
Her l>ekarm ve :tier evlinin kita151 
Dr. Z. z. nin 

A o o 

BEKARLIK ve EVLILIK 
BiLGiSi ve OGUDLERi 

Bu kitabm i<;inde herkesin, bilhassa 
genclerin s1hhat ve hayatl. her aile 
bunyesinin zindeligi ve selameti ic;in 

bilinmesi liizumlu bahisler vard1r. 

1939 

Saatli Maarif 
Duvar takvimleri ~1kh 

Takl!dler1n1 almamak 1c1n. karton 
blok iizerindek1 <saat) res1mler1ne ve 
at11 Maarlf Takvimi) yaziSma dikkat 

Fiatt: 50 kuru~tur. 
KANAAT KiTABEVi 

lidir. Mel'kezi: istanbul Maar11 .IU~ .......... u.,·1 

sidlr. Onbe~inci - YJI safl 5257 Telgraf ve mektub adresl~=u:t~ts;~~::~~~~ kutusu: istanbuL No. 246 Cumartesi 31 Birincikanun 1938 
Telefon: Ba~muharr1r ve eV1: 22366. 'l'ahri.T heyet1: 24298. idare ve matbaa ltlsnu 24299 - 24290 

I 

1raa apan 1 
--------------~-----------

Diin ii~ celse akdedildi, inOniiniin de 
hazu bulundugu son celsede hararetli 
miizakereler oldu, nutuklar sOylendi 

Kuy kalk1nmas1nda 
koy mektebleri 

T atbik programl iizerinde is
rarla devam etmek meseleyi 
halletmenin biricik kestirme 
yoludur. Karar vermek ve 
ba§llyabilmek lcizrmdrr. Bii-

tiin inesele buradadrr. 

flR uk elli, hatta mi.imki.inse yi.iz 
~ doni.imliik toprak i~inde ku-

rulmu§ bir mekteb. Bu toprak 
mektebe aiddir. Ba~mda c;ift<;iligi iyi hi
len bir boca, ailesile mektebin yamha· 
§mda gene mektebe aid evde oturuyor. 
Arazinin bir ko~esinde temiz alurile, za· 
rif kiimesile ki.i~iici.ik bir c;iftc;i evi. Bu
rada da ailes.ile birlikte yiiz doniimliik 
topragi i~liyen akh ba~.nda, i$ini bi!ir bir 
c;iftc;i yerle~mi~tir. hte koyi.in c;ocuklan 
he§ ydhk ilk tahsillerini bu mektebde ya
piyorlar. Mektebde tabii okuyup yazma 
ile birlikte ileri c;iftc;iligin ameli bilgileri 
de gori.iliiyor, ve c;ocuklar bizzat bu kii
c;iik ( c;iftlik - mekteb) in ileri ziraat i~
lerinde c;ah~1yorlar, onun safha safha 
verdigi neticeler kinde ya~Iyorlar, ve 
bO·rlettkl~'IM.IIIIIiL.Jbi' :ileri 'r :tira tin e• 
liyati arasmda bitirmi~ oluyorlar. 

Moktebi c;evreliyen arazide wnumi zi· 
raatin belliba~h c;e~idlerile beraber seb
zecilige ve meyvac1hga da ehemmiyetli 
hirer yer aynlml~tlr. Ne yap1p yapilarak 
mektebe kafi su ternin olunmu~tur. Su is· 
tiyen nebatata ve agaclara su veriliyor. 
Bu sayede mektebin etrah meyva agac
larmdan ba~ka en giizel <;i<;eklerle bile 
siislenm.ege kolayLkla imkan bulunmu§· 
tur. Mektebdeki <;ift<;inin ahmnda iyi ba· 
k1lan giizel bir inegi var, ki giinde en 
a$agi -on be~ kilo siit veriyor. Kiimesle· 
rinde ta vukc;ulugun en giizel ve en ve· 
rimli dnsleri iireyor. Hatta mektebin se· 
kiz on tane fenni kovam bile var. On
lardan Yilda birka~ yiiz kilo bal ahyo
ruz. 
, Mektebin .arazisincle arpa, hugday, 
mlSlr gibi hububatm en iyi cinsleri, c;ok 
temiz tohwnlarile ekiliyor. icab ediyor
sa iyi hazirlanmi$ tarla giibrelenmi~ de 
oldugundan burada alman netice, yam
ba~Irnizdaki koy tarlalanndan ii.c; be& kat 
~ok daha iyidir. Ni~in oyle ve ni<;in boy
le oldugunu <;iftc;i <;<><:uguna mekteb ho
casi hemen hergiin ve her ad~mda soylii
yor. 

hi meyvacrhk meger hi<; zor $eY de
gilrni~. Fidanlan itina ile dikmeli, a~t· 
Ian giizel yapmah ve agaclan ha~eratm 
§errinden korumah ve kurtarmah. Bi1 de 
bakryoruz ki Kalifomiya elmasmm daha 
iyisi bizde de yeti$mektedir. Armud <;e· 
§idlerimiz <;ok giizeldir. Seftali ile kay!Sl
nrn en miikemme] niimuneleri hayretimizi 
!mucib oluyor. 

Ziraat Vekili diyor ki: 

«Davamtz, 

ref aha 

T iirk koyliisiiniin 
eristirilmesidir )) 

' 

Ziraat Kongresi encii.menlerinden biri i~;tima h_!llinde 

Ankara, 30 (Te1efon1a) - Birinci ~ereflendirm k suretile koy kalkmma me.
.Koy ve Z1raat Kalkmma kongresi bu zuu uzerindeki §idtletli alikalarun goster
giin heyeti umumiye halinde iic; celse ak- diler. Ve ic;tima sonunda murahhaslan 
detti. Ve ak§am saat 19,5 ta kapand1. kabul etmek suretile iltifatta bulundular. 
Kongre c;ok..heyecanh oldu. Cumhur Rei- .Toplantl Biiyiik Millet Meclisi ic;tima 
simiz inonii de iic;iincii celsede kongreyi [,A.rkast Sa. 7 siitun 1 del 

'It~I·y;··'i'I~··F;;~~; .. ·;;;~;;·d; 
miizakereler mi? • yen1 

Fransan1n gosterdigi azim kar~JsJnda Mussolininin 
i,i daha ileri gotiirmiyecegi soyleniyor 

Rom a 30 (Hususi) - Afrika N e~ 
zareti miiste§an General T eruzzi bugiin 
!Eritre'ye hareket etmi~tir. Bu seyahatin 
somali h~.tdu~undaki hadiselerle alaka
dar oldugu zannolunuyor. 

Daladye programtnt uzattr 
Paris 30 (a.a.) - «Petit Parisien» 

gazetesin1n bildirdig,ine gore, Ba~vekil 
Daladye, Korsika' daki ikameti miidde· 

tini temdid etmegi kararla§tlrml§tlr. Yak
tile Ba§vekilin Korsika'da yalmz lie; veya 
dort gun kalacagi samhyordu. Halbu~i. 
§imdi Ba§vekil, Bastia' dan trenle biitlin 
aday! katederek Ajaccio'ya gidecek ve 
oradan Tunus'a hareket edecektir. 

Y eni miizakereler bekleniyor 
Paris 30 (a.a.) - Salahiyettar me

lArkasz Sa. 9 siitun 3 tel 
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lspanya sular1nda bir 
deniz muharebesi oldu 

Franko hiikiimetine aid bir filo hiikiimet~ilerin 
bir muhribini babrdJ, 7 ki,i oldii, 11 ki,i yaralandt 

Yeni tayin olunan vekillerimizin Ankarada vazifelerine bafladtklartnt diinkii niishamrzda yazm11~ 
ttk. Yukartki resimlerde, sagda, Hasan Ali Yiiceli Maarif Vekaletindeki ve solda Hiisnii ~aktrt 
V ekaletindeki biirolartnda ilk faltfmalart esnasrnda ~goriiyorsunuz. Kendilerine bu vesile ile bir 
daha muvaffakiyetler temenni ed elim. 
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• 
lnoniiniin 

lesekkiirleri 
I 

Ankara 30 (a.a.) - Riyaseti -
cumhur Umumi Katibliginden: 

Cumhuriyet Halk Partisinin De
gi§mez Genel Ba~anh~ma sec;~l -
mesinden dolay1 Reisicumhur Is -
met !nonii memleketin her yerin
den birc;ok telgraflar almaktadrr. 
Bu telgraflarda, bildirilen temiz 
ve samimi duygulardan pek mute
hassis olan !smen !noni.i sevgi ve 
te§ekki.i.rlerinin iletilmesine Ana
dolu Ajansm1 memur etmi§tir. 

Yaliler 
arastnda 
yeni tayinler 

Ankara 30 (Tele
fonla) - Valiler a
rasmda yeni baZI 
nakiller ve tayinler 
yap1ldl. Yiiksek Tas 
dikten gec;en tayin
leri bildiriyorum: 

Kocaeli Valisi Ha
mid Oskay Ki.itah • 
ya valiligine, Birin· 
ci Umumi Miifetti§- . .. 
lik Ba§mi.i§aviri Zi- y~~t ~ut~hya Va
ya Tekeli Kocaeli ltSt Hamtd Oskay 
valiligine, Dordiinci.i Umumi Miifetti§
lik Ba§mii§aviri Suad Baturay Antalya 
valiligine, Antalya valisi Sahib Orge 
Dordiincu Umumt Mufettil]lik Ba§mii -
§avirligine, Kutahya Valisi Nazif Er • 
kin Konya valiligine tayin edildiler. 
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Bir ingiliz bahriye 

heyeti Almanyada 

Berlin, deniz kuvvetlerini 
arbrmak istiyor 

Londra, 30 (Hususi) - Alman hi.i
kfuneti 1935 tarihinde Londrada imzala
nan ingiliz • Alman deniz anla§masmm 
bazr maddelerinin tadilini arzu ettigin .. 
den, bu huusta miizakere etmek iizere 
ingiliz miitehasS!Slanndan mi.irekkeb bir 
heyet Berline hareket etmi§tir. Salahiyet
tar mehafilden alman malumata gore, 
Alma~ya bilhassa tahtelbahirlerinin mik
tanm arttlrmak arzusunu izhar etmi§tir. 
Ma:lum oldugu v~hile, 1935 anla§masi 
ahkami mucibince, Almanya, ingiliz do

Meb'us • • 
se~zmz 

Miinhal meb'usluklar i~in bugiin ~ehrimizde 

diger 12 vilayette k1smi intihabat yQ ... Jl&&4• ... ~~<~ 

:istanbulda miinhal bulunan bir meb
usluk i~in bugun Universite konfe -
rans salonunda intihab yap1lacaktlr. 

K1smi intihablarda merasim yapllma
dlgl cihetle rey sand1g1 sabah saat se-· 
kiz bu<;ukta konferans salonuna gon • 
derilmil] olacak ve dokuzdan itibaren de 
reyler ablmaga ba§lanacaktlr. 

Miintehibi sanilerin bir k1sm1 ogle -

den evvel ve bir ktsrm da ogleden 
ra tayin edilen saatlerde gelerek 
lerini vereceklerdir. intihab saat 1 
kadar devam edecek ve 16 dan 
reyler tasnif olunacaktlr. 
Deniz miiste~arl.gr kaldmlryor 

Saylavhga namzed gosterilen 
Vekaleti Deniz Miiste~an 

[Arkas~ Sa. 9 siitun 2 
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izmirde • hareketleri I mar 

lzmir 
··te~ 

Valisi 
izahat 

Fa zit 
• ver1yor 

Turistik yollar ve oteller ihtiyaca cevab 
sekilde siir' at ve intizamla ikmal , 

izmir valisi F azh Giile~ diin sabahki 
trenle Ankaradan §ehrimizc gelmi§, istan
bul V ali vekili Hi.idaiyi z1yaret etmi§tir. 
Fazh Giilec; kendisini ziyaret eden bir 
muharririmizin suallerine §U cevablan 
vermi§tir: 

«-Parti Kongresinden doniiyorum. Is 
tanbuldaki hususi i§lerim ic;in iki giin kala
cagim. Pazartesi gi.inii Bandmna yolile 
donecegim. Bu y1l izm~~ havalisi ic;in 
miistesna y1llardan biridir. Uziim, incir ve 
pamuk mahsulleri her taraf1 memnun e· 
decek fiatlarla ve istekle satilmistir. Ge
ri kalan klSim da ayni hararet i~inde s;
tilmaktadu. Tiitiin mahsuliiniin li~te iki
sinden fazlasi sahlmi§tlr. Sah!masi l~z1m 
gelen ve elde kalan kisim 8 milyon ki
lo kadard1r. Sah§lar ilk hararetini kay
betmekle beraber gene az da olsa de'\'am 
etmektedir. [Arkast Sa. 9 siltun 5 tel izmir Valisi Fazh Giile~ 
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Sehrin 
' 

•• • muzm1n derdi 

Diin de sekiz arab 
sefer halinde bozuld 

numaralar1m 
· Sebze bahc;emiz adeta <;i~;;ek tarhhm 
gibi bir§ey. Sebzenin Ya$ml ve kuru5unu 
terterniz, miikemmel ve alabildigine bol 
olarak ahyoruz. 

- nanmasmm yiizde 35 i nispetinde · donan~ 
alakadar arabalar 

ka~1rdarak 
Mektebde memleketle iklimle$tirilmi~ 

cins jnfi~in nic:;in giinde on be& kilo si.~t • 
verdigini <;ocuklar gozlerile goriiyorlar. 
Ciinkii hayvana c:;ok temiz bakihyor -ve 
gidasma adamakilh itina olunuyor. Bu 

YUNUS NADI 
[Arkast sa. 9 sflttm 4 tel 

$ehir 'uuru ve 
Yurda sayg1 

Diinkii deniz muharebesine i~tirak eden Franko kuvvetlerine 
Yazan: FAZIL AHMED AYKAC aid Kanayas muhribi 

Cebelittank 30 (a.a.) - Ceuta civa - Jupiter'le Canarias kruvaroriinden Arkada-qrmtzrn giizel maka- d h · u J D" ~ rm a cum unyetg· erin ose Luis 1ez ve diger bir taklm barb gemilerinden 
lesini bugiin 5 inci sahifemiz- admdaki torpito muhribi ile Frankist- mi.i.rekkeb olan Frankist filosu, cumhu-

de bulacaksrnrz lerin harb gemileri arasmda, muhrib, riyet~ilerin muhribine hiicum etmil]tir. -=============== Cebeli.ittanktan aynlmaga ~ah§bgi Sl- Cent- !• fukAmlan muhribe kar§l ate§ = rada bir ~eniz muharebesi olm tu.,. IArkan Sa. P ~t1m 6 toJ 

rna in§a edebilecekti. Y ani, Alman deniz 
kuvvetlerinin tonaj1 lngiliz imparatorlu
gu donanmas1 umum tonajmm yiizde 35 
ini tecaviiz etmiyecekti. Ancak tahtelba
hirlerde bir istisnaiyet kabul edilmi§ vc 
ylizde 35 nispeti ylizde 45 olarak tespit 
edilmi§ti. 

Alman hiikfimeti bu defa tahtelbahir
lere aid yiizde k1rkbe§ nispetini de kafi 
gormiyerek, baz1 sahalarda miisavi hak
lar istemi§tir. 

(;atalcada i,Ienen 

feci bir cinayet 

Bu tiiyler iirpertici hadisenin 
ve muhakemesinin biitiin taf
silati 9 uncu sahifemizdedir 

•• 



$ehir v Memleket Haberleri ) 

·etrlka No. 50 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Salibe kar§I Hili I 

Hava gene bozdu I 
Karadenizde biiyiik firb· 
na oldugu haber veriliyor 

Geyve koyliisiine 

a~IIan kredi 
Ziraat Bankas1 34 bin 

~aleologos, muhte,em maiyetile ikinci Keyka· 
bir alayla istanbula viisiin de ittirak ettigi 

girdi ve Ayasofyada ta~ giydi 

Karadenizde tekrar bozan havalarm 
fevkalade sert olmamakla beraber olduk
c;a biiyi.ik deniz yaphgt gelen haherler
den anla§tlmaktadlr. Kiic;i.ik merak;h Bo· 

gazdan ~lkamamaktadtr. H:1tta 1,\iyiik 
vapurlar dahi ~tkmagt tehlikeli a:ldettik
lerinden Biiyiikderede beklemektedirler. 
Nitekim evvelki ak~am Karademze ha· 
reket eden Erzurum vapuru Boga1dan 
~tkamamt§ ve di.in sabah1 beklemi~tir. Er· 
zurum, sabahleyin hava biraz sakinledi~ 
ginden d1~an <;lkabilmi§tir. Celen malO.

mata gore, Ege denizinde de havll fena· 
du. Seferlerde umumiyetle teahhur var· 
dtr. 

lstanbuldaki Latin lmparatorlu· 
~tnun yzkaltft: 
Venediklilerle Cinevizliler harbe tu
§mu~lardJ. Bunlar, Karadenizde bile 
ribirlerile harbediyorlardt, Istanbul bal
•Zu Gradoniko, lstanbulun miidafaast• 
1 memur 6000 Frank askerini ahp 
:.~mhuriyetin 30 kadirgabk ~ark filosi
beraber Cinevizlilerle muharebe etmek 
n Karadenize c;1kt1. istanbul miidafaa· 
: kalmtfh. !znik Rum hiikiimdan Mi
l Paleologos fmattan istifade etti. ls
lobulu Bulgarlarm eline dii§urmemek 
kksadile Latinlerle beraber Bulgarlara 
]r§t harbetmek iizere, Lapsekid.en Avru
JYa ge<;en 20,000 ki§ilik Rum ordusu, 
,iittefik Latinlerden eser gormeyince ls
'tbul oni.ine geldi. 1261 temmuzunda 
:alicde tek V enedik kadirp:ast ve ~ehir
l tek Latin ktt' ast yoktu. istanbul hal

lkurtulus glini.ini.i bekliyordu. Rum ku
~ndam lstanbul halkmtn eleba~tlarile 
la§tl ve gece Sulukule altmdaki kemer· 
n i~eri 50 ki§i soktu. Bunlar, fstan· 
llu Rum fedailerile anla~tp muhaftz. 
I oJdi.irdii!er ve birkac; kaptyt ac;t!Jar. 
tesi gi.in kumandan §ehre girdi ve epey
Latin oldiirtti.i. Fakat Venedik donan
utmn lstanbula gelmesi kttali durdur· 

Dordiincii Hac;lt seferinin yadigan o-
lstanbul Latin lmparatorlugu boyle· 

devrildi. Hiikiimdar lkinci Bodvan He 
'lnk'lar ve 1talyanlar V cnedtk gewile· 
• binip gittiler. lstanbuldaki Latin sal· 

~
h 58 ytl siirmii~tii. 
ir sene be~ on gi.in sonra, Mihal Pa

ogos, muhte§em maiyetile lkinci Key
.iis'i.in de i~tirak ettigi parlak bir alay
lstanbula girdi ve Bizans lmparatoru 
izinci Mihal adile Ayasdyada tac 

manyaya dondii. Altmc1 Ha~h seferi 
boyle bitti. 

MISlr hiiki.imdan Melik Salih Nec
meddin zamamnda, Y edinci Hac;hlar se· 
feri ba,ladt ve 1248 den 1252 ye kadar 
siirdii. Melik Salih I 249 da oldii. Oglu 
Melik Muazzam T uran ,Sah harbe de~ 
vam etti. Y edinci seferi F rans1z Krait 9 
uncu Lui tertib etmi~ti ve FranSJZlar Mar· 
silya civarmda bir limandan hareket ede· 
rek denizden K1bnsa geldiler ve oradan 
Dimyatta karaya c;tkhlar. Kral once ba
zt muvaffakiyetler kazandiyse de Mans~~ 
re muharebesinde maglub oldu, 1250 de, 
Mtmdaki Turk ordu ve clonanmast ka
radan, denizden Dimyati siki§tirdt. Do· 
nanma frenklerin 32 gerrulik filosunu zap
tetti. Kral Sen Lui de bi.itiin ordusu ve 
~valyelerile beraber Turan ~ah'a teslim 
oldu. Biiyiik bir fidye vererek Dirnyattan 
evvela Suriyeye ve 4 sene sonta da me;n
leketine di:indii. M1smn Tiirk hiiki.imdan 
T uran ~ah bu seferde 30,000 Hac;hyt 
kth!;tan ~~irmi~. 80,000 Hac;hyt esir et• 
mi§ti. Bu zaferden sonra, Turan ~ah Su· 
riye iizerine yiiri.idii ve biitiin Suriyeyi 
alarak Urfaya kadar gitti. Fakat bir as
keri ihtilalde oldiiriildii. 

H ava vaziyeti 
Y e§ilkoy Meteoroloji istasyonundan 

aldtglmtz malumata nazaran hava, dUn 
yurdda dogu ve cenubu ~arki An:~dolu· 
da kapah ve mevzii yag!flt, diger b ')lge· 
lerde yagl~h gec;mi§, riizgar cenub vt ao

guda garbi istikametten hafif, Trak • 
yada §imalden, diger yerlerde cenubi is
tikametten orta kuvvette, Egede kuvvP.t
lice esmi~tir. 

ADLIYEDE 

6000 lirahk dava meselesi 
Tiiccardan Bam-i Dogan tarafmdan 

a~tlan ve evvelki giin tstanbul li~iinci.i 
ceza mahkemesinde bakllan bir emni • 
yeti suiistimal davasmdan, diinkii sa • 
ytda bahsetmi~tik. Dava olunan Cemil, 
diln gazetemize mi.iracaatle eben, Bahri 
Doganm katibi degildim. Kendisi, asll 
ve esast olm1yan senedleri benim ald1 • 
gtml iddia ederek, bir igbirar tesirile 
boyle bir dava a~mi§tlr. Ortada ahnan, 
verilen tek bir para bile yoktur. Mah • 
keme dosyas1 ve tahkikat safhas1 da bu
nu gostennektedir. Muhakeme sonunda 
beraet ed·ece~ime kanilm• deml§tir . 

15 sene hapsine karar verilen 
hirSIZ 

di. 

Ata Bey (Ay Bey) ve zevcesi ~ece• 
retiitdiir isminde bir Turk kadmt Mtmda 
hiikumeti ele ald1lar. Ay Bey 1252 de 
Eyyubilerin son hiikiimdan E~refi hal' e· 
derek kendi hi.ikumdarltgmt ilan etti. Bu 
suretle MISlrda tee§kkiil eden Kolemen 
devleti 1252 den 1390 a kadar bir bu· 
!;Uk am hi.ikiim si.irdi.i. Kolcmenler, Ey
yubiler zamanmda Kt~aktan getirilmi~ 
Turk esirleri idi. Bu esirler Cengizliler 
tarafmdan Kmmda Cenevizlilere satthr ve 
onlar vasttasile MISlra getirilirdi. Ti.irk· 
ler gayet cesur ve fedakar oldt.klan i~in, 
Abbasi halifeleri, Hindistan devleti ve 
Eyyubiler tarafmdan elde edilen Turk e-

., r-•(1" f; • - t ~ ........ ..,. JA. ..., • II. , .. . u, 
aleologos, bir mi.iddet ewel, Sel!;uk sirleri, aslcer olaralc lcullamhr; tc;lerin· 

Oldiirmekten 15 sene hapis karan ve· 
rildigi, s1k s1k vakidir. Htrslzhktan 15 
sene ceza verilmesi, pek seyrek vaki ()
Iur. istanbul asliye 4 i.incii ceza mah • 
j.E;mesi, diln ak~~m U.zeri M1g1r~b~ l.s • 
tninde birini, 15 sene 10 ay hapse man: 
kum etti. .~ 

,letine iltica etmi§, sonra lkinci 1zzed· den kumandanlar ve vezirler yeti~irdi. 
Key kaviis, 1stanbulun "~~pt~~dt f>a- ~===~~-,.-= .......... <""!!A~r~ka~st~v~ar~l= Sab1kah olan M1gttd1~, bu mahkeme· 

de, Ma~ka, Ayaspa~a, Taksim ve Bey
oglunun muhtelif yerlerindeki 11 apar
t1mana kapt, pencere kumak suretile 
girmekten ve kilid k1rarak yemek takt· 
mt, gramofon, kiirk v.s. tli.rli.i §eyler <;al
maktan muhakeme ediliyordu. Mahke· 
me, devamh surette h1rS1Zhk yapmasm1 

logos'a yard1m etmi§ti. Bir mi.iddet 
ra, lzzeddin Keykaviis, karde§ile yap· 
muharebede maglub 'olarak Paleolo

' a iltica etmi,ti. lmpara tor da on a rna· 
ine olarak Dobrucay1 verdi. 1263 te 
'Jsal t1k kumandasmda 12,000 Tiirkmen 
:si Sinobdan gemilere bindirilip Dob
aya sevkedildi. lkinci Keykaviis ile 

de~i Kthc Asian arasmda mi.icade· 
devam ederken Trabzon Rum devle-
3inobu zaptetmi,ti, F akat memleketi 
milerin namma idare eden Ulak Ha· 

vekili Siileyman Pervane 1263 te 
obu geri ald1. Dobrucaya giden Tiirk-
Bulgarlann tazyikile k1smen Kmm ye 

x;ak taraflanna iltica ettiler. K1smen 
h1ristiyan oldular. Romanyadaki Go
uz'lar bunlardandtr. I] 
:enevizler, lstanbulun istirdadmcla Pa 
ogos' a yapbklan yardrma miikafat o· 
1k Galata, lzmir, Kefe, Saktz, Mi
i ve Bozcaadada yerle~mek mi.isa-
ini aldilar. Burada ticarethaneler 

dular. Karadeniz ticareti Cenevizlile· 
eline ge~ti. 
\nadoludaki Selc;uk Tiirklerinin Bi
la muharebelerini ve onlardan sonra 

nanh Tiirklerinin yapbklan «Denizrle 
·kler>> faslma b1rakarak, son Hac;h se· 
erine, Filistin ve Suriyedeki Ha~hla
akibetine ktsa bir goz at~hm: 

Jlcr, 7 nci ve 8 inci Haflt selerleri 
\ltmct Hac;h seferi 1228 den l 229 a 

~ar, ~ok ktsa siirmii~tiir. Mmrhla~ da 
- ~l!lar da zayif olduklanndan M1str 

c 1h Melik Kamil, ikinci Frederik ile 
. -'~h. Kudi.isi.i on y1l mi.iddetle Hac;hla

kiraladi. lmparator, memnttnen, Al-
th - . 
l' Merhum All He.yde.r Alpe.got, cDenlz-

K rurklye~ adl1 eserlnde tu lza.he.tt verl-
20 -

-zzeddln KeykA.vUs ista.nbulda. !ken o-
la Blza.ns imparatoru arastnda verllen 

60 -ir Uzerlne On Asyadan Dobrlca•ya on 
95 kadnr TUrk ge~lr11ml~t1. Bunlar San
llO k adll yan mltolojlk tahslyetln ldare
O le ldl. Ka.llakra. merkez olmak Uzere blr 

~ftmet kurdu. Anadolu<ia.n gelen gB~
,!erle kuvvetlendl. Sar!Saltl~m. mUslU
~ ve hirlstlyan biitiln tebaast Uzt'rlnde 
llmdar otorlteslnden batka der!n b!r 
1evl nUfuzu da vard1. SarLSaltlk zama

t )a tzzeddln KeykA.vUsUn ka~tnlmasm
rr sonra, istanbuldakl men.sublart takl-

1 uRradiklari vakit Dobrlca Tilrkl-erl de 

l tmldl. Bunlarm blr kt.mn i1l~ettller, 
n kJSrnl da ortodoks olarak hayatlarmi 

ardtla.r kl mtiali.iman Tilrkler, bunlara 
k!iviis admdan gala.t ola.rak Gagavus 
er. 

Adanada 
miicadele 

hayvan 
faaliyeti 

Y aban domuzlar1 ve tarla 
fareleri itl~J ediliyor 

Adana (Hususi) - Vilayetimiz zirai 
mahsulatma biiyiik zararlan dokunan 
yaban domuzu ve tarla farelerile s1kl 
bir miicadele devam ediyordu. Bu iki 
cepheli miicadele neticesinde tarla fa
relerinin tahribatl hemen hemen hi~ 
indirilmi§ ve yaban domuzlarmdan da 
155 i oldiirUlmii§ti.ir. 

A.,iretlerin muayenesi 
Yazm, Toroslardaki yaylalarma gi • 

den, sonbahardan itibaren de ovadaki 
ki§laklarma donen a~iretlerin hayvan -
Ian, her y1l veteriner mi.idi.irli.igilnce gi
di§te ve donii§te muayene edil ir ve hay
vanlarda bula§tk hastahk goriiliince 
fenni tahaffuz tedbirleri ahntr. Bu yll 
da ayni suretle muayeneye ba~Ianml§ 

ve a§iretlerin umumi durumlarl da bu 
vesile ile tespit edilmekte bulunmu§tur. 

lthalat - ihracat 

ve sab1kah olmastm gozoni.inde tuta • 
rak, eeza mi.iddetini, 15 sene, 10 aya ~1-
karmak suretile arttrmt~hr. 
Es~en bir<;ok apartunan soydugunu 

ikrar eden M1g1rdtq, karan goriinii§te 
si.ikunetle kar§t.laml§tlr. 

MAI.IYRDE 

Tedaviilden kaldirilacak 
paralarimiz 

Yarmdan itibaren nikel bir ku~luk
larla bronz yilz para ve be§ kuru§lU'k -
lar tedaviilden kaldmlacak, maamafih 
bunlan bankalar ve malsandtklar1 bir 
sene mlid._detle kabul edeceklerdir. 

$EHIR IST.RRI 

lkbsad isti~are heyetinin 
ic;timalar1 

$ehrin ikttsadi va:ziyeti hakkmda tet
kikat yapmakta olan ikbsad isti9are he
yeti, pazartesi gilni.i tekrar toplanarak 
mesaisine devam edecektir. Bu husus
taki tetkikatm bir an evvel bitirilme -

$ehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasmm sine ~ahs1lmaktadtr. 
ne§rettigi bir istatistige nazaran ge~en Cocuk hah~eleri tahaisatl 
sonte~rin aymda .Adanaya 330,874 lira- Belediye tarafmdan §ehrin muhtelif 
hk mal girmi~ ve 947,530 lirahk da A- noktalarmda tesis edilecek ~ocuk bah • 
danadan ihracat olmu~tur. Bunun, ge - ~eleri i~in elli bin lirahk tahsisat temin 
~en senenin ayni ayr ile mukayesesin· olunmu~tur. Belediye reis muavini Ra
de, ithalatta 60,146 ve ihracatta 415 ,680 uf, Eminonii, Fatih ve Beyoglu kaza -
liral!k bir noksanla kar~1la~mz. :ithalat larmda tespit olunan bah~e yerlerini 
ve ihracat maddelerinin ba§hca kalem- mahallinde gormii~tiir. 
leri §Unlardtr: Bu kazalarda muhtelif yerler tayin 

!hracat: Pamuk, ~igid, pamuk yag1, olundugu i~in bunlardan bah~e ittihazl
~i~id kiisbesi, un, susam, iplik, bez, ya- na elveri§li bulunanlar aynlarak bir lis
pagt, barsak.. tesi yap1lm1§hr. Bu liste Belediye riya-

1thalat: Ziraat aletleri, petrol ve ben- setine verilecek ve yakmda faaliyete 
zln, ~tmento, hurdavat, kahve, ki:isele, g~ilecektir. 
mensucat, §eker, makine akmast. KOLTOR ISLERI 

Ticaret ve Sanayi Odas1, yukandaki 
mukayeseli rakamlarm anlattlgl, ge~en 
y1lm ayni ay1 ile bu ay arasmdaki, mil
him farkm sebebini, ne§rettigi istatis · 
tikte izah etmemektedir. 

!kbsad Veka.leti mi.ifetti~lerinden 
Rahmi C>renle muraktb komiser Vefik 
Balorada bir miiddettenberi ~ehrimiz 
Ticaret ve Sanayi Odasm1 tefti~ etmek
te idiler. Son giinlerde Odadaki tefti§ -
lerini bitiren bu iki zat, Ticaret ve za. 
hire borsasm1 tefti§e ba~laml§larchr. 

V erilecek konferanslar 
Ba~muallimler, dUn istanbul birinci 

ilkmektebinde bir toplanb yaparak, 
mekteblerde azami surette temizl lgin 
temini i~in talebelere bu balnmdan 
konferanslar verilmesi i§ini konu§m~
lardtr. 

Bugiin de ayni mevzu etrafmda ko • 
nu~ak ilzere lise ve ortamekteb mi.i. -
di.i.rleri bir toplantl yapacaklarchr, 

lira tevzi etti 
Geyve (Hususi) - Ziraat Bankasmm 

Geyve ~ubesi kazanm 35 koyilne 34 bin 
lira miiteselsil kefaletle ve bir sene va
de ile tevzi ettigi para, ki:iyli.iniin istih
sal kabiliyetinin ~ogalmasma ve Geyve 
piyasa ve pazannm hararetli ahm sa -
hm hareketlerine ve ikbsadi biinye -
sinde in§irah ve inki~afma arnil olmt1§
tur. Diger taraftan !nhisarlar idaresi -
nin ve bir Turk firmasm1 ta§lyan bir 
miiessesesinde tiitiincii koylere avans 
para tevziatl ki:iylilyii son derecede 9e
vindirmekle beraber bu krediler dolayt· 
sile bi.itiln noksanlarmr ve ihtiyaclanm 
gideren koylil kl§llk zer'iyatma biitiin 
kuvvet ve hararetle ve erruniyetl-e de -
vam etmektedir. Havalar, zer'iyata mii
said bir ~ekildedir. 

Y ol ihtiyacz 
Koy kanununun mecburt i§ler meya

nmda koyden hilkumet merzekine ve 
pazarlara giden yollarm yapmasml ve 
yapbnlmastm ~mirdir. Koy kanununun 
1926 senesinde mevkii mer'iyete girdi~i 
ve §U suretle aradan 12 sene gibi uzun 
bir zaman ge~ti~i halde kazanm mev -
cud 120 koylinden ovada bulunan bir iki 
koy istisna edilirse koylerden kasabaya 
ve istasyon mevkifl-erine hi~bir koyde 
muntazam bir yol yoktur. Hele 'lo~ za • 
manlan, koyli.i. mii§klilatla pazarlara ge. 
lebilme'k1tedir. 

Koylii, yolsuzluktan piyasasmm lia • 
raretli zamanlannda mallarm1 satama
maktadtr. 

Kazada muntazam bir Jroyci.i.liik t~
kil~tl mevcud bulunmasma ve koylii • 
ni.in kalklnmaSl i~in bir~ok talimatna • 
meier, emirler, programlar olmasma 
ragmen her nedense koyliini.in bu yol 
i§i koyliiye mi.ifid olacak bir sahaya in
tikal etmiyor. Koy kallonma program· 
larmm ba§mda bulunan koy yollarmm 
bir an evvel ba~anlmaSl koyli.iniin ha • 
yatl namma ~ayani temennidir. 

Egenin mahsulleri 

Borsada •• numune ve 
••eins itt~rine sablacak 

fzmir {Hususi) - Ankarilya g.itmi§ 
olan vali F azh Ciilec;, §U iki mevzu Uze• 
rinde de ehemmiyetle duracaktu: 

1 -·- Ti.itiin ma•hsuli.iniin sah~ 1ekli. 
2 - T uristik yollar. 
lkttsad Vekaleti, evvelce, ti.itiin sat!· 

§llltn borsaya almmast, sati~lann muay -
yen bir tarihte ac;dmast gibi fikirler iize
rinde tetkikat yapilmasml Vilayete yaz
mt~tJ. Vilayet, alakadar daireler kana
lmdan bu mevzuu tetkik ettigi gibi Par
ti vilayet kongresine i~tirak eden murah
haslarm ifadelerile de bu hususta kafi 
miktarda aydmlanmt' ve bir kanaat 
edinmi§ bulunmaktadtr. Keza, miistah· 
sil ve tacirlerle de bu hususta temaslarda 
bulunmu~tur. 

En mi.ihim nokta ~udur: 
Mutavasstt ellerin ortadan kaldmlma

Sl istenmekteair. Mahsul, lxlrsada niimu
ne ve cins i.izerinden sattlacaktu. Sah~ 
~kli, mi.istahsilin fazla masrafma, depo 
kirast ve saire vermesine mani olacak 
~ekilde haztrlanacakhr. Ancak bu su • 
retledir ki, mmtakanm muhtelif ko$ele
rinde, laalettayin ellerin c;evirdikleri rna· 
rifetlerin ve miistahsil aleyhine hareket
lerin oniine gec;ilmi§ olacakttr. 

Borsada satt$ esas1nm kabulii takdi • 
rinde, izmirde bi.iyi.ik depolar in~as1 icab 
edecektir. Bunun masrafmt c;tkarmak 
iizere de, tacirlerden, bir senelik istihsa· 
lattan kilo ba~ma hirer kuru~ ahnmasm
da mutabakat has1l olmu~tur. A$aih yu· 
kan, (300) bin lira toplanabilecektir. 
.$ayed, miistahsilden de ayni yard1m te
min edilebilirse, para (600) bin liraya 
c;tkacak demektir ki, bu takdirde, depo• 
lar daha esash. daha geni§ ve i§e elveridi 
olarak in~a edilecektir • 

T uristik yo liar: 
Vilayet turistik yollarmdan birinci 

ktsmmm in~aattm miinakasaya konmu' • 
tur ve martta faaliyete ge<;ilecektir. 
Turk, ecnebi bin;ok in6aat gruplan, mil· 
messilleri.ni ~hrimize gondermekte ve 
mi.inakasaYJ tetkik etmektedirler. 

Bu ktstm in~aat, I, 194,000 lira gibi 
bir rakam gostermektedir. Halbuki vi
layetin, bu taahhiidiini.i ifa etmesi biraz 
zor olacakhr. Bu itibarladtr ki, ya Hu· 
susi Muhasebe akaratmm kar~1hk goste
rilmesi, yahud da herhangi ba~ka bir ,e. 
kille bir istikraz akdine zaruret goriil • 
mektedir. Vali, bu mevzu iizerinde de 
alakadar V ekaletlerle tern as ederek. hirv· 
bir suretle borclanmam1~ olan ve her za
man taahhi.idlerini yerine getiren lzmir 
vilayetine bu yardtmtn esirgenmemesini 
istiyecektir. . u 

T uristik yollar dairesi bJ.s, 
1efi Em' 

I Kita_h_s_ergisi 
Son 15 senelik ne,riyat 

te~hir olunacak -Maarif Vekaleti, harf ink1labmm ilk 
giinlerinden bugiine kadar a§a~ yukan 
yekunu on be~ bini bulan ne§riyata aid 
biiyilk bir sergi haztrhyacaktlr. 

Mart bidayetinde Ankaradak! Sergi 
evinde, biitiin evi l§gal etmek iizere a
~tlacak alan bu sergi, kiiltiir hamlelerl
ni tespit edecek bir vaziyette buluna -
cakhr. 

Bu bilyi.ik nesriyat sergisi ic;ln Sergi 
evi 9imdiden taksim edilmistir. Sergide 
miiteaddid paviyonlar olacak ve sat~ 
da yap1lacaktJr. 

Binanm list krsnu, hususi ve resmt 
ne§riyatla gaZ'ete, mecmua ve mekteb 
kitablan olmak i.izere dort bliyi.ik kis
ma aynlacakttr. 

Hususi ne~riyat klsmmda, biltiin 
memleket dahilinde hususi tabiler ta
rafmdan bastlan her ~esid eser te§hir 
edilecektir. Diger k1s1mda ise, umum1 
ne§riyatm yi.izde ellisine yakm bir e
hemmiyeti haiz olan biitiin resmi ne§ • 
riyat gi:ister ilecektir. 

'Oci.incii kisim, gazete ve mecmualan. 
mtza tahsis olunacakttr. Serginin alt 
ktsmt, felsefe. dinler, fiziyoloji, nazar1 
ilimler, tatbiki ilimler, gilzel san'atlar, 
edebiyat ve tarih olmak Uzere paviyon
lara ayr1lacaktll1". 

Bu suretle yurd dahilinde bas1lan bii
tiin kitablar, bu taksime tab! tutularak 
ayr1 ayrt paviyonlarda te§hir ve sat19a 
arzedilecektir. 

VII.AY~TTE 

V ali bugiin geliyor 
Ziraat kongresine l§tirak etmek, Vi

lAyet ve Belediyeye aid i§ler hakkmda 
alAkadar VekAletlerle temas eylemek 
ilzere Ankaraya gitmi§ bulunan Val! ve 
Belediye reisi Llitfi K1rdar oradaki me
salsini bitirm~ oldu~undan bugiln ~eh
rimize gelecektir. 

SAGLIK ISLERI 

Grip vukuah 
Havalarm ltttradstzlt~t devam etti • 

~inden grip vukuati gittik~e ~o~almak
tadrr. Mekteblerde, devaird~ gelmiyen 
talebe ve memur saytSl artmaktadtr. is
tanbul Vilayeti hlfziss1hha komisyonu 
Mh ~ih?il 'lstanbu~ VUaye i v~ mua 
vlnl U ainln ba~kanll~mda toplana -
Pak ehr-in Slhh-i vaziyetini gozden ge • 
<;irecektir. 

Bir motor bath 
'Oc; gun evvel, BUyiik~ekrnece koyiin

den Tevfik o~lu Sabahaddin, Rifat Qa
vu~ oglu Mehmed ve Ka~if ~lu Mehmed 
admda ii<; bahkc;1 bir motorlii bah~1 

kay1gile bahk avlamak i11in Marmara 
Ereglisine gitmi~lerdir. Bah~1lar bu • 
rada iki giin avland1ktan sonra Saba -
haddin, evvelki giin, diger iki arkada§t· 
nt Eminpa§a iskelesine bnakarak mo • 
torle Qekrneceye dogru yola c;tkmi§tlr. 

Tam <;ekmece a~tklarma geldigi Slra
da motOr bozulmus ve sularm cereya • 
mna kaptlmi§br. Bu vaziyet, Ye~ilkoy 
a~1klarmdan ge~;mektoe olan Antalya 
vapuru mi.irettebab tarafrndan goriile
rek kazazede motoriin imdadma ko • 
~ulmu§, bi.itiin gayretlere ragmen mo -
tor batm1~br. Sabahaddin Antalya va -
puruna almmak suretile kurtanl.Jlll§tlr. 

.-.•. -
<;1r~ir cinayetinin faili 

araniYor 
Qtr~uda Sanayi mektebi tale'besinden 

Hasam oldi.irdi.igii anla<>llan katil Rifat 
hala bulunamam1~br. Her tarafta aran
maktadlr. Anadoluya g~mesi ihtimali 
iizerine icab eden tedbirler allnmt§tu. -·-·-Ayagl kaymi§ 

'Oskiidarda Do~anctlar, Akarca soka
~mda 15 numarah evde oturan Hilmi 
oglu Mehmed, diin, Vapur iskelesinde 
dola§trken birdenbire ayag1 kaymt!l ve 
dii§erek yaralanmt~br. Yarah, tedavi 
i~in hastaneye kaldmlm1~br. -···-IRTlHAL 

Mu§ meb'usu Bay Naki ile Qorlu 
Hazne vekili avukat Ali ve Nuri Bay
larm biraderleri, Adliye Vekaleti Ceza 
!§leri mi.idiirii Haydar Nakinin amcasl 
miralay miitekaidi Hasan Askeri Bey 
tahtt tedavide bulundugu Haydarpa§a 
Nii.mune hastanesinde olmii§ti.ir. Mer • 
hum eski Yunan muharebesinde bulun· 
duktan sonra Balkan Harbinde alay 
kumandanhgile Harbi Umumide ikinci 
f1rka •kumandanb~mda cansiparane hiz· 
met ettigi gibi mi.itareke esnasmda A
nadoluya ge~;erek istiklal Harbinin so
nuna kadar ~ah§ffil§br. Memlekoetine 
sadtk ve bihakkm asker olmasile te • 
mayiiz etmi§ti. Allah rahmet eylesin. 
ve ailei kederdidesine d"e sabrr cemil 
versin. 

~emurundan te~kki.i1 ebnektedir. Bi -
rind klSlm lzmir • Kar~Iyaka, lzmir -
Bornuva, 1zmir • Buca, lzmir • T orbah, 
• -..... ;T lnciraltt • Bal<;ova ve T epekoy -

·:fan ibarettir-

Siyasi icmal 

italya • Tunus • Suriye 
a talya, Akdenizde tefevvuk ve haki-0 miyet davas1 yo lunda, F ransa ile gi· 

ri§mit oldugu ve sonuna kadar ayak 
direyecek gibi g()ri.indi.igii sava~ta, her 
giin yeni bir mesele c;tkarmaktadtr. Son 

defa ileri si.irdi.igi.i rne~lelerden biri Tu
nus'un bir F rans1z topragt olmadtgl iddi· 
astdtr. ltalyantn; devlet ~efi «Bey» un· 

vamm ta§tyan ancak bir T unus milli hU.. 
kumetini tamdtgtnl ve Tunus'taki hal • 
yanlann kapitiilasyon haklan vaktile T u
nus Beyi ile yap1lan muahedelere dayan

dJgmt, hatta F rans1z i~galinin, T unus 
milll hi.ikumetinin devarn ve bekast ~ar· 
tile halya tarafmdan kabul edilmi§ bu· 
lundugunu ltalya hiikumetinin fikirlerini 
negreden Roma matbuatJ yazmaktadtr. 

Bu miitalea ve nazariyelerden c;tka· 
nlan neticeler de §unlardu: F ransa, T U• 

nus'taki -ltalyantn iddiasma p;ore 150 bin, 
Franstz is.tatistiklerine gore 95 birr hal· 
yamn tabiiyetine ve bunlann 1talyan kon· 

solo&lanmn himaye ve kaz.a haklarma 
dokunamaz ve bu haklan vermi$ olan 
Tunus Bevligine de ili§emez. Fransa 
hodbehod Beyligi ilga edecek olursa t. 
talya, Fransanm bu hareketile lngiliz 
ltalyan muahede~inin esast olan Akde· 
niz mtivazenesini bozulmu~ sayacak ve 
binaenaleyh !talyamn biitiin varhgm1 teh· 
likede addederek bir miidafaa harbi ya

!)acakbr. 
hte bu~a meydan buakmamak it;in 

Fransa hi.ilkumeti, 1935 senesinde imza· 
lanm1~ olan Frans:z • !talyan anla!ma· 
smm feshini bildiren !talyan nota•ma Vf!T• 

mi~ oldugu cevabm metnini, lngiltere 
hiiki.imetine de bildirmi~ ve bu miina-
5ebetle Lopdradaki Franstz Bi.iyi.ikelc;isi 
Fransanm ltalyan taleblerine kar~t ht'i 
bir vaziyet ahnt, oldu~unu ve bunu !tal· 
ya hi.ikumeti ve matbuatl bugiin kuBan• 
d1g1 lisant tebdil etmedik<;e asla degi~ .. 
tinniyecegini, binaenaleyh !ngiliz Ba~ • 
vekilinin ne F ransa hiikumeti nam:na, 
ne de kemdi hesabma ltalyanm taleh!eri 

hakkmda temas ve miizakerede bulun· 
mast icab eyledigini ehemmiyetle kay-

detmi~tir. 
Bu suretle lngiliz. Ba§vekilinin Roma· 

da ftalya ile F ransanm arasmt bulm11k 
icin bir tavassut ve te~ebbi.is yapmast im· 
'kam a tan se edilmi olu" . Fr nsa, 
ne dogrudan dogruva ne de fngllrere va .. 

ntasile talyanln taleblerine yana~m\V' • 
cak dPmektir. Bunu iyice anlatmak i<;in. 

tam !n~iliz Ba§vekilile Hariciye Nazi
rmm Romaya gittikleri giinde, Fram,z 
Batvekilile Haricive Nazm Tunus'ta bu-. 
lunmu~ olaraklardtr. 

Fransa, halyaya verdigi cevabi noh· 
da, Mussolini - Laval muahedesinin, tas• 
dik ve tatbik edilmemi§ olmast pahane· 
sile feshedilemiyecegini ispat dmi~tir. 
$oyle ki mezkur muabedeni·n Frama 
parlamentosu tarafmdan tasdik edi\mi§ 
oldugunu ve tatbik mevkiine d.e konulup 
!talyaya yi.iz binlerce kilometre murab~ 
bat arazi teslim edilmi~ bulundugunu ve 
Ha~§istan meselesinde, Fransamn, Mil-
1etler Cemiyeti kan.rlann1 icradan ba~ka 
ltalyaya kar§l b:r harekette bulunmadJ• 
gtm bildirmekle iktifa etmi§ ve yeni mii
zakereye f .. ansanm ba~hyacagma dair 
l-.jrl-,;r i~ar~tte bulunT""<~T'I'li§bT. 

Franstz matbuab, 1talyanin Almanya 
demek olmad1gtn1 ve binaenaleyh kendi
sinden korkularak F r~tnsanm yelkenleri 
suya indirmesine ve !ngiliz B a$vekili:1i 
tavsit eylemt>~ine liizum olmad1gtnt ~ 
yan ederek Daladye•nin karanm tasv:h 
et,.... ektedir. 

1talya ise, sava§ ve davasint kuvvet!en· 
d~rmek i~in mesele iiz.erine mesele c;t • 
hrmakta devam ediyor. Tunus Beyli • 
gine dokunulam•yacagt meselesind~n 
sonra Suriyenin daiml surette Fransanm 
mandast altmda kalam1yaca~1 ve bu A· 
,.ab memleketine istiklal verilmesi zarurt 
l,ul•·ncln~u ;ddi~••nt iler:ve sihmihti.ir. 

ltalyan matbuatmdan Messaggero, 
Fransanm rnalum Londra muahedes::e 
!talyaya arazi tavizattnda bulunmag1 ta• 
ahhi.id ettikten ba§ka Akdenizin umumi 
mil'Vazenesinin muhafazasmda ltalyamn 
menfaati mevcuJ oldugunu tammt§ bu· 
lund.ugunu, Suriyenin F rans1zlar tarafm· 
dan i~alile bu mi.ivazenenin haleldar ol• 
duogunu ve §imdiki bahri ve havai vazi· 

yete gore bu i~gal yuziinden bozulan mU· 
vazenenin halyan lmparatorlugunun em· 
niyeti ve huzuru ic;in ehemmiyet kesbet· 
tigini yazml§hr. 1talya, T unus mesele • 
sinoden sonra Suriyenin istiklalini de bii
yiik bir mesele yapacak demektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhurlyet 
NBshan 5 kuro$tur. 

Abone $eraiti: { 
Senellk 
Alb ayh.k 
Oc ayhk 
BJz ayllk 

Tiirkiye Harle 
icln teln 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • ~oktur 



SON HA.BER LE~ 

Romanyan1n harici • • s1yaset1 

Y eni Hariciye Nazirinin 
radyoda sOyledigi nutuk 

<<Romanya, Tiirkiye ve kendisini 

yakia,tJran Yunanistana 

Antant1na da 

Balkan 

istinad etmektedir)) 
Biikre§ 30 (a.a.) - Rador ajans1 bil • Tiirkiye ve Yunanistana yakla§ttran 

diriyor: Hariciye Nazm Gafenco, Ro - Balkan Paktma da istinad etmektedir. 
manyanm dl§ politikas1 hakkmda rad- Romanya, diger kom§U Tuna mem -
yoda a§ag1daki nutku soylemi§tir: leketlerile de, bu memleketler mii§te-

c- Romanya, ban§ politikasl takib rek menfaatleri ve tesaniid liizumunu 
etmektedir. Beynelmilel hayatm ger~ek miidrik olduklan nisbette, miimkiin o
ve tecriibelerini ve eski sad1k dostluk- Ian en iyi anla§maya iri§mege cyah§a -
Ian gozoniinde tutan bu politika Ro - cakttr. 
manyamn hak ve menfaatlerini miida- Sovyetler Birligine gelince, Roman -
faa eder. Bu politikamn kuvvet ·kaynag1 ya, ban§ protokol ve paktlan ve miite
ancak memleketin i~inde bulunabilir. arnzm tarifi hakkmdaki protokolla 
Rumen §iiuru ve biitiin fedakarhklara kuvvetlenmi§ olan pasifik ve iyi kom -
amade olan ordusu, Romanya, insanhgm suluk miinasebetler ini idame edecektir. 
ban§ arzusunun ancak milletler arasm- · Naztr, ekalliyetler meselesi hakkmda 
da te§riki mesai ile miimkiin olacagma demi§tir ki: 
inanmakta berdevamd1r. Ban§ arzumuz c- Romanya, miistemleke impara • 
§imdiki ahval ve §eraiti gozi:iniinde tut- torluklarmdan Yahudi meselesinin mus
maktadlr ve bah ve orta Avrupamn bii- lihane ve devamh bir surette hallini ve 
yiik devletler arasmdaki her tiirlii an- beynelmilel tedbirlerle muhaceret im -
la§ma ve yakla§ma gayretlerini alaka kamnm artmlmas1m istiyecektir. Bii -
ve sempati ile takib etmekteyiz.• tiin ekalliyetler memleket kanunu esa-

Nazlr, bundan sonra Krahn, Londra, sisinin ve ikanunlarmm derpi§ ettigi 
Paris, Briiksel ve Berline yapbgt ziya- haklardan istifade edeceklerdir. Ekalli
reti hatulatarak: 

c- Bu ziyaret, Romanyanm barl§ i~in yetler ic;in bir umumi komiserlik ihdasl 
ve buna aid dahili nizamnamenin ne~ri 

~ah§Ilan her yerde hazlr bulundugunu biitiin ekalliyetlerin hukukunu tasrih 
gosterir• demi§tir. 

Gafenco, italyanm ' tlCl kudretini edecektir. Yalmz faaliyetlerini devle • 
sena ettikten sonra, dt- ...t Avrupasl dev- tin kadrosu ic;inde tutmak istemiyen e
letlcrinin miihim roliinii kayd ve Av • kalliyet unsurlan bu hukuktan istifade 
rupa muvazenesinin ve huzurunun mii- edemiyecektir. 
h im bir ktsm1 itibarile bu devletlere Romanya, taahhiidlerini hic;bir Ro -
ba~h bulunduguna i~aret etmi§tir. manyahnm zarar verilmesine miisaade 

Romanya, Lehistanla ittifak politika- etmiyecegi istiklal ve toprak biitiinlii
sma, <;ekoslovak milletile sadikane gii esas1 dahilinde ifa etmektedir. 
dostluk politikasma ve Yugoslav miit - Biitiin ideolojik cereyanlan redde • 
t efiklerile de butiin sahalarda te§riki den Romanya ayni zamanda dt~andan 
mcsai politikasma devam etmektedir. her tiirlii miidaha1eyi de reddetmekte-

Keza, Romanya, kendisini dogu ce - dir. Zira istiklalin her tiirlii d1~ niifuza 
nubi Avrupanm iyi nizammt miidafaa kar§I miidafaas1, bart§m her tiirlii harb 
hususunda gorii§lerine i§tirak ettigi tehlikesine kar§l mudafaasl demektir ... 
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. emel, Almanyaya . iran . ile , Fransa 
--....:;;.;.~~=-:=--

ilhak e i ece mi? aras1nda gerginlik 

Diet'in ikincikanunda 
boyle bir karar ver

mesi bekleniyor 
Londra 30 (a.a.) -Alman meseleleri 

hakkmda iyi malumat almakta olan 
mehafil, Memel'in ikincikanun bidaye
tinde Almanyaya ilhak edileceginin 
~ok muhtemel oldugu miitalesmdad1r. 

Cok iyi bir Alman menbamdan alman 
m; lumata gore, Memel Dieti ikincika
nun aymdaki ic;tima1 esnasmda ilhak 
lchinde karar verecek ve Almanyada 
Litvanyamn Memel'in Alman halkmm 
kendi mukadderatma sahib olmak 
haklanm tammamas1 halinde vaziyet 
alacakttr. 

iyi malumat alma}cta olan mehafil, 
bu ilhak hadisesinin i c;tinabl nakabil ol
dugu ve ingilterenin sarfedecegi faali
yctin diplomasi ~erc;evesi haricine ~1k -
m1yacag1 fikrindedir. Maamafih Alman
yanm veni darbesi t ahakkuk ettii'l;i tak
d 'rde ingilterenin Alman ikhsad Na -
z1rt Dr. Funk'un Londra seyah at inden 
sarft nazar etmesi muhtemeldir. Bu se
yahat , Dr. Sch acht'm seyahati esna,sm
d:l kararla~tmlmis olup gayesi, miilte
cil er meselesinin halli halinde, !m~ilte
rc il e Almanya arasmda bir ticarl ade
.mi tecaviiz m isakt akdi ic;in miizakere
lcr icra €tmekti. 

Almartlarz miicaJeleve aavet 
Berlin 30 (a.a.) - Memel'deki Alman

b rm Iideri olan doktor Neumann sene 
,<''1TIU miinasebetile n esr ettigi bir mesaj
rlq diyet m eclisi intihabatmm netice -
1 ~ i ni h attrlatmakta ve vatanda~?lanm 
.. "If" em el'in kurtulm ast igin, m iicadel·e -
~ .., riavet etmektedir. 

nr. Neumann mesajmda bilhassa §oy
lr rlemektedir: 

c - Biz muzaffer olduk. Fakat bu za
.- ~ ,.; miz kat'i _degildir. Miicadele ancak 
< -ndi ba~ladt. cMemleketim tekrar hiir
- ·•pte kavu§mahd1r:. diyen Fiibrerimi
r ' hedefine h eniiz vanlmamt~br .. 

"' "<>mel Almanlanna, Almanlar1 dev
, · kurma kanununa tecaviiz etmekle 
:-· am etmek ic;in vesikalar tophyan Uk
. " namn polis memurlarma kar§I mii
t ·akktz davranmalanm tavsiye ede -
r '11.• 

Filistinde lngiliz askerlerine 
kar§J hiicumlar 

Kudiis 30 (a.a.) - Kudiis mmtakasm
daki biitiin Arab ~oforlerin elinden ruh
satiyeleri geri ahnmi§hr. Buna sebeb, 
Arab §oforlerin idarcsindeki otomobil
lerden s1k s1k ingiliz askerlerine ate§ 
~dilmesidir. 

Tahran 
. bir 

Bazl ne,riyat 
saray1nda fena 

tesir yapb 
Paris 30 (a.a.) -iran el~isi Sipahbu

di, bu sabah Hariciye Naz1rma tranla 
Fransa arasmdaki diplomatik miinase -
betlerin ~nkitaa ugrad1gm1 resmen bil
dirmi§tir. 

Bir kelime oyunu 
Paris 30 (a.a.) - Salahiyettar mah -

filler, iran hiikumetinin Fransa ile dip
Iomatik miinasehetlerini kesmege karar 
verdigini ve bu karanm dUn Tahranda
ki Franstz elc;isine bildirdigini teyid et
mektedirler. 

iranm Paris sefiri Sipahbudi yarm 
sabah Hariciye Nazm Bone'yi ziyaret 
ederek miinasebetlerin kesilmesine a_. 
mil olan sebebler hakkmda izahat ve -
recetktir. Malum oldugu ve<;hile bir se
ne evvel iramn Paris el~isi iran $ahmi 
istihdaf eden bir kelime oyununu muh
fevi bir Franstz mecmuas1m Hariciye 
Nezareti nezdinde protesto etmi§ti. Bu 
kelime oyunu o zaman Tahran saraytn
da fena bir tesir birakmi~b. iyi haber 
alan mahfillere gore, §imdi miinasebet
lerin kesilmesi i<;in ileri siiriilen sebcb
ler de ayni mahiyettedir. Son zaman -
larda gazetelerde r;1km1~ olan baz1 ma
kaleler Tahranda pek fe~a bir sekilde 
kar§Ilanmi~hr. Sikayeti mucib olan ga
zeteler meyamnda istihza addedilemi -
yecek olan kelime oyununu ihtiva eden 
mizah mecmuas1 da bulunmaktadtr. 

Dr. Gobbels iyile,ti 
Berlin 30 (a.a.) - iyi malumat al -

makta olan m ehafil, Gobbels'in sihhati
nin salah bulmakta devam etmekte ve 
kendisinin noel yortusu ic;in ikametga
hma donmii§ oldugunu teyid etmekte
dir. Mumaileyhin Alman radyosu tara
fmdan yarm saat 19 da irad edecegi ha
ber verilmi§ olan an'anevi yeni y1l hita
besini soyliyecegi iimid edilmektedir. 

( KISA HABERLER ) 
* ROMA 30 - Japonyanm yenl Roma 

biiyiik el~isi l;liratori To~io, diin ak~am bu
raya vasll olmu§ ve istasyonda ~ok hara
retli bir surette kar§llanmJ~trr. * LONDRA 30 - Norve~;li Hard Sandvik, 
kapah blr sahada 23 metre atlamak sure
tlle kayakla atlama diinya rokorunu klr -
inl§tlr. * STOKHOLM 30 - Isve~le Finlandiya 
arasmda Aaland adalan hakkmda cere -
yan etmekte olan miizakerelerin ik1 mem
leket Hariciye Naz1rlarmm yak1nda, ihti
mal Stokholm'da yekdigerine mlilaki ol -
malarma medar olacak bir safhaya girmi§ 
oldugunu Tidningarna Telegrambyrah ga-

zetesi yaztyor. 

Latifeyi b1rakabm ! 
(i5) az1 gazetelerimiz anketler 
~ yapmt,Iar : «Konservatu

var m1, yol mu? » 
Halk, bir ag'IZdan: « Y ol! » di

yor. 
Sorgu eksik. «Konservatuvar hi

nasi rnt, yol mu» olacakb. Buna 
ragmen cevab degi~miyor. 

Baska bir gazetede bir arkadasl-, ' 
m1z «Zarf ve mazruf» adh yaztmt-
za ili,iyor ve degerli bir muharri
rimizin fikirlerine stgmtyor. Bu fi
kirler ~unlar: «Bazan bina her~ey 
demektir. Ankarada stadyom ya
ptlmadan evvel spor seyircileri bir
ka~ yiiz ki,iydi. ~imdi yirmi be~ 
binlik tribiinler az geliyor. Aile 
ktzlannm ni~in sahneye merak et
mediklerinden ~ikayet ederiz. «Se
bebi sala, sahneler! » Bu ailelere 
Paris tiyatrolarmm sahnelerini gos
teriniz. Ktzlarmt bu sahnelerin •e
refli dekoru i~ine atmak i~in bir
birlerile yaru}acaklardtr. » 

Uahi arkada~lar, i'i latifeye ~e
virdiginize hiikmedecegim geliyor. 
T aksim stadyomu berbaddtr ve 
hmcahmc dolup ta~ar. Dolup ta~
masa bile stadyom ve tiyatro ayni 
fey midir? Futbol, oyuncu i~in de, 
seyirci i~in de saha ister; halbuki 
Istanbul tiyatrolar1 dar degil, hal
ka bol geliyor. ~iinkii bombof ol
madtgl zamanlar yartya kadar bi
le dolmuyor. Aile ktzlarmtn sah
neye ~1kmamalarmt salaf ve beton 
farkmdan ~ok derin sebeblerde a
rtyahm. Eger bu memlekette ha
kiki manasile bir tiyatro san'atl 
yaratmak bir yap1 kalfasmm elin
de olsaydt, Ankaradaki Halkevi
mizin bir~ok Paris tiyatrolanndan. 
daha genif, daha liiks, daha mii
kemmel ve hi~ siiphesiz daha se
refli sahnesine k;zlarmt atmak i~in 
biitiin aileler yartttrlardt! Halbuki, 
ne yaztk! 0 tiyatro salonumuz sl,a 
mevsimin yiizde doksan giinii hom· 
bottur. 

llahi arkadatlar, latifeyi btrakl· 
mz da ciddi konutahm: Bu mem
lekette yalmz yeni yetiten ktzlan
mtz degil, erkeklerimiz de kendi
lerini aahneye atmak icin yarJ et-
miyorJar. u 

Bir~ok sebebleri bir tarafa hira
kahm da en hathcaSim alahm: 
Sahne artisti a~ kahyor! Devlet 
bunu bildigi i~in Ankarada bina 
yapmadan evvel tiyatro mektebi 
a~b ve mezunlarma maaf bagla
mayt taahhiid etti. Memlekette 
gene ktzlartmtz ve erkeklerimiz, 
tiyatroya oldugu kadar heykeltrat· 
hga da alaka gostermiyorlar. Hey
kelin bin a ile ne alakasl var? Fa
kat memlekette heykeltraf da a~ 
kahyor! 

Eger bir yapt kalfasmm sihirli 
~eki~ sallayt,ile, tiyatro ve heykel 
an' anesi olmtyan bir memlekette, 
bu iki san'abn da dahileri -haydi 
mubalaga etmiyelim· birbirile ya
rifanlart dogacak olsaydt konser
vatuvar mektebine, hocasma ne 
liizum vardt? Hemen bir opera hi
nasi yaphrtr, «Bizim de biiyiik bit' 
operamtz var! » diye kollartmtzt 
kabarbrdtk. 

~iiphesiz mektebden ba~lamak 
laztmdt ve oyle yapbk. Latifeyi bt
rakimz da bu ufactk mekteblerin 
tekemmiil ettirilmesine ~ah"ahm. 
Arkadastmtz: «Tahsili kemalat 
kern alit !le olmaz! » miSramt ha
brlabyor elbette! Konservatuvan
mtza alet IazJm old·ugunu ilko11ce 
ben yazdtm. Fakat bina ne musiki, 
ne de tedris t)l "'!tidir. Boyle bir id
dia, herhangi bir oda ke> .... ·c;~m v\
yolonsel zannetmek olur. Latife,ri 
btrakahm! 

PEYAMI ~AFA 

Amerikada casuslara ka1"§1 
§iddetli tedbirler alm-:h 

Va§ington 30 (a.a.) - Amerikada ca
susluk tarassudu her tiirlii vesaite mii
racaat edilmek suretile arttmlm1~br. 

Bilhassa Hazine Nezareti, b 'nlerce a
janma casusluk faaliyetini gizler gibi 
gordiikleri her tiirlii ni~aneyi derhal 
nezaretteki hususi bir servise ihbar et
meleri iqin talimat vermi~tir. 

Alkol riilsumunu tahkike memur 
1400 ajanla, 250 giimriik m emuru, 600 
hudud muhafizi, uyu~turucu maddeler 
ka~ak~1hgmm tenkiline memur 225 a
jan, sahil muhaf1zlan istihbarat servisi 
zabitlerinden bir ~ogu, casuslarm faa
liyetlerine kar§t dikkatlerini artlrmak 
erori.J'li ~ · e.~ ... 

iKiNCl SERi 

YAZAN: 
RESAD NURI 

-3-

Miinevverde para fikri 
Benim mensub oldugum nesilde para 

nosyonu zaytfti. «Devletin darphanesi 
vardn. Makineye islimi bashib gibi dile
digi kadar para doker» diyenler ve ver
gi istendigi vakit «biz kim oluruz ki ko
ca devlete para verelim» diye hayret 
edenlerin malumatmdan ger~i bir iki par· 
mak farkhyd1. 

Fa kat ta~, agac, koyun gibi paranm 
da bir ilomi oldugunu, onun dogup bii • 
yiimek, ~ogahp azalmak, nihayet olmek 
gibi hadiselerinin de - npk1 ta$, agac ve 
loyundaki gibi - bir tak1m kanunlara 
tabi bulundugunu ogrenmemi~tik. 

Hele paranm ferd ve cemiyetlerin S3.· 

adet ve terakkisindeki rolunii bize biraz 
da tersine belletirlerdi. 

Fikretin «Para» ~iirindeki: 
«Varsa ~ayed be§erde bir vicdan 
Ya giirnii~tendir o ya alttndan» 

Beyti bize parayt butiin ahlakstzhk
larm anas1 olarak tamhrd1. 

Akifin Seyfi Babasmdaki: 
•Bir de bakt&m ki tek onluk dahi yokmu§ 

kcsede 
Milhiirilm boynunu bilkmii~ duruyor avare• 

Beyti ftkara]Jgi miisliiman faziletinin 
tac1, yiiksek ve temiz insanm talihi diye 
anlahrd1. 
«Et Zokmast laztm mt doyurmaz mt seni 

nan 
«Kahrolsun o lokma kOla pesmtutdei dunan• 

Beytine gore para kazanmak i~in di
lencilik ve haysiyetsizlikten gayri yol 
yoktu. 

Ekonomi kendinin ve ~oluk ~ocugu • 
nun bo&azmdan kesrnek demekti. Dovi1.i: 
«f~ten artmaz di~ten artar» dt. Servetin 
tarifi «Bir lokma, bir huka» idi. 

<<Midenin penceresi yok ki ne yedigin 
goriilsiin» yolunda iimmi saz ~airi imai
lan en biiyiik hikmetler yerini tutard1. 

Hatta bu f1karahk a~k1 «Allah insan1 
f1kara dininden ayumasm» !jeklinde du
alara kadar vamd1. 

Hasth para hakkmdaki bu nevi be -
yitler, ata sozleri, dualar uzun bir ma
zinin - tabir caiz-se - ideolojisi olmu~tur . 
Zahirde bir peyga.mber ~ehresi halaveti 
stostermesine ragmen son Osmanh Ti.ir
kiiniin ocagma incir diken sebeb ve amil
ler arasmda herhalde bu i<:leolojiye de 
hiirmetli bir mevki aymnak icab eder. 

*** 
Y eni rejim bahse~tigim neslin mUnev-

verinde birc;ok $eYler gibi para fikrini de 
degi$tirmi~tir. Edebiyatm tesirleri ger<;i 
tamamile kaybolmu~ degildir. Y1ktlm1§ 
bir ~iiriik agacm sarma$llklan gibi yathk· 
Ian yerde daha bir zaman yalanc1 rcnk· 
lerle kokmakta ve ya$amakta devam ede
ceklerdir. F akat paramn ferd ve mille tie-

rin hayatmdaki rolii arhk bir dereceye 
kadar anla~Jlml~hr. Onun hangi yollar • 
dan ne gibi ktymetler kar&Ihgt olarcik 
geldigini de az~ok biliyoruz. 

Zenginlik hakkmdaki hiikiimlerimiz
de daha adiliz. Paramn yagmur v.ibi 
her yere musavi bir olc;u ile dii$meme~ine 
hayret ve esef eden c;oban dii&iincesinden 
hayli u7.akla$ml~!zdu. Yalmz ... 

Y almz $U var ki neofitlerde ifrat he • 
men hemen bir kanundur. 1nktlabm ilk 
senelerinde dans neofitinde ne gordii!<.se 
$imdiki para neofitinde de onu goriiyo
ruz. 

Orta halli, hatta orta halliden de ruk
sek diyebilecegimiz insanlar arasmda bir 
halinden ho$nud olmtyanlar ziimresi tii
remi~tir. Buna adeta bir salgm denebilir. 
Bir avuc; akreb yureklerin ic;ini durma
dan didikliyor, zehire boguyor. Gozler 
kendinden bir lira daha fazla kazanana 
kar~1 hased ve kinden biiziilmii$, ~ehre • 
Jerde pazarda aldahlm1~ bir ki::iylii ~eh
resi uzunlugu . .. Tiirkiyenin bu yeni de
zan~ante'leri yaln1z yukanya degil biraz 
da etraflarma bakacak olurlarsa kendile
rine memleketin umumi servetinden dii
~n payl opiip ba$a koyacak vaziyette in
·sanlar olduklarml bir tiirlii goremiyorlar. 

Daha iyiyi, daha fazlayl istemek de
gil istememek su~tur. Bu arttk malum. 
Hatta kalblerde kapah kald1g1 miiddetc;e 
daha zengine tkar~I olan k1skanchk ve 
hiddet duygulanna da kan§mak fuzuli
dir. 

lnsan kendinde gordiigii deger nispe
tinde kaz.a.namadigma inanm1s olabitir; 
haks1z kazamlml$ baz1 servetler kar~!Sln· 
da bir isyan <luygusuna kaptlabilir. Evet 
bunlann hepsi malum. 

F akat gene malum olmas1 lazJm ~elen 
bir ahlak meselesi .demiyelim de hir ce
miyet estetigi davas1 vardu ki insam ic; 
alemine aid c;ir!Unlikleri c;mlc;tplak ac;t~a 
vurmaktan meneder. Vakar <lenen gtizel 
~yin hi~ olmazsa gori.ini.i$iinu korumak, 
jestini muhafaza etmek bu estetigin basit 
icablarmdandtr. 

Halbuki $imd.i - eski ke$kiillu vc te -
berli dervi~ dilencinin nefsine yediremi
yecegi - hir vakars1zhkla ac;hgmdan (ac;· 
hk kelimesini kullanarak) ~ikayet etn1ek 
hakiki fakirden ziyade orta halliler ve 
orta halliden daha yuksek bir ziimre ara
smda modadu. 

Daha fenas1 hu ~ikayet henuz yeti$me, 
huyiiklerinden terbiye ve misal alma c;a
gmda c;ocuklarla ytrbk elbisesi kinde 
stoik bir vakarla dimdik ba~m1 kald:ran 
fakir halka dinletilmekten de c;ekinilmi-
yor. 

Re,ad Nuri GtJNTEKIN 

~in - Japon harbi f Metaksas1n nutku 

Kanton etraf1nda biitiin Yunan Ba,vekili gencli
kopriiler berhava edildi ge bir hitabda bulundu 

Hongkong 30 (a.a.) - Japonlar, Kan
ton'un etrafmda istihkamlar yapmak -
tad1r. Japonlar, Kanton etrafmdaki yol
lan bozm~lar ve biitiin kopriileri ber
hava etmi§lerdir. 

Bir <;in ~etesi, Kanton civarmda 
Tungc.an sayfiyesine gelmi§ ve bir bas
km esnasmda Japon karargahma ate§ 
vermi§tir. 

Cinliler mukabil taarruza 
hazzrlanzyorlar 

~unking 30 (a.a.) - <;in gazeteleri -
nin bildirdigine gore, cenubi <;indeki 
milli kuvvetler kumandanhgt, halen, 
Kvantung eyalet inde gizli tutulan bir 
yerde bulunmakta ve Kanton'a yaptla
cak tteni'~ bir taarruzu haz1rlamaktadtr. 

Ruzvelt miihim bir nutuk 
soyliyecek 

Berlin 30 (a.a.) - Alman matbuati, 
Ruzvelt'in 4 kanunusanide kongrede o
kuyacagt mesajdan bahsederken kay -
duklan basbklara cRuzvelt'in miithi§ 
t eslihat planlan, totaliter devletlere 
kar§t yeni bir tezahiir niyetinde oldu
gunu gi:ist ermektedir:. diyorlar. 

Amerika ordu ve don anmasmm 13.000 
t ayyare ile te<;hiz -edildi~inden bahse -
den Volkischer Beobachter gazetesi: 

.:imkanlan hududsuz olan bu m em -
lekette harb ist erisi son haddini bul -
du• diyor. 

lngiltere Avustralyada tay
yare fabrikas1 kuracak 

Londra 30 (a.a.) - Daily Telegraph, 
And Morning Post gazetesi bugiinkii 
ba§makalesinde, Hava Bakanhgmm mii 
messillerinden miirekkeb hususi bir he
yetin, Avustralya fabrikalarmda son 
model ingiliz askeri tayyareleri imali
ni temin maksadile yakmda Avustral -
yaya gidecegini bildirmektedir. 

Atina 30 (a.a.) - Atina ajans1 bildi
riyor: 

Genclik te§kilati tarafmdan noel mii
nasebetile Ba~vekil Metaksas §erefine 
verilen ziyafette Ba§vekil bir nutuk 
soyliyerek yeni devletin 4 agustos me§
alesini miistakbel nesillere ula§tlrmak 
i~in genclige dayand1gm1 kaydetmi§ ve 
demi§tir ki: 

c- 4 agustos 1936 dan once Yunan 
gencligi tefessiih etmi~ bir hava ic;inde 
bulunuyordu. Fakat 4 agustos devleti 
kendisini an'anevt Yunan iilkiilerine 
tevcih edinciye kadar da idealler ara
maktan hali kalmadt. Bu Yunan iilkii -
leri, an'aneye hiirmet. yurd a~k1 ve ha
nedana baghhktir. Bugiin Yunanistan 
r;ocuklan ana ve babalanm iilkii yolu
na siiriiklemekte ve devlet de cemiyeti 
asil Ulkiilerine dogru sevketmektedir ... 

Ba§vekil, genclige inz1bat , inan, ne§e
li bir faaliyet, nikbinlik §evk ve heye
can t avsiye eylemi~ ve: 

c- i ste genclik biiyuk milli ronesans 
hamlesine i§tirak ederek bu suretle va
t ana h;zmet edecektir• demi~tir. 

H1rs1z profesor intihar eder· 
ken kurtar1ldl 

Kopenhag 30 (a.a.) - Kopenhagm 
h bbi mehafili pek ender rasgelinir bir 
chlrs1zhk hastahg~t vak'asile m e§gul ol
m aktadir. 

Bund1.n ii~ sene evvel baz1 e§yalan 
~ahnan bir antikac1 birdenbire maga -
zasmdan bu c;alman e~yalardan bazila
nm tekrar gormii§tiir. Kopenhagm ~ok 
tamnmt§ profesorlerinden birinin yap
tlgl dostluk ziyaret :ne tesadiif eden bu 
bulmm§ zab1tay1 bu yolda ara§hrmala
ra sevketmi~ ve polis derin hayretler 
i~inde mezkur •profesoriin evinde dort 
bin parc;a saat, giimii§ ka§tk ve b1~ak, 
elmas, diger bir ~ok k1ymetsiz e~ya ele 
gegirmi§tir. 

HEl\11 NA:[JN 
J ~I MIHIN 

Spor kuliibleri ve 
mektebliler 

eden T erbiyesi Umumi 
durliigu, mekteb talebesil 
kerlerin kuliiblerden ~ekil 

rini emretti. Bu karann iki cephesi va 
Kuliibler cephesi, spor yapan mekte 
lebesi cephesi ki buna spor cephe 
diyebiliriz. 

Meseleye kuliibler cephesinden b 
ca goruriiz ki muhtelif spor ~ubele 
mektebli genclere dayanan kulu 

muvakkat bir buhran gec;irecekle 
Bu buhran, hem spor unsurlan, he 
para bak1mmdan olacaktu. Me 

gender ~ekilince, faa! sporcu safla 
~alacak ve bu yiizden bilhassa f 
madan ehem.miyetini kaybedecegi 

seyirciler azalacak; bu da kuliibleri 
ten bo~ olan kasalanm tamtaku bir 
getirecektir. 

. Bu son kararm kuliiblere bir 
daha dokunacaktu ki o da, kuliib i 
cilerinin mektebli unsurlara daya 
gizli profesyonel futbolcularm tale 

ne ve tahakkiimlerine kafa tutmak 
nmm ortadan kalkmasid1r. Kulub 
kaq1 pek nazh davranan bu gizli p 
yoneller. $imdi, kendilerini biisbiitii 
za c;ekeceklerdir. Biraz paras! ola 
liibler, miinhal gizli profesyoneller 
racaat ederek a~tklarmJ hemen ta 
hyabilirlerse, futbol miisabakalan 

ehemmiyetini biisbiitun kaybetmez. 
raSIZ ku!Ubler ivin yapacak $ey ise, 
tebliler arasmda daha iyilerini b 
Ian ic;in, ikinci plana b1rakhklan 
kaiidler>> denilen futbolcularla de 
c;atma tak1mlar yapmaktu. 

Son karar, amator spor kuliibleri 
profesyonel futbolcularma yaraml§, 
!ann piyasasmt yukseltmi§tir. 

Vaziyete, spordan menedilen m 
li genclik cephesinden bakmca, d 
ve maneviyat babmmdan karar y 
dedir. Gizli profesyonellik, daha 
sualarmda bu ~ocuklan sanyordu 

liib rengine sevgi, ic;inde bulundugu 
aya baghhk ve amatorliik ~erefine h 
gibi manevi hisler yerine spordan 
kazanmak hm1 kaim oluyordu. 

gencliginden bekledigimiz temiz sp 
lak1 namma bu, fena hir~ydi 
umumi dei1;ildi; mahduddu. 

F akat, Beden T erbiyesi Umum 
diirliigu, mekteblerde ciddi ve esas 
te~kilat1 yapmadan son karan ver 

acele ve hata etmi~tir. Ciinkii, kulii 
iyi kotii spor yapan mektebli g 

~imdi .kendilerine ba$ka me$galele 
yacaklardtr. Gene ruhu, mutlak 

me~gale, bir .ideal ister. 1 ikinci 
l 939 dan itibaren, spor me~gal 
~deali ortadan kalkm1~ oluyor; m 
lerde spor te~kilatt yaptlmclya ka 

Kuliiblerin senelerdenberi yaph 
mekteblerde, kolayca yapmak ka 
gildir. Te$kilatc;t ogretmenler, an 

ler, spordan anhyan, zevk alan 
ler ister; vas1ta ister. F utbol, vol 
basketbol tahmlan yapmak binnis 
laydu ve zaten ekseri mekteblerde 
k1mlar vardu. F akat atletizm ve 
cilik ~ok dii~ecektir. Zaten yok de 

kadar az olan atletizm monitorler' 
de ki biitiin mekteblere bunlardan 
!imler tayin edelim '? 

Denizcilik daha ziyade vas1ta 
Kuliiblerin muhteEf deniz vas1tala 
mahrum kalacak olan denizci 
c;ocuklan nerede ve nas:~~l c;ah~ac 

F1talar, kurekler, kay1khaneler, $ 

ve -saire mantar gibi yerden bitme 
man ve bilhassa para 1ster. Kulu 
ya antrenorler, yahud da Avr 
yahatlerinde bir~eyler o~renmi$ ol 

riibeli k1demliler, hepsi mektebli 
k1demsizlere ve miiptedilere azc; 
~eyler ogretirlerdi. Mektebliler, k 
lerle temas1 kesince, yiizmeyi, atl 
kurek c;ekmeyi, yelken kullanma 
den o~renecekler? Bunlan OS!: 

mor ogretmenleri nerede ve kac; 
dir? 

Hulasa, Beden T erbiyesi 
Miidurlugiiniin zaranm kuliibler 
yade spor yapan mektebli ~encler 
ti$mekte olan sporcu nesil, Turk 
gorecektir. 

Umumi Mudiirluk, mekteblerd 
te~kilati yapmadan ve mektebler i 
~e~id spor malzemesi ve levazt 

hassa mekteblerde muhtelif spo 
lerini c;ah$hracak antrenor, mon 
ogretmen temin etmeden mevcud 

boz.makla acele etmi~tir. Simdi, b 
lin zararlann1 telafi etmek i~in ha 
yaratacak surette ~h$mak mecb 
tindedir. 



ekteki cesed • 
hlkatye 

Marg erite Yourcenar'd n 
bag tepesinde cesim bir kaya i~inde o- hayetine kadar uzamyordu. Kiic;i.ik kap1 
~U§ bir hapishanedeyim. Buras! ~ii- arkamdan kapandt. .Simdi <:peydenberi, 
-i zaviyelerle kesilmi§ ve biiyiik bner kumiZI karmcalara mesken bu basamak-

diyor ki: 
Yeni Valimizin 
dikkat nazar1na 

. te§ikl eden demir parmakhklardan Ian hirer hirer inmekteyim. Basamaklar Ferikoyiinde ilkmekteb olrnarug1 i~in 
Jack Oakie'nin basma gelenler 

m 1,.1kfa aydmlanrnaktadtr. o kadar yiiksek • o kadar kaypak ki, gu~- bu kalabahk semtin, orta halli ve fakir ~· • k ik h• 
~ bil 1 kl · b'I' k 1 1r1n om per 1Z ve 3uradan mavi ve i<;inde ku§lann e ii e me 1 tyorum ve armca arm iistiine ailelerinin yii.zlerce yavrusu, Bornonti 

.~adtklan gok goriiniir. Gune~in yii- basmamaya dikkat 'ediyorum. Ktrmm civarmdaki 44 iincii ilkmektebe devarn zayiflamak i~in ~ok eziyet 
jimnastik yaparaktan 

~ekti 20 

~
tii gormek imkanstzdJr. Bu kapkara ka.yalar arasmda gok, digerleri kadar sert etrnekte ve bu mektebde, gayretli ve ~ ~ 
ige hie; l§tk girmez. F akat semanm ve kati, mavi bir kay a gibidir. Beni sa- vatansever miidiir ve rnuallimlerinin kilo kaybederek bg"" 
gun mavilim bu kahn ve sert parmal.- d I b' d l k yorulmak bilmez rnesaisi sayesinde 

o· ran bo§luk o erece sag am ll iiz ii glinde birka~ pota ders yaparak oku - Holivud'dan yaz1hyor: 
gibi 

amma 
oldu 

ar arasmda durmadan parlar. Hapis- tesiri •veriyor ki, hie; ba§Im donmiiyor, fa- rna ~a ,.ali~rnaktadtrlar. 
ib d . b' 5 :.- Diinya sinema seyircileri arasmda A-e ~ bir testi gt i tr, ve sapsan IT kat, kayahgwm devam1 olan bu duzliik ii- Ancak bu vatan ~'ocuklan i,.in yeg11• 0 • 

d h k.. I · b' Y :.- ct merikah §irin komik 1 ack akie yi tan:-tan ytgmt bura a en iicra O§e en 1- zerine okremi basmak gibi tehlikeli bir ne yol, gok ic::lek bir sokak olan Havuz· 
1 k ki. 1 ~._ :.- y m1yan var mtd1r? Bu artist bir~ok ko--1Ydmlatu. Deri eri oyu ren 1, c;rp a~ tecriibeden kendimi menedcmiyorum. Y a lubah~e caddesidir. Ferikoy caddesin -

r 1: 1 b' 1 h d mikler gibi fazla hareket ve §aklaban· ki.i~iik ~ocu tat 1 Ir ses e l~Ir ayan va" yava" hendegw e inmekte devam ettik~e. den moektebin 20 metre rnesafesine ka-
d ~ ~ d 1 hkla degil, gayet sonsuz bir &adelik ic;in-saman y1gm1 iizerin e oynar ve yuvar- iistiimdeki gok parlakhgv mdan baz1 ceyler ar o an takriben 250 - 300 rnetrelik rna-

~ h 11' kt'l ~·d k de insam giiiduriir. Ekseriya da filimle-
l·rlar. Bileklerinde yalmz hirer hilezik- kaybedi'yor, <Yeceye go··mu"lrneden evvel a 1 va 1 e cau.; e yapthrken no san 

0 b 1-·n ld v d b · 1 d rinin sonunda en buyi.ilk facia artistierin-vardu. r~k. temiz ve tunc kadar ko- ~· d' · hl · l 1 rraK.uml~ o ugun an u rnevs1m er e 
Y" saranyor. 'SliD 1 s1ya a maVI, gi.ine§ e YI- garnur deryas1 haline gelmekte ve ek - den daha huzunlu bir jestie hepimizi ag-

yuvarlak, minicik viicudleri iizerinde dtzlar arasmda akdedilmi~ debdebeli bir serisinin ayakkab1s1 rnuntazarn olrn1yan lat1r. <;iinkii ya, herkesin nasibedar oidu
yer ter damlalan goriiliir. Hi~ derd- miitarekenin seyircisiyim. Hendegin di- bu yavrucuklar c;amurlar ic;inde sefil ve gu saadetlerden mahrum kalmi§hr, ya
yoktur. Benim orada bulunu1um da binde, bir vadinin derinliginde kurakhk peri~an bir surette gidip geldikleri ve hud da ba~kalanm bahtiyarhga eri§tir -

pn rahats1z etmez. Ayni ya§ta iki ko- zamanmda mevcud bir su birikintisi gibi bittabi ayaktan sogouk ald1klan i~in mii- mek isin kendisi biiyiik bir fedakarhk 
1yavrusu gibi biribirlerini ISlhr, bacakla giin l§Igmm arttklan var. Anhyorum ki, temadiyen ve yi.izde 20, 30 nisbetinde yapmi§hr. 

fan ~eker, tokatla§uiar. gune§ bu daglarm arkasmda bir yerde hastalanarak rnuntazam dev_arn e~erne- 1 ack Oakie'nin son zamaniarda miit
Jemir pannakhklann oniinde, ayakta batmak iizeredir; fakat, Carbin nerede rnekte 01lduklakr~ dmekteb ldaresmden hi§ bir surette §i§manlaml§ oldugu da 
•yorum. Eg~ er, ayak udaruna bastp Id k · • beyan ° unrna a lr. b 

... o ugunu estuenuyorum. Hendekteki su- Acaba rnuntazarn kaldmmlar soki.i - -ta i! filimlerde- gozunuzden ka~maml§-
1-selsem, hendegin ote tarafmda, mavi kut harikulade, gayriinsani n bogucu- Ierek asfalta tahvil edilirken elde kala- ttr. Bizzat o da bu bi~imsizligin farkm

iida ta§ haline gelmi~. uzun alev par- dur; ~iinku. hic;bir riizgar onu serinlete- C'ak ta~larla rniiteaddid defalar ikmali da oldugu ~in vii<:udiiniin eski hatiarml 
t n halinde ge~id resmi yapan sivri uc- miyor, ve kayahk duvar riizgann rutu- gerek mekteb idareslnce ve gerek civar bulmaga karar vermi~. s1kt bir perhiz 1

e kumral renkli · biiyiik kayaiann te- betli giiriiltiisiinii durduruyor. Digerlerin- halklnca mazbatalarla istirham edilen takibine ve durmadan jimnastik yapma
\i gorecegim. Hapishanenm oyulrnu~ den daha yal~m bir merdivenden inebii- bu yolun, yiizlerce yavrunun 51h.hat ,.ve ga ba§lamt§, nihayet 20 kilo fire vererek 1
' d L k 1 b' · · k . . . v selarneti namma tamarnlanrnas1 1rnkam fi ff k I e8u ag etran apa 1 Ir nevt Sir e mek ~m ellenmle as1hyorum. Ayaglml ok mudur? . zay1 amaga muva a o mu§tur. 

Jack Oakie 

Tam iic; kilo artrni§Im. Haydi, tekrar 
perhize ba~lad1k. Meger gende§mek, 
giizelle~mek ne gW; §eymi§ ... Of, oft 

* Diinyanin en ~ok para kazanan 

kad11111 oldugu soylenen sinema y1ld1Z1 ve 

( Qn ~k~~mki oro2ram) 
Tiirklye Radyod!!iizyon Postalarl 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kcs. 120 Kw • 

T. A.. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw, 
T. A.. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

13,30 miizlk (solo - PI) - 14 saat. ajans 
haberlerl, Meteor Ankara - 14,10 Tiirk mu
zlgi (§arkllar - Pl> - 14,25 Tiirk miizlgl 
(saz eserleri ve tak.5imJ.er) - 15 muzik (Vi
yana ve Macar melOdileri) - 17,50 miizlk 
(dans saatl - Pl) - 18 Tiirk miizlgt (lnce
saz - Kiirdili hlcazkar fasll) - 18,45 saat. 
ajans, meteorolojl ve zlraat borsas1 haber
lerl • 19 Tiirk miizl~l (incesaz devam - Ba.
yati ve :?evk-efza :astllarl) - 19,45 konu.'}
ma (dl.§ politlka. hadlseleri) - 20 Tiirk mii
zi~i (klasi·k program - koronun l§tlrakile)-

20,30 miizik (folklor Ham Bedll Yonet ... 
gen, I{utsl Tezel tarafmdan) - 21 saat, es
ham, tahvllat ve kamb!yo - nukud borsasx 
fiatlarl - 21.10 konu§ma (haftallk posta 
lrutusu) .. 21,35 kii~iik orkestra - miizik .. 
22.40 miizik (cazband) - 23,45 son haber
ler ve yarmk1 program. 

Operalar ve operetler 

17,10 Londra (Regional) : Handel vG 
Gretel. 

20,35 Kolonya: K~ tacir1. 
22,05 Milano: werther. 
22,35 Lyon: Blr opera temsm. 

Biiyiik konserler 
19,05 Paris (P. T. T.): Orkestra konser1. 
20,30 Berlin: Buyiik konser. 
22 ,35 Flora.n.sa: Miikemmel muslkl. 
23,50 Doy~landzender: Beethoven'in 9un 

cu senfonlsl. 
24,45 Droitwlch: Orkestra konseri. 

Oda mu•ikileri 
20,25 Konigsberg: Schumann'm eserle

rJ. 
eski patinaj ~ampiyonu Sonja Henie iie Solistlerin konBerleri 

U .er. Ortasmdaki dar ve derin girdab, t ... b b. d ·· · c Y 1 Simdi arhk 1933 teki elbiselerini fe-opraga asmca, u e ne goreylDl: gen Ayni zarnanda doktor olan yeni Va i-
~SIZ olup, buyiik evlerin i~indeki mut- asker olmu§. rnizin, kii~iik bir tetki.kle yerinde oldu- rih fahl.Jil' giyebiliyor ve misafirlikte ev 
~1ve hizmetc,;i odalannm pencerelerin- Hemen olmii§ olacak lei, viic.udunde gunu ogrenecegi bu di1egi d.ikkat na _ sahiblerinin endi§eli nazarlan kendisine 
i 1'1k alan avlulardan fazla geni§ de- cesedlerin s.ertligi yok. Zedell!nmi~ olan zarma alacagmdan biitiin Ferikoy halkl miiteveccih olmadan serbes~e iskemle -

«20 nci am film corporation» ~itketi a- 19,20 Saarbriicken: SChubert'in §arkl• 

u r. Cidarlar, ac,;1k semalt bir nevi ha- uzuvlannda anlahimasl giic; bir canhltk Umidvar bulunmaktad1r. . I ere, koltukiara oturabiiiyor. Jack diyor 
ctne te§kil eden bu girdabm derinligi- D" b. k .. tii b 1 b Ferikoy ikinci ktstmda m.ttktm avukat ki: 

d . 1 B lei ki var. uz u aya us ne oy u oyunca T ahsin Konar - Jim'" as tile filan ney• ... amma, ,..., 

leyhine u<; milyon dolarhk bir zarar ve 

ziyan davas1 ac;Ilm!~hr. 

Ian. 
21 ,05 Monte Cenerl: Kernan konserl. 
23,20 Roma: Plyano konseri. 
.24,35 Budape~te: Macar §arkllarl. 

N elesli sazlar orke.tra•t 5a ar mer er. &§Im1 panna 1 ar a- uzanmi~, ba§1 migferin. aguhgile yana ) •• """ ~-
adan ihtiyatla <l1~an c,;tkard1gun za- dii§mu§. Migferi~ • kenarlanr.dan ~oyu ( T E ~ E K K 0 R perhiz c,;ok berbad §eyl.. Bakm size na-
u a§ag1da, kayahklarla ortiili.i toprag1 renkli yosuniar g1b1 sarkml§ oian 51yah . - s!l zayiflad1g1m1 anlataYJm da haiime 

Davac1 eski vodvil aktoru Fred \Vai

ton'dur. Mumaileyh Sonja Henie'nin 
ba§roliinu oynad1g1 «ince buz» ismindeki 19,25 Breslav Biiyiik konser. 

yorum. Biliyorum ki, oliime mahkum perc;emleri altmda yiiziinii goremiyorum; ~irketi Hayriyeye te~ekkiir ac1ym ... Mesela, sabahleyin teiefon c;ah- filmin mizansoni kin kendi eserin~Jen is- Asri musiki konserleri 

cn Yunanlt esirler bu hendege doldu- yalmz, gozlerinin altmdaki derin c;izgile- Y1lba§l balornuz miinasebetile ~irketi yor. Golf hocas1 ... Diin ak§am verdigi-

l u~tur. Orada olduriilmeleri ic,;in bu ri farkedebiiiyorum. Ciizel agZI kapa- Hayriye mtidiirliigii tarafmdan 'O'skii - miz karar mucibince golf partisi yapaca-

tifade edildigini iddia etmektedir. 19,15 Miinih: Muhtelif par~alar. 
............................................................ Org ve koro lronserleri 

... Taksl•m 19,25 Hamburg: §arktlar. dardan Kabatac::a saat 22, 2, 3, 4 ve Ka- ~1 J d' b d b · eolayhktJ . .;;imdi hendekte bir tek esir hdn, ve oliimi.in tesirile manasml biraz ~ g z .. tyor, en e ceva venyorum: 
batac::tan 'O'skiidara 22,45, 1,30, 2,30, 3,30 D" k ,_ .. I b' k d' n}I~ttr. o da yarahdu. Delikanl1 ta~- kaybetm1',. g1'b1'd1'r. Adam r1rrtplakt1r: -:; « un a ~m ooy e tr arar ver lm 

~ ~ y -s seferleri ilave edilrnek suretile gosterl- · d fik · d d 
~ yap1Im1~ bu derin kafe~in cidarlan- Gogsii, olurken cigerierinden ~ekilen ha- len yiikse kalakadan dolayr te~ekkiir • amma, ~lrn i · rim1 egi§tir im l» ve 
t1manmaga ~ah§maktadu. Zaman za- vanm tesiriie ~ukurla~m1~ samhr. Bacak- lerimizi sunanz. telefonu kapayorum. Birkac; dakika son-

'b' K l"b'. ra kap1 ac;1hyor, jimnastik hocas1 geliyor; 1·1 gii~liikle bir iki metre irtifaa yiik- Ian devrilmi§ iki mabed sutunu gt 1 ce- Deniz u u u 
d II d beni terietinciye, harab edinciye kadar 

0 ;">r. sonra tekrar hendegin i~ine dii§U· simdir. Ayagmdaki san a ar a morar-
uie her defasmda yaralanna yeni bir maga ba§layan tunaklan gori.iiiiyor. <;tp- T S Asri Batak~aneler yoruyor, aradan bi·r saat g~mce lutfen 
sl daha ilave ediyor. Hapishanenin lak kollan ta§tan yatagm iki yanma du~- I Dlta Parlo kahvalh etmekligime musaade ediyor. 
iz akhklarm1 sallaya sallaya yerlerin- mu§tiir. Sanki, hrnakian toprak iizerine F akat gele gele oniime ne geliyor, bili-

1 '·-- k •w bl 'f d • · k N Kizlar Pansiyonu yor musunuz'? Bir fincan kahve, bir bar-l·.>ynatabildim. F akat, beyhude yere e- o iir.IIOCU ~e tlgi 1st1ra arm 1 a esm1 az- E 
S I b " d k' b' d o'-• J rn , an be leri dak portakal suyu ... Ondan sonra golfa 

aHum; riinkii, iki parmal:hk arasmdaki mJ§tlr. o acagm a 1 Ir yara an stzan "'" ·~ · b I D 
~ k M gttmege mec ur o uyoruz. onuyoruz. 

I fe viicudiimiin germesine imkan ver- kan, hendeze ahyor, ve geceye arl§lyor. Nazan d1'kk ate : 1-1-939 dan , "" l 
e yoo·~ kiirek makinesine oturuyoruz ... vg e ye-r:ek kadar dard1r. · Biitiin viicudii gozle goriinmeyen kfic;iik A itiberen yalmz suvarelerde d b I b · 

f k .. ve mor renkli damarlarla ba~tan a§agl ya- N 5 · k · megin e ir kot et, ir par~a meyva YI· o~ zaman, zay1 ve uru, gogsiinun a- ~ tek film gOsterllece hr. yorum. Bu sefer yi.izme ve saire ekzer-
aerJ'ni meydana rtkaran sari elbJ'•e giy- ralanm1~ gibi goriini.iyor. Daha yakmdan I Suvare 9.15 dedir. b 

-s " sizleri yaptyoruz. Ak§am yemegi iraz 
n uzun boylu hl'r kadln hapJ' •haneye bakmca, bu ku~iik damar yaraJanmn ce· k b' l d . 

" d 'b et suyu, sogii§ tavu , traz sa ata an 1· 
a Bir i§aretle bana kendisini takib et- sede konmU§ yiizbinlerce pervane en 1 a- r YILBA Cl GECESi baret... hte, on be§ yirmi gun bu tarzda 
ntgimi emretti, ve §imdi evvelce bii· ret oldugunu farkettim. Uzun ignelekrile y ya§ad!m ... <;ok eziyet ~ktim amma, •:s-
158im bir kapm1n oniin~e bulunuyo- cesedin kamm emiyorlard1. Cntlagma ~- N 0 V 0 T N i ki halimi de buldum. ~imdi Tyrone Po-
si Elime bir anahtar tutu§turdu, kili- dar doymu§ olan bu binierce kii~iik eJ· wer gibi ince ve z.arifim... Belki de fir-
y)ktum, hi~ giirultii olmadt. Etraf1 der, pariak kanadlanm agir agu oyna~I- de sat bulursam jonpromiye roiii oynrya -

deallara benzeyen sivri kayalarla ~ev- yor, sonra gene a$hr agir cesed iistiin e Miizik, §arki, dans cagim. Lakin menagerim bu fikirde de-
e' kiic;i.ik bir tarac;aya vardtk. Kadm, u~u~uyor ve alaca karanhgm ic;inde vml- gil... «Haydi vu~udun yoia geidi amma, 
ir bizden evvelki insaniann ad1mlari- d1yorlar. Zengin kotlyon sura tim ne yapahm ?» diyor. Dogru ... 

n.ndudtklan dar bir merdivenin b~sa- SERI;e~~~VSI ve eglenceler <;unkii yiiziimde c;ok ~il var ... Maamafih 

Sinernasmda 
Goriilmemi~ bir muvaffakiyetle 

devarn etrnekte alan 

Pamuk Prenses 
ve Yedi Ciice 
Harika filmi miinasebetile ya -

r{nki YJ.lba§l igin saat 11 rnatine
sinde muhtelif rni.ikafath ve siir

prizli 

Pamuk Prenses 
Tombalasi 

tertib edilrni§tir. 
D1KKAT: Tambala ke§idesine 

i§tirak igin herkesin ald1&1 duhuli
ye biletini saklamaSl laz1mdir. 

,;mm gosterdi, merdiven b!"ndegin ni- MasalarmiZI erkt~nden tedarik ediniz on ya~ gende§mi§ vaziyetteyim. G~en-
B~~~-~-----~-~~--~~-~~----~-·L•••••••••••••di~~~~p~~bo~~~ u D 
iPangaltl- Tepeiistii AKIN sinemasmda Tepeba~I nemin pi§irdigi boregi yedim. Ertesi giin ~an onanma 

• o· • L iJ M L E ' --••• de kaymakh bir tathyt mideye g~ur -

Ve YILBA~I hediyesi olarak 
llaveten: RAY MiLLAND ve 

WENDY BARR1 tarafmdan 

D E N I Z • d b I filmini de gosterecektir. GARDENI'nde dum. Daha ertesi gun e ir§ey er ... Bir 
tki biiyii.k filim birden 

.. 2VAHRAMANLARI KARS, I KARS, IY A de kantann iisttine ~~kmca ne soreyim ... ··-----... --~-• 
I'\. Yeni varyete programile -· Je 
.RY COOUPER - GEORGE RAFT 
~ HENRY ~COXON 

B 0 B 
LIVINGSTON 

te 2 filim birden Giindiiz ve gece 8,45 
I ·~----------------------------~--~---------------------~------
si- Be§ikta§ SUA D PARK sinemasinda -~ 
di lkl bUyUk filim blrden 

~~ Kitaralar c;a1arken I La Boheme 
I Tlno Rossi Marta Eggerth 

s c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n~ ilaveten: Atam1zm Cenaze toreni Avrupa kopyast 
·k---------------------

c;l 

d! 
1§1 

ki 

PARK- OTEL 
Bu ak§am: 31 Birincikinun 1938 

YILBA~I . REVEYONU 
Sevimh ve §tk lspanyol dansozU 

PALOMA de SAND~VAL 
Piyanist BRAULIO PEREZ'in fevkalide program• 

Dekorasvon · Eglencelcr - Kotivonlar • Surpriz1er 

Yilbafl Reveyonu 
Me~hur Amerikan dansorlerl 

Sis and Vuddy Roberts 

8 Royal Sisters 

TRIO TAMiNA 
ve saire 10 muhtelif niimero 

Varyete progranunm i~tirakile 

Ytlbast Reveyonu 
' 

Emsalsiz tilml temsn edlyorlar. Bu ~arlf&mba ak,am• 

SUMER sinemas•nda 

20,25 Miinih: Muhtellf part;alar. 

F1rtma, soguk, yagrnur ve 
~arnura ra~en 

ASKIN GOZ , 
Y ASLARI , 
Tii.I'k<;e $02:l\i, arabca ~arloh filrni

ni lstanbulun dort bucamndan 

~ FE AH-AZAK 
Sinernalanna alan eden saym hal
kl vasi salonlarl istiaba kafi gel -
miyor. 

Kad1koyliiler, 'O'skUdarhlar, Bo
gazigliler, Be~ikta§hlar ve tstanbu
lun her serntinin hal1a., 

Atkin Goz Y a§larini -
seyretmek i~in ko~u~uyor. 

Anadolu §ehirleri bu film! sine
malannda gec;lrmek ic;in SJ.ra bek
liyorlar. istanbul tarafmda, 

FERAH- AZAK 
Sinernalannda son defa olarak sah 
giini.i ak§arnma kadar gosterile -
cektir. Her iki sinernada ~al"§am • 
bava veni filirnler. 

Kad1koy HALE' de 
Kadlkoy ve Kar§1yakahlann 

dilekleri iizerine 

u~ Ahpab 
cavu,lar 

Haydudlar arasmda 

tlaveten ----.-~ 
DUfm&n maskesi 

alt1nda 
Dslares Del Riyonun son 

SE;!k eseri 

Y1lba~1 §€refine cumartesi ve pa
zar giindiiz ve geceleri her iki fi-

l lim de gosterilecektir. 
Seans tevziab gi§eye as1lrru~br. 

--- ULUKI$LA --.., 
ve rnlilhakab igin Cumhuriyet ga
zetesinin tevzi yeri ve b~bayili~i 
rniinhas1ran Ulukl~lada Cumhuri-

ve Meshur Orkestre 
' 

LANTOS 

yet alanmda Hiiseyin Sevil YUcel 
rnagazas1d1r. 

,--------------------==~~~~~----~ Nefis • Giizel • $ahane ve Emsalsiz Bir filim : ·~ Yeni seneyi bir kahkaha tufam arasmda kar§damak istiyenler 

l~UMER SiNEMASINDA 
BiiyUk bir muvaffaklyetle gosterilmekte olan 

F E R N A N D E L ' in 
Q:;HJnceU, eglencell ve gayet ne,ell temslli 

K i ACIK GOZ 
le t lmtni gormelidirler. ltaveten : EKLER JURNAL 
)s ve Y.lba<~J hediyes1 olarak ayr1ca: RAY MILLAND ve 
, I y 

WENDY BARRI tarahndan temsil edilmi~ 
t 
k 

e 

UCAN DONANMA 
Filmi de gflstPrilPctktir. lki hi\viik filim birden 

Yarm saat 17 de Maline 

~imdiye kadar rni.sline raslanrna
rni~ bir muvaffakiyetle devam e

den senenin en heyecanh filmi 

Goriinmeyen 
Haydudlar 

ALKAZAR 
s nemasmda 

Biitiin genclige: Buglin saat 1 de 
tenzilath matine 

SE 0 • 
I 

jEANETTE MACDONALD - NELSON EDDY 

I Orijinal ~arkdarla FransiZca ni.ishas1 

MELEK 
lnglliz ce ori j1 nal niisha ~~ 

i P E K 
Sinemalar1nda birden gosterllmektedlr. Her lkl slnemada programa ilave ularak : 

Ankarada Biiyiik Kurultay1n a~•h•• 
- • ""~t : Fillmlerin uzunlugu 

•:1.\~0 - 6 30 - ve 9 da dtr, 
.ot11)'K~l · 

f)lZ iiile bir mii' 

dolayisile bugUn her ikl sinemada 
Saat 12.30 dan 2 15 e kadar tenziiA.th hiiPt vtrilir. 



• 

MULAHAZALAR 

~ehir §UUrU 
ve 

Yurda sayg1 
Yazan: {AZIL AHMED AYKAC 

istanbulun umran talihine inen ilk yi
kiet darbeyi, ellerinde ha~larla dola§an 
«Ehlisalib» rnutaass1blannm vurdugunu 
tarih~iler anlatmadad1r, Diyorlar ki Fa
tih bu §e.hri fethettigi zam.an, istanbul, 
baymd1rhk bakl.l1lmdan hayli zedelenmi§ 
bir halde bulunuyordu. TUrk unsurunun, 
sonralan ufuklanmlZln Uzerinde kabart
tigi §ehamet ve iman abideleri malum. 
Zaten onlar olmasa kainatm hayranhkla 
anlattlgt istanbul, di§andan gelenlere ne 
kadar haraketsiz bir manzara gostereeek
ti!. 

Cami, meseid, rnedrese, han, imaret, 
sebil, ~e§me, mekteb, su bendi, tUrbe, 
kervansaray ve saire ... Evet, TUrk bunun 
hepsini yapnu~hr. Acaba yanmn Is -
tanbulu nastl bir sima almah dersi • 
niz? Pek tabiidir ki asnm1zda ~u su • 
alin en dogru cevabm1 aneak modern ka
fa verebilir. Zira her§ey gibi ileri bir in
sanhgm §ehir mefhumu Ustundeki du§un
eeleri de biiyiik tekamiiller ge~irdi. Ve 
buglin kalabahk cemiyette dun hatua gel· 
miyen bir ~ok vastflar aramyor. Saghk 
bilgisinin icablanna gore temizlik, rahat
Ilk, aydmhk, ferahhk.. Sonra, gelim, gi
dim kolayhg1, ~abuklugu, konforu ve u
cuzlugu .. Daha sonra bah~e. park, ~oeuk 
bah~esi, mlizik, spor sahalan... Deniz, 
kara, hava nakliyat i§lerinin emniyeti, 
diizeni, ~oklugu ... Su bollugu, hastane ve 
dispanserler .• Y ollar, eaddeler.. F akre, 
aeze, ihtiyaca yard1rn tertibah, itfaiye i§
lerinin tanzimi, (turizm) faaliyetinin yo
luna konulmas1, gUzel, temiz oteller, ka· 
zinolar, tiyatrolar, hayvanat, nebatat 
bah<;eleri v. s. 

Evet, ve saire dedim. Ciiflku zaman • 
da§Iffi!Z olan yeni ve ileri §ehir anlam1 
ic;inde bu sayd1g1m §eylerin hepsinden 
ha§ka bir c;ok unsur daha goriiliiyor. Ve 
malfim oldugu iizere bugiin §ehircilik di
ye bir~ok iht1saslarm birle§mesinden ve 
kayna§masmdan dogma yeni ve muaz • 
zam bir tetkik viicud bulmu§tur. 

Turk bas1m1 son senelerde istanbul me
l . za.mankinclen fazla mesgul o!

maktadu. Medeniyet vc 1 1kh bir gelecege 
biitiin kollanm emniyet ve enerji ile a~m~ 
bir rejimde ba§ka ti.irlu hareket biiyiik 
su~ olurdu. Ye bugiin istanbulun tabia
ten namzed oldugu yiiksek inki§afa va
nmim istemek ic;in <;Ikan her ses, esas iti
barile hakhdu. \=iinkii memleketin umu
mi selametini bile teminden aciz, kotiirlim 
ve idarei maslahatc;t devirlerde bulunmu
yoruz. Sonra da halkm inand1g1, kendi • 
sinden eser bekledigi bir rejimde dilekle
rini a<_;Ik a~Ik soy}emesinden daha tabii 
ve me§fu bir hareket dii~Uniilemez. Y al
mz Atatiirkiin bir nutkundaki §U miihim 
niikteyi hie; unutm1yahm. Ulu ~ef demi~
ti ki: «Cumhuriyet idaresinde her yurd
da§ memleket ic;in hay1rh bildigi fikirleri 
soylemekle vazifedard1r. Ancak hie; kim
senin kendi soyledigi §ey kabul edilmemi§ 
diye danlmaga hakk1 olamaz !» 

Ne dogru ,ne dii§iindurueii miilahaza .. 
Ancak hiikumetin, belediyenin daima 
hatnlamasi laz1m gel en bir cihet vard1r: 
istanbulda c;ok uzun zamanlardanberi 
pek basit baz1 §eyleri bile isteyip elde e
dememekten bunalmi§ bir stmf ahali mev
cud bulunuyor ve bu smif ahali bir tak1m 
dii§iincelerinde sinirli gorunurse mazur 
tutulmahd~r. \=iinkii c;ok c;ekti. 

Gelelim benim kendi davama: $ah -
san oyle bir kanaate baglanmi§lffidJr ki 
her (kollektif) i§te oldugu gibi istanbul 
~ehri mevzuunda dahi bir (ma§eri ~uur) 
meselesi vard1r. V e, bir §ehrin halki, 
ic;inde ya§ad1g1 medineyi, t1pk1 kendi evi, 
mah ve hayah gibi benimsemezse onu 

bozmaktan, kirletmekten, y1kmaktan, in
tizamsJZ olmaktan korumazsa o §ehir asia 
ileri gidemez. 0 vakit terakki hamlesi 
olarak yap1lan §eylerde acayib, sun'i ve 
giiliine cepheler gosterir. T1pk1 baz1 geri 
kafalardaki ileri fikirler gibi 1. 

Bir evde ohlranlann hepsi, §ahsan inti
zama riayetkar kimseler degilseler kabil 
midir ki, o evde mi.ikemmel bir diizen go
riilebilsin? $ehir de aynen boyledir. E -
ger bir yerde her ferd «yalmz ben kirle
teyim ve ba§kasl temizlesin !» diyorsa 
biitiin omriince gorecegi §CY <;opliikten 
ba~ka bir~ey olamiyaeagma naSJ! §iiphe 
edilir? Hergiin raslanm ve herglin ic;im 
SJZlar. Y almz §U vapur gibi, otobiis gibi, 
tramvay filan gibi nakil vas1talanna girip 
<;Iki§ tamm biraz tetkik etmek, §ehrimi -
zin mukadderah hakkmda insam derin 
derin eseflendirmege kafidir. Vaktile 
Nedimin: 

H ep halkmm etvan pesendide ve makbul 
Dcrler ki biraz dilberi bimihrii vefadtr 

Diye tav~if ettigi istanbula bilrnem na-

zar m1 degdi?.. Ba§kasmm hakkm1 c;ig· 
nemekten c;ekinmiyen, her vesile ile (ille 
ben!} diye gozli bulananlar, hangi ah -
mak kanaate baglanarak kendilerinin 
hukuku mahfuz hlabilecegini tevehhiim 
ederler bilmem ki? 

Her tiirlii sahel, her vesile ile hileye, 
eksige saparsa ve <;iiri.igi.i, murdan siirmek 
isterse, herhangi bir i§c;i oniindeki vazife
ye bir damla dikkat ve ozen koymak iste
mezse neticeyi di.i§iiniin .. Demektir ki sar
fedilen tegaddi, ruhi ve bedeni sermaye
nin biiyiik bir k1sm1 ya bo§una gidecek 
veya ~irkin, kotii §eyler vlicud bulrnasma 
yarayacak 1.. Oyle degil mi? 

\=opc;ii evlere ugramaz, ev sahibleri 
her pisligi di§anya atarsa, memur miikel· 
lefin i§ini ba§armaga, miikellef hazinenin 
alacagml vermege himmet etmezse ne 
halk belediyeyi sevecek, ne belediye hal
ka sevgi ve §efkatle bakaeak demek olur. 

Misalleri c;ogaltmak istesern, makale
min sonu gelmez .. Fa kat kiic;Uk bir~ey 
dah!l soyliyeyim: 

Her ileri memlekette sigara ic;enlerle 
i9Jliyenlere mahsus kornpartimanlar ve 
hususi salonlar vard1r. Bizim vapurlan -
m1zda da boyle yerler aynlmi§ ve iizerle
rine sigara ic;ilrnez diye yaziimi§hr .. Lakin 
biiyiik bir tiksinti ve teessiifle goriiyoruz 
ki baz1 yurdda§lar, bunu kendi haklanna 
bir teeavuz addediyor ve muhtelif marazi 
sebeblerle tiitun ic;emiyen ve dumandan 
rahats1z veya basta olan vatanda§lann 
teneffiis edecegi havay1 zehirlemege ken
dilerini salahiyetli goruyorlar .• Vapurla -
ra girerken bu hak ve terbiye tammaz 
kustah gilzetlere kar§l korunmak i~in, 
bir~ok suc;suz vatanda§ gaz maskesi mi 
ta§Ism? Hie; kimse sigara i~enin paketini 
cebinden ahp atmaga cesaret ediyor mu? 
0 halde nasll sigara i~en, mevcud yerle· 
rin dortte iic;iinden fazlas1 kendisine mii· 
saidken zerre kadar sikilmaylp bir tak1m 
yurdda§lanm, kendi buram buram duma
nile bogmak bayagihgi irtikab edebili • 
yor? 

Netice nedir diyeceksiniz? hte ceva· 
b1m: 

~ehrimizi imar etmek, giizelle§tirmek, 
hir kelime ile miitekamil, ileri bir mede
niyet hayatma mazhar etmek faaliyeti 
ancak bir suretle semere verir: 

Memlekette yurdda§lar arasmda bir 
§ehir §uuru, bir §ehre, yurda, ve 'yurdda§a 
hiirmet duygusu, ve §iymesi peyda etmek
le! Buna malik olmazsak yapaeagiiDlZ 
birc;ok §eye yaz1ktu. \=iinkii sonu bo§tur 
ve istenilen niha! gayeye yard1m etrnez. 

Aeaba §ehir §Uuru ve sayg!Sl nas1l do
gar? T erbiyevi bir urn de haline nas1l ge· 
lir?. hte gene cevab1m: 

Belediyenin, maarifin, biitiin giinliik 
matbuatm, memleket edib, terbiyeci ve 
artistlerinin ahenkli, devamh ve sistema • 
tik gayretile! inanmah ki bu i§ §ehrin en 
ehemmiyetli meselelerinden biridir ve 
hallolunmadJgi miiddetc;e diger birc;ok 
i§ler tamamile ba~anlml§ say1lamaz! 

F azrl Ahmed AY KAC 

Miithis 
' 

sukut! 
15 inci kattan a~agt 

dii~en doktor, hayabn1 
asansor teline borclu! 
Fladelfiya'h gene bir doktor, son de

recede sogukkanhbg1 sayesinde muhak • 
kak bir oliim tehlikesi atlatml§tlr. Kendi
si N evyork'u ziy.arete gelmi§, orada bir 
otelin 15 inci katmda bir odaya yerle§
mi§tir. 0 giin ak~am olunea, baZI tamdik
lanna misafir gitmek Uzere odasmdan 
<;Ikffil§, asansore yak}a§ffil§hr. 

Asansoriin parmakhg1 bir dokunu§ta 
ic;eriye dogru ac;:Ilml§, lakin asansor hu 
katta durmad1gmdan doktor dalgmhkla 
ho§luga ayak basm:§, derinlige yuvarbn
mi§hr; arkasmdan yiiriiyen kaynana s1, 
vaziyetin farkma varml§, gensmgeri !>1\

raml~hr. 

15 kat a§agl tepetaklak yuvarlanan 
doktor, son dakikada asansoriin iplerini 
iki elile kavramaga muvaffak olmu~. a
vuclan s1ynlarak yara here ic;erisinde kal
makla beraber, onu b1rakmamis ve bu 
suretle sukutun hizim bir par~ac1k olsun 
azal tabilmi§tir. 

Zemin katmda duran asansoriin lis· 
tiinden indirildigi zaman bacaklarmdan 
ve muhtelif yerlerinden ag1r surette ya
rah bulunan doktor, bayilmi§ degilmi§; 
hatta bir sigara istemi§ ve ondan sonra da 
§B§kmbkla: «:\sans<ire bir zaranm do
kundu mu ?» demi§tir. Zavallmm hayati 
tedavi neticesinde kurtanlmi§tlr. 

rtn muzmtn 

derdi 

Diin de sekiz araba sefer 
halinde bozuldu 

Dun, hava yagmurlu idi; onun i~in 
bizim tramvaylarm s1hhatine yaramadJ. 
've bir grip salgm1 g~iren hurda araba· 
'lardan 8 tanesi, muhtelif bozukluklara 
ugrad1lar ve tkumpanya tarafmdan, i§i 
zaten kafi derecede eiddiyet ve ehemmi· 
yetle takib etmiyen alakadar memurla • 
rm ogoziinden ka~mlarak depolara gotii
riildiiler. ·i~te bu tramvaylarm 
Ian ve bozulduklan yerler: 
249 numarah motris Bebekte, 
203 » » Eminonunde, 
46 » » Sirkeeide, 
7 4 » » F atrhte, 

156 » » Si~hane yoku~unda, 
40 » » Koskada, 

209 » » Koprude, 
558 » ;romork Sinkecide. 

Bu tramvaylardan 558 numarah ro -
morkun Sirkecide ba~l;lama demiri kml· 
m1~tlr. 209 numarah motrisin, Koprii gi· 
bi binnispe diiz. bir yerde freni tutma
roi§, oniindeki 3413 numarah otobiise 
bindirmi§, otobiisi.in arka k1smm1 ezmis
tir. Bu yuzden yanm saat kadar araba
lar i~lememi§tir. Hadise 12,15 te vuku 
bulmu~tur. 

Oteki bozulan arabalar, agu ag1r ha-
reket ederek, tek motorle ~ah§arak veya 
arkadan gelen diger bir tramvay tara .. 
fmdan itilerek depolara gotliriill!lii§, ya· 

11myamalak tamir edilmi§lerdir. Araba-
131nn yiizde ellisi, urnumi rovizyon, yani 
esash bir muayene ve tamir gormedikleri 
ic;in, bu gibi bozukluklar hergun vuku 
bulaeakt1r. 

Bir kar yag1p da erimege ba§ladtgl 
giinlerde bu bozukluklar daha <;ogala -
caktu. Hemen dua edelim ki o giinlerde 
feci bir kaza olmasm. 

Bir vatman daha eezalandt 
T ramvay kumpanyasmm hava frenli 

arabalan iki k1stmdu. Bir k1srmmn hava 
makineleri havai hattan ald1g1 cereyanla 
<;ah!?u. Y almz iki araba, 90 ve 156 nu· 
marah motrisler tekerlekleri dondiigii za· 
man hava deposuna hava basacaJk terti· 
bah haizdirler. Bu arabalardan vatman· 
lar ~ok ~ikayet<;idir. Ciinkii mesela Si§· 
haneden ~1karken hava freni yapmak la· 
z1m gelse, arabanm hava deposunda, 
daha evvel Si~hane yoku§unun altba§m~ 
da durdugu zaman hava freni kullana • 
r·ak durmu§sa, hava yoktur; tekerlekler 
donrnedigi i~in hava deposu, muhtac ol
dugu 3,50 - 4 atmosfer hava tazyikin· 
den mahrumdur. 

Durduklan zaman frenlerin hava de
p.olan bo§ kalan bu arabalan vatmanlar 
hi~ sevmezler. 621 numarah vatman: 
«Bu arabalarm frenleri hava ka~myor. 
Ba§Ima bela getireeek. Ben bunlarla se· 
fere gidemem.» demis. Vatman ihtiyat
karhgt yiiziinden i§siz buakilm1~t1r. 

N aha Vekaletinden bu iki arahaYI 
tetkik ettirmesini ve hakikaten hava ka· 
<;myorlarsa ~ok tehlikeli olduklan ~<;.in 
seferden ahkonularak tamire sevkettml
melerini isteriz. 

Zavallt vatman 
Bir arkada~ma fren tutmuyor ?edigi 

kin iic; glin i~siz birak1lan ve «son thtar» 
eezas1 alan vatman Yusuf, bu yuzden 
hem ii~ glin glindelik alamami§, hem de 
be§ lira ikramiyesinden mahrum kalmt§· 
hr. Bir ayda hi<; rapor almlyan vatman
lara 5 lira ikramiye verilir. Vatman Yu
suf ise, «son ihtar» alm1~ oldugu ic;in bu 
ikramiyeyi alamaml&tlr. «Son ihtar» dan 
sonra herhangi bir kusur i§liyen vatman, 
kumpanya tarafmdan ihrae edilir. 

Bir hakikati soyledigi idn tecziye edi, 
len vatman Yusuf boy Ieee c;olugunun <;o
cugtlii)un bir ayhk ekmek parasmdan 
mahrum kald1g1 gibi, ilk rapor edildigi 
anda kap1d1~an edilmek tehlikesine ma
ruzdur. Bu zavalh vatmana ac1mamak 
kabil degildir. Onun «fren hozuktur» de
digini i&itip de hemen arabanm frenleri
ni tetkik ettirecegine vatmanm cezalan • 
dmlmasm1 istiyen zat, acaba, bu netiee
den mUteessir olmad1 m1? 

Ekspres • • tlpl 

yeni tayyareler 

Bunlar, geni~ mesafeleri 
durmadan asacaklar , 

fngilterede cStratosfer ekspresl~ri:. 
denilen tayyareler yaptlmaktad1r. Ro
<;esterde vlicude getirilen bu tayyare -
Jerden 5 seneye kadar istifade edilebi
lecegi umuluyor. Bunlar, merkezi Lon
dra olmak Uzere, dlinyamn her tarafma 
dogru ugarak, mesafeleri k1saltmaga 
yanyacaklard1r. 

Bu tayyarelerin geni~ mesareleri hi<; 
durmaks1zm a~abilecegi ve ancak pek 
seyrek merhalelerde durup, ~ok ge<;me
den tekrar havalanabilecegi hesablan -
maktadtr.-Simdiki halde tasavvur, ha -

crlibe safhasmdad1r. 

Sagl1k bahisleri 

«Korkunc beladan korunmak i~in 
bu : G1dalar• tenevvii ettirmeliyiz; ya~adJglmiZ 

yerde yeti,en 'eylerin hepsinden yemeliyiz » 

Et dii~manlari, etin insani kotu urla
nn <;lkmasl i~in hazuladlgiDl one siirer
ler. Bu, §Oyle boyle bir soz mii, yoksa 

ilmi hir temele dayanan bir hakikat mi? 
Bunu kontrol ic;in bioloji bilginlerinin e

serlerine bakacag1z. Ne yaz1k ki onlarm 
verdikleri hiikiimler de tezad ic;inde ... 

Rafo'nun eserine b,akmtz. Kanser yo
lunda klasik eser. T egaddi usuluniin kan

serin tekamiiliinde tesiripi kabul ettikten 
sonra, etin ehl! hayvanlarda c;:1kan urlar 
iizerine hic;bir tesiri olmadtgml soyliiyor. 

Mumeri «Kanserin men§ei» adh kitabm
da hie; et yemiyen insanlardp. da kanser 
c;tkar, diyor. 

G1danm men§ei hayvanl mi, nebati 
mi? Bunu ara§tlrmak neye yarar? Hep· 
sinin zerrevi biinyeleri hemen hemen bir
birine balllzedikten sonra ... 

Bahk etinden ziyade, kuru sebzelerin 
albiimini beden orgiilerini, anzi olarak, 
~anserle§ti,ren bir gec;i§me yapabilir. Se· 
ker ic;in kanser yapar, diyenler var. Bir
c;ok yaglar i~in de boyle soyliiyorlar. 

*** 
Hayvani, nebati, madeni diye ii~ ziim-

reye aynlan g1dalar ic;inde bizi kanser· 
den koruyanlar da v;ar. Hangileri bun
larr ig yenen s11latalar, yemi~ler. Bun• 
larm tesirleri kabuklarmdaki radyoakti
viteden geliyor. T1pk1 kaynaklarda i~i
len maden su~an gibi. Y emi§lerden, bil

hassa, yaghlan tavsiye olunur: Z~ytin, 
ceviz:, kabuklan aynlmami§ hububat, ar
pa, bugday, mts1r en ba§ta geliyor. Ka-

ra hardal pek gozde. Bumm esans1 fare· 
lerde kotii urlann buyumesini durduru
yor. Bildigimiz menek§e yok mu? Bir 

fngiliz doktoru bunun yapraklanm pu~ 
re haline getirmi§, kanserlilere yedirmi§. 
Menek§e piiresi, esasen kendisi de yagh 

oldugu ic;in, ispanak piiresinden daha lez
zetli, iyice bir yemek oluyormu§. Bunu 
yiyenlerde kanser urlan gerilemi§. 

Birc;ok mayalar-la kanserden koru • 
mak hassas1 pek bariz. Acaba bu hayatl 
bir yan§tan m1 rileri geliyor? Baz1lan oy

le samyorlar ki kanser hiiceyreleri mayp.
larm ya§ama tarzile uyu~uyorlar. 

Hayvanlardan <;Ikanlmi§ ilaclar var, 
kansere kar§I. Bunlar hem az, hem de 
tesirleri su kaldmr. Yumurta sans1, di-

yorlar, portakal suyile kan§hnhrsa hii • 
ceyrelerimizdeki protoplazmaya elzem 
olan on alh tuzu verirmi§. Dalak~an ~~
kanlan hulasa kansere kar§I en giizel j. 

lacml§. Hormon kiirleri dikkate deger 

muvaffakiyetler gostermi§. Bunlan kul
lamrken c;ok dikkat ister. 

*** 
Estripo admda bir bilgin hiiceyrelenn 

idrokarbonlu maddeler tarafmdan sikbo
gaz edilmesinin mrma erdim sand1, ken
dini, Bu maddelerden yaptlmt~ g1dalar, 

hii:ceyreleri siki§hra!fak boguyorlar. Ma
denler, i~imizde bunlan yak1p tutu§t~

yor. Vucudumuzde madenler azald1 mi, 
idrokarbonlu maddeler hiiceyreleri s,an· 

yor, hiiceyreler bozuluyor, bozulanlarm 
bir k1sm1 da kanserle§iyor. Kanser vi.icu

diimi.izUn madence ziigiirtle§mesinden 
ileri geliyor. Viieudiimiizde neler yok 

ki ... Saymakla bitmez: Fosfor, kire~, 
klor, kiikurt, sud, silis, demir, arsenik, 

bak1r, c;:inko, manyezi, bor, fliior, man· 
ganez, kobalt, iyod, nikel, altm, kur§un 

ve dah.a neler ... 1c;lerinden baz1lannm vii
cudiimiizdeki miktan rpek az olmakla 

beraber, hiiceyrelerimizdeki protoplaz • 
mamn temeli bunlardan. Denkli ve diiz

glin bir tegaddi, bunlan verebilmeli bi-
ze ... 

Y emek listelerimiz,le bunlari nastl el· 
de etmeli? N evilerini ve einslerini zen· 
ginle§tirerek bu maksada erebiliyoruz. 
Gidalanm1zda tenevvii bulunurs,a §imik 
unsurlan alelade yedigimiz g1dalardan 
alabiliriz. Ne yazJk, mutfak fantezisi ile 
sofraya konulan tiirlii turlii tabaklarcla 
tenevvii §Oyle dursun, can stk1c1 bir yek
nasakhk var. Zevkimizdeki aJ.t§kanhktan 

ileri gelen bu darhga, mide zevkindeki 
bu ihmale §a§Ihr. Yemeklerimizi sec;e -

meyiz; geli§iguzel ne korlarsa oniimiize, 
yeriz. Ah§kanhga baghytz. i~imizde bu 

i§te bilgili g~inenler kalori hesablarlar; 
yahud ag1zlarmm tadm1, damaklanmn 

zevkini dii§uniirler. Y emek, ic;mek husu· 
sunda i~imizden gelen istekleri, ilham-

lan kaybettik. Biraz da moda ve gore
nek yiiziinden ... Vah§i hayvanlar ve ip· 

tidai ins.anlar her glinkii yemek ihtiyac· 
lanm, o tabii saika sayesinde aray1p bu

luyorlar; ve hepsi de o kotii urlardan 
kurtuluyorlar. Medenilerde ve onl~rla 
bet:aber ya§Iyan hayvanlarda urlardan 
olenler gittikc;e artlyor. 

Korkune belaya kar§l koymak i~in bir 
vas1ta da bu: Gidalanmtzl tenevvii ettir

meliyiz. Y a§adigimiz muhitte yeti§en 
§eylerin hepsinden yemeliyiz. T oprakla 
aram1zda bir transformator olan sebze· 

lerde, o ince laboratuarlarda bilmedigi· 

miz neler var: 

Her ota bir hassa vermi§, ftirat 

Diyor, Mevlana. Mahdud bir listeye 

miinham kalmasm, gtdalanmz. l~inizin 
c;ektigini, cammzm istedigini yeyiniz, hi~ 

olmazsa, ara sua ... 

Dr. Rus~uklu H akkz 

Sen, ne verirs· 
li:5} a§ha~a v~rmi~ler 
~ tak1h torbadan y 

lard1. 
Arada bir nefes alma 

yukan kaldirdiklan zam 
liiklerinin arkasmda bud 
liin a~lga vurulmami§ 1 
dort Qift iri, parlak goz 

Sagdaki k1r sac;hs1, s1 · 
yere vurarark merharnets 
Ian iizeri·nde e§inecek hi 
me§guldii. 

Oteki daha kaYidsiz 
Fmat bulduk-;a kulag1m 
lagma siirterek, bu tema 
gibi, ince ioce ki~niyordu 
raba beygiri idi ve yolun 
le kimbilir ka~ saatt 
yemlerini hakkedebilmek 
lardt. 

Onluk tlitiinden sard1" 
garanm dumanlanna b 
arabac1ya bak_nm. Zav 
roe mahkOm bir hastayi, 
ia ~ah§an bir hekim gay 
'lanndan koriigune kada 
:ses veren bu sarsak aral:l 
bilir ne zamandanberi · 
·gibi siiriikleyip duruyor 

Mesafeleri bir solukt 
ler, kornalarml ottiire 0 
g~erken sa~1 sakahna 1k 
bac1ya bir daha goz uci 
de ucu pliskiillii k1rhacil 
lekli kohne tahtmda, te 
lmllll§ bir eski Asur kral 
ziyorduf •• 

T eseUi etmek ihtiya 
kuldum: 

- N astl, de dim, ba 
rabiliyor musun? .. 

Avcunun ic;ine sakla 
iisluste birka-; nefes ~ek 

- Allah bereket v 
dan olmiyecek kadar g 
bazt hamallann gotlire 
kuk e§yasi olan mii§teril 
vanp yakararak, yiikii 
ruz. Arabaya koyar, ar 
Yirmi kuru§a, hem h 
bae1hk ... Gene de §U po 
lerini gosteriyordu • bo 
kazand!glmiz para ..• 

Biz konu§urken, hay 
nm i~indeki yemlerini 
hiblerine manah mana} 

0 mada, koltugu a 
ile, ~ar~afh bir kadm, 
mi~b. 

Arabac1, hemen ye 
H1Z1n kar§Ihyan hir m· 
ha nereye gidecegini d 
dmm onlinde ba§ kesti. 
arabaya yerle§tirdikten 

- Nereye gideceks 

- Etyemeze ... 

Kamc;t §iddetle §akl 
beygir, ak§ama boyunl 
taze yemle dolu torba 
rark, birbirlerini ~imdi 

Y a§h kadm IS'Ordu: 

- Kac;a gotiireceks' 

Arabacmm cevabmt, 
arasmda gii~lukle i~ite 

- Sen ne ·verirsen 
Evet ... Ne verirse 

bu siirat asrmda, on da 
be~ dakikada, hem de 
mag1 goze alarak ~u <;u 
din. N e verirsen ver ar 

Nakil va 
Bu gece husus 

•• • uzer1ne ~ 

YJlba§J dolayisile §e 
Sokakta kt~ sporu ) rin eglenebilmesini tern 

..._-----------------------------' talannda bu gece fevk 

Paris - Gene Parisli k1zlar, Notrdam kilisesi onlinde kartopu oynuyor. 
lar. 

bik edileeektir. 

$irketi Hayriye bu 
diine kadar Osklidar il 
dan araba vapuru se 
Sat 12,15 te \=engelk · 
dolu sahili i~in bir vap 
tir. Saat 3 te Kavakla 
leye ugrayacak bir va 
hareket edecektir. 

Denizbank Koprii 
Kad1koy ve Adalara 
tasm1 saat 3 te yaphra 

Tramvaylar bu gee 
leyecegi gibi nobetc;i 
madi sefer yapacaklar 

V apur aelerleri 
Denizbank, halk 

miiracaatler iizerine 
tadilat yapml§tlr. Bu 
Biiyiikadadan 18,15 te 
50 ye, Kopriiden 20,1 
ta 20.45 e almml§tlr. 
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411"'"'""Hangi.i deli Spor kuliibleri mii§kiil 

bir vaziyete dii§tiiler 
giren bir ka-

111uu~'"'. koltu*" 
, berbere, 

nm s1fn numa~ 
takine ile kesmesini saylemi~. Berber 

kulu. Makineye dayanm1~. mti~te
sa(_;lanm, demet demet, kokiinden 

i§. Fakat, mu§teri eve gidince. b~ 

Mekteb talebelerinin kuliiblerden alakalarm1n 
katedilmesi hakk1ndaki emir, hemen biitiin 

kuliiblerin spor faaliyetini felce ugratacak 

arasmda bir kizilca ktyamettir kop
Bir hayli sovii~ ve miktar da dO
soma, zevc, yanma bir tabelac1 a~ 

berberin diikkanma lco§mu~. came
zorla §U yaz1y1 yazdtrml§: «Bu 

delidir.» 
en;i, ortada bir deli var. Fa kat aca
u deli hakikaten berber mi, yoba 

biri, daha dogrusu ikisi hir
mi. oras1 belli degil. 

Aktllz deli 

a§ birkac; gii.ndlir, Beyoglu semtine bir 
:ladand1. Kaptlan ~ahyor, kar§lSl • 

)kan hizmetc;i olsun, hamm olsun, 
dm~ etmeden; salon mu olur, ya~ 

aldast m1 olur, nereyi bulursa dah
T§Imzda, uzun boylu, temiz kl!Ya· 

ya ilk bak1~ta ak1lh uslu hir adam go-

.. rsunuz. Y almz, gozleri yuvalann· 
g~ulami§, tuhaf bir bak1~1 var. Bir 
~ uzat1yor. lc;inizde korkuya benzer 

datperti ile ahp okuyorsunuz. 
, bu sallapati misafir, tlmarha

yeni c;1kmi§. Elindeki k.agtd, deli
am diye kulland1g,, bilmem han

etin hastanesinin bir raporu. Der
uasizhk. Maksad1 ak~ tedariki. 
.li ile §aka olmaz. Hacetini kabul 

zan I ·· 1·· ·· d k k . . e me, gon unuz en opam verere 
ba§ka ~are goremiyorsunuz. 

s· encilerin akiihlarile heniiz ba§a ~!:
• 

11dtk. Bir de bu alnlh delileri tlirer
imdad eyliye. 

Sigara ve if 
tUJ .k . 
I nen a sanayrl 
aJ b.lh · 

k 
.. n, • assa, 1· 
uc. . . 

b. nn s1gara t~me-
Jz,ahsinde pek 

Beden T erbiyesi Umum Mlidi.irliigii 
tarafmdan talebe ve askerlerin I kanu -
nusa,ni 1939 tarihinden itibaren sivil ku
liiblerden alakalanmn katedilmesi hak
kmda lstarnbul mmtakasma gonderilen 
emir iizerine diin ak§am te~kilata bagh 
biiti.in kuliib murahhaslan bir toplant1 
yapmt1lardir. 

Bu emir murahhaslar tarafmdan im
zalanrru~, yalmz hazt kuliib murahhas
lan bu hafta yapJlmasl laztm gelen lik 
ma~lannm gelecek haftaya tehirini iste-
mi~lerdir. 

Uzun miinaka~alardan sonra ekseriyet 
hasll olmadtgl ic;in bu fikirden vazgec;il· 
mi§tir. Bu hafta yaptlacak lik mac;larmda 
bir hayli siirprizler olaeag1 tahmin edil
mektedir. 

Beden Terbiyesinden gelen tebligde 
orta, lise, yiiksek tahsil talebeslle her sm1f 
aslrerin sivil kuliiblerde bulunmas1 mene~ 
dilmektedir. 

Spor Direktor vekili ne Jiyor? 
!stanbul mmtaka.s1 Spor direktor ve -

kili Muhtar diin bize §Unlan soylemi§ -
tir: 

«- Bolgemizde mliseccel 1200 spor
cu vardtr. Bunlarm 600 den fazlasi 
mekteb talebesidir. Birkac; yiizii de kts
men zabit, k1smen de asker! vazifelerini 
yapmaktadtrlar. 

Gene! direktorliikten aldJgimiz emre 
gore bu ha.fta.dan itibaren talebe ve as
kerler lik ma~larma dahil olmJyaeaklar
dtr. Bu busus kulii:blere ve bu hafta 
miisabaka idare edecek. hakemlere teblig 
edilmi~tir.» 

Kuli.ibler, karar1 naSil 
kartiiadiiar? 

Memleket sporunda buyii.k sarsmtllar 
yapacalc olan bu meselenin te}kilata da
hil kuliibleri ne vaziyette b1rakaeagm1 
anlamak maksadile tanmml§ kuliib idare
ci!erile bu hususta bir go~e yaptlk. 

Galata•aray kuliibii 
Verilen bu karardan en ~ok miiteessir 

olaeaL-. Galatasaray kuliibii umumi kiiti
bi Adil Y urdakul dedi ki: 

«- Bu karan dun ak~am resmen 1s
tanbul mmtakas1 bildirdi. leah eden ted
birleri siiratle alacag1z. Esas itibarile bir 
mekteb kuliibii olan Galatasaray bu ka
rarla hi<; ~iipbe yok ki diger kuliiblerden 
daha ~ok miiteessir olacaktJr. Fa kat 
memleketimizin ilk spor kuliibii olan ve 
otuz ii~ senelik terefli bir maziye sahib 
bulunan Galatasara.y bu ii~iineii sarsmtl-

·hiddirler. Ora-

ndtr. 

1 Y1 da yenmege c;ah~aeaktu. Muvaffak o
lup olamtYB;cagunizi, anc~k zaman gos
terecektir. O~iincii samnh diyorwn, ~tiin
k.U ilk ve en kuvvetli sarsmtt 1933 sene· 
sinde Giine§ kuliibiiniin dogmas! netiee
sinde en kuvvetli elemanlanmtzl kaybet
mekle ba§ladt. Bu hareketi Maarif Ve
kaletinin mekteblileri kuliiblere girmek
ten meneden bir karan takib etti. Fakat 
bu karar ~ok slirmedi, vetmi§ oldugu 
menfi neticeden sonra sarfmazar edildi. 

n zamanlarda yeni bir tecrii.be yap
. !Kiyi, sigara ic;mek:te serbest bt
~lar. Bir de bakmi§lar ki, i~ler, e~ 
en daha muntazam ve daha ve -
gidiyor. ;>imdi, Amerikada, ~ah-

sporu spor i~in yapiyoruz.» 
F enerbah,e kuliibii 

F enerbah!te kuli.ibii idare heyeti aza· 
smdan avukat Ramiz diyor ki: 

<<- Beden T erbiyesi Umum Mii -
diirliigii tarafmdan cemiyetler kanununa 
tevfikan te~kki.il etmi$ spor h!Ublerin • 
den sivil ve askeri mektebli talebelerin 
kay1dlarmm terkini ve kuliible alakalan
nm kat'1 hakkmdak.i emir hakkmda soz 
soy I.iyecek degilim. 

Ci.inkii; yeni mer'iyete giren kanunda 
buna dair bir kaytd olmamakla beraber 
yiiksek makamatm Tiirk gencli&i hak -
kmda ~ok isabetli dii§iindiigiine kani ol· 
dugumuzdan Fenerba~e kuli.ibiine mu
kayyed bu gibi genclerin alaka ve irti
batlan katedilecektir. 

Su kadar var lei kanunun sureti tatbi· 
kinde ilk at1lan bu adtm genclik ve por 
severler i~in bir tereddiid devri a~acakttr. 
Mekteblerimizde gendere yaptmlmak is
tenen beden terbiyesi ~in laz1m gelen 
te§kilat ve elemanlann meveud olmadt
gmt hepimiz biliyoruz. Beden T erbiyesi 
Umum Miidiirliigii rnekteblerde i~bu 
te~kilatJ. bir .an evvel yapar, ogenderin 
spor faaliyetleri inki&aft ~arelerini temin 
ederse memleket ic;in hay1rh olaeagmi 
iimid ederim. 

Tahsil ~ag1nda bir gene okudugu 
mektebde laz1m gelen bedeni terbiyeyi 
ifa ettikten sonra spor faaliyetini devam 
ettirmek istedigi takdirde kuliibler kin 
de bunda b.ir kazane oldugunda ~Uphe 
yoktur. Aneak mektebinde ~por yapan 
bir genci murakabesiz btrakmamakta 
Bed en T erbiyesi Umum Miidlirliigliniin 
en miihim vazifesi olmahdtr. Fenerbah~e 
birinci tak1mdan ii.c;, B ve gene taiCim a
zalan ise talebedir.>> 

Siileymaniye kuliibu 
SUleymaniye k.uliibU reisi ve lstanbul 

F utbol Ajam Or han diyor Jci: 
«- Bu karar a U eyman1ye ul U 

gene takJmim tamamile kaybetmi$tir. B 
taktmmdan bir k1s1m oyuncular da dt,a
nda kalacaklard1r. Birinci takundan ka
leei ile bir muhacim kullib haricinde ka
laeaktJr. Voleybol ,aubesi tamamen kal
kaeakt!I. 

Bu karar kuliiblerimizi bugiin pek 
mii~kiil bir vaz,iyete ISokaeak bir i§ ol -
makla beraber, mekteblerimizde spora 
ehemmiyet verildigi takdirde sporeu ade
di artm1~ olacakttr. 

Bununla beraber biitiin kuli.ibler gibi 
biz de s1kmtJ ~ekeeegiz.» 

Hilal kulUbii 
HiJal kuliibii idare heyetinden sala -

hiyettar bir za t diyor ki: 
«- Bu karardan kullibiimiizlin ~ok 

miiteessir olacaih tabiidir. C:iinkii, iki se
ne Ustliste lstanbul voleybol ~ampiyonlu
gunu alan ve ge<;en sene ikinci lik eampi
yonlugunu kazamp bu sene birinci like 
terfi eden futbol takJmimiZln dortte U~ii 
mektebli genderdir. 

K
• serbestc;e sigara ic;ilmesine mlisa-
1 dilecek gibi goruniiyormu§. 

Son karar netieesinde birinci takunm 
yans1 ve en kJYmetli elemanlari, gene ta
klmlanmlz tamamen, denizcilik, atletizm, 
voleybol, basketbol ~ubelerimiz ise :Ie
manlannm ekserisini .kaybedeceklerdu. 

Esasen k.uli.ibi.imiizi.in kurulu oldugu 
muhitin bi.iti.in gencligi mekteb talebe5i 
olmas1 itibarile kuliibiimiiz iiyelerinin 
bunlardan ibaret olaeag1 a~ikardtr. 

i 

1pkuru hakikatin fazla i§e yarama
l bir misal daha. Sigara dumam 
ta biraz hayal kan~tmnca i§ler bak 

na giriyor! 

pank: 
· Gel, kortumuza gidelim, dedi. 

T renin kac;ta hareket ediyor ~ 

y ye sordu; sonra ila ve etti: 
-· !n~allah iyi bir yolculuk. yaparsm. 
'eni seviyorum» demege imkan yok· 

:oyle bir soz soylemege maalesef 
n olmtyan bir devirde ya§amyordu. 

kortu aydmhk ve bo~tu. Orada, 
~hne i.istiinde imi~ler gibi, tara~ada 
tanlann tamamen gorebilecekleri bir 
ette idiler. Bir ba§ka yerde, !essiz ve 
1llk bir yerde, Frank'la yalm bu-
iagi §iddetle arzu ediyordu. Frank, 

ve ·zuyu ke§fetmi§~esine, onu a~ag1, go~ 
enanna dogru gotiirdi.i. Burast, kap-

l ithktt_ 
~akta, gee; kalmt§ birk~ yuzueu 

o yaptyordu. Evelin, Franlc.'m, ken~ 
•• opeeegini biliyordu. Bu huseyi bek

at a ni zamanda bundan kor-

Bize dU~en vazife verilen karara itaat 
ederek bu bo§luklan doldurmaga gayret
tir. Bir iki sene maglub oluruz; fakat biz 

Bu vaziyet muvaeehesinde kuliih ida
re heyeti elindeki mekteb talebesi han -
cinde kalan elemanlan Istanbul $ampi
yonasma i~tirak kabiliyetini haiz bir kiY-

onlann gozya§lanm, kavgalanm, bo§an
malanm goriir ve biitiin diinyanm, kava
idi kendisince mec;hul bir oyun oynad1g1 
zehabma kap!hrdJ. Her halde, ciddiye a
lmmaga degmez, sa~ma bir oyundu bu I 

l§te, ona manas1z, abes goriinen bii
tiin bu §eylere, Frank Davis, yeni bir 

kuyordu. Ondan evvel, iki defa daha mahiyet, nurlu, ate§li ve geni~ bir mana 
opmii§tii. Bir defa takside, bir defa da verinciye kadar, bu boyle devam etmi§
Marian'm ko§kiinde; her ikisinde de E- ti. Evelin, derhal, hi~ tereddiid etmeden, 
velin altiist olmu§tu. ic;inde biraz da nevmidi bulunan bir §id-

Evelin, a~k denilen halden hi~ bir§ey detle, kendini bu duygunun i~ine kap1p 
anlamtyordu. Dogrusu ya, miitemadiyen koyuvermi§ bulunuyordu. 
bahsedilen a§km, hakikaten meveud ol- _ Berlin de nekadar kalaeaksmiz? 
duguna hic;bir zaman inanmamJ~tl. Ga- _ AJt1 gun. Belki de bir hafta. 
zetelerde, a~k yiiziinden yap!lan cinayet- Bir hafta. Daha dogarken, idam ka~ 
leri okuyor; koeasmm, a§k saikasile adam ranm beraber getiren bir a§kb bu. Cenub 
oldiirenleri mahkum ettigini i§itiyordu. denizlerindeki bir adada bir hafta siiren 
Kitablar, tiyatro eserleri, operalar, .a§k a§k, bir ebediyet sayilabilirdi. F akat, 
denilen bu §eyle dolu idi. Eve- Berlinde bir haftahk a§kl.. Orada, gUn
lin, a§k la£1 olunca, bunun ku- ler, miitemadiyen insanlar arasmda, te
runtudan, hayalden ibaret oldugunu niste, kokteylde, bri~te, gevezelikte ve 
ali§iinerek biraz magrur, biraz mlitehay~ kulubde gec;iyor, bo§luk i~inde, beyhu -
yir, hafifc;e gi.iliimserdi. Kocastm sevdi- delik ic;inde eriyordu. Y a.lmz kalmak, 
gine, onun da kendisini sevdigine emindi. toptan ya§amak, toptan hissetmek, orada 
Fakat, a§ktn her mevzuubahs olu§unda derin bir ihtiyaed1; tahammiilfersa hale 
lafl gec;en o deliliklerden, o ifratlardan geleeek kadar artan, hliyiiyen bir duygu 
ve o kabaltklardan, bu sevgide eser yok- idi. Otomobilde bir buse, telefonda bir 
tu. Bazan arkada§lanmn haline bakar, muhavere, bir dans, biitiin bunlar, Eve-

Goriinmez kazalar 

Bunlardan bazdar1, akla 
gelmiyecek ,ekilde oluyor 

Yeryiiziiniin her tarafmda, kaza, ye
rine gore, az, yerine gore c;ok olagan 
~eylerdendir. Bu arada baz1 kazalar, 
akla gelmedik §ekilde vukua gelmekte 
veya hie; tahmin edilmedik anzalara se
beb olmaktad1r. 

Mesela, Kanadada Ontarlyo vilaye • 
tinde bir ~iftlik sahibi olan Co Kassidi, 
memnun ve miisterih, evinin veran -
dasmda yan gelmi~ otururken, piposu 
infilak edivermi§. Piposuna tiitiin dol
durdu~u s1rada, dalgmhkla bir kur§u -
nu da yerle~tirmi~, infilak neticesinde 
adamm 5 di§i kmlmi§, ayni zamanda 
viicudiiniin muhtelif yerlerinden yara
lanml~. Ustelik bu a~m derecede dal -
gmh~ndan dolayt konu kom~u ken.di
sile alay etmi§. Bununla beraber, olfun
den kurtulmasm1 kar saymakta imi§! 

Sonra makinist Vilyen Peyl, Kap'b 
bir otomobil - bisiklet kazasmda, giizel 
koku ve tad alma hassalarmdan mah -
rum kalml§. 0 zamandanberi ne kok -
larsa, kendisini bulantlya u~ratlyor, ne 
verse, kendisine ac1 geliyormu§. Sadme 
iie onu bisikletten dii§iiren otomobili 
siiren adam, mahkeme kararile 10,000 
mark odemege mahkfun olmU§. 

met ve mik.tarda gordUgii takdirde mii -
sabakalara devam edeeek, aksi takdirde 
miisabakalardan bizzarur ~kilecektir. 
Bu da umumi kongreye aid bir vazi.fe • 
dir.» 

Befiklaf kuliibii 
Betikta§ kulwbiinden bir zat iae: 
«-IBu karar herkesi oldugu gibi bizi 

de ~ok sarsacakttr. Gene tabnla A ve 
B taklm1 oyuncularmuzdan miihim bir 
ktsml talebedir. Yi.iziiciilerimizin hemen 
hep~i talebedir. 

V .aziyetin inki~af etmesini bekleme • 
d-en evvel esash birteY s<iylemege imkan 
yoktur.» 

l•tanbul•por kuliibii 
lstanbulspor kuliibii reiai Miimtaz di

yor }Qi: 
«- Biz bu karardan 1iiphe yok ki 

memntm degiliz. A, B ve gene taktmlarl· 
mlZln futboleulan ·talebedir. Fakat bu 
hadiseden dolay1 kuli.ibii kapatacak de· 
giliz. 

Oniversite talebesi de oyn1yam1yaeak· 
larma gore, bizim ~in A takiDUDl ~Ikar
mak imkan1 yoktur. Tabit tekaiid oyun
eulan yeniden harekete gec;irecegiz. T a~ 
lebeler i~in niiz. hazulanml bir pro~;C-

TAm olmadigl i~in biiyiik bir kiitlenin 
spordan mahrum kalacaldarma 1Uphe 
yoktur.» 
Gene tak1mlar liki li.ivedildi 

Gene tak1mlar arasmda tertib edilen 
ve pek gii.zel neticeler almmaga ba~lamtt 
olan Hk ma~lart Beden T erbiyesi Umum 
Miidiirliigii tarafmdan talebeler hakkm· 
da verilen son karar Uzerine ilga edilmi§
tir. 

Kayak eporu hakktnda 
Beden Terblyesl istanbul :Si.ilgesl Da~ • 

cl.l1k AjaniiA"mdan: 
1 - Kurban bayramt tatlllnde yap1la -

ca.k kayak seyahatl mUnasebetlle, Talt • 
slmde DajtCJ.hk ikuliibU aa.lonlarlnda ka -
yak~1hk hakkmda, bu spora. bilhas.sa yenl 
ba~lam.~ ve b~hyacak olanlarla ders ma.
hlyetinde ve seri halinde crtonU§malar ya.
Pllacaktlr. 

2 - Blrlncl konu.pna. 7/1/1939 cumarte
si giinii saat 15 te yap!lacakt1r. 

3 - Bu derslere ~tira'k e<tmek herkes 1~ln 
serbesttir. 

4 - Kar bOlgesinde mti.§kiilata tesadU! 
etmemek iizere, kayak~Ihga. hevesli olanla
rm tic kiSma ayr!lan derslere ge!melerl 
keoo!lerl i~ln faydalt olacakttr. 

5 -- Konu~a mevzuu: 
A) Kayak tahtalan, baglantJlan ve bas

tonlan hakkmda rnaltlmat. 
B) Kayak ve bastonlarl satm allmrken 

dlkkat edilecek noktalar. 
C) Kayak pabu9lar1 hakkmda malflmat 

ve satm almuken dikkat edllecek noktalar. 
D) Te~hlzat ve malzemenln muhafaza

Sl. 
E) Kayaklan vakslamak. 

lin ic;in, bu biiyiik ihtiyacl giderecek ve
silelerdi. F akat, bekledigi biiyii.k mudze 
tahakkuk edemiyordu. Ah l Kurt'un om
zu Ustiinde uyuyaeag1 yerde, bir defac1k 
olsun Frank'm omzuna yaslamp uyuya
bilse ... Bir defa, tek bir defac1k I 

Frank, Evelin'i, kuliibeye dogru gO. 
ti.irdiigii zaman, gene kadm, bu son ak
~amm, i~inde eridiiji ba~ dondiirlieii sar
smttdan biraz kurtuldu, kendine geldi. 1-
<;inde, isyana benzer bir duygu vard1. Bu, 
evin koridorunda, a§tklarae beraber ya
kalanan hizmet<ri k1zlan hattrlamaktan; 
1slak mayo Jslak ham, giine§te yanmi§ 
tahta kokusundan ileri geliyordu. Fran
km, onu oturttugu tahta ma Jslakh. E
velin'in inee esvabmdan il,;eri su giriyor
du. Gene kadm, Frank'm maksadm1 an
laymca korktu. Cirkin, bayag,, dii~kiin 
bir hareket olaeaktJ bu. 

Y alvaran bir sesle, almanea olarak: 
- Hay1r I Bunu istemem t Bunu is

tememl 
diye mmldandt. Ko§eye !JUzii.ldii., onun 
ellerinden kurtuldu. Hay1r, onun istedi
gi bu degildi. Hay1r, bu d~ildi, boyle 
degildi ..• Frank'm saatinin ziyadar kad
ram, karanhkta, minimini b;,-dul,,.vuvlamn 

• C. l:uu. 
yuvarlak yiizii gibi pmldtyo· 

intihab1 Meb'usan istanbul 
T efti~ Heyetinden: 

Halil Etem Elden'den miinhal istanbul saylavbjp i!;in 31 bi. 
rlncikiinun 1938 cumartesi giinii intihab yap,Ilacaktu. · 

istanbul §ehri dabilinde bulunan Adalar, B~~mkoy, Be!2ikta§, 
Beyoglu, BeykDz, Eminonii, Eyiib, Fatib, Sanyer, Uskiidar, Kadlkoy 
kazalan miintehibi sanilerinin o giin saat dokuzdan on ikiye ve 
on ti .. ten on altaya kadar istanbul Universitesi konferans salonunu 
te§rifleri rica olunur. «B.• ( 9520) 

intihab1 Meb'usan istanbul 
T efti, Heyetinden: 

Halil Etemden mtinhal fstanbul saylavbg1 f .. in C. H. Partisi ta
rafmdan emekli General Kbun Ka~;abekirin namzed goste~ ol
dugu ilan olunur. ( 9529 ) 

UYKUSUZLUK 

• SlNIR ACRILARI 
• 

ASAB t ~KSOROKLER 
• 

BAS DONMESI 

• 
BAYGINLIK 

ve 
SiNiRDEN lLERl GELEN 

Biitiin Rahatstzltklan 
lYl EDER 

Maliye V ekiletinden: 
1 - 31 k&nunuevvel 937 tarihinde ilAn edild.igi fizere eski bronz be~ kU· 

ru§luklarla yiiz parahklar ve nlkel bir ktlru§luklar 31 Mnunuevvel 
1938 ak§ammdan itibaren tedaviilden kaldlrllacaktir. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kB.nunuevyel 1988 ak~arnJna ka
dar bilfunum Malsand1klarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka
lanna mUracaat ederek mUbadele ettirmelidirler. 

2 - Tedaviilden kaldmlan bu neVi paralar 2257 numarah kanunun se -
zincl maddesi mucibince 1 kanunusant 1939 tarlhinden 1t1baren blr 
sene zarfmd.a ancak Malsandlklanna ve Cumhuriyet Merkez Banka
sma yapllacak tediyatta kullamlabllecektir. c 4964 • ( 8806 r 

1~ ve ~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her tiirlil Utihablannda 
cerahatlenm~ fistilllerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle 
S!FAYI TEM!N EDER 

ile Sabah, Ogle· ve ak,am 
Her vemekten sonra n:untazaman di~lerinizi fm;alay•mz. 

- Arttk gitmelisin, dedi. 
Kalktt, el yordamile kap~y1 bulmaga 

c;ah~tt. D1§anda, gol ic;inde otii§en kur
bagalann vakvakasl, takib edecegi islli~ 
kameti ona gosteriyordu. Erkegin, arka
smda, sert ve aglT nefes ah§Im, karan • 
hklar il,;inde i§itiyordu_ 

Birdenbire, kula8tna bir ses geldi: 
- Dinle l Benimle beraber Parise 

gel! diyordu. 
Zulmetler i~inde, f1stldanarak sCiyle

nen bu s()z, tam manasile divaneee bir
§ey tesiri yaptyordu. Bu teklif, a~k1 vii~ 
cude getiren rnanhkstz, harikUJ!ade, deli
ee ve abes §eylerden biri idi_ Evelin, gay
riihtiyari giiliimsedi. Kapmm, pash ve 
sert bir demir pa~asmdan ibaret olan 
tokmagmi buldu, kap1y1 ~abildi. Daha 
serin havaya girdigi bu esnada birdenbi
re ba§ma bir donme geldi. lkinci c;ocugu
nu dogurdugundanberi baygmhklar ~ge
~innege ba~ami§ti. $imdiki ba, don • 
mesi, o baygmhklardan evvel daima ge
len, kulak ugultusile kan§~k sersemlik -
Jerden biriydi. Kendini kaybetmemek i
~in biiti.in kuvvetile miicadole ediyor, ka
p!ya dayanmi~, imdad arar gibi, yiiziinii 
riizgara tutuyordu. Gokyliziinde, yiiksek-

, - l..nlutlar, garib hareketlerle ~ar • 

pl§Iyorlardl. Ay, bulutlann arkasmda giz
lenmi§ti. Evelin: «Her~ey bitti» diye dU,. 
§linliyordu. Y a§adtgi o am, harikulade 
bir vuzuhla, ae1 bir vuzuhla duyuyordu. 
Ol~iisiiz hir Ishrab i~inde idi. Oyle ki, 
nac;iz hayatmm ortasmda kaybolup .gi· 
den bu bUyii.k JstJrab ona adeta gurur ve
riyordu. Dogum haline benziyen, garib 
bir histi bu. Biitiin kuvvetlerinin fevkine 
~tktyor, tahammiili.i a~1yordu ... 

- Adiyol 
dedi. Onu takib ederek, Frank da ku.Jii
beden ~1kt1. Gene kadm, yana c;ekilerek 
ona yo! verdi. Frank, gi.iliimsiyerek, eli~ 
ni onun sa~larmda gezdirdi. Giizel, za
rif bir erkek, miikemmd bir kullib erke. 
giydi. Evelin, yiiziinii gostennek istemi• 
yordu. Frank'm gozlerine ve dudaklan· 
nm ktvnmlanna bakmaga artlk taham· 
miil edemiyeeekti. Ona: 

- Sen onden yiirii. 
dedi. Frank, hep orada, ta yamba§tnda, 
omuzlan tam onun gozleri hizasmda i
di. fnce ~ak1llar, ayaklan altmda hafif 
hafif c;Itlrdiyordu. Bir sigara yakmak ic;in 
durdu. Kibritin 1~1gile gori.ilen, Frank'm 
yiizii, bu da, ayn bir saadetti. 

<Arkast var) 



[Bastarah 1 tn~ sah1fedel 
salonunda fap!ldl. Sabah celsesine Eski
~hrin E§refiye koyunden Ahmed T ak1l 
reislik etti. Bu celsede, dun gece yansm
dan sanra U~e, dorde kadar ~ah§ml§ alan 
kongre enciimenlerinin mazbatalan akun
du. Bu mazbatalar encumenlerin c;ah§· 
ttklan mevzular iizerinde serdedilmi§ a
lan mi.ihim dilekleri de ihtiva ediyardu. 

Bu arada hayvan i§leri komisyanu 
tnazbatasmm sonunda Merinos yeti§en 
ve yeti§ecek mmtakada almmas1 laz1m 
gelen tedbirler, Say1m vergisinin kaldml
masJ, boga ihtiyacmm temini i~in aim -
mas1 lazun gelen kararlar, at~1hk meselesi 
iizerinde ileri stiriilen dilekler vard1. Hay
van yemi kamisyanu mazbatasmdan 
sanra ziraat san'atlen komisyonunun 
mazbatasl okundu. Bu mazbatada a• 
nc1hk, ipek bocek<;iligi, konservecilik, 
ispirto sanayii, birac1hk ve siit(iiltik gibi 
mevzularla kangre azas1 tarafmdan en· 
ciimende ve tali komisyonda ileri siiriil
mii§ dilekler bulunuyordu. Marc;etink 
komisyonu mazbatasmda evvela Mat~e
tink tabiri iizerinde k1saca durulmakta, 
Marc;etinkin ah~ ve veri§ §art ve vasttala
rmm bilhassa son zamanlarda inkitaf ve 
tekami.iliinden dalay1 kendiligind.en dog· 
mu~ bir teknik oldugu izah edilmek • 
te idi. Mah en miisaid ~artlarla is .. 
tihsal, imal ve piyaaaya arzetmek olan 
Mar<;etinkin ana vas1flanm komisyon fU 
dart fas1lda tetkik etmi§tir: 

1 - istihsal, imal §artlan ve istan-
dardizasyon, 

2 - Ambalaj, 
3 - N akliyat, 
4 - Ahm sabm te§kiliitl. 
T edrisat komisyonu, Ormanc1hk ko -

misyanu mazbatalan da okundu. Uzun 
ve tafsilath alan bu mazbatalarla Veka
Ietin hazulaml§ oldugu raporlar kabul e
dilmekte ve raparlann miizakeresi ma
smda ileri siiriilen dilekler umuml heye
tin tasvibine arzalunmakta idi. 

Vakit ogleyi g~iyordu. Celse tatil e
dildi. 

/kind cellae 
Ikinci celse saat 15 te topland1. Oku· 

nan komisyon mazbatas1nda ba§llca dilek
ler arasmda §Unlar da vard1: 

Birbirlerile mi.ina&ebeti alan koylerin 
bir grup addedilerek devlet biit~esinden 
saghk merr uru 'Ve ecza ~antas1 gonderil-

esi, a astro lfleri tamamlanmc::aya ka-

dar ve bir defaya mahsus olmak iizere a
razi ihtilaflarmm tapu ve f.en memurun .. 
dan miite§ekkil seyyar heyetlerle halli, zi
rai asayit kanununun Ziraat Vekaletince 
bir an evvel yeniden hazirlanmasi, bir 
sun'i gubre fabrikas1 tesisi, koylerde zira
atle alakah, kU~iik san'at erbabmdan ka· 
zane vergisi almmamas1, koylere c;ak u
cuz fiatla radya ternini, koy katiblerinin 
maa§lan c;ift<;ilere biiyuk bir yiik te§kil et
tigi anla§Ildtgmdan kaldmlmasJ, pancar 
ve 1eker kamJ§I fiatlarmm hi~ olmazsa ki
losu 50 paraya ~1karJlan fire usuliinun kal 
dmlmasJ, ziraat odalarl kanununun bir an 
evvel <;lkanlmaSl, Zi11aat Vekaletince 
koylulerin b11gieini yiikseltmek i~in de -
vamh ne~riyat yapllmasJ, 

Cayet ince ve uzun tetkiklerle ham
Janmt§ alan enci.imen mazbatalan akun
duktan sanra ba~kanhga verilmi§ alan tak
rirlerin okunmasma ge~ildi. Birc;ok imza -
]aria verilmi~ bir takrirde kongre deva
mmca ne~redilen Ulak gazetesinin daima 
Vekalet gazetesi olmak iizere 15 gUnde 
bir ne§redilmesi, Konyadan Cihanbeyli 
Ali Fuad imzah diger bir takrirde degir
menler hakkmda bazt dilekler, ayn bir 
takrirde pastorize siit bulunan mmtakalar• 
da hastahanelerin vesair miiesseselerin 
mubayaalarmda pastorize kaydmm bu
lunmasJ. 

Dordiincii bir takrirde manda cinsinin 
vikayesi ic;in ahnacak tedbirler, be§inci 
takrirde de zeytincilik ve zeytinyag1 zira
ati ve sanayii hakkmda muhim temenni • 
ler il.eri siiri.iliiyordu. 

Sabahtan itibaren kamisyan mazbata· 
Ian akunurken birc;ok hatibler soz almJg
lardt. T akrirler okunduktan sonra hatib
lere soz verilmege ba~landt. llk olarak 
Ahmed «Kayseri koylerinden» ki.irsiiye 
geldi. Sozleri araemda Reisicumhur 1smet 
lnontiniin kalblerde ya~ayan Atatiirktin 
her muzafferiyetinde arkadatt aldugun • 
dan bahisle dnonti zaferi kahramanmm 
unvam Gaziliktir. Bu unvam 1\ttfen ka
bul etmesi i~in kendilerine ricada bulu· 
nulmasm1 teklif ediyorum» dedi. 

Bundan sonra kangre madalyalarmdan 
bir tanesinin altmdan imalile Cumhur 
Reisine takdim edilmesini, Batvekille Zi
raat Vekiline de kangre kararile bu rna· 
dalyalardan verilmesini teklif etti. Mem
leketin on ziral mmtakaya ayrdmast i
~in 19 milyan lira tahsisata ihtiyac oldu· 
gu soylendiginden bunun temini yolunda 
Millet Meclisinden ricalarda bulunulma· 
sm1 istedi, yal vergisi hakkmda da baz1 
taleblerde bulundu. 

Rifat Kazan, koyliintin halini mazi ile 
mukayese ederek ihtisaslarmt heyecanh bir 
lisanla anlattJ. 

Ki.irsiiye ii~iincti olarak gelen murnh
haa: «Bursahy1m, koyliiytim, ~ift<;iyim, is· 
mim Stdd1k.» diye soze ba§lad1. Mem
leketin vasi aldugundan niifusunu buna 
gore <;ogaltmak, doganlar1 ya§atmak Hi
zJm geldiginden, I 2 milyondan fazla hal
ktmiZI barmduan 48 bin koyun kurulu~u 
vaziyetinin tetkiki dahi lb1m geldiginden 
bahsetti. Ve Ziraat Vekilinin ~ak ytiksek 
azmi ile anavatant refaha ka.vu~turacak 
alan bu c;alt§malan ba§aracagmJ ilave et· 
ti. 

Emin Sauk ile Ziraat V ekili 
arasznda bir miinaka,a 

Bundan sonra kiirsiiye Eski~ehir meb· 
usu Emin Sazak geldi. Soz soylemek i~in 
kendi elinde ~ok fmat bulundusunu, fa
kat buradaki yiiksek heyetin ehemmiyeti· 
ne hi.irmeten birka~ kelime 5oylemek 
iizere soz aldtgml ve kl!a aoyliyecegini 
kaydetti. 

Emin Saze.k, mtitalealarmt uzun boy
lu izahla bi~ok rmesel lere temas etti. 
Bu arada Ziraat Bankas1 varken Ak Ban 
km te§kili hususundaki karara da temas 
etti. 

Ziraat Vekili Faik Kurdoglu soz ala* 
rak ki.irsuye geldi. 

Dedi ki: 
«- Eger Emin Sazagm sozlerini iyi 

anlaml§ isem, burada koyiin iki derdin
den bahsetti. Zannedersem kongremizin 
rnevzuu da bu hakikatlerle ugra§makbr. 
F akat Emin Sazak uc;uncii bir §eyden 
bahsetmedi. Bu iic;uncu derd kahve fah
na bakar gibi ~ah§malarm ve alman ka
rarlarm Ufi olmadlglnl iddia etmektir .. 
<<Alkl§lar» 

Buradan aynlanlar tek kalb, tek ka
fa gibi ayni idealleri geldikleri yerlere go
turiip ya atacaklar, ayni kanaati yayacak
lardu. Soz almaktan maksad1m Emin Sa 
zagLn bazt sozleri dolayJsile bir tereddu
dunuz olup olmadtgmt anlamak ic;:indir. E 
min Sazak Ak Banktan bahsetti. Diin ge
ce saat 2,30 a kadar kangredeki arka -
da~lanmtz bu mevzuu tetkik ettiler. Bir 
tek ar.kada~ en ufak itiraz ciiml.esi soyle
medi. Ak Banka verdigimiz rol Ziraat 
Bankasmdan bamba~kad1r. Nic;in her ye
ni §eye dogru itiraz t Her ileri fikir etra
fmda mutlaka c;Uri.ik oldugunu iddia et· 
mek nic;in? l<;inizde bir tek atkada§ var 
m1d1r ki me~gul aldu8umuz meselelerin 

SELMA ve GOLGESi 
Tefrika: 13eJ r u ns ... Yazan: Server Bedi 

Fa kat koltukla divan arasmda kiic;iik 
bir masa oldugu i~in yer kalmami§tl. 

Selma ellerin:i ba~tnm altma koyarak 
gerindikten sonra: 

- N as1l okumamzt istiyorum, bili
yor musunuz? dedi, kulag1ma fisJldar gi-
bi ... Gizli bir §ey soyler gihi ... Ofler gi-
bi ... Geliniz, ~uraya, yamma oturunuz! 

Y an yatmJ§h. Karmnm ic;eri dogru bir 
kavis yaptlgl ha§luga Halimi aturttu. 

hi! dedi. 
Hangi §iirden ba,hyayJm i 
«Eski saat vururken ... » 

Halim Selmanm ustiine egildi. F akat 
yiizi.ine bakMakt;:q r"kinerek, onu safa
da kar§tlayan kolcunun kesafetine kan~ 
1an bir ten ~1cakh81 i~inde §iirini akuma
ya ba§ladJ. 

Korkuyordu. Hor ~eyden, bu kadm
dan ve bu kokudan, sanstan ve adanm 
lcaranhgmdan, her~eyd~n iirkiiyordu. Bu 
karku onun ~iirini f~s1ld1yan sesine aca
yib tirpermeler daldurdu. Selma gozle
rini v•·mnN4tu. Agz1 yan a~1lttt. Uyur 

gibi duruyordu. Y alnJZ. gozlerinin altm· 
da peyda alan km§Jklarda gizli bir lez
zeti emen ruhunun hat ~izgileri vard1. 

Halim iic; §iirini okudll. Y erinden kal· 
kacaktt. Biraz klmlldaymca Selma anun 
elini tuttu ve b1rakmadt. 

- Bir tane daha! dedi. 
Halim bir ~iirini daha okudu. Eli Sel

manm avcunda idi. ~iirini okurken za
man zaman manadan aynlan zihninde 
§U sorgu vard1: «N evzad buna ne der ?» 

~iiri bitirdikten sonra kalktt ve kaltu
ga aturdu. Selma yliziikoyun donmU§tii. 
Bacaklanm U2'attl. Halim susuyor ve a
na bahyardu. Selma uzun miiddet ki
mJldamadJ. Bir ayagtm otekinin ustiine 
atmt§tJ, Eteginden dJ§an c;1kan bir dizi 
k1vnkt1. 

Halim bekledi. Selma ktmJldamlyor
du. Yiizu yasttga kapah aldugu i~in a
nun bu haline verilecek manayt §&§nan 
Halim bir sigara yakt1. Bir miiddet da· 
ha bekledi. Selmada gene hareket yolt
tu. 

Cumhurreisimizin 

kongre azalar1na 

selam ve • • sevgtsi 
Ankara 30 (a.a.) - Birlnci Koy 

ve Ziraat Kalkmma Kongresi ta
rafmdan ~ekilmi!$ olan telgrafa 
Reisicumhur tsmet inonii a agtda
ki tel yaztsile mukabele etmi~ler
dlr: 

Celdt Bayar 
Ba§vekit ve Birinci Kok ve Ziroat 
Katkmma Kongresi Umumi Reisi 

ANKARA 
C : Birincl Koy ve Ziraat Kal~ 

ktnma Kongresinin hakktmda go • 
terdlil yUksek ve samimi hisleri 
blldiren telgrafmtzdan (ok ntUte
hassls oldum. 
Cumhurlyet llk giiniindcnberi koy

lUlerln yUkUnii azaltmay1 ve on
lann refahtnl arthrmayi ~oz a. 
nUnde tutmu~Jtur. Daima halk ara
smda ge.;en hayatlmJz ve mii~a
hedelerimlz, milletimlzln bUyi.ik 
kUtlesl ~ift~llerimizin ge~bn sevl
yelerlni yiikseltmck idn daha ge. 
ni, ve amcU tedbirler almak liizu
munu tebarUz ettirmektedir. 

Birincl Koy ve Ziraat Kongre· 
inl, bUyUk bir milli meseleyi or

taya koymak i~in hayub blr te!feb 
biis addediyorum. Sizl ve Cumhu
riyet hiikum~tini bu kJymetli te
sebbUsten dolayt tebrik ederim. 
Kong,-e azalanna selam ve sev$
lerfmin iblft~ buyumlmasJnt rica 
ederim. 

Reisicumhur I 
!SMET lNONU 

tamamen halledilmi§ aldugu fikrinde bu· 
Iunsun? Eger Emin Sazagm iddia ettigi 
gibi biz her§eyi biliyoruz 1ddiasmda ol· 
sayd1k, size zahmet verir, yerinizden, ai· 
le ocaklarJmzdan buraya kadar gelmeniz 
ic;in rica eder miydik ~» 

Faile Kurdoglu Cumhur Reisi inonii
niin Kurultaydaki nutuklanndan bir par· 
<;aYI kaydettikten sonra sozlerini fU cum• 
lelerle bitirdi: 

- Ben ~ahsan hi~ iddias1 olan adam 
degilim. itiraf edilmesi laztm gelen §eY 
cehalet dahi olsa bunu c;aktan muterifim. 
F akat istiyorum ki hi<;bir tetkik yap1lma· 
dan sadece kag1dlar Ican§ltrllarak kahve 

falma, iskambil falma bak1hr gibi ~oyle 

boyle dtnmesin. Bizim kana.timiz v~ hepi
mizin kanaati bugtin ugurunda toplandl
gtmlz, seferberligini ilan ettigimiz davamn 
bu memleketin kurtulu§ davast oldugu • 
dur.>> 

Bundan sonra Emin Sazak, cevablar 
verdi. Bu arada bir§eyi papagan gibi ya· 
Zip okutmaga karakterinin musaid alma
dJgmt kaydederek Z.iraat Vekili i~in 
«bugdayl, arpayt, c;ift<;iligi ne vakit og
rendi de buraya geldi.» dedi. 

Bun dan sanra Rahmi i~el soz ald1: 
<<- Ben hic;bir memleketin murahhasl 

ve miimessili degilim. Y almz kendimin 
miimesailiyim.» diyerek N arenciye vazi· 
yetinden bahsetti. Miltalealan masmda 
bu meselelerin enciimenlerde gorii§iildU· 
gii, temennilerin mazbataya gec;tigi, ge· 
ride soz soyliyecek bir<;ok hatibler oldugu 
i<;in sadad haricine <;tkmamast tavsiye dil
di. Rahmi soziine devamla mutehass1slar 
celbini istedi. «Mersindeki portakal bah
c;elerini gidip gorurseniz, aws1mz. Bilgi· 
sizlik devam ederse aktbet vahimdir. Ben 
de on binlerce lira zarar ettim. Malia· 
nm vapurda giivertede, karada ya~mur
da c;iiriidii. Y alvardJm, yakardtm. Bu se
fer de ambara makine daire~inin yanmda-

Halim yerinden kalkh ve onun yam
na gitti. Nevzaddan ald1gt salahiyeti dii
~Unerek elini onun bir omzu iistUne koy
du. Dudagm1 degdirecek kadar sac;lan* 
ntn iistiine egildi: 

- Uyuyor musunuz? diye sordu. 
Selma cevab vermedi, fakat derin bir 

nefes alarak uyumadtgmJ hissettirdi. Om· 
zunda Halimin elini hissetmege kar~l 
hic;bir isyan yoktu. Vaziyetini degi§tirmi
yordu. 

H a lim sardu: 
- Rahate1z m1s1mz? 
Kadm mes'ud bir mmlu hal in de: 
- Y ok... Hay1r ... dedi. 

ki yerlere koydular. Orada da yanch. Ve 
bundan hie; kimse m~s'ul ~dilmedi. Arzet• 
tigim biitiin noktalar halledildikten sonra
dxr .ki portakal ziynet e~yast mahiyetinden 
~1kar, ucuzlar, balla§tr. Bugi.in partakah 
fakirler yiyemiyor.» 

• 
Huseyin Koyciiden sonra Rasih Tuna 

ktirsuye geldi. 
Agri kiiltUr kelimesine ili§ti. «Ziraat ve 

ziirra kelimeleri bile koylii diline girme· 
mi§tir. Ziraat Vekiletine agri kiiltilr de
necegine Koyliiler Vekaleti densin.» de· 
di. V.eteriner kelimesini de ele ald1. Reis 
bunun kanuna girmi~ oldugunu hat!rlattt. 
Rasih: «- Ben onun yerine Bay-tar ke
limesinin oz tiirkc;e oldugunu soyleyecek
tim» dedikten soma T oprak kanununun 
koyliilerle <;iftlik sahibleri arasmda bir
~ok dedikodular uyandud1gm1 kaydetti. 
Ve soz.lerine ~oyle devam etti: 

<'Diin enciimende soz alan Ziraat Ve 
kaletinden bir arkada,, fakir ve peri~an 
koyliiniin vaziyetini gozleri ya,artacak 
,ekilde anlattl. Buna mukabil bir ~ifthk 
sahibinin modern bir ko§k yapt!rdtgmt, 
Paristen mecmualar getirttigini kaydetti. 
Eger boyle ise bununla ancak iftihar et
mek laz1md1r. Tann insanlan ayni ya
ratmarru§, tabiat herkese ayni kabiliyeti 
vermemi~tir. Btiyiik apart1manlarm kurul
dugu cadde iizerinde toprak amelesi ~a
htlr. Ben 20 • 25 sene evvel Alman· 
yada tahsilde iken muhareb~ ba§ladl. 
Malul kaldtm. Harbden sanra malO.! bir 
adam stfatile ancak ziraat ve ticaretle 
me~gul aldum. Halbuki tahsilini bitiren 
arkada§lanm arasmda mudurii umumi a
lanlar, meb'us olanlar vardtr. <<gi.iri.iltu· 
ler>>. «Bunun mevzula alakas1 yak sesle
ri.» kalkum bir iki bin doniim tarla al
dJm. Bunu da ahrsamz magduriyet ol· 
maz m1? ~iftlik sahiblerinin ~iftliklerini 
alacak olursak, burada aparhman sahib
lerinin aparhmanl anm, maRaZa sahible -
rinin diikkanlanm, miiteahhidlerin para· 
lannl «giirtiltiiler», sozlerim bundan iba
ret.>> 

Sanra Akif Antalya soz alarak ezdim· 
le dedi ki: 

«- Bu yurdda h~rkes ya~ayabilir. 
Y aln1z tek bir kim~ yatamaz: 

Omidsiz. Bunun ispah Tiirk milleti • 
dir.» 

Akif ortada endi§eye mahal olmadtgl· 
DJ, urkiyede a~!J tan olen ~ft~i hu un
machgml tebariiz ettirdi. 

Bundan sonra KUrsiiye F ahreddin Ke-
rim c;1kh: 

Y e§ilay Kurumunu tem~il etmek \izere 
kongreye gelmi§ olan F ahreddin Kerim 
yer yiiziinde dagum kabiliyeti en ~ok in
sanlar arasmda Turk koylusuniin ba~ta 
geldigini, amlarca siiren ihmale ve muh
telif istila harblerine ragmen yurdu Turk 
kayHisiini.in bu usti.in kabiliyeti kurtard1· 
gml kaydederek: 
~Bu kabiliyeti yiiksek tutmak gayesile 

koylere hkbir i<;>kinin girrnemesini istiyo
ruz.» dedi ve bir hie; ugruna, rab ui(ru· 
na eli kana bulanan vatanda~lann mik • 
tarma aid istatistikleri kaydederek bu su
retle istihsal kabiliyetinden de kaybedil
digini tebaruz ettirdi. Hukumetin i~ki • 
lerdeki alkol derecelerini .azaltmak hu
susundaki niyetlerinden sitayi~le bahset
ti. Bu i~te koylii murahhaslara d~en va
zifeleri hatJrlatarak: 

«- Koyi.in bakkal diikkamna kapah 
da olsa a ~i~eyi sakmaymlz.» dedi. Sid
detli alk1dar ve yata sesleri i~itildi. F ah
reddin Kerim meneub oldugu cemiyetin 
alkoliin degil alkalizmin di.i~mam oldu
gunu soyliyerek bag ve bah<;elerin inki
~afmt gene temin edecek tedbirlerin bu· 
lundugunu izah etti. Alcnanyada alman 
tedbirleri soyledi. Kendisi ,ahsan ~arab'n 

Selma birdenbire sx;rad1 ve oturdu. 
Bu hareketi o kadar §iddetli olmuttu ki 
Halim ayaga kalkh ve geri ~ekildi. Ka· 
dmtn gozlerinde ofkeye benzer bir anla· 
§llmaz humma vard1. Acaba Halimin 
N evzada kart! dostluk derecesini anla· 
mak i~in bir tecri.ibe mi yapml§tl ~ BntJ 
gittikc;e yukan kalk1yor, boynu geriliyor 
ve gozleri kup1lmadan bak1yordu. Ha
lim tekrar bir sigara yakmak istedi. F 11• 

kat Selma birdenbire ayaga kalkmJ§tl. 
Halime yakla§tl ve onun bir amzunu tu
tarak s1kt1: 

- Kalkm1z I dedi. 
Halim sigarastm btrakarak ayaga 

kalktt. 
Selma onun bir sandalye iistunde du· 

ran pardesiisile §apkaslnl alarak: 
- Celiniz t dedi. 
Htzla yiiriidiiler. Bah~e kapiSlna ge

lince Selma Halime pardeslisile §apka • 
sm1 verdi: 

- (:abuk ~1kmtz t dedi, ~abuk... Fa
kat... geleeek hafta bugun, bu sa.atte ge
leceksiniz. 

dahi taraftar1 almamakla beraber ilk i,in 
niifu-s siyaseti naktai nazarlndan koyler· 
de rak1 sarfiyahm ualtmak olduiunu 
ileri siirdu. 

Saat 18 e gelmi~ti. Reis dinlenmek 
iizere celseyi yanm sa at ta til etti. 

iJ~iincii celse 
Oc;Uncu celse saat 18,30 da ac;Ild1, 

soz alm1~ olan murahhaslar miitaleaian· 
m soyl~mege devam ettiter. Saat 18.40 
da tiddetli bir alk1e lufam, «Yaea, var 
ol» seslerile salon yerinden aynad1. 
Cumhur Reisi lnonu kangreyi ~erdlen
dirmi~ler.di. Kanu~malan takib ettiler. 
Celal Erdogandan sonra Osman Cetin 
isminde Nev~hirli bir koylti kursi.iye ge
lerek heyecanh sozler soyledi. Ezcumle 
dedi ki: 

«- Cumhuriyetin bizden oldugunu, 
biz oldugunu biliyoru:l.. Cumhuriyete 
kalbimizle baghy1t. Derdlerimizi soyle· 
dik, daha da &Oyliyecegiz. Ziraat Ve -
kaletinin kapts1n1 a$tnchrmak boynumula 
bore alsun. Carelerin bulunacag1na iman 
ediyoruz. Niye komiayonlarda c;ak c;a -
lL~madtmz diye bizc kahretmeyiniz. 
GordUk ki derdlerimizi eiz de bizim ka· 
dar biliyarsunuz. $urada c;iftc;i ve c;a • 
banla saylavlar bir $1llonda karl,lk otu· 
ruyoruz. Uzun laf edip ba~mlZI yarmt• 
yahm dedik. Bu i~l~ri hirer hirer yerine 
getirmezsek vebalimiz Ziraat Vekilinin 
boynuna olsun. Fa kat gorUyoruz ki ba· 
-taracakttr. Arttk koyl\iniin i,i Allaha 
kalm1~ degildir. Cumhuriyete ka!mJ,tiT. 
Tiirk koyliisiinun kalktndigmr, rahatla -
d1gln1, giild\iiiinU, zenginle,tigini yakm· 
da gorecegiz. Ne mutlu Ti.irkiim diye· 
ne I» «~iddetli .alkl~lar». 

Soz. alanlar1n rnecmuu yiize yakmd1. 
Ve geride daha $OZ sayliyecek 42 mu· 
rahhas vard1. Mi.iteaddid imzalarla ve • 
rilen bir takrirle miizakerenin kifayeti 
ileri siiriildii. Takrir reye kondu, miiza· 
kere kafi gorUldu. Ziraat Vekili ~u be
yana tta bulundu. 

Faik Kurdoilunun nutku 
«- Saym Sef ve Birinci Koy ve Zi

raat Kalkmma kongreainin aaym iiye • 
leri l 

Kongremiz, el~ ald!gl btitiln mevzu· 
lar Uzerinden, deierli kararlara varmt~ 
bulunuyor. 

Bunlar, ~iiphesiz Turk koyliisiinun, 
Turk c;ift~isinin butun meseleleri demek 
deiildir. Fakat bunlar bu meseleleri, da
ha iyi, daha mah e~ ahp, daha h1zla 
ba~armak i~n, luzumlu olan ana. yollar, 
ana fikirler. 

Arkada,Iar, 
Siz, bu kararlanmzla ve dart aiindUr, 

en biiyuk intizam, fakat en ateqli bir sa· 
nh•la gec;en mUnaka•ala.rimtzla iatiana· 
stz biitiin Turk milletinin, millet ve vatan 
meselelerindeki seri kavray1~, irade ve 
karar veri$ kudretini, bir kere dana ispat 
etmi~ aldunuz. 

Arkada,lanm, 
Davamlztn, aadeee bir ziraat hamlesi 

olmad1gtn1 biliyor~unuz. Davam1z, Par
timizin biitUn dtinya partilerinden i.i!tiin 
bir goriitle ikttsadi, i~timai k~kilat va • 
hidi alarak ele aldt$b Turk koyliisuni.in 
yukseltilmeei ve en Ustiin ve en devamh 
refaha ula,tmlmasl davas1du. Ba~ka bir 
deyi~le m~vzuumuz, but\in memleket 
kuvvetlerinin ve memleket fikir ve i• ha
reketlerinin Uzerine roplanmasm1 istedi • 
~imiz cephe yaln1z topraktan alaoa~tmJZ 
mahsul, yalmz z.irai ham madde degil, 
milletin oz ve gUr mayas1, milletin asil 
ham mayae1 olan koylu karde~lerimizin, 
lay1k olduklan ~viyeye eri~tirilmesidir. 

Btiyiik mi!letimiz.in, dUnyanm daima 
en bUytik ve en tistUn kararlarma aahne, 
e,siz meclisinde, Cumhuriyetin yurdun 
efendisi i!An ettiRi koyliiler, saylavlula, 

- Evet. 
- Gene boyle, kimse bilmiyecek. 
- Evet. 
Selma elini ~ekti ve Halim onun yU

ziine bakmadan ayrJld1, ba~eden htzla 
ge~ti ve sokaga ~1kmca derin bir nefe3 
aldt. 

hiikurr.et adamlarile diz clize atur 
derdlerimizi dokttik, ulusal kara: 
verdik. 

Bu derdler derindir, bugunc:kn y 
onanlabil~ek ~yler deiil, fak.at. 
huriyet ve onun kurucusu olan C 
riyet Halk Partisine ve eline ald1~ 
biiyiik davayt da biiyii~ ba~anlan 
durmadan h1zla ba~aracagma ~uph 
yoktur. Cumhuriyet ileri atttgt her 
d1mm1 geriye almad1 ve mutlaka m 
fakiyete gotiirdii. Bu davayt da m 
bkiyete erdirecegine 'uphemi:t yo 

Koyl~rinize, ~vleriniz.e, ba~ ~drr 
ze candan gosterdigi steak sevgiyi 
run. Siz tarihi mtmda ta~L}"an ka 
manlammz. En yiice bir nesilden 
En refahh, en devamh, en ileri ya 
en siiratle ennek i~in, en Usti.in vas 
maliksiniz. 

Sizi bu ya~ay1~a bir an evvel ye 
mek Cumhuriyet hukumetimizin he 
rar1 hem borcudur. 

Hepinize hay1rh yolculuklar dir 
Soyledilderimizin, c;ah~malanmmn, 
pet heaablanm, gene sizlere ver~bi 
her Ziraat Vekilinin en buyiik i 
ve iizerinde duracaih ilk vazifesi ol 
hr. 

Saym iiyeler, 
Koy ve Ziraat Kalkmma ltang 

nin kapanmlf olduRunu beyan eder 
Y a~asm Cumhuriyet, yai3-sm 

Sef inonii .. » 
F aik Kurdoglunun 5Lk stk alk 

kesilen beyanatmdan sonra zitaa~ 
Jebeler latikJi} OlaTfl soy}cdiler. 
bu suretle kapandt. 

Reisicumhur lnonu M~tlisteki 
sim salonunda kongre au.lann1 
buyurdular. Koylliler ne' e ile g 

askerce ti~ ad:m kala haznol \'e 
vaziyeti ahyor, admt ve geldiai ~ 
ya koyti:n iamini &Oyliyerek ge~i 
fnonti isti~nastz hepsine i1tifat etti. 
ler sordu, i<;lerinden uzak hududl 
koylerden gelmi~ olanlar vardt. B 
i~inde salondan &evmc aozya.lari 
kanlar ~oktu. 

Mekki S 

• Miilteciler IS 
' 

~ir Rumen heyeti 
e temaslarda bulun 
Landra 30 (a.a.) - Gt!l~cek haf 

line gidecek olan mUlteciler ko 
n!n murahhas heyetinin ancak ci 
bir salahiyeti haiz olacak ve hi~b 
lftf akdedemiyecektir. 

Heyet, Lond.raya avdetini m' 
!~timaa davet edilecek olan Evi 
mitesine bir rapar tevdi edecekt 
giliz hazine tniimessili, miiltecil 
mi.imessili SJtatile fualiyette bul 
ve i ngiltere hiikumeti namtna 
lemiyecektlr. Heyet, Dr. Schaeh 
fmdan tanzhn tdilen plarttn e 
11ore mtizakerelerde bulunaeakt 
~'~lan, slmdiki •eklile kabule ~ay 
"Ulmem kte i.!e de heyct, plAnda 
"aptlmB!I,na call~acakttr. 

Amerik.l\da yabanci pi 
bHeti satanlar 

Nevyork 30 (a.a.) - Zabtta, 
nhr~:mgolar hakktndaki kanun 8 

ihlal ve irlanda piyango biletl 
merikava Hhal etmek tohmetil 
yi tevklf etmi~t!r. tkt msznun, 
katen !erbe~t btralctlmtttlr. 
h~osl de Atnerikada 700 aj&nl 
muavin a1 ant bulunan lrlr ~eta 
ubcl11rlar. Bunlara verneeek a 

za, 24 sene hapfslc 21.000 dolar 
za~tlitr , 

nuyor» dedi. Her hadis~yi en b 
lile kabul eden ameli adamlan 
gt;rUtlerine sahib olrnak ittedi. 
gidecek: «Btrak dostum, diye 
kadm1n bir filim Qlevzuu olma 
ka diitUndiigu ttY yok. T ek bat 
muf, muhayyilesini iatediii gibi 

Hava iyice karanntttJ ve hafif yag· 
mur yag1yordu. Halim oapkas1n1 ve par
desiisiinii giydi. Ag1r ag1r ytirtidU. Ba
flnda garib bir eeraemlik vard1. Alnmm, 
§akaklannm altmda bir nokta, galiba id
raki agr1yordu. Ciinku hi~ birtey anh -
mamt§h. Epey yiiriidiikten sonra bu ka
dm i~in ancak ~oyle bir hiikme varabil
di: <<Kendini kaybetmek tiz.ere idi, fA kat 
c;abuk topladt» lyi. F aht yeniden da
vete ne liizum vard1? Ge~ mi tiir din
lemek i~in ~ Gene mi N evzaddan bah· 
setmek ic;in ~ 

· tletiyar ve kendisine harikulld 
yat aldanttt uydunnak gayre · 
aldanmaia deYam et istersen; f 
karar m1 verdim: Me.aul olm 
met.» 

Bu cevabdan sonra Halim sualinin 
manas1z aldugunu anlamt§tl. Kanu§ma· 
nm giiliinc oldugu anlar i<;inde idi. Sel
mamn yanma aturdu ve elini onun till 
ic;inde uzanan bir kclu iistunde oktar gi
bi gezdirmege ba§lad!. Selma tekrar a
nun bir elini tutmu§, bu sefer gogsi..iniin 
altma alm1~t1. Halim ~inden N evzada 
hi tab ederek: « Y amhyonun, dostum, 
dedi, adamak1lh yamhyorsun.» Sonra 
kansm1 ve c;ocugunu hat1rlad1. Fa kat eli, 
kavu§tU" u bahtifarh · · ' :.::bir em• 
re itaat etmiyecekmi§ gibi a 

Halim bir kelime soylemeden t;:kt • 
yordu. Selma onun kolunu tuttu ve ac1~ 
tacak kadar 111ktl: 
• - Celeceksiniz, degil mi) 

Hayu I Btitiin bu hal ve bu manzara 
daha ba~ka arz.ulat sakltyordu. Halim 
meseleyi bir kelimeye stgdumak istP.di : 
<<Muvazenesiz» dedi. Hem bu raddeye 
gelen bir hdmda sabit bir ahl&lc. ola -
mazd1. Omuzlanm kaldndl: «Roman 
kadmt olmak istiyor, mesele c;tkarmaga 
ugrattyor, kimseye kar§l mes'ul degil, 
serbest, bali valt.ti yerinde, bizimle oy-

Bu dU~tince~in-in yan1nda sab 
ku, yahya aid bu sen hauralar 
§an derin bir koku vard1. Elini 
gcturdti ve Selmadan kalan b 
daha kuvvetle duydu. Ad1mlart 
dt. Muhakemesi durmu~ ve m 
<;81htmaga ba,lamJftl. Stlmantn 
tihar vak'aaile do]u, karanhk v 
hayatma aid bir &UrU tahmin s 
den on daki£a evvelki manzarala 
hayal ve hakikat. birbirini bour 
mamltyarak, pa~a pa~a zihn 
yardu. i~inde bu koku ile lean§ 
~ok arzularla nefretleri, korlcula 
leri birbiri:ne yugurw, bora ha 
vurucu ve sisli bir ~o~kunlu'k v 

uzak ve miistakil gibiydi. ' tA, 



ruN BULMACASI 

• • • 
• 
saga: 
ndi.standaki bir din saliklerl (ce-
Eski Ttirklcrden (ceml>, k1ymetll 
toplandlgl yer. 3 - GQk, idare 

a.n. 4 - KISJrhk, peygam -
ouzel, ters ~;evlrjp arkasma bir 
irseniz cyas, o:tur. 6 - Monte 
1smi gec;en :;;ato, kay1d. 7 - El

i klSml ark.a arke;ya, duygu. 8 -
c;imen, ahlak1 giizel, s1fat edat1. 

anma bedell, 9ifter. 1ll - Cl.ns 
besleme yerl. bir clns para. 11 -

an a§ajpya: 
lsiz (lkl kellme). 2 - Elbisenln 

Kur'antn kiic;iik bir surest 3 -
ler, yol. 4 - Blr slfat edatmm 
hte me§hur casus kadmlardan. 
bbeti olan, pederin yarlSl, giizel 

- Btiyiik:.ge pa~ah (iki kellme>, 
aktlg1 yerlerden. 8 - Birine 

i~;ln brrakllan §eY• eski olc;iiler
Gorme, me~uatyetln tersl. 10 -
dckl korkunc mahl\l.klar (cem.l), 
as1z, ahuettekl me§hur koprii. 

bulmac.anm halledilmi~ oekli 
;I 4 6 

-, 
ra Borsa.s1 30/12/38 
KAPA:NI$1 

A~llq Kapanq 

a 
oslovak 

5,87 
126,12 

3,3175 
6,66 

28,47 

68,615 
50,5825 
21,265 

1,07 
1,545 
4.3225 

. 

vo kad1n hastal1klar1 
mlitoh&UISI 

lu, N uruosmaniye caddesi 
No. 22. Mavi yapt 

T elefon: 22683 

SATILIK 

frez arsalar 
1§ deniz kiYIStnda, Miira

lZlltoprak, Rii§tiye sokak 
No. da Migo delaletile 

ki' Yurdu 
devre dersleri yllba§anda 

r. Kay1t a({IktJr. Be§ikta§ 
ler Dibek sokak No. J/2 

yan1n en sa~lam 
hi lastikleri olan 

Prezervatiflerlnl 
a tercih ediniz. 

C:ioz Hekimi 
~i.ikrii Ertan 
Nuruosmantye cad, No 6 

66 (Dr Osman ~erefeddin 
Afl'lrt1m'ln1\ 

Dikkatinizi rica ederiz 
Kendinizde veya ~ocuklarmiZda; halsizlik, kans1zbk, hazimsizhk, 

karm agrilan, karm §i§meleri, burun ve makat ka§mmasJ, ishal, obur
luk, ba§donmesi, saly~ akmas1, sar'aya benzer sinir halleri, gece korku
Jan nu hissediyorsunuz? Bu gayritabii hailer, viicudunuzda solucan 
bulunduguna alamettir. Derhal ( iSMET SOLUCAN BiSK'OviTi ) 
ahmz. 

iSMET SOLUCAN BiSKUViTi barsaklarda kan emerek ya~ayan 
ve iireyen muzu hayvanlann en birinrj. .devas1du. Biiyiik ve kii-;iiklere 
itimadla verilir. Kutulann i~inde kullam!$ t~rn yazJ.luhr, okuyunuz ve 
~ocuklanmza senede birkac; defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczancde fiatt 20 kurm~tur. iSMET iSMiNE DiKKAT. 

Vekaletinden: 
Vekaletimiz !~ Ticaret Umum Miidiirliigu ihracat Kontrolorliikler i~in 

(Louis Schopper) marka ( 9) aded hektolitre aleti, (6) aded etiiv aleti 
(3) aded kalbur makinesi ve (3) aded hassas terazi satm almacagmdan 22/ 
12/938 tarihinden itibaren on be~ giin miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. 

1- Bu aletlerin muhammen bedeli ( 3114) ii~ bin yiiz on diirt lira olup 
muvakkat teminat paras1 (233) lira (55) kuru~tur. 

2 - A~1k eksiltme 9/1/939 tarihine tesadiif eden pazartesi giinii saat 
onda Vekalet Levazrm Miidii.rliigunde yap1lacaktrr. 

3 - Taliblerin §artnameyi gormek ve teminat paralarm1 yatirmak iize
re Ankarada Levazrm Miidii.rliigiine ve istanbulda iktlsad Veka.leti ihracat 
Kontrolorliigiine miiracaatleri ilan olunur. • 5244,. ( 9420) 

8iRKETi HA YRiYEDEN: 
Y1lba§1 miinasebtile bu ak§am yap1lacak fevkalade seferler: 

1. - 24,15 te Kopriiden Kavaklara kadar yapllmakta bulunan 200 No. 
sefer gece yariSindan sonra saat 3 te Kopriiden hareket edecektir. 

2. - 24.15 te Kopriiden 'Uskiidar, Kuzguncuk, Beylerbeyi ve <;en
gelkoyiine kad.ar 1 sefer ilave olunmu§tur. 

3. - Gece yansmdan sonra saat 1 de <;engel]toyii.nden Beylerbeyi, 
Kuzguncuk, 'Uskiidar ve Kopriiye bir sefer ilave olunmu§tur. 

4. - Araba vapurunun mevcud seferler\nden ba~ka Kabata§tan Us
kiidara 22145 te ve geceyansmdan sonra saat 1.30, 2.30 ve 3.30 da 
Uskiidardan Kabata§a 23 ve geceyar1smdan sonra saat 2, 3, ve 
4 te seferler ilave olun.rnu§tur. 

ARLON 

Ke§if bedeli 3169 lira 4 kuru§ olan Erenkoy • ~a~Jnnbakkal iltisak yo
lunun §ose tam1ri a~tik eksiltmiye konulmu§tur. Ke§if evrakile §artnamesi 
Levaztm Miidiirlii.gii.nde gorii.lebilir. istekliler 2490 sayl11 kanunda yaz1h ve
sikadan ba§ka en az 2 bin lirahk bu i§e benzer i§ yaphgma dair ihaleden 8 
giin evvel bu i§ i~in Vilayetten alacaklart fen ehliyet ve 938 y1lma aid Tica
ret Odas1 vesikalarile 237 lira 68 kuru§luk ilk tell)inat makbuz veya mektu
bile beraber 9/1/939 pazartesi giinii saat 14 bu~tukta Daimi Enciimende .bu
lunmahdtrlar. ( 9338) 

NitN¥ 
Be§ikta§ Belediye ~ube Miidiirliigiinden: Sahibine yap1lan tebligat ne

ticesinde mahzuru izale edilemiyen ve bunun iizerine Daimi Enciimence 
y1ktmlmasma karar verilen Ortakoyde Yaghk~1~1kmazmda 6 numarah yah 
onii.ne musad.if ah§ab kay1khane y1ktmlmak suretile ankaz1 20/~/939 tari
hine musadif euma giinii saat 14 te miizayede ile satilacakhr. Isteklilerin 
Daire Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. • B. ,. ( 9518 ) 

Bu ak§am saat (9) da 
RAHMET EFENDi 

Pek yakmda 
biiyiik operet 

U<; YILDIZ 
Cumartesi ve pazar 

matine saat 15 te, her per§embe 
Halk gecesi. 

ERTUGRUL SADt TEK 
Tiyatrosu 

TAKSi:MDE 
Bu gece 

3ir donanma gecesi) 
Vodvil 3 perde 

Yakmda: Biiyiik 
bir temsil hadisesi 

. (iNSAN MABUD) 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rtintgen m iitehass•s• 
TUrbe. Bozkurd klrathanesl ka~ISm

da eskl Klod Farer sokak No. 8 • 10. 
Ogleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Dr. Hafiz Cemal 
Lokmcm Hekim 

Dahiliye miltehasslll 
Pazardan baska gfinlerde ogleden 

so:tU"a saat (2'h tan 6 ya) kadar !stan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
husust kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah. cumartesl giinlerl saba!" 
c9 ! - 12~ saatleri hakiki f1karaya mah
sustur. Muayenehane ve ev telefon'\ 
22398, 2104. 

_ sc_ - ~ =:; 

miikemmel hediye 

Krem KOionya 
Briyantin Los yon 
Pudra Lavanta Sabun 
Dantos T1rnak 
Tras Cii8SI 
BIG801 Rujlar 
Tras Alltklar Pudras1 

Surme Tras 
Rimel Sabunu 

Tiirkiyenin ve biitiin ,ark•n en nefis markas1d1r. 

L 

Me~hur Haci Bekir Ticarethanesi 
Yllbat;l iqin fevkallde leziz 

MEYVALI NUGA 
yapta, fiatt 120 kuru' 

ALi MUHiDDi 
HACI BEKiR 

N 

Merkezi : Bah~ekapt, ~ubeleri: Beyoglu·Karakoy - Kad1koy • 

En rahat ~elik somyelerile ~Ik, metin ve ucuz • 

I[ Harici askier k1taat1 ilanlan I 
Kor ihtiyac1 i~in binek hayvam satm 

almacakh.r. Hayvanlann irtifru. ~n az; 
144, gogiis ~evresi en az 1,60 tan B§a~ 
olmtyacak ve ya§lan 4 ten B§ag1 olma • 
mak iizere 7 ya§ml ge~iyecek ve bil
ciimle ilel ve emrazdan salim olacaktlr. 
Hayvan satmaya talib olanlarm her giin · 
<;orluda Kolorduda te§ekkill eden hay• 
van satmalma komisyonuna mii.racaat • 
leri. 

KARYOLALARI m~~t~~~i 
Satm almacak nayvanlar komisyon 

tl}rafmdan begenilmesini mii.teak1b mal· 
Iein tatbik edilmek iizere bir hayvan 
hastanesine gon<lerilir. 24 saat mezkur 
hastanede nez~ret ve m~ahede ali;mda 
biraklldlktan sanra a§l netk~i miisbet 
zuhur edenler sahiblerine ve menfi zu
hur edenlerin paras1 derhal komisyon 
tarafmdan verilir. (9487) 

HALiL SEZER __ 
Karyola ve madeni e~ya fabrikas1 salonlanndaki 

met;herinde gorebilirsiniz. 
·-- Sirkeci, Salk1ms6gut, Demirkap1 caddesi No. 7 Tel: 21632 __ .. 

Ge~en Senenin En 

Kalm1yan Giizel 

~ok Satdan ve 

Kitab1 Y enid en 

Mevcudu 

Bas1ldi 

FAiK SA B·R i DURAN 

HAYVANLAR 
Biiyiik ktt' ada 250 

4 renkli 

sahife 

levha • 8 

• 350 
. . 

resun 

tablo 

Kitabc1mzdan 

Faik Sabri Duran'm 
" Hayvanlar Alemi'ni 

iS T E Y tNt Z. 

A • 

HA YV ANLA.R .~.4LEMI'nin f1tkl§lnz 
matbuatlmtz nasll kar,alad• ? 

Kitabc1hk tarihimizde daima hatlrlanacak miihim bir ileri 
hareketi Bay Faik Sabri'nin biiyiik itinalarla haz1rlad1g1 cHayvan
lar Alemi ,. nin ne§rid.ir. 

TAN 
Bizde kitab merak1 olmad1g1~ haklnnda pek yanh§ bir telakki 

vard1r. Bu yanb§I c Hayvanlar Al~mi, ismindeki kitab meydana 
~t1kard1. Bu giizel eser ~1kar ~1kmaz biiyiik bir ragbet gordii. 

AK~AM 
Bu giizel kitab harikulade nefis bir ~ekilde tabedilmi~ canh 

bir eserdir. 
YEDiG"ON 

Bu kitab her evde bulunmahdtr. Yalmz gocuklan degil, bii
yiikleri de al'akadar eder. 

SONPOSTA 
Bir Avrupa eseri gibi temiz ve c.erlitoplu bir §ekilde bas1lan 

ve bize kiic;iik kardeslerimizi tamtan bu kitab o kadar canh tertib 
edilmi~, o kadar ca~ib bir tarzda yazllrni§ ki adeta edebiyat ol
mu§. Bir edebi eser kadar alaka u~andmyor. 

• FiKiR HAREKETLERi 

Ydba~I Yakla~Iyor. Sevdiklerinize Giizel ve Faydab Bir 

Hediye Vermek istiyorsaniZ Bu Kitab1 Bir Defa Goriiniiz. 

B8sbran: KANAAT KiTABEVi Fiatt: Cildli 130 kuru!f 



ADLiYEDE VE 
--MAHKEMELERDE 

Pusu kuran Hiiseyin Kahya 

<;atalcada 
cinayetin 

i~lenen feCi 
muhakemesi 

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

Su~Iu Kahya: «BaktJm ki olmtyacak, iizerlerine 
yagdtrd•m kur,unu... F akat ka~ ki,i oldiigiinii 

kat'i surette bilemiyorum » diyor 
Istanbul Agtrceza mahkemesinde diin 

sabah Ceza kanununun idam cczas1 ya
zrh maddesine gore a~1lan miihim bir da· 
va g()riildii. Dava, Me~hudsu~ kanunu -
nun agtr cezah i§lere te§milinden soora 
si.ir' atle muhakemesi ba§hyan mevzular
dan biridir. Bir <<Amok» ko§usunu andl
nr §ekilde i§lenen vak'a Catalcada ohnu§, 
Catalca Miiddeiumumi1igi derhal delille
i tespit ederek, aHikahlan lstanbula gon

dermi§tir. Muhakemesi ha§hyan Hiiseyin 
Kahya, 328 tevelliidlii, palab1yrkh, iri 
1an bir adamdtr. Babas1 65 ya§mda Ali 
Kahya ile karde§i 25 ya~mda Hasan 
1Cahya da davaya dahildir. Yalmz bu so
tuncusu mevkuf degildir. Huseyin Ceza 
lanununun 450 nci madde;;ine gore mu
lakeme edilmektedir. Alinin suc;unda 65 
nci, Hasanm su<;unda 464 iincii mad
delere temas olunmaktad1r. 

Vak' aya gelince, 25 dakikahk bir 
niiddet i<;erisinde 3 erkek oldiiriilmii§. 1 
hdmla 2 erkek yaralaunu~. 5 erkek ii
zerine de silah ahlmt§hr. Y aralama ve si
lah atmalann da oldiirmek kasdile oldu
gu, tahkikat ciimlesindendir. 

Vak' amn sebebine ve cereyan §ekline 
gelince. tahkikata gore, ~atalc'.lmn 0~ 
ciinnii koyii yakmmdaki K1Z1lcabay1r de
nilen yerde bulunan bir tarlayt, 15 sene· 
denberi Ali Kahya adh biri, ogullan Hii
seyin ve Hasan Kahyalar!a s~iriiyormu§. 
Bundan 2 sene once, kaye Bulgaryadan 
gelen muhacirler iskan edilerek, bu tar· 
Ia da onlara verilmi§. Buna ragmen, Ali 
Kahya o zamandanberi tarlay1 bir tiirlii 
tahliyeye yana~mami§, hu yiizden de mu
hacirlerle aras1 a<;1ldtk<ta a<tilm:§. Ali 
Kahya, bu sene ayni tarlay1 gene siirme
ge ka KI~mca, muhacirler, menetmel.; i-;in 

te~ebbiiste bulunmak tizere koy kahvesin
de bulu§UP konu~mu§lar. Bu arahk kah
ve yakmmdan ge~en Huseyin Kahya, ko· 
nu§ulanlan i§itmi§, «durun, hen de size 

' bir i~ edeyim de goriin» diye evinden 
mavzer ve fi§ek aiarak, arahasma hinmii,' 
tarlasma gitmi§, pusu kurmu§. Tarlay1 el 
birligile siirmek iizere muhacir koyliiler, 
kadm, erkek 30 ki§ilik h1r kalab3hk ora
ya yakla§mca da, Hasan Kahra pusu 
kurdugu yerden mavzerle yayhm ate~i a-

c;arak, gelenleri, panik halinde ka~tr
ffil§. Bu suada Ahmed oglu Mehmed ol
mii§, Ali, Selim ve kans1 Behiyc ag1r su
rette yaralanmi§. 

T aria safhas1 bu kadar... Bundan o
tesi de var; Hliseyin Kahra, mavzer o
muzunda kaye doniiyor, orada kar§Isma 
~1kanlara, 3 tane Mehmedle Ya~ara ve 
Safere de kur§un stktyor, bunlara rasgeti
remiyor. Derken koy ihtiyar hejetinden 
Niyaziyi goriiyor. Niyazi, evvelce Hiise
yin Kahyanm babas1 aleyhine bir hakaret 
davas1 a~rnl§, bu dava Ali Kahyanm 3 
gun hapse mahkum edilmesile bitmi§. 0-
gul. baba hesahma besledigi husumet te
sirile «tam suas1chr» diye Niyaziyi de 
kanlar ic;erisinde yere seriyor. Ve Niya
ziyi oldiiriir oldiirmez. oraya dc·gnl ko~ 
§&n ibrahim CaVU§U da vurup oJdurdiik• 
ten sonra, baktyor. etrafta arhk kimseler 
yok, gidip <,;atalca karakoluna «tesli
mim I» diyor. 

Agnx:ezada sorguya c;ekilirken, Hiise~ 
yin Kahya, §Oyle dedi: 

- Ben, U§aklarla tarlay1 siirerken, 
yammda daima mavzer bulundururum, 
c;iinkii koy civanna yabanm domuzlan i
ner. Bu sefer de silahhydJm, Derken mu
hacir koyliiler tabanca, bel, balta, kazma, 
kiirek ~Ikagelerek saldud1lar iizerime ... 
Ben once havaya silah att1m, sonra da 
haktun olmtyacak. iizerlcrine yagdtrdtm 
kur§unu... Amma ka~ el ~ Saymadtm ki 
bileyim. Koye dondiim, eve gidecektim, 
koyde de saldtrdtlar bana ... Olan olmu§-
tu zaten, karardr goziim ... Bir nohet da-
ha ate§ ac;hktan sonra karakolu boylad1m. 
Beni te§vik eden filan falai1 yoktur. <;a
talcadaki ifademde «muhacir koyluler ba-
na fenahk .,ch:rler cliye m'l.v:&:cri mahsu• 

yamma aldtm» dedimse, §a§JriD1§1lll Cia 

soylemi§imdirl 
Babasile karde§i, kendilerinin vak'a 

yerinde olmadrklanm, te§vik de etmedik
lerini soylediler. 

Vak' anm §ahidleri de buraya gcnderil
mi§ti. F akat, saat 11 bu~ukta ha§hyan mu 
hakeme, saat 13 bu~ukta ba§ka giine bua· 
ktldJ. Ciinku listede ogleden sonra gorii
lecek muhteiif davalar yaztl1ydt. ~hhidler 
de yakmda dinlenilecektir. 

Giil kokusu saate 
tesir ediyormu'! 

ran sa 
• yen1 

miizakereler mi ? 
[Ba~taraf1 1 fnct sahitede) __ 

hafil, Mussolini'nin ~ok n.azik bir vazi
yette oldugunu, c;iinkii Fransanm azmi 
kar~lSlnda mutaiebatmi daha ileri gotiir
mek mii§kUI oldugu gibi geri donmek de 
prestij kaybetmek demek olacagm1 be
yan etmektedirler. 

Bu mehafil, Mussolini'nin Fransa ile 
tekrar miizakerata giri~ilmesini teshil 
maksadile ispanya meselesinde dahl\ az 
itilafgirizane davranaca~m ve o zaman 
bu miizakerelerden memnuniyete §ayan 
bir netice iimid edilebilecegini tahmin et
mektedirler. 

Tunus Valiai doniiyor 
Paris 30 (a.a.) - Fransanm Tunus 

Umumi Valisi Labonne. vazifesi baema 
donmek iizere saat 20 de buradan hare· 
ket etmi§tir. 

Mumaileyh yarm Marsilya'dan tay
yare ile Tunus'a gidecektir. Vali hare
keti esnasmda bi~ok zevat tarafmdan u
gurlanmt§tlr. 

Eski oyunlm tekrar mr ecliliyor? 
Roma 30 (a.a.) - !talyan gazete

leri, Fransamn Cibutide tevessiil ettigi 
askeri hazubklan «beyhude bir tahrik» 
suretinde kar§tlamakta ve Fransaya pd
detle hiicum etmektedir. 

Gazeteler, !talyan askeri yiiriidiigu 
takdirde hi~bir Franstz tedhirinin bunun 
online g~emiyecegini yaztyorlar. 

Tribune gazetesinden: 

«Cibuti'ye asker ve harb gemileri gon· 
clerilmesi evvelce miiheyyi<:. haberlerin 
,resrnen tekzih edilmesini nakz.edecek rna .. 
hiyettedir.» 

«Lavoro Facsista» yaztyor: 
«Fransanm, bizzat askeri hazJrhklar

da bulunabilmek i~in !talyan tah~idall 
hakkmda i§aa ettigi haberler <;ekoslovak 
buhrant masmda Alman tah§idatt etra
fmda yaptlan propagandalann ayniclir. 
Bu yalan haber1er vaziyeti daha :ziyade 
genginle~tirmekten ba~ka bir§eye yara -
mamt§hr. Bugiin de teveS"SU1 edilen son
bahardalci oyun kadar teh1ikelidir. Mu
harrikler gene ay.ni kimselerdir.» 

Blum'iin bir te1ebbii.U meyclana 
~rkh 

Paris 30 (a.a.) - Esk.i Ba§vekil 
Tardiyo'niin «Grigoire» mecmuasmda 
vaktlle :Blum ve Delbo nun enclisine bi 

milli kabine te§kili i~in teklifierde bulun
mu~ olduklanm ispat etmek iizere ne§• 
rettigi mektublara cevab olarak es.ki Ha
ridye N azm Delbo. Havas ajans1 vaSl• 
tasile yaptlgl beyanatta bu mektuha an
cak mezkur mecmuada c;tkttgmdan son
ra muttali oldu~unu ve binaenaleyh hunu 
kendisinin yazml§ olamryacagtm soyle • 
mi§ ve demi§tir ki: 

«- Ne Leon Blum. ne de mevzuu· 
bahs edilen siyasi ricalden hi~biri bu ir 
le alakadar degildir. Ben kendi h~sabl
ma Terdiyo ile yapt1gtm do~t~. b.u ko
nu§mada hir vatanperverler buhgmm let· 
kili arzusunu IZhar etmi§tim.» 

Paris El~imizin miilakah 

Kokunun 
Paris 30 (a.a.) - Hariciye Nazm 

makinedeki Bone diin ak§am Tiirkiye Biiyukel~isi 
yagt kaltnlas, brdtg"'l Suad' Davaz1 kabul etmi§ ve kendisile 

tnmastn a 

[Ba~makaleden devaml 

mabadla mekteb topragmnn on on be~ 
doniim yeri ~a}'lr ve yoneahk yaptlmt~
hr. lnegin a ve kuru ot gtdas1 buradan 
temin olunmakta olduRU gibi onc1 ayrica 
paneaJ, bu~ak ve arpa yemleri d~ veril
mektedir. 

Mektebd~ koyiin erkekle ktz ((ocuk
lan kar~k olarak okuyorlar. fpekboce
gini beraber yeti~tiriyorlar. !neRin siitiin
den ~kanlan temiz tereyaihm erkekler 
ve ktzlar beraber ~tkanyorlar. Sebze 
bah<;esin-de ve hatta biitU,n ziraat i~lerin
de koy kadmmm rolii biiyiiktiir. 

Anlryorsunuz k.i bu mekteb. harab bir 
Anadolu koyiiniin kinde bir cennet ko
~sidir, ve anhyorsunuz ki bu mekteb az 
zamanda kendi muhitini kendisine benze
tecektir. Orada Hk tahsil goren ~ocuk1a
nn kendi hayatlannda ba~ka tiirlii yap
malan imkam yoktur. Bu mektebden ge
~en her koylii ~ocugu kendi ya~ay1~mda 
az.((ok bu mektebe benz.iyen bir hayat 
kurmanm artik esiridir. Zaten mekteb o
radadJr. 0 ~rkese yol ROstermege Ye yar
dtm etmege bamdu. Sebze tohumu mu 

istiyorsun? Al. Meyva fidan1 m1 istiyor· 
sun? AI. Cins tavuk mu yeti~tirmek isti
yorsun? hte civcivlik yumurtalan. Zua
at~ geli:n<:.e, mektebde ~ordiin ya. bunun 

i~in tarlaYl iyi haz1rlayacak ve herh&lde 
~ok temiz. tohtml ekeceksin. Hem elle sa
<;.arak degil. mibzerle tane tane dokerek. 

Bi~ok ihtiyaclann kooperatif u~ulle
rile elhirli&i edilerek nastl temin edilece~ 
gi hususunda da bu mekteb biitiin mu
hiti i~in bir aydmhk kaynagl olacakttr. 
Zaten mektehin derslerinde kooperatif
~ilik de var. Mektebde bu elbirligi usu
lUniin nazariyah ktsa ~ a~lk olarak ogre~ 
tildigi gibi kW;iik niimunelerinde tatb:kati 
da gosteriliyor. 

Bu mekteb belk.i bidayette bir par~a
c1k fazla tesis masraf1 ister. Fa kat on dan 
sonra ayni zamanda kendi i$lerinin c;ogu
nu kend1 has!lati)e temin eder. 

Onun en ehemmiyetli ihtiyac1, dedi • 
gimiz i§leri gormege ehil hir hoca co.ilesi 
bulab'ilmesindedir. Cyle m~ktebler kur
mak ~in bOyle hocalar yeti$tireceRiz. 
Anlatmaga ~h$ogJID1Z koy mektebi o 

kadar canh. cazib ve verimlidir ki rti~in 
koylere iik muallim gidecekleri boyle ye
ti~tirmiyelim diye sormaktan k.endimizi 

alama}'lz. 
Evvela ona gore muaiiim yeti~tirmek, 

sonra da yukar1da &Oyledigimiz kay mek
teblerini YIIda W;er be§er, onar yirmi~er 
yapmak bize epey zaman i~i gihi gorii
niir. Oras1 oyledir. Zaten zirai kalkmma 
uzun zaman i~idir. Fakat ona bit ucun
dan ba~hyarak tatbik program! iizerinde 
rsrarla devam etmek, meseleyi halletme
nin biricik kestirme yoludur. Karar ver
mek ve ba§hyabilme'k laztmdu: BiitU.n 
mesele buradadtr. 

Zaman durmadan aktp giden umman
vari bir nehir gibidir. Senin bir iki nesil
lik dedigin uzun zaman bir iki y1l gibi 
goriinen ktsa bir miiddette adeta goz a
r;tp kapaymctya kadar gelip ge~i~ olur. 

YUNUS NADI ···-
Pariste bir rezalet 

er1 

Fazl1 
• 

lzmir V alisi 
Giile~ izahat ver1yor 

Turistik yollar ve oteller ihtiyaca cevab vere• 
sekilde siir' at ve intizamla ikmal edilece 
' 

<Ba$tara!t 1 tnct !all.tteae, I yaretleri, ~ehrimizdeki temaslan, 
Vil~ye~,. f~ali!.eti bakrmmdan bu~~n.iin rin imar hareketi ve fuar hakkmd 

en venmh I§I munakasaya konulan bum- Ian soylemi~tir. 
ci plandaki turistik yollardu. Bu {Ollar~ «- Sevgili Reisicumhurumuz 
dan yirmi alhst asfalt krsnnlar ve yirrr.i lnoniine izmirliierin saygt ve tab 
alhsl da §ebekeye dahil olup, henii~ ya- lerin.i arzettim. Kurultaym fevkala 
ptlmayan §Ose klSlmlandn. Miinakasa lantmnda lzmiri temsil eden dt 
yinni §Uhatta bitecek ve ihale edtlec.ek- kada§lanmla beraber bulun-dum. 
tir. Bu yollann tamammm i:t,asi I ::)40 y1- Cok muhterem Ba~vekilimiz 
h te§rinievvelinde ikmal edilecektir. Bi- Bayara, §ehir iJlerimiz, 1zmir En 
rinci plana dahil olup bu ktstm ~inde yonal fuannda g~en sene gerek 
miinakasaya ~tkanlan sekiz kilometrelik miz, gerekse biitiin yurd ic;in alma 
bir klSlm da onu miiteak1b miinakasaya ud neticelerle 939 senesi fuan 
~dtanlacaktJr. ve ~ah§malarr hakhnda mufassal 

Koy egitmen okulu mat verdim; himaye ve yardtmla 
lzmir Kay Muallim Mektebinden ne- ca ettim. Bu himaye ve yard1m1 

tice almmaga ba§lanml§tJT. !zmir Koy miyeceklerini vadettiler. 
Muallim Mektebi ikinci faaliyet ytlma bmirde imm 
girmi§tir. Ge~en y1l ~inde yirmi be i ka· Gelecek seneden itibaren, hm 
dm olmak iizere yiize yakm egitmen )eti§· ki ~eklini degi§tirecek, astl guzel 
tinni§tir. Egitmenler koylere tevzi edil- doguracak, yanmami§ yerlerin 
mi§ ve faaliyete ba§larnJ§lardtr. Muhit programma ba~hyacagtz. . 
bunlan ihtiyaca uygun gormektedir. Ayn· 420 bin metre murabbaltk bu: 
ca esash koy ogretmeni yeti§tirmek ~in Y1 i~al eden ve Turk miihendisle 
miistaid koy c;ocuklanndan 400 kadar fmdan haz1rlanan huyiik Kiiltii 
~ocuk okutulmaktadtr. Bu c;ocuklar iize• ~inde her tiiJlii spor ve kiiltiir 
rinde en ziyade itina edilen cihet koyde hayvanat bah~elerile lzmire ta~ 
bulabilecekleri hayat §artlarmdan uzak • sile modem bir yehre vermektedi 
la§hnlmamak meselesidir. Koy ~ocuklan, tzmirde gunliik Belediye i1le 
koyleri yadtrgamamak ve kendi muhitleri- lunda gidiyor. Bu~emiz denktir 
ni sevmek ve onu yiikseltnege c;ah§tllak sene 150 bin lirasm1 verdigimiz i 
hedeflerine miiteve<:.cih bir teryibe almak- dan ba§ka horcumuz yoktur. 
tadtrlar. G~en ytl c;ok arzu etmekligimi- !daremizde olan havagaz.i §e 
ze ragmen ders vaziyetleri icabt olarak yeniden tslah ediyo~u:. Bu tsl 
F uar zamanmda bu miiesseseyi daha ~ok sonra gazin metremtkabmt 7,5 K 
vatanda§lara gosteremedik. Mahdud ve be§ kuru~a indirebilecegiz. _ 
alakah zevatm gormesile kald1. Onumiiz- Alt1 ay evve1 ba~ladJgJmtz .v. 
deki ytl ayni mevsimde ve daha miiteka- rin biitlin motorlii vasttalanm I-; 

mil olarak bunu uzak yerlerden gelen cak olan ve 30,000 metre mur 
vatanda§lara ve bilhassa gazeteci arka- bir saha ifgal eden mua~zam, b 
da,Iara da gostennek em:lindeyiz. leri u~. bazt yerleri iki kath. a. 

T uristik oteller tiiriii icablanna cevab verocek b 
Vilayetin dahilinde halen Goleiik ve de olan Beiediye garaj santrah, 

Bergamada hirer otel vard1r. Bir iic;iincii- lediye varidat!arile ber.~b.~r Yllda. 
sli de Bergamamn Kozak yaylasmda ik- lira getirecekta-r. B~ .buyuk .g~ra] 
mal edilmek iizeredir. Bunlar bittikten lin in aatl bir hayh tlerlemt§hr .• 
sonra miihim olarak Golciige bir aviyon 150 yatakh c;oc\llk hastanemtz 
eklenecek ve 1lu oteller kt~ aa tyet enn1 a mm da ilerlemi§ oldugunu bur~ 
de ltolayla§tlrabilmek i~in kalorifer t~- lemek isterim. l 1 
htz e r ecelttir. Golcti ote inin av ve Otel er 
sporu bak1mmdan ehemmiyet abcagmr Otel, lzmirin .t;ok. .~iihim. 
tahmin etmekteyim. Plaj ve banyolarm bir davastd1r. hmu, d1ger §eh~.r 
da baz1 anla§maian miitel'-ktb in~l!sma nispeten daha uc~zdur. Cok gu 
ba§lanacak ve miiteak1b seneler ic;ind'! hu- lam§h ve ucu~ ht.r otel .yapa!~~k 
susi programma ~ore ikmal olunacakbr. hayatJ ~mum1ve~mde b1r degt:I 
Bunlarm basmda fnciralti plait gelmekte- mak istryoruz. Muvaffak oldugu 
dir. Bu plaj. bir asfalt yolla lzmire bag- man izmirin biiyiik bir no

1
· ks~~m 

Ianacakhr.» vermi§ olacagtz.. Otel, zmm~ 
Behret Uzun beyanah z.el yeri olan Atatiirk hulv~n (B1 

fki giindenberi ~ehrimizde bulunan tz. don). da yaptla.caktu .• Bu 1~e yar 
· B lediye Reisi Doktor Behc;et Uz, yon lua sarfed1lecektiT. 

1 mlr e 0 r . h bu sene ba§ 
yannki hmir postasile lzmire hareket te 1n tntaa na l 

. Tema• m 
edt-cekbr. . 'd b j 

!zmir Belediye Reisi, diin de §ehri - 1stanbulda fuara a1 azl 
mizde temas1arma devam etmi§ ve Tiir- gordi.im. lstanbuldan fua.ra br 
kofis lstanbul §Ubesinde Istanbul matbu- yerli ve e<:.nebi birc;of fi~~a. ar 
at1 miimessillerile bir gorli§me yapmt~- seneden daha fazla o ara l§hra 

hr. cektir. 
Pazar giinku vapurla lzmire 

Milyon degerinde 

bir kagtd par~as1 

Eski Mtstr medeniyetine 
dair miihim bir vesika 

bulundu 
uzun miiddet gorii§mii§tiir. Doktor Beh<tet Uz, diinkii gorii§me 

esnasmda gazeteci1ere, Ankaradaki zi • giro.» anlasdtyor Cibuti'ye asker gidiyor Bir sinema ,irketinin 
Mlsll Oniversitesi profesorlerinden Sa- Pariste iki a.lim, giiliin saat iizerin • Paris 30 (Hususi) - Garnizonu b I .. ik. uh be . 

rni Gabra, eski Mrsuhlann mu"-ad- degi te&Tini ara§brmakla me§guldii. takviye etmek iizere yann Tulon'dan a, tea U~ ,er I ispanya suJar1nda bir deniz m are 11 .. 
des hayvanlara mahsus mezarhg1nda Bunlar, ~imdi bir neticeye varmt§lardir. bir tabur Senegalh Franslz. askeri yola tevkif olundu [Ba$tarat1 1 fncf 8ahttedel 175 zabit ve efraddan m~.e 

-yaptrgr hafriyat esnasmda, belki Tut:1nk Bir miiddet evvel, kuvvetli koku ne§- ctkacaktiT. Askerlerle beraber cebel top- a,..mak suretile bu muharebeye ~tirak Muhrib, 4,7 ..1ms~uk be§ top:. u~ 
Am ' n lahdind d h k. tt b' 1" k t I r da aonderilecektir d -s • • tayyare dafu b1r top ve dort on u en a a 1yme ,u II reden giil ta~tyan veya giil levantas1 an ve a II a c • Paris sinema alemin e buyuk bir re- etmi!?tlr. • . r 
eser rneydana ~rkarmr§hr. Bir papir0 s siiriinen kadmlann bi1eklerindeki sa • Romada neler goriifiilecek? zalet meydana ~lkanlmt~tlr. Hadise, Jose Luis Diez Irorfezde karaya 5 yozle miise!latlr. yet~n, Ce?e. 
yapragmdan ibaret olan bu eski eserin 3tlerin durdugu. yahut geri kald1g1 fark Roma 30 (a.a.) - Cemherlayn ve Pathe- Natan filim ~irketinin ismi etra- metre mesafede oturmu§tur. tamir gardiikten sonra, 

5 
lkt 

degeri, Mlstr medeniyetine ~ere£ ver~n Hr olunmu~, bunun ii?.erine bu halin sebe- Lord Halifaks'm Romada ikametleri fmda patlak vermis ve ~irketin ba~hca ii~ Jose Luis Diez miirettebattndan 7 ki§i 1939 dan evvellim<!ru terketm 
vesika olrnasmdadtr. Zira, bu papi·c3, b d 1 . S d programmm esas hatlan c;izilmi§tir. ln - $eriki Bernard Natan. Jean Simon Cerf olmii~ 11 k isi yaralanml hr. Yarahlar buriyetinde idi. 
bir eski MISIT kanunlan mecmua~1 clup, i merak e i ml~tir. im i vanlan ne- gl'liz nazulan 11 sonkanunda ogleden J 'd d 1 derhai kara;a c;tkanlarak hastaneye Frankistleri~ mayin vap3u3rut 
bilhassa. MlSlrhlann borclar kanunu t iceye gore, giiliin rayihasl, saatin rna - sonra Romaya muvasalat edecekler ve ve Alexandre oanm es, o andmcrhk sevkedilmi;;lerdir. Frankistler tarafm - 2000 ton hacmmde olup 19 .. 
metnini ihtiva etmesi itibarile son dere- kine ktsmmdaki yagm teraklim edip ka- ak~am Venedik saraymda ~ereflerine ve- su~ile tevkif edilmi~lerdir. dan atilan bir taklm obiisler Catalan - da in~a edllmi§tir. Aza~i sur~ 
Ce ehemmiyetlidir. hnla masmda rol oynamaktadtr. Bu da -< Bernard Natan adm1 ta~1yan ve astl ben 18 mildir. 264 maym na 

t . d d h t · b k rilecek olan ziyafette hazu bulunacak - f 1 R y h bay kasabasmda iki eve isabet etmi~ ve 
Profes<ir Sami Gabra, mukadde~ ke· saa 1 ya ur uruyor, ya u gen Ira 1- ismi Tanenzap o an us a udisi, Tayfasl 193 zabit ve efraddan 

r lardu evde bulunan birkac; ki~inin yaralan - 1 k 4 
dilerin ve mukaddes mayrnunlann mak- yo mu~_ .. _. --------- • 1928 senesinde Parise gelerek Frans1z. kebdir. Gemi, dort pus u 

Ziyafeti bir kabul resmi takib edecek· · I p h, · · k masma sebebivet vermi§tir. 40 ·t 1 ·· 
beresinde. metodlu bir ara§tlrmaya de • Meb'us • . tabiiyetim ami§ ve at e smema ~1r e- tayyare dafii top, m1 ra Y0 

varn ederek, kabir hek~ilerine yahud Ted se~lmt tir. tine hissedar olmu~. az sonra, idare mec- Muhrib bath sellahtlr. 
rahiblerinden birine aid olmast muhte· [Ba~taraft 1 fnci sahffedel 12 sonkanunda naz.rrlar ogle yemegi- lisine murahhas aza se~ilmi~ti. Sonra, ~ir- Londra 30 (a.a.) - Cebeliittanktan Madricldeki gonulliil 
mel bir hocrede, bi.iyi.ik bir kiip ic;ine b11_ yerine kimsenin tayin edilmiyece~i, ni sarayda yiyecekler ve ak~am operada ketin admt, kendi ismini de ilave ederek b"ldiriliyor: Madrid 30 (a.a.) _ Ecnebi g' 
ru,turulup hkrlmt§ bir Papiros bulmu~. 

1
mezk0.r Vekalet muk·st'e§arh~_Idn.~ 1~~kd i§- verilecek bir gala mii11ameresinde ham Pathe • Nat!IID'a tahvil eden bu adam, Cebeliittankta tamir edildikten son- rin geri almmasml kontrola m 

bunu rutubetli hir yerde bir mudd~t tt.Jt. erin te~kil edilece bir mu ur u va- bulunacaklardu. ra buradan hareket eden hiikumet~i is-
d I d sttasile idare edilecegi haber verilmek- 13 sonkanunda nazular, Papa'YI zi· astl ~irkete ilaveten bir tak1m ba~ka ~ir- nanvol cJose Luis Diez,. destroyeri bu ternasyonal komisyon merkez 

tuktan soknrad zeb ~ emtt~~·en. ac;kmi§, 0 za- tedir. yaret edecekler ve ogle yemegini Papa- ketler kurmak suretile, Hn hissedarlar- sabal-I Frankist cCanarias~ kruvazorii mmtakalarmdaki goniilliilerin 
man, yu an a a se Igrmtz anun mcc- Yenr· tayr·n r•htr·mallerl' d k k k d' b" · d' k C 1 b t 1 t f d 1 kontrol etmic: ve Ma 

h
.. ·1 k b"t" 11 .~ 1 hk nezdindeki inailiz el,.ili:7inde yiye .. an a~uara en 1 ce me m 1rme yo- ile euta sahi a arya an ara m an mmasm1 "' 

muastm ami yapra ' u un gi.ize i~l e M .. t "1 C c " 1"1 1 b I k d . . d 1 i J L . tanest"nde yatan dokuz yarahd 
k P . cb'usluga namzed gos en en urn- ceklerdir. Ak~am, lngiltere sefarethane- unu u mu$. yu an a tsmt ge<;en diriim hom bard1man e i mi§t r. c ose u1s 

meydana ~1 mi~hr. aprros yaprag"t, bir bur R1"yaset1" Genel Sekreteri Hasan R1- kl ·1 b" l"k · d" · d 1 bl D · b ·1 F k" t kt"mseni·n kalmadtg~ml tespit e 
b k b d II' · · sinde &ereflerine bir ziyafet verilecektir. orta an e u 1 te ~evrr 1g1 o a ar sa- iez,. destroycn, urnu 1 e ran IS 
u~u metre oyun ave e 1 santtn1 er.m· zamn yerine Ba~vekalet Miiste~an Ke- 1 _] _] .. 'I f k k b' · Ju··01·ter· torp1'] gemisine ,..arpm1~ ve bu Bunlar da iyi olur olmaz gidec 

I d k. I k 1 "' ~ !ngiliz nazulan 14 sonHnunda og e yesin~e aort yuz m1 yon ran a ya m Jr ~ • -s '( 
de o up, iistlin e 1 yazt ar s1 satn·1ar a malin, Ba vekalet miistesarh l'tma Em - d b k Almanya 1'l.., ku·'ltiirel mii · ~ R d h k - .J kl dt'r para dolandrrmt•br gemiyi batuml§Sa a iraz sonra en- ,.. 
yanlmt§hr. Profes3r Gabranrn ok·~yup niyet 1§1eri Umum miidurii Siikriiniin, zamam oma an ar~ et eoece er · · ~ · -

1 · ) Y aptian tahkikat neticesinde, son za- disi de elli metrede uzakta karaya otur- Burgos 30 (a. a.) - Frankis 
t'""rciime edebildigi ktsrm ar, papiro~un, Emniyet I!;loeri Umum miidiirliigiine de ( YENl ESERLER matt, Almanya ile kiiltiirel bir 
M d 'h' h k k M · v r · 0 c:::! h' · t ·· d" _ manlara kadar Fransada sinema krah mu~t:Ir. Destroyerde bombardlmandan 

15u me eniyeti tan me ve u u tari- amsa a 1s1 sman .,a mm aym e 1- • --------------- b" 1 d dt'ni derpi~ etmektedir. - · k k · 1 · ycdi alii, on 1r yara 1 var 1r. "' 
Hne, baha bic;ilmez. bir vesika kazandu-· lecekleri soyleniyor. Bah~ivan g~men, en yii se cem1yet ere guip <;1 • Diinkii bombarJrmanl 
d " · k d' A l h b l · t k 'b· Muharrir ar•·~da><lanmJ.Zda.n ibrahtm kan, Lu"ku"met erkam nezdr'nde bt'le •on Deniz harbinin biUin~osu •gtnl ~osterme te 1r. sr srz a er errn e zr t MO. ._ n " Va1ansl·ya 30 (a.a.) _ tj,.. m 

An · Hoyt tarafmdan ~ok gilzel ve 1t1nah bir d . "b h"b I N , 1920 Londra 30 (a.a.) - Amiralhk dairesi, ~ 
Y eryiiziinde 7000 lisan kara 30 (a.a.) - Bazt Istanbul ga- tUrkce lle d111m1Ze ~evrllen Rabindranath erece Ih ara sa 1 o an atan m, Jose Luis Diez torpito muhribinin Fran- tayyare, saat 11,10 da Va1ansi, 

zetelerinde Milli Miidafaa ve Maliye Tagore'un bir1nc1 baskl.\11 altt ayda.n daha senesinde. miistehcen filimler yaparak k 1 . k c t bard1man ederek yiiz kadar b 
V f v k"l d t ist erm taarruzuna ugnyara a a -armt§ . e a etlerinde degi~ik.likler olacagma az bir zamanda. tiikenmi~. ve 1k1ncl e a gizlice piyasaya siirmek sayesinde birkar 1 

bi ""~·t t f d b a 1 " 1anbay'da karaya oturmu~ oldugvunu te- m1~, heniiz miktan malOm o Franstzlar tarafmdan haztrlanan r ve yeni meb'us namzedi listesinde isim- olarak Remzl kita"". ara m an a 1 • -:: '$ 

Yu"z bin frank kazanmakla t'•e ba•ladig"I, yr"d eden malu'mat alm,~t r lefata ve hasarata sebebivet istatistige gore, yeryiiziinde §imdiye ka- Jeri yezth olanlardan iki zatm bu Ve- mu~t1r. ~ ~ ~ 1 · J 

dar tespit edilen biitiin Hsanlarm say1s1, kaletlere getirileceg~ine dair inti.,ar e- Son devrin terciimeleri lQinde Bah~lvan yavat yavat Pathe ,irketine sokularak Bu muhrib, 2087 ton hacminde olup Madridin diin saat 5,30 daki 
'( kadar ra~bet kazanrru11 eserler pek azdtr. h' 1 · · 1 d ~ d k I 1928 d 

7,000 dir. Bu ar;od!l bugiin konu§ulan li- den haberlcrin as1ls1z o1dugunu bcyan.a Butiin edebiyat mera:khlarma hararetle lSSe erm1 top a 1g1 mey ana CI arr m1~- senesindc Cartagene'de in~a e il- d1mam neticesinde bir)ok k 
sanlarm sa .st, 2796 dtr. Anadolu A"anSI mezundur. tavsiye ederiz. tlr. mi§tir. Azami siirati 38 mildir. TayfaS1 ve yaralanm1~br. 

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



SAGLIGINIZI KORUYUN UZ: 

yvan 

ZUK 
EYVATUZU 
En ho~ vc tabit meyva usarclerinden yap1lm1!?hr. 

'l'aklid edilmesi kabil olm1yan bir fen harikas1d1r. 

iNGiLiz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Saghk Memurlar1 
Nalband Mektebi 

ve 

Miidiirliigiinden : 
ded Bistlirli ( Kesecek agz1 8. santim V.2. tipte paslanmaz cinsinden). 
,. Fare di§li pens ( 13. santim uzunlugunda V.12855 tipte paslan

maz cinsinden ) 
,. Yanm kiloluk cam havan elile beraber. Normal sistemde. 
, Yanm litrelik dercceli mahruti cam kadch. 

ilo Cam Baget 7. mm. kutrunda. 15. santim uzunlugunda, 

- Ziraat Vekalcti hesabma mektebimiz clile Ankara Etlik Vilayetler 
n ihtiyaci ic;in llizumu olan yukanda yazih be~ kalem alet ve edevat 
cksiltmiye konulmu!;)tur. . 
- Bu mallarm tahmin bedeli ( 1642) lirad1r. ¥uvakka.t temmati 

) lira ( 15) kuru§tur. .. .. v v 

_ Eksiltme 5 ikincikanun 939 per~embe gunu saat 14 te Cagaloglun
matbaasz kar§Ismda Yiiksek MektebJer Muhasebeciliginde 

Komisyonda yap1lacakhr. 
_ Eksiltmiye gireceklerin muayyen saatten evvel teminatlar1m vez
yat1rarak 2490 say1h kanuz:la. arat;masi ei?r?lunan vesaikle bi.:likt.e 

ona gelmeleri. ;;artnameyt Istekhler Sehm1yede mektebde gorebl
( 9283) 

M 0 J DE 

Bayanlar Saz Heyeti 
Giizide san'atkarlarm i§tirakile Bcyoglu istikHH caddesi 

BELER OTELi 
SALONLARINDA HER AK~AM 

iki aydanberi istirahate ~ekilen Bayan AYDA, Sahibinin Scsinc 
plaklara okudugu yeni eserlerini okuyacakhr. 

Kernan Bayan 1\leliha Okuyucular 
Piyano ,. Saime Bayan Mahmure Handan 
Ciimbti~ :. Nimet ,. l)tikran 
Tam bur ,. Faize » N ad ire 

1/1/939 Pazar giinii ak§ami saat 6 da bashyarak her ak_~am 
yeni ve eski eserier terenniim ede~ekl~r~ir. 

i <;Ki, YEMEK FIA~LARI. ~LVERil)LIDIR. 
Masalarm1z1 simdiden tedank cdm1z. Tab1dot 200 kuru~. 

: 49427. Ni§~n. diigiin vesair ~~r .nevi ziyafetler i~in BELER 
in ferah ve geni~ salonlan musa1d sartlarla icar edilebilir. 

Her otomobil ve her kamyon i~in 

BOSC 
OMOLATOR 

KLAKSON , 
BOBlN 

DlNAMO 

i$ARETLER1 
CAM SlLECECl 

MANY ATO 

ON FENER 
MAZUT MEMELERi 

MAZUT POMP ALARI 
DlSTROBOTOR 

OTO ELEKTRiK 
Taksim Kt, la ge~idi N o. 21 

Her nevi muayene, tecriibe ve tamir 
Muvakkat me~her: Taksim Ceylan Han No. 25 

VALDA Past~ll eri 
sayesinde kabildir. 

eni dans. La 

Hususi ve miinferil 
Beyoglu Karlman 

sokak No. 3, Profesor Her miihim eczanede bulunur. 

I'JJ I 
1 - $artnameleri mucibince satm ahnacag1 ve 7/11/938 tarihinde iha- H(A .ifle 

le edilecegi Han edilen 50 kiloluk 150,000 aded ve 100 kiloluk 180.000 aded - a 
tuz ~uvalmm muhammen bedelleri degi§tirildiginden yeniden ayn ayn ka-

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

pah zart usulile eksiltmeye kon.mu§tur. 
2 - Muhammen bedelleri, ·50 kiloluklarm beheri 25 kuru§ hesabile 

37500 lira ve muvakkat teminatl 2812,50 lira; 100 kiloluklarm beheri 43 
kuru§ hesabile 77400 lira ve muV~akkat teminab 5120 lirad1r. Izmirde teslim 
edildigi takdirde beherine 50 kiroluklar i~in 25 sa.ntim ve 100 kiloluklar 
i~in de 50 santim zammed.ilir. 

3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi gU.nU 50 lik ~uvallar 
saat 15 te, 100 liik ~uvallar saat :L5,30 da Kabata~ta Levaztm ve Mubayaat 

1 §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacakbr. 
~ 4 - ~rtnameler 50 likler 1,87 lira ve 100 liikler 3,87 lira bedel muka
. bilinde inhisarlar Umum MU.diir!Ugli Levaztm ve Mubayaat §ubesile Anka
. ra ve izmir Ba§miidU.rliiklerinden · almabilir. 
" 5 - MU.hiirlU teklif mektubuntm kanuni vesaikle %7,5 giivenme paras1 

makbuz veya banka tem1nat mektobunu \.l:ttiva edecek olan kapah zarfla
nn ihale giinii eksiltme saatlerindem yanm§ar saat evveline kadar yukan
da ad1 ge~en ahm komisyonu ba§kanhgma makbuz l]lUkabilinde verilmesi 
Htz1md1r. (9170) ,.,.,.,., 

1 - !daremizin Pa§abah~e fabr.ikas1 ihtiyaci ic;in niimunesi evsafmda 
1000 kilo kazan saklz1 a~1k eksiltme usulile satl.l} almacakbr. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 135 kuru§ hesabile 1350 lira ve 
muvakkat teminah 101,25 lirad1r. 

3 - Eksntme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Ka
bata~a Levaz1m ve Mubayaat §Ubesi!ndeki ahm komisyonunda yapilacak
trr. 

4 - Niimuneler her giin sozii ge~en ~bede gorlilebilir. 
5 - jsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukar1da ad1 ger;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (9171) 

Cinsi Miktan 

Diiz beyaz ale-
minyum kag1d1 250 kilo 
Baskiil ( 500 

~ 

1Muhammen bedeli 
Beheri Tutan 
L . K. L . K. 

1. 70 Sif 425.-

300.- 1500.-

% 7,5 
teminati 

L. K . 
31.88 

112.50 

Eksiltmenin 
saati 

14 

14,30 
kiloluk ) 5 aded 

I - id.aremizin Cibali Tiitiin Fabrikas1 i~in 250 kilo 36 X 60 eb'admda 
diiz beyaz aleminyum kag1d1 ile <;amalti tuzlas1 i~in 500 kilo tartma kabili
yetinde 5 ad.ed baskiil §artnameleri mucibince ayn ayn a~1k eksiltme usulile 
satm almacakbr 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gos -
t erilmi§tir. 

III- Eksiltme 20/1/939 tarihine rashyan cuma giinU hizalarmda gos
terilen saatlerde Kabata~ta Levazrm ve Mub:tyaat §Ubesindeki Ahm Ko .. 
misyonunda yap1lacaktrr. 

IV - ;;artnameler paras1z olarak hergiin sozu ge<;en §Ubeden ahnabi
lecegi gibi Alcminyum kag1d.l nU.muneleri de goriilebilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin diiz beyaz aleminyum kagl
dma aid fenni teklif ve niimunelerini tetkik etmek iizere ihale gU.niinden 
bir hafta evveline kad.ar inhisarlar Umum MU.diirliigu Tiitiin Fabrikalar 
§ubesine ve 5 baskiile aid fiats1z teklif ve kataloklan eksiltme giiniinden 5 
giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliinU mutazammm vesika almalan lazimd1r. 

VI - fsteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivenme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komis:y:ona gelmeleri ilan 
olunur. ' ( 9273 ) 

~ 

I - !daremizin Pa~aoah<;e Miiskirat faorikasm.daki derin kuyuya mevzu 
Sterlink tulurnbas1 igin ~artname, resim ve niimunesine uygun ol
mak iizere satm ahnacak ( 45 ) aded paslanmaz c;elik mil, 45 aded 

paslanmaz man§on ve ( 135 ) aded bronz fosfor yataktan ibaret 
cem'an 225 par~a yedek aksam pazarhk usulile eksiltmiye konmu~?tur. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli ( 2317.50 ) lira ve muvak
kat teminatl ( 173.82 ) lirad1r. 

III - Eksiltme 2/1/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Abm Komisyonunda ya
ptlacakbr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak !nhisarlar Umum Mudiirliigii Miiskirat 
fabr1kalar §Ubesinden ahnabilecegi gibi niimuneler ayni §Ubede ve 
resimleri de Levaz1m ve Mubayaat §ubesind.e goriilebilir. 

V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7.5 giivenme 
paraJarile birlikte yukanda adx ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9335 ) 

~ 

C i n s i Miktan Bcheri Tutarx % 7.5 teminat Eksiltme 
L, K, L, K. L, K. $ekli Saati 

Matkaph daire desteresi 1 aded 650 - 48 75 Pazarhk 14 
Dikistrinli kola 2000 kilo 35 700 - 52 50 A~1k 14,30 

I - ~artnameleri mucibince satm almacak 1 aded matkaph daire d:s
teresile 2000 kilo dikistrinli kola hizalarmda yaz1h usullerle eksllt-
miye konmu§tur. ~ 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda goste • 
rilmi§tir. 

III _ Eksiltme 16/I/939 tarihine rashyan l)azartesi giinu hizalarmda vaz1h 
saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat ;;ubesindeki Ahm Komis
yonunda yaptlacaktlr. 

IV - $artnameler paras1z olarak hergiin sozU ge~en ~ubed~n alm~bilir, . 
V - Daire desteresi eksiltmesine i§tirak etmek istiyenlenn fet:m tekhf 

ve kataloklanm ihale giintinden bir hafta evveline kad~r Ainhisarlar 
Umum Mudiirliigu Tiitiin Fabrikalar Subesine vermelen laz1md1r. 

VI - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saat~erde % 7,5 gii: 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Kom1syona gelmelen 
ilan olunur. ( 9378 ) 

NilAN 

I - idaremizin c;amalh tuzlasma getirilecek i~me suyu i~in §artnamcsi 
mucibince 750 metre font boru a~1k eksiltme usulile satm almacaktir. 

II - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminab 86.25 lirad1r. 
III - Eksiltme 13/1/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Ka

bata~ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla-
~~~ . . 

IV - ;;artnameler paras1z olarak hergiin Inhisarlar Tuz Fen ;;ubesm-
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z te~lif~erini ve bu i§e 
aid kataloklanm ihale giiniinden 3 giin evveline kadar Inh1sarlar Tuz Fen 
§Ubesine vermeleri ve tckliflerinin kabuliinu mutazammm vesika almalan 
laz1mdrr. .. 

VI- isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guven
me paralarile birlikte yukanda adt ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

( 9481) 

SAA TLi . 
MAARiF DUV AR T AKViMLERi . 

CIKTI . 
FAKAT!! Aldanmamak i~in MAARiF 

TAKViMi ismine dikkatetmelidir~ · 
D i K KAT ! ! MAAR iF TAKViMi . MAARiF TAKViMi. 

t ' . . 
Merkezi : Istanbul Maarlf kitaphane•i. ·· ' • 

Aks1 nk, oks_ur:u k, b urun akmas1, du~ 

r;::::t 0 

~ IT:o [?) 
-... 

tehlikesinfri yamlmaz tiaberdleri ofcfugt:fnu bilmlyor 

Gripe kar~· koymak · i~in hemen A $ P f R I N .... 
Grip, sogukalgm!tg1· ve agnlara kar~1 en emniyetli.il 

lsrarJa 

ffsteyin iz .~ 
2ll' ve 2 tabletlil<' \~ekillerae lbuturrUI"a 

Her ~eklin ustundeki {ED. lmarkast. ald•grnlillmajlo 

hakikl oldugunuo. v~. ft¥i tl!iiririi~ rgarentisidi~ 

Y ap1 i, Ieri ilam 

Naf1a V ekiletinde· 
1 - 1stekli ~zkmaml§ olan Ankara - Akkoprii ile Orman ~iftlig 

rinde ve Orman ~iftligi arazisi dahilinde yapllacak Tavu} 
titiisii binalan in§aah tekrar kapah zarf usulile eksiltm 
ml§tlr. 
Ke§if bedeli 48,696 lira 96 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 11/1/939 ~ar§amba giinu saat 16 da Na£1a V 
I§leri Eksiltme Komisyonu od.asmda yap1lacakbr. 

3 - Eksiltme §artnamesi ve buna muteferri evrak 245 kuru§ 
kabilinde Yap1 l§leri Umum Mudurliigiindcn almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 3,652 lira 28 kuru~ 
kat teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden almml§ ehli, 
g6stermeleri lazzmdrr. Bu vesika eksiltmenin yapil~~ag1 
az sckiz gUn evvcl hir istida ile Naf1a Vekilletine muracs 
tezidir. 

5 - istekliler teklif mektublanm ihale giinii olan 11/1/939 c; 
nu saat 15 e kadar Yap1 i§leri Eksiltme Komisyonu 
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

TURKiYE 

SEKER FA RiKA 
Anonim ~irketinden 

Miiessesemiz ii<;iincii parti olarak kiip ve .kristal ecnebi 

alacaktir. $artnamesi Bah~ekap1 Ta§han 42 

12 sonkanun 1939 per§embe giinU saat on hire 

tublan ~artname esaslarma gore kabul edilecektir. 

Naf1a V ekiletinde 
9 ~ubat 939 per§embe giinii saat 16,30 da Ankarada Naf1a 'V 

nas1 i~inde Malzeme Miidiirliigii odasmda toplanan Malzeme Ek! 
misyonunda 1850 lira mubammen bedelli bir aded ufki cer aleti 
kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

Eksiltme §artnamesi ve teferriiatl bedelsiz olarak Vekalet Ma. 
diirltigiinden ahnabilir. 

Muvakkat teminat c 138,75 » lirac!Ir. 
isteklilerin teklif mektublanm muvakkat temin;1t ve §artnarn 

z1h vesaikle birlikte ayni giin saat 15,30 a kadar KoVlisyona makt 
bilinde vermeleri lazimdlr. c 5257 » 

l oevlet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigi 

Samsun istasyonunda yap1lacak istasyon binas1 in§aab kapah 
lile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye konmu§tur. 

1 - Bu ID§aatm muhammen bedeli 85,00{) lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e aid §artname vesair evrala ve Devlet 

larmm Ankara, Sirkeci, Kayseri ve Samsun veznelerinden 425 ~ 
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 19/1/939 tarihinde per§emoe giinii saat 15 te 
D. D. Yollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Kom 
yap1lacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubil 
a§ag1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisy 
gine tevdi etmi~ olmalan Iaz1mdrr. 
A ) 2490 say1h kanun ahkamma uygun olarak 5500 lirahk muvakka 
B) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C ) Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 

Ehliyet vesikasi ic;in isteklilerin vakit zayi etmcden ve ihale 
en nz sekiz giin evvel tahriren Naf1a Vekaletine miiracaat etmeleri 

,.,.,., 
9/12/1938 tarihinde yap1lan ilk eksiltmede talibi c;1kmami§ ola 

hammen bedeli 18375 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2,5 ton ba£: 
1939 ~ar§amba giinii saat 15 te kapah zarf usulile ANKARADA J 
kalcti binasmda satm ahnacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1378,13 lirahk muvakkat teminatla 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14 de kadar 
Malzeme Daircsindcki Komisyon Rcisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
pa§ada Teselliim ve Sevk ~efliginden dag1tllacakbr. 
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KAZANDJcll s0HRET 

VE RA,BET 

SA A 
RADYOSUNA 

KAZANDIRMI~TIR 

ve Sab~ salonu : Beyoglu 1stiklil caddesi No. 34 

YILBASINDA CIKI YOR : 

1939 RADYO 
ALMANAGI 

Yazanlar: M. Rag1b Ulug, 
Orhan Salih Nur 

Zengin mUndericat, 100 den I azla resim 
Fiab 50 kuru' 

Kanaat Kitabevi 

Hali tasfi yede 

Turk Bira F abrikalan 
( Bomonti-Nektar) 

T. A. ~. 

Birinci ilin 
Turk Bira Fabrikalan (Bomonti -

Nektar) T. A. ~. hissedarlan tarafmdan 
14 temmuz 1938 tarihinde akdolunan 
fevkalade umumi heyette §irketin 1 
kanunusani 1939 tarihinden itibaren 
feshile tasfiyeye vaz'ma karar veril -
mi§tir. 

Fevkalade umumi heyet tasfiye me
muru olarak doktor Paul Priess'i ve ica
bmda mumaileyhin yerine ifaYl vazife 
etmek iizere Konrad Waeckerlin'i ve 
bunun gaybubetinde Adrien Biliotti'yi 
ve bunun da gay'bubetinde Arthur 
Maier'i intihab eylemi§tir. Tasfiye me
muru i§bU heyeti umumiye tarafmdan 
kanun ve esa.s mukavelenameye tevfi . 
kan verilebilecek her tiirlU hak ve sa
lahiyetleri haiz olacaktrr. Bilhassa liir
ket emlakini pazarhkla ve emvali men
kulesini perakende ve toptan satmaga 
ve ticaret kanununun 453 ve 232 nci 
maddelerine tevfikan §irket muamela
tma muvakkaten devam etmege salahi
yettardlr. ~u kadar ki §irketin cmvali 
gayrimenkulesinin pazarhk suretile sa
tl.§mda hesab miifett~lerinin rey ve 
muvafakatini istihsal edecektir. Tasfiye 
memuru salahiyetinin bir ktsrru i~in 
miinasib gorecegi e§hast tevkil edebi -
lecektir. 

evc1m, goz e 
inanmak istemiyor» 
iste, Fransada Sen Sehrinde Montreuil kasa· 

' ' .. 
basutda Emil Zola sokaglnda 17 No.da Bayan 

Wagner, Boyle diyor ve ilave ediyor : 

«0, Bana; Sen 10 Y a~ Gencle,mh~sin Diyerek 

Hayretini izhardan Kendini Alanuyor.·» 

Bayan Wagner'in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul

lanmazdan evvelld 
fotograh 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucizedir, 
diyor. Filhakika iki ay kadar evvel, al-
mmda, gozlerimin ve agz1mm etrafm
da buru§ukluklar ve ~izgilerim vard1. 
Bugiin ise biitiin arkada~lanm bu ~a • 
•ani hayret tebeddiile §a~ryorlar. On -
lara yapttgum soyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Biocelli 
Tokalon kremL'li kullanmalanru tav • 
tiye ettim. Birgoklan bizzat tecriibe e· 
derek §ayanf hayret semeresini goriin
ciye kadar benimle alay ettiler. Fakat 
sonra bana hem te~ekkiir ettiler, hem 

Bayan Wa~er'in birka~ hafta 
zarf•nda kazandtgt ~ayam hay

ret giizelik tebeddiiliinii 
2osteren fotograb 

de son derece memnun kaldtlar.» 
Her ak§am yatmazdan evvel pem b 

renkteki Tokalon kremini kullanm 
Terkibinde, Viyana tlniversitesi Pro 
fesoril doktor STEJSKAL'm ke§fi olu 
bpkl insamn tabii ve hayati cild unSl 
runun ayni olan ve gene hayvanlan 
cild hiiceyrelerinden istihsal edile 
Biocell genclik cevheri vard1r, Giindt 
i!;in de beyaz renkteki Tokalon kremil 
kullarumz, cildinizi yumu~atlp bey,az 
labr ve siyah noktalan eritip n~lk m 
sameleri s1kla~tmr. 

Ticaret kanununun 445 inci madde -
sine tevfikan §irket dayinleri alacakla

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ nm~p~e~ekiiz~enihayclbir ~ne 
zarfmda Galatada Agobyan hanmda §ir
ket merkezine miiracaat etmelidirler. 

EDiSON Miiessesesi DENiZBANK 
._ ........... . wac unna_._ •• 

hukuk hakimligin • \ 

ei maliyesi tarafmdan 
astanede katib ve ha

olmiyan Ahmed 
a~tlan men'i miidahale 

da ilanen teb
duru§ma 18/1/939 

durll§maya bizzat gel
miidafi gondermedigi 
a duru~maya devamla 

karar verilecegi gtyab 
akamma kaim olmak 
r. (13373) 

• • 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmasll ve prrlantah S t N G E R saatlerln1n 

yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradlr. 
EMSALLERi GiBi ON BE$ SENE GARANrtLtl>tR 

-~-~Tatrada.KJ muhterem mil$terilerfiilize arzu ettlklm 
takdfrde yenl katalok gonderillr. 

S i N G E R SAAT MA(;AZALARI - tstanbul Eminonil. Tel : 21964. 

MERSE.DES BENZ 
1939 Model 

Benzinli, Mazutlu, binek otomobil ve kamyonlann1 g&rtlnnz. 

Taksim, Cumhuriyet caddesi No. 25 

KATRAN HAKKI EKREM 

Osram-lmJ-ampullan kulla-
mntz. Osram • llil]. ampullan 
sarf ed ece k le ri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyap 

temin ederler. 

AM ULLARI 
Ti.irkiye Vekilleri: 

AEG 
.TUrk Anonim Elcktrik ~irket1 Umumiyesi 

~STA.N Bj] L P;t K~449 

Elektron 
Turk Anomm ~ulult1 

iSTANBUL P..!-K. 1144 

t§bU ilan birer hafta fastla ile ii~ defa 
ne§redilecek ve bir sene miiracaat miid
deti ii~iincii Uan tarihinden itibaren 
ba§hyacakttr. · 

istanbul, 31 k~nunuevvel 1938 
1dare Meclisi ve Tasfiye Memuru 

SUADiYE PLAJI 
Ydba§I gececsi 
Sabaha kadar 

$arab, yemek, miizik 
ve s1hht eglence ile 

3 Lirad1r. 
Yemeksiz lOt1somasyon da verilir. 

Do~ent • Urolog • 

Dr. LOtti Orhan Somer 
Beyoglu IstiklA.l caddesi Baker ma.
gazalart yamnda ~ark Ap. No. 310 

Adalar Hath Tarifesi Tadilati. 
1 ikincikanunun birinci giiniinden itibaren : 
Pazar giinlerine mahsus tarifede Kopriiden 17,20 de kalkan 218 No.h 

sefer 17,30 da, 18,45 te kalkan 220 No.h sefer 19,15 te, 20,15 te kal~{an 222 
No.h sefer 20.45 te ve Biiyiikadadan 18 30 da kalkan 219 numarah sefer 
18.50 de ka kacakhr. 

Pazardan ba~ka giinlere mahsus tarifede Kopriiden 20,15 te kc.lkan 
128 No.lt sefer 20,45 te ve Biiyiikadadan 18,15 te kalkan 125 numarah 
sefer 18,50 de kalkacaktrr. 

Yeni tarifeler iskelelere astlmt~br. 

Y dbas1 Miinasebetile ilave Gece Seferi 
• 

1 - 31 birincikanun cumartesi giiniinii takib eden gece yansm&m sonra 
yani ikincikanunun birinde mevcuq Kadlkoy - Haydarpa~a seferle
rinc ilaveten Kopruden saat ii~te bir vapur kalkacak ve Haydar 

pa~a, Kadtkoy, Kmah, Burgaz. Heybeliadaya ugnyarak Biiyiikaday 
gidecektir. ' 

2 - Buna mukabil o gece Kopruden Adalara tarife mucibince 0,20 d 
kalkmast icab eden 202 numarah sefer yaptlmtyacakhr. 

Trabzonda Sis Diidiigii T esis Edilecek 
Trabzonda bir sis diid.iigii tesis edilecektir. $artnamesi Tophaned 

Deniz hamndaki Materyel 1?Ubemizden hergiin paras1z olarak almabilir: 
tsteklilerin tekliflerini en geg 20/1/939 tarihine kadar mezkur ~ubeye ver 
meleri laztmdtr . 

Emsals•z k1ymet ta$•van bir hediye 
vermek arzusunda isenlz 

BIR PARKER VACUMATiC SECiNiZ 
Birr;ok meziyet ve giizellikleri biraraya topltyan bu nadide stilo sizin 

zevki selim ve kader~mazhgv12zz hakkile ifade eden bir delil olacaktzr. 

Bir bayramda veya dostunuzun mes'ud 
bir guniinde Parker V acu matic stilodan 
daha makbula ge~ecek ne hediye ve
rebilirsiniz 7 Y11larca bir gun olaun 
~ikayet ettirecek bir hal g-ostermedi~i 
gibi her gun ona olan muhabbeb art· 
bkca size olan muhabbet• de her an 
yad edecektir. lyi bir san'atkar elinden 
~1km1$ bir mi.icevher kadar nazarlan 
uzerinde tophyan bu kalemin desenin
deki zarafet, renlderindeki caz1be, albn 
ok ~eklinde klipsi derhal ba~ka kalem-

lerden tefrik olunacak kadar a~•kard1r. 
Son mceltilmi$ ~ekline ra~men

azami murekkeb alma lcabiliyetine 
muvaffalt olan Parker yine benzerleri 
arasmda yeti$ilmiyen bir mevluye 

y ukselm•$tlr 
Mtirekkep alma tertibab Parker 

patent. altmda kamilen kapah ve 

mahfuzdur 
14 ayar halis altm tepesi osmiridyum 

yap1lm1$ ucile iradenize muti ve 
sad1k bir alettir. 

1'arkr Modern MUrakkebl, ••leml 
razarken temlzler, ltaleml· 
nlzl vepvenl w • z I v • 1 1 • 
saklar. 

~i)-.VACUMATIC~ ··•······· .......... . 
II'IATLAA• 

10 - 12.50-15-17,50-20 T.L. 
Umuml acente 

' BEKlRO!lLU HAMOI,KITAIIHAMIIAOMAII I. NIKITITS £RIU 
Yenl Postahane caddesl No 66 Bahce kapu, Arpacllar caddesl 13115 
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KRIPTON sayesinde gunduz I$1QI gibi 
bembeyaz ve sonderece idareli bir 

tenvirat elde edilmi$tir. 

fUNGSRAM'In ampullar.ntn l'rlne koymaOa muvaf· 
fak Oldu{Ju KRIPTON gazt, havada nadtr tesadllf 
edllen ve pek gU~ zaptedilen blr gazd~r. KRIPTON 
gaz•n•n molekllllerinin hususlyetleri say e 5 1 n de 
TUNGSRAM KRIPTON ampullartntn aydtnh{Jt tama· 
men beyazd~r. Yanl g!Jndllz •••O•ntn temlziiOinl ve 
~Jeffafhgtnt halzdlr. KRIPTON'un mevcudiyetl elek· 
trlk cereyantnt tft{la ·tahvll eden en blrlncl amlldlr. 
Ayn• cereyan sarflle TUNGSRAM Krlpton ampullart 
at kat tazla tftk temln ederler. Bu sayede ampul· 

lartn kararmast ve bozulmast asgart dereceye In · 
ml,tlr. Bundan dolayt e I e k t r i k ampulu ahrken 
UNGSR~M KRJPTONLARI terclh etmellslnlz. 

BOURLA BIRADERLER 
iSTANBUL ANKARA- izMiA 

.• Dr. BESiM RU$EN 
Cerrahpa§a hastanesi dahiliye mii
tehasstsl <;ar§1kap1 Tramvay durak 

~--- fiOKOLAKSiN 
Bir adedi miileyyin - tld adedl mtlshlldlr. 

En muannid kab1zlarda bile tesiri kat'i, lezzeti gayet latif 
mUle in, miishil ikolatasuhr. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden ara miZ. ~---• Ahun Ap. 

'HER -eiNSTE~ \iS HER 
~ 

NEVI 

Her sabah bir ka~e aiiDI~ 
Grip ve nezlenin salg1n halinde bulun us 

tedbiri, hem 
bir devad1r. 

I 

bugiinlerde hem emniyet 
,ifasa kat'i 

Derece yiikseliyor 
z. 

Harareti siia'atle diisiirecek, hastahgtn muztr mikroplartni 
imha ederek, ba§, di§ ve mafsal agrdanni ge~irerek 

viicutta bali tabii avdet edecektir. 

R 1 T z Her sabah bir kafie almahs1n1: 
2. ·TULUMBALARI 

,t 

I ,. 
2 
5 
5 

, 

'B 

l'EMlZ . su ~~iN 
~ -

Al~·alttazyild1 

Yuksek tazyikl.i 

Santrifuj ve pisf~ 
Tufuml,alati 

DER!N IW.YlJLAR. l~iM • 
H u s·usi...,...d:;lm~ 

Tulumhalar& 

KAZAN -1'AODiYE: 

Ve aiger Slcak su 

<;AMORLO' SU! 4~ 

Madencilik ve tn§aat i§feM 

Tulumbafart 

§EKER, SABUN•. BIRA, YA6 

Ve buna muma;il maiya•, 
T uf~mbalarr 

ZiRAATA MAHSU~ 

KabiTi naft1"sulcima 

E 
T ulumliafarl 

[zMfB 

SabtJ yerl 1 I 
.cRADYOfON• Magazas1 

Galata, Voyvoda Cadd. 49 

.. --- Sa~ Baktmt __ ._ 
Giizelligin en birinci §oarh. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sag dokiilmesini te

davi eden tesiri miicerreb bir Uac
dlr. 

Dr. M. Osman Saka 
oaaus ve dahilt hastahklar 

MUtehass•s• 
Istanbul Belediyesi kaqlSmda Stnan 

A~a daireleri. Telefon: 23565 

Bahlb 01 11Gfm111r4n1rl: J'aniU Nodi 

Umuml lllfl'b'Citt fdare eden Y021 lflert 

Jltdflrlh Hikmet MiJnil 01,.,. 

'\ 

Nezle 
Ba, 

ii 
a 

-Grip 
_,f1i5 

.......... t 

•• 
Romatizma ve biitiin sanedara tayana hayret bir saretf 

g~irir. Eezaneterden 1srarla' SEFALiN'I isteyi:en, 


