kanununun siiratle tad.ii! icab 
edec~ haklondaki noktai nazarla
nn1 muhafaza etmektedirler. 

Maarif Veki.leti miiste§arhit 
Ankara 19 (Telefonla) - Maaril 

Veka.leti miiste§arhgma, mezkur mtis
te§Rrllk vekaletinde bulunan Talim, 
terbiye heyeti reisi B. :thsan tayin edil· 
mi§tir. 

-UffllJllJJUlllUtffllllftttHIHH•lttttlhllJllllltHtU-..UfllHtllllllDl-

letilmektedir. Malt ~ler ise, dikkate 
~yan bir surette, harp devam ettik
~e salfill ve kuvvet bulmaktadl.r. 

Buna mukabll Japonyamn altllll, 
her gtin bir az daha hudud haricine 
ahlarak imparatorlugun mall mtiva
zene.sini sarsmaktachr. Kuvvetimize 
ve ti.ikenmez · vesait ve menaibiimize 
olan itimadumz mutlak:br. ~u halde 
nihai zafere olan itimadllmz da mut-

ltlraz etmi~ti. Bu suretle itlrazt gayri ta olan mii.zakereler lle Moskova gO- B~vekilin bir haberi olup olmad1g1m 
varld gorillerek reddedilmi~ oluyor. rU~meleri bahis mevzuu olmul)l ne Na- sorm~, B~vekll buna «Hayir~ diye 
B. Salih K.ll1cm muhakernesi tstan- mrlar, bilAhare irlanda Ciimhuriyet mukabele etmi~tir. 
bulda goriilecektir. ordusu mensuplanna kar~i ahnacak Nihayet, Moskova mi.izekerelerini~ 

Turkku~u 
Inonu kamp1 diin meraaimle 

a~1ld1 
inonii 19 (A.A.) - 1nonti Tiirkku§u 

kampi bu sabah Ttirk Hava Kurumu 
bB.§karu Erzw·um rnebusu ~iikri.i Ko
c;ak: tarafmdan ~1lrmi}trr. 

BB.§kan, klsa bir nutukla kampta 
toplarum§ olan 468 gencin btiylik ga
yeye kar~1 gosterdikleri baghhg1 tebrik 
ve takdir etmi§tir. Uc;uculugun temiz 
bir spor oldug\mu ve ayni zamanda 
yarmm, hava ordusunda ve Devlet Ha· 
va yollarmda kanatll genc;Jikten <;ok 
~eyler bekledigini ilave eden ba§kan, 
bu meslegin ta§1dlg1 hususi k1ymeti 
tebariiz ettirmi§ ve milletin makfts ta
lihini yenen kahramanla1· kahramam 
Milli ~ef inontintin biiyiik ad1m ta§J· 
yan bu havac1hk yuvasmda c;ah§ma
nm derin zevki tizerinde bilhassa du
rarak, TtirkkU§U genc;lerine rnuvaffa. 
klyet temenni etmi§tir. 

Halk ticaret biletinden iati
fade edecek gazete paketleri 

Ankara 19 (Telefonla) - Baz1 is
tasyonlann gazete ve mecmua paket
lerinin halk ticaret bileti ile meccanen 
nakledilip edilemiyeceginde tereddiid 
ettikleri gortilmti§ti.ir. Devlet Demir
yollan, alakadarlara gonderdigi ta
mimde, halk ticaret biletile meccanen 
nakline cevaz verilen niimunelik e§
ya kaydi her nevi ticaret e~yasma §a
mil bulundugundan, gazete ve mec
mua paketlerinin de bunlar gibi nak
llnin caiz oldugu bildirilmi§tir. Paket
ler yalmz gazeteyi ihtiva ediyorsa 25 
kilogram, mecmua ve kitapla kari~ 
ise 50 kilogram meccanen nakledile
cektir. 

Parti idare heyeti. azahit 
Valilerin Parti b~kanhklanndan 

infikakleri dolayisile istanbulda in
hilAl eden Parti idare heyeti azallg1-
na idare heyeti toplant1smda nizQm
name mu<;}bince c;ekilen kur'a neti
cesinde yedek azalardan Faruk De
rell ge~mi~tir. 
Ba~kan intihab1 bugilnlerde yap1-

laca.ktir. 

Bir sandal devrildi, sekiz kiti 
denize dokiildii 

Lutfi kaptanm idaresindeki motor 
diin Karakoyden Bahk pazarma gec;
mekte iken bir sandala i;arpmiy ve 
sandaldaki sekiz yolcu denize d&ki.il
m~tiir. Yolcular etraftan yeti~enle
rin yardlrnile kurtanllm~larsa da 
Galatada ttittin deposunda r;ah~an 

lstitci Miis1im ve Be~ikta~ta oturan 
Ahibaz adlarmda iki ki{ii denizde 
kendilerini motoriin pervanesine kap
hrnn~lar ve viicutlarmm muhtelif 
yerlerinden yaralanmu;lardtr. Yaral1-
lar Cerrahpa..,a hastanesine kaldml
rm~br. 

Parhyan otlar1 aondiirmege 
~ahtirken ag1r yaraland1 
Galatada Serc;e sokagmda oturan 

KlZllkaya, r;a11~bg1 hurda deposunda 
parhyan otlan sfuldiirmege ugra~tigi 
s1rad.a ~atmm c;okmesile ~agiya dii~ 
mu§, agrr surette yaralanm1§trr. 

lngilterede tedhis 
~ L<mdra 19 (A.A.) - Dahiliye Na
z1n, Irlanda Cfunhuriyet~iierinin faa
llyetini bastnmamaga matuf icraati 
kolayla9tirmak maksadile Avam ka
marasma bir kanun rnyihas1 vere~ 

cektir. 
Htikfunet bu layihanm ~abuk ~1-

tedbirlerde pol.I.sin se1Ahiyet1ni tak- parl~mento tatilinden evvel Avam 
viye edecek ve teferruat.I bir k~ gUne Kamarasmda bir deklarasyon yap1l
kadar ne~redilecek bulunan bir kanun masrm mfunkU:n kllacak derecede er-
projesinin metni uzerinde mutablk ken bitip bitmiyecegi suallne de, 
kalnn~lard.Ir. B~vekil cUmidvanm> cevabrm vcr-

Lomlra 19 (A.A.) - ingiliz - Fran- mekle iktifa eylemi~tir. 
mz - Sovyet goril~meleri hakkmda 
Avam Kamarasmda sorulan bir suale, lngiliz - Japon goriitme1eri 
B8.fVekil B. Chamberlain su cevab1 Tokyo 19 (AA.) - B. Arita ve B. 
vermil)ltir: '· Craigie, Tientsin meselesi etrafmda 

Pazartesi gi.inii B. Molotof ile yap- bu sabah b~ladlklan mi.izakerelere, 
tlklan go~eden sonra ingiltere ve saat 16,50 de devam eyle~lerdir. 
Fransanm Moskova biiyUk el~ilerinin Bu kon!erans, saat 18,10 da nihayete 
yolladlklan rabor halen, Paris hilldi- enni~tir. B. Arita ve B. Cralgie, 21 
meti ile isti~re hallnde olarak, ingi-· temmuzda yeniden bulu~acaklard1r. 

MUnakalat Vekili Afyonda 
Yeni gar, makine deposu ve istasyon 
tesisatinin resmi kufadi dun yapildi 
Afyon 19 (A.A.) - Miinakalat Ve

kili B. Ali c;etinkaya, bu sabah §ehri· 
mize gelmi§tir. $ehir namma bir he. 
yet Duger'de kendisini kar§llamt§, is
tasyonda da kalabahk bir balk ki.itlesi 
ile kumandan ve subaylar, memurlar 
ve bir askeri kita tarafmdan istikbal 
edilmi§tir. 

Ogleden sonra yeni gann, makine 
deposunun ve istasyon tesisatmm ai;i1 .. 
ma toreni yap1lml§trr. 

Muhtelif demiryollarm iltisakl, ye
ni hatlar in§as1 ve mi.inak:alatm ~ogal
mas1 dolayisile ihtiyac1 kar§1hyamaz 
bir hale gelmi§ olan eski istasyon bina .. 
s1 yanmda yap1lrm§ bulunan yeni gar, 
Ciimhuriyetin Anadolu ortalarmda 
~selen sayisiz eserlerinden gi.izel, 
modern ve btiyiik bir yeni ornektir. 

Ac;llma toreninde Devlet Demiryol
lan yedinci i§Ietme Miidilrii Galip 
Gtiran'm Ctimhuriyetin demiryolu si
yasetinin feyizli neticelerinden ve bu 
1nki§afm A!yonkarahisar uzerindeki 
tesirlerinden bahseden ve biiyiikleri
mize Turk §imendif ercilerinin §Uk.ran· 
Janm ifade eden nutkuna, Ali Qetin
kaya cevap vererek, yapt1~ i§lerin bir 
vekil mfatile uhdesine terettiip eden 
vazifeler ugrunda c;ah§maktan ibaret 
bulundugunu ve her §eyin millet ve 
devletin eseri oldugunu soylemi§, ve 
eski kii<;Uk, basit bina ile yeni gann 
muhte§em yap1sm1 gostererek demi§· 
tir ki: 

«Bunlardan biri Osmanb saltanata
nm verdigi imtiyazlardan viicude ge. 
len bir binadrr. Yenisi de rnilstakil 

' b.i.ir bir devletin vc divasm1 fedakarbk· 
Jarla halJe~ bir milletin eseridir. 
MilJi devletin kendi azmi ile ne yapa-

Milli Piyango idaresi 
Ankara 19 (A~a?n) - Milli pi

yango idaresi ~kill hakkmdaki ka
nunun tatbikatma g~ilmek iizere 
alAkadar dairelerce hazirbklar ya
pilmaktadlr. Bir mi.idtir ve ii<; zattan 
miirekkep olacak olan milli piyango 
idare heyeti azalan bugilnlerde scc;i
lecek ve idare heyeti te~ekltiil ettik
ten sonra da piyango i~leri Hava ku
rumundan devralmacaktir. 

Ankarada tayinler 
Ankara 19 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekaleti Hukuk mii§avir muavinligl
ne millkiye miifetti§lerinden B. Baim, 
Ni.ifus i§leri umurn miidiirl'li~ mua: 
vinligine Tabiiyet miidfuii B. Fuad, 
Ankara Vall muavinliglne Maham ida
reler umum mudtir muavini B. DilA
verin asaleten tayinleri yi.iksek tas-

bilecegmin rnisalidir. Bu eseri, ~ab§
mamn ne gibi mesud hadiseler hazir
hyabileceginin bir delili olmak i.izere 
a~abiliriz.» 

Miinakalat Vekili, son s0z olarak 
Atattirkiin aziz hat1rasrm and1ktan, 
Milli ~ef inontiyii hi.irmetle yad edcrek: 
sadakat ve merbutiyet hislerini beyan 
ettikten sonra kurdeleyi halkm alk11J
lan arasmda kesmi§tir. 

Nafia Vekili Erzuruma 
hareket etti 

Ankara 19 (A~kam) ____, Nafia Veki-
11 General Fuad Cebesoy bu sabah 
saat 9,25 de kalkan Kayseri - Erzin
can trenine baglanan hususi bir va
gonla Erzuruma hareket etmi~tir. 

Nafia Vekilimize Demiryollan in~at 
reisi B. Razi ile Nafla kalemi mahsm1 
mildilrti refakat etmektedirler. 

General All Fuad Cebesoy bu seya
hatlerinde bilhassa in~ti bitmek 
iizere bulunan Erzincan ~ Erzurum 
demiryolunu tetkik ve tefti~ ede
ceklerdir. 

Ziraat Vekili Antalyada 
Antalya 19 ~ Antalyada Evkaf 

U. mtidiirliigu ta.rafmdan yapllan 
baraj ve su kanall ile Ziraat VekAleti 
tarafmclan yapllan narenciye ve s1-
cak Iklimler nebatat1 istasyonlanmn 
S(]Ilmasi. torenini ya.pmak iizere Brut
vekil adllla Ziraat Vekili Muhlis Erk
men'le Evka! U. miidfuii Fahreddin 
Kiper ve maiyetleri erkft.m, mebus 
Arif Bayatm, K.azun Duru, Haydar 
Ocalan, Hiisnii Pekit ve Kemal Unal 
diin saat 17,30 da Antalyaya gelmi~ 
lerdir. Ac;11ma rnerasimi buglin yap1-
lacakt1r 

B. Hiianii <;ak1r Maliye Veki• 
line veki.let edecek 

Ankara 19 (A.A.) - Tedavi edil
mek iizere rnezunen Framay&. giden 
Maliye Vekili B. Fuad Agrahya ikt1-
sad Veld.Ii B. Hiisnti Qak1r'm vekalet 
etmesi tensip ~tir. 

Giimriik itleri ikinci 
miidiirliigu 

Ankara 19 (Ak~am) - Gfunriikler 
umum mtidiirliigil gfunriik i~1eri ikin
ci mtidiirliigiine, mezkftr miidtirluk 
vek!letinde bulunan B. Em.in Gcrc;in 
asaleten ve tertian tayin edilmistir. 

General Franconun ltalyay1 
ziyareti 

l\Iadrid 19 (A.A.) - General Fran. 
conun evvelce bahsedilmi§ olan itril
yayi ziyaretinin yakm bir tarihde ya.

llaca te id edilmektedir. 
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AKSAMDAN AK$AMA 

Ne garip tesadufler 
oluyor! 

Ge~n hafta gazetemizde cBatice 
Sii.reyya• imzasile intifar eden bir 
nuveI. bir gen~ kariimizin teessiirilnil 
muci ~· 

Bikiye ~ydm 
Erkek yap1ll blr kad111 olan b ran ce

mlle, anneslle babasmm mutemadlyen 
kavga ettlklerlnden, bllhassa. anneslnln 
daynk yemesinden iirkmii~. Jrondine Vecdl 
ismiilde za.yJ.f, no.hif bit zatl koca intihab 
ediyor. Uzun miidet iYi g~l.niyorlar. B~ 
dfikkanlan var. Kadm para arttmp ko
casma veriyor. o da ba.nkaya yatmyor. 
Emellerl bir apartunan nlmak. .AmSll"l\ 
Vecdl ticnret icin seyahatler ynpma.kta.
d1r. Avdetlnde cebl dolu d0niiyor. §akac1 
bir adamd1r. Oezerlerken bnZl kadmla.n 
gosteriyor: cMetresimdir! Ona ~u kiirkil 
ben ald1mh diyor. Tabii Cemilcnin buna 
int>.ndJ.gt yok. Fa.kat giiniln birindc Vecdl 
hn.stalamyor. Doktordu, llActt, c;ok para 
IAzun oluyor. Diikknnm tlcaretile idare 
edemiyen Ccmile blr de bankaya gldiyor 
kl ne gorsiin; meger alncakll de~n. bo~u 
imifller. Haklkaten Vecdinln metreslerl 
oldug,Inu ve parnlan yedirdl~l b~renl
yor. Eve d nup hastayi dovuyor. Arbk 
yamnn da ugrnnuyor. Ho.st.a oliiyor. Bu 
sureUe a.nneslnln lntlkamm1 ve senclerdlr 
nldJ.t1ld1g-mm ocunii ahyor. Ruhan ek.§l
yor1 Biitun hayat1 ma~mum gec;iyor. 

Boyle bir hikaye ... 

Meger hakikatcn buna benzer ~ 
kilde bir vaka g~mi~. ~oyle bir mek· 
tup aldun. 

«Ben bay Vecdinin og1uyum! An
nem Cemileni.n insaniyetsizligi ta
savvur edilmiyece1d kadar f ecidir. 
Matbaanzza gelip ?T.eseleyi size boy
le anlatti demek! Ne zalim, ne ya
lanci kadin~. Ben ondan kii¢.lk 
yqtanbcri ayn bul:unmaktm)lm. Ba
bam da derhal olm~ degi.ldir. An· 
nem bizi terkettikten sonra evvel4 
kOye gitti. Paralan.ni hb;bir kadmin 
kiirkii..ne verme~tir; behim. saade· 
tim i¢n bana sarf etmi$tir. Babamin 
bankada alacagi vardir. Annen:. ha
kikati tahrif etm~. Dilk1ctlmrrazd.c. 
kendisinin h~bir haklct. yo.'i.tu.r. Ba$· 
ka meslekte bulunm:ama ra§men 
merhum babamm sanatzm ogrenip 
diikk4ni bcn id.are edecegim . .,. 

fnsan bu mektubu okuyunca hem 
tesadiif iin garabctiue ~yor ve gji· 
liiyor; hem de bu safiyane teessiire 
e ebiyet verdigi i~in ilziiliiyor. 

l!.vladtm! 

Adresinizi yazrnam1~mz; onun i~in 
size siitunumda cevab veriyorum. 
Annenizi de, babamzi da tnmd1gumz 
yoktur. Bayan Ccmile o nu,•cli yaza
hm diye biz miirncaat etme~tir. 
Bir hikftye; sadcce b~sma benze
~tir; i~tc o kadar? Binaenaleyh, an· 
neniz hnklnnda bcslediginiz fena his
lerde.11 bu lasmmm tevehhiimilniiz
den ibaret oldugunu anlay:uuz. O sl· 
zl dilldcimmza g0z koymu~ degildir. 
Belki de sizi bimkip vaktile gitmesl 
affcdilir bir kababattir; yahud sadei
ce evhnmnuzdan dogma bir hadise
dir. Bu trrlanm ana ile cvlAdm ba-
1-qniasma vcsile ~kil ederse cidden 
memnun olurum. Belki bayan Cemile 
de karilerimdendir de bu satirlan 
okuyup tarafeyn ~rlaT. Anne 
fena olamaz. 

•*• 
Bn miinascbc bir ka~ sen evvel 

ha undan ~en buna bcnzer bir va
kay1 hatuiadnn. ~oylc bir hikaye yaz
nu~ 

c.B.11 ~ehrlnde oturnn kOse cE.a nin zev
cesl baynn cF.a kocasuun tuysiiz blr ertek 
ohnrunndan b1km1§. Tutanbula gellp saknl-
11 cN.11 lle kar§llll.§lllCD. ona ft.§lJc olmll§. 
«N.1> funrlinde Ilk de.fa. olarnllJ bir kaduun 
kendialle alf&lmland$m goriince. rande
vu YerJne s1nek kaydJ. tlm§ gelm.1§. Bayun 

- Ne olsn i~ di.i~anlannm sa
Y1S1 az 

$EDiR HABBRLERi 

Belediye muhasebesinin 
bir muvaf{akiyefi 

Be! ayda 793,882 lira fazla 
varidat almdi 

Yeni Belediye binasmm Sultanah
med parlc. ka~1smda ve B~ekAiet 
ar~v dairesi yamndaki binalann ye
rinde in~a edilecegi.ni yaznn~. 

Bir muharririmiz diin Vall ve Be
lediye Reisi doktor Lut!i Krrdan zl
yaret ederek yeni binarun hangi pa
ra lle yapllacagiru sormu~tur. B. LQ.t
fi Klrdar ~u cevab1 vermi~tlr: 

- istanbul Belediyesinin muhtelif 
sahalardaki ~all~alan arasmda 
kaydedilmege degeri olan bir noktayi 
daha efkanumumiyeye arzetmego 
bana vesile verdiginizden dolay1 
memnuniyet duymaktayun. 

Muhasebe te~kilat1m1z. bir sene ev
velkine nazaran senenin son b~ ayi 
zarfmda kendislne verilen ycni isti
kamette enerjik bir ~ekilde ~ah~ 
masmm ve ald1g1 direktifi iyi ihata 
ve mesaiyi iyi idare etmesinin netlce
si olarak 793,882 llrallk bir fazla va
ridat temin etmi~tir. Bu para, hi~bir 
vergi tarhedilmeksizin, vatandfl.'.j taz
yik olunmaks1z10 temin edilrni.; bu
lunrnaktadrr. 

939 biit~esile yapmagi dil~iindiigii
miiz i~lere asla hale! ve.rmel<Sizin bu 
para ile istanbul ~ehrine gi.izel bir 
hediye olarak yeni bir Belediye bina
s1 yapmag1 dil~ilniiyoruz. BW\un i~ 
VekAlete miiracaat ederek miisande 
ist1yecegi.z ve hemen hareketc ge~e
ceglz. Bu ve.sile ile muhasebe ~A.
tmnzm mesaisini takdirle anar1m.> 

Bir kadm falc1hk yaparken 
yakaland1 

Baklrkoyiinde Peruz admda bir ka
dmm falc1h.k yapt1gi haber al11ur11§, 
evvelki gUn yapilan ara~1rmada Pe
ruz, evinde Saliha admda blr kachmn 
!alma bakarken cilrmiim~hud halin
de yakalanm1§tir. 

Diin Peruz, asliye dordilncii ceza 
mahkemesinde muhakeme cdilmi§ ve 
bir ay hapse mahkfun olmu§tur. 

Bir ~ocuk pencereden diite-
rek yaraland1 

Galatada Arabcami caddesinde 
oturan u~ ~Q.nnda Cemal evde oy
namakta iken pencereden dii~erek 

muhtelif yerlerinden yaralannu~. po
lls tarafmdan hastaneye kald1r1lnur 
t1r. 

u11111111n11n11111111nn11111nn1n1111111111111111nt11rn1111uun11nuu11n-

11F.» 1i,;in ne inkisarl Kend1nl yelesl yolun
ID\lf bir as1nn knrfllSllldn. sanm~. 

Me\'Zuun hiiliisasi bu? 

Geceleyin telef on ~aldt. incemsi bir 
ses beni evhnde aracb. Aghyacak gibi, 
diyordu Id: 

- Ben «B.• ~ehrinden kOse cE.• 
yim... Haysiyetimi berbad ettiniz. •• 
Ben.Im, kannun ismi, onw1 scyahati
iti ve misnfir kald1it hCJl1!iiresinin ah
valini aynen yaznu~llllZ... Ailelerl 
bOyle nl~in ~hir ediyor.mnuz? ... 1n
saf edin.iz ... ~ dost nlay cdiyor. 

Teminat verdim; yeminler, kn em
ler eWm de b.ikayenin muhayyel ol· 
duguna adamcaf1zi zorla lumcbrdnn. 

BOyle ~eyler oluyor... Meslegimizin 
cilvcleri? 

(VA-NO.) 

Karilerimizin 
mektuplari 

Su§ehri c1var1nda 
mahrukat s1k1nbs1 

~ekiliyor 

SU§ehrl civan halkmdan blr ~
yet mektubu aldlk:. Orman umum 
milclurl"!nlniin cllkb.tlnl celbedlyor
Iar. 

Bu kazaya. ba&lt kliyliller kl.Qm ne 
yakacaklanru §:uJJ.nYOrltum~. Orman 
knnununun fyl tntblk edllmemesl yft
ziinden vazlyetleri pek mii.Qkilll~ml§. 
Odun tedn.rikl i!(in clvarda.kl onna.n 
glttlklerl vakit.. det;'il dllflen kuru 
$clan toplntmak, muhafaznya me
mur n6bet¢ kend1lerlnt n~~lann ya
mnn bile yakla~tinmyormU!j. 

Bir taraftan ormanlan korumnk 
15.zim. Doi;ro. Pa.kat dl{;er taraftan da 
ha.lka mahruknt IO.z:md1r. Bu lkl llj1 
tellf etmck gerektir. Kaymakamllk
tan onnnn memurlu~una icab eden 
emrln gonderllme lnl dller.lz. 

l J 

7068 lira 
Eski V ali ve Belediye Reisin
den ba para tahsil edilecek 

Ankara valisi ayni zamanda Bele
diye Reisi olmakla berabev, istanbul
da oldugu gibi, vilftyetle Beledlye 
birle~ degildir. Ankara valisinln 
Ankara wnumi meclisine riyaset et;. 
mesinden dolayi aldJ.~ «hakla. hu
zur.. a layasen istn.nbul Vall ve Be
lediye Reisine de umumi meclise ri
yaset ettiginden dolayi diger azaya 
verlldigi gibi diakkl huzur.> verlhni~
tl. O zaman istanbul Beledlyesi mu
hasebesi Valiye vedlecck bu «hak
kl huzur> u tahnkkuk et:tircr-ek ver
mi~. Fakat sonmdan i tanbulda 
vilAyetle Belediyenin b1rl~ oldu
gu. gOZ onime o.llllarak istanbu1 Ve.
llsihin boyle bir chaklo. huzur~ a!
maSI 13.zun gelmedigi tahaldruk et
mi~ ve mtilkiye miifetti~lerinin de 
yaptigi tetkikler bunu teyid etmif;Ur. 

Miilkiye miifctt~leri ve Belediye 
reisligi tarafmdan Dahil1ye Vekftle· 
tine yap1lan milracaata VekAiet ce
vap vermi~tir. 

Vekfiletten gelen cevaba g6re sa.
blk vali ve Belediye relSi B. Muhid
dln Ustiindaga umu.mi meclisc riya
set ettigi i¢n muhtehf tarlhlerde 
verllen 7068 liranm «~has zJmemi> 
ne ge~rilmiyerek sablk Validen tah
sill bildirilmi~tir. 

Valinin tedkikleri 
Villi ve Beled1ye Reisi Dr. L'lltfi Kir

dar, diin sabah Cerrahpa§a hastane
slne giderek evvelce yapllnn mutf ak ve 
cama§irllgm ikmali ve bu iki muesse
seye konacak makinelerln bir an ev
vel sipari§ edilmesi i§ile ugrR§Illl§tlr. 

Vali, ayni zamanda Fatihtc, Well
de caddeler ortnsmdakt bah~elertn in
§8.atm1 tefti§ etmi§tir. 

Cam, ayna gibi k1rtlabilecek 
e§ya 11rtta tafanabilecek 
Dahillye Veka.Ieti, blr kanun ile SI.rt 

hamal1Ig1111 yasak etml§ti. GOrillen m-
zwn ilzerine, Dahiliye enciimeni, cam 
ve ayna gtbi kmlabilecek e§yarun SI.rt. 
ta ~mmllSllla karar vei·mi§, ve keyli
yetten a1Akadarlar1 haberdar etmi§
Ur. 

Bay Amcaya gore! ••• 

Cocuk 1slahhaneleri 
I I 

e JDTi usulU 
Adliye Vekili B. F ethi Ok· 

yann beyanab · 

~ehrlmizde bulunan Adliye Vekill 
B. Fethl Okyn.r, diln ogled.en sonra 
adliyeye gelerek tetldklerde bulun
m~ ve bazi ru:Ul ~ler etrafmd&. miid
deiumumi B. Hikmet Onatla go~
m~iir. B. Feth! Okyar muhtellt 
meseleler e.trafmda bir muharrlrll:ni- ' 
zc ~an soyl~tir: 

c:- Qocuk miicrimlerin tam mana
slle islalu hal etmi~ olarak memleke
te nafi birer uzuv halinde ye~melerl 
1¢le devamll surette aldkadal" olu
yoruz. Bunlar i!;in Edirnede tesis 
edilmi~ bulunan ISla.hhane iyi netice
ler ver~tir. Bu islahhane daha 
miisait ve miltek:Amll bir vaziyette 
olarak Ankara civannda naklen tests 
edecegiz. 

Esasen umumiyetle biiyiik, kU~fik 
biitiin mahkt1mlann 1slalu hal etme
lerini ehemmiyetle gOZ oniinde tut
maktay1z. Bu gayeye miitevecclh ola
rak imrahda yapllan tecrilbe tyi ne
tice ve~tir. Tutulan bu yol tize
rinde yiiriiyoruz.> 

B: Fethi Okyar jiirl usuliiniin 
memlekcUmizde kabili tatbik olup 
olmad1gi etrafmdaki suale de ~ ce
vab1 venni~tir: 

<- Jilri usulil. bence faydaluiu'. 
Memleketimizde bu usuliin tatbiki 
meselesine gelince, bir tetkik mevzuu 
olabilir.• 

Adliye Vekili yeni Adliye sarayi 
~aatl etra!mda milddeiumumt B. 
Hikmet Onatla go~~t\ir. Hapi
sane binasmm y.ikllrnasmdan sonra 
yeni Adliye sarayuun blr b~uk sene 
zar!mda bitirllmesi i!;in lttzun gelen 
tertibat almmaktadtr. 

B. Fethi Okyar bir haftallk mezu
niyetini istanbulda ge~dlkten son
rn. .Anka.raya gidecektir. 

Sokaklar1n temizlioi 
Bir bafta onra sokaklar1n 
yikanmas1na ba§lanacak 
istanbulda sokaklann y1karup su

lanmas1 i~in Belediyenin Avrupadan 
getirttigi yirmi par.ca celik bommun 
tecrilbelerl ya~tir. Bu borular 
i~in her elli metrcde bir musluga lh
tiyac gorilldilgiinden ~~ll ile Beyog
lu arasmdaki bu musluklann yerlerl 
a~. Bundan sonra istanbul 
semtindeki musluklar ln~a edilecek
tir. 

Bir hafta sonra bu borularla so
kaklar y1kanacakt1r. i;lelnin biiyiik 
caddelcrl ha!tada uc gece yikana
caktlr. 

Bir okuyucumuz Bilyiikada iskele 
meydarumn pisliginden ~lkAyet et
m~ ve bu meydanm yikanmas1 icin 
birkac giln evvel yapllan motoriin 
bozuldugunu bildi~ti. MotOl"'jn 
tamirl ihale edildiginden bir hnftaya 
kadar rnotOriin i~liyerek Biiyi.ikada 
meydarunm y1kanmasma ba~Ianaca. 
gi temin edilmektedir. 

Yedigi yemekten zehirlendi 
B~lk~ c;iragan caddesinde otu

ran Hasan, yedigi blr yemekten ze
hirlenmi~. berayi tedavi Beyoglu mis. 
tanesine kaldtnlnn~r. 

savuum nrbrma.-

Sahife s 

lST ANBUl. HA YA Tl 

Oyuncla kizmazmrf! •• 
Bah~ecle ceketlerini pkarm.J.§lar, 

gomlek kollanru SI~, bararetll 
hararetli tavla onyuyorlar. Pul ~aJnr
talan, kendi bagutllan et.rah ~ti
y,or. Biri avu.cunda zarlim salliyarak 
lilr Jrahkaha atiyor: 

- Eh, Sedadcignn. §imdi bir dori
eihar atarsam mars oluy,o~ 

Oteki hiddetle kqlanm atap ho. 
murdamy:or: 

yett iimide laqnlma. 0 dOd
cihan atacak hilek: isterlin. 

Zarlar ~vlamn irintfe y.uwrtam. · 
yor. Berild bir kahkaha daha atiyor. 
mddetli yuncu biisliiitiin asabile§i
yor: 

- Ray g(izii kOr olsun biiyle zann. 
Hem de dortcihar gcldi. 

Qencsinden drunhyan terleri hiddet
le ilerek d vam ediyor: 

- Zaten kabnhnt bcnde ki, boyle 
accmi ~ocuklarln ta\•la oynuyorum. 
Oglum, sen oyun bilmezsin anuna, kor 
olnsi zar sana yardun ediyor. Maruna
fih ne kadar ~abalasan gene partiyi 
ben alaca~rim. Eger sana yenilir m 
§U bileklcrimi kcserim. 

Znn kendi i at1yor, hiddctten yiizii 
mo mor k ·~erek bir kiifiir savuru
yor: 

- Hay Allah kafu:etsin bu zar1. Dort 
el iistiiste gele atiyorum. Acemi ~ay
Jaklnrla oyun oymyan insnn bOyle olUf 
~te. 

Hiddetini ycncmeyiuce ufak t:efek 
bahanelerle ka~JSmdaki oyuncuya ~ 
tiyor: 

- l:oook... Pullan o kndar luzh 
vurma. Ben giiriiltiiyii sevmem. Znr
lan da dogru at... Sinirlendik~e oyu
nu D§11'1yorum. Ben oyunda sinirlen
mem amma, senin acemice oyunlanna 
tahammill edemiyorum. 

Oteld miistebziyane mmldaruyor: 

- Ben y~ oynarsam sen kaza
rurstn. Pm1iyi kazan da sonra konu
§nhm. 

- Ogluuuwn .•. Bo iimidlere kaptl
ma diyorurn snna. Bu partiy:i kaybe
derscm ke erim bileklcrimi dedim yn ... 

Oyun bir santtcn fazla siirdii. Bag
n§a ~agn~a ~arp~c;t1Jar. Biri miitcma
diyen g6riiliiyor, oteki hep ~attk ka§Ia 
lt?murdamyor, kuh zarlarn ktz1yor, 
k~h pullara kiifiir savuruyor, arada 
b1r kn~ndaltinin oyununu tenkid 
cdiyordu. 

Bir ai·ahk yammdaki arkada~la ko. 
n~u~ordum. ~iddetli bir giiriiltii ile 
~'l~rndJ.k. Hiddetli oyuncu olanca kuv
vetile tavlay1 kap1yarnk yerindcn f1r
Jad1: 

- Sen, o son def a atbgm pencidiiye 
dua et. Yoksa ben scni balmumu gibl 
ezip biizerck yenerdim. 

Yanlannda kcudilcrini scy.rcden ar
k~Ianru asabiyetle siizdu: 

- Hele bunlann miitemadiyen ko
n~lan, insamn kaf nsJru altiist cdi· 
yor. Onlann giiriiltiisiinden oyunumu 
§aJll'dmt. Yoksa, tavlada beni yenccelr 
kabadayi daha ana mdan dogmall1J3-
tu. 

Arkada§lanndan biri giilcrek: 
- Sedndcigun dedi. B~ey soyJiye

ce~rim amma. lnzma hn ... 

- Ben hi~ bir§eye luzmam azizim. 
- Kol saatini tarsan bana haber 

ver. 
- Ne miinasebet? ... 
- Bilegi kesilen adnm kol saati kul-

lanamaz da. •• 

Cevap veremdei. ~ru sall1yarak: 
hiddetl VO§tu. 

Cemal Refik 



Sah!fe 4 

SICAKLIK 35 DERECE 
Diin Istanbul ideta kavruluyordu 

Mevsimin en SJcak giinlerini y~
yoruz. Evvelki glin gOlgede 34 dere
ceye k.apar Y.iikselcn hararet, diin og
leden sonra 3S derecert buldu. iki 
gi.indiir, bunaltic1 bir hava i~iiule mi.i
temadiyen ter doken istanbullulat' 
blraz serinlemek i~in dondurmac1 ve 
~rbet~i di.ikkfullanna siguuyorlar, 
caddelerde bir ~ok kimselerin ceket
lerini kollanna alarak gezdikleri, 

Bir katil idama 
mahkum oldu 

F akat tahrik dolayiaile ceza
a1 24 sene 4 aya indirildi 
<;atalcada Murad admda bir gen~ 

bundan dokuz sene evvel amcas1 Feh
miyi Oldilren Lutfi admda bir adam
dan intikam almaga kara .. · vermi~ 

ve aradan dokuz sene ge~tikten son
ra hapisaneden ~1kan Lfltfi bir gun 
tarlaya gidince Murad da yanma blr 
mavzer tiifegi ve bir de b1~ak alarak 
kendisini takip etmi~tlr. 

Lutfi tarlaya giretken Murad mav
zerle uzerine be~ el ate~ ederek ya
ralayip yere yuvarladJkta!1 sonra ya
nma sokulmu~ ve bu defa da b1~gm1 
~ekip vilcudunun muhtelif yerlerine 
saplamak suretile Ltlt!iyi oldilrmii~
tiir. 

Diin ag1r ceza mahkemesinde yn
p1lan muhakeme neticesinde Mura
dm, Lutfiyi kasden ve taammilden 01-
dilrdiigu sabit oldugundan idamma 
karar verilmi~, fakat evvelce amca
smm oldiiriilmesi kendisi Jehine adt 
tahrik mahlyetlnde gorillmil~ ve su
~u i~ledigi zaman 21 y~rm ikmal et- · 
rnemi~ olmasi goz onilnde tutularak 
cezas1 yirml sene dort ay be~ giin 
ag-tr hapse ~evrllm~Ur. Olen Lutfi
nin veresesine de bin lira tazminat 
verecektir. 

ACIKLI BIR OLOM 
Merhum Bin~ Doktor Abdi KA

rnilin oglu, Gcmlik Sungipek fabri
kasi Di~ tabibi Tali Ersamn kardc~i, 
Emekli General Remzi avc1 ve fabri
kator Edip Avcmm yegcnJeri, tilccar
dan Neyir Gokmenin Damad1, tilccar
dan Si.ileyman Kermenin bacanag1, 
T. C. Ziraat Vekileti Kombinalar fen 
rnii~virl Fasih Ersan, tetkik .seya
hatinde iken, Pariste ge~rdigi k1sa 
bir hasta11g-I miiteakib, pek geni; ya
~da hayata gozlerini kapam1~tu. 
Cenazesi 21 Tcmmuz 939 tarihll cuma 
gtinli saat 15 de Ma~kada Te~v1kiye 

camiinden kaldmlarak Uski.idardaki 

miitemadiyen ~an terlerinf sfi
mek i~ ellerlnden mendilleri eksik 
etmedilcleri g0rilluyor. 

Bllhassa diln 1stanbul Adeta kav
ruluyordu. Oileden soma !iehrln so
kaklannda tek til.k insan gBrilni.i
yordu. Herkes ag~h, gOlgelik kahve
lere sokulm~tu. 

Diin belki de ista.nbulda dondur
ma, ayran ve buzlu ~betlerin en 

• 

fazla istihl8.k edildigt giindil. 
Diln ~ tenha olmasma muka

bil Bog'azda ve diger sahillcrdekl plAj
larda ~ok kalabaltlt vardJ. 

Yukandaki resimler sicaktan bu
nalan istanbullulann <Jerbet~ ve 
dondurm8Cllara hiicumunu ve cad
delerde ceketslz gezerek miitemadi
yen terlerini silmekle rne~gul ild yol
cuyu g0stermektedir. 

T1rhan geldi 
Vapurun bugUnlerde 
tecrUbeleri yap1lacak 

. Diin gelen Tlrban vapuru 

M iilga Denizbank zamanmda Al
manyaya JSJJlarlanan vapurlardan 
Tlrhan, diln saat 15 de, Qanakkale
den ~hrirnize gelmi~tir. Gemi Be~lk
~ a~lklannda demirled.ikten sonra 
Deniz i~letmelerl umum miidfuii ile 
muavinleri ve miltehass1slardan mu
rekkep blr grup Tlrhana giderek tet
kiklerde bulunm~tur. 

Mersin hattmda ~ah~tmlacak olan 
Tlrhan, Etrliskiin noksanlari goz 
oniinde tutularak in~ edilmi~tlr. 

Kolonyac1lar1n toplanbsi 
l;iehrlrnizdeki kolonyac1lar, diin og

leden sonra, Galatasaray liscslndc 
blr toplantI yaprn1~lard1r. Toplanti
da, inhisarlarm g1kardJg1 80 derecc-
lik kolonya uzerine milnf er it kolon
yac1hgm sekteye ugrayacag1 ileri sii
riilerek Vekftlet nezdinde yap1lan 
miiracaatm hicbir netice vermcdigi, 
inhisar Vekilinin l?Chrimizdeki misa
firctindcn bilistlfade dileklcrini blz-
zat B. Raif Karadenize arzm rnilna
~p olup olmad1g1 gorii~i.:lmii~tiir. 

Gem.in.in maUuba muvaf1k olub ol
madlg1, tecriibelerden sonra anl~a
cak, muvaflksa vapur Mersin hatb
na tahsis olunacaktlr. 

Deniz yollanrun mevsim dolayislle 
fazla gemiye ihtiyac1 oldugundan 
~d.illk Etriisk vapurunun Alman
yaya gonderilerek tadilinden sarf1-
nazar edilmi~tir. Diger taraftan Ka
de~'i teslim almak i~in Almanyaya 
giden heyet de gemideki ilk tecriibe
lere b~lanu~tlr. 

Aleni tetekkiir 
Cagaloglunda Saghk Yurdunda 

yatird1gxm he~iremi muhakkak bir 
olilmden kurtanp muvaff akiyetlc 
operasyonunu yapan Dr. Operator 
Rlza Enverden ve Saghk Yurdundan 
gordiigiim teshilat ve alflkadan dola
YI kenqilerine a1enen te~ekkiir etme
gi bir vazif e bilirirn. 

Son Posta gazetesi serbayii 
Osman Knzma 

·······'······································ 
ic;;lcrinden blr rnurahhas heyell se
c;;erek Vekil nezdinde te~ebbiiste bu-

20 Temmuz 193!> 

Bu sene sergide sab~ 
yapdmamas1 kcirarla§b 
Yerli mallar sergisi haz1rl1klar1 

ilerliyor, geceli giindiizlii fali~iliyor 
11 incl yerli mallar sergisi haz1r

hklan devam etmektedir. Serginin 
a¢ma.sma 1ki giln kaldlgi halde l1e
niis lam manaslle bir paviyon hazir
lanm~ defildir. 

Bu noksanlan ikmal ii;in geceli 
g(lndil.zlti ~al1~1lmaktad1r. 

Sergi komltesl miltemadiyen gt'len 
~rak mftracaatlerini rniimkiin ol
d~ kadar isa!a ~ah~aktachr. Bu 
seneki serginin her clhet<;e milkem
mel olmas1 i~in azami itina sarfeclil
mektedir. 

Sergi plamm Frans1z rni.ihendisle
rinden Gotye hazirlam~t1r. Sergiye 
~ak edecek firmalar, ancak kroki
Iw,de ttY.nlacak ebaddaki sahay1 i~
gal etmek rnecburiyetindedir. Bu se
ne, her paviyonda bir (Atat.iirk ihti~ 

j ram ko~esi) rnethalde de Milli ~ef 
isrnet inoni.inun ii~ metre yiiksek
llkte bir biisti.i bulunacakt1r. 

Satye tahkikat1 I 
Jerana miidiirii 1000 lira ke

f aletle tahliye ed ildi 

Satye bin3.Sl etrafmda iddianame 
h.az1rlanarak mahkemeye sevkedil
mek ilzere muddeiumumilik tahkikat 
evrakmm tedkikine devam etmekte
dir. 

Bu yolsuzlukla alakadar olmaktan 
maznunen rnevkuf bulunanlardan 
B. Malik Kevkebin tahliye edildigini 
diin yazmi§tlk. Gene bu j§ten rnevkuf 
bulunan Jerans §irketi rntidtirii Ma
teos diin tahliyesi i~ln dordtincil sor
gu hakimligine muracaat etmi§tir. 
Sorgu hG.kimi, Mateosun bin lira nak
dt kefaletle tahliyesinc karar vermi§ 
ve maznun diln tahliye edilm~tir. 

Diger rnaznunlardan Reastirans §ir
keti hukuk mil§aviri B. Atlf Odiil, sa
blk Denizbank hukuk mil~aviri ismail 
isa, Denizbank umumi katibi Sadun 
Galip te kefaletle tahliyeleri ii;in diin 
rntiracaat etmi§lerdir. Bunlann miira
caatleri de tedkik edilmektedir: Sor
gu hfikimi bugiln kararm1 verecektir. 

Denizbankm a~bg1 da va 
Bir milddet evvel Denizbank, asliye 

birinci ticaret rnahkemesine milraca
atle, Satye §irketi aleyhine a~tigi dfl
vada §irketten satm alman binanm 
satl§ma ait akdin iptalini istemi§ti. 

Bu dAva devam ederken Denizbank 
lAgvedilerek muamelat1 Devlet liman
lan i§letmesi umum miidilrliigiine 
g~tiginden, gei;en cclsede avukat B. 
Omer Faruki Dereli, mahkemede Dev. 
let Limanlan i§letrnesi umum miidilr
liigiinil temsilen davay1 takip etmek 
istemi§, Satye §irketi vekilleri buna 
ltiraz ettikleri cihetle, rnahkeme, De
nlzbankm Devlet Limanlan i§letmesi 
umum rniidiirliigilne devredildigini ve 
int ikal muamelesinin tekemmi.ilunii 
gasteren "evrakm rnahkemeye ibrazm1 
istemi§ti. 

Diin bu davaya devam edilmi§ ve 
avukat B. Omer Faruki bu husustaki 
evrak1 mahkemeye vermi§tir. Mahke
me evrak1 tedkik ettikten sonra, Li
manlar i§letmesi urnum mildurliigii
niin bu davay1 takibe s1fat ve salfilli
yeti olup olmad1gma dair karanru ver
mek iizere muhakemeyi ba§ka giine 
b1rakrm§tlr. 

TIY ATROLAR. 
-----------·-----· CE M AL S ADiR 

Bugece Mecidlye koyiiniinde yann gece 
Ye~ilkoyde 

llECHUJ, SERSERi 
3 perde 

• •• 
JI A J, K T i V A T R 0 S U 

Kenan Guler ve arkada§lan bugece 
Buyiikdcrc bah~csindc 

3 pcrde 
Mi§EL REVUSt! 

• ** 
Na~id (hc~m - Ertugrul Sa'li Tck birllkte 

Bugece Be§ik\a§ Sund parkda 
KAR.MA KARI§IK 

3 perdc 

"' .... 
f}F.llZADl::BASI - TURAN 

2 FlLIM SON PUSE, PARIS HAYATI 
Pazartt' i, Sall Qar§amba bnynnlal!l 

Bu sene, bir yenilik olara~ sergiye 
istanbul Belediyesi de i~tirak etmek
tedir. Belediyenin yaptiracag1 pavi. 
yonun adJ (Yarmki istanbul) oJa. 
cak, burada , tarihi klymeti bulunan 
blr sur kap1s1 tasvir edilecek, kap1dan 
girilince de t stanbulun yedi tepe tize. 
rine in~ olundugu gorillecektir. 

Bunun kar~1smda Siimerbank pa
viyonu bulunacaktir. Bu seneki ser
glnin, g~en senelerde oldugu gibi, 
bir panayir yerlne bcnzdilmemesl 
i~n de baz1 tedbirler allnm1~llr. 

Bu tedbirler arasmda sergiyi ge
zenlere para. nrnkabilinde sat1~ ya
p1lmamas1 da vard1r. Sergiyi gezen
lcrc ornek'ler verilecek, ist!yenler bu 
orneklere gore sati~ ycrle:inden mal 
alabileceklerdir. Vali ve Belediye Re
isi Ltitfi Kirdar, bugiin Galatasaraya 
giderek sergi haz1rhklanm tefti~ ed&
cektir. 

Cop f1r1n1 
lki f1r1n 800 bin liraya 

mal olacak 
ikl sene evvel ~oplerin denize dO. 

kiilmiyerek ~ehrin muhtelif serntJe. 
rinde ~iirilttilmege terkedilmeg~ ba~
laymca ~ehir milyonlarca kara sine. 
gin istilasma ugram1~tI. 

O zaman istanbulun s1hhat1 ~id
detle tehdit eclildiginden j~~ S1hhiye 
Vekaleti mi.idahale etmi~ ve !fOplcrin 
tekrar dcnize doktilmesi temin edil
mekle beraber ~op fmnla~1 tcsisi de 
Belediyeye- tebUg edilm~ti. S1hhiye 
Vekaleti, bu husustaki tebligabm 
tekrarlam1~tir. 

Belediye c;op fmnlan ,.,traf mda tet
klklere ba~lam1~tir. Tahmin edilen 
hesaplara gore biri l?Chrin Rumeli, 
digerl Anadolu yakasmda olmak tize
re in~ edilecek iki fmn Belediyeye 
800 bin liraya rnal olacaktir. 

Rumeli cihetinde yap1Iacak !mmn 
Halicin son noktasmda Eyiip civa
rmda yap1lmas1 dil~ilniili.\yor. Be1ecli
ye, bu sene de ~ehir ~oplerinin deni
ze dokiilmesinl bir milteahhide 37 
bin liraya ihale etmi~tir. 

Basin Birligi Istanbul m1nta
kas1 idare heyeti i,e ba,Iad1 

Basm Birligi istanbul mmtakas1 
idare heyeti diin ilk toplar.hsm1 yap
m1~ ve reislige Hakk1 Tank Usu se
~erek i~e ba~Iam1~t1r. 

Deniz kliibiiniin bir tavzihi 
Deniz kltibiinden: 
17 Temmuz 939 tnrihli Ctimhuriyet ga

zeteslnin iklncl sahlfeslnde (Deniz kh.ibii) 
scrliivhasi nltmdakl yaz1 hayretle okundu. 
Bu yaz1 pek yanh§ ve as1l vc csastan art 
hnberlcrl ihtlva etmektedir. 

Deniz kliibilniin yapt.ig-i. Ilk umumi heyet 
lc;tlmamda. kliip nlzamnamcslnin yenl 
cemiyetler kanunu hukilmlcrine gore tfl.
dlll fc;in bir proje hazirlanmasma karar 
verilmi§, iklnci i~tlmamda bu nizamname 
tedklk ve kabul edllmll}, iic;tincii ic;timam
da da idare heyeti intihap olunmu§tur. 
Biitiin bu i~timalar s\iklln lc;lnde ve blr nl• 
zamnamenin tadlli esnasmda denncyam 
zarurf ola.n miltalflalann tcati.'!l surctlle 
gec;ml§'tir. Hlc;birinde giiriiltii olmam1§'llr. 

Kliip azalannm Udye aynldlg1 . ve klii
biin ldamesl bak1mmdan tamamen zid 
kanaatte bulunduklar1 hakkmdaki ne§ri
yat ta dogru deglldlr. 

idarc heyeti lntihabma fesat ka~tml
d1t1 ve intlhabm al!l.kadar makamlarca 
teshedlldlgl haklondakl ynzi tam.amiyle 
8811 ve esastan ~rldir. Kliip idare heyet1 
kendlli~nden istlfa. etmi11 ve intlhap ic;ln 
16 Temmuz pazar gUnti yap1lan umumt 
heyet lc;tlmamda miizakere nlc;ab1 basil 
olamad1gmdan dolayi nlzamnamenin hiik· 
mil muclblnce ic;tlma gelecek ha!taya tA-
lik edllmi§tlr. · 

Bu mektubumuzun gazetenizin miinaslp 
siitununda dercl rica olunur. 

Deniz Kliibii id.are Komitesl 

BugUn LALE'deE 
1 -A~k $ark1sf 

Nino l\larthli - Juan Fountain 

2 -Silah~orlar 
Walter Abel • Paul Lukas 

,3- Yeni Metro Jurnal 



Papanrn yiizilgii ile koldiigmeleri 
G~en hafta ~arpmba giinil ii~ bin 

kifl papanm huzuruna ~tt ve elini 
opt ii. 

Bu merasimden sonra Papa 12 incl 
Pie kol diigmelerlle yiiziigii.niln yerin
de yeller estigini gordii. 

Kol diigmelerinin ancak maddi k1y. 
rueti vanlt, bin liraltk dUgmelerdi, fa· 
kat yiiziik miihimdi. Bu yiiziige «Ba
hk~1 halkaS11> derler. Cstiinde baltk ai't
m ~eken Saint-Pierre'in resmi ve bir de 
ziimriid vardar. Bu ziimriide paha bi9-
mek im.kins1zd1r, yeryiiziiniin en kiy
metli ziimriidiidiir. 

Zfunriid Papawn parmagma bol 
geliyordu, ii~ bin kifiden biri ellnl 
operken, yiiziik avucuna diiftii, adam 
«yiiziik» diye seslencf't, fakat kalaba
hkta sesini duyu.ramadl. Merasim bl
tince getirip yiiziigu iade etti. 

Kol diigmelerlne gellnce: Kimin al
dlft belli olmadL Ancak merasimln er
tesi gilnii Papa 12 inci Pie'ye bir mek
tupla bin lira geldi. Bunu gonderen 
zat: Kol diigmelerini hatUa olarak 
ahkoyuyorumt diye yaztyordu. 

Herhalde papa bu gonderilen bin. 
lirayi yiiziigu iade edene venni§tirt 

Bahri muhltl S$an kelebekler 
Bilyiik denizler a§an vapur yolcula

n, arada s1rada vapurlarmda bir kele
bek goriirler. Kelebek bir miiddet bir 
yere konup dinlenir, sonra gene ka
nadlanm gerer, denizlere a~1l1r. 

«Monarko adm1 ta§1yan bir Ameri
kan kelebeginin zaman zaman Avru
paya seyahat ettigi anl~1ld1. 

Ilk zamanlar kelebeklerin yumurta 
halinde Bahrimuhitl 8.§an vapurlara 
yerle§tikleri samllyordu, son zaman-

larda bu monark denen kelebeklerin 
kendi kanadlan vas1ta.sile Bahrimu
hiti a§tlklan anla§lldJ. Bu sene Fran
sada kelebek merakhlan otuz tane mo. 
nark avladJlar. 

~u halde Amerika kelebekleri tay
yarelerle yan§ ediyor demektir; fakat 
tayyarelere konmad.lklanna gore, stir-
atlerinin tayyarelerden ~ag1 old~u 
anl~1llyor. 

ilk hava y olculara 
12 eylUl 1783 te Montgolfier kar

de~lerin yaptiklan balon Folie • Ti
ton meydanmda tecrlibe edildi. .. 

Dokuz dakikada koca balonu ~i~ir
diler, havalandi ve havadri yandi. 

14 eylUlde yeni bir balon yapmaga 
ba~ladtlar, ayzn 19 unda bu. balon 
ikmal edUdz. Ikinci bir tecriibe yapi
lacagi lcrala arzolundu. Kral: 

- Ben havalara insan cam terke
demem! dedi. 

Bunun iizerine balona bf r ordekle 

bir horoz kO'Jjdular. Balon bu ik hava 
yolcularile havalandt, havalarda 11ol 
ald: ve salimen Vauceresson'a indt. 

Siz ~ be$er denen mahlllk-un ili
safsizlzgma bakmiz! Bu iki. hava yol
cusunu krala takdim ettller ... Amma 
ne suretle bilir misiniz? OrdcTcten. 
11c:anca, horozdan domates salgali. nt
fis bir kuartma yaparak ... 

0 gece bu hava tecrilbesinin ~ere.

fine ~ekilen ziyaf ette ilk hava yolcu
lanm giile sayleye yedtler! 

(GONUN AN SiKLOP EDi Si] 

Brenner g~idi... Brenner'deki Al· 
manlar ... 

Bu sozlere gazetelerde s1k s1k ras-
1 

llyoruz. 
Almanya ile italyanm ara.smdald 

Brenner ~irndi tabii hudut say1hyor. 
Orta Tirol'de bu isimde bir dag var
d1r. En ytiksek tepesi 2027 metrcdlr 
ve 1375 metre rnk1mlI bir demir, bir 
de kara yolu buradan gecer ve ce
nubi Tirol ile simali Tirol'il birbirlne 
kavul?turur; Innsbrucke He Trente ve 
Verone ara.smda muva:mla temin 
eder. 

Buyuk Alplerln en al!;ak ge~idl 
bura.s1 oldugu lcin cok eski zaman
lardanberi daima kullamlm1~t1r. Ru-
1nenlerden sonra Cermen hiiktim
darlan Brenner'i kurunu vustata slk 
s1k ge~mi!?lerdir; zira Alpler, bura
dan oldugu gibi hit;bir ye1·cten kolay 
a~Imaz. Yolun manzaras1 da harlku
lade guzeldir. Hem mutehavvil, hem 
azametli bir gorunul?il vard1r. 

Tarih irntidadmca akvamm mllha
ceret ettig1 ut; be~ tabii yoldan bid 
Brenner. 

Bir it~i vapurla sapan aras1n .. 
da kalarak aiir yaralandt 
Tnhmil ve tahliye ameleslnden Ah

med Kalyoncu, dun sabah 10 radde
lerinde, ltalyan bandlralI Kapuarma 
\rapurunda <;ah~irken vincln saparu 
kurtulmu~, amele sapan ile vapurun 
ara.smda kalarak ezilmi~tir. Ahmed, 
Yan baygm bir halde Beyoglu ha.sta.
neslne kaldmlm1~tir. 

---
Boyali ispirto i~en biri diittii, 

ag1r yaraland1 
Mahmudp~da oturan Ali admda 

biri boyal1 ispirto i~erek milvazenesi
ni kavbetmi~ ve du~reek ba~mdan 

ag1r surette yaralanm~hr. Ali tedavi 
l~in Cerrahp~ hastanesine nakledil
m~t1r. 

Bir otobiisiin motorii parladt 
~ofor Muh.iddmin idaresindekl oto

bus dun ak~m :;ii~liye gitmekte iken 
mot.Or parlam1~, ~oforun elleri yan~ 
dtgi halde ondun1lm~tur. 

Tirolden btr gorilnilf 

Bek~iye aoven aarbot 56 giin 
hapia yatacak 

Kumkaptda oturan Necip admda bi. 
ri, evvelki gece evinde rakl i~tp sar. 
ho11 oldukta.n sonra ~1nl~1plak soyu
nup dola.§mak istemi.§, karISl Ue anne
si buna mani olmak isteyince, Necip 
hiddetlenerek kad.lnlan dovmefe kal
kl§IIU§ttr. Kadmlar, kendilerlni kur
tarmak it;in bagirmaga. b~lamiflar, 
mahalle bek~isl gelip Necibl yakala
mi§tlr. Necip bu defa da bek~lye kttf. 
retmi§tlr. 

Diln asliye dordilncil ceza mahke
mesinde yaipJ.lan muhakeme nettce
slnde, bek~iye s0vdilgil i~in, Necibin 
56 gtin hapslne karar verilmi.§ ve mah. 
kemede tevklf edilmi§tir. 

Bir ~ocuk d~vardan diittii, 
bacagi k1rtld1 

Kulaks1zda. oturan 9 y~nda Hasan 
dnvardan dill?mill?, sag bacagi klnl
nu~tir. Hasan teda vi i¢n ~~i CQCuk 

hastanesine kald.lnln~tir. 

lngiltere ve lngilizler : 8 

Bir alim ve baz1 cereyanlar 
Oxlord'daki ev sahibim Bertran 

Rasel ingilterenin haricinde ~ok ta
runml§ b1r riyazi ve miitefekkirdi. 
Bilhassa Amerikada Harward muhi
tinde bi.iyi.ik §ohreti vard.l. Hatta. is
tanbulda merhum Salih Ze'ki, muasir 
riyaziyeciler arasmda diinya efkanna 
yepyeni ve~he verebilecek ke~ltler yap
maga namzed tek dfilli oldugunu iddia 
ederdi. ingiltere dahllinde ilim §Oh
reU mahdud bir dairede kalml§tl. <;ok 
eski bir aristokrat ailenin bu ikincl og
lu daha ziyade ictimai meselelerdeki 
~k (Radikal) gor~lerl ve kad1nlara 
rey hareketindeki hararetli faaliyetl 
ile maruftu. 

Oxfordda rahat, temiz ve nisbeten 
miitevazi bir evde Ya.§Iyordu. Evlerin
de benden ba§ka iki Amerikah kadm 
misafir varcll. Rasel bu ilk gordilgiim 
zaman otuz yedi ya§mdaydJ. Kendin
den hayli y~h olan ve dostane bir §e· 

kilde bir zaman sonra aynld1g'J. birin
ci kanst da filcir, ahlak, ev kadJnltgi, 
medeni cesareti ile ~ok sevllen ve taru
nan bir kacllnd1. Ikisini o gilnlerde bi
ribirlerine bagllyan §ey kadmlara rey 
icin Oxfordda, hatta, Oxford harl
cinde verdikleri konferanslar ve yap
tlklan propaganda idi. 

Bertran Rasel ile ilk temas bende 
hemen hi~ lz b1rakm1yacak kadar si
liktlr. ince ceneli, kocaman kafall, bl· 
yiklarmm ucu uzun, gozleri ~ukurda 
sinlrli ve ufak tefek bir adamcagiz! 
Sofrada konll§ulan rnevzu bence yeni 
degildi, kadlnlara siyasi hak mesele
slle !ngiltereye ayak bast1gim andan 
itibaren kulag1m1 doldurmu~lard1. 
Adeta bR.§ka b1r rnevzu dinlemek 
bende bir ihtiyac olmu~tu. Bertran 
Rase! giinduzleri ekseri konferans 
vermek, siyasi mitinglerde bulunmak 
icin gldiyor, ak§amlari sofrada hafif 

' alayc1 uslUbile uzun uzun konu~uyor-
du. Oxforddaki ziyaret ettlgim adam
mar, ve kad.lnlara oraca maruf bir lcr 
kantada verdigim konferans vesileslle 
ha811 olan tema.slar, bana sorulan su
allerin kafamda uyandmhg1 mugIAk 
meseleler ev sahibiml kafamda lklncl 
dereceye indirdi. 
~1yetler arasmda iki tanesini 

hi~ unutmadlm. Biri Gilbert Murray
dlr. Yunan klasiklerini gene en klasik 
inglllzce ile tercume eden bu adam 
terbiye, tavir, sevimlilik itibarile ingil
terenin yet~tirebilecegi en milkem
mel blr omektir. Daima ileri hareket
lere za.htr olmakla beraber en eski bir 
inglliz gentleman'inin tavir ve hayat 
kaidelerinin hepsine sad1k kalml§tt. 
tldncisl (Trevilyen) isminde §ilr, ta. 
rib ve fikri mevzularda ismi talU.IUill§ 
bir adamdJ. Kanuni Sultan Silleyman 
hakkmda bir dram haz1r1Iyordu. Ye
§ll bir tngiliz bah~esindeki toplant1da 
bana miitemadlyen (Hiirrem sultan)m 
muhayyilesinde yapt1gi tesirden bah
settl. Ertesi gun b1Imem hangi bucak
ta kadmlara rey meselesi ii;in konfe
rans vermege g1decek olan bu adamm 
sanat ve §fire bu kadar ate§Ie bagll 
olm8Sl bana da be.§ikten mezara ka
dar en i;ok bagll kalacagrm sanat mev. 
zuuna bir iki saat avdet i~in firsat ver. 
di. 

Bu adamlann hemen heps! o devir
de sulhcii idiler. Bazitan bllhassa 
Bertran Rasel bu yilzden hapse bile 
gird.i. Fakat OX!ord, Kembrlc ve 
Londra, her ucunde de ge~en uzun ko
nU§malarda ne i~timai meselelere, ne · 
de giizel sanatlara taall11ku olmamak
la beraber miltemadiyen g~en bir 
mevzu varcll: Ingiliz Alman mukay&
sesi ve milnasebeti hakkmdaki f i.kir. 
ler. Evvel!, sanat, ilim ve fikrzyat sa
hasmda o gl.inku Almanyarun yetif
tirdigt simalardan, ne§rettigt kitaplar
dan bahsedilir, ikisi arasmda hara
retll miln~lar yapili.rclL. Sonra in
gilizlerin Almanlarla anla§masma kuv~ 
vetle taraftar adamlara tesadUt eder
diniz. Fakat intellectuel muhltten b1raa 
aynllr aynlmaz bamba§ka bir cereyan. 
la kar§I kar§lYfl. gelirdiniz: AlmanJ.a
rm te§kllM<;tllgmdan, Ulm ke.§fiyatuu 
harp saha.smda kullanmaktaki kabill
yetlerinden, Kayzer Vilhelmin lstllA 
siyasetinin Yakm ~arkta inglliz • Al· 
man mi.masebetlnde doguracag1 re
kabet mticadelesinden korku ... Ve bu 
korku yalniz IngiUz imparatorlugu Ue 
Alman.ya ara.smdaki hayat sahas1 m(l .. 

Yazan: 

HALIDE EDIB 
-

cadelesine inhlsar etmezdi. Alinanla
nn bilhassa ingiltere adasma hiicum 
imkruum o kadar izam ederlerdi ki 
baz1lan o zaman ingilterede bulunan 
on bin kiistlr Alman lokanta garsonu
nun gizli, siyasi bir te§kilat olduguna 
kanaat getirm~ti. Buna benzer siya.si 
ihtl.ras ve korkuyu ben yalruz Am&
rikanm garbinde, bilhassa Kalifomia , 
sahll §ehirlerlnde Japonlara kar§l gor. 
dil.m. iklsi arasmdaki fark §U idi; in
gilizler Almanlan kendilerine yakm 
buluyor, siyasetlerlni tehlikeli addedi
yorlardt; Amerikalllar -pek az istisna 
ile- Japonlan millet olarak hi~ sevmi
yorlard1, ve Japon tehlikesi bahanesile 
herhangi Amerikan siya.si f1rka, Ame
r1ka111ar1 yaln1z Japonlara kar§t de
gil dUnyamn obiir bucagma harbe SU· 
rilkllyebilir. ingilterede ise Almanla. 
rm b~mda bilyuk bir siya.si kafa otuz 
sene evvel ingiliz ve Almam pek ko
laylikla birle§tirebilirdi. Fakat ayni 
zamanda Ingilizin (Vatan tehli
kede) vehmile oynamak §artile Al
manlara kar§I ingiliz dunyasmm ay. 
ramm kabartmak ~ok kolay olacag1 
da hissediliyordu. 

Harpten sonraki ingilterede bilhas
sa Almanyadaki H1tlerden evvelki re
jime kar~1 cok musaid bir his hattA 
kuvvetli bir dostluk has11 olmtl§tu. AI
manyayi Fransadan i;ok kendilerine 
yakm buluyorlar, Versay muahedesi
ne kar§t isyan belki Almanyadan faz. 
la ingiliz miltefekkirleri arasmda go. 
rilHiyordu. 1927 de o zaman mebus ve 
biraz sonra Makdonald Kabinesine gi
ren bir naz1r dost evinde ak§am ye
meginden sonraki uzun bir miinaka
§ay1 yilzlerce defa i§ittig1m bazi fikir
leri ifade ettidigi ii;ln tekrar edecegim: 
<\Tekrar harp olursa rnutiak biz Al· 
manlarla ayni cephede olacag1z? Diln
ya muvazenesi, Avrupa sulhi.l Alrnan
ingiliz anlB.§masile kabildit·,, saire ve 
saire. 

Hitler mevkie gcldigi zaman bu 
his hft.la ekseriyette rnevcuddu. Mister 
Chamberlain'in Milnihe gidi.pni al
kJ.~llyan ekseriyet bilerek bilmiyerek 
i~le1indeki bir arzunun nihayet ha
kikat olma.st ihtimalini alk1~hyordu. 
Gene eger Hitler Miinihten sonra 
i~tiha.suu biraz takyid ederek ingiliz
lerle anl~ yolunu tutsayd1 bu
giln dunya sulh yolunda 0Iacakt1. 
Fakat bugiin nrt1k belki Hitler'in ha
yatmda o ihtimal kalmam1§t1r. <;un
kii her f1rka ve her ferdin bir tek 
milttehid oldugu mesele Hitler Al
manyasmm yalmz imparatorluk icin 
degil, bilhassa i'lgiliz Adalan ic;in bu
yiik bir tehlike olmas1d1r. Bu kanaa
tin yalmz ~uurlarmm i!;inde degil, 
§Uurlannm altmda da mevcud oldu
gunu anlamak i~in Ingillz matbuat1-
m degil, hatta sanat ne~riyatm1 oku
mak kifayet eder. 

Bu uzunca istitraddan sonra gene 
Bertran Rasel'e dontiyorum. 

Ona iklnci defa 1927 de ikinci ka
ns1 ile beraber blr dostumw1 evinde 
ak~m yemeginde tesaduf ettim. Eger 
ismini bilmeseydim Oxford'daki ev 
sahibim oldugunu tammak imkarum 
yoktu. B1yiklanru kesmi~, k1r sa~h, 

derin sesl.i, derin gozlu biltun tavn 
kudret i!ade eden bir adamdJ. Bu 
defa < kacllnlara rey» dego11, ~ocuklann 
terbiyesi rneselesile me§guldti. Btiyiik 
kard~ Lord Rasel'in sahip oldugu 
malikAnelerlnin bir k1smm1 kirahya. 
rak orada hususi bir mektep ~~ti. 
Onun en ~ok alakadar oldugu §ey ~o
cuklar ve Rus ink1lab1 idi. 

Mekteblnin old~ erazide, gene 
aileye mahsus kd~klerden blrinl ta.
lebesinden iki Amerikah cocugun 
ailesi kiralallll~tl. Hafta sonlannda 
gitttglm bu evde Bertran Rasel'i 
daha uzun gonnek ve konu~mak im
kruu hasll oldu. Mektebi ve tam 
benl al!kadar etmedl, esasen mektep 
y~. Fakat Rus inkIIAb1 hak
kmda kon~urken onu dinlemek ha
kikt bir Alimin (psikoloji) Bini an
lamama cok yard.lm ettl. Rasel ka
tasmda kendi ba~ma bir k!Unat ya.-

~ayan blr adam olmasma ragmen bi
raz da ingilizligin hususiyctlerini lfa.
de edlyordu. 

Rus inktlab1m ~ok i~inden tedkik 
etm~ olan ve kendi akidesine gore 
9ilriik buldugu bir cok ictimai kty· 
metleri iffiha ettigine ~k sevinen bu 
adanun insaniyeti kokilnden sarsan 
Rus in.kllabuun bir noktasma is~ 
rniyerek isyan e.ttigini sezdim: Ferd! 
Juymetlerin, hat.ta ferdi t~bbusiln 

devlet makinesinde hii; bir idare ve re
yi olmamasi ... Bunun ingillzlerln en 
koyu komiinistlerinde bile f ena bir 
tesir yapt1g\ru anlamak i~ln biraz on
Jan icinden tammak icap eder. 

Bertran Rasel'i en son gordugum ~ 
rnan (Folp Miller) admda bir Almarun 
cBol~vizmin yilzti ve dimag1• ismin
deki eserini hemiz okumu§tu. Bunu 
ben hayli zaman evvel okumUJ
tum. Fakat dikkat etUm ona da kita.
bm rnukaddemesi en 9ok tesir yap
m1~t1. Hakikaten bu mukaddeme klt
le denilen kudretin nasil yavWJ ya.
va~ ferdi yuttugunu hayrete ~yan 
bir sanat kudretile ifade ediyordu. 
Rus inkllabmm esaslanna cok tarat-

tar gorilnen Rasel f erdin yarat1c1 kabili· 
yeti oldurilcu bir makine icine almd1gt 
zaman dunyanm ne hale gelebileceginl 
o kadar iyi tanf etm1~tir ki Aldus 
Huxily11 nin dunyaca m~hur olan 
cCesur yenl dunya• eserini ilham et
mi~t1r. 

Hit; bir millet lcin degil, hattfi bir 
ferd ii;in btle 11unu yapar, ~mm yap
maz, diye toptan hukl.im vermenin 
yanh~ oldugwm anl1yacak kadar 
uzun y~ad.lm, tecrube gordum ve 
gorduklerimt gonltime gore tefs1r de
gil, olduklan gibi muhakeme etmege 
~ahi:;trm. Onun ii;in Ingilizler ii;ln 
de kehaneti dogru bulmam. Fakat 
yakmdan tamd1g1m bir ka<; c;ok sa
mimi ingiliz komunisti de dahil ol
mak ~rtile, liberal, muhafazakar, 
sosyalist, huli\sa her renkte Ingilizin 
ve btitun Ingilizligin en ~k milda.
faa edecegi k1ymet ne oldugu hak
kmda dU!?tmillurse bu miUetln rnah
dud bile olsa ferd htirriyeti denilen 
~ey olduguna inanmak lazimgeliyor. 
Ve zannediyomm ki bir ka<; sene ev
vel biltiln manaslle ba§kaWdanru 
sezdikleri ve ekseriyetin sevmedigl 
Frans1zlarla bugtin beraber cephe 
almalan mil~terek tehlike, iktisadt 
ve siyasi menfaat kadar iklsinin de 
ferd hilrriveti dedigi klymete baglt 
olma.smdan ileri geliyor. 

Halide Edib --- - --- -
Bir otomobil bir ~ocuga ~ar .. 

parak yaralad1 
Beyogltmda Hamalb~mda. oturan 

8 y~lannda Avram, Perapalasm 
oniinden kar~va ge~erken ~for Muh· 
sinin idareslndeki otomobil sadmesi
ne ugnyamk yaralannu~t1r. 

Tatil esnas1nda 

9ocuklar1n1zr 

BERLiTZ 
Mektebine 
Keydettiriniz. 

Bir Ecnebi Lisan 
Ogrenirler · 
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Hatay valisi Beyldnda 
mUhim bir nutuk sOyledi 
" Sizlere Climhuriyetin ve hlir ve mesud 

anavatan1n mesud havas1n1 teneffils 
ettirmek ana vazifemizdlr,, dedi 

Antakya 16 - HataYi.n llk valisi::. 
~ S<Skmen..siier Hataya glrd.ikten 
10nra her taratta bttyiik merastmle 
kar11Janm11m. Halk: • Yavaam cUm
huriyet, Y8§88lI1 Mi1l1 ~f. J8l88lll va
limib diye 'baglnm§tu'. 
~ don~tir. Halle bayram 

7apmaktadlr. 
Valinin Beylinda nutku 

BeylAn 19 (A.A.) - Huswd. muh .. 
blrimiz bildiriyor: 

Hatay valisi ~iikrii Sokmen.siier, 
Beylan §i.iheda abidesinde 1u nutku 
soylemi§tir: 

crCihan sav~§l sonunda bu gi.izel 
topraklar anavatandan hakmz olarall:! 
kopanhni§tl. Bu aynh~1 biz anavatan 
~ocuklan hi<; bir zaman katl ve datmi 
addetmedik. Bu gtizel yurt pari;asmm 
zahirl iftirakmin muvakkat oldugu. 
na, bir giin Hataym tekrar ana blin
yeye baglanacagma kani bulunuyor
duk. Esasen 1921 itilaf1 bu kanaatl 
yalmz bizde degil dostumuz ve mutte
fikirniz Fransada da daha o zaman 
uyandlrllll§ bulunuyordu. Bu itila.tna
me anavatarun Hatay uzerindeki ebe
cil ve sarsllmaz alakasma ve bu alA
kamn Fransa tarafmdan da tasdik 
edilrni§ olduguna daha 20 sene evvel 
viicut bulmU§ en canh bir delildir. 

Batay vallsl. AdanA lstuyonunda kaqihyanlar arasmda 

Saym Hatayl1lar, Hataym biiyilk 
Ttirk vatamndan aynld1g1 gtinler bu 
Htiraka nza g0stermiyerek hayatlan
m feda eden aziz Hatayl1 §ehitlerimi
z1n manevi huzurlannda hii.rmetle 
egilirim. Bu ulu §ehitleri ve siz ana 
baba ve karde~Jerini anavatan <;ocu.k
lan hi<; bir zaman habrlanndan ~Jkar. 
mam1§lardlr ve bir gt.in tek bir viicut
ta birle§ecegimiz ha.kkmdaki funit 
kuvvetinden hi~ bir §CY kaybetmemiJ
tlk .. 40 asirllk Tiirk yurdunun anava
tandan ayn kallruyacagi haklnndak.1 
giir sesin akis1erini ve siz Hatay <;o
cuklanrun da kahramanca i§tirak et
tigmiz millt miicadele safhalanru bir 
dakikada hep beraber hatirlar ve ogu
nebiliriz. 

0 gtir sesin sahibi ve vatarun kur
tanc1SJ Ebedi ~ef Ataturk 1 ikincite§
rin 936 da aym kuvvetle, aym giirliik
le Hatayin anavatanm aynlmaz bir 
par<;as1 oldugunu mllli ve hakll bir da
va olarak medeniyet 8.lemine bildirm* 
ti. O anda Ti.irk vatanmm hiikumet 
mesuliyetini §ere! ve muvaffak1yetle 
omuzlannda ta§1yan Milli ~efimiz bil
yiik inonii davayi mtisbet ve Tiirk mil
letinin arzusuna ve Tilrk • Fransiz 
dostluguna uygun kati blr neticeye ya
ni anavatana ilhak sonucuna ul~tir
mak azmlle harekete gec;mi§ ve bugiin-

Tefrika No. 13 

kil parlak za.f er o hareketten dogtznU§
tur. eehft Mehmetcikler ve onlann 
ana baba ve karde§leri sizler i§itiniz, 
i§te anavatan sizi kucakladl ve bagn
na bast1. 

Saym Hatayhlar, gec;mi§ istlraph 
giinleri art1k unutunuz. Kahraman 
Tiirk ordusu .sizi de i<;ine alan btiyiik 
vatamn ebedi koruyucusu ve bir d~
ha g~mi§ f elak:etlere meydan vermi
yecek teminatidlr. i§te bu terninat 
bii.tiin bu 1ztiraplann bir anda silin
mesi ii;tn yegAne kuvvettir. 

Batay zaferinin ilk mujdecisi Ebe
di ~ef Atatiirktin manevi huzurunda 
hilnnetle ve tazimle egilirken bu za
ferin biiyilk ba§bug ve kahraman 
Milli ~ef inonii ve bu zaferi hazirllyan 
siyasi muvaffak1yetin amili saym Ba§
vekil Refik Saydam ve hiikiunetin ve 
biitiin muvaffak1yetlerin ana kaynagi 
kahraman ve asil Tiirk milletine ve or
dusuna sonsuz tazimlerimi sunmakla 
bahtiyanm. 

Saym ve kahrarnan HatayWar, bu 
giizel esere ve Hataylllara ciimhuriye
tin ilk valisi olarak sec;i~ olmak 
bahtiyarhk hislerile aziz Millt ~efe ve 
saym Refik Saydama hiikftmetine ,ftk. 
ran hislerimi huzurunuzda arzetmek
le vazifeme ve ciimhuriyet kanunlan
ru Hatayda tatbika ba§llyorum. Fer
di, ailevt ve zii.mrevi hi~ bir imtiyaz ta
mm.iyan te§kilat1 esasiye kanunumu
zun tek safta topladlg1 butun vatan. 
da§lann can ve rnal emniyetleri cum
huriyet kanunlarmm z1maru altmda. 
drr. 

Her ~yden evvel size Tii.rk cfunhu
riyetinin adaletini ve Tilrk ink1Iab1mn 
esas kaynag1 olan C. H. Partisinin 6 

SEViLEN KADIN 
Bayuk macera romanz 

- Oyle 1se bugiinden itibaren s1k 
81.k buraya gelin... Necilenin itimadl
m kazanmaga gayret edin. 

- Merak etmeyin kazanmm ... GO
receksiniz pek az zaman i~inde bana 
biittin Sll'lanm dokecek kadar beni 
kendisine dost bilecektir. 

- Bakallml ... Siz sayledikleriml 
yapm, ben de soziimde dururum ... 

SOziimde dururum demek c1seni 
zengin ederim» demekti. Tekiden soy
lenilen bu vadm kar§1smda Kadri Ah
medin kajbi sevin~ ve umidle t;arpt1. 
Yerlere kadar egilerek hammefendlyi 
etekledikten sonra iimidln ve pararun 
verdigi canhl1kla ~Iktl, Bayram agamn 
dairesine dogru yilrildi.i. 

Klihya, doktoru yemege allkoydu. 
Kadri bey en! es pi§mi§ yabant ordek 
yahnisini i§tiha ile yerken: 

- Y3.§1yorsun Bayram aga ... Civar
da senin kadar rahat hayat sii.ren kim
.se yoktur! • dedi. 

- Harndolsun ... Ef endilerin saye
sinde ... Amma anla.chguna gfu'e aen 

Nakleden : ( Va · Ku ) 
de buraya kap1landm; artik senin de 
1fin if olur. 

- in§allahl... Kti~ilk harum hayir
llm ile bir kurtulsun da ... 

Bayram ag-arun kqlan ~tild1. Ge
ceki ofkesi aklma gelerek s0ylendi. 

- Keratayi gebertemedim. .. iki kO. 
pekle ~ ~lkb. Bir yerlerde de izini 
bulama.cbm... Bu i§e ne dersin doktor 
bey? 

- Gibni§tir belki... Hem ona ders 
olm~tur bir daha buralara yakla
§amazl Kimbilir belki de saltat bile 
kalacakt1r, iki canavarla giile§mek 
kolay m1? 

- Kallrsa kalsm ... Bizim kii~ilk 

haruma sa~mak kolay rm? 
- Peki amma kii~iik harum ne ola

cak? 

- Adam sende onu dii§ilnmem bile 
harumefendi ~Euesini bulur ... byle akll· 
hdrr k1 hepimizi okutur ... Torununun 
da ayib1ru kapat1r, yaldlzll hap gibi is
tedigine yutturur. 

umdesini getiriyorum. Bi.ittin vatan
~lar her tii.rlli endi§e ve di.i§manca 
propagandalardan azade olarak mus
terih ve ctimhuriyet havaSim emerek 
i§lerine gticlerine devam edeceklerdir. 
Vatanda§larm bugtine kadar ge~ir

mekte olduklari hayattan daha mu
reffeh, daha mesut bir seviyeye isali 
ciimhuriyetin feyiz verici umdelerin
dendir. 

Hatayll vatanda§larm bilaistisna ve 
herhangi bir §ekilde olursa olsun fik· 
ren, bedenen 1stuaba dti.~melerine as
la meydan veri1rniyecektir. ileri bir sa
adet ve refaha namzet Hatayh vatan
da§lar1 hangi sahada olursa olsun is

tiraba sevketmek istiyenlerin aklbeti 
hiisrandlr. Biittin Hatayll vatanda§lar 
bilmelidirler ki, cilmhuriyet kanunla
nrun icaplanna uymak demek hfu ve 
mesut bir hayata kavu§mak demek
tir. 

Sizlere ciimhuriyetin bu hilr ve me
sut havaSiru teneffiis ettirmek ana va
zif emizdir, bu vazifenin purilzstiz ve 
inkltasiz goriileceginden emin olabi
lirsiniz. Her kuvvetin ve her zaferin 
yegane kaynag1 olan Tilrkiye B. M. 
Meclisi ve onun kanunlan vatanda§· 
larm haklan, mal ve can masuniyet
leri i~in en saglam ve giivenilecek bq
llca teminattir. 

Hatayll vatanda§lan ciimhuriyet ka
nunlanmn blitiin icaplarma kendile
rini uydurmaga davet eder ve sozii.me 
nihayet verirken Hatay vilayetinin 
kurtuldugunu ve Hatay valisi olarak 
i§e ba§lad1g1m1 ve mesaimi vatanda§
larm refah ve saadetine hasredecegimi 
beyan ile kahraman Hatay halkm1 
hiinnetle selamlanm. Hatay zaferi 
hepinize kutlu olsun. 

Artlk doktor Kadri Ahmed bey, ha
mmer endinin emri vec;hile evin mii
davimlerinden olmu9tu. Arabas1 uzak
tan goriintir goriinmez sofradaki yeri 
hazirlamrd1. Mihrinur han1mefendi de 
kendisinden pek memnundu. Zira Kad-
1i bey istedigi §ekilde hareket ediyor
du. 

Hilekar hekim, bu tenha ~iflik:te 

mahpus gibi yB§lyan Necilenin de bii
yiik bir meharetle az zaman i~inde sa
mimiyetini kazanmi§b. Dost ve hayir
hah bir eda ile gent; k1zm elini kalm, 
giidiik parmaklarile o~yarak: 

- Uziilme, yavrum ... Her§eyin ~
resi bulunurl • diye onu teselliye ~a
h§ml§t1. 

0 andan itibaren aralarmda sami
miyet ba§lami§tl. Giin . ge~tik~e doktor 
biittin ~iflik halkmm muhabbetini, 
emniyetini elde ediyordu. 

Men!aati dolay1si1e sadakatle kendi· 
sine hizmet edecegine kani olan Mih· 
rinur hammefendi torununun doktor
la b~ba§a kalmasma miisaade edi
yordu. 

Bir sabah Kadri b~le Necile bah~e
de do1a§ll'larken geni; klz, yalruz kal. 
malarmdan bilistifade, titrek bir sesle: 

- Dok tor!... - di ye yalvardi. 
- Efendim? 
- Siz, ~ok iyi bir insans1mz . 
- Iyi olmaga gayret ediyorum, yav. 

rum. 
-- Her halinizden, her .sOziinilzden 
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( Daftal:ak piyasa ) 
Siyasi hadiseler piyasada tesir yapmam1~t1r -

lhracat maddelerinin vaziyeti 
Piyasada gei;en haftaya nisbetle 

bO.yiik degi~iklik yoktur. Siyasi hadi
selerin ah~veri~ mi.inasebetleri iizeri
ne olan tesirlerine gelince; siyasi va
ziyet, piyasada endi~e ve tereddtid 
uyandlrm1yor. Halbuki be§, on sene 
evvel bugiinkii gibi gergin siyasi ha
diselelin onda biri olm~ olsaydl, pi
yasada biiyiik bir panige ~ahid olur
duk. 

Heniiz ihracat faaliyeti ba§lamam~
tir.isatnbul limanmdan ba§ka, izmir, 
Mersin lirnanlarmda da btiyiik bir 
faaliyet yoktur. Daha dogrusu izmi
rin kuru meyva ihracatm1 beklemek 
JAz1mdlr. Henuz tizfun ve inch· iizeri
ne alivre muameleler de ba§lamarm§-

br. Karedeniz limanlannda da ayni va
ziyet hissedilmektedir. Ge<;en sene bu 
mevsimde Trabzon ve Giresunda fm
d.lk ii;in alivre satl~lar cereyau etmek
teydi. 

Muhtelif memleketlerle olan d1~ 
ticaret mi.inasebetlerine gelince; Al
manya ile klering anla~mas1 bara
retli bir surette tatbik edilmektedir. 
Alman firmalan, timid edildiginden 
fazla, g1da maddeleri almaktadlr. Di
ger taraftan Almanyadan ithalat 
yapmak imkanlan gti<;le~mekteair. 

Bilhassa demire miiteallik e~yanm 

ithali i~in rnti~ki.ilat devam Etmekte
dir. 

Piyasada Fransa ile yap1lacak ti
caret anla?masma bilytik ehemmiyet 
verilmektedir. Bilhassa deri kullanan 
kundura, eJdiven ve c;anta Amilleri 
Fransadan mtisaid ~artlar nltmda de
ri alacak1arm1 timid ediyorlar. 

Ttirkiye - Fransa arasmdaki tica
ret anla{>mas1 miizakerelerinJ Paris
te devam edilmektedir. Miizakerelerin 
bir aydan fazla devarn ecJecegi tah
min ediliyor. Ticaret anla~mas1 beyet 
reisi Ticaret Vekaleti miist~n B. 
Halid Nazml, ayru zamanda Fran-

SlZ • Turk ~irketile Osmanll bori;lari
nm tesviyesi hususunda temaslar 
yapmaktadlr. Bu temaslarda esas 
itibarile go~~illecek bir ~y yoktur. 
birka~ sene evvelki P.alis anl3.§ma
smda, Osmanh bor~larmm yilzde 
ytiz malla Odenmesine karar veril
mi?ti. Bu son gorii~elerde Franco -
Tiirk ~rketinin fazla mikdarda rnal 
almas1 tesbit edilecekUr. 

lhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

• Kuru meyvalar - Karadenizden 
gelen haberlere gore, bu seneki fm
dlk rnahsulii 35 milyon kilo hesab 
edilmektedir. Bu miktar ge~en se
nenin rekoltesinden 15 milyon kilo 
fazladlr. Rekolte ge~en sen~den fazla 
olrnakla beraber, kalite itibarile de 
iyidir. Acaba mahsul bol olduguna 

bunu anladlm. Bana btiyilk bir yar
dlrnda bulunabilirsiniz. Hayatim1 kur· 
tar1rsrmz. 

-Ya? ... 
- Ricam1 acaba kabul edecek mi-

siniz? 
- Estagfurullah. .. Ne ricasi? ... Em

riniz basun iistilne... Buraya hizmeti
nizde b~Iunrnak iizere gelmi§ degil 
miyim? 

- l§te ... 
Gen1; klz sarardl. Sonra birdenbire 

lozardl. Biran tereddtid etti. Doktor, 
bastasmm elini tutarak: 

- Sakin ol yavrucugum... Derdin 
neyse soy le... Ben senin dootunum ... 
saadetini isterim... Bana itimad et ... 

-Ah, doktorcugum, bilmez miyim?. 
Zaten ne§en, tesellin olmasayd.l belld 
intihar bile ederdim. 

Hekim tela§la: 
- Yoo ... Boyle sa~malar istemem ... 

Biitiln hayat, senin gibi giizel bir gene; 
klzm ontindedir. .. Bir amn ~1lgmllgt 
i~in hayatlDl kurban etmek degmez .. 
E, soyle bakallm ... derdin neynrl§? 

- Merak i~indeyim ... 
-Neden? 
- Anlamad1mz nu? 
Kadri bey, yava§ sesle: 
- Onu mu? ... Onu mu merak edi-

yorsunuz? 
-Evet. 
- GOrmek mi istiyorsun? 
- o ci.het imkallSlz. .. Sadece haber 

gore bir fiat dii.~ktinltigti. ihtimall 
var rn1dlr? 

Alakadarla1Jn ifadesine baklhYsa, 
ge~en seneden kalma ehemmiyetll 
addedilecek stok mevcud olmad1g1 
ii;in, bu baklmdan fiat rlii~ki.inltigti 
hadisesi hatira gelmemelidir. Yalmz, 
yukanda da klsaca yazd1gmuz gibi, 
bu sene alivre sat1~larda hararet 01 .. 
mamas1 mustahsili dii:;;tindurmel~te

dir. 
Uzi.im mahsulii ge~en seneye nis

betle azd.Ir. Uziim i.izerine de alivre 
sab:;;Iar heni.iz ba1?lamarm~t1\'. Fakat 
gerek fmchk ic;in, ve gerekse -Uziim 
ic;in alivre sat1~larm ba~larnamas1 

pek de endi~e ectilecek bir hadisc de
gildir. 

Dokurna ham maddeleri - Yapag1 
ve tiftik ilzerine gene hararetli sall~
lar ba~lam1~b. Bu hafta ic;inde en zi
yade Almanya ve Qekoslovakyaya ih
racat yapllm1~tir. Sovyet Rusya tica
ret mi.imessilligi de piyasadan t1ftik 
ve yapag1 almak ic;in tedkikler yap
maktadir. Alakadarlann ifadesine 
gore, ihracat mevsimi ic;inde en ha
raretli sa ti~ devresi gec;iren Lifiik 
ve yapag1dlf. Bu mallar uzerinde bu 
sati~lar devam edecek olursa stok 
mal kalm1yacaktir. 

Deri - Bu hafta ic;inde kuzu, kec;i 
derileri ihracat1 da fazla id!, en zi
yade italya, Almanyaya sat1~ yap1J
m1~tir. 

Ya$ meyva - l?imdiye kadar ~ itpl

lan tecrtibelerde, ya§ meyva ihracah 
ancak kavun ve karpuza inhisar ct
mektedir. Biraz da ya~ ilzilm ... Uzun 
yollara tahammi.il eden i.izi.im tipi 
bulamad1klan i<;in, gonderilen Uziim
ler bir i~e yaramarn1?tir. Kay1si. ljef
tali gibi rneyvalar i~in de yap1lun 
tecriibeler iyi bir netice vermemistir. 
Biltiin bunlarda muvaffa:{ olmak 
i'tin, her i;;eyden evvel iki meseleye 
ehemmiyet vermek laz1md1. 

1 - Ambalaj i~i. 

2 - ihrac; edilecek meyv~mm rnti
habi. 

Bunlardan ambalaj i~i bir ti.irlii 
tahakkuk etmemi~tir. Halbuki ya~ 

meyva rneselelerinde ihtisas sal.ibi 
oldugu iddia edilen Alman miitehas
s1slan da vardlr. Bu mutehass1slar 
senelerdenberi Vekalet kadrolannda 
i;a11{lt1klan halde, bir tiirlti ambalaj 

i§inde muvaffak olunamaml§tlr. Hangl 
meyvalan ihra~ edecegiz? Bunu da 
tesbit etmek birinci derecede lazim 
olan bir i~ti. Oyle meyvalar vard1r 
ki, memleket dahilinde bir yerden 
bir yere nakledildigi zaman bile ~ i.i

ri.ir. Mesela: Giimil~hanenin Gelin 

H. A. 

(Devami onuncu sahifede) 

almak istedim ... Ne oldu? 
- Demek hala seviyorsun? 
- Her zaman sevecegim. 
- Biittin bu uziintillerine sebep oldu 

diye kinlenrnedin mi? 
- Hayir ... Seviyorum ... 
Elini gogsiine gottirdi.i; bir zarf ~1-

kard1. 
- Kuzum doktorcugum ... Bunu on• 

yolla ... Allah omiirler versin btiyiik
annem sag olduki;a kendisini goremi
yecegim. Belki muhabere de ederniye. 
cegim. Bu sonuncu mektuptur. Son 
defa olarak bii.tiin kalbimi kendisine 
dokmek istiyorum. Ona §UilU 80ylemeJr 
1Btiyorum ki hayatta kaldlgun mild· 
detc;e ondan ba§ka hi~ bir erkekle ev
lenecek degilim. 

Sonra bir sir s0yler gibi yav8§~2 ill,. 
ve etti: 

- Zaten bunlan kendisine §ifahen 
de soylemi§tim. 

-Nezaman? 
- Ge~en giin onu gizlice eve al~ 

Bana birlikte kac;ma~ teklif etti. Ka.. 
bul etmedim. 

-Ya? ... 
- Etmedim amma, ba§kasile de ev-

lenmern ... Buna dair de yemin ettim. 
Doktor biran dil§iindii. Sonra ba§UU 
ka§1yarak: 

- Benden bekledigin bu hizmet11 
~ok gti~ mevkie girdlguni billyor mu.. 
sun? 

~Arkan var)j 
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Nicin evlenmiyorlar ?. 
Dr. Fahreddin Kerim « lzdivac istisare odalan » 

aG1lmasm1 teklif ediyor 
Gerek meslek, gerekse ev hayab noktas1ndan anla§abilecek 

tiplerin evlenmelerini kolayla1brmak icap eder 
Ruh ve sinlr heldmi profeslil' B.. 'bo§8Jllll8. kolay olmach&i ~in gencler 

tFahredd.in Kerlml muayenehanes1nde evlenme~e cesaret edemiyorlarml§. S1z 
~ret ettlgim g\in kendisl :tsvicrede de bu kanaatte misiniz? 
)Oplanan Avrupa mllletlerl e.k1l hlfzis. - Bo§8IllllR rneselesi biraz uzerinde 
1$iimam. kongresinden hent\z dOnmtlf- derince dil§tinillmesl icap eden bir 
~ . Bir cok me§guliyetlerl arasmda ga. noktadlr. Onu ne biisbtitiin gev~etmek, 
J"il§mek arzumu reddetmedi. Ankettn ne de bilsbil.tiln s1kmak leap eder. Ruh· 
mevzuunu anlattun. §ehir genclerln· !an ve mlzaclan birlblrinin tamamen 
tJ.ekl evlemncmek temayilliln11 plsko. Eiddl olan, katlyen ge~inemiyen in-
lojik bakrmdan izah etmek kabll olup san1an bir cab altmda tutma[ta im-
plm1yacaguu sordum. kAn yoktur. 
I Prof esl>r daha katl konll§lllak icln Bundan dolayi is~re ve Almanya-
lstatistiklere lilzWn oldugunu kaydet. da uizdivac lsti§are odalan» tesis edll· 

kl Jniitir. Evlenmek isteyenler evvelA bu-
tlkten sonra dedl : ralara mUracaat ederek kendilerinln 

· - Bu haleti ruhiyeye biz de rash- karakterlerlni tesbit ettirir. milsatd 
yoruz. Evlenmek ~gmda bulunan netice alanlar evlenmege karar verir-
genclerln evlenmekten cekinmeleri bi; ler. 
parga da harp sonu piskolojisinin ya- etmdi sh: agene hekimlere ~ cikl-

•rattigt yaloalardandir. Bu meseleyi yor• diyeceksiniz. Halbuki bu bir dev-
bem sosyal, hem de piskoloji baklmm• let lfid!r ve devletin kurdugu rnilesse-
lian lncelemek leap eder. selerde yapillr. Bence bizde de bu ne

t Nitekim bu defa toplanan Avrupa 
mllletleri ak1l hlfzisslhhasi kongresin
ae Bern tababeti rubiye d~enti Mor
gentaler bu meseleyi ailede kar§lhkh 
e.nlB§ma noktasmdan inceledL Kendi 
memleketinde oldugu gibi biitiin dtin
fa miinevverleri arasmda, evlenirler
te aile hayatuun icap ettirdigi slildm 
:ve huzuru bulamamak endi§esile b1r 
evlenme cekingenll~ mevcud oldu
gunu soyledL 

Bence izdivac meselesinde evvell bu· 
gil.niin plskoloji esaslanna gore mizao-
ann, kara.kterlerln UYU§ma.91 lAzun. 

(br. Bundan b8.§ka harp scmu dftny&
Blllda y8.§8.!lla artlanrun blraz a~r
l8.§11U§ olmasi, bir Jasun gencierde bir· 
de.tibire konfora ve rahata kaVU§IIlak 
hevesi ve bu hevesln dogurdugu ilert 
derecede materyalist zihniyet bah!et. 
tigtniz ziimrede evlenme hft.dlselerini 
e.zaltllll§Ur. ~ J 

' • Bundan dolayi bazi rej1mler bu gt. 
bi tehlikelcri memleket ve vatanm 
~ksck menfnati ile zid telAkld etmtt
ler~ evlenmeyi ve ~k sahlbi olmayi 
mllli bir vazif e olarak umdeleri ara
sma koym~r, evlenmek tsteyenler 
tctn bir90k kolayhklar lhdas e~ler· 
klir. 
I ~u halde mevcud vazlyete kar§l b1r 

edbir olmak ilzere blr taraftan bekAr
ltgm ruh'l ve manevt zararlanm e.nlat
mak, diger taraftan gerek meslek, ge. 
rekse ev hayat1 noktasmdan anlqa.
llilecek tiplerin evlenmelerini kolyl* 
tun1ak icap eder. 

1 Bu arada mU§terek an biitceslnl 
BOZ onilnde tutmak 18.zundlr. i§in mu
hakkak 1d, bir de ikti.sacll cephesi var
ihr. Hiildlmetin evlenenlere gOsterece-

1 kolayl1klar, ~Ok COCuklulara yapaca.. 
Ji yardunlar, i§Sizlere ~ bulmakta ve 
mevcud ~leri taksim etmekte nazan 
Clikkate almmaSl icap eden noktalann 
ihmal edllmemesi ~in bu cephesini ko, 

1 
ilayla§tmr. 

- Devletin aileye bu §ekilde miida
halesi meseleyi kokilnden halleder mi 
ttersiniz? 

~ - Bence devletin f:Un:me velilyetinl 
kabul etmek lazund1r. 

t - K.tzlarmllzda da ayni haleti ruhl
~eye raslamyor, bazilan cc~a.ll§lr, kim
)eye minnet etmeden kendi hayatmu
tl kazamnz,, diyorlar. 

- Klzlannuz hayatlar1ru kazana
caklarsa bile gene kendileri i~n ~all
§an bir arkadB§la yuva kurmaya mec
burdurlar. Aile bir memleketin en bil
Wk kuvvetidlr. Binaenaleyh alle kur
lnaktan ~eklnmek, i~timat vazlfelere 
kar§1 bir nevi iakaydi demektir. Ben 
§ahsen kendilerile ~ok temas ettigim 
fl'Urk gen~hgini bu lftkayididen tenzlh 
~de rim. 

Dazi korkular gayri §Uurda yer eder. 
ler. Bu korkuyu ~ura ~1kanp aydm
latinca rnesele kalmaz. I§te yukanda 
~evletin almas1ru istecligimiz tedbirler 

u I§lk vazifesini gorecektir. 
- Bazi kimselerln kanaatine gore 

Doktor Fahredclln Kerlm 

vi izdi vac isti§are odalanmn kurulma
Sl ~ faydall olacakt1r.» 

~evket Rado 
~~~~~------------------------~----~~ .. 

Adapazari Ulku yurdunun sergisi 

Yukanda yurdun bu senekt mezimlan, qaftcla serglaen blr k&fe 

Adapazan (Ak§am) - thkii ~ 
ve bicld yurdunun bu seneki fevkalA
de masraf ve emek sarfederek meyda-
na getirdlgt sergi Halk partisinin bu
yiik salonunda halkmuzm 1stifa.des1-
ne a~Ilrm§tlr. 

Her seneki sergisile biiyiik bir tekA
mfile dQgt"U gittigini isbat eden yurd, 
bu sene de 25 mezun vermi§tir. 

Sergi.nin kiipd merasimlnde mem
leketin butiln bilyiikleri kiilturctiler 
§imdlye ikadar mezun olan talebelerin 
velileri hazir bulunmlJiWr. Davetlller 
partinin diger salonlannda izaz ve ilc
ram edildikten sonra kaymakamm gfl
zel blr hitabesile kurdelA kesilm.i§ ve 
sergi hayranhkla gezilmi§tir. 

Bir milyon elli bin lirabk yol 
miinakasaya konuyor 

Bir milyon ~m bin Uraya ihale edi
lecck yollann milnakasaya konulma-
51 D"aimi enciimen tarafmdan karar. 
IB§tmlmi§tlr. Belediye, taliplerin mil
nakasaya gen!§ mikyasta i~tirakl i~n 
miinakasa milddetlni bir ayllk yapa
cakt1r. 

Hazirlanan §artnameye de yenl btr 
kay1t konulmu§tur. Bu kayde g0re, 
miiteahhidin giinde kag metre murab. 
bru. yol yapac$ tasrih edilmi~tlr. Bu 
suretle in§aatm siirilncemede ka.J.ma.. 
Slrun onii ahnacaktir. 

K.lzlarumzm giizel i§leri ve serglcl
llk balommdan zevk ve teknige uygun 
olarak tanz1m edi~, salon dekoras
yon vaziyetl, bfttiin davetlllerin tak· 
dirinl kazanmi§tlr. 
. Sergiyi, ~ giin gece gfindtiz aclk 
bulunarak, 6087 vatanda~ ge~tir. 

Sergide aynca oparlor vasitasile ne
fis muslki par~larfl dinl~, bir 
tnraftan da :ziyaretcilere yurd haklon· 
da ve ~ edilen i§ler etrafmda mik· 
rofonla !izahat veri~tir. 
~ ke.chnbk. kfiltur ve icti

maiyatma cok hizmeti dokunan yur
dWl call§kan gene klzla.nru ve onlan 
yeti§tiren yurd direktOiil Hcsm. Selur
maru bu muvaffakiyetlerinden tebrlk 
etmek ~k yerlnde olur. 

Siit hakkindaki tedkikler bitti 
Belediyen1n silt m~selesl etrafmda

ki tedklklerl bitm~tir. Gerek milte

hassislann verdlklerl rapor, gerek bir 
inglliz muessesesinin yaptigi tekllf 

Belediyenin bu hususta tutacagi yolu 
tenvir edecek mahiyettedir. 

Ekmek meselesine gelince, Beledl
ye, tests edecegi ekmek f abrlkalan et
rafmda A vrupadaki bazi firmala.ra 
miiracaat etmi§tir. Bunlardan gelen 
cevaba g0re ekmek fabrlka& testsi hu
susunda katl karar verilecektir~ 
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C~susluk mektepleri 
Almanyada casus yeti~tirmek • • rcrn 

I 

bir ~ok mektepler a~tlmi~ 
Fransadaki Nazi propagandas1 miinasebetile bir 

gazete dikkate §ayan malumat veriyor 

Fransada Alman propagandaSJ. et
rafmda yapllan tahkikat ve tevklf
ler, Paris gazetelerlni i~gale devam 
ediyor. 

Paris - Soir gazetesinde FranSlz 
muharrirlerindcn Paul Allar, Fransa
da 1~ goren Alman casuslanmn faa
liyet ve yet~tlrtlme tam hakklnda 
~u rnalfuna.t1 veriyor: 

Alman casuslan, her ~eyi, ordu
ya, dona.runaya, tayyarecillge, sanar
yte, maliyeye aid malfimat ve esran 
o~ek isterler. Fransa Uzerine 
gerllmi~ olan casusluk ~ebekesi, Fran
saya aid her ~eyle alakadardlr. 

Fransada ~ goren Alman casusla
n, bfitful tabakalara mensupturlar. 
monden casuslar, siyasi haber ve
renler, imalAtm esranm ogrenmek 
iStlyenler vard1r. Fabrikalar civann
dald loraathane ve lokantalara bir 
ka~ giin devam etmelerl, milli mii
dalaa i~ln ~b~ bu !abrikalardan 
ihrac edilen mamulft.tm ehemmiyet 
ve derecesi hakkmda kendilerlne bir 
fildr vermege kftfidlr. 

Bir Alman, casusluk yapmak i~ln 
Fransaya geldi ml, topladlgt malu
mati Fransadan bildinnez, istirahat, 
kilr ve ya'hut b~ka bir bahane ile 
seyahate gittlgi bitaraf bir mcmle
ketten gonderlr. 

Fransada yerl~en bir Alman dal
ma diirli.st davramr, kimseyi ziya
ret etmez, ug dart ayda bir, cannesi
nin son gt.inlerini ge~irmek icin bfr 
aile pansfyonuna cekildigb isvicreye 
gider. Annesinin bulundugu pansi
yonda - ld daima sabit degildir -
~a pansiyonerler de vardir. Pan
slyonerler arasmda tertip edilen bir 
ziyn!et, silvare, bric partisi sonun
da yahut otokar ilc yap11an tenezzilh 
esnasmda casus beraberlnde getir
digi veslka, malftmat, rapor ve saire
yl, o panslyonda kendisine intlzar 
-eden ar~la.nna tesUm ve tevdi 
eder. 

Almanlann alelade ve husust njanln· 
n gayet slkI bir kiilti.irfizige ta.bi 
tutulurlar, Adab1 mua~ereti ve ceza 
hukuklinu ogrenirler. istihdam ooi
leceklerl memleketlerin adetlerini, 
ananelerini ve kanunlanm miikem
melen bUmeleri l~md.Ir. Hitler alcyh
dan partller Ile bu partilerin dahnt 
te~na.t1ru, bu gruplann ve ~eflerl

nln kimler ve nerede bulunduklanru 
milkemmelen bililier. Bundan ba{lka 
~lfre servisini adamakilh ogrenirler, 
kulak, goz ve hRf1za kudretlerini an
lamak i~ln bir ~k tecrilbelere tfi.bi 
tutulurlar. Meselft okuduklan ve ya
hut gordiikleri t.>ir ~eyi ezberden tek-
rar ederler. · 

Son gilnlerde yakalanan bir casu
sun kameleri iizerinde mutad hAf1-
za ekzersizleri ve bir usul tahtmda 
yazibp ta ~lfre cdilen muhtelif 11-
sanlara aid lcelime ve isimler karma
kan~ yazilm1~ bir halde gorillm~
tur. Casusun h8.f1za kudretini ve ta
biatini gostcren bu ekzerslzler, ha
kild bir anslklopedi te~kil ederler. 
Casuslara parolalanm yazmalan 
katiyen memnudur. Alaylann mev
Jdlerint, numaralanru, kadrolanru, 
malzemelerinl en ufak bir hataya 
d~eksizin zihnine hak ve nak~et
mi~ casuSlar ekslk dcgildir. 

Casusluk: mektebl prof esorlerinin, 
talebelerlne ogrettikleri ~eylerden bi
rl de haklld bir vakayi, bir metin vcya 
hikftye arasma Slkl~hnnag1 ogret
mektir. 

Bir casus, miihim bir hadisenin ta
rlhini ve gilniinil tesbit etmek i~: 

- ~inuti hatirhyorum. O giin dl.!i
lerlm agnyordu. Falan saatte di~ci
ye gittim, dedigt gorillmil~ttir. 

Yapilan takibat neticeslnde, bu
nun do~ugu meydana ciknu~b.r. 
Maama.fih bu casus kendi kurdugu 
tuzaga d~~tftr. 

Hesap kamesine, biltiin masrafla
nru kaydedlyordu. Milstantige ken
<llsini mlidafaa etmek i~ ibraz et
tigi bu hesab kamesinde: cBir kutu 
kib:rlt: 46 santinb ya~ oldugu 
gorillm~tftr. Halbukl o tarihte Fran· 

sada 45 santime sattlan kibrit kutu
lan yoktu. Neticede bu 45 rakamm1n 
casusun asll numaras1m gosterdl~ 

anla~1lm~ir. 
Bazi casuslnnn tevldfi sayesinde 

Almanyada en iyi miicehhez olan ve 
profesor Javich tarafmdan idare edl
len casusluk mektebinin Frans1i or
dusunun muhtelif servislerinde (Mil· 
Ii miidafaa nezareti, seferberlik ~u
be<>i, levazun vesalre gibi) kullamlan 
antenli kdg1dlar, miihilrler vesaire 
kullandI'gi meydana ~1knu~br. PrQ.o 
fesor Javichin milkemmel talcbelc
rinden biri olan Keh, nann digerl 
Kochler Fransaya ecneb'i lisan og
rerunek bahanesile gelmi~ ve Pariste 
tsvigrede askeri mecmualar&. maka
leler yazabilecek adamlar ararken 
Frans1z mukabil casusluk te~kilat1 
tamfmdan yakalanm19tir. Muhabir
leiine, parolalI bir lisanla mektuplar 
yaziyordu. Keh bir rnektubunda ay
nen ~oyle yaziyordu: cPaketin iadesi 
icin talimatma harfiyyen riayct etme
nizi taleb ederim. Qik~1atanm bakl
yesinl bekledigimi tekrar size hnt1r
latinm> bu son cilmle, isvic;redeld 
Kohler ~kolatasimn §iddetli protes
tolarma sebebiyet vermi9ti. 

Keh ile arkada9lan, Stuttgartta 
doktor Gebrocht tarafmdnn gazete· 
cilige aid vesikalar toplanu;> Belfort 
kalesi etrafmda casusluk yapmakta 
olEm te~kilflt nam ve hesabma gah~l· 
yorlardl. 

Profesor Javich'in okulunda Fran
Siz sef erberlik dalrelerinde kullamlan 
matbu evrak:m istimal tarz1m ogren· 
mek ictn alb ay okumu~ olan Leh 
ordusu binb~1lanndan Stanislas 
Kraus - bu casusun alti hi.lviyetl var
dlr • Leh sef erberlik plamru Alman
lara verdigi i~n Lehliler tarnfmdnn 
giyaben idama mahkfun edilmi§t.i. 
Kraus, Liudaudaki Alman mukabil 
casusluk te~kilfl.tma Fransamn hu
dud muhafazas1, mnnevra kadrolan· 
m, tertibatm1 teslim ettigi clhetle 
bir Fransiz hapishanesinde yabyor. 

Uciincu Alman B bilrostle Gestn .. 
poyu baghyan rab1talar nedir? 

Gestapo, Alman Devlet polisidir. 
Tecaviizi ve tedafiit faaliyeti merke
zil~tirilmi§tir. Himlerin idaresi al
tmda.dlr. Hitlerin muavini de Hey- · 
drichdir. 

Se~ 20 mesai arkada§mdan 
miirekkeb bir erkilmharbiyesi vardir. 
General Nikolainin kumandasmda, 
ildnc.i biiro, Reischwehr zabitaru ta
rafmdan idare edllmekted!r. Bu bii
rnnun adli tahklkatta, casuslukta ve 
mukabil casuslukta ihtisas sahibidir. 
Bu servisin techizat.I, son derccede 
milkemmeldir. Erkilmharbiyenin bil
yi.ik bir dosyas1 vard1r. Bu dosyaya 
Alman ve ecncbi ajanlanmn, sab1k 
milltecilerin ve Hitlerin hari~tcki ha
&mlannm islmleri yaztl1d1r. 

Gestapo dlger Iaaliyetleri arasmda 
Alman miiltecilerine nezaretten vaz
gegmi~ goriiniiyor. Bidayettc, bu mfil
tecilerin Fransadaki ikametlerini 
tevhid edlyordu. Fakat bugiln vazi
yet deg~mi~tir. Zira bu miiltecilerln 
Fransaya verebileceklerl malumat, 
eski ve malum ~ylerdir. Dlger taraf
tan Frans1z emniyet umumiyesinln 
Hitlerln casus olub hakild mliltcciler 
arasma kan~an sahte miiltecilerl 
meydana cikarmakta azamt menfna· 
ti vardlr. Frans12 emniyeti umunfrte
si, if~ edilemiyecek vas1talarile bu 
vazif csinde muvaffak oldugunu s<;y. 
lemege li.izum yoktur. 

Buna rnukabil Gestapo Paristeki 
Nazllerl, Pariste Alman seyyahcVi, 
Alman konsoloshanesile se.{arcthane
sinl tarassud ediyor ve nezaret nltm· 
da bulunduruyor. Fransadaki Alman 
diplomatlarmm faaliyetlni kontrol 
icin Paristeld Alman sefarethaneslne 
bir telefon hattl koyan Gestapodur. 
Sefarethaneye aid araba ~o!or1erinl 

de secen Gestapodur. 
Friedrich Siebrug nasll tarassud 

etmi~ ise, Abetz'te ~imdlkl Alman 
sefirlni tarassuda memur degil miy
di ?> 
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MELVYN DOUGLAS 
Amerikada en ~ok ratbet 

gOren yeni bir JOn PrOmiye 
Melvyn: '' Ne pek giizelim, ne de pek gencim • 

Bana gosterilen ragbetin sebebini anlamiyorum ,, diyor 
Son zamanlarda Amerikada en ~ok 

ragbet goren Jon Promiye ve Melvyn 
Douglac:d1r. Amerikada ragbetin de
recesini ol~mek i~in iki miyar vard1r. 
Bunlardan birincisi artistin c;e" irdi
gi filimlerin temin ettigi has1lat, 
ikincisi artiste gelen mektuplarm 
mikdaridir. Blr artlstin ~cvlroigi fi
llm fazla has1lat temin ederse ve 
a1 tiste her gun bir iki bin mektup 
gelirse halkm o artisti begendig1 an
lasilir. 

Melvyn Douglas her iki bak1mdan 
on safta gelmektedir. Qcvirdigi fiJim
ler has1lat temln ettigi gib1 artiste 
l er gun peresti§karlan tarafmdan bir 
kac; bin mektup gonderilmcktedir. 

Melvyn Douglas bir kac; seneden
b ri f11im ~evirmektedir. Diger Jon 
P1omiyelere nazaran pek k1sa bir za
manda y1ld1zlar s1rasma girmi~tir. 

Bir 1ki sene evvel tanmm1~ bir artist 
degilken ilk ~cv1rdigi f1lmin nazan 
d1kkati c;ekmi~ ve hcmen kendisine 
b~ rollerin verilmesine ba~Janm1~

tn 
Melvyn Douglas sakin ve makul 

b1r msand1r. Kendisine kar~1 gbsteri
lcn fazla ragbetin sebcbim bir tilrlii 
, n1Iyamamaktad1r. Artist bir dostu
na ~u sozleri soylemi~tir: 

- <;irkin degilim, fakat f azla bir 
gtizelllgim de yoktur. Soma o kadar 
pek gene; de sayilmam. Art1k k1rka 
) akl~1yorum. Sex Appeal'e gelince, 
bende bundan eser olmad1gma ka-
1 nm .. 

Artistin iddiasma ragmen kendisi
ni tamyanlar otedenberi btiyilk bir 
cazibesi oldugunu soyltiyorlar Hatta 
bu hususta ~u garib vakay1 nakledi
yorlar: 

Melvys'ln babasi tanmm1~ blr pt
yamstti. Nashville ~eh1indP. evlerde 
'e b1r k1z mcktebinde piyano dersi 
'e1irdi. O zamanlar henut a ya{;mda 
olan Melvyn de bu mektebe devam 
ederdi. 

Melvyn'm annesi, oglunun her gU.n 
rnektepten <;1kt1ktan sonra sm1f ar
kar~lan olan klz talebe ile blr pas
tac1 dukkanma girerek pasta ve ~e
kerleme l edigini haber alm1~br. Ka
dm, ogluna verdigi paramn her ak
sam bu gibi masrafa kafi gelemiye
cegini du unerek: cAcaba babasmm 
cebinden para ffil a{;myor?:.> diye me
rak etn i{; ve c;ocugun her hareketini 
kontrol etme<re ba~lam1<:tir. Fakat 
bu kontrol h1c; btr nebce verml'mi~

tir. Melvyn babasmm cebini kan~br
mak ~oyle dursun evde meydanda 
b1rak1Ian paralara bile el surmil
yordu. 

f?u halde paray1 nereden bulu~or
du? Kadm i~ derinle$tlrince ~u ne
ticeye vas1l olmu~tur: Melvyn her 
alq;am \)ekerlemeciye s1mf arknd~ 

olan k1z talebe ile giriyor, bu ku~tik 
Jozlar Melvyn'i birer defa opmege 
mukabil kendisine pasta, ~ekerleme 

al1yorlard1! ... 
Gdruh.iyor kl artist daba o zaman 

cazibesile kil~tik Jozlan teshir edi
yordu. 

Melvyn 'm hayatmda en rnuhim 
hadisc ~udur: Kuc;uk yaramaz bir 
gun itfaiye kl~las1 onimden gec;erken 
evinde blr yangm t;ikararak bunlan 
k~turmag1 ve kendisinin bir kahra
rnan vaziyeti almasm1 dll{iunmu$tiir. 
Melvyn o ak~m evlerinin hah<;esin
deki kopegin kulubesine ate3 vermi$
t1r. O s1rada ~· cldetli bu rUzgnr esU- • 
ginden butun ev tehlikeye girmi~tir. 
Bereket derhal yeti~ itfaiye ate¢ 
sondurmu~ ve kopegi kurtarabllm1~-

tir. 
Yap1lan tahkikatta bu !§in Mel

vyn'in yaramazbg1 neticesi oldugu an
la~1llnca <;ocuk temiz bir dayak ye-

ml~tir. Dayaktan ziyade g~irdigi 

korku artisti uslandlrm1', ondan son
ra Y8.flll& nisbetle ~oll:: atir b~ bir 
~ocuk olmu~tur. . 

TATLISERT 
Hollivutta Alice Fay'a bu ismi koydular 
Hollivutun en gi.izel artistlerinden 

biri de Alice Faydlr. Artist hususi 
hayatmda ~ok sakindir. Senelerdcn
beri Tony Martin adlnda bir orkes
tra §efile evlidir. Kan koca ~ok iyi 
ge<;mmektedir. Orkestra §efi orkestra
sile ba§ka yerlere gittigi zaman Allee 
evinden dl§anya <;1kmaz, kimse ile gO
rti§mez. 'Kocas1 Hollivuta donilnce 
kendisi i~in bayram olur. Onunla bir
Jikte ziyaretler yapar, eglenceler ter
tib eder. 

Alice artistlerin evlenmelerine 
aleyhdar olanlara dii~mand1r. Bir 
gazeteciye demi~tir ki: 

- Artistlikle izdivacm bir arada 
yiirijyemiyecegini s0yliyenler var. 
Bunlann alollarma p~. 4te biz 
rneydanday1z. Senelerdenberi pek iyl 
ge~inlyoruz. 

Hususi hayatmda bu kadar saldn 
olan Alice Fay stiidyoda biisbUUin 
ba~ka bir kadln oluyor. S tildyodan 
i~eriye ad1m1ru atar atmaz sinirll bir 
ha! ahyor. Bu yilzden bazan rolilnil 
unutuyor, yeniden i~ne ba$hyor. Ba.. 
zan eline ne gelirse yamndakilerin 
ba~ma f1rlatiyor. Qok sinirJi gilnle
Iinde hu;klrarak agladl~ da oluyor. 

Alice ile birUkte fillm <;evirenler 
daima: cBir daha m1, tovbel. .. :. dlye
rck artlstle ba{)ka bir filimde ~ah~
mamaga karar veriyorlar. Fakat bfr ke
re stiidyodan !;Iklnca Alice o itadar 
nazik, o kadar sevimll oluyor, her
kese o kadar iyi muamele ediyor ld 

Allee Fay 

b~ka bir fillmde gene birlikte ~ah~
magi kabul ediyorlar. Hollivutta ar
tiste, bizirn eskl bir sigara 1smin1 
koymu~lardlr: Tath sertl ••• 
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Manisa mektuplarr 

Manisa belediyesi yeni 
i§ler gOrmege haz1rlan1yor 
Belediye 
oglunun 

I 

B. Avni Gemici
beyanat1 

....... 

Manlsa Belediye nisl B. Avnl Gemlcioglu ri ltfaiye grupu 

Manisa (A~am) - Manisa Bele
dlyesinde bil.yti.k blr ~alI~m'i var. 939 
malt yll1 ic;lnde yap1lmak iizere bir 
c;ok i~ler kararl~tmld1. Belediye rei
ti B. Avnl Oemicloglunu ziyaretle bu 
hususta mahlmat istedim. Bana ~u 
beyanatta bulundu: 

- Belediye bir~ok i~ler yapmaga 
niyet etmi~tir. Fakat kafi dcrecede 
paras1 yoktur. Belediye reisligine 
ge~tigim zaman Belediye birc;ok teah
htidler altmda bulunuyordu. ~imdi 
bunlarla me~gulilz. Bu l~lcrin ba~m
da su geliyor. Eski Beled:y':! heyeti 
suyun getirilmesini 200 bin liraya 
ihale etmi~ti. Fakat tesisatm fenni 
bir ~ekilde yap1lmad1gm1, borulnnn 
saglam olmadlgm1 gordilm, i~i dur
durdum. Su ~irketine para vermek 
zaman1 yakla.~nu~b. Taksitin veril
memeslni Ziraat bankasma bildir
dlm. Banka encilmenden karar iste
di. Enc\imen bu karan vcm1ed1. 

Bunun Uzerlne bUtiln mcsuliyeU 
iizerime alarak bankaya noterliki;e 
musaddak bir teminat mektubu vcr
dim. Aym zamanda Nafia Vekalctine 
vaki olan milracaat1m iizerine gelen 
fen heyeti iddialanmm dogru oldu
gunu gorerek raporlanm verdiler. 
Mahkemeye a<;1lan dava neticesinde 
as1l ~ebeke iizerlnde yurlidilk ve nok
sanhklar hakkmdaki iddirumz iizeri
ne ~irket 22,600 lira vermcge rnah
kO.m oldu. Elyevm bu yoldak1 ilam1 
da alm~ bulunuyorum. 

Eger mukavelenamenin tanzimin
de tes1satm vaktinde bitirilememesi 
ve vahidi fiat cetvelinin indirilmesi 
gibi esaslar da d~iiniilmili;; Cllsaydl 
bu yolda yapm1~ oldugumuz iddia
larda da kazanacaktik. Maalesef 
buna dair bir madde olmad1gmdan 
bu husustaki iddiam1z Belediye aley
hine tecelli etti. 

Suyun esas1 isti~af projelerinc 
gore yap1lm1~ olsayd1 belki bu neti
celer has1l olm1yacakti. Fakat proje
Ier tadil olunarak 200 bin liraya in
dirllmi~ ve bu suretle bu fena ~ekli 
alm1~t1r. Su muhendislerinden B. 
Abdullah Husrev, vcrdigi rnporda 
bu suyun ~ehir ihtiyacm1 kar~1laya
m1yacag1m ve bu itibarla daha l>a~ka 
ve mebzul su getirilmesine bak1lma
s1 yolunda tavsiye de ctmis c(lldugu 
halde nazar1 dikkate almm1yarak bu 
su getirllmi§tir. Elyevrn rnevcud olan 
bu suya daha bir cok sular kan~tml
~ oldugu halde su elan ~ehrin su
lama lhttyacm1 kar~llamamaktauir. 

GOrele suyunu §ehre g~tirmek i~in 
yeni baz1 esaslar dii~ilnilyoruz. Bu 
husus hakkmda valimiz Ankarada 
lken allkadar oldu. ~imdlki halde 
bu kadar malftmat vermekle ka
Iacagim. 1n~llah dil~ncelerimiz ta
hak.kuk eder ve o vakit daha etrnfl1-
ca rnalftmat veririm. 

Bu yil Beledlye 44 bin liraya yeni 
bir mezbaha yapbracaktir. l'rojeler 
haurlanm1~ ve tasdik ic;in Vekalete 
gonderilmi~tir. Projelerin vilrudunu 
mtiteakib in~at derhal milnak&saya 
konacakt1r. Yeni mezbaha Gediz kcip
!'Wtine gidilirken Ugoluksu mcvkiin
de yapllacakhr. 

Yarhasanlar mahallesindc lag1m
lar mahalle arasma akmaktad1r. S1h
hi bak1mdan ~ok mahzm Ju olan bu 

Iagimlar meCI·a haline c;evrilercl: ana 
lag1ma verilmi~ ve in~aat ikmal edil
mi~tir. D1~ mahallede <;ocuk bah«;esi 
yap1lmaktadir. f?ehrin bir kac; ycrin
de yaptmlm1~ olan c;ocuk bah~l'lerl 

~ok iyi neticeler vermi~tir. 

itfaiye te~kiiati · modcrnle~tirilmi~
tir. K1lavuz otomobilleri ild a1ozoz 
ile binlerce metrelik hortum ahnm1~
br. Miircttebat talim ve terbiye gor
rnektedirler. Yollarm intiwmma ve 
aga<;landmlmasma <;ok ehemmiyet 
veriyoruz. Birka«; senclik faaliyetin 
neticesi olan agac;landirma sayesin
de Manisa ye~il bir rnanzarn arzet
rnektedir. 

Belediye heni.iz bor~tan kurtulma
ga yiiz tutmu~tur. Belediyenin ~:a

zan~ ve buhrandan hazmcy .! olan 
borcu Vekalet nezdindc yap1Ian te
mas neticesinde taksite raptedllrni~
tir. Belediyeye aid olan ha.I 320 bin 
liraya mal olmu~ ve bu borca muka
bil verilen 70 bin lira ile hal kurtanl-

m1~br. Kurl?unluhan kirk be~ bin !i
raya almm1~ iken bu borg 109 bin Ji
raya ~1knu~t1r. Ge<;ende Ankaralla 
yap1lan temaslar netice.,;indi! 84 b~n 
liraya indirilmi$ ve 15 senedc oden
mek ilzere taksite raptcdilmi~tir. 

Elyevm iik taksitini de vermi§ bulu
nuyoruz. 

Biltgede her sene bir inki§af vard1r. 
Her senc, eski seneden 25 - 30 bin 
lira fazla tahsilat yap1lmaktad1r. Bu 
y1l btitc;esi 175 bin lira olarak tamjm 
edilmi~tir. 44 bin lira da mezbaha i~n 
istikraz edilmi~tir. Belediyeye daha 
ba~ka varidat menbalan temin edi
yoruz. Belediye elektrik i~inl de uze
rine alacak ir. 

Manisada K1z1lay faaliyeti 
l\lanisa (Ak -

§am) - sesslzce 
~all§makta olan Q 
Kiz1lay cemiyeti , 
!;Ok faideli ve ya- • F 11 
rarlI i§Icr gormek .. 
tedir. Cemiyetin 
ba§kam doktor 
Cemil kendisint 
muhitinde c;ok 
sevdirml§ ve hayi1 
scverligi ile tanm. 
mi§ bir zattu. Ku· 
rumun verdigi 
garden partiler-
den ve miisame- Manisa Kmlay 
relerden elde et- ~m doktor 
mi§ oldugu has1- Cemil ~er 
latla gec;en devre bti~esini kapatm1§
tll". Doktorun bu faali)'l?ti cidden ifti
hara deger, mesai arkad~lan ikinci 
reis S1hhiye rnildilril Bustin Muhid
din, katip Nefise Alemcan, muhasebe
ci Riza Akaslan, veznedar Nadir iyibol
Iudur. ___ .... ____________________ ___ 

KO<;OK ILAN 
okuyuculannuz arasmda 

EN SERI, 
EN EMIN 

EN UCUZ 
vas1tad1r. Ahm satim, kira i§ler n
de i§ ve i§~i bulmak i~in lstifade 
edinizl 

·--------------------------·· 
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H ANIN VAKALARI 

Senegalli piyade efrndw 

Frans1z miistemleke efrad1 g~yor 

Canlrli kltaat muzilr:aJarile g~yor 

Parlste 14 temmuz ge~id resminde 
Fransiz lataati 

Gepd resmlne ~irak eden tngiliz Jutasi 

--= 

( Per$embe milsahabe eri J 
Spor pedagojisi 

KOREK <;EKME 
Adaleleri terbiye, cigerleri tenmiye eder 

Yazan: Sellin SUT1 Tarcan 

Vilcude tenasup, cigerlere kuvvet, 
adalelere i~lekllk ve ahenk veren 
sporlann birincisl yiizme ise, te
reddtid etmeden dlyebillrlm ki ikin
cisi ki.irek cekmektir. Bllhassa hl!Zl 
Slhhat bakmundan her mlzaca, her 
biinyeye, her y~ elveri~idlr. Saldn 
bir denizde her sabah usul tahtmda 
yap1lan kurek idman1an hem clger
lerin nfiVU nemasma, hem adalele
rin inki~a.tma hldim bir terbiyevt 
jlmnastiktir. Yan~larda ise vticud 
A.zami cehdini sarfetmek mecburiye
tlnde oldugu gibl, buna inz1mam 
eden ge~mek, birlnci gelmek, rekar 
elde etmek arzusu dolayisile bu ter
biye vasitasl bir mucadele :sporu ma
hiyetini ahr. 

arasmda mu~teri ta~1yan prof esyonel 
kayik~llann vilcudlerini tedkik et
tim. Bu adamlar gi.inde u~, dort 
saat kurek cektiklerine gore kol ada
leleri bi, g5giislerl geni.~ olmas1 lft
z1mgellrken hemen hepsinin de gO
gilsleri kupkuru, kollannm degnek 
gibi ince, Sll1.lannm kambur oldugu
nu gordiim. Halbuki gene o tarihte 
Bdgazlcinde b!l.Zl agniyamn yabla
nndakl hususi kayiklannda kilrek 
~eken, ~alvarlJ. ve ~epkenli kay1k~11ar 
1se bunlann tamamile z1ddma ~~
man ve kahn i<iiler. Bumm sebebi ~u 
idi: 

Bizi daha ziyade alAkaland.Iran 
¢t kiirek'tir. Bir sandalda k\lrek ~ek
mege b~amadan vticude mttkemmel 
bir vaziyet vermek lA.zlmdlr. Bq 
dlk, gogi.is ileride, SJrt d~ bulun
mal1 ve kaide mahalline oyluklar ta
mamile yerle~mell. Sandallarda umu
miyetle oturma mahalli sablttlr. 
Ayaklar tabandan ince blr agaca da
yamr. Kurek ~ekerken dentzin her 
hamleye gosterdigi mukavemetl yen
mek i~in vficudiin iki istlnad noktas1 
vard1r: Birt ayaklarda, digerl kalca
lardad1r. Sarfedilen kuvvetin de ild. 
mahiyeU vard1r: Belden ~151 te
vaziln1, yukansi kuvvat ~al1~. Yal
ruz bu 1ki nevi hareketin tam olma
Sl ~rttir. 

Sapmdan kavrarulrru~ olan ktirek
lerin u~lan, yani palalan iyice gerl 
giderken, kollar tamamile gergin ola
rak one gelir, srrt ta belden billdlle
rek one meyleder. Dlzler ise blrbirln
den hafi! aynlarak, bilk11ltir. Ci~er
lerdeki hava tamamile bo~altihr. vn
cud ayak ve kal~alara istinad. ederek 
heyeti umumiyesl ile geri uzarurken 
:tall adaleler tam blr inbisat yapar. 
Yalmz kollar dirsekten billdlltir. Bu 
ikinci 'Vaziyete g~erken gogiis hava 
ile doldurulur ve mtltealdp hamle 
vaziyetine ge~mek ttzere vttcud One 
gelirken cigerlerdeki hava d1~ 
atilir. 

<;ok basit olan bu iki hareketle 
sandal on allr. Yalruz gilzel ve mun
tazam kiirek ~ekmek sayesinde hem 
sandal h1zll gider, hem de v\icud s1h
hat ve terbiye baklmmdan istlfade 
eder. 

Kurek cekerken boyun, kol, bilek, 
omuz, Sirt, gogiis, batm, bel ve ba
cak adalelerl miitemadlyen faaliyet
te bulunur. Her kurek darbeslnde 
biitun bu adaleler inkibaz ve inblsat 
eder. AlelAde bir gezintide veya sah
ht ekzerslzde clakikada yirmi, spor 
mahiyetinde ise dakikada klrk ki.irek 
~ekilirken bu hareket muntazam 
yap1I1rsa cigerlerin tenefffis kablli
yeti yukselir. SJ.k Sik vukua gelen ha
va mlibadelesi ise kanm miitemadi
yen tasfiyesine hA.dlm olur. 

Bir kararda olrruyan deniz dalga
lan kilrek darbelerine muhtelif ~ekll
de mukavemet ibraz edeceginden ca
bu.k yorulmamak, az kuvvet sarfile 
~ok i~ garebilmek tcin oncelerl ~ok 
dikkatli kilrek ~ekmek ve isticnl et
meme k lft.z1mdlr. 

Dikkat ve itina ile ve tedrice riayet 
ederek ~ekllen ki.irekler yav~ yavq 
insiyald bir ~ekll alir. 0 vaklt fUU

run miidahaleslne ltizum kalmadan 
insan muntazam ki.irek ceker. Ve 
bunun aksine itlnas1z ~ekllen kilrek
ler oyle fena itiyadlar husulilne ae
bep olur ki bunun neticesinde insa
run hem Slhhati, hem viicudiintin 
bi~lml bozulur. 

Kar~dan kar~ya mu~teri t~1yan 
ve bir usul tahtmda muntazam kii
rek ~ekmesini bllmlyen kayik~1lar 
~k cehd sarfediyor, iyi beslenmi
yor. Aldlklan gi.da, yakt1klan yaglan 
tellfi etmiyor, tabiatile vucudlerl 
hem takattan dil~ilyor, hem de bi!ti
mini kaybediyor. 

Yahlarda ~~Jar ise haftanm 
blr veya iki gU.niinde efendilerini gez
mege gotfrrmek i~in bir ka~ saat kil
rek cek:iyor, sair vakitlerini atalette 
gecirdiklerlnden, az ~ah~1p !azla g1da 
aldlklanndan ~~ip ya~lamyorlard1. 

Vilcudiin terbiyesi icin cift kilrek 
~ekmek llzlmd.Ir. (Skiff) tabir cdilen 
ve istlnad ka.ldelerl miiteharrik o1an 
ldkler adalelerin inklbaz ve inbisatl 
balmrundan sandallara mtireccahtir. 

(Skiff) lerde ad.ale cehdi umumt 
ve tamdlr. Her ki.irek darbesinde 
uzviyet iyice top1amr. Bir yandan 
kaidenin alt klsrm tobraklara dokunur, 
dlger tara!tan g0gus dizlere temas 
eder ve kiireklerin palas1 denizi iter
ken viicud enseden topuklara kadar 
bir hatti mu.stakim haline gelerek 
tam inbisat eder, huW.sa diyebililim 
ki (skiff) lerde lrlirek cekerken in
sarun hie bir adalesi gayri f aal kal
maz, hepsi de bakkile vazifesini gO
rilr 

Te{!ekkfil eden deniz kltiplerimizde 
ktlrek cekm~e heveskar olan gcnc
lerimiz sandalda, kikte,. (skiff) de 

ot~ vazlyetlerine ve kurck ~eki~ 
hareketlerine dikkat etmezlcr, itlnah 
ve dikkatli call~mazlarsa, f ena vazl
yette i~yen azrru kas ile ane ara
smda kabiz adaleleri mi.itemadi te
kalltisler y\iziinden k1sald1g1 gibt 
lbl kalan adalfLt1 zaluiyeler de elft.s
tikiyetinl kaybederek sirtin kambur
l~asina sebeb olur. 

$urasi muhakkaktir ki gi.izel yu
zen, gilzel k\irek ceken, yani bu ikt 
sporu yolUe yapmasm1 bilen gcncle
rin vilcudleri hem bicimli olur, hem 
de cigerleri mUkemmel inki~f eder. 

Selim Snn Tarcan 

AK$AM 
Abone iicretleri 

SENELbt 
I AYLIK 
I AYLilt 
1 An.IX 

Ecneb1 

2'100 kunq 
H50 > 
800 • 

• 
POlt& 1Whacllna dahll olmlyan ecneb1 
memletetler: eeneutt 1500, alti &Jhll 

1900, '9 af1Jll 1000 ~iur. 

Adrea tebdll1 lq1n )'1rml bet kW'Uflu1c pal 
10ndermek lblmdtr. 

CemaslyeJlhJr a - Bmr 76 , 
B. imsak Ot\nef ()ale !kind! Attam Tata ! 

E. us 9,08 4,43 a,u 11,00 1 
va. 2,3, 4,~ 12.20 10,ta 19,n 21~ 

idareh&ne: Babslll dvan Acimu.sluJc 
sable No. 13 

1sve~te o glizellik, tenasup diyann
da bulundugum sirada yazm zarif 
(Skiff) lerde kiirek ~eken silliln gi
bi ddikanWann i~lek ve bicimli vu
cudlerine hayran olurdum. Memle
kete dondilkten soma sporun bu ~u
besi hakkmda bazi tedkiklerde bu
lundum. 

Yer de§'i§tirecek 
kiracilara tavsiye ! 
~am'm KUQCK lLM'LA

Rl'ru dikkatle okursamz kendi
nize en elveri~li yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. 0 tarihte, Uski.idarda, Be~iktal?ta, 

Salacakta, Errunonil ile Bahkpazan 

.. uuiu • ..lUrl!}JJr!1 .armyacak! •.• 

l 

" 

.. 

··" 



Sahlfe 10 

lilJlll&lalMl~tm rBlN 
Beynelmilel atletizm miisabakalari 

Son kars1lasmalar atletlerimiz hesabma 
Umid uyand1rm1st1r 

Bu baftald iniisabakalarda 5000 metre kofUSUDda heyecanh blr an 

~lbn.:1 Balkan oyunlanndan berl 
m~eketimizde haklld blr ecnebi a~ 
letizm temasma hasret ka.1m:i¥lk. 
Vakia Macarlar ve M1.S1rlll.an. bun· 
lardan evvel de bir iki Yunan atleU
ni sahalanID.lZda g0rdiik. Ancak Ma
carlar lld sene evvelki taJam1m1zla 
kedi makara ile oynar gibi oynanu~ 
lar, M.LsrrWara kar~1 da g~en sene 
tam kuvvetimizi gO.sterebilecek blr 
tak1m ~1karamarnu1 ve Recebin ka
zandlg? bir ya~la yiiziimilz giilebil
mi~ti. 

Bu sene ~imdiye kadar g5rillme
~ bir ~kilde atletizm memleketi
:mizde rev~ buluyor. ikl seneden 
fazla bir zamandan berl kiime kil
me gencln vazg~meden atletizm 
yapmasi ve bugiin en biiyiik i.imldle
:rimlz arasmda bli genc;ler ic;inden y&

t1fmi.J olanlann da bulunmasi bu 
iddiaya en bUyiik delil Qlmakla bera-
ber, bunu deste.kliyen bir fpret te 
tribiinlerln hie bir atletik miisabaka
da bu derece dolma.rn1~ olmasuhr. 

Evet bu hafta yaptlan beynelmilel 
mi.isabakalarda hakllcaten QOk kal&
bahk bir seyirci k.itlesi ilk olarak yiiz 
metrede Almanyadan yeni gelen Ga
latasarayll ri.kretin, ya~ yanyana 
bitiren Yunanh Lambrakis ile Fe
nerli Mellhe ka~1 elde ettigi 11,1 lilt 
dereceyi alkl~ladl. Fikret degil bu· 
rad.an gittigi vakitlerdeki formuna 
nisbeten ge~en seneye nazaran bile 
bir hayli terakki etmi~r. <;ok seri 
olan adlmlan biraz buyiidiigu takdir· 
de Semih ve Raifi aratmiyacaktir. 

Lambrakis ashnda uzun atlaytct 
olmakla beraber Yunanlllann en serl 
k~uculanndand1r. Yiiz metreye nls
beten iki yiiz metrede elde ettigi de
rece daha yiiksektir. • Bizim Muzaffe
rln lid yiiz metrede Lambrakis ile 
ayni silratte oldugunu gordilk. Ukin 
Yunanllda olan hassa degil yalruz 
Muzaff erde bugiln Balkanlarda hie 
bir atlette yoktur. 

Lrunbrakis'in Muzaffere kar~1 gale
besini temin eden bu kiymetli mezi· 
yeti yilz ve iki yiiz metreyi aynl 
silratle ko~abilmesidir. Bu ise bir at
letin antrenman yapmasuu bildiginl 
lsbat eder. Bununlai beraber Muzaf
f~ ve Melih bu sene goktandrr has
retle beklecllgimiz derecelerl yapa.
caga benzlyorlar. 

Giiniin heyecanh ve zevkli miisa
bakalanndan biri sekiz yiiz metre 
olmu~tur. Aslen mukavemet ko~ucu
muz olan Rlza Maksud, ~enlerde 

Slrf kHip menfaati ii;in ko~tugu se
kiz yiiz metreyi pek sevdi. Fakat 
Stratakos, biiyi.ik bir silrpriz olmaz
sa ge~en senenin Balkan ~mplyonu 
Yugoslav Gorsek'i maglUp edebile
cek yeganc ndamd1r. R1za ve Recepte 
bulunmayan silrati ve kolay kolay 
ko~tl{iU sayesinde bizimkileri s1kmt1 
cekmeden maglup etti Mis1rh Mis
kuris g~en seneki formundan 
uzaktrr. 

R1za Maksud sekiz yilzdeki sergil
ze~tini 5000 metreyi terk etmesi Ue 
Odedi. Fakat bundan sonra o gene bl
zim mukavemet ko~ucumuzdur. Ve 

gene ancak odur ki evvelki giin kar
~I~1gi, stadJ.n rekorunu yapan 
R~s ve asil klymetini on blnde 
gO.steren Krisko'ya k~ en kuvvetu 
adamuru1 olacaktlr. 

Balkan oyunlannm bidayetinden
beri gordilgumiiz giizel vilcudlii Flo
ros y~ llerlemi~ olmasma rag
men Rumenlerin en kuvvetli diskcisl 
Havaletz'i pek az farkla da olsa mag· 
1Up etti. Floros'un y~ gene atletle
rlmiz icin bir nil.mune olabllir. 
Syllas'm memleketinde bOyle bir 
adam.In yeti~mesi hie te hayret uyan
dmnamalldlr. Bizim gene An.kara.ll 
Yusuf ta en iyi derecesini en kuv
veUl rakipler k~smda yaptl. Bu 
sene o ve Arat yegane ilmidleri
mizdir. 

Giillede Rumen Guro'yu giizel vii
cud ve stili ile seyretU.k. Biikrf§ oyun
lanmn ~ampiyonu olan Guro'daki 
kadar bizim Atef ibrahim de Suple& 
lerle irfana aid olan on ~ metre
llk milli rekorumuz klnlabilir. Bu
nunla beraber Ate~ call.§ma imkA.nla.
nru buldugu giln beynelmilel kly
meti haiz bir at.lei olacakt1r. Son ha
reketi Arat'mkinden daha fena olan 
Ate~ bu noksarum kuvveti ile orte
rek Arat'1 maghip etti. 

Ciridde Biikre§ oyunlan §ampiyonu 
Vamanse ve bizim Melih standard.la.
nm yapttlar. Yilksek atlamada se
nelerdenberi maghlp olmiyan Po
latt Ankara Galatasaraymdan Jerfi 
ko1aya maglUp etti. Siireyya ve Po
lata gall~ma tavsiye ederken Kad1koy 
atlama yednin hi~ te mil.said ol.ma
rugi halde 1,83 atlayan Jerfi'nin de 
muvaffak1yet ufuklanrun ac1k oldu
gunu iddia etmek meydanda olan 
hallerin ifadeSidir. 

Giiniin en heyecenb milsabakasl 
400 metredir. Balkan rekordmeni 
Jordache ve ii~ defa Balkan ~ampyio
nu olmu~ Nem~'in gelmemelerine 
ragmen, MlSlrlI tl'beycl'in ba§ta kur
~un gibi gidi9i, ona musallat olan 
Stratakos'un kolay ko~mas1 ve bizim 
Goren'in ~ok itidalli ko~u~u bu mii
sabakayi b8.1tan sona kadar heye
canla seyrettirm~tir. 

Son viraj donilldiigil. vakit ancak 
rakiplerini yakalayabilmif olan GO
ren stilini bozmadan ve biltiln kuv
veti ile arriveeye gelirken her ne
dense pek bariz yava§layan 'O'beyd'i 
sonra Stratakos bile maglftp ettl 
51,4 liik derece Balkan ~ampiyonu 

olan Goren'in ve Mlsirhrun rekorla
nndan uzak olmakla beraber birinin 
askerlik dolayisile, digerinin de lfl· 
yikile \ah~~ olmaslle bu tered
di izah edilebilir. 

Boylece yan~an atletlerin kiymet
Ieri ve o giinkil f ormlan hakkmda 
biraz fikir verdikten sonra bilhassa 
~na ~et etmek isterim Id bu mil· 
sabak.ayi 'tertip etmek gibi giizcl bir 
hareketi, sahada gonnek istedigimiz 
intizam peka:lft. silsleyebllir ve gerek 
blzimkilerin, gerek misafir atletlerln 
klymetlerini a.rttk: alAkasuu esirg&
miyen ha.lka. daha iyi anedebillrdi. 
~imdiye kadar ~k bozuk organi-

Galatasaray, 
Demirspor mafl 

Hakem i~ln blr 
toplantl yap1lacak 

'.Ankara 19 (A.A.) - Anadolu ajan
smm haber alch~a gore, Galatasa
ray - Demirspor m~lanm idare et· 
meslne heye~e karar verilmls olan 
izmlr hakemle1inden Musta!~ Baloz 
husust i§lerinin icab ettirdigi zaruret
ler altmda izmirden aynlmasma im
k.A.n olmad1gm1 bolge kanallle bildlr
mesi iizerlne, ikl kliibiln murahhas· 
Ian davet edllerek her ild ma~m ida
resi i¢n tstanbuldan vey:i diger bol
gelerden bir hakem iizerinde :::n~t9-
reken uyu~alan ve bu mtimkiin ol
madl~ takdirde icab1 d~ilniilmek 
111.ere keyfiyetin bildirilmesi beden 
terbiyesi genel direktorl ilglin Un alft.
kadar dairesi tarafmdan istanbul 
bijlge b~kanhgma teblig edllmi~tir. 

Tiirkiye bisiklet 
birincilikleri 

Beden Terbiyesl istanbul Bolgesl 
Bisiklet ajanhgmdan: 

1 - Evvelce tehir edil~ olan Tiir
kiye bisiklet birincilikleri mi.isaba
kalan 28 ve 30 7/ 1939 tarlhlerinde 
~ehrimizde yaptlacakt1r. 

2 ~ 1 kilometrelik silrat kO§USU 
28/7/1939 tarihu1e Iniisadit cuma 
gUni.i saba:h1 Kti~i.ik~ekmece golii ke
narmdaki dilzlilkte yap1lacakt1r. 

3 - 156 kilometrelik mukavemet 
ko~usu 30/7/1939 pazar giinil. sabalu 
Topkap1 stadlrun oniinde b~yip 
ve bitirmek iizere yap1lacaktir. 

4 - Her iki yan{l da Topkap1 ile 
Sillvri kasabasmm ilerisine kadar as
falt yol iizerinde yapuaca.kt1r. 

5 - Miisabaka giinii evvelce ilan 
olunan muayyen saatlerde miisabaka 
yerinde hazirlanm1~ olarak bulunma
yan ko~cular bu milsabakalara gi
remezler ve sonradan hi~ bir hak 
talebinde bulunamzalar. 

6 - istanbulda bl.ilunan ko~ucula
nn ~mdiden mtisabakalara hazir
Ianmalan lilzumu ehelllllliyetle teb
lig olunur. 

istanbul Avc1lar ve At1c1lar Birli
ginden: 

istanbul Avc1lar Kurumlle blrle§me 
hususunda, idare heyet.lerinln bugiine ka
du vaki temaslan neUcesinde, var1lan 
son miit.nbakat l}ekllni tedklk ve milzake
re etmek ve bu bapta karar vermek iize
re 22 temmuz 1939 cnmartesi giinii saat 
14 de azam1zm, Gulhane parkt kaplSmda 
Alayk.~iinde yapllacak toplant1ya gel.me· 
lerlnl ehemmiyetle rlca. ederlz. 

Meshur Arsen LUpen 
Serisi resimli 6 biiyiik 

cild her cildin fiatt 

80 huruf 
Tevzi yeri: Ak.~ gazetesl 
Ankara cacJdesi Ac1musluk 

sokak 13 numara 

Yiizde yirmi iskonto kuponu: 
Bu kuponu kesip cAk~am matba-
831 kitap servisine» getirir veya 
giinderirseniz f iatleri U.Zerinden 
size yiizde 20 iskonto yaptlaca.ktir. 

_.. ...... .....--.-..n1111tu:u ... runtt111U1UIUfllUIUUlllllHltl•-

zasyonlar gordil.k. Fakat dirayet ve 
hiisnfuliyetlerine guvendigtmiz ve bu
gU.n istanbul atletlzminl ellerlnde 
tutan bir ~ kiymetli ve mil~ebbis 
idareciden, hie olmazsa beynelmllel 
miisabakalann dahill miisabakalan
nuz kadar intizamlJ. olmasrm beklerlz. 

Bu zevatm hiisniln.lyetlerlnden 
emin oldugumuz i~in tall derecede 
kalan bu kusurlann o giintln. heye
canma verilmesini muva!lk bulu
yorus. Fii.nuan Teldl 

to Temmus 1931 

Evvel zaman i~inde 

Mii§ir F uad pa§an1n 
k1bc1n1 yok etmi§ler! 

1ncirkoylil. m~r Hasan p~arun 
oglu m~lr Fuad p~a (1876 cTU.rk. 
Rus• mtiharebeslnde cElena> o&.ki 
hizmetlerile m~hurdur ... ) Seneler
denberi Feneryolunda i.n{;a cttirmek
te ve: Yaptird1giru yiktmnak suretile 
bir tiirlii ilonal ettirememekte oldu
gu ko~klere, bah~elere hergtin neza
ret edebil.mek iQln miisteciren ikamet 
etmekt bulundugu Feneryolu tizerin
deki k~kiinu muvakkaten terkede
rek ~1 ve ramazaru g~irmel{ iizere 
bir sene ~ehzadeba~mda ldraladlgt 
konaga nakletmi~ti. Hala yerlnd~ du
ran (~ehzadeb~ karakolhanesinin 
arkasmdaki cadde Uzerinde) bu ko· 
nak: 0 srralarda Avrupaya firar eden 
damad Mahmud p~ konag1 idi. 
(Bu Mahmud pa~a damad Halil pa
~amn sultamndan evvelki haremm
den dogan oglu ve prens Sabahaddl
nin babas1, ikinci Abdillhamldin ka
ymbiraderidir.) 

Abdillhamid Ramazan ustti Fuad pa
~anm hodbehod ve bilA istizan istan
bula g~mesinden, bahusus hali firar
da ve kendisinin aleyhinde bulunan 
kaym biraderinin konag1ru ikiimet
gah olarak intihab etmesinden ku.;:o. 
kulanarak bir sfuil evham ve hayale 
dil~tilgii igin; .. bundan istifadd etmek 
istiyen f1rsat d~kilnleri; bir taraftan 
da Hiinkarm slit karde~ olan esvab
~1ba~1 ismet beyin mahdwnu yJ.vc
randan Fehim pa~a: Fuad p~ay1 ve 
konaguu s1k1 bir tarassud altma al
d1rtm1~lar, o clvardaki sokaklan bile 
sivil hafiyelerle doldurtmtl{ilardl! 

Bayram giinii Fuad p~ayi ziyare
te gelen yiizlerce ki~i tarasr;ud dola
yisile eve giremediklerinden cvin et
rafmda ve pek yaklnlnda toplauan 
bu gl1ruh ile p~anm maiyeti ve ha
demelerl arasmda bir arbede zuhur et
tigi sokaklarda silAhlar at1ld1g1 ~ayi 
oldu. Ve bu havadis ytldmm siiartile 
~ehire ve etrafa yayildl. Ve o kadar 
!;abuk yay1lcb ki gazeteler1n agiz a~
mamasma ragmen ta!sil.Atl bize ka
dar gelmi~i. Ve biz Beyrutta idik. 

Alessabah pederime saraydan ~if
reli bir telgrafname geldi. Bu telgraf
namenin imzas1 bile yoktu ve ~ifre
nin bizzat vali tarafmdan ~llmasi 

kenarma emir ve ~ret edilmi'?ti. 
Ger~i evimizde bir telgra! odas1 var
d1 ve (Hiisnii) isminde bir de memuru 
vardl. Babamm 1tok ziyade emniyet 
ettigi ve hiisnii hattile de me¥iur 
oldugu i~in yaztlarm1 yazrnakta olan 
bir gem; olmasma ragmen bu !;iifreU 
telgrafnameyi biz (de~ifre ~ttik.) Ve: 
Hala hatmmdadir; ~ok yorulmu~tuk. 
Bunda yaveri ekremi hazreti ~ehrlyart 
m~ir Fuad pa~a hazretlerinin rilkll
buna tahsis klhnan bir vapurla isian
buldan hareket ettigi cihetle ... Filan 
giinde Beyruta muvasaleti tahmin 
olundugundan ... Firanna meydan ve
rilmiyerek ve Beyrutun limarundan 
~imendier istasyonuna kada:r giden 
yollar uzerinde baZJ. konsoloshanele
rin bulunacag1 ihtimaline b:na.en 
vapurun si.ivarisine de talimat veril
digi mii!jariinileyhin ~rin haricin
deki (karantina) rlhtmundan istik
bal olunarak (aynen ... c:Mahsus ve 
mazbut bir trenle>) ve hi.innetle ~a
ma muteveccihen hareket ettirilmesi 
sureti mahremanede emrolunuyordu. 
Beyrut valisi olan babam Beyruttan 
~ama gidecek olan ¢mendl!er Cebel-
1 ilbnandau da ge~eceginden (gene 
bu mahrem telgrafnamede emrolun
dugu ilzere) derhal Cebellil.bnan mu
tasarrlli Nawn ~aya ve Suriye va
lisi Nazim ~ya haber vererek Bey
rutga IAzun gelen tertibati bazirlandl 
ve mevld kumandaru mirllva ismet 
p~aya haber verdi. 

Fakat vapur tahmin olunan gtin
de gelmemi~tl. 0 gi.in ve daha bir giin 
gecmi~ti vapurdan eser yoktu. Saray 
tern.~ ediyordu ve telgraf ba~mda bek
llyerek muttasLl maltlmat taleb edi
yordu; vapunm K1bnsadas1M ugra
masmdan korkUyordu. LAzkiyeden, 
Trablus~amdan, Akkft.dan, Hayfadnn, 
Saydadan vapurun ge~miyece~ini ve 
gozillaniyece~inl blldi~z holde 
pederim vilft.yettne millhak olan bu 
yerlerden de malfunat anyordu. Anca.k 

vapur yok olmtl{itu. iki buc;uk giin 
boyle ve uykusuz g~ti. :nihaye1. 
ufuklarda bir diiman biraz sonra c!a 
yandan ~rhl1 bir vapur numayan 
oldul Ve bir hayli saat sonra - zira 
vapur yfuiiyemiyen eski vapurlar
dandl - Karantinahanenin onimdeki 
nhtuna ya.km bir mesafede deml!'le· 
di. 

Yaveri ekremi hazreti ~ehriyarl mft.. 
~r Fuad p~a vapurun ii~ c;ifte san
dalile nhtuna geldi ve pederi.mle 
mevki kumandan1 tarafianndan is
tikbal olundu. Bir miifrezei nskeriye 
resmi selAzm ifa ediyordu. Fuad pa
~ya iki Hi.inka.r yaverl refaka.t; et
mekte idi. (Bunlarm biri o zaman 
Zabtiye NaZll' muavini olan Ragib 
beyin ogludur ki 9imdi ismini hat1r
llyarmyorum) Fuad p~ pederlml 
gorilr gormez gtildii fakat heye:canl1 
idi ve hiddetli gibi idi. Kenclisini istas· 
yona kadar gotiirecek olan pedelimin 
arabasma dogru yiiril.dii. Ve: Husust 
bir vapurla geldigi gibi hususi bir 
trenle ~a muteveccihe!l hareket 
etti. 

Fuad pa!janm hiddet ve heyecam
run sebebi anla9Iln119ti. Muhafazasi
na memuren vapurda kendisine re
fakat eden yaver beyler pa~nm klll
cm1 yok etmi~Ier ve lall!( .kllfmm i~
risine bir kink 9emsiye koy1 m~lardl. 
Bu ~irkin hareketi Fuad pa~a bizzat 
pederime soyleml~ir; ve: c:Bir. vatan 
ugrunda ~ektigimiz bu klhc1 c:'Elena» 
da k~~tlk• demi~tir! 

Altl seneden fazla menfivyen 9am 
da. Inahpus kalan ya veri ekremi haz.. 
reti ~yari m~ir Fuad p~ 1908 
il8.ru hiirriyetini mil.teak.ib istanbula 
gelir gelmez dogruca saraya giderek 
kendisini nefyeden Hi.i.nkira lU"Z1 se
llm etnilil ve M:eclisi Ayan azallgma 
tayin olunmu9tu. M~arilnileyh yuz 
Y~lill ge~irdikten sonra bundan bir 
ka~ sene evvel istanbulda vefat et
~ir. Semih Mii.mtaz S. 

Bu gece 

N6betfi eczaneler 
Beyetla ciheti: Galatasa.rayda Kan
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kl, Karagiimriik: Arif, Emlnonu: Slr
keclde _~Ir Kemal - Mahmud Cevad, 
Balo.rkoy: Merkez, Aksa.ray: Zlya Nu
ri, Fener: Hayim Berk, Kumkap1: Lll
lellde Haydar, Ku~ukpazar: Hasan 
Huliisi, Samatya: Yedikulede Teofi
los, Alemdar: Qe:nberlita§ta S1rn Ra
sim, $ehremlnl: Ahmed Hamdi. 

Kad1koy: Eskl Iskele caddesinde 
Biiyii.k Eczane, Yl:ldegirmeninde Qala, 
Usldi.dar: Carfli.>oyunda Itt!had, Hey
bellada: Halle, Biiyukada: ~lnasi Ru:a. 
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Haftahk piyasa 
(Ba$ tarafi 6 mci sahif ede1 

elmas1 gibi... Malatyarun taze kayis1-
lanru, piyasada bulmak kabi: 1egil· 
dir. Bu meyvalar, yemy~l olarak 
mahallinde sandikla.ra doldurulmak
tadJ.r. istanbula w diger piyasa mEr
kezlerine gidinciye kadar y~ k:i.yi
sI.lar, san renge girmekted.fr. Sand1k· 
larda olgun bir hale giren bu mey
valarm tad1 yoktur. Halbuki manav
larda kilosu 60 - 70 kuru~tur. Acaba 
Malatyada olgun bir hale giren taze 
bi.r kayisi, hi~ bozuJmadan zede4en-
meden buraya sevkedilemez mi? 

Meyvac1llk miitehassm Dr. Bade. 
ne zaman bir a.nibalaj usulu ke~fe
derse, o zaman biz de agiz tadila 
meyva yiyecegiz. Acaba bu ne zan1an 
mi.imkiin olacak? 

Yaglar - Karsa kadar giden bir 
ya~ tacirlnin i!adesine gore, yag bu 
sene de pahahdlr. Halbuld Kars ve 
Ardahan yaylalannda mahsul bol
dur. Fakat bu bolluga ~betle istfh
lak artm~1r. Kars yaglan pek az 
mikdarda 1stanbul piyasasma sevke
dildi~ i~, fiatlere biiyilk bir teslr 
yapm~ti.r. H. A. 
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Bayan (Jermen Herpen) Germanie 

Berpain her yaz cocuklannt deniz ke
narma getirirdi. En bi.iyuk klzt olan 
alt1 ya§lanndaki (Doniz) Denise, bir 
gi.in, kendi ingliiz mUrebbiyesinin ba§· 
ta ~ocu]\lara bakan bir matmazele 
f(>yle dediglni i§itti: 

- Bi.itim bildiklerimi soylesem ... 
~ok fena kadm... Sabahtan ak§Rma 
kadar, h~rife mektup yazmakla me§
gul. .. 

Denise, annesinden bahsedildigini 
biliyordu. o ak~m eve donunce, mut
fakta gilzel yemekler pi§tigini de gor
du. Fakat bunlann kendileri icin ol
mad1g1m ogrendi. sorra i;i~eklerle siis
Jenm1 tJ. Murcbbiye ~ocuklan yikamak 
uzere soyarken hizmetciye: 

- Fcna anne ... Sade kendini di.i§i.i· 
nu)or! - d1yo1du. 

<;ocuk: 
- o pastay1 kim yiyecek? - diye sor

du. 
ingiliz kadm1, boyle suallerin dog

ru olmad1gm1 soyliyerek, klzm kol
lanm, bacaklanm ofkeyle sabunlarna
ga ba§lad1. 

0 gece: 
- Cezahsm1z! - diyerek ~ocuklan 

erkenden yatird1Iar. 
Fakat Denise bu cezamn ne demek 

oldugunu bilird1. Evde i§ oldu mu, ya
hud matmazel gazinoya gitmek istedi 
mi, yaramazllk etmi§ler bahanesilc on~ 
Jan i§te boyle erkenden yatmrlard1. 

Kizcag1z her zaman sabaha kadar 
deliksiz bir uyku uyudugu halde o ge
ce her ncdensc uyand1. Mehtabm t§1g1, 
bu u~ kiir;ilk yatagm uzerine aksedi
yordu . .A§a.g1dan bir §ark1 yiiksellyor
du. Daha iyi dinlemek icin, klz, yata
gmda oturdu. Annesinln sesine bay1-
hrd1. Yan odada matmazelln uyudugu
nu anlayinca, yava§ca kalktl. Ayakla
nnm ucuna basarak pencereye ko§tu. 
~i~ek saksilerinin arasmdan, salonda, 
annesinin a~Ik renk dekolte bir tuva
letle piyano ba§mda durdugunu ve bir 
erkegin piyano ~ald1g1ru gordt.i. Ada-
1Dlll klzil sach ve tepesi ~ oldu
tunu da farketti. Annesi onun omu
zuna elini dayami§tL ~rkI bitince er
kek kadmm kolunu optii. Denise kor
karak yatagma kO§tU 

Bu adam kimdi? Cilekli pasta ve 
masanm ~i~ekleri bunun i~in mi ha
mlanml§tl? •.. C<>cuk i~ini ~kti ve 
yastigma sartlarak uyudu. 

Ertesi giln Denise, tahammi.ilf ersa 
yaramazllklar yaptl. Bagird1, <. 0'1r
dl. 

~~11' 

Ber cumartesi giinil Pont-de - L'Eure 
§ehnnden, yi.inlu kum&§lar fabrikatoru 
bay Louis Herpain ailesini gormege 
.sahile gelirdi. Bu, sessiz, munis, sakal
b ve kansim son derece seven bir er
kekti. Eskiden a§kla evlenml§lercll. 
Ailesinin ltirazina ragmen Louis bu 
drahomasiz klzi almI§tl. Denise baba
mru pek severdi. Onunla beraber karl
des tutmaga giderlerdi. Birlikte doner
lerken 'i<>Cuk: 

- Blliyor musun baba? ..• - dedt..
Sen burada yokken, biz yattiktan son
ra annemi gormege bir bay geliyor. 

- Deli misln? Nasil bay? 
- Bilmem? ... Arkasmdan gordilm ... 

Annem ~rlo ooyli.iyor. 0 da piyano 
~abyor. C<>k iyi ~alJyor, baba ... 

Erkek, klzm1 h1§1mla kolundan tu
tarak, eve dogru kO§tu. ~ocuk, hi~ 
bil§eyin farkma varm~ civil civU 
bq.ka §eylerden babsediyordu. Evde, 
~ile annesinin mi.ina.k• ett.iklerlo 
ru i§itti. Kadm hayretle bil'§eyler s0y. 
lilyordu. 1ngiliz miirebbiye ~ldi. 

- Efendim, - diyordu. • Bu ~ocuk 
pek yalancidJr. Dalma boyle masallar 
uydurur. Kendisine ceza verilmelil 

Bayan Herpain klzim sarsarak: 
- Sen <;ok f ena ~uksun ... Babaru 

iizdun... Odanda kapah kalacaksin ... 
llaydi, git. .. - dedi. 

Yavrucak ak§ama kadar aglad1, ba
girdJ, Ku<;uk hem§freleri ona merak
la v deh~eue bak1yorla1 d1. Banyo sa
at nde murebb1' e 1le hizme~fnin alay
h ala\ h gizhce konustuklanm Denise 
fa1 kc. t1. 
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ile l 900 nelermde Pont-de
l'hrmm kadm.lan umumiyetle 
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hi~ bir hareket yaptlamazd.J Id, pence
relerden gozet.ilmesin... 0 zamanlar 
otomobll de olmad1gi icln §imendifer 
seyahaUerl kontrol altmdayd1. Eger 
fllA.nca bayanm dJ~lye gidl~le :falA.nca 
baym i§e devarru ayni saatlere Sik ~1k 
raslarsa demal tedkikat ~ard1. ~ 
bu sebeptendir ki, bilttin kasaba halk1 
hoppa tamnmI§ olan bayan Herpainle 
dokt.or (Geren) Guerln'in mttnasebeti
ni bilirlerdi. Bu rab1ta rnmtakadaki 
sanayiciler tarafmda.n son dereec :fe
na teliikki ediliyordu. Louis, zevcesinl 
iistellk de b&§ka bir muhltten alm1~t1. 

Bilhassa kadmlar, - kendilerinin 
mahrum olduklan saadete bu hemcfns
Jeri eri§ti diye - Gennaine'i hi~ affe
demiyorlar. Ve klskanchkla, saatlerce 
bu munasebetten bahsederlerdi. Fakat 
bu 8§k rnaceralanru biriblrlerine nak
lederken gizli bir zevk duyduklari da 
muhakkakt1. 

Sayfiyeden domi§te, Denise §iddet
li bir bron§ite yakalandJ. Doktor Gue
rin onu tedaviye geldi. <;ocuk, nefesiru 
dinliyen bu erkek kafasm1 tamdJ: Ay
ni pembe ve dazlak ba§, etraflm saran 
kJzil ve k1v1rc1k saclar. 

0 giinden iitbaren, ingiliz rni.irebbi
yesile hizmetci klzm rnuhaverelerin
deki bircok manalan anlad1. Bu su
retle, babaSI evde yokken hekimin giz
lice geldigini ogrendi. K1zcagiz, dok
torun annesine piyano csimasmdaki 
fenal1g1 an1Iyam1yordu. Fakat bUti.in 
§ehrin kendilerile eglendigini hissedi· 
yordu. 0 siralarda fngillz nurse degi§
ti. Yerine ba~ka bir matmazel geld!. 
Bu pek merhametll 
bir kadJndl amma, 
bilhassa bu hls
sinden dolayi kl
Zl daha bedbahi 
etti. Zira mlite
madiyen f;Ocuk
lan: 

- Zavalh yav
rular! - diye ok
f&I' ve aCJrd1. 

0 arallk annest 
hastalandJ. Bunun 
doktorla araiann
daki dargmllktan • 
dolayi oldugunu 
ev hallo biliyor
du. Kmle ve mat
mazelle dostuna 
mektup yolladJ. ~, 
~gida, hizmet~: 

- Tamam ... -
diyordu. - ttstelik 
~ocuguna bu mes
legl yaptinnakl •. 
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Denise mekte

be gittigi zaman 
kendi dengl oJan 
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Bazi ~eser romanlann mevzu
lanru a.rada mrada karilerlmize 
birer hikflye hallnde okutacagi-

nuz1 blldlnni~tik. Bu yazt, 

Andre Maurois'run 

Le Cercle de F amille 
islmli romamndan hiilasa 

edilmi~tir. 

mektepten c;1klp trenle ailesinin ya
nma giden ii~ erkek ~ukla arkada§
hk etti. Bunlar call§kan ve ki.ilturlli 
genclerdi. GOzleri onilnde yeni yeni 
ufuklar a,rrtilar. 

En parlag1 Bernard Schmitt is
rninde bir gencti. !Akin Denise vak
tlle arkada.,J.lk ettigi lozm agabeyisi 
olan Jacques Pelletot (Jak Pelto) 
yu daha begeniyordu. Belki bu hissin 
i¢nde glzli kalan blr kinin teslri var
dJ. Delikanhyi kendine cezbetmek is
tlyordu. 

Muvaffak ta oldu. Art1k ak~mlan 
mektepten ~ar ~Ikmaz birlikte ge
ziyorlar. Delikanll klzm anlamad.Jgi 
gi.ic dersleri ogretiyor. Aralannda de
rtn bir samimlyet b~ladl.. Blr serer 
erkek kJZI optii,, Denise'in gazleri 
ya~arla doldu. 

c- Ben annemden utaruyorum. 
Ona benzemek istemem> diyordu. 

••• 
1915 de barbe gltmeden evvel 

Jacques ailesine Denise ile ni~an
dlA'ml &Oyledi. O tel~ arasmda ne 

arkad~lan ondan 
uzak kald1lar. E
beveynleri oyle 

Annesi:DI vaktlle bbahatli gtiriiyon111. 
Fakat fimdi de k,eDdi. .• 

tembih etmi~erdi. 
c1- Denise'in annesi doktor Guerin'lt' 

sevi~iyormll§ ! - di ye aralannda.1iskos 
ediyorlardl. 

Yalruz noterin klZl Berthe Pelletot 
ile samimi oldular. Hatta tatilde biri
blrlerine misafir gideceklerini vadetti
ler. Fakat Denise'in anneal Berthe'i 
c;aya davet edince bayan Polletot kw
nm gelemiyecegini nezaketle blldlrdi. 

Mektebe avdette Berthe arkad8.§l-
na: 

- MUdire kimseye saylemiyeyim di
ye tenbih etti. Amma senden gizlim 
yok. Annem seninle arkadqhk etme
mi menediyormU§. C<>k iizi.ildiim! - de
di 

Denise bunun sebebini anlarm~b. -0 
glinden itbaren btisbUtun vah§ile§ti. 
Biitiln gayretini cah§hla~ verdi. Suu-
1m birincisi olarak oteklleri magliip 
etmek ve bOylece ezilen gururunu yiik .. 
seltmek istiyordu. Fakat sene sonun
da o mektebe tekrar donmiyecegmi 
katiyetle soyledi. Evdc de tahammill
fersa idi. Bilhassa annesine yapmad1-
g1 dttrii¢luk kalmazdJ. Rouen ~ehrin
deki llseye gird!. Geceleri orada otu
ran anne annesinin evinde ka11yordu. 
~imdi 18 ya§ma gelmi~. Son derece 
CO§gun bir ruhu vavd1 ve annestnden 
nefret edlyordu. 

11-lf.:/-

Her cumarl.esi tatilinde kendi gibi 

bay Pelletot, ne de karun bir ~ey de
mediler. Yalmz muharebeilin sonu
nu beklemesini rica ettiler. 

1916 da bir ingiliz zabiti gene; klza 
kur yap1yordu. Pek canh bir gen~ti 
bu. Denise ni~anbsma kar~ duyma 
dliJ incizab1 bissederek k~maga 
karar verdi. Bakalorya.inru bitinnl~ti. 
Tekrar anneannesiriin yanma gidip 
telsefe dersi taldp etmek i~ lise
ye gtreceglni &Oyledi. Harpte olan 
Jacques'le de Ilk sik mektupl~yor
du. Delikanlt ilk lzninde ni.pnh8lnl 
gormege geldi. ikl gene; gizlice bir 
otele gittiler. Bi.itiin blr geceyi bir
llltte gec;irdller. Bunun tlzeline deli
kanl1 derhal evlenmek iatedi. IAk1n 
Denise: 

- Hayir olmaz. Da:ha sen tzdiv~ 
yilki.inii ~yamazsm, tahsllint bltir
medinl. dlye itiraz etti. 

••• 
Bay Herpain blr aq&m evde yal

mzken ansizm vefat ettl. Ka.run as
keri hastanede ve ~ blr ~ehirde 
me~ olan doktorunu gonnege git
ml~ti. FelAketi telgrafla haber 
alan Denise sabahleyin erkenden 
Rouen'den geldi. Ac1sma ragmen bil
yfik bir mctanetle babasmm buz grtn 
alrum opti.J.. 

Bayan Herpain geldigt zaman ag
hyarak kocasmm yaruna girmek is
tediyse de Uc klz1 babalannm yatll-

•• 
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gi odarun oni.inde dunn~. kil~i.ik 
lrollanru a~ara.k: 

- Buraya giremezsinizl - diye mA
ni oldular. 

Cenaze evinde kavga cikarmamak 
1~ kadm ~ idareye ~b~tl. Misa!Jr
leri kabul etmek iizere ~ tndi. 
Denise katiyen anneslle b1r evde 
oturmak istemediginden rniras mese
Jeleri biter bltmez Pa.rise tahsile gittl. 
Zaten muharebeden sag salim kur
tulan Jacques te orada hukuka de
vam ediyordu. 

:tki gene; gayet me.sud gilnler ge
~irdiler. !Akin Denise sevgilisinin dii
~\i~ tarzlanru oogenmemege b~
lad1. Hele dellkanlmm: 

- Babam mektup yazd1. Beni ya,. 
nma ~&.gtnyor. Yeniden hayata ati1-
maktansa ba~nnrrn~ bir i~l takip et
mek dogmdurl - diye fildr ylirilttii
gi.inu gori.ince fena halde klzch. 

- Ben nefret ettigim o muhite git
mem. Burada seninle sefalete katla,. 
runm. Fakat ne pahasma olursa ol
sun oraya donup senlnle evlenmem. 

••• 
1921 de bayan Herpain doktor 

Guerin'le evlendi. Gayet mi.i~ik bir 
mektupla bunu kizma haber verdl 
ve gelmesini rica etti. Fakat Denise 
kabul etmedi. Gen~ klzm oturdugu 
pansiyonda arkada~ oldugu ild tale
be daha vardi. Pek zengin bir ban
kerln o~lu Edmond Holmann, bir 
de Monicault ismindc parasiz bir 
gen~··· ikisi de klz1 seviyorlard1. Fa
kat aralannda temiz bir arkad~lk
ta.n ba¥a bir ~y yoktu. Sene sonun
da hepsi miikemmel surette imti
hanlanru verdi. Jacques'le Edmond 
hukuk doktoralanru aldJlar. Moni
cault parlak surette yiiksek tahsllinl 
bitirdi. Denise ise U.tinceden vasat 
olarak g~ti ve ingilterede bulunan 
ikinci hem.firesinin yanma gitt. 
Jacques ebeveynini gordiikten sonra 
nifanl1mru ingilterede bulacakti LB.
kin vadinde duramadJ. Uzun bir 
mektup yazarak izahat verdi; De
Jll¥'in gelmesini fstiyordu. 

cBurasi zannettigin kadar kotii blr 
yer degUdir, annenle iivey baban da 
gayet iyi insanlar. Btiti.in muhit ar
tlk onlara hiirmet ediyor, rahat eder
sin.> diyordu. 
Gen~ loz, !Jifahen konu~mak iizere 

Jacques'i ~gird.I. Uzun seyahat et
meslne hacet kalmasm diye Parise 
dondii ve n~hsuu bekledi. Fakat, 
delikanh kendl yerine, k1zm annesi
ni gonderdJ. Jacques, ona gitm~. ta
va.ssutta bulunmasuu rica etmi~ti. 
K.adm, bir ti.irli.i luzim kandJramadJ; 
ve o ak~am umidsiz Pont- de- l'Eure'e 
dondii. 

Denise, ni~hSina uzun bir veda 
mektubu yazd1. Se·rdigi halde, fikir
leri ayn oldugu i~ln, evlenemlyecek
lerlni katiyetle bildiriyordu. 

cBana cevap verme, beni arama. 
Karanm budur. Cesaretlml klrma.> 
diyordu. YazdJg1 satJrlara goz gezdir
di~i zaman, kendi kendine: 

c- Acaba bu cesaret mi, yoksa 
gurur mu?~ diye d~ndil. 

Fakat bu iki bis o kadar biri>irine 
~~ti ld ayirarak tahlll etme
nin lmkA.nl yoktu. 

••• 
. Gen~ klz manen dinlenmek ~in 

yapayalmz bir kOye c;ekildi. NOOlden brl 
~ gi.in evel, pa.nsiyonunun merdi
venlerinden ~ken, dagCJ layate
tlnde bir dellka.nbrun bavullarla gel
di~ini gordii. Bu, Edmond Hol
mann'd.J. 

- Hurra.1 Bonjur Denise! dlye ba
gJl"d.J. Sizin burada oldugunu:ru bill
yordum, bilhassa geldim . 

Birllkte gezdiler ve delikanh Joza 
izdivac tekl1f etti. Denise; 

- Fakat imkAnsiz. Biliyorsunuz kl 
ben Jacques'm yalruz ~ de
gu, metresi idlm. 

- Zamr yok, ben mazlnizl lnskan
miyorum. istikbaliniz bana aiddir. 

Gene klz ertesi gtinii. cevap verece
gini sayllyerek, odasma kapandl. Es
ki nia~sma evlencegini haber ve
ren bir mektup ~01lad1. Edmond'un 
babasi, y~1, zengin blr bankerdi 

• 

Evlenerek kocasilc birlikte bu kuv
vetli adamm maiyetinde !;ah~ak, 

Denise'in ho~a gittl. <;al1~1amn 

~kl arat1Dlyacagma kanidi. 
••• 

izdivacnun ilk ii!r senesi, Denise 
icin sCiniik bir hatira halinde kald1. 
Kaympederi ile bir evde ya~magi 
gen!r kadm istemi~ti. Fakat umdugu 
glbi olmad1. ihtiyar adam onlan i~ 
lerine kan~tmnaymca, Denise fena 
halde Silulmaga bR!1ladl. 0 s1rada ar
ka arkaya di.inyaya gelen ii!; cocugu 
onu ' bir za.man oyala.dl. 

'Bu izdiv~ta onu en memnun eel n 
bir ~ey de annesinden kat kat zen
gin olmas1 idi. 

Gttniln bhinde, Edmond'u babasi 
bir i~ icin Cezaire yollad1; ~ocuklar
la Denise, sahilde bir villaya yerle~ 
tiler. 

Edmond, kansirun sik1lacagmdan 
.korkuyordu. Kom.~ulan olan Villier 
ailesi ile gorii~esinl soyledi: 

c- Sade dikkat et, orada gorece
gin erkekler yalruz olarak seni zjya
retc gelmesilenr. Bilirsin bir kadm, 
ne kadar nam,uslu olursa olsun <;a
buk Iekelenir.> diye tavsiyede bu
lundu. 

Denise, kocas1 gittikten sonra gun· 
lerini kitap okumakla ge~hiyordu. 

Bu s1rada kom~ulan bayan Villi r 
kendislnl ziyaretc geldi. Bu, ac1k ~oz
lii, samimi bir kadmd1, ahbaphklan 
hemen ilerledl. 

Onlann evincle gordligti bir gen<; 
erkek, Denise'e kur yapmaga ba~a-

. di. Ev sahfbesi bu i~f te~vik etti. O, 
zaten pek cok dostlan olan serbes 
bir kadmdl. Denise'i, adeta, erkegin 
kollanna atti. Sandal gezmelen, 
mehtap safalan ..• 

f;limdi art1k erkek s1k s1k, yaJmz 
olarak villft.ya gelip gidiyordu. Bir 
gece de, sabaha kadar Denise'in oda
smda kalcb. 

Kadm buhranlar gc~irdi. Hele ko
casmm gelecegini haber veren tel
graf1 almca, deh~et i~inde kald1. On 
be~ gilndenlieri Managua ismindeki 
bu erkegin metresi olmu~tu. KocaSI
na olaru biteni yeti~tirecekler diye, 
her~eyden, herkesten korkuyordu. 
Edmond'u gtilimi; vaziyete soktuf:,•U11-
dan dolayi da vicdan azab1 <;ekl)Or
du. Hakikatl soyleyip bo~nmaga ka
rar verdi. Fakat dostu, zengin bir ka
dlnla evli, ~apkm bir erkekti. Bu an 
bile bu i~in boyle ciddt bir ~kil alaca· 
gnu di.i~ilnmemi~ti. 

Managua, bay::m Viller ile birUkte, 
Denise'i kocasma her~yi itiraf fik
rinden zorla vazge~irdiler. 

Edmond bir k~ gun kansmm ) a
run da kahp gittikten sonra, Denise 
fena halde hastalandJ; hezeyan n<>
betleri gegiriyor. Kocasma telgraf ~e
kiyorlar; adamcagiz ko~arak gellyor, 
pert~n bir halde gi.inlerce ka11sm1 
tedavi ediyor. Ayni zamanda i~in i~ 
yi.izi.ine de valuf oluyor. Lakin kcn
cllni aldatmaga c;a11~rak bu mace
ranm o kadar ilerlediginc inanmak 
istemiyor. Erkegin akrabas1 bosan
mak tavsiye ediyorsa da Edmond, ka
nsiru fazla sevdiginden ondan a) n 
~maga bir tilrlO raz1 olanuyor. 

• •• 
Bu zaman zarfmda Jacques, De

niae'in ki.iciik he~lresi ile evlem) or. 
Gen~ kadm bunu haber almca, kendl 
ken dine: 

c- Garib ~yl Acaba bana ben1etr 
titi i~in ml allyor? Yoksa da.ima b&o 
ni taklide ~al1~an hem~rem kendinl 
ona zorla nu sevdlrdl?> dlye dil~imdti. 

ihtiyar Holmann oldi.i. F...dm1md, 
itlerin b~a gecti. Ve zamammn 
me~hur bankac1lanndan bin oldu. 

Verilen ziyafctlerde, Denise d~uma 
zekAs1 ve giizelligile goze ~rp1yor. 
Bir~ok erkek ahbaplan var. 0 sm1da 
eski arkad~ Bertrand Schmltt'e 2<\i

llyor. l?lmdi delika."llt m~hur bir 
muhanir olmu~tur. Evlidir; la kin 
gen~ kadmla son dercce samimi b6-
~uyor. Her a~m kendisim zJsa1e
te gldiyor. Arala11nda ~oyle bjr mu
havere ge~tl: 

(Devam1 13 iincii sahifede) 

Hulasa eden: (Va-~ u) 

[ 
,, 
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Tefrika No. 68 

HUkametin Sandansklyi himayesl, 
Sofyaya gonderllen heyet 

VilAyete ~ektigim telgraf Strumca
ya gelen komisyonun dosyasmda idl. 

Evvelce memduhiyeti istememi§ ol
dugum l~in bana makduhiyet de tevec-

fcilh etmemi§til) 
1 1910 te§rinisanisinde Bulgar mebus· 
lardan Pa vlof bu meseleyi mebusan 
tl}.eclisine getirdl. 4913 Bulgann bun
dan zarar gordilgilnil, bu ytizden ay
pca 4060 Bulgarm Bulgaristana Utica 
eylemege yahud daglara i;ekilme~e 
mecbur kald1gm1 s0yledl. 

Sililh toplama i§i de tavsadl. 
Bulgar komitecilel1 biribirile uzla

~am1yorlard1. Sofyada Daskal GOrgl
yefin evinde itilft.f i~in toplanan kon
gre menfi netice vermi§ti. 

Ancak bu ihtilaflar komiteciligin de
vamma mani olmuyordu. 

Bulgar dahili ihtilal te§kiIAt1 1911 
t~rinievvelinin otuz birinde Bulgar 
:ihtilalcilerinin Tilrk askerile yapacak· 
Ian milsademelerin, ika edecekleri ta
arruzlarm ve btit.iin ihtil§.1 tezahtirleri
nin mes~liyetini deruhte ettigtnl ilAn 
etti. 

Y .manhlara kal"§I tatbik edilen boy
kotaj Rumlan Jon Tiirk rejiminin it1-
18.f kabul etmez has1mlan haline ge
tirmi§ti. Zaten ikinci M~rutiyetl en 
soguk kar~1hyanla1· Rumlar olmU§lar
dt. 

Bulgs.r propagandas1 gibi S1rp ve 
Elen propagandas1 da devam ediyor
du. Buna konsoloshaneler, papaslar, 
muallimler, ~eteler vas1ta oluyordu. 
Esklsi gibi ecnebi konsoloslan nanuna 
gelen muz1r kitaplar ve gnzeteler hat. 
ta idare meclisi azasi gibi htikO.metle 
rab1tas1 olanlar tarafmdan tevzl edil
mekten ~ekinilmiyordu. 

Serez Yunan konsolosu bu yolda o 
derece ileri gidiyordu kl mutasarnf 
Htiseyin Kaznn bey -!?eyn Muhsini Fa
ni- her mesuliyeti goze alarak konso
Iosu evinden ~1karmamak ve yanma 
kimseyl birakmamak mecburiyetinde 
kalllll§tl. 

Nihayet TaIAt beyin rniidahalesile 
bu adam Serezden kaldmlmi§tl. Koy
liiler i~in hO§a giden §ey mensup ol
duklan milliyete gore Bulgar, Srrp, 
Yunan bayraklan altmda fotografile
rini ~lkartmak idi. 

Bu Osmanlllar Osmanllllklanru i§
te boyle gosteriyorlard1! 

Htikumet Makedonya gayri mii.s
llmlerini memnun edemiyor, Rumeli
de huzur ve emniyeti temine mttvaf. 
fak olam1yordu. 

Halbuki kanunu esasinin ilAnile ev
velce yap1Iam1yan bu i§l §imdi b8.§ar
mag1 taahhtid eylemi§ bulunuyordu. 

Hiikiimet Makedonyanm Bulgaris
tana ilhak1 emelini besliyen Virho
vistlere kar§I (Makedonya Makedon
yalllannd1r) diisturuna gore hareketi 
iltizam eden Santralistleri himaye et
mege kalk1§ml§tl. Bu siyasetin b8.§ll 
miirevvici Se!anik valisl ibrahim bey 
-Adliye Nazm- idi. 

Santralist :Menlikli Sandanski (1) 
ibrahim bey nezdinde memurlann ta
yinlne kadar kari§1yordu. Komlte rels
lerinden c;emopiycf Ustrumca mah
kemesl azahg'ma bu suretle tayin olun
rnu§tu. 

Sandanskinin .kendisi Demirhisar 
vc Menlik kazalari arasmda mC§hur 
(Mari Kostina) 1hcalanru on be~ sene 
mtiddetle isticar ediyor, Pani~ ile be
raber (Razhk) ormanlarmdan pek ~ok 
aga~ kesmek ruhsatm1 kopanyordu. 
Maarif ianesi olarak Bulgar mekteple
rine verilecek tahsisat Sandanskin!n 
cline teslim edilmekte idi. 

Vali ibrahim bey Santralistlerle bir
le§erck Sofyada bombalar atmak, Bui .. 
garistana ~eteler gondermek, Bulga. 
ristancla ihtilal ~1kartmak suretile 
Bulgaristanm Makedonyadaki f aali
yetine mukabele etmegi bile tasavvur 
eylemi§, Santrallst reislerinden Sara
fimi bu i§e memur etmi§ti; hilktl.met
~e bu ugurda bo§ yere binlerce lira 
safrolunmu§tul Kendi memleketinde 
huzur ve asayf§i temin edemiyen hil
kumet bR§ka tarafta ihtildl tertibile 
ugl11§1yordu! Bir ara komlte reisleri 
para kuvvetile elde edilmek de 1.stenil
di. 

Dahlliye Nezareti mektup~usu :;JU.k
rtl bey Makedonya IJlerine valnf bir 

erkfm1 harbiye zabiti ve bir tercfunan 
ile birlikte ~all§mak uzere bu vazlte 
Ue SOfyaya gonderildi. 

Bunlar bu tehlikeli ~i nas1l ba§ara
bileceklerinl blr tiirli.i tayin edemiyor
lardl. Nihayet maksadlanrun Bulgar 
komltelcrile anIR§mak oldugunu Bul
garistan hukl1metine bildirmegi mil- . 
nasip buldular. 

Bu ~bbtise kat'§t Bulgaristan hil
kfunetinden pek soguk muamele ve 
bin mii§kiilat ile miiIAki olduklan ko
mite relslerinden hakaretler gordUler; 
hA.ib ve hAsir dondtilerl 

Bulgaristan istikHUi, Bosna - Herse
gin Avusturyaca ilhakl, 31 Mart va
kas1, Adana kttali ve diger igt~lar 
kafi degilml§ gibi yipratict f1rka ihti
Iaflerile de ug'r8§1hrken bir Trablus
garp muhal'\ebesl ~1klve~ti. Ama
vutlukta, Makedonyada tahrikler ar
byordu. Trablus harbini umdugu gl-

bl ~abuk bitlremiyen italyaya Balkan 1§
lerinln kari§mas1 pek biiyiik bir nlmet 
gibi goriiniiyordu. Osmanll devleti 
i~in vaziyet giin ge~tlk~e vehamet kes
bediyordu. 

O kadar ki Almanya Hariclye Nazm 
kendisini zlyaret eden Bulgar siyasi 
licaline Jon Ti.irk rejiminin mahva 
mahkum oldugunu soyliyecek kadar 
ileri gidebiliyordu. 

Bulgar htikumeti Osmanll devleti
nin dti§ttigti vaziyetten istifade edc
rek Bulgaristana miisaid §artlarla 
Makedonyaya dair bir itilaf akdetmek 
f1rsati zuhur ettigini dli§iinuyordu. 
italya ile Trablusgarp muharebesinin 
ilk gilnlerinde idi Bulgar Hariciye 
Nazm Paprikof Selftnik Bulgar gene
ral konsolosu ~opofu bu §ekli tesbit ey
lemek ilzere ittihad ve Terakki erkl
nmdan Enver, Rahmi, katibi umuml 
Hac1 Adil beylerle gdril§mege memur 
etml§ti. Na~ovii; de bu i~ icin Bulga
ristanda 'Wah§1yordu. 

Bir ltllilf i~ln Bulgarlar §U §artla
rl ileri silriiyorlardl: 

1 - Qifliklerde yarictllk eden Bul
garlara arazi verilmesi; 

2 - Maarif lane hisse.sinden Bulgar 
mekteplerine aynlan miktann artti
nlmaSI; 

3 - Eksarhm biitii.n Bulgarlarm • 
Bulgaristan ve Rumelideki Bulgarla
nn ruhanl reisi olarak tanmmas1; 
eksarhane hukukunun Rum patrik
hanesi hukuku derecesinde tevsli; 

4 - Bulgar ruhani reislerinin Bui· 
garlarm sakin olduklan yerlerde ida
re meclislerine aza kabul olunmasi; 

5 - Bulgarlardan memur ve bele
diye reisleri inUhap ve tayini. isti
man eden komitecilere i§ ve memuriyet 
verilmesi; 

6 - f§kence ve daya~ nihayet ve
rilmesi, 

7 - Siyasi miicrimlere, asker ka
~aklanna umumi af il§.m; 

8 - Bulgar unsuru zaranna diger 
unsurlara menfaatlcr temmi ve ida
ri tedbirler ittihazi mesleginden sarf1. 
nazar olunmaSI. 

Bulgaristanca bir taraftan bu hu
susi miizakerelerde bulunmakla be
raber diger taraftan da Bulgar milll 
ban.kasl Makedonyada §Ubeler ~mak 
te§ebbilstinde idi. 

Bu banka bazi cifiikleri sahiplerin
den satm alarak Bulgar yancllanna 
tevzi eyleml§ti. 

Hilkumet bu bank:a Makedony~ 
§Ube acmaga kalkl§trsa sed olunm~ 
emretml§tl. 

Bulgar yar1cllarma arazi tevziinde 
ge'Wikitecek olursa Bulgar milll banka
s1run bu 1.§te ya dogrudan dogruya ya 
b&§ka bir banka ile anlap.rak devam 
edecegi ac1k goriiliiyordu; muhabere
ler oluyordu. 

Hiikfunet bunun ictn ~.ooo 11ra tah
sis etti~ vaklt artik it ftten gecmi§ 
bulundul 

inglllz Balkan komitest Me§rutiyet 
il8.ruru mtiteakip Osmanll htikfunetine 
blr derece mftsaid bir taVJr ve vaztyet 
almt§tl. 

(Arkall var) 

(1) Balkan mtlttetJ.klert bJribiriJe haitNt 
tutuotuklan .a.rad& &rp Mlfelo'rlo oetell 
tara.fmdan bt:Wnnmut• 

Tiirldye Radyodiliizyon Postalan 
Dalga uzunluitu 

1648 m. 182 Kc./s. 120 Kw. 
Ankara Radyo.su 

T .A.Q. 19.74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 
Ankara Radyosu t 

T.A.P. 70 m. 9465 Kc.ls. 20 Kw. 
TURKIYE SAATtl.B 

Perternbe Zt/7/939 
12.30: Program, 12,35: Tun miizttl: 

l - Kemenc;e takslml, 2 - Ne~en Bur
han - SuzlnAk ~rlu - Ha.yli demdir, S -
Ahmed Raslm - SuzlnA.k oarkl - Gel ae
nlnle, 4 - Arif bey - Suzinllc prkl - ~ 
kmla yanmaktadlr, 5 - SuzinAk oarla -
Bir nlglhmla kaplldun, 8 - SuzinA.k saz 
semaisi, 13: Memleket saat ayan, ajans 
ve met.eoroloJi haberleri, 13,15 - 14: MUzlk 
(K&041k program - Pl.). 

19: Program, 19,05 Milzik (Mlllficker -
Fakir tale be operetinden potpurt - Pl.}, 
19,15: Tiirk muzi1i (Fastl heyetl), 20: Mcm
leket aaat ayan. ajans ve meteorolojl ha
berlert, 20,15: Konul)ma (Zlraat saatl>, 
20,30: Turk mdzi~l: 1 - Ra.st pefrevl, 2 -
Abdi efendl - Rast isarla - Benin 8.1}1unla 
clk oldum. 3 - Falk bey - Rast Qarla -
Bir dame dil§urdti benl, 4 - Kanun tak
aiml, 5 - Lutrl bey - Hlcazklr farkJ. - • 
Sana noldu gonill, 6 - Arif bey - Hicaz
kAr tark1 - Ac;ll en goncai sadberk, 7 -
Acemktirdi §8.rln - Blr vefa.siz yare d~
tiim, 8 - ~emseddin Zlya - Hlcaz 1ar
la - Kim gorse sent, 9 - SaIA.haddln Pl
na.i: • Hlcaz 11&rkJ. - Sizlayan kalbim! seT, 
10 - Halk tflrk.usii - Ak.p.m olur kervan 
Iner, 21,10: Kon~ma (Markonlnin olU
milniln senel devrlyesi. miinasebetlle) 
(Fuad Mfinlr ~fmdan), 21.25: Nefell 
plA.klar - R., 21,30: MUzilt (~an solo -
Soprano ~adan Candar tarafmdan), 21,45: 
Milzlk (Opera arya.lan - Pl.>, 22: Miizik 
(KtioUk orkestra - $cf: Necip ~tun): 1 -
J. Strauss - Cenup otokleri, 2 - Hans 
Stllp - f\-!anJ, 3 - Rtmsky - Korsakow -
Sadko operasmdan dii.~im ~ark.lSl, 4 -
N1emenn - <;:arllston (dans>, 5 - Ma.urlce -
Dudaklanm.... operetinden (potpurl>, 6 -
Eduard Kii.nneke - Mavl elblseli hemitlre
lcr operctindcn mar' - ar. Final, 7 -
Tschnikowsky - Kanzonetta <Keman lc;in 
konser..c>, 8 - Paul Llncke - Danllna. 
(tnntezl>, 9 - Ofenbach - Musette (17 ncl 
ruur dnns havasi.), 10 - Paul Lincke -
Mlzahl mn11, 23: Son a.Jans haberlerl, zi
raat, esha.m, tahvll6.t, kambiyo - nukud 
borsas1 mat>. 23.20: Miizlk (Cazband -
Pl.), 23,55 - 24: Yannkl program. 

HOLLANDANIN 
En Buyiik l\liirsile istasyonunda 

TORK MUSlKlSl 
istanbul Konservatuvan Profes0r

lerinden Seyf ettin Assal son Anadolu 
Musiki tedkik seyahatinde toplayip 
armonlze ettl~i Turk Halk iiarlolan 
ve dans havalarmdan miirekkeb btr 
konser vermek iizere Tiirk Phillps ~ir
ketinin de t~vik ve gayretlle Phil1ps 
fabrtkalanmn husust ista.:;yonu olan 
PCJ nin bulundugu Hilversurn'a git: 
~tir. Bu konser 25 Temmuz 939 
Sall giinii ak~ bizim. saatimizle 
21,30 da k1sa dalga ile 31-28 ilzerin
den verllecektfr. 

BULMACAMIZ 

llolctan tata: 
1 - Otuz giin lstfrahat. 
2 - Ayan - Mtinezzeh. 
I - Kabartan • Beygil'. 
f - Sonuna .-R. gell.rlJe darp et demet-

tlr - Habbeler. 
5 - Ezlyet - Nota. 
6 - Toprak kazan Aletin tutula.cak Jeri. 
7 - Flrlat - Cot detil - Bulqtan. 
8 - Nota - Kaza. - Ktrmm. 
9 - Oenifllk - Direlin b&fl - Bir n&ri 

kayik. 
10 - Erkek keoL 

Yaltardaa &f&l'I: 

1 - Kabln& rlyasett. 
I - ltl 9abuk yapll11J&ll. 
a - Tersl aalandlr - 00s!. 
t - Batlantt - Sotra. 
5 - Afacanhk. 
t - l}lmendltet ta.tan. 
'7 - Nettsllk. 
a - us&k nldasi - Pll•l& eol'bamn ara

a& - Tehusiir edat1. 
9 - O~rme - Komf\1 blr heittl.m.et, 

10 - Ma:yiat Olc;ttsa - Den.. 

Qecea bnlmac•mmn llalll 

Soldan sat&: 

1 - Kalorlfer, 2 - Ucru,., Atef, I -
'l'ea1tlt. Va, f - Umus. Yltlk, 5 - Ktm, 
Nehart, IS - Ural, '1 - Plyade)'Olu. 8 -
A6J, tran. 9 - Oak. t.d, 10 - n. Menette. 

'l'akardaa qali: 

1 -~ I - AoemJ,, t..J. I -
~ • - Obu,, Ba., 6 - Bey, 
NMllre. IS - t)'yeln', 'I - J'&Uh. Yaire. I -
- Ta,pon,, 9 - amr. ta. 10 - eatt.. Uhde. 

10 Temmuz 1939 

Tefrika : No. 6 

]LEYLA.ne MECNUN( 
Ya.zan: lskender Fahreddin . 

Can bey gozlerlnl enginlere dlktl, Seyld 
Ahmede cevap blle vermedl 

7AflJR\ 
~Ml/ -

l 
l\lecnunun babasa blr giin feyh Mehdlye blr 

el~~ gondererek Leyllyi ogluna istecll 

Can beye daha bir gun once 
annesi: 

- Oglum, sen merak etmel Ben 
LeylAyi sana alacag1m. 

Demi., ti. 
Aytje ogluna bu teminat1 verm.l~t 

am.ma, Can bey, annesinin elinde hi9 
bir kuvvet olmad.lgllll da blllyordu. 
Onun en ~ok korktugu ~ey harptl. 
Canm babas1 F1rat boylannda tamn
rm_, bir muharipti. Mehdiye kar!jl 
elbette hi~ bir zaman mah~up bir va
ziyette kalmak istemiyecek ve kihc1-
ru kmmdan s1ymp Amiriler Uzerine 
yiirilyecekti. i!?te o zaman her ~ey 
mahvolacaktI. Can bey bir daha 
LeylAs1ru nas1l gorecekti? Halbukl 

~imdi, gilnru;1n yola ~Iktyor, iki ka
bile s1rurlan arasmda sevgilisile bu
l U!jUp kon~uyordu. 

Leyla.yi kendi kabilesi i~inde b* 
kalarile evlenmeye te~vik edenler de 
vard1. Fakat LeAly, Can beye s6z 
verml!j: 

c- Ben bru;kasma varmaml • 
Dem.4ti. Can, ~ukasmm soztin

de duracagmdan emindi. 
i~te bOyle her gtin sabahtan ak~a

ma kadar dii~iindilgil bu meseleleri 
o giln gene F1rat kly1larmda di.i~ii
nup dururken, babasmm nedimlerin
den Se.Yid Ah.med, Can beyln yamna 
geld!: 

- Aslaruml Gene burada sular 
ve kll!jlarla rm konu~uyorsun? Neden 
saraya gellp geng cariyelerle eglene
rek vakit ge~irmezsln? 

Dedi. 

Can bey, Seyid Ahmedi 'WOk sever 
ve onun hatmm sayaTd.l. Seyid Ah
medin de Can beye her hususta yar
duru dokunurdu. Seyid Ahmed, Can 
beyin Leyla ile evlenmesini istemez
d.1. Bunun bir ~k sebepleri vard1. 
Bunlan biraz sonra ogreniflz. ~lmdt 
Can beyle Seyid Ahmedin konm;ma
lanru dinllyelim. Can bey boynunu 
bilkerek: 

- Ben kimseyi rahats1z etmiyo
rum, dedi, halbuki, herkes benim 
pe¢mde, neden beni derdlerimle, iz
trrablanmla, a¥amla ba~b~a birak
nuyorlar? Benim, babanun saraym
daki cariyelerde • Cennetten gelin~ 
huriler kadar giizel de olsalar • gO
zfun yok. Onlann hepsini sizlere ba..
~f!adtm. Bana Leylam yeter. Ben 
onun hayalile avunuyorum. 

Seyid Ahmed si.ikftnetle bru;m1 sal
llyara.k Can beyin yanma oturdu: 

- Sen bu sevdadan vazge~. asla
ruml ZJra, Mehdi klziru blr ba.,kas1-
na nl~l~ ... 

Canm gt>zlerl dondU: 

- Ne dlyorsun, Ahmed? LeylAyi 
b~ nu verlyorlar? 

- Evet. ~yh Mehdiden bugttn c&
vap geldl Babantzdan ozttr dUiyor. 

Re1s1n o~lu bir a~aca dayandI. 
Dhderlnln bf$ btrdenbtre COZfilft· 
v~ 

- Bu JnefUDl haberl bana a0yl&-

mek i~in mi geldin buraya? ... Peki, 
babam ne dlyor bu i~e? 

- Fena halde hiddetlendl. Fakat, 
bir insanm klz1 zorla elinden alin
maz ya... Mehdiden bunu ummaz
dlm diyor. 

Can beyin gozle1i sulannu~tt. 0 
dakikaya kadar, kalbinde tutu!jan 
ate!jin kendlsinl bu derece yakabil&
cegmi anhyamanu~t1. 

- i~imde bir yanardag var, Ah
med! diyordu. Ben mutlaka ona 
malik olmahy1m. Bu B..?k beni meza..
ra kadar gotiirse de, ben onsuz ya
~yamam. 

- Kabileniz arasmda ondan daha 
gi.izel ve size ondan daha IA.yik klzlar 
vardlr. Babamz size bunlardan birt
ni ahr ... Siz de Leylayi ~abucak unu
tursunuz! 

- Ben ~ok muztariblm, Ahmedl 
Benim iztirabum ancak o teskin ed&
bilir. Ben onu her gun gormellyim. 

Seyid Ahmed, Can beyin omuzuna 
elini koydu: 

- Sen Kabilenin en yakl§1kll. en 
gilzel de1ikanhs1sm, yavrurml fn
san oli.im ac1lanm bile unutuyor. Boy
le olmasayd1, yeryilzilnde hi~ klmse 
kalmazd.l. Tann, her izt1rab1, teselli
sile birlikte yaratir. Senin gibi metln 
ve zeki bir c:ocuk, bir col klzmm esirl 
olabilir mi? 

Can bey gozlerini enginlere dik
~. Seyid Ahmede cevap bile verm&
mi~i. Ahmed: 

- Sozlerimin kulagma ginnedigi
ni gorilyorum. Fakat, yann pi~ 
olncaksm, yavrum! Baban ~ok asabt 
pir adamd1r. O: cBu i~ olnuyacak.» 
dedi mi, o i!? olmaz. Onun arzu.su hl
lafmda hareket edersen, kendlslni 
giiccndirmi~ olursun! 

Can bey aglamaga ba~lad.l: 

- Bilidm ki sen beni ~ok seversin, 
Ahmed! Babam bir erkek evlA.d sa.
hibi olmak i~in, hallfeye kadar glt
mi~. Sen de o zama.n ~am dlyannda 
onunla beraber dola.,nu~m! Ben 
dtinyaya: geldikten sonra, babanun: 
cQglumun her dileglni yapacag1m.» 
dedigini bana soyliyen senslnl Ben 
yirmi ya!j1ma geldim. Bugilne kadar 
babamdan hii; blr !}ey lstemedlm. Bll· 
gun ilk defa olarak, ondan LeyIA.yi 
istiyorum. O isterse, ~eyh Mehciiyt 
tehdid eder, Leylay1 ondan alab1lir
di. Bunu neden yapnuyor da, bana 
hi~ sevmediglm ve sevemiyeceglm 
klzlan teklif ediyor. 

- Fakat onlar, emin ol, LeylA.dan 
~ok daha giizel ve sevimli k1zlard.lr. 

- iyi amma, babam da pekAIA bt
llr kl, goniil kiml severse, giizel odur. 
Bahama Tilrkistan valisinin klzm1 
tekllf etmi~ler de, o almanu~. Qiinkil 
o zaman annemi seviyormutj. Biiyiik 
servetlert ve tar;lI bir istikball reddB
derek annemle evlenm~. insanlar, 
kendl ba~mdan ge~enlert ne ~abuk 
unutuyorlar? 

(Arlam var) 

. .. . ' - - ·- - -- -------- - - - - . ....._..--..- ..... -- -
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Polis mektebinde Maarif ,urast 
(B~tarafi 1 inci sahifede) 

Yeni sene mezunlarina diploma verildi ve 
polis §ehidleri an1t1n1n a~ilif resmi yaprldr 

3 - Orta ogretim komisyonu~ 
Yard1mc1 ogretmenler talimatna

mesi incelenerek uzerlerinde yaptlan 
baZl tadilA.tm umuml heyete arz1 ka
rarl~tmlrru~. orta okul ve liseler 
lnzibat talimatnamesinin mlizakere
sine b~annu~tir. 

1stanbul zab1taSI, diin me!legin iki 
§erem hadisesini kaydetmi§tir. Bun
lardan biri, Polis mektebinin 52 nci se
ne mezunlanna diploma tevzii ve Tak
sim abidesine ~elenk vaz'J, dig'eri de 
polis §ehldleri namma mektepte ya
pdan abldenin kil§Sd resmi idi. 

Mektep bu sene 153 mezun vermi~
tir. Bunlardan 45 1 ~ok iyi, 105 i iyi, 
3 il de orta dercce almI§lardir. Birinci 
Manisadan Ahmed, ikinci Antalyadan 
Siileyman, il~iincil de izmirden Sa
midir. 

Polls mektebi mezunlan, saat on 
ii~ii ~eyrek ge~e, Takslm abidesinc gel
diler. Burada mektebin bu sene ii~tin
cil derccede mezunu olan izmir mii
rettebatmdan B. Sarni k1sa bir nutuk 
s0yliyerek bu §erefli gilnden bahsetti. 
itfaiye bandosu istiklal mar§lm ~al
d1, mektep mezunlar1 namma abideye 
~elenk kondu. 

Saat on alt1da da Polis mektebi bah
~esine dikllen amtm kil§Bd resmi ya
p1Id1. Merasimc Vali B. Lutfi Klrdar 
istanbul kumandam general Balis, 
Harp akademisi kumandam general 
Ali Fuad ve Ernniyct muduril B. Sad
reddin Aka da gelmi§lerdi. Emniyet 
muduru B. Sadreddin Aka bu milna
scbetle bir nutuK soyliyerek: 

- Osmanl1 tarihinin en karanllk 
de' irlerinden Cumhuriyet yillarmm 
en feyizli gilnlerine kadar devlet oto
ri tesi i~inde vazife alan biltiln arka
da§lanlllln maddi ve manevi huzur
lannda bu amtm ar;ilmas1 gibi en §e-

refli bir ~in bana verilmesinden dola
Yl bahtiyarnn. Ebedt §efimlz ve aziz 
§ehidlerimizln mAnevl huzurlannda 
sizleri bir dakika slikuta davet ediyo-
rurn.» dedi. _. ---·· 

B. Sadreddin Aka, mtiteakiben, bu 
anitm, vazife u~runda canlanm feda 
eden aziz meslek oliilerini §Ukranla 
anmaga veslle olurken, ta§ubp m~
narun vakur ve bilyiik oldutunu da 
ilave etti. 

B. Sadreddin Aka, nutkunu §U ooz
lerle bitirml§tir: 

« Aramiza kari§acak arkada§larunm 
feragat ve vazifeseverlikle i;all§acak
lanna eminim. Belinizde ta§1dlguuz 
silah, mlitecavizlere kar§I vatanda§
lan muhafaza i~in verilmi§tir. 

Bir taraftan vatanda huzur ve sti
kCmu temin edecek, diger taraftan da 
oteklnin berikinin hukuk ve §€refine 
tecavilz edenlere amanstz blr hasim 
olacakstmz. Acizlerin, klmsesizlerin 
hamisi bul unacaks1ruz! » 

Mektep mildilril B. Dernir de polis 
§ehidlerl amtI hakkmda birkat; soz 
soylemi§ ve 1893 ten bugiine kadar 
biri merkez memuru, ii~ ba§komiser, 
be§ komiser ve yetmi~ iki polis olmak 
ilzere seksen bir zab1ta §ehidi mevcud 
oldugunu beyan etmi§ ve: 

- Bu amt, vatamn huzur ve su
kCmu icin canlanm f eda eden vazif e 
kurbanlanm hatirlatmak itibarlle de
gerli bir amttir... sozlerile nutkunu 
bitirmi§tir. 

Bu komsiyonlar milfredat pTogram
lan i.izerinde gah~malarma devam et
rni~, b~a ba~ka yabanc1 cliller oku
nan iki okulun birinden otekisine 
nakledecek talebenin yabanc1 dil dersl 
yoklamas1 talimatnamesini gt>zden 
ge~irmi~tir. 

4 - Teknik ogretim komisyonu: 
Ticaret okullanrun metamatik ve 

mal bilgisi miifredat programlannm 
incelenmesine devam olunmu~. resim 
dersleri miifredat programmda tadi
IAt yap1lmas1 kararla~tmlrru~tir. 

Sanat okullarm1 ve ak~am klz sanat 
okullann1 al!kadar eden meseleler 
hakkmda milzakerelerde bulunul
mu~tur. 

5 - Yuksek ogret.im komisyonu: 
Ogleden sonraki toplant1Slm Maa

rlf Vekilinin huzurilc yapnu~ ve 
ana dili ile terimler meselesi iizerin
deki tedkiklerine devam etmi~tir. Ko
mlsyon, mevcut ne~riyatm inki¢1 
hususunda almacak tedbirlere dair 
kararlar alrm~, talebe kesafeti ve ya
banc1 dil meselelcrini goril~mii~tiir. 

6 - N~riyat komisyonu: 

' o onya Danzig iGin icab ederse 
yalmz basma harbedecek,, 

Komisyon ogleden evvelki toplan
t1Slm Maarif Vekilinin huzuru ile 
yaprru~ ve okul kitaplannm Maarlf 
Vekilligi tarafmdan bas1Imas1 ve ya
p11rnas1 hakkmdaki talimatname 
iizerindeki miizakerelerine devam ede
rek bu hususta mevcut prensipleri 
oldugu gibi kabul etmi~, mi.isabaka 
Ile okul kitaplan hazirlatma ve bun
lan tedkik cttirme i~eri hakkmdaki 
baz1 ameli tedbirler teklifine karar 
vermi~tir. 

7 - Beden tcrbiyesi komisyonu: 
Okullardaki spor yurtlan talimat

namesini tedkik etmi~ ve ihtiyaca uy
gun yorerek ayi1en kabul etmi~lr. 

Okullarda kullarulacak milli bayrak 
ve flama talimatna.mesi uzerinde ted
kiklcre ba~lam1~tir. 

(Bas taraf1 1 incl snhifede) 
Danzigin vaziyetini <iegi§tirmege kal
k1§mak bu tn1 zda blr harekettir. Bu, 
a~1kc;a beyan ed1lmi§tir. 

Polonya milleti kati karann1 beyan 
edrrken ingiltere ve Fransayi yarun
da bulmaktadir. Almanyarun bunu 
bilmesi Iazimd1r.» 

Var§ovada ne§redilen teblig 
Vnl"§orn 19 - B. Hitlcrin kendisini 

Danzig devlet reisi intihap ettirmek 
tasavvurunda olduguna dair ~1kan ha .. 
berler tizerine, Var§ovada yan resmi 
Pat ajans1 milhim bir teblig ne§ret
mi§tir. Bu tcbligde deniliyor ki: 

c•B. Hitlerin kendisini Danzig dev
Jet reisi intihap ettirecegi hakkmdaki 
habere Polonyada inamJmamaktad1r. 
Danzigin vaziyetinde her hangi bir 
degi§iklik, Polonya tarafmdan muka
beleyi davet cdecektir.i> 

Danzig 19 (A.A.) - ¢Dantzlger 
Vorposten> gazetcsi, B. Hitlerin Dan
zig devletl reisligine se~ilecegi hak
kmda yabanc1 gazetelerde ~1knn ha
berleri «efsane> telakki etmekte ve 
Almanyamn Danzig hakkmda hi~bir 
uzla~ay1 kabul etmiyecegini nave 
eylemektedir. 

Londra 19 (A.A.) - Avam Kama
rasmda bir suale ccvap veren B. 
Chamberlain, demi~tir ki: 

Hilkumetin elinde bulunan malii
mat, Danzige Alman ag1r toplarmm 
gonderildigi ~ayiasm1 teyid eyleme
mektedir. 

I..ondra 19 - Var§ovaqa ne§redilen 
teblig, Almanyaya kati bir ihtar na
zalile bak11maktadlr. Gazctelcr, tebli
g1 bilyilk harflerle ne§rctmi§lerdir. 
italyamn tavassutile Almanya ile Po
lonya arasmda milzakereler yap1lmasi 
muhtemel oldugu hakkmdaki habere 
de kimse inanmamaktad1r. Bu habe
rin, vaziyeti kan§tlrmak j~in i§aa edil
digi fikri variddir. 

Times diyor kl: 
ccB. Chamberlain gegen hafta yap

tI~ bexanatta Danzigin, Folonyanm 
istiklali ic;jn olan ehemmiyetlni izah 
etmi§ ve ingilterenin bu hususta Po
lonyaya muzaherette bulunacagm1 
soylemi§ti. O zamandanbeli vaziyette 
degi~iklik yoktur.~ ~ 

Manchester G1.atrd1a11ga~es1 di-
yor 1 :. ----···J. 

- Bu kabil mi.izakerelcrin yapllmam1§ 
oldugu katiyetle iddia edilebilir. Bu 
husustnki sayialar, Alman mcm.?;iala
rmdan ~km ktad r. Ne Fl ar.r;a huku-

manya ile anla§mas1 i~in Polonya uze
rinde tesir icra etmi§ degildirler. 

Polonya, vaziyeti azimkdranc mu
hafaza etmekte olup garp devletleri de 
«yeni bir Milnih» derpi§ etmemekte
dir.,, 

Danzig tahkim ediliyor 

8 - Dilekler komisyonu: 
Baz1 maarif mildilrlliklelinden, 11-

se idarelerinden ve komisyonlardan 
gelen raporlar iizerinde tedkiklerde 
bulunrnu~, bu raporlan alakadar
lara gondermi~tir. 

Vaf§ova 19 (A.A.) - Bir Polonya 
membamdan bildirildigine gore, Dan
zig §ehri hakiki mtistahkem bir ordu
gah haline getirilmi§tlr. Burada as-

keri hazirhklar sistematik surette de- OUn gece Ankarada bllyllk 
vam etmektedir. Danzigin bi.itiln mek-

tepleri Alman kltaat1 tarafmdan i§ga1 bi·r yangln Clkf I 
edilmi§tir. Diln serbes §ehir yak.Imnda 
top~u talimleri yap1lrru§tir. Danzlgin (B~tarafi 1 incl sahifede) 
umumi binalarile §ehir civanndaki ile lrmak ve Menek§e magazalar1. 
tepelere tayyare dafi toplan yerle~tl- Kantarlye §irketi, hrrdavat~1 Kalef Al-
rilmi§tir. Ovalara agir toplar tablye bilkrck'in magazaSl, Karabiber ihsa-
cdilmi§tir. nm manifatura magazaSI ve Faigin 

Bu askeri tebidrlerin hedefi, milsel- tuhafiye magazaSl. 
lah blr ihtilat halinde §ehrin Polonya Bunlardan ba§ka sebzeci, kundura
tarafmdan yap1lacak bir hiicuma mu. c1, ah~I ve salre olmak iizere de 10 ka-
kavemet . etmeslni temin ve ~arki dar dilkkan tamamen yanmi§tlr. 
Prusyadaki Alman kuvvetlerinin gel- Yap1Jan tahminlere gore zarar, zi-
melerini teshil etmektir. yan 100,000 liraya yakmd1r. Yangm 

B. devam ediyor. 
1r i~~i kolunu makineye Ankara 20 (Telefonla) - Saat 1,30. 

kaphrd1 Ogrendigime gore yanan magazalar-
Ilalatta bir dokuma fabrikasmda clan Kantariye §irketi 15,000 liraya si-

~ah~an ve ~ehzadebfl{lmda Cilce~~ gortal1dlr. Naz1mm tuhafiye dilkkam 
me sokagmda oturan Sedat, kolunu 5000, lrmak manifatura magazasi da 
tarak makinesine kaptmm~t1r. Za- 15,000 Iiraya sigortah bulunmaktadir. 
valh i~~inin kolu par~a parc;a ol- Burada bulunan ve Evkafa ait birka~ 
mu~tur. Yarah Cerrahp~a hastane- bina da sigortahd1r. Yanan dilkkfm-
sinde tedavi altma almnu~tir. Iann arkasmda bulunan ve Agazade 

fi
r--------------. han1 denmekle maruf olan 25 dtikkan 

Ankara Borsasi I itfaiyenin sarfettigi gayret sayesinde 
_ kurtulmu~tur. Bir billuriye magasile 

2 Iokanta da yananlar arasmdadlr. ~im-19 Temmuz 1939 
Esham ve Tabvilil 

Tiirk borcu III pe§ln 19.20 
Ergani 19.15 
S1vas-Erzurum II 19.93 
Anadolu Demlryolu I Te II pe§in 37.50 
Ttirk umumi tiyatro 30.75 

PARA ve ~EKLER (Kap~ fiatleri) 
Lonclra 1 S~rlin 5.9275 
~ew-York 100 Dolar 126.585 
Pa~ 100 Frank 3.355 
Mllflno · iOO i:lrct · 6.6575 
Cencvre 100 Isvl~re Fr. 28.55 
Amsterdam 100 Florin 67.71 
Berlin 100 Ray§mark 5o:765 
Briiksel 100 Bclga 21.505 
.ht.Ina 100 Drnhml 1.08 
~~ lOO~w ' 1~ 
Prag J 100 C::okoslovo.k Kr 4.3375 
Mo.drld 100 Pczeta. 14.03 
Var§OVll. 100 Zlotl 23.8325 
uudnpe§to 100 Pen~o 24.875 
Bukr<'§ 100 Ley 0.905 
Delgrad 100 Dinar 2.89 
Yokohama 100 Yen 34 605 
Stokholm , 100 Isve~ Fr 30 5375 

diye kadar yanan magazalarm snylSl 
18 l bulmu§tur. Yang1n elan devam et
mekte ise de itfaiyenin aldlg't tedbir 
sayesinde daha fazla tevessil edenp
yccegi anl~ lmaktadlr. 

Ankara 20 (Telefonla) - Saat 4. 
Yangm devam etmekte ise de artik 
~iddetinl kaybetmi~tir. itfaiye, yangt
nm sirayetini onlemek i~in bir ka~ 
dilkkaru y1kmak mecburiyetinde kal-
m~tir. Bu itibarla art1k ya!1~ma son
mii~ nazarile bak1labllir. Itfaiye en
kaz ilzerine su s1kmaktadlr. Vali B . 
Nevzad Tandogan yangm yerinde 
tahkikatla bizzat me~gul olmu~tur. 

Muharrem admda bir itfaiye ne
f eri dumanlardan bogulmak tehli
kcsi ge~irmi~ ve imdad1 s1hhi oto
moblli ile Ni.imune hastanesin.! kal
dmlarak tedavi altma almnn~tir. 

Bir roman hulasas1 

Ai LE CEMBERi 
(Ba~tarafi 11 inci sahifede) 

- Size aid bir ~ey bllmiyorwn, 
fileme bak1llrsa birc;ok dostlanmz 
var. 

- On be!il giindenberl siz de o me
yandasmiz, degil ml? 

- Oyle. Fakat ~ahs1md'.l. bunun 
hakikat olmad1gm1 bildigim i~In di
gerlerine de inarumyorurn. 

- inanmamaga hakk:m1z var. Slk 
s1k gordilgtirn ve hayatlllll dolduran 
btitiln bu erkekler, sadece arkad~un
chr. .. 

Biran tereddiltten sonra: 
- i~imi dokmege ihtiyacun var. 

Size a~1kc;a hislerimi anlatmak isti
yorum: Dostlanm oldu. Fakat kisa 
munasebetler. Evjmde bir maceramn 
devam etmesini ve · bir rezalete sebe
biyct vermesini asla istrnedlm. Bir 
defa ba~1mdan boyle bir ~fY ge~ti; 
intihan bile di.i~ilndfun ve asabi buh
ranlar 1gjnde uzun mi.iddet hasta 
yattim. ~ayed dostumu evim~ yule~
rni~ gorsem annemin hayatm1 habr
lar kendi kendimden nefret ederdim. 

••• 
Denise, ayda bir defa ahbaplanna 

bilyi.ik bir davet verirdi. 0 akljamki 
ziyafette, Holmann bankasmm ,.ade
si gelen bor~Iarm1 ertesi sabah odi
yemiyecegini biltun misafirler bili
yordu. Bazilan ev sahibesinin milte
bessim halini gorerek metanetine ' 
hayran oluyorlard1. Digerle1i ise ara
larmda dedikodu yap1yorlard1. Entta 
kadmlardan biri, biifedeki )';yecekle
ri hasetle i§aret ederek: 

- Hissedarlardan ka~mlar.. para. 
Jar! . diye soylendi. 

••• 
Denise son senelerde Monicault'la 

oa arkada~hk ediyordu. Pek parlnk 
imtihan verip yilksek tahsllini bitir
mesine ragmen bi~are gcncln talihi 
yard1m etmemi~, sefil olmu~tu. 
Bilyilk k1zmm seneidevriyesini tesid 

edecekleli gun Monicault telefon ede· 
rek gent; kad1m Parise ~ag1rd1. Ga
yet fena bir vaziyette oldugunu, mut
lak kenclisini gormek istedigini soy
lilyordu. Denise bira.n tereddild etti. 
Fakat arkada~llk hiss:i galebe ~ala.rak 
gitmege karar verdi. Evde Bretrand'la 
karlSl da misafirdl. Kocasma. 

- Sen onlan ag1rlarsm. Ben mil~
ktilde olan bir dostumu yalmz bira
kamam ... Elbette gidecegim! .. 

Ve hizmeti;iye geceligile rop do ;;am. 
brlni bavula haz1rlamasm1 tenbih et
ti. KlZI ka;;lan c;abk bir muhavereyi 
dinliyor; zira bu gilnilnli nnnesile 
blrlikte gei;irmek istiyordu. 

Bertrand kadmm bu arkada~hk 
hissinl takdir ediyordu. Tam yola 
~1kacag1 s1rada hizrnet~i k1z tel~Ia: 

- Hazirlad1gun e~yalanmz harab 
olmu;;, kabahat bende degil. Onlan 
miikemmel surette yerle~tirmi~tim. 

!Akin i.istilne milrekkep dokmi.i~ler. • 
dedi. 

-Kim? 
- Evde i;ocuk.lardan b~k& siyah 

milrekkep kullanan yok. Matmaz.ele 
haber verdim. Uyamr uyanma~ on
lan cczalandiracak. 

- Hayir. Qot:uklara blr ~ey so}len-
mesin I .., 

- Biran dil~ilndil ve sonra: . -~ 
- Zaten gitmckten vazge~tim. 
Kaldlgm1 goren kocas1 ve ~oculda

r1 ~ok sevindiler. 
Bertrand'a meseleyi anlatt1: 
- Gitmedim, ~iinkil vaktlle ~:-k

tigim iztirab1 ~ocuklanma ~ektirmek 
istemedim. K1zim btiyiiyor ve beni 
tedkikc ba~hyor. Bir taraftan kocam, 
bir taraftan ~ocuklar beni i;ok yoru
yorlar. Ah ... Bilsen istirahate ne ka
dar lhtiyac1m var. Nereye gitmeli, 
bilmiyorurn! 

- Annenizin yanma giclin. Kimse 
blr ~ey diyemez ve orada rahat eder
siniz. Hem bu kin artik bi tsin ! 

••• 
Bayan Guerin klz1m goriince fev

kaHlde sevindi. KirllllZI sa~lan ~imdl 
beyaz lille lille halinde dokillmil~. 

Doktor da Denise'e pek ~ok iltifat 
etU. Ak{;am i.izeri Jacques ile karm 
yemege geldiler. Denise, teaccilple 
delikanbya bak1yordu. ~i;;manlam1~

ti. - Bai:;ka yerde gorseydi belki de ta
myamazd1. Kendi kendine: 

- ilk dostum i~te bu adam! diye 

Ve hf~ blr helecan duymamasma • 
hayret etti. Yarabbl nasll her ~ey p. 
¢p bitiyor!... · i • • ~ 

Yemekten sonra, bayan Guerin~
yanoya oturdu kocas1 da kemarum 
eline aldl. Bala aralannda derln bfr 
muhabbetin devam ettl~i her halle
rinden anl~1l1yorclu. Her ikisl de ma.. 
kemmel ~ahyorlardl. Denise onlan 
dinlerken: J 

<- Ne gi.izel anla~m1~larl CaJgi. 
lanndan bile belll! > dlye d~U:ndtt 
ve sonra kendi hayatm1 annesinlnld 
lle mukayese etti. Ned.en vaktile onu 
o kadar ayiplam1~h sanki? Kabahatl 
bu erkegi sevmesi mi? Zavall1 baba,. 
sm1n izhra,plan aklma geldi. Lakin 
Edmond da ~imdi az m1 !;eklyordu" 
A~g1 yukan ayni vaziyet! 

Qocukken kollanm gerere~ ba'basI· 
run olilsiine yakla~maktan annes.inl 
menedi§i aklma geldi. O zamanlar 
bu erkekle kadma kar~ ne nefret 
besliyordu. Halbuki ~imdi lakayd, 
daha dogrusu samimi nazarlarh:i. on
lara baklyordu. Dogup bilyildilgil ve 
on be;; sene ayak basmak istemcdlgl 
bu evde artik rahat edlyor, ::;Ukun bu
Iuyordu. 

i~te hayatta her ~ey her ~ey boyle 
ge~ip unutuluyor; eski kinler unutu
luyor; maziye kan~1yor... Seneler 
devrediyor yeni izt1raplar doguyor ..• 
Onlan yenmek i~in insanlar crrplnl
yor, tizi.ililyor Sonra onlar da ge~

yor... Bitiyor ... Unutuluyor... Datina 
bir tekerri.ir ve nihayet oli.im... Ebe. 
di istirahatl 

Denise o kadar, kendisinden g~
ml~ti ki ~algrmn bittigini, kan ko
canm kendisine bakarak bir alk1~ 
bekledigini birdenbire fark bile et
medl. Sonra kendini toplayarak: 

- o kadar harikulade idi Id ken
dimi kaybettim I • dedi 

Doktor, cerrahlara mahsus ltinali 
hareketlerle kemanlDI kutusuna yer
l~tircli, kansma hitaben: 

- ~imdi giizel sesinle bize blr ~ey 
oku! 1 

Kadln ya~land1gim bahe.ne ediyor; 
saylemek istemiyordu. Nihayet israr. 
Iara dayanamayarak klzi akonpanye 
ederse a.rzulanm yerine getireceginl 
soyledi. 

Seneler vard1 k1 Denise piyanoya 
elini stirmemi~tl. Lft.kin gen~ kadmm 
icinden bir arzu kabard1. Son bir ' 
hissi tecri.ibe yapacakti. Qocukluk 
ac1lanru canlandlrarak izbrap eek 
mek istiyorclu. 

- Peki! dedi .• Fakat bir ~artla 
cMukaddem hayab I okuyacaksm 
anne ... 

Ev sahibesi hayrctle: 
- Ni~ln o eski ~arkly1 istiyorsun? 
Gen~ kadln helecanla kan kocamn 

yiiziine bakti. Bu ismin onlaraa· hie 
bir hat1ra uyand1rmad1g1 ania~l1-
yordu. ~ 

Defterler arand1. Klz piynnova 
oturdu. Annenin gtizel sesi yiikseldi. 

Denise'in gozleri ontinde, gecelik 
entarlli kUCilk bir klz belirdi. Haya
linde, ~i~ek saks1lan arkasmdan an
nesile kmruzi sa~h i>ir erkegin bu ha
vay1 c;ahp soyledikleri tecessilm etti. 
Erkek egilim~. kadlmn kolunu op
m~tti. !Akin zannettigi gibi hicran 
cluymad1... Kalblnin aheste ~arp1-
~dan parmaklanmn sakin harekct
lerinden senelerce tcinI yakan zehirl• 
rin bo~nu~ oldugunu, eski yaranm 
kapand1~m1 anladI. ~ 

Anneslnin nagmelerini piyanoda 
takip ederken ~mdi art1k sonsuz blr 
zevk duyuyordu. ~. 

<- Ne· harlkulade ses!~ diye dii· 
~iindii. Uzaktan bir tren cliidiigiinia 
ottiirdil. 

Jliiliisa eden (Va. Nu) 

Devlet ~urasi dairelerinin 
yaz tatili 

Ankara 19 (Ak~m) - Devlet ~ft· 
ras1 daircle1i, evvelce de bildh digim 
gibi, · yarmdan itibaren be~ Eylfils 
kadar, blr buc;uk ay muddetle, ,az 
tatili yapacaklardrr. 

Devletce verilecek miistacel i~lcrle 
icra tehhi i~lerine bakmak tizcre bi-
11nci ve be~inci daireler tatil mud
detmcc nbbetc;i daire olara.i-. 'azife 

r 111JJ1!'~tntyaciil .:' · 



Sahife 14 

KO~ ILANLAR 
tarif e•inde tenzilit 

Dllmsa bmanda ,..,.... -
tedlMt &.1 m KtitD tlAnJu 
taif==hdie • ......-. kmd''* 
JRPd fu'. 'l'fJlll tulle lfla Illa 
Wurha,_. mira11• _..,, r 
lidlr. Telefon: Z0681 •• 

l - IS ARIY ANLAR 

Bia BAYAN 1$ ABIYOK - Orta mettep 
mezunu, daktllo blllr blr bayan if anyor. 
Akfaal S. H. riimuzuna me~upla m1iracat. 

-2 

iYi FRANSIZCA BiLEN VE TECKtt
BELi - Geng blr matmazel iyt blr alle 
nezdlnde blrer veya 1ki cocuk ililn miireb
blyellk i~l anyor. Bu adrese mektupla mii
ncaat. fJlmfir sokak No. 22. Galata. ciMli
rehbiye S-011. 

LISAN Bii EN MUHASIP if ARIYOR -
Usulu muhasebe ve Turkli , Fransizca. Al
manca muhaberat1 tuccarlye 1le blr llsan
dan d1~erme tercume eden, buyuk tlcaret 
Te sanayl muesseselerlnde t:ah~m~ tecril
bell muhasip fabrlkalarda, tlcaret evle
rinde, ma~za.larda ve salr m.uesseselerde 
muhascbe ve ecnebl muhabera.t l§lerl ted
vir etmek, defterleri tutm.nk, J>ilA.n1;0 tan
ziml glbl l§leri chven veraitle deruhde 
eder. Muracant A. R. pasta kutusu 1522 
o~~ -1 

CiDDI BIR BAYAN - Avrupayi tam
yan ve blr kag llsan bllen AVl".llpafl dol* 
mak arzu edcnlere rehberllk edebUlr. 
PUla. malumat ~in Aqamda s. B. rilmu
,.auna mektupla muracaat. - ~ 

2 - 1$Cl ARIY ANLAR 
BiR BAYAN ARANIYOB - EV i§lerin

den anlayan ve aynl zamanda yemek pl-
1trmeslnl bllen bir ltadltla lhtiya~ vardlr. 
Dolgun maat nrlleeekUr. Gala.ta Kara
~ Palu 6 nci tat 21 namarada Tim 
Bmiilsyoa fabrikaal yuihanesine mO.· 
racaat. 

IDMUB ARAND'OR - l!Kl Tilrk~eyl 
lyl bllen, daktnoou ~ok aerl muhaberata 
tflna. tecrubeli bir memura lhtiya9 var 
dir. Galata Bozkurt Han No. 18 e mu
raea.at. 

BiR BAY.AN ARANIYOR - Ev hlzme
tlnden anlayan b1r kadma lhtlya9 var
dtr. Fransizce veya Almanca bUenl terclh 
edlllr. ist.tyenler Istanbul 501 numarall 
posta kutusuna melctupla bildfrslnler. 

ARANIYOR - Harlcte Aplikasyon ve 
infa,at l~lerlnde 9alqmak iizere Kolef 
mezunu muhendlslere lhtly~ va.rdll". Ta
llp olanlann 28 7 1939 tarihlne kadar ve
aalki lle Sirkcci'de Miihurdar haru 29 nu
marada Fund Murato~luna tahrlren veya 
flfahen muracaatlan. 

DI$ TABIBi ARANIYOR - Anadolud& 
iyi blr m1la.3la d.l§lil mekteblnden mezun 
bay veya blr bayan& acele !h~ vardlr. 
Ta.Up olanlar mektupla ve yahut her gila 
saat 5 den 7 ye kadar Ta!Wmde Slraser
Tilerde 101 numarada Be§lre muracaatlan. 

-1 

3 - SA TILIK £SY A 
SATJLf][ KE.RESTE MAKiNEst 

Gullit Bare Fransiz markall au.me n.blta 
maklnes1 satlltk. Izmir Kereatecller Fl.krei 
kiilce. - t 

EiR jyj PiYANO - Ucuz satlltkttr. Bey
o lu Hamalb3.11 (Omerhayam> caddesl 
!' o. '73 - '75 Zafer apt. No. 1 bay Mi§el, saat 
6 - 8 •• 

) SATILIK O'IOMOBIL - 938 modell .son 
Bisi, Reno marka, 12 bin llllometre yap
mq, sarflyatl dOrt '* lle 180 Km be§ kl
'1llk bir otomobll satlllkt1r. l5tiyenler 
Plncancilar sokak Mahmudlye han kal'fl
amda 32 numaraya muracaat. - 1 

OTOMOBIL ALMA)[ i!TtYOltUM -
Ki!;Uk, kapall, eskl model, :f&Dt motOt 171 
olmw. Alqam'da 250 J:. F. adreslu met
tupla muracaat. 

AZ llUUANILMlf llAP.tLI Bia ~ 
A"'ABA.SI AKANIYOR - Satmak :t.atiyen
lerln Aqam'da Bebek rumuzlle blldlrme
lcri. 

SATILlll UC1JZ OTOllOBll. - D Jciflllk 
bpa.11 ar:fty&U U abah1an OU bdar 
N1 ;an~mda benzlnclnln lD'l\'Ddatl ID
ka.kta Mehmedln Tiirt pn.Jmda gorille
b~ -1 

'JATILIK MOT08iKLET - 38 model 
'1,5 beygtr arab&ll Haner. Fertkl5J' tram
Tay 11tu1FOD11 Grand GaraJa milra.cW. -· 
4 - KIRALIK - SA TILllC 
EaALm MOBiLYELi APARTDIAN -

T'\kslmin ailzel ve havadar blr yerlnde, 
3 odall, 1y1 dO§enmif, konforlu, SICak suyu 
ha:ri b1r apartmian ya.zltk k1raya verlle
c:e!dlr. Tablm To~u caddeal Uygun 
ap~ant kap1C1Sl bar Receb'e mura.cu.&. 

-'TD..11[ EV ARANIYOB - Beyotlu ci
h ti ve Rumell sahlllnden Bebete kadal' 

sem.," .. -ie denize nezaretl ve bahge.1 
4 - d b Stltlllk evl olanlar Gala-

KiRAug - Ortakorde vapur iskelesl 
yanmda 8alhane sotat 12 numara. OOtt 
od&. bol, m, elektrik, haT&gam, banyo, Ii· 
zel manzara. Mevslmlik ve senelik verWr. 
Mli.racaa': Galata Nw: Han 13 numara. Te
lefon: 43265. - 2 

SATILll[ BAN - FaUhte Malta~
smda 22 odal1 ve altmda bet dtikklru o1an 
Talltbey ham namlle maruf han ucuza 
satlllktlr. Ltteklller aat 10,5 ile 12 ara
unda 8ult.anhamaau ltlic;tik hahda &vu
tu Se,U KotQa miirac&at etsinler. Tele
fon: 2181'1. - 2 

SATILI][ ABSA - Beyotlunda Clfte
vay caddesinde Omer Avnl mahalleslnde 
Kabata.t 11..sesl arka&nda 1k1 sokata )'iizl\i 
ts2 metre ara satiltktlr. Oalata Havyar 
barunda 77 numarada Aristldlye mUraca&t. 
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SATILIK APARTIMAN - Dlvanyolunda 
tramvay caddesinde ti~ katl1 her. katta 
hamam, mutrak, elektrik, havagaz1, terkos 
sekiz oda11 altmda kahve dilkklni 80 lira 
klrah 85 numaralt apart1man sat1hktlr. Ka-
p1c1ya muracant. - 4 

ACELE SATILIK EV - 8 odalt dl§l bo
yall yanm ~P - elektrlk, terkos, kuyu -
murac.ata c;ar§1kap1 Yenl Olrul sokak No. 4. 

-2 

~BIALIDE SATIUK ARSA - AClDlus
luk soka~mda eskl Duyunu umumlyenln 
denlz cepheslle Kenan matbaasma mutta-
81117. 19, 21, 23 numaral1 yekdi~erlne mut
tasil 645 metrellk hamam arsast sat1Wtttr. 
Tallp olanlann Horhor caddeslnde Akar 
~'me ka111Smdaki k0-1edeti hanede hl
klm Hayrullaba miiracaatlan. - 1 

SATILIK EML,\,K - Babtill Huk'1met 
konatt luu'41Smda Tayyare cemiyeti lttl
sallnde ve asf&lt cadde iizerlnde lkl ha
neye mftnkasim ve altmda uc; bap diiltkl
nt havl k1ymetll 313 metre arsa ilzerlnde 
maa mliftem1Iat on be,7 odah hane Ile ar
kada Gum\i4haneU soka~nda seneden 
ayn olan matbaa k1sm1 da sat1hkt1r. M~
kt\r emllik aparttmana tahvlll miimkiin 
oldutu gtbl arsa hallne itratmda. ~lft 
apart1man ln,asma mUsaiddlr. Tallplerln 
Bahc;ekapt Tahir han iklncl katta 6 nu
maraya milracaat. - 2 

MAKTUAN Bl:~ BiN LiaAYA ACRE SA
TILIK: YALI - Anadoluhlsannda Kor!e.z 
caddesmde 13 numaralt !skeleye pet ya
km 6Q katlt yedl odah klglr, elektrik. 
terkos, telefon, kuyu, mutfak, kller, mii
kemmel hamanu. Gormek lc;ln ic;lndeklle
re muracaat. Telefon: 38,14. - 2 -

SATIUK KO~ - <;amhcada Qilehane 
camll ka~lSlnda. 7 doniim ba~ ve be§ dO
numu mutecavlz meyval® ile tatll ku
yusu olan 19 numara11 kdg!r ko~k sat1hk
t1r. Oormek l!;in Flsttkhda zahlrecl bay 
1smail'e mftracaat. 

5000 LIRAl"A ACF.LE S:\TILIK APAR
Tll\IAN - Lalell, Sellmp~a soka!P. 46 No. 
milcedded beton, her konforu havl, lkl 
daireli, 4 kath, 8 oda. lld mutfak, 1k1 ha
mam, lkl ba.lkon. buyilk camekfmh tarac;a.. 
fevkalA.de manzara. Her gun ust dalreye 
muracaat. - 7 • 

SATILII APABTIMAN - Alt~r oda, 
ikl kat, banyolu, elektrik, havngaz1, ter
kos, on ve arkast ac;tk manzaralt ve ha va
dar, altmdaki ikl ka.tll buyillt ma{taza heJI 
nevi fabrikaya elverl.1lldlr. Pangaltl Sent 
isplrI kllisesi arkasmda Qaytr soka.k 6'7/1 
numaraya miiracaat. 

SATILM EV - Kadlk()y Dereyolu 28, 
30, 66 kap1 No. 11 blr bap bane maa bah
c;e acele satlllkttr. Muracaat: Ist. Slrkeci
palu 1 No. da Huseyln. - 1 

UCUZ ARSALAR - Bostanc1da Catal
~e§me tramvay dura~ma 1kl daklka me
satede merhwn eczac1 Ethem Pertev kQf
kunun bahcesine bltlJlt ve blrer donum
den bilyiit dart miilrez a.rsa. got ucuz sa
tl11kt1r. Ayni durakta f33 No. lu kOIU 
milracaat. - 2 

ACELI: SATILIK EV - 3 katlt uc;er odall 
elektrik ve terkos altmda blr diikkln ar~ 
kasmda arsasi bulunan denlze manzarall, 
acele satlhkttr. ic;indekllere muracaat. Or
takoyde T&"111erdlven Qevlrmeci sokak 
Aci~e Ustu No. 41. 

SATILIK EV VE APARTIMAN - Tar
labatl caddesi No. 84 altmda lkl diiktAn, 
arkaal da aokak, iic; kat. yedl oda, her kat 
ayn klrada, kAglr bane, son flat 5500 nra. 
Her gtm gormek icin lgindekllere, konut
mak loin Galatua1a1 Yenlgal"ll H&yriye 
aa& No. 8 e muracaat. Tel: <Ml82. Te
pebafl, Yenlc;erl atasi sotat No. 32, d6rt 
bt her da.fl'e blr hol ilzertne d45rt oda. 
mutfak. balton. b6yilt blr slon, mutfak" 
biy(it blr dilkkAm olan got. muntazam b1r 
apartunan son na.t 9000. - 2 

Ae1C1.B MTILIK APABTDIAN - Nif
ant&p T8iV~ede KA~e c.addeai 
o&Lem ap. karflSlI\da Kii§adlye soltatm
da '1 numarall senevl 1100 lira lrada bu
lunan iic dalreli beton het konforu havi 
milcedded &partlman acele satlllktlr. SU.t 
10 dan 14 e tadar tlclincii katma miira
caat. 

S - MOTEFERRIK. 

AI.MANCA DDSi - Ancak blr yabanc1 
dll yapan ka!asuu ~leteblllr. Uzun sene
lerl.n tecrllbesi mahsulll 01ara.k mutehas
m blr Alma.nca atretmeni tarafmdan M 
derste Almancanm mekanizmall kavra
~ ve lumuft,urulur ve kendl tendlne tea:-

iNGDJzc8 n: AI.MANCA DBBSI.ni
CBahusua tlcaret 1ubelert ve bakal.orya) -
Incll1z Oxford ilnlveslteslnden mezun btr 
profe!Or tarafmdan en Rri Te aart me
todla verllit. FransJ.ZC&Jl miltemmel ko
llllfUl". i:...11 n en aerl. u.sul. ticre' mlte
dll. (Prof. H.) rfimuzun& mettupla mil· 
racaat. - 21 

DDS - Orta okullard& tuil7e ff 
flzltten ikmale talanlara ders verlllr. Kl
Slltoprak "8hlr KAhyasi .tOtat 13 numara. 

:bfGiLizcc VE FRANSIZC.A. - a... 
denleri tecrilbeli pt"of880r tarafmdan. Her 
yere gtder. 1tad1koy, Hale stnemasi aotati 
No. 15, yahut Aqam'da z. z. adreline 
mektupla miiracaat. - 5 

MEKTUPLABINIZI ALDllUNIZ 
Gazetemlz ldarehanealnl adrea ola

rak gOstermLt olan kartlerimlzden 
X. B. - B. H. E. - 19 - N. N. 

V. U. - S. E. L. - Ciddi - S. -
XU-B. 

namlanna gelen mektuplan fdareha
nemizden aldlrmalan mercudur. 

Sar1yer Aakerlik 1ubesinden: 
~ubemlzden tiitun ikramiyesi al

makta olan malO.l subay ve er ile ~e... 

hid yetimlerlnin ikramiye tevzi ciiz
danlanru almak ilzere m~ resmi se
nedi, lil8.8{I cilzdam ve bir f otografla 
hemen ~ubeye gelmelerl ilan olunur. 

-· Dr. A. Aaun Onur -• 

Ortakoy 
$iFA YURDU 
t.&anbabm - ,_. rerlnde, pnif 

blr park l~ konfon mtl.temme& 
a.mmi 111. kadlD " erkek her Ulrl6 
b.utallk1ara aem butane. 

Dotum Te kadm ame~atlarlle fl
'*- apaacll*. bulll' " dtler &mell19-
lel lefn ook ucm huu.d flat.ler. ona
k.6)', tramT&f JOIU, Mualllm Nae! cad. 

111 - 111. Telefoo: t2221. 

19 Temmuz 1939 

~~-~ 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONIM $1RKETI 

TESIS TARIHI 1863 
Staliileri ut T iirltil"t Cilmlt•riydi ile miinakit mulcat1eltn'1tnnr 

2292 Numara/1 10/6/ 1'33 tarihli lcanunla tasclilc Hilm1~tir 
I H/6/ 1933 tarihli 2435 Numara/1 R~ml Outtr I 

Senwa,..i: 
ihtlrat ak«;esf: 

10.000.000 i nafllz Llras1 
t .250.000 lnalllz Urau 

Tlrkiyenill bathca $ehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANtESTER~e 

MISIR. KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FlllSTIN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Mertcez ve $ubeleri 

VUGOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN, SURiVE. lUBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve biifiin Dunyada Acenta ve Muhabirferi vard1r 

Her nevi Banl<a Muameleleri yapar 

Hesab1 cari ve mevcluat hesaplar1 kii~ad1. 

Ticari krediler ve vesa1kli krediler kii$ad1. 
Turkiye ve Ecnebi memleketler iizcrinc kcside senedat 1skontosu 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvil.it, alhn ve emtaa uzerine avans. 
Senedat tahsilah ve saire. 

fn yiiksek cmniyet sartlanni haiz kiralilc 
Kasalar Servisi vardir. 

Piyasan1n en milsait ~artlarile ( kumbarah veva 
kumbaras1z) tasarruf hesaplar1 at1hr. 

DarU$$efaka dlrektorlUgUnden 
1940 Mayis sonuna kadar mektebe liizumu olan 10000 kilo beyaz kara

man, 3500 kilo kuzu, 20000 kilo s1g1r eti kapah zarf usulile almacaktlr. Talip
ler her giin Nuriosmaniyede Tiirk Okutma Kurumundan §eraiti gorebilirler. 
1 Agustos 939 Sah giinil saat 11 de milnakasasi Kurum merkezinde yap1Ia
caktlr. (5371) 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
KurulUf tarihi: I 888 

Sermayesl: 100.000 .. 000 TUrk llras1 $ube ve AJans adedl 282 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800 LIRA lK.RAMIYE VERECEK 
Ziraat BantUJnda kumbamlI ve lhbarSlz tasarruf hesablarmda en az 50 lira.sl bulunanlara SIDede " defa 

cekllecek kur'a lle qagu:lald pllna gar. iki"apllye daglt1lacaktlr: .. 
4 Adel 1.000 Lira bk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 •• 1,000 Jt 

40 Jt 100 •• 4,000 Jt 

100 Jt so Jt 5,000 • 
120 Jt .40 Jt 4,800 •• 
160 •• 20 • 3,200 • 

DlK.KA T: Hesaplanndaki paralar blr sene l~lnde 50 liradan 8§ag1 dil§meyenlere ikramiye clktip tak
dlrde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar le!Mde C 1 1 Bil'illd kin 



20 Temmuz 1939 . 

Ill••-• ~oeoll bekhnl ----· 

Or. Ahmed Akkoyunlu 
Taksirn - Tallmhane Palas 4 nmnara. 
Pazardan maada her gQn saat 15 den 

.90DJ'a, 

ROMANY A SEYRISEF AIN 
lDARESl 

Hareket edecek vapurlar: 

Transllvania vapuru 22 Temmuz CU
ma.rtest .saa.t 22 de (KOstence) ye. 

Dacla vapuru 1!6 Temmuz Qan}aDlba 
aaat 9 da <Pire. Lamaka, Ya.fa, TeJA.vtv 
Uhtiyarl) Hayfa. ve Beyrut) a. 

Romanya. Seyrisefain idaresi, Ramanya
mn kaphca. istasyonlanru zlyaret edecek
Iere bususl n mii8ait feJ"&lt tem1n eder. 

JUla tatdl.& tom CJa1ata Yoln Balcm11 
b.rpamda TablJ'beJ' hanmda lmnbul 

-. 11mum1 acentehlm• mtlracaat. Telefon: 
'"'8 -~ 

Daima gen~ 
Daima giizel 

tn,ws Xanzuk ecmmm 
miistalmu'atmdan 

Krem Balsamin 
KANZ UK 

ile 

AK§AM 

in~aat ilan1 
Eti Bank genel direktorliigiinden 

Divrik civannda bankam1zm demir madenlerinde yapllacak 300. 000 
Jira klymet1nde bina in§aati mtinakasaya ~lkanbm§tlr. Tallpler, evrala 
Ankarada Bankam1z ~at §Ubesinden, Divrlkte dernir madeni i§letmesi 
mtidurlii~den alabilirlet . 

TeklIDer 7 agustos 939 Pazartesi gtin'il 88.at 15 e kadar kabul edlle-

cektir. 

* Istanbul Belediyesi ilanlari * 
42 numa.ra.h tahsiJder muhi.lril kaybolmU§tur. Htikmii olma9Jgi UAn 

olunur. (5406) 

S. I. Vekaleti Yalova kaphcalarr 
l!?letmesi mUdUrlUgUnden 

Yalova kaphcaJannda Otel Termal holiinde iki adet cameklnh vitrin :ti
raukbr. Taliplerin Yalova kapllcalanna muracaatJan (5376) 

YUksek deniz ti caret i mekfebi mUdUrlUQUnden 
Mektebimize 939 ylli zar1mda ;alebe kayit ve kabulii §eraiti: 
l - Mektebin tabsil mliddeti Iise ve yiiksek s1mfll olmak tizere altI se

nedir. Yatlh ve par881Zdu·. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve maldnist 
ve deniz meslegl i~in fen adam1 yeti§tirmektir. 

Mektebe kabul olunan taJebenjn giyi~ yiyimi ve sair hususat1 mektep 
tarafmdan temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yiiksek sm1fma talebe alma
caktir. 

A - Lise sm1f ma a.lmacak talebelerin orta mektebi bitirmi§ ve ya§lan 
on be§ten kfi~ilk ve on dokuzdan biiyUk olmama1an §artt1r. 

B - Ytiksek simfa a1macak talebelerin de lise mezunu olmalan lh.im
cbr. 

3 - Yazl.lmak i~in Fazartesi, <;ar§amba ve Cuma giinleri mektebe mii
racaat edilmelldir. 

4 - 1steklilerm mektep miidiirliigune kaq1 yazacaklan istidalanna 
qagidaki vesikalan rapteylemeleri laz1mdir. 

A - Hiiviyet ciizdaru, 
B. - A§l kAgtdl, 
C - Mektep §ahadetnamesi, veya tasdi'knamesi ve yahut bunlann mu-

saddak suretl~ri. 
D - Polis~e tasdik edilmi§ iyi hal kag'ldi, 
E - Velllerinin izahh adresleri ve tatbik imzalan, 
F - Alb adet kartonsuz iotog-raflan (9X6 eb'admda), 
5 - Yazl.lma 1~ 26 Agustos 939 CUmartesi giintine kadardlr. Kayit olan

Jarm 28 Agustos 939 Pazartesi giinii Slhhi rnuayeneleri i~in sabah saat 8 de 
mektepte bulunmalan lhlmdlr. 

6 - Fazla tafsilat i~in Ortakoyce mektep mi.idtirltigune miiracaat olun
maluhr. 

1stanbuldan gayri mahallerden yaptlacak rntiracaatlara matbu mektebe 
dillml bllgisinden g0nderilir. Miiracaat i~in pasta pulu gonderilmesi lfwm-

Ek sir 
KA 

Ba 1 Sam in _dll_·._<6_27_2> ______________ _ 

ZUK 2/8/93~ 9!~J!~b~nu~~!i! temis~~~~~t~d!~dnrmgu Eksilt-
lllmli I f&he.seri, biitiin diinyarun en me komisyonu odasmda (9886.86) lira ke§if bedelli Istanbul Ytiksek Deniz 
m.Okemmel giizelllk miistahzarlancbr. Ti.caret Mektebi havuz in§aatl a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 
Oteden berl memleketimiz kibar file- Mukavele, eksiltme, Nafia i§leri umumi, hususi ve fenni §alinameleri, 
minln takdhine mazhar olm~tur. proje, ke§if hiildsasile buna miiteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 
Krem Balsamin Kanzuk Muvakkat teminat (742) llradl.l'. 

lt.adm gii&elliginin sihr1ni terldbm- isteklilerin en az bir taahhtitte (5000) lirahk bu i§e benzer i§ yaptigma 
de sakhyan en ciddt ve ~ayam ttimad da1r idarelerinden alnu§ oldugu vesikalara istinaden istanbul Vilayetinden 
markadlr. Gen~ ve ihtiyar biitlln ka- yazilml§ ehliyet ve 'l'icaret odaSl vesikalarile gelmeleri (5125) 
dmlar tcin zaruri bir ihtiy~br. Ciltlln 
letafet ve taravetlni arttmr. Yagh, 
J&Plz ve acibadem clnsleri vardlr. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Clldin daiJn1 yum~gun tem1n 

eder. YUzdeki ~il ve Iekelerl altr. Sivil
celeri tamamen imle eder. Tra.,tan 
IODl'a cllde lAti! bir serinlik verir. 

tnglllz KANZNK eszane.si 
Beyoglu istanbul 

Dr. FETH I 
LABOR A TU VARI 
£errahpaf8 hutaneaJ 

bak~rtyolofu 

Jran, fdr<U', balgam, mevadt gai-
14 tahlillerl tie (IDRAR V ASIT A· 
slLE GEBEJJ(;IN b..k GONl.ERtN. 
DE KA Tl TQHlsh 11apil1r. 

Bqoilu 1 Taludme aiderken Me,elil: 
.obit Ferah apa.rtnnan1 T'el 40H.f 

. Motorin ve valvalin ahnacak 
' 

Zorraat Vek6DetDn<dlen 
Zlrai kombinalar kurumu m&k\neleri ihtiyac1 i~in kapab za:r1 u.sullle 

yil.z ton mazot ve iki ton rnakine yBgi satin abnacaktir. 
1 - Mazotun litresine on ii~ vr rnakine yagrmn litresine krrk kurU§ kJy. m" tahmin edllmi§tir. 
2 - ihale 8 agustos 939 tarihine mtisadii Sall gtinil saat on be§te Vek&.. 

let binasmda mtite§ekkil satmalma komisyonunca yap1Iacaktlr. 
3 - Muvakkat teminat1 1.035 (bin otuz be§) liradir. 
4 - ~rnesi Zirai kombinalar kurumu miidiirliigilnden paraSJz ola

rak verilir. 
5 - istekUlerin kapah zarfianru saat on dorde (14) kadar komisyona 

vermeleri ve saat on be§te (15) komisyonda hazu bulunrnalan. 

Dr. IRFAN KAYRA 
ROntgen miiteh•SSJSI 

Tilrbe, Bozkurd klraathanesl karfi· 
llllda eskl Klod Fa.rem sokak No. 8 • 10. 
()~led.en 80ll1'& a ten ., J8 bdar 

(3143) (5338) 

, Dr. Suphl $enses , 
Cebu yollan bastahklan mitehlUlalSI 
Beyoltlu Ylldls atneman kaqm Leider 

a.partunan. Fakirlere parum. 
Tel. t39U ~ 

Kad1k6y Vak1flar DirektorlQgQ llanlar1 · 
. 

Muvakkat Bedell 
Muhammen teminat 

L. K. L. K. 
ne 48 17 89 
'30 00 82 25 
rro 80 20 30 
~ 48 30 49 
446 88 SS 52 
fC>O 00 52 50 
8'10 00 27 75 
M 66 4 19 
3? 85 2 84 

68 91 4 42 

28 79 2 15 

Yukarda clnsi 

Semti 

Bogazi~ 
> 

• 
> 
> 

tJskildC 
> 
> 
> 

> 

> 

ve mevldl 

Mahallesi 
A. Hisan Goksu 
Kanhca Yeni Ma. 
Beylerbeyi 
Kandllli 
~engelkay Yeni Ma. 
.Ara.ldyecl Cat er 
At1kvalide 
R. Mebmed p~a 
Pazarba~ 

tcadlye 

Pazarba~1 

Sokagl 
Kuyu 

Hac1 Muhiddln 
~amhca 
Mektep 

Lokmac1 oglu 
Kor bakkal 
«.;avu¢cresJ 

Areste 
Koprtilii konak 

Haci bakkal 

Karamanb 

No. CblBi 
24 Baht;eli evi tamarm 
80 Ahpp evin tamann 
00 ~ap evin ta.mam1 

28 Ahpp evin t.amam1 
7 Ahpp bah~eli evin tamo.m1 

80 ~ap bah~ell evin tam.a.nu 
' 118 Ah~p bah~eli evin tamaxm 

6 ttzeri tonoz dii.kkAn 
32 Arsarun tame.mi 

3 No. Arsamn tamanu 
taj 69 
No. 4 Arsamn t.amBJD.1 

6 

yazlh yerlerin miilldyeti satilmak i1zere mtizayedeye ~lkanlnu~. ibaleleri 3/8/ 
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stanbul bolge sanat okulu ekslltme, artbrmR 
ve fhale komlayonundan 

C1nsi Miktar Mu. J'lyat Ekslltmenin ilk T. ~eldl I 
Kr. 8. T. O. s. U ltl\ I 

Sal~a &lSO Kg. 
!nee tuz 1600 
Kuru sogan tane 4500 
Yumurta lAm- 37000 Ad 
badan g~e 
Patates Adapazan 6500 Kg 
Beyaz peynlr 
Rum ell 
Ka~ar Uluda.g 

Plrln~ Bursa 
Nohut !spanyol 
tohumu 
Kuru fa.sulye 
Rize 
Barbunya 
Mercimek yf411 
Kastamonu 
Kesme ~eker 
Cekirdeksiz kurn 
tiziim 
Kuru incir 

Sa bun 
Zeytinyagi 
Zeytin tanesi 

Un. Manituva 
Makarna irm1k 
:trmik 
t;Jehriye irmikten 
Pirin~ untt 

Silt inek 
Yogurt 
KAse yogurdu 
(250 grarnllk) 

Ekmek birinci 
nevi 

Dagh~ eti 

Sadeyag1 

Antrasit 
Lavamarin 

2000 

300 

10500 
900 -

2000 

600 
600 -

4000 
500 

300 

1800 -
1200 
1350 

2000 -
2300 

300 
200 
200 

2500 
2500 
1000 Ad 

55000 Kgr 

13000 

5200 

90 ton 
30 -

28 
4 

' 1 

8 
36 

60 

28 
15 

18 

13 
14 

30 
~o 

22 

33 
50 
29 

14 
24 
15 
20 
22 

12 
17 

4 

9 

46 

96 

2475 
1475 

50 
60 

50 

fiO 

26/7/ 939 
~a.r~amba 
11aat 14 

26/ 7/ 939 
~aqamba 
iiaat 14,80 

20/ '7/ 939 
~ar~aba 
saat 15 

26/ 7/ 939 
~amba 
saat 15,30 

24/ 7/ 939 
pazartesi 
saat 16 

24/ 7/ 939 
pazartesi 
saat 15 

24/7/ 939 
pazartesi 
saat 15,30 

27/7/ 939 
per~embe 

saat 14 

27/ 7/ 939 
per~embe 

saat 14,30 

1'19 M a¢c ' 
ek.silt 

me 

8'70 a~ 
eksllt

me 

118 91 -

72 07 -

• 

57 '15 -

391 87 ka
pah 

zarf 

448 60 -

374 40 aclk 
eksJlt

me 

200 25 a~1k 
eks1lt

me 

ist:mbul BOlge Sanat okulunun 1939 mali yab lhtiya~lan §artnameJeri 
dairesinde eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksl1bne Cagaloglunda Yiiksek mektepler rnuhasebeciligi binasm
da toplanan komisyonda yaptlacaktrr. 

2 - Eksiltme §Ckli, giin ve saatleri, muharnfmen fiat ve muvakkat ga
ranti miktarlar1 kar§llannda gosterilmi§tir. 

3 - Kapab zarna yap1lacak eksiltmeler i~in ihale saatinden bir saat ev
vel isteklilerin teklifi havi ve kapaklan miihtirlii zarflanm numarall ma:kbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri lbrmdir. Tekliflerin yaz1lmasi ve zarflann 
tertibl ve kapatllmas1 eksiltme kanununun tarifelerine uygun olmas1 §arttu. 

4 - istekliler a~1k eksiltmede Ticaret odasmm 1939 vesikas1m ve ruhsat 
iinvan tezkeresini gosterecekler ve kapah zarf usuliinde bu vesika dl§ zarfa 
konacaktrr. :Bu vesai.ktan maada muvakkat garanti makbuzlan ile ''ekaleten 
gireceklerin vekfiletnameleri de d1§ zarfa konulmU§ olacakti.r. 

5 - ~artnameleri gormek istiyenler mektebe mi.iracaat edeceklerdir. 
(486'1) 

Istanbul defterdarl1g1ndan 
Senelik muhanunen kira bedeli 

Lira Sene 
Tophanede <;a~bas1 mahallesinin Necatibey caddesinlie 
esld 387. yeni 377 sayili dlikkan: 144 2 
.Ahll'kap1da Cankurtaran maba1lesinin hkele caddesinde 
eski, yeni 7 sayib eski Tlbbiye mektebi binasmm Polis ka-
rakolu iken tahliyesi dolayisile halen bo§ olan klsnu: 150 3 
Ayni birJanin ittisalindeki Saray burnuna miiteveccih uzun 
mtiddettenberi ~ olan klsnu: 115 3 

Yukanda yaztll gayrimenkuller hizalannda kira bedelleri tizerinden a~ 
erttrrma suretlle kiraya verilecektir. Kira bcdelleri dort taksitte olup taks1t
ler nakden ve pe§inendir. ihale 31/7 / 939 tarihine miisadif Pazartesi gi.imi sa
at on dorttedir. Taliplerin yi.izde yedi bu~uk pey ak~alanru vakti muayyye
ninden evvel yatmp mezkiir giln ve saatte Defterdarhk Milli Emlak mtidtir
liigiinde milte~ekkil komisyona miiracaatlan. (5211) 

Istanbul Vak1flar DirektorlOgO llanlan 
KJymeti Pey param 

Lira Kr. Lira Kr. 
404 64 so 35 

Aksaray Baba Hasan Alemi maballesi Met;hul Asker sokagmda 131 met;.. 
re murabbamdaki arsarun taxn8Jl'.ll sablmak. \izere 15 giin muddetle ~ art
tmnaya ~§tlr. :thalesi 27/7/989 Per'§eDlbe giinii saat 15 te icra edile
cegmden tallplerin <;emberllt~ta Valnflar Ba§mudiirliigtl Mahlfilat kalemi
ne miiracaatlarL (5089) 

BaskUI ahnacak 

znraat VekADetnn«:Den 
Zirai kombinalar kurumu ihtiy8Cl ~ ~ eksiltme usullle bater yiim 

kilo tartar on~ adet baskill sabn almacakbr. 
1 - Baskilliln beherine lld yU!" lira, on tt~Une iki bin alb. y1iz lira klymet 

tahmin edl.lm.1§tir. 
2 - !hale a Agu.stos 989 tarihine miisadif Sall g\inii saat onda Vekalet 

binasmda mutefekkll satma1D)8. komi&Jonunda ya~Q.ktir. 
3 - ~namesi Z1ra1 kombtn.ola.r Jcurumu mftdttrl11~den panwz ola

rak verlllr. 
4 - Muvakkat teninatt 196 (yUr. dok.san be§) liradlr. 
5 - 1steklllerin bu baptakt ~Wkftlarile birllkte eksiltme gtinii ve saatiA

...Jli~fn 

• h 
" 

l, 
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DU -FONE 
DUO-FONE 

- E· 

nedir?DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Due 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Du 

• ? DUO-FONE Duo-FOi 
De lie Y8f 8f • DUO-FONE Duo-Foo 

'u kimler kullan1r? 
Tiirkiyede kim-Duo-roNE Duo-Fona 

DUO-FONE Duo-Fone 
lerde Vard1r ?nuo-FONE Duo-Fone , 
un 
f 1 

DUO-FONE Duo-Fone 

DUO-FONE Duo-Fone masra- DUO-FONE Duo-Fone 
• DUO-FONE Duo-Fone ned1r ? DUO-FONE Duo-Fone 

DUO-FONE Duo-Fone 

f t •• b • d DUO-FC un ecru es1n e,NE ouo 
DUO·FO 

bulundunuz mu? .:n~u~ 
>UO-FO 

bakk1nda izahat al
mak ister miziniz ? 

DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone DUO-·r=====m==~-=~"""""'======<:f~uo FONE 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone DUO- AD RES: Duo~Fone 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone DUO- G I N I h DUO-FO 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone ouo- a ata, az t an 3 ' ~ Duo-Fone 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone DUO- T elelon: 40553 Duo-Fone 
DUO-FONE Duo-Fone DUO-FONE Duo-FoneDUO-FONE Duo-Fone DUO.: DUO-FONE 

Bay a lar1n naz r1 dikkati 
Pariate uzun aenelerdenberi yapdmakta olan maki

yaj tetkikleri neticeainde geliti giizel krem ve pudra
larla makiye oian kad1nlar1n cildlerinde zamanla bir 
~ok buru§ukluklar1n ve ~irkin lekelerin huaule geldiii 
anla§dmi§br. 

Gerek formiilleri ve gerek iatihzar uaullerinde 11hhi 
kaidelerin hakiru 0Jmad1ii anlatdan bir~ok kremlerin 
bunda en miihim amil oldugu teabit edilerek ~ahtma
lara devam edilmittir. 

Pariate ki.in vc biitiin diinyaca tan1nm14 Doktor 
Debat laboratuarlar1nda miitehaas11 kimyagerlerin 
yapbklar1 ciddi tetebbiiler aayeainde bu mahzurun ta· 

e: 

20 Temmuz 1939 

FLIT iJLOURUR I 

lnsaat mUhendisi aramyor ----.. 
~imendifer in~aatmda ihtisast olan bir inpat miihendisl aramyor. Ta.. 
liplerin nmfassal evrak ile ve T. Q. riimuzile Istanbul 176 Posta kutusu 
adresine milraca;Jtlan. 

-TUZLA i~melerl 
Trenlerinin npurlan: 6.25 • 7,30 • 9 - 11 - 11,50 • 12,30 - 13,15 • 15,'5 

19,10 dadlr. 

lnsaatG1larm nazan dikkatine 
Yazm: Giin~n - S1caktan lrupn, 

riizgar ve seguktan 
Korunmak i~n 

ln~aatlerinizi 
Me~hur KLETI markah 

~ 
~- ~ 

mamen ortadan kald1r1lmas1 miimkiin olmu1tur. Arupp Jaluzi - lstorlarile 
' techiz ediniz. 

Arbk her kachn bila tereddiit makiyaj yapabilir; yeter ki ak§am yatmadan evvel KL£ TT l\larkah 
yiiziinii l N N 0 X A S 0 T 0 ile giizelce temiziemi§ bulunsun. Saglam ve zarif 

l N N 0 X A S 0 T 0 cild meaamabn1 a~ar, derinliklere kadar niifuz ederek te· JAL u z i - Is To R LARIN I 
mizler, betereyi healer, iatirahatini temin ederek teneffiis etmesine yard1m eder, cildi Daiina tcrcih ediniz. 
yumuiatarak tazeler. Umum Acentas1: 

Aktam yatarken ve aabahle~n kalk1nca l N N 0 X A S OT 0 ile giizelce silinen yiizde NIKOLA DA VRANOF 
~iller ve lekeler tamamen zail olur, buru1ukluklar kalmaz, cild mesamah a~d1r ve l k n k 
taze bir ~ocuk teni haline inkitap eder, bu suret1e temin edilecek cazibe herhangi bir Kontrip a e rar e Jaluzi 
yiiksek makiyajdan daha iiatiin ve fevkaladedir. Ticarethanesi 

Doktor Debat laboratuarlan bu hakikati muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetmekle ~eret duyar. 
i N N o X A S tt T tt biitiin tall.llUtl.L§ Parfiimorlerle biiyiik Eczanelerde normal fiatlarla satilrnaktadU'. Mahumutpa§a Bilyilk Y1ld1z Han No. 11/ 14 Telefon: 22870 

----------------------------------------- •------- Telgraf: Davrano - istanbul ________ .. 

Mobilya yapt1rllacak 
Ankara Oil ve Tarih - Cografya fakultssi 

direktorlOgOnden: 
A - Fakiiltcnin y~ni binasi icin yaptmlacak muhtellf cinste mobilya 

kapah zarf usulilc milnakasaya kc,nulm~tur. 
B - Muhamrnen bedel 50.017 lira 76 kur~tur. 

G - tstckliler fennl §~rtnamc ve reslmlerl almak ii;in Ankara mektepler 
fenni muhasebeciligine 25 lira }'atlracaklar ve alacaklan makbuzla fakillte 
hesap memurluguna miiracaai edec£::klerdir. 

<; - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lnra 33 k~tur. . 
D - ihale 27 / 7 / 939 per§embe gun ii saat 15 te Ankara mektepler muha

sebeclliginde yapilacaktlI'. Te-klif mektuplarllllll ihaleden bir saat evvellne 
kadar mezktir muhasebec!lik vezncsine teslim edllml§ bulunmas1 lA.zimdlr. 

{2582) {5039) 

in,aat ;,f iligi munakasasl 
Eti Bank Genel direktorliigiinden: 
Bankam1zm Artvin Vilfl.yeti dahilinde Murgul baklr madenlerinde 

yap1lacak 700.000 lira klymetindeki ~aatm 150,000 lira klymetlndeki 
i§~iligi miinakasaya ~J.kanlnuiJtir. 

TaJiplerin evrala 19/7/ 939 tarihinden itibaren Ankarada Banka
nuzm in§aat ~ubesinden, 24/ 7 / 939 tarihinden itibaren Murgulda qlet
rne mildilrliigunden ve Hopada Eti Bank Sevk memurlugundan alabi
llrler. 

Teklifler 9 agustos 939 Qar§amba gilnil saat 15 e kadar Ankarada 
Eti Bank genel direktorliigiine verilmis olmahd1r. 

AskerT fabrlkalar tekaUt ve muavenet 
sand1g1 mUdUrlUgUnden: 

Askeri fabrlkalar tekaut ve mua\•enet sandtg1 eczahanesi i!;in pazarllk su
retile 334 kalem muhtelif eczayi tibblye almacakttr. Taliplerin p.rtnameyi al
mak ilzere hergiln ogleden sonra sandlk miidilrltigune milraeaat etmeleri pa

zarbk 24 Tcmmuz 939 .Pazartesi gtinil saat 3 te yap1lacaktir. Pazarllga girebil
mek l~in tallplerin bu ifle iJtigal ett.itlne dair Ticaret odw vesikasm1 beraber 

Otomatik ambalaj 
Makinelerinde . ~all~1~ iki k1za ih

tiya!; vard1r. 

Yenipostane kaqas1 Mimar Vcdat 
caddesi Kiztlay ham yanmaa No. 
26 ya miiracaat. 

Istanbul asllye iir;iincii hukuk mahke
mesinden: 

Hikmet tarafmdan Fatlh A!J1k pa§a. Kiv
nm soka.k 6 No. da. muklm iken yeni ika
metg~hmm me~hul oldu~u taayyiin eden 
Fatma Samia aleyhlne mahkemenln 
939/ 608 No. lu dosya He a~Ilan tcsclll ta.
Ilk da.va.suun celsel tahklkatl icln karan 
mahkeme dalreslnde iliinen M. aleyhe 
tebllg-at icra edUdi~l halde gelmemcst ha
seblle hakkmda g1yap karanmn dahl UA
nen tebllg-ine karnr verllerek muhakeme 
17/ 101939 sal1 saat 10 a tallk edllmif ol
du~ndan mumalleyh Fatma Samla'mn 
mezkur glin ve saatte mahkemede hazir 
bulunmas1 veya bir vekll gondermesi, ak-
81 takdlrde tahkikata giya.bmda devam 
edllerek bir daha mahkemeye ahnm1ya-
caA't UAn olunur. M. 2104 

Gaip sandal 
Bordasi beyaz, altt y~il. i~l mavun renkli 

blr ~lft kiirekli 3571 numarah sandallm 
pazar gece saat 2 - 6 arasmda Kas1mpa
va iskelesinden kaybolmu!}tur. Her klm 
sandnlmu bir yerde goriip Q9a~daki adre
se hnber verdi~ takd1rde memnun edlle
cektir. 

Kas1mpa.12a Mecld sokak 9 -11 numara 
ismall Aktepe. 

Dr. HORHORUNf 
hastalanm a~ma kadar 

Birkeci Vlyana. Otell yanmdakl mu
ayenehanesinde tedavl eder. 

Teleton: 24131 ___ .. 

SahJbl: Necmedd.ID Sadak 
u....a UllQa& midir6: enw .... 

Istanbul. Bolge Sanat okulu arhrma, eksiltme ve 
ihale komsiyonundan: 

Cinsi .Miktar Mu. Fiyat Eksiltmenin M.T. f?ekil 
Kr. s. T. G. S . Li Kr. 

Prasa 3700 4 50 
Dolmahk domates 1000 7 . 
Lahana 2000 4 50 
Taze bamya 400 13 50 
Taze bakla 1300 6 

Ye~il salata 4500 75 
Ay~e fasulye 1800 12 
Araka bezelye !iOO 8 
Kok kereviz 1300 6 50 
Havuc 900 5 24/ 7/939 192 86 &91k 
Saklz kabag1 1800 7 pazartesi. elall'-
Dolma biber 600 8 50 saat 14 me 
Yemeklik domates 1200 4 
Klrnuzi barbon 500 11 
Semiz otu 400 4 
Kamebahar 2000 14 
Enginar 4500 6 50 

f 
H1yar 2000 1 75 
Limon 7500 2 50 

Patllcan 12000 2 50 
ispanak 4000 7 5(} 

istanbut Bolge Sanat okulunun 1939 mall ytll yq sebze ihtfyao1 fart:na. 
mesi dairesinde eksiltmeye konulmU§tur. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda Yiiksek mektepler muhasebecillgt blnEMQDio 
da toplanar·. komisyonda yaptlacakt1r. 

2 - - Ekslltmenin §ekli, giln ve saati, muhammen fiat1 ve muvakkat ga. 
ranti miktan yukanda gosterilmi§tir. 

I 

3 - istekliler Ticaret odasuun 1939 yill vesik.asmm ve ruhsat, Un.van 

tezkeresini ibraza mecburdurlar. Vekaleten girecekler vekft.letnamelerini ~ 
tereceklerdir. 

4 - §artnameyi gormek istiyenler mektebe miiracaat edeceklerdir. 
l{4MB); I 
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