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Londra, lngiliz teklifinin 
kabul edilecegini zannediyor 
Sovyet Hariciye Komiserinin nutku kat'i bir 

edilmemekte ve bugiincevab olarak 
lerde resmi 

telakki 
cevaba • • 1nbzar olunmaktadir 

Molotof'un 
Nutku 

Stalin, Molotol ve diger Rus ricali bir 

Londra, I (Hususi) - Sovyet Ba§
vekili ve Hariciye N azm Molotof bugiin 
Stalin'i ziyaretle lngiliz - F ranm teklifle
ri hakkmda miihim bir miilakatta bulun-

ovyet Rusya Ba§vekili ve Ha- mu§~ur.. . . . . 
riciye Komiseri Molotof'un nut- Styast !ngthz mehaf,lmde, Sovyet 

k d l k tl d d 
hUktimetinin bugiinlerde !ngiliz - Franstz 

merasimde 

tekliflerine resmeb -cevab verme•ine inti
zar edilmektedir. 

Ayni mehafilde temin edildigine gore, 
lngilterenin son teklifleri Sovyetleri tat
min edici mahiyettedir. 

lngiltere, herhangi bir istila hareketi 
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d1gt akisler itibarile miiphem ve yu
mu§ak bir nutuktur. Ajanslann ne§
rettigi metin hulasasmdan edinilen in
ttba, Rusyanm hareket ve kararlarmda 
son derece ihtiyath davrand1gt merkezin
dedir. 

Prens Pol Berlinde 
Molotof, lstila emellerine kar§t Sovyet 

hiiktimetinin otedenberi aleyhtar bulun
dugunu, son zamanlarda demoknit dev
letlerin siyasetinde bu noktai nazar lehine 
hast! alan degi§ikliliten Ruslarm mem~u
niyet duyduklanm, onlarla gorii§melere 
devam edilecegini soylemekle, -Londra· 
Moskova miizakerelerinin istikbali hak
kmda beslenen iimidleri takviyeye <;alt§
IDI§ oluyor. 

Yugoslav Kral Naibi, Hitler tarafmdan 
kar~Iland1, ~er~fine ziyafetler verildi 

Parisin tavassutile lngiliz hiikiimeti ta
Jafmdan yaptlah son anla§ma tekliflerine 
Rusyanm derhal muvafakat cevabt vere
cegi esasen tahmin edilmiyordu. Birinci 
teklife nazaran Sovyet devletinin hudud
lannt kafi derecede emniyet altma aim!§ 
olmasma ragmen, Ruslann, bu ikinci 
miiracaati de oldugu gibi kabul etmiye
rek kendi noktai nazarlanna daha uygun 
bir §ckil arayacaklan bekleniyordu. 

Moskova hiikumetinin fikrini temsil 
eden Molotof, demokrasilerle «tam mii

NADIR NADI 
(Arkast sa. 8, siltun 5 tel 

Prens Pol'un Berlinde ikamet edecegi Belvii &atosu 
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Gafenkonun Ankara ziyareti 
Rumen Hariciye Naz1rnun bu seyahatine 

aid resmi program haz1rlamyor 

Gafenko'nun mcmleketimize bundan evvel yaphgt ziyarette Hariciye Vekilimiz 
~iikrii Saracoglu taraflndan kar~tlanmaszna aid bir inbba 

. (Yaz1s1 '1, nci sab!f£mizd!!) 

Belgrad gazeteleri, 
ziyaretin ehemmiyetini 

tebariiz ettiriyorlar 
Berlin I (Hususi) - DUn ak~am sa

at 20 de Alman hududuna muvasalat 
eden Yugoslavya Naibi Prens Pol bu
giin sa at 15,30 da Berlinin Lehrter is • 
tasyonuna vast! olmu§tUT. Prens Pol. is
tasyonda Hitler, Mare§al Goring, Von 
Ribbentrop tarafmdan kar§IIanmt§llr. 

Prensle Prenses saat 16 da ikametle
rine tahsis edilen Belvii §atosuna gitmi§
lerdir. Hitler'le maiyeti, §atoya kadar 
misafirlere refakat etmi,lerdir. Devlet re
isi Hitler saat 17 de Prens Pol'u kabul 
etmi§, ve I 7,45 te bu ziyareti Belvii §a
tosunda iade etmi0tir. 

Gece sa at 20,30 da «Fiihrer E vinde» 
misafirler §erefine Hitler tarafmdan bir 
ziyafet verilmi,tir. 

Prens Pol §erefine yarin Brandemburg 
dan Charlottenburg' a giden «Zafer Yo
lu» nda bir ge~id resmi yaptlacakhr. 

Siyasi miizakerelere ogleden soma 
baolanacakttr • 

[Ark~l Sa. 8 siitun 4 clel 

Kurultay miizakereleri 

Parti genel sekreteri, aza 
olarak hiikumete giriyor 

Nizamname tadiliit1 ittifakla kabul edildi 

evvelki giinkii ce\sesinden inhba Jar; solda: Fikri Tuzer beyanahnt 
Sagda : Vekiller Heyeti az ast miizakereler esnasmda · 

======= 
izmitte bir 

hadise oldu 

• sen I 
' 

Bir muallim, talebelerine 
teca viizde bulunmak cur

mile tevkif edildi 
fzmit, (Hususi) - fzmitte Ulugazi 

ilkmektehinde vuku bulan ~irkin bir ha
disenin tahkikine Adliyece vaz'tyed edil
mi~tir. Adli makamlardan yapltgim tah
ki~ ala ve ald1gtm maliimata gore Ulu
gazi ilkmektebi muallimierinden Habib 
Kocabalkan isminde 45 ya~mda birisi, ktz 
talebelerden sekizle onbir ya~ arasmdaki 
on kadar ~ocuga tecaviizde bulunmaktan 
su~lu olarak tevkif edilmi~tir. T ecaviize 
ugradtklan iddia edilen ~ocuklar muaye
neye sevkedilmi~tir. Y ap1lan muayenede 
bu yavrularm tecaviize maruz kaldtklan 
doktor raporile sabit olmu~tur. Muallim 
Habib Kocabalkan, aslen Pomak olup 
evlidir. <;ocuklan, hatta torunu vard1r. 
Hayal!mn bir~ok maceralarla dolu oldu
gu soylenmektedir. Mekteb ba§muallimi 
Ibrahim Alp, bir miiddettenberi muallim 

(Arkast Sa. 7 siltun 5 del 

Diinkii i~timada program enciimeninin 
da tasvib olundu, umumi heyet bugiin 

raporu 
dilek 

•• • • encumemnm raporunu tetkik edecek 

Ankara I (a.a.) - C. H. Partisi 
be~inci Biiylik Kurultay1 buglin iigleden 
soma reis vekili Hilmi Uranm ba,kanlt
gmda ii~iincii toplanl!sm1 y~pmt§hr. 

Reis mlizakereyi a~arken Turk Hava 
Kurumu Riyasetinden gelen bir tezkerede 
Kurultaya ijtirak etmek iizere haricden ge-

len delegelerin hava genclerimizin ~ah§
malanm yakmdan giirmeleri ve takib e· 
debilmeleri i~in Turkku§u tarafmdan ya• 
ptlacak gosteriye davet edilmekte olduk· 
lanm bildirmi§ ve bunu takiben de nizam• 
namenin enciimene tevdi edilmi§ olan 28 

[Arkast Sa. 8 >'iltun 3 tel 
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Y eni lirnanlar te§kilati 
Miinakale ve Muhabere Vekaletinin tasdikmdan 

~1kan tayinler listesi diin teblig edildi 
Ankara I (Telefonla) - Miinakale ve 

Muhabere Vekaleti te§kilat kanunu ka
bul edilmi§ oldugundan tayinler yaptld!. 
Bildiriyorum: 

Miisle§ar muavinligine N aft a muhase
be miidiirii Mahmud Nedim, Ba~mii
fetti,lige Beh~et Y ak:mdag, miifetti§
lige Arif Demirer, kara nakliyatt dairesi 
reisligine Kadri Musluoglu, kara nakliya
h reis muavinligine Ali Atza Akat, kara 

nakliyaltna bagh fen heyeti miidiirliigiin
de yiiksek miihendisliklere F ahreddm, 
Galib, Asian, Mahir, zat i~leri miidiirlii· 
gline Nafiz Kut, deniz nakliyat dairesi 
reisligine Ayet Altug, liman hizmetleri 
dairesi reisligine Zeki Sak, vekalet birinci 
hukuk mii§avirligine Ra§id <;elebioglu, 
ikinci hukuk mii§avirligine Ubeyd, hukuk 
mii§avirligine T alat Toroslu, deniz nak· 

(Arkasz Sa. 7 siltun 5 de) 

Eminonii. megdanzndt;~.ki faaliget 

Eminonii meydammn diin tayyareden ahnan resmi 
.. . • • .. •• _ _ . . (Foto: ~eki Biikey) 

Duzelttlmes.ne !;al1f1lan Em1nonu meydamnda laaltyet Clevam etmektedir. Tayyareden almm1s olan 
yukartki resimde meydamn miistakbel fekli, daha iyi tayin olunabiliyor: I- Hali~ sahili~i tsf'kib edecek 
cadde, 2- Sarayburnuna gidecek cadde, 3- Siileymaniyeye ~tkacak cad de, 4-- Sirkedy!! liadar O!;da· 
cak cad de, 5- Y1ktlacak saha, 6-- Y1k1lmakta olan saha, ?- Y1ktlarak yeri agaclarla .Uslenecek ve 
bir ktsmt Eminiinii • Sarayburnu J'9.luna ayrdacak saha .. , 



2 CUMBlJRI\'ET 

( $ehir ve 
Bu, nas1l hesab? 

Tarihi roman: 41 Yazan: Kadircan Kafb Alman :,sirketi, hukumet· 
Ali Pa~amn devlet i~lerini dortyana ten 7 milyon lira istiyor ! 
sa~arak idare etmesi, fitne f!:Ikarabi

leceklerin de gozlerini yddJrmi:,sb ! 
Ali Pa•a istanbula c;abuk varrnak i~in 

ewasmi bnaktigi i~in hazineden yedi yiiz 
bin alhn t;Ikanlmasma karar verildi. Za
ten padi§ahlann tahta c;Jktiklan zarnan 
hazineyi ziyaret etrneleri, saray kanunla
rma gore, l.izirndi. Bu i~ de yapilrni§ o
lacakt!. 

Hazinedar usta, hazinedar aga, hazi
ne vekili, bazine kethiidaSl, c;antacJ, kaf
tancJ, yaz!CI, arz agas1 gibi bir siirii irili 
ufakh mernurlar arasmdaki hazultklar 
t;oktan ba,larn!§ll. 

vuz Ali Pa§a §imdi onun rnuhte§em sa
rayma yerle§rni§, devlet i§lerini dart ya
na deh§et sac;arak idare ediyordu. 0 .ka
dar rnagrurdu ki, kanuna gore ba§ defter
dar, ~avu§ba§I ve boluk agalarile reisiil

kiittabm, divanda iken, oturmalan caiz 
oldugu halde Ali Pa1a onlart da ayakta 
tutuyordu. Y almz MISirdan getirdigi 
Sinan Bey admdaki ni§anciyt kar§JSmda 
oturtuyor, yemek yemesine de izin veri

yordu. Gene MIS!rdan getirdigi iri yan 
all! cellad, vezirin kiic;iik bir i§areti iize
rine herhangi bir adamm ba§mt bir vuru§
ta dii§iirmek i,in haziT duruyorlard1. 

Yavuz Ali Pa§amn bu hali fitne <;Ika

Kiitahya - Bahkesir hatl!mn in~a bede
linden miitevellid ihtilan tetkik etmek ii
zere Vilayette toplanan hakem heyeti c;a
h§malanna devam ediyor. Memleketin 
bu in§aat ic;in 1irkete 64 milyon Ray§ 
Markltk bir tediyede bulundugu anln§ll
maktadJT. Alman $irketi yirmi m>dde
lik bir talebde bulunuyor. T aleb listesin
deki para mikdar1, birtak1m faizlere isti
nad ettirilerek yiikseltilmi§tir. N eticede 
hiikitmetimizden yedi rnilyon liradan faz 
Ia bir para istenilmektedir. 

Hakem heyeti bugiin ve yarm da lop
lanarak haztrlayacagt raporu hiikitrnete 
arzetmek iizere pazartesi giinii Ankaraya 
gidecektir. Kat'i netice, Ankarada tespit 
edilecektir. 

MVTEFERRIK 

Hazine kethiidasmm kullukc;ulan giyirn 
ba§Jlara da haber vermi§lerdi. Giyirnba
§dar, eskiler, kuktan fazla enderun:u, m
mah takkelerini, ~alvar ve entarilerini giy
mi,lerdi. Hazine kap!Sinln sag tarafma a
cemiler, sol tarafma eskiler dizildiler. Ha 
zine kethiidasi muhte~m bir kaftan, §•1-
var ve kiiLi.h giymi§ oldugu halde gi:iriin
dii. Onun arkasmdan ba~ yaz1ct ile ikin
ci, iit;iincii ve di:irdiincii yazicJ!ar, ser gu
hi.m ve kaftanc1 geliyorlardt. Saflann or
tasmdan ge<;erken selamla§t!lar. Kaftan
ct bazine kethiidasma yakla§tl, atlas bir 
kese it;indeki anahtan ~Ikard!, ona verdi. 
Kethiida kapiyt at;t!ktan sonra anahtan 
giyimba§Iya uzattJ. ikinci kapmm da miih 
rii ayni §ekilde si:ikiildii, Kethiida it;eri 
girdi, digerleri de onun arkasmdan gire
rek yerlerini aldiiar. 

rabilecek olanlarm gozlerini y!ldJTmi§Il; «Hamidiye» Karadenize gitti 
her taraf siit lirnan olmu§IU. Bununla be· 
raber kendisine pek bagh gi:iriinenlerin bi
le biiyiik kudret kazanmalanm ho§ gi:ir
miyen sa ray, Yavuz Aliyi de dikkatle sii
ziiyor, §imdilik onu bir ma§a gibi kullan-

Bu snada padi§ah ardmda sarayin bii
tiin biiyiikleri oldugu halde iit;iincii avlu
yu ge<;mi§, merrner revaklarm altma gel
mi§ti. Hazineye girdi. Orada diinyanm 
her tarafmdan gelmi1 olan. e§siz derecede 
degerli e§Ya vard1: inci i§lemeli elbiseler, 
ziimriidlii sorgudar, iri iri elmaslar, altm
dan ve miiceviher i§lemeli sahanlar, ya
hud tepsiler, ;lab 1smailin Iahti, F atihin 
be, santim kutrunda ziimriidden sorgu~
la siislenmi~ kavugu ... 

Bunlann ~ogu hirer parlak zaferin ha
tJraSiydJ. Lakin i!;lerinde paras1 verilerek 
ahnanlar, ecnebi hiikiimdarlardan, yahud 
Osmanh vezirlerinden hediye olarak ge
lenler de pek t;oktu. Padi§ahlar .Olunce 
onlann elbise ve kavuklan da buraya ko· 
nuyordu. 

Gerek yukanda. gerek bo!lturodi\ •. Rir· 
!;Ok kiipler, mermer havuzlar vard1. Bun
larm bir kJSmt ai!Jzlanna kadar san altm
larla doldurulmu§tu. Y avuz Selim Ml
mdan dondiikten sonra her biri 20 - 25 
metre geni~ligince be§ alb oday1 ve bod
rumlanm bunlarla doldurmu§. yetrneyin
ce, Y edikule zindanlanndan bir kJSmlm 
da bazine olarak kullanml§h. 

Askere verilmek iizere kiiplerle mer
mer havuzlardan yedi yuz bin altm alm
dl. 

Padi1ahtan sonra memurlar, onlardan 
sonra da tkethiida hazineden !;lkti!ar. 

Yavuz Selim §i:iyle bir vasiyet buak
rnJ~tt: 

«Benim altmla doldurdugum hazineyi 
torunlanmdan her kim mangula doldu
rursa bazine amn miihrile miihiirlensin ve 
ilia benim miihriimle miihiirlenmekte de
vam olunsun I» 

Hazine ket'hiidasi kaptlan kilidledi; 
;Y avuzun miihrile miihiirledi. 

Birinci Ahmed padi1ahhk kudretinin 
ne biiyiik oldugunu, zengjnligini, gittik!;e 
daha iyi goriiyor; ihtiraslannm giine• go
ren tohumlar gibi filizlendigini, toprak al· 
tmdan a,ik havaya 1<1kan k!V!ak ve par
lak derili «siiriinen hayvanlar» gibi ba§ 
kaldiTdlglru hissediyordu. Eger hocastmn 
ona verdigi mistik ruh olmasa §imdiden 
bir kan ve 1ehvd havast i,inde kend;nden 
ge,mesi i§ten bile degildi. Padi,a!:Jhgm ne 
bulunmaz bir nimet oldugunu biitiin a,tk
hgile anhyor; adeta bu ugurda ogullanm 
ve karde1lerini oldiirenlere hak veriyordu. 
Hatta o da karde1i Mustafa}'l i:ildiirtmek 
istiyordu. Ni,in babasmdan ve dedesinden 
geri kalacakh ? Ukin ne Valide St•ltan, 
ne de Hoca Mustafa Efendi buna ya
na.Jyorlardt. <;iinkii, Allah esirgesin, Bi
rinci Ahmede ecel eri,irse Osrnanh tah
tma ge<;ecek insan kalmazdi. 0 Zaman 
bu devlet hi, 1iip'hesiz batard1. 

Hoca Mustafa Efendi: 
- ~eriatte karde. oldiirrnek yoktur l 
Diyerek din kuvvetini padi1ahhk kud-

retinin oniine siper ediyor, maksadma bu 
yoldan vanyordu. 

Padi1ah Mahfiruzla tkonu§rnakta, u· 
zun saatler beraber bulunmakta devam e
diyordu. Fa kat annesine verdigi sczii de 
tutuyor, arllk uslu duruyordu. Bumm Ia 
beraber bu uslulugun zoraki olduguna, ele 
gec;ecek ilk fmatm kac;mlmiyacagma §iip
he yoktu. 

-21-
Bir .siirgiin ve bir miijde ... 
D~iincii Mehmedin halasmm kocast o

Jan, iic; defa Sadnazamhga yiikselen Si
yavu§ .e_a§a bir sene eyvel i:ilmii§tii. )'a-

makta devam ediyordu. · 

ikincikiinunun dardiincii giinii Halicin 
ic; taraflarma dogru uzayan yollarda bii
yiik bir kalabahk vardt: Padi§ah k:hc ku
§anmak it;in Eyiib Sultan camiine gidi
yordu. 

Sokak agizlarml y1gm halinde doldu
ran damlarda ve pencerelerde salklm sal
kim biriken balk, on be§ ya§mdaki padi§a
hl la§km bir merakla seyrediyor, alkl§h

yordu. En i:inde giden lagrmciiar, <;1kmt1 
yapan, yahud yolu daraltan diikkanlada 
evleri, baz1 balkonlan birkac; dakika i~in
de ytkiyorlardt. 

Birinci Ahmed o ak1am saraya birkac; 
y1l daha biiyiimii§ bir ruhla dondii. 

De; giin sonra Safiye Sultanm i:iniinde 
egilen bir had1rn agast ona bir ferman u
zahyordu. Oglunun i:iliimiindenberi dai
resinde mahpus oldugunu sezmekte gii•· 
liik c;ekmiyen Biiyuk Valide, bu kag1dt 
merakla ald1, ac;tt ve gi:iz altt. Onda §oyle 
yaz1hyordu: 

«Benim biiyiik validem sultamm e
fendim. babamm i:iliimii seni nice iizdii
giin bilirirn. Arhk devlet i~lerile yorulma-
man gerektir. Bundan boyle Eskisarayda 

istiJ.ahat' iize-re bul.unmam dilerim. Ora-
da ho~t;a kalman ic;in her ne liiz1msa yap-
mastm lalama Ierman ettim. Giizelce el-
lerini bus eylerirn.» 

Safiye Sultanm gogsii yava§ yava1 ka
bardi, c;eneleri kenedlendi; sag eli bir §a
bin penc;esi gibi ktvn!d, ve kiig1d: avucu
nun it;inde Sikh, Sikh, ufac1k bir topak ha
linde, kar§tki ocakta <;lttrdayarak yanan o
dunlann arasma fiTiattt. 

Odanm kenar ve ko§elerinde hirer mum
ya kadar canstz duran kethiida ile ka!fa
lann gi:izleri hayret ve merakla ac;IId1. 

iki giin daha gec;ti. Ertesi giin sa bah er
kenden haremin k1zlar kaptsmda on ka-
dar araba toplanmt§II. Safiye Sultan en 
yakm ve sevdigi cariyeler)e had1mlan ar
kasma takarak d1§art ,tktt. Yirmi sekiz 
sene koca bir imparatorluga hiikmettigi 
bu esrarh yerden c;Ikll. Onun yiiziine dik· 

katie bakanlar yanaklanna dii§en iki dam· 
Ia ya§I gorebilirlerdi. Haris Venedikli ka· 
dm, arkasmda birakttgl saylSIZ cinayetle· 
ri, yolsuzluk ve ahlak51Zhgl i:idemek i!;in 

o iki damla ya§t bile c;ok gormii! olacak 
ki birdenbire silkindi; gozkapaklartm bir 
kac; defa ac;1p kapadt; bakl§lanm kuruttu 
ve sert adJm!arla en ondeki en §Ik ve bii
yiik arabaya, iki giizel cariyenin omuzla-
rma dayanarak girdi. . 

Biraz sonra arabalar saraym kap:sm
dan c;lklyorlar, Beyaztddaki «Eski saray>> 
a dcgru sarstla sars1la yollamyorlardl. Sa
fiye Sultan arllk orada bir siirgiin hayall 

ya§ayacakh. <;iinkii, adet oldug.u gibi.' hie; 
d!§art c;Ikam1yacak; dJ§andan ktrnseyl ge
tirtip gi:irii§emiyecekti. 

Bu mada sarayda bir tarama yap:II
yordu: Ak hadtm agalann reisi ol~~ kap1 
agast ve kara had1m agalanm~ rem olan 
kiZiar agaSJ azlediliyordu. Vahde Sultana 
,ok bagh goriinenler, vaktile Birinci Ah
mede veya onun adamlarma ehernmiyet 
vermiyenler, ya idam ediliyor, yahud hap 
se ai!IJyorlardt. !dam edilenler arasmda 
Safiye Sultamn kethiidaSI ve ba§ka!faSI 
da vard1. Bunlar son dakikada, yeni Va
lide Sultamn yanmda ayni vazifeyi go
recekleri soylenerek altkonulmu§lard!. 

Saray geni§lemi§, Mahfiruz biitiin kor

kulannt savmi§II. 0 kadar ki kendisinin 
aslm1 padi§aha ••may1 bile dii~iinm.ii§lii. 
Fa kat Valide Sultan §imdi giiniin hiT~ok 
saatlerini eski cariyeler arasmdaki giizel
leri sec;mekle, di§aridan gonderilen veya 
getirilen k1zlan tetkik. etmekle ge~iii~~r
du. Bu i1 Mahfiruz i~m korkuluydu, ~un
kii 0 k1zlar arasmda Akpmar giizelinden 
daha pek ahmh olanlar varclL 

.Wklln tJII(l, 

Hamidiye mekteb gernimiz, diin sa -
bah saat 9 da Karadeniz sahil §ehirleri
mize bir ziyaret seyahati yapmak iizere 
limammizdan ge~rni§tir. Hamidiyeniu 
bu seyahati aJln 27 sine kadar devam e
decektir. 

Harnidiyede tam te§ekkiillii bir slhbat 
heyeti de bulunuyor. Bu heyet, ziyaret 
edilen limanlarda gedikli erba§ hazirla
ma okuluna kaydolunmak istiyen Ka -
radeniz 90cuklanm muayene ederek mu
vaf:k goriilenleri gemiye alacakhr. 

Afyon mubayaast 
Toprak Mahsu!leri Ofisl tarafmdan 

eski afyonlarm miibayaas1 i§i nihayet 
bulrnu§ ve tiiccar veya miistahsil tara -
fmdan inhisar depolanna 3,300 sandtk 
afyon teslirn edilmi§tir. Bu afyonlann 
rnorfin dereceleri taayyiin ettikten son
ra sab§ olduk~a bedelleri odenecektir. 

Dahiliye lmar miidiirii 
Tekirdag, <;orlu, Babaeski, Edirne ve 

diger Trakya §ehklerinin i9rne su i§ -
lerini, yapttnlan imar planlanm ma -
hallinde §ehircilik miitebassiSt Mithat
la beraber tetkik eden Halid Ziya Tiirk
kan, tefti§ten diinrnii§tiir. Yann. Anka
raya gidecektir. Tnkyada artez:yen u
sulile faydah sular bulunmu§tur. 

«Saldtray» a merasimle 

sancak !,;ekilecek 

Liselerde sozlii imtihanlar 
Lise son smiflannm dersleri evvelki 

giin kesilmi§tk. Siizlii imtihana . ~alan 
talebelerin isimleri pazartes:ye Ilan e
dilecektir. Liselerin diger sm:flarile or
tamekteblerin ders kesimi de bu ak§arn 
yap1lacakbr. Siizlii imtihanlarda bulu. • 
nacak miimeyyizler tayin edilmi§le.rd·r. 

0 skiidar 3 iincii ortamektebde 

a!,;tlacak sergi 
Bu aym diirdiinde tl'skiidar ii~Uncii 

ortamektebde bir sergi a<;Ilarak talebe
nin bir sene zraftnda haz:rlamt§ oldugu 
resim, bi<;ki, diki~ eserlerile el i§l~ri t~§
hir edilecek:tir. Sergi, a}'ln on btrme ka
dar devam edecektir. 

Taltif edilenler 
Maarif Veka!eti mubtelif vililyetler -

deki millet rnekteblerinde parastz ola
rak ders veren ve rnuvaffakiyet giiste -
ren 147 muallimi daba hirer takdirname 
ile taltif etmi§tir. _ 

Olgunluk imtihanlarl 
Maarif Vekaleti !iselerin olgunluk im

tihanlarmm giinlerini tespit ederek 
mekteblere bildirmi§tir. 

Fen kolunun fizik - kimya, edebiyat 
kolunun tarih - cografya yaz1h sualler' 
Vekaletten giinderilecektir. Diger ders
lerin sua!lerini imtihan komisyonlan 
tertib edecektir. Fizik - kimya imtiham 
22, tarih - cografya ise 29 haziranda ya.
ptlacaktJr. 

1930 ta.rihli lise ve ortamektebler ta -
limatnamesine gore, haziran ve eylul 
devresinde lise mezuniyet imtabanlanna 
gireceklerin matematik, tarih- cografya, 
tabil m..,\E1' imtihanlan yazlh olarak ya
pilacak ve bu derslerin sualleri de imti
ban komisyonlarmca ibzar edilecektir. 

Yeni mekteblerin yerleri 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K:rdar. 

diin yanmda Maarif miidiirii Tevfik Kut, 
istanbul Vilayeti Naf1a miidiirii Bedri 
oldugu halde §ehir dahilinde dola§a.rak 
yeniden yap1lacak on ilkmektebin yer -
lerini l!ormi.i~tiir, 

Memleket Haberleri ) 
~Ouz:ltile~ bir vazi!et~ 
1 Emlak Bankasi, malul
lerin maa~larm1 bugiin 
derhal tediye edecek 

Emlak ve Eytam BankaSJ, diin 
miitekaid. eytam ve eramilin iic; ay
Ik maa§larmm tediyesine ba,!amljt!T. 
Bankanm istanbul §Ubesi, Maliye ile 

i mla§l!gi ic;in her zaman tevziatm ilk 
~ ;iiniinde ma~§lanm verdigi malul-

~ 
1ere, dun ted1yat yapmaml§, bunlan 
~a maya koymu§lur. 

Maa1lanm diin alacaklar:m zan
neden rnalitller. bankanm oniinde top \ 
lanmt§lar ve balta, bir defa daha u- i 
zak yerlerden gelemiyeceklerini ileri 
siirerek istihkaklarmm verilmesini is
lemi,Ier. alakadar makamlara da j 

1 miiracaat etmi§lerdir. j 
1 Banka M~diirliigu, malitllerin b~ 

hakh dileklen kar§JSmda Ankaradab 
umurni merkezle temasta bulunmuj
lur. Umum Miidiirliik, ak§arn, gee; 
Yakit malitl rnaa§lanmn eskisi gibi, 
Mraya konulmaks!Zln derhal verilme
sini bildirmi1tir. 

Malul istihkak sahiblerinin ii<; ay
hk maa§lan bugiin derhal tevzi edi
lecektir. 

imar plant 

Prost, Vekaletin itiraz
larma cevab verecek 

Noter .$iikrii beraet etti 

Birka<; sene evvel Fatih N oterliginde 
bir suiistimal olrnu§, dava a~:lmi§Il. Bu 
davaya, noterlik i§inde ihmal ve teral1i 
giistermek iddiasile dahil olarak istan
bul Ag1rceza mahkemesinde muhakeme 
edilen Noter ~iikrii, Ternyizden nakzan 
mubakemesi neticesinde, ittifakla be
rae! kazanrnt§ltr. 

Cezalarmt buldular 

istanbul Ag1rceza mahkemesi, Evga • 
niya isminde on be§ ya§tnt doldurm1yan 
bir k:za Dolrnabah~e ile Gazhane civa -
rmda teca viizden su<;lu Hamidle Cela -
lin, bu su~u mii§tereken i§lediklerini sa
bit giirmii§, Hamidin on diirt sene, Ceia
lin on sene altJ ay hapsedilmelerine it
tifakla kau;r vermi§tir. 

Bedava ma!,; seyretmek 

isterken ••• 
Be§ikta§taki ~ere£ stadyomuna ger;en 

pazar giinii rna~ seyretmek iizere girrne· 
sine rnani olan kapiCI Sadullah1 yarala
digi id:lia olunan Salahaddin isimli bir 
gene, istanbul asliye dordiincii ceza mah
kemesinde otuz be§ gUn hapse mahkurn 
edilrni§tir. 

Boru h1rstz1 

Bir maliye §Ubesinin saba borulanm 
<;alarken yakalanan Ali, Sultanahrned 
birinci sulh ceza mahkemesinde yedi ay 
hapse mahkum o\mus, tevkif edilrni§tir. 

Dokuz dilenci 
Dilenmekten muhakeme edilmek il

zere Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesine gonderilen dokuz ki~inin se
kizer gi.in miiddetle bogaz tok!uguna Be
lediye i§lerinde <;alt§tmlmalarma karar 
vedrni~tir. 

Birisinin kartst, digerinin de 

kocast ... 
Bir kad1nla bir erkek, Miiddeiumumi

lige miiracaatle birisi kocasmm, digeri 
de kansmm bkbirlerile metres hayat.I 
ya~ad1klan §eklinde ihbarda bulunrnu~
lardir. Bunun iizer!ne miiracaat eden k~
dmm kocas1 ve erkegin kanst Ad!iyeye 
getirilrni§tir. Dun sorguya ~ekilrni§\er ve 
her ikisi hakkmda da tevkif mi.izekke -
re\eri kesilrni§tir. Tahkikat yapilmak
tad!r. ••••• 

Kolu kmldt 
Beylerbeyinde Havuzba§mda otu.ran 

Ali admda bir ~ocuk, yuksekge bir sed 
iizerinde oynarken muvazenesini kay • 
bederek dii§Inii§, kolu kmlmt§tir. 

Ali, Niimune hastanesinde tedavi al
tma altlUIIJJ<tir, , 

Ticaret idaresi 

Y eni miidiirliik te~kilah 

diin i~e ba~lad1 
Y eni vekiiletlerin kurulma51 dolayiSile 

ha51l olan vaziyet, diin vuzuh kesbetmi§, 
yeni kurulan idarelere aid baz1 kadrolar 
teblig olunmu§tur. 

Tiirkofis te,kila\I lagvolunmu~ ve bu
nun yerine yurdun 14 yerinde mmtaka 
ticaret miidiirliikleri kurulmu§tur. Bu mii
diirliiklerden istanbulda bulunam Tiirko
fis istanoul 1ubesile i:il~ii ve ayarlar, ihra
cah kontrol te§kilahni da ic;ine alrnakta
dJT. istanbul mmtaka Ticaret rniidiirlii
giine Tiirkofis istanbul §Ubesi rniidiirii 
Cerna! Ziyanm tayin edildigi di.in ak§arn 
bildirilmi§tir. Tiirkofis istanbul subesinde 
bulunan memurlar Ticaret Miidiirliigii
niin d11 ticaret kJSmmda kalacaklardJT. 
1, ticaret, standardizasyon ve te~kila tlan
d~rma i1leri de bu miidiirliik tlTafmdan 
tedvir olunacakt!T. 

Bu miidiirliik merkez te§kilat:nda 90 
lira maa§h bir miidiir. 70 lira rnaa1lt bir 
miidiir muavini, 35 lira maa§h iic; rnii
rneyyizlik ve 25 lira maa§h dort rnemur
luk bulunmaktad!T. Dcretli rnemurlar da 
vazifelerine devam edeceklerdir. 

Mrntaka lktlsad Miidiirliigii 
1ktiSad Vekaleti kollanm le§kil etrnek 

iizere yurdun 15 yerinde mmtaka :kttsad 
miidiirliikleri te§kil edilmi§tir. Bu me
yanda Istanbulda da bir 1kt!sad Miidiir
liigii kuruJmu§tUr. h dairesi bolge amir
Jigi, sanayi miifetti§liii;i ve maadin me
m~rlugu bu miidiirliigiin emrine verilmi§
tir. 1stanbul mmtakaSl 1ktisad Miidiirlii
giine 11 dairesi Istanbul bi:ilge amiri Ha
litkun tayini takarriir etmi1tir. 

SEHIR ISLER/ 

Esnafm Sihhi muayenesi 

Esnafm s1hhi muayenesine diin ba§ -
tanmt§tlr. Muayeneler bu ay nihayeti.ne 
kadar 'kmal edilmi§ ve s:hbat ciizdan • 
lan verilmi§ olacakhr. 

Kesilen Belediye iicretleri 

Di.indE'n iti.baren Beledi.yede yeni sene 
biit~esinin tatbikma ba§lanrni§Ilr. Da -
hiliye Vekaleti yeni biit~ede baz1 tadl
!At yapmt§t!Jr. Bu arada Belediye i§leri
le de me§gul olduklan i~in kendilerine 
100 er lira iicret verilen iki Vali rnuavi
nile EI:Qniy_et direktoruniin Belediyeden 
ald1klan bu paralar, biitgeden g1karil • 
rnt§hY. 13"e~~'Mm1al't;' yaln:i7:'bl"lediye 
reis rnuavinlerile ayni zamanda Bele -
diye miidi.irliigii vazifesini de ifa eden 
kayrnakamlara verilecektir. 

Kooperatif, Beyoglu §Ubesini 

a!,;Iyor 

Belediye kooperatifi Beyoglunda bir 
§Ube ar;acak, burada hem kooperatif aza
lanna, hem de haricden istiyenlere ye
mek verecek:tir. Koop!fratifin Beyoglu 
k1sm: Lale sinernas1 kar§:smda ar;1la • 
cakttr. 

Bina tahririne itiraz1 olanJar 

Yeni mal! sene ba§lad1gmdan 932 se
nesinde ba§lamhp ij~ sene sonra niha
yet bulan bina tahr;rinin ikmal edildigi 
tarihten itibaren Ur; sene ge~rni§ oldugu
na giire, bina sabibleri maliye §ubele -
rine miiracaatle tahrir esnasmda konu
lan k1ymeti indirmek veya yiikseltmek 
hakkmi kazanrnaktadJr!ar. Bu gibi as
baht rnasalih, bk istida ile mur4!caat e
decekler, hare paras1 alan be§ liray: vel·
dikten sonra alakadar komisyonun ma
hallinde tetkikat yapmasmt istiyebile -
ceklerd;,r, 

Eski tarife ve eski 

talima tname! 
Belediye, su i§inde eski tarife ile eski 

talimatnamenin tatbikma devam etmel:e 
karar vermi§thr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

ltalyan sefirinin beyanab 

Di§lerini tedavi ettirrnek iizere bir ay 
mezuniyetle memleketine gitrni§ olan 
1talyamn Ankara biiyiik el~isi Ottavyo 
de Peppo di.in sabahki ekspresle fstan
bula gelrni§tir. 

Sefir, gazeteci!erin suallerine cevab 
vererek §U beyanatta bulunrnu§tur: 

•- Tiirkiye ile italya arasmdaki mu
nasebetler tamamile normal ve dosta • 
nedir. iki memleket arasmda halledi\ -
merni§ hi~bir mesele yoktur. Ik!Isadl 
rniinasebattmJz da normal seyrini ta -
kib etmektedir .• 

El<;i, ttalyan mekteblerinde Tilirkiye 
aleyhinde bk §arki okutulrnakta oldu
guna dair bir gazetede ~1kan haberin ta
marnen asilsJz oldugunu beyan ederek 
demi§tir ki: 
•- italyada Tiirklere kar11 yalmz 

dostluk hisleri vardlll'. italya, barb i~ili 
degil, sulh igin ~;ah§Iyor.> 

Sinyor de Peppo dUn ak§amki eks -
presle Ankaraya hareket etmi§tir . 

Bir Amerikah profesor 

§ehrimizde 

Am!!rikah profesiirlerden Klarens 
Manning, diin sabahki ekspresle §ehri • 
mize gelm§itir. Burada on be§ giin kadar 
kalarak tetk.ikatta bulunacaktm.,,~ 
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Siyasi icmal 
Prens Pol'un seyahati 

~ ugoslavya devleti §efi ve sabi 
l( Krahn naibi Prens Pol ve zev• 

cesi italya Krahnm misafiri ol
duktan sonra 1imdi de Almanyada M. 
Hitler'in misafiri bulunuyorlar. Alman
yada bu seyahate ~ok ehemmiyet veril
di?;inden Yugoslav misafirler fevkalade 
agulanmaktadu. Miinhaman ecnebi bii· 
yiik adamlarma tahsis edilmek iizere ye
niba,tan tamir edilen eski Bellevue sara
ymm ilk misafiri Prens Pol ve Prenses 
Olga olmu~lardu. Prens ve zevcesi Al
manya}'l gezecek ve §ereflerine bir~ok zi
yafetler verilecek ve gec;id resimleri ya
p!lacakhr. Y ani ltalyada f(OSierilen misa• 
firperverlikten Almanlar geri kalm1ya -
caklardu. 

ingiliz matbuatmm ne~riyatma gore 
Almanlar bu seyahatten biiyiik um1dler 
beslemektedirler. Alman devlet adamla
rile Prens Pol ve beraberinde bulunan 
Hariciye N a ZITI Markovic; arasmda ce· 
reyan edecek miizakerelerin neticesi ola
rak Yugoslavyanm; Berlin hiikumeti ta
rafmdan arzu edilen iktJSadi ve siyas1 is
tikametler iizerinde Almanya ile SJkl 
i~birligi yapacagma Berlinde juphe edil
memektedir. Ciinkii Yugoslavya ancak 
Almanya ile ltalyaca ho§ goriilecek bir 
siyasetle istiklalini muhafaza edecekmi~. 

Fa kat Yugoslavyanm lama mile Berlin -
Roma mihveri niifuz ve tesiri altma ~ire
cegi ingilizler tarahndan me~kiik sayii
maktadir. Yugoslavyamn kendi devlet 
adamlannm sozlerine gelince, bunlardan 
Paris sefiri Puric; Yugoslavyanm ihtiyat 
ve basiret iizere hareket eylemesi cografi 
ve sevkulceni mevkiinin icabatmdan ol
dugunu beyan etmi~tir. 

Yugoslav Hariciye Nazm MarkoYi« 
dahi Berlin seyahatinin arifesinde yazd1gt 
bir makalede Yugoslavya ile Almanya 
arasmdaki miinasebattan bahisle bunun 
doslane olup bilhassa ikt15adi ve harsi ci
hetten c;ok Sikt oldugunu ve Avusturyanm 
iltihakile Almanyanm Yugoslavya ile 
hemhudud olmasile aradaki temasm da· 
ha ziyade artm1~ olduli;unu soyledikten 
sonra iki arada herhangi bir tezad ve ih
til.af olmad1ibm kaydetmi§tir. 

Yugoslavyamn hertiirlii hukuk ve me• 
nafiine tamamile riayet edilerek kendisine 
kaT§! Almanyanm takib etmekte oldugu 
dostane siyasetin devam edecegine dair 
Alman makamati tarafmdan verilen te
minata :Y'tlgoslavyamn tam bir itimad 
besledigini ve binaenaleyh Yugoslavya
nm da dostane miinasebal! idame edece• 
gini de Markovi~ yazl5ma ilave etmi1tir. 

Berlinde ve diger Alman beldelerinde 
soylenecek nutuklarda yugoslav devlet 
1efile Hariciye N azmmn yukandaki si:iz· 
lerin haricine c;Ikacaklan beklenemez. 
Oc; taraftan Almanya ve ltalya hudud
larile c;evrilmi1 bulundugu halde Yugos· 
lavya; kom§ulanmn ciimlesile iyi ge<;in· 
mek ve i,birlili;i yapmak i<;in otedenberi 
takib ettii,ii dostane i~birlili;i ve bitarafhk 
haricine <;Ikacak degildir. Binaenaleyh 
Prens Pol'un Roma seyahatinde oldugu 
gibi Berlin seyahati sonunda da mevcud 
vaziyet deiii1miyecektir. Bunun ba1hca 
delili Markovi~'in yeni seyahatten evvel 
T unada iki memleket hududunun birle!
tigi Demirkaptda Rumen Hariciye N a
zm Gafenko ile yapttg1 miilakattu. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Afyonda !rift alab atolyesi 

a!,;thyor 

Afyon Karahisar (Hususl) - Vilayet 
kiiyleri, biit9elerinden aynlacak tahsi -
sata Zi.raat Vekaletinin ekliyecegi mun
zam tabsisatla bir ortak!tk yap1larak vi
layet dahilinde fidanhk, tohumluk, ~ift
<;i alai! atiilyesi tesis edilecektir. 

Bu biiyi.ik ve faydah i§in 'ba§anlmaSI 
i~in Ziraat Vekaleti kiiyciiliik §Ubesi 
mudi.irii Ra§id Saracoglu memleketirniz
de tetkik gezileri yapmakta ve alilkadar 
rnakam!arla temas etmektedir. 

Vilayet koyliisiiniin <;ok yak1ndan a\a
kalandJgi bu i§in tez elden ba§anlmasl 
§ayani ternennidi.r. 

Bereketli yagmurlar 
Ilkbahar yagmurlarmm mevsiminde 

k1sa olu§undan ekinlerin geli§mesi ge -
rilemekte ve bu yuzden koyliiniin sJkm
tiya dii§eceginden korkulmak:ta idi. 

1ki giindenberi Dinar kazamiZin Ova 
mmtakas1 baric olrnak Uzere vilayetm 
biitiin rnuhitine dii§en ve dil§mekte o

lan bol yagmurlarm yazhk ve gi!.zli.ik 
egitimlere buyiik fayda verecegi anla -
§Ilmakta ve k1r otlarmm azh~ yiiziin • 
den pazarlardaki bayvan kalabahgmm 

zail olacag: umulmaktadir. 

Cumhuriyet 
Nllshaot 5 k1trU$tur 

Abone seraiti} Tiirkiye Ha~c 
• itfD iCID 

Seoelik 1400 Kr, 2700 Kr, 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
il'c ayhk 400 " ~oo • 
J3i.J: IIYW. l.SU a l:okt"r 
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S·.ON . HABE 'R LER 
Hldlseter aras1nda 

Ktymetler ve molozlar . . -

Molotof'un nutkundan sonra 
c:;p urk mimarisinin sua claii;la

U rmdan biri, Y enicami, ilahi 
kitlesine ve §ahane hacmine 

lay1k bir meydana kavuttuktan sonra 
yepyeni bir manzara ve hiiviyet ald1. 
Diine kadar onu bir siipriintii ve mo
loz y1jhm halinde ~eviren budalahk, 
ink1lab1n kazmasm1 yedikten sonra, 
yerini genit ve aydmhk bir mesafeye 
birakh, Eski halinde kalsayd1 bu ma· 
bedin oz ve tam ~ehresi, toprak altm· 
da yatan ke§fedilmemi§ maden kly· 
metleri gibi saklanacakt1. 

Sovyet Hariciye Komiserinin nutku kat'i bir 
edilmemekte ve bugiincevab olarak telakki 

lerde resmi cevaba intizar olunmaktadtr 
_ _ (Baftaraft 1 Inc! sahlfede) 

kar~IS!nda kartthkh yardtm teklif ettigine 
gore, Sovyetler taraftndan endi1eye rna· 
hal kalmadtgt tebariiz ettirilmektedir. 
Balhk devletlerine garanti vermek lmsu
sundaki Sovyet teklifine gelince: lngiliz 
hiikumeti bu devletlerle miizakereye gi
rilmil bulunmaktadtr. 

Bu vaziyet karjtsmda, 1ngiliz • F ramtz 
tekliflerinin Soveyetler larafmdan kabul 
edilecegi kuvvelle iimid edilmekledir. 
Molotofla Stalin arasmda bugiin cereyan 
eden mii!.ikal esnasmda Sovyet cevabmm 
rniizakere edildi~i zannolunmaktadtr. 

lngiliz •eliri Potemhin'le gorii¥tii 
Londra 1 (Hususi) - Moskovadaki 

fngiliz biiyiik el~isi Sir Wiliam Seeds bu
giin Sovyetlerin Hariciye Komiser mua· 
vini Potemkin'le yanm saat siiren bir mii· 
lakatta bulunmu~lur. Miilakat lngiliz 
plant etrafmda cereyan etmi1tir. 

lngiliz elc;isi bu miilakatlan sonra, 
Moskovadaki Franstz elc;isini ziyaret et· 
mil ve vaziyet etrafmda miidavelei efkar· 
da bulunmu~tur. 

Lord Halilahs'rn temaslart 
Londra, 1 (Hususi) - Hariciye Na

zm Lord Halifaks bugiin Leh, Rumen 
ve Portekiz el~ilerini kabul etmi1 ve uzun 
miilakatlarda bulunmujtur. 

Nutkun Londradaki ahisleri 
Londra, I (a.a.) - lngiltere hiiku

meti mehafili, Sovyetlerle icrasma giri,il
mi~ clan miizakerelerin, Moskova lara· 
fmdan son lngiliz • F ranstz tekliflerine 
cevab verilmedik~e. devam etmtyecegini 
beyan etmekledir. Bu mehafil, diyor ki: 

Molotof'un nutku, hic;bir zaman Sov· 
yeller tarafmdan verilmi1 bir cevab telak· 
ki edilemez. 

Paris tarafmdan kabul ve teslim edilmi§· 
tir. 

2 - Garantinin Balttk devletlerine tej 
mili hususunda tsrar edilmesi, Moskova· 
nm itilaflarm mer'iyet mevkiine konul
mastnm bu devletlerin miiracaatlerine 
bagh kalmamast arzusunda bulundugunu 
gostermektedir. 

3 - lsti,areler yerine evvelden tespit 
edilmi§ sarih taahhiidlere giri1ilmesi Ia· 
lebi, Milletler Cemiyeti mukavelename
sinin I 6 net maddesile istithad edilme
mesini istihdaf etmekledir. 

hi maliimat almakta clan mehafil, 

1imdiki lngiliz • Franstz plamnm akid ii~ 
devletin, bunlardan herhangi birinin dog
rudan dogruya tecaviize maruz kalmast, 
yahud kendisinden yardtm talebinde bu
lunmu§ ii~iincii bir devlete kar11 verilmi1 
clan garantiler yiiziinden taarruza uP;ra
mast lakdirinde birbirlerine miitekabilen 
ve Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin 
ruhu dahilinde yardtmda bulunacaklanm 
nahk bulunmaktadtr. 

Ayni mehafil, Milletler Cemiyeti mu· 
kavelenamesi, daha dogrusu bu mukave
lenamenin 16 nc1 maddesile yaptlan isti1· 
hadm bu maddenin mezkiir cemiyet kon
oeyinin ittifakla rey vermesini zaruri ad· 
deden usuliiniin tatbikm1 hic;bir v~hile 
istilzam etmemekte oldugunu beyan et • 
mektedir. 

Bu isti§had, daha ziyade halihamdaki 
misakt. kollektif emniyeti tahakkuk ettir· 
mek i~in evvelce sarfedilmi~ olan mesaiye 
bagltdtr. Bu noktadaki ihtilaflar, ancak 
§ekli mahiyettedir. Ve mevcud yegane 
mii~kiil, Moskovamn Balttk devletlerine, 
bu devletler tarafmdan miiracaat vukuu
na hacet kalmaksmn, otomatik surette 
yardtmda bulunulmastm arzu etmesinden· 

Maksad1m Eminonii meydammn 
bu ortamah hakikatini tekrarlamak 
degil. Y enicamiden bahsetmek iste
miyorum. Acaba, diye sormak isti-
yorum, Y enicami gibi dikkatsizligin, 
balumstzlJim ve sersemligin moloz
lan altmda kalml§ b&§ka bir aiirii 
san' at, fikir, kafa, insan lnymetleri 
yok mu? 

Bana oyle gelir ki, var. Edebi:tatta 
da boyle bir k1ymet ketfi hadi
seaine tahid olmad1k m1? Yunus 
Emreyi de Y enica mi gibi a11r -

lardan sonra anlaml§hk. nkonce 
bir sayg1 !fer~evesi i~ine ald1, aonra 
Biirhan T oprak onun manzumeleri
ni, ustiine utu§en ~oplerden ve pis
liklerden aylklayarak ortaya !;lkardt. 

Heniiz tam edebiyat ve san'at ta
rihi yazllmaml§ bir memlekette ket· 
fedilmemit veya yerliyerine oturtul
marnlf k1ymetler olmadJgiDI kimse 
iddia edemez. Bana oyle gelir ki mi
marinin de, edebiyatm da, musikinin 
de, resmin de Y enicamileri var. Mea
ud Cemil lstanbulda yaphgl ve An
kara radyosunda yapmaga devam 
ettigi klasik Turk musikisi hamleaile 
bu luymetlerden birka~m1 ronesansa 
kavutturmadl m1? 

Molotof'un itirazlarindan hi~birinin bir ileri gelmektedir. 

San' at ve fikir tarihinin diiniine ve 
bugiiniine mensub eski ve yeni bir 
!;Ok eser ve bir !;Ok kafa ustiine dik
katsizligin, tenkidsizligin veya kus
kanchgm mezaJ toprag1 ylgJlrnl§ ol
duii;una hi~ §iiphe etmem; fakat bu 
toprag1n altmda mustehaseler degil, 
Y'enicami gibi onu a~Jlmca ayaga 
kalkan diri ve taze k1ymetler yahyor. 
Onlar bumumuzun dibindedir, her
gun oniinden ge!feriz, hatta teref ve 
k1ymetierinden bahsedildigini !;Ok 
duymutuzdur, Fakat bunlara kar§l 
hayranhgtmiZI tasas1zhii;a !feviren mo· 
lozlar heniiz kaldmlmamqhr. 

itilaf akdine kar11 izalesi miimkiin olmt· Hiikumetle yakmdan alakasi olan me
yan bir engel te,kil etmemekte oldugu hafil, bu ahval ve 1erait altmda miizake
soylenmektedir. Filvaki: ralt tesri etmenin en iyi usuliiniin Molo-

1 - Teklif edilmekte olan itilaflarin tof'un bizzat tekliflerde bulunmast oldu
tedafiii mahiyeti, otedenberi Londra ve llu miitaleasmdadtr. 
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ispanyadan donen 

Alman goniilliileri 

Mare,al Goring, 
nutuk soyledi 

bir 

Hamburg 1 (a.a.) - Mare,al Go -
Jing, lspanyadan avdet etmi1 olan 4500 
Alman lejyonerine hitaben soylemi1 oldu
gu nulukla lspanyada Alman, ltalyan ve 
!spanyol askerleri arasmda teessiis etmi1 
olan silah arkada,hgma i1aret ettikten 
sonra goniilliilere vatanm ve kendileri i~in 
bususi ni1anlar ihdas etmi~ clan Fiihrer'in 
selamlanm bildirmi§tir. Bu ni1anlann en 
biiyiigii ptrlantah altm ha~ olup biiyiik as· 
keri kahramanhklar gostermi1 olanlara 
verilecektir. 

Bu ni1an, bizzat Maretal tarafmdan 
General Speerle 32 zabile ve nefere tev
di edilmi1tir. 

Mare§al Goring, bundan ba§ka 6 ha
ziranda lejyonerlerin Berlinde Fiihrer'in 
huzurunda bir ge~id yapacaklanm soyle
mittir. 
lspanyol Generali Berline gidiyor 

Madrid I (a.a.) - General Queipo 
de Llano, yann Berline gideceklir. Mad
ridde ~tkan bir gazeteye nazaran gene -
ral, memleketlerine avdet etmi1 clan Al
man lejyonerleri 1erefine yaptlacak clan 
jenliklerde ham bulunacakttr. 

15,000 ltalyan goniilliisii de 
lspanyadan ayrrldr 

Kadiks I (a.a.) - ltalyan kttaahn • 
dan takriben 15,000 ki1i diin akjam Pi· 
emonte, Sicillia, Liguria, Sannia ve Ca • 
labria nakliye vapurlarile ltalyaya hare
ket elmitlerdir. Bu kttaatm hareketinden 
evvel veda merasimi icra edilmi1tir. 

Umberia vapuru, daha evvel ltalyan 
kttaalmm bir ktsmtm hamil oldugu halde 
yola ~tkrntj bulunuyordu, zira bu vapu· 
run siir'ati yukanda isimleri zikredilen 
be1 nakliye vapurunun siir' atlerinden az -
dtr. 

<;:ok sur' atli clan diger iki vapur, yani 
Lombardia ile Sardeni bu sabah hareket 
ed•ceklerdir. 

lspanya Dahiliye N amt Sarrano Su
ner ve lspanyadaki ltalyan kuvvetleri 
kumandam General Gambara, bu sabah 
hareket edecek alan Duca di Aosta va -
purile gideceklerdir. 
Y eni Sovyet el10iai V ar§ovada 

Var~ova 1 {a.a.) - Yeni Sovyet bii
yiik elc;isi Charonov, itimadnamesini 2 
haziranda Reisicumhura takdim edecek
tir. 

Bir mektebde 

feci infilak 

Amerikada 42 talebe ve 
muallim yaralandt 2 

Akron (Ohio) 1 (a.a.) - Balberton 
kasabasmda bir mektebde vukua gelen bir 
infilak neticesinde 6 ila 1 I ya§tnda 42 
tal~~e ile 2 muallim yaralanmtjlardtr. 

Kafa diinyasmda da meydanlar a!f· 
mak ve bu abide k1ymetlerini ortaya 
c;lkarmak ,art. PEYAMI SAFA 

Bir denizalb gemisi 

daha batb 
ingiliz gemisinde 5 zabit 

ve 45 tayfa var 
Ogrenildigine gore infilak, mektebin 

teshini i~in kullamlmakta clan gazin te- Londra 1 (Hususi) - Titus admda-
rakiimii yiiziinden vukua gelmi1tir. ki lngiliz tahtelbahri bugiin ilk tecriibesini 

Y eni mekteb bin alan inSjl edilinceye yaparken denize daldtktan sonra bir da
kadar mekteb binast ittihaz edilmi1 bir ha suyun yiiziine ~tkamamt§ttr. 
ev olan mekteb binast, }'lktlmtt ve ~o- T ahtelbahirde 5 zabit, 48 tayfa ve 
cuklar evin mahzenine dii§mii§lerdir. <;:o- bin;ok miitehasstslar vardt. Civardaki 
cuklann ekserisi, iizerlerine dii1en enkaz harb gemileri, batao tahtelbahrin imdadt
yiiziinden yaralanmt,!ardtr. lnfilakin vu- na ko§rnujlar, fakat kurlaramamttlardtr. 
kuu anmda mektebde 75 talebe bulun· Tahlisiye i1ine devam edilmektedir. 
makta idi. Titus tahtelbahrinin in~aatma ii~ ay ev-
Milli miidafaa miikellefiyeli vel ba~lanrntl ve yeni ikmal edilmt§li. 

kanun layihaSl lavi .. rede iki aporcu oldii 
Torino 1 (a.a.) Budape§te' den 

Ankara, 1 (T elefonla) - Medise ve· d gelmi~ olan ve her ikisi de 21 ya~tn a 
rilmi1 olan barb miikellefiyeti kanun la- bulunan Jean Floris ve Leon Aeler 3· 
yihasmm biitiin esaslanm lafsilatile bildir- dmdaki ikt Macar alpinisti Mont Blanc' a 
mi1tim. Layiha enciimenlerden ge~erek 

I 
c;tkmaga tesebbiis ettikleri mada bir ka· 

Meclis ruznamesine a mdt. Layihada mev 
cud hiikiimler arasmda yalmz harb esna· zaya kurban gitmi~lerdir. 

Kendilerine refakat etmekte clan bir 
smda degil, mesela manevralar ve saire 

ltalyan rehberi de telef olmustur. 
gibi seferberlik vaki olmadtgl zamanlar· 
dada tatbikt icab edenler bulundugundan Po nehri ta§h 
enciimen, layihanm ismini Milli Miida- Torino 1 (a.a.) - Sulartn birdenbire 
faa miikellefiyeti kanunu 1eklinde degi§· viibelmesi iizerine Po nehri iizerinde ve 
tirmi§tir. Layihamn bazt maddelerinde de Torino'ya birkac; mil mesafede kain 
tadilat yaptlmt§ltr. Mo!<Calieri'de bir koprii ytktlmtsltr. Bir 

Nevyorkta Slcaktan olenler ki1i olmii~tiir. 30 kadar yarah vardtr. 
Ruzvelt seyahate c;IkJyor 

Nevyork 1 (a.a.) - Dort giindenbe-
ri Amerikanm 1ark sahilinde hiikiim siir· Vasington I (a.a.) - Ruzvelt'in bu 
mekte olan steak dalgast, diin biraz daha ay i~inde milletin kendi siyaseti hakkm· 
aTimtsltr. Termometre, 33 dereceyi gos- daki hissiyatml bizzat oi(renmek iinre 
termektedir ki, bu, mevsim ic;in bir rekor· Alaska'ya kadar biiyiik Okyanus sahil-

d 
lerinde bir seyahat yapacaP;t haber veril

ur. 
Stcaklar yiiziinden Nevyorkta bir ki~i mektedir. 

iilmii
1
tiir. Portekiz askeri heyeti 

Hava sartlan hakkmda ne1redilen teb- Londrada 
liglerde bugiinlerde bir degi,iklik olmtya· Londra I (Hususi) - Altt Portekiz 
caP;t bildirilmektedir. nbitinden miirekkeb askeri bir heyet, ln-
lngiliz Miiatemlekat Naz1r1 gilil - Portekiz ittifakt hakkmda miiza • 

Cenevreye gidiyor kerelerde bulunmak iizere bugiin Londra
ya gelmittir. 

Londra, I (Hususi) - Milletler Ce- Panama kanahnda yeni 
miyeti mandalar komisyonu iiniimiizd•ki 
hafta zarfmda Cenevrede toplanarak Fi- tahkimat 
listin meselesini miizakere edecektir. Miis Va§ington 1 (a.a.) - Ayan meclisi, 
temlekat N azm M. Makdonald, Filistin Panama kanalmda ilaveten bir taktm 
hakkmdaki lngilir pliint h>kkmda i1ahat miiteharrik sedler in1asma dair olan ka· 
vermek iizere sah giinii Cenevreye gt· nunu 16 reye kar11 50 reyle kabul etmi§· 
decektir, I tir. 

I Bir tarih meselesi: 

iskender Ziilkarneyn 
Sabah gazetelerinden birinde bir tarih

~inin irnzast altmda «Ziilkarneyn» bajhk
!t bir yazt gordiim. Dikkatle okudum. 
(:iinkii bu «lskender Ziilkarneyn» mese
lesi htristiyanlar ve miisliimanlar u;m 
-bilhassa miisliimanlar i~in- bin ytldan 
fazla bir vakittenberi uzamp gelen ve fik
rimce hala halledilememi§ bir din ve bir 
tarih meselesidir. 

T arihte Makedonyah Filip'in oglu ci
hangir lskender vardn. Lakin ikinci ola
rak bir de 1ark esatirine ge~mi1 ve 
Kur' an da da zikredildigi i~in miisliiman
lar tarafmdan inamlmas1 laztm gelmi1 
«1skender Ziilkarneyn» yani «lki boy • 
nuzlu lskender» vardtr. Birinci !skender 
Makedonyah bir putperesttir. Halbuki 
Kur'anda gordiigiimiiz «lki boynuzlu ls
kender» adeta bir velidir, Tannmn en 
biiyiik lutuflanna laytk goriilmii1 muba
rek bir zathr. hte lskender adt ~evresinde 
~oziilmez bir bag halinde duran din ve ta
rih meselesi de bu ztd vaziyetten dogmu§. 
miisliiman larih~ilerini ve Kur' an tefsircisi 
addedilen ulemayt ugra1ttrtp durmu§tur. 
Miisliiman alimlerin, Kur' an miifessirle
rinin hemen hepsi bildigimiz olduk~a ~tl
gm ve pulperest ve mii1rik <<Aleksandn> 1 
Kur'anm veliler, nebiler gibi gosterdigi 
«1skender Ziilkarneyn» ile bir saymakta, 
pek tabii olarak, en biiyiik gii~liiklerle 
kar§tla§rntjlardtr. 

Bu gii~liikler onlan iki yola ~evirmi1tir: 
Ya «1skender Ziilkarneyn» namma A
rablar ve yakm dogu muhitinde eskiden
beri mevcud bir taktm yalan yanh1 riva
yetlerden istifadeye ~a!ttmak, yahud en 
zaytf rivayet ve menkulatt i1lerine yaru 
bir surette ~evirmek ... 

Makedonyah lskendere aid bir taktm 
masal ve nakliyatm ya balk, yahud ya~t 
bilgicler agzmda ~ok eski vakitlerdenberi 
jarkm ayn ayn muhitlerinde mevcud bu· 
lunduguna §uphe yoktur. Hele bu muhit
lerden baztlannda lskenderin i1leri hak -
kmdaki rivayetler tarihi bir mahiyel bile 
a hr. 

lskender, yalmz yakm1ark milletleri a
rasmda hikayeler btJakmakla kalmamtj, 
bin ytldan ~ok fazla zamandanberi 
orta Asya, 1arki Tiirkistan Tiirkleri ara
smda bile rivayetlerini, hikayelerini dil
den dile gezdirmi1tir. !ran imparatorlu • 
gunu ytkttktan sonra 1imali Hindistanda 
zaferler kazanan, orta Asyaya dogru or· 
dularile yiikselen bu cihangirin eski orta 
Asya Tiirkliigii arasmda tanmdtgmt gos
teren bir delili bugiinden dokuz astr on
ce yaztlmtl clan «Divaniillisaniittiirk» te 
bulabilirsiniz. ;iu makalemi elimde hemen 
hi~bir kitab bulunmtyan bir yerde yazdt
gtmdan bu eserin sahife numarastm gos· 
teremezsem de o eserde Ka§garh Mah • 
mud Tiirkistanda lskenderle Tiirkler a· 
rasmda ge~en harb ve muhabere macera· 
larmdan bir safyayt nakletmektedir. lsti
y~nler bu esere bakabilirler. 

Ben burada iki lskendere, yahud «ls
kender Ziilkarneyn» e aid uzun tetkik 
yapmak fikrinde degilim; zaten boyle bir 
tetkik i~in biiyiik bir fayda da goremiyo
rum. Yalmz bin ii~ yiiz bu kadar ytldan
beri uzamp giden lskenderler i1inin nastl 
halledilebilecegini -belki fikrimce- gos· 
termek istiyorum. Bundan ktJk sene evvel 
kadar netredilmi§ clan «Risalei Hamidi
ye» de bu lskender meselesi uzunuzadtya 
miinaka1a edilerek lskender Ziilkar
neynin Makedonyah lskender olamtyaca
gma hiikmedilmittir. Halbuki: Arab 
alimlerinin «larih ve esatir dagarctgt» ol
dugu anla§tlan Y emene nisbet ettikleri 
«lskender Ziilkarneyn» in Makedonya!t 
lskender oldugu hence §iiphesizdir. Ule -
manm bunu bu vakte kadar kabul etme· 
melerinin yegane sebebi ise putperst Ma
kedonyahnm Kur'ant Kerimde ni~in bu 
kadar yiiksek bir makam tuttugunu anh
yamamalanndan ibarettir. 

Diger cihetten miidekkik Orner Rtza· 
mn (iskender Ziilkarneyn) in Iran hii
kiimdarlarmdan biri olmast laztm gelece· 
gine hiikmetmesi de kabul edilemez. A
§agtda verecegim izahat bunu meydana 
koyacakttr. 

Evvela 1unu diijiineliyiz ki. her iki ls
kenderden birinin muhakkak tarihi, biri
nin de dilden dile dola1an hurafat §eklin
deki hikayeleri birbirinin hemen hemen 
aynidir. Makedonyalmm tarihi vak' alan· 
m ve onlann akislerini otekinin menk;be
lerinden ahverirsek ortada «lskender 
Ziilkarneyn» adma bahis mevzuu ol abi
lecek hie; bir1ey kalmaz, isim oldugu g~bi 

Yazan: ALl RIZA SEYFI 

lslamiyetin gerek yahudilige, gerek ht· 
ristiyanhga buldugu tek kabahal, onlarm 
bir taktm cahiller ve ahlaks12lar tarahn
dan oz temizliklerinden uzakla§ttrtlrntf, 

esatirle kartjltrtlmt§ olmastydt. lslamiyet, 
hnistiyan 1ark imparatorlugu ile mecusi 
!ran imparatorlugu harbederken hnistiyan 
imparatorlugun zaferini kendisine miijde 
telakki etmi1ti. hte bu telakki iledir ki, 
htristiyanlarm ve yahudilerin mukaddes 
kitablarmdaki menktbeler, nebiler ve ve

liler, salih insanlar Kur'anda da tabii 
mevkilerini almtjlardtr. Eski miistebid hii· 
kumetlerden halka kar§t muamelatmda 

hi~ de daha fazla zalim olmtyan, belki de 
medeni hukuka ve ahlaka daha fazla ria
yetkar bulunan Mtstr Fir' avunlanmn isla

miyette bu kadar mubalagah 10kilde kotii 
goriilmelerinin tek sebebi bile Beni lsrail 
ile Mt<tr Fir' avunlan arasmda ge~en rna· 
cera, ktsacast, Fir' a vunun Beni !sraili ~ok 
stktjttrdtgma dair «Mukaddes Kitab» ri
vayetleridtr. ftte tam bu vaziyetin aksi o
larak «hak din» sahibi Beni lsraile iyilik 

eden zatlar da Beni lsrail tarihinde oldu
gu kadar islamiyet kitabmda da iyi, mu· 
barek ve T ann sevgilisi kimseler saytlmtt
hr. 

Makedonya!t Biiyiik lskender, Beni 
lsraile iyilik etmi1 hiikiimdarlardan biri
dir. Hatta yahudilerce lskender, yahudi

lerin mukaddes kitabmda bir vakit gele -
cegi haber verilen mubarek bir 1ahsiyet bi
le saytlmtjltr I 

1skender !ran lmparaloru Darantn or
dulanm bizim Karabiga civannda, Gra
nicus (Koca~ay) yanmdaki muharebede 
bozmaga batltyarak lran imparatorlugu
nu ytkh, zaten pek kotii 1ekilde idare edi
len o agtr yiikii yakmtarlnn ezilmi1 mil

letleri omzundan kaldtrarak Kudiise dog· 
ru ordusile ileriledi. Kudiisteki yahudile
rin 1imdi adtnt hatn!tyamadtgtm en biiyiik 
ruhani reisi bu yabanct fatihten ve bu is· 
tila ordusundan korkup kar11 durmaga 
~ahj8cagt yerde Kudiisiin kaptlanndan 
biiyiik bir kalabal1kla lskenderi kar1tla • 
maga ~tktt, cemaatile beraber !skenderi 
biiyiik bir kurtanct olarak kar§tladt. 15 -

ker.der bu itimad ve teslimiyetten hayrete 
dii10rek «kotii bir muamele goreceklerin
den korkup korkmadtklanm» sorunca bii
yiik haham §oyle bir kar§thk verdi: 

- Ni~in korka!tm? Sizin geleceginiz 
bizim mukaddes kitabtmtzda onceden ha
ber verilmi§tir. Bize garb tarafmdan bir 
erkek ke~i (teke) zuhur edip mazlum 
milletleri kurtaracagt bildirilmifti, i1te o 
teke sizsiniz I 

lskender, bu sozlerden ~ok ho,lanmt§. 
ya hissi bir saika, yahud siyasi bir dii
!iince ile biiyiik hahama biiyiik saygt gos· 
termi1, yahudileri himayesine almtj, Ku
diis 1ehrine biiyiik iyilikler etmittir. 0 hal

de biiylece yahudi dinine ve an'anesine 
parlak, alicenabane bir jekilde giren, ezil
mij bir cemaati kurtaran !skenderin gene 
o yoldan Kuranda zikrolunmast pek tabii 
degil midir? 

Hele lskenderin «erkek ke~i» saytlma· 
sile (iki boynuzlu !skender) ismtrun 
·jimdiye kadar- pek derin saytlan strrt or· 
taya ~tkmtyor mu? Ayni zamanda biiyiik 
hahamm lskenderin kendilerince malum 
«erkek ke~i» an'anesile tevfik etmesi, ls
kenderin mh tulgasmtn 1eklinden, yahud 
bir taktm madalyalardaki resimlerinde 
goriildiigii ve~hile adeta iki yanmda boy
nuz 1ekli hast! eden sa~ tuvaletinden de 
ileri gelmi1 olabilir. 

Bu, ikinci derece ehemmiyeti haiz bir 
meseledir, hatta lskenderin muallim ve 
miirebbisi biiyiik hakim Aristo'nun, ls • 

kender Ziilkarneynin veziri oldugu riva
yet edilen (Htm) oldugunu bile dii1iin· 
mak yanh~ olmaz. <<Abt hayat :<>t bulan 
Aristo olmasaydt, binlerce ytllardanberi 
aramtzda bulunur ve bugiin de ya1ar mty· 
dt? 

Bu baktmdan Kur'an lskenderi, ehli ki
taba goriindiigii haynh ve yiiksek sima ile 
ve etrafmda toplanan an'anelerle zikrel· 

mekte hakhdtr. Baztlarmm sandtii;t gibi 
lskender Ziilkarneyn bahsi Kur' amn ha
kiki ktymetini zerre kadar Ienzi! elmez, 

~iinkii, bir cemaati ikna i~in soylenilecek 
sozler o cemaatin anhyabilecegi mefhum
lardan, misallerden lejekkiil etmi1 olmak 
laztm gelir. 

Ali Rrza Seyli 

havada kahr. L d 'd k k A 

lkinci olarak cihangir lskenderin Kur- on raya g1 ece as en 
am Kerimde parlak va tf!arla zikrolun • 
mast imkanstz degil, pek tabii goriilmeli
dir. Bizden once gelenler, i§te bu «tabii
ligi» farketmedikleri i~in meselenin hal
linde mii§kiilata diijmiitlerdir. Herkes bi
lir ki, islamiyet orlaya ~tkhgt giindenbe
ri ancak iki ana prensip iizerine yiiriimii§· 
tiir: Tek lanny a lapmmak ve «hukuku 
ibad» denilen camaati ahlak vazifeleri .. , 

heyetimiz geliyor 
Londraya gitmesi evvelce takarriir e

den askeri heyetimiz, diin alqam Anka
radan hareket etmi1tir. Heyete riyasel e
den Orgeneral Kaztm Urbay, ak,am !eh
rimize gelmi§tir. Heyetin bugiinlerde Lon 
draya miiteveccihen harekel etmesi muh
temeldir. 

HEM 
3 

NAUN.A 
MIHINA 

Sinir harbini kazananlar 
Parl.s, 28 ma)'lS 

I'E3\ ariste bu de fa benim hayret ve 
lF" takdiruru celbeden lOY eglence 

ve eglenenler bollugu degildir; 
Avrupamn §U buhranh anlannda, Parism, 
umumiyetle F ransamn gosterdigi soguk
kanhhk ve ne1edir. Belli ki F ransa, kendi
ne ve miittefilderine giiveniyor; hi~ i;te· 
memekle beraber harbden pervast yoktur. 
Sonra, F ranstzlar neteli, ala yet bir millet
tirler. Oliime de astk suratla degil, yii
rekten gelen bir heyecanla ne§e i~inde, 
takalaja takalata giderler. 

Bakmtz, Pariste halka maskeler dagt
ttlmtl, stgmak olacak yerler tayin edilmit· 
tir. Bazt binalara girerken tiiyle bir levha 
goriirsiiniiz: «Bu evin mahzeni stgmak o· 
larak kullantlacakttr.» Y anntn harbi mii
tearnz tarafm bir hava baskmile ba§hya· 
cakttr. Bu baskmt yapacak tayyare file
Ian ise 1-2 saatlik mesafede emir bekliyor
lar. 

F ransamn yalmz kendisi barb ilahlan· 
nm kom§USU olmakla kalmtyor; birc;ok 
taahhiidleri de vardtr. Franstz toprakla
rmdan ve miistemlekelerinden bajka ln
giltere, Holanda, Bel~ika, lsvi~re, Le
histan, Romanya, Yunanistan, Sovyetler 
bir laarruza ugradtklan takdirde, F ran;a 
harbe girmege mecburdur. Tiirkiyeye te
caviiz edildii!;i halde de ayni mecburiyet, 
lngihere dolaytsile, gene mevcuddur. 

Halk, biitiin bunlan biliyor; Danztg 
yiiziinden kiZllca ktyametin kopmast ihtt
malini unutmuyor. Buna ragmen Paris, 
biitiin Parisliligini ya§tyor. 

Hiikiimet, duvarlara yapt§hrtttgt, came
kanlara astndtgt hitabeler, cevizelerle hal
kt, bilhasas ikttsadi hareketsizlikten ka
~mmaga dave! etmektedir. Her yerde 
1oyle yaztlar goriirsiiniiz: 

«Alr§Vtri§ edin, memlekele faydalt o
lursunuzl» 

«Sattn almak, milli miidafaaya i§lirak 
elmektir.» 

«13eynelmilel miibadeleler vasrlasile 
sulh ve refah» 

Sonra, Maliye Nazm Paul Rey· 
nand'tn hitabesi var. 

Harb tehlikesi, F ranstzlan yalmz bir
lettirmege yararntjhr; onlan endi1eye ve 
korkuya dii1iiriip giindelik hayatlannt 
durdurmarnt§tlr. Parisin me1hur biiyiik 
magazalannda, <<Ahtveril edin, memle
kete fayda!t olursunuz I» ihtartna nayet 
eden oyle biiyiik bir kalabaltk var ki in· 
sanm gozleri karanyor, ba11 doniiyor. 
Bu magazalan, daha evvelki seyahatle
rimin hi~ birinde bu kadar ge~ilmez bir 
ha1de, gormemi§tim. 

Cumartesi ve pazar giinleri Pantekot 
yortulannt ge~irmek i~in binlerle Parisli, 
civar koylere ve sayfiyelere gittiler; sanki 
ayni maksadla Panse gelen lngilizlere 
yer bulmak ister gibi. 

Fransa, sinir harbini kazanmt§ olan de
mokra! milletler arasmdadtr. Kendi kuvve
tine ve dostlanntn yardtmtna giivenerck 
hadiseleri emniyet ve siikun i~inde kar~t
lamaktadtr. 

Fon Papen geldi 
lki hafta kadar evvel Berlin'e giden 

Alman Biiyiik El~isi F on Papen, diin 
1ehrimize avdet etmi1tir. F on Papen, 
gece T okathyan otelinde veri! en bir ziya
fette de bulunmutlur. 

Biiyiik El~i bir iki giine kadar Anka
raya gidecektir. 

Atlantikte buz daglar1 
tehlikeai 

Va,inglon 1 (a.a.) - Bahriye Ne
zaretile sahil muhafazas1 servtsleri, diin 
ak1am Atlas Okyanusundaki biitiin ~e -
milere <<A» yolunu yani Avrupa ile A
merika arasmda her zaman takib edil • 
mekte olan yollann biraz cenubundaki 
yolu takib etmelerim bildirmi~lerdir. 

Sebebi, bu yollarda pek miihim mik -
tarda aysbergler bulunmastdtr. 

lngiliz hiikiimdarlar1nm 
aeyahati 

New-Westminister «1ngiliz Kolom -
biyast» I (a.a.) - lngiltere Kral ve 
Krali~esi, saat 18,23 te Prince Robert 
vapurile Victoria'dan aynlrnt§lar ve Van
couver'e gitmek iizere lekrar Georgie bo
gaztm ge~mi1lerdir. 

Kral ve Krali~e saat 22,05 te Van 
couver' den trenle Jasper' e gideceklerdir 

Beynelmilel koylii kadmlar 
kongreai 

Londra 1 (a.a.) - ltalya sefiri 
Grandi ile refikast, diin ltalya sefaretha
nesi salonlannda ltalyan kadm fa~yolan 
miifetti1i ve bugiinlerde Londrada akcle· 
dilmekte clan beynelmilel koylii kad,r.lar 
kongresinde ltalyan ba,murahha!l Mar· 
kiz Medici del Va<celli 1erefine bir res
mikabul yapmt§lardn. 



Etienne, metresine dedi lci: 
- Kanm seni yemege dave! edecek. 

Herhalde gelecegini iimid ediyorum. 
Gene kadm iirperdt, bozulmu$ yatakta 

yan ~tplak dogruldu ve giicenmi~ ola -
rak: 

- Size gelmemi hakikaten istiyor mu
sun) dedi. 

Kocastntn kollannda iken hazla unut
tugu Madam Lyran't tekrar gormek dii
$iincesi onu rahatstz ediyordu. Nastl o
luyordu da Etienne vaziyetin bu gii~ 
tara ftnt hissetmiyordu? 

Alb hafta evvel birbirlerini ke~fet -
mi1ler ve giin ge~tik~e aralanndaki ya
kmhk ve anla1ma arlmt!lt. 

Etienne'in onun i<;in kiraladtgt sevimli 
dairede hergiin birbirlerini giiriiyorlar, 
fakat kar!thklt susuzluklan bir tiirlii din
miyordu. Birbirlerine o kadar miikemmel 
bir surette uyuyorlardt ki, senelerdenberi 
l&ntlhklan halde, birbirlerini bu kadar 
ge~ ke1fettiklerine esef ediyorlardt. 

Etienne itiraf ediyordu: 
- Dii1iin ki ben seni sadece ~ok oku

mul, ukaU. bir kadtn santyordum. Aptal 
mtYdml neydim! 

- Ya ben ... Zannediyordum ki a1ka 
kar11 lakaydiden dolayt karma sadakat 
gosteriyorsun ve sadece arada bir a~&i!t 
mahallelerde ... 

Etienne 1iddetle itiraz ediyor, k!Sa bt
Ytiitnt ok,tyarak: 

- Herhalde bana dikkatle bakma -
rnl!lJD, diyordu. 

- E vet, in san nastl da aldamyor!.. 
- Eger bilseydtm ! ... 
Sonunda ikisi de kendilerini birle1tiren 

mukadderah takdis ediyordu, zira o Ita
dar birbirleri i<;in yarattlrnt$lardt. 

Etienne'in evli olmaSI Elyane't rahat
stz etmiyordu. Ya,lt ve gaddar kocadan 
dul kalan gene kadm, hali vakti yerinde 
oldu~u i<;in, erkege esir olmamak istiyor
du. Etienne'i, onda peyda ettigi arzu il~ 
kendine baglamak yolunu tutmu1tu. 

Bu hususta daha titiz ve temelliik htrst 
daha kuvvetli olan Etienne, gene kadtnt 
her saat yamnda gormek ihtiyactnt duyu
yor, kartSI ve metresi arasmda - ikisi de 
anla!mtl ve herbiri kendi hissesinden 
memnun olarak - sakin ve haz dolu bir 
hayat siirmegi dii1iiniiyordu. Elyane'm 
Madam Lyran't giirmekten c;ekinmek ar
zu•una ragmen bu programt tahakkuk et
tirmekten iimidini kesmiyor, metreS!nm 
bu ihtimam ve takayyiidiinii yersiz ve lii
zumsuz buluyordu. 

Etienne, sadanna bir fuc;a vurarak: 

- Reddedersen acemice bir hareket 
olur, dedi. Kanm nic;in reddettigini ken
di kendine soracakttr. Gel, beni mem -
nun etmek istiyorsan ... 

Gene kadtn a1tktnt elbette memnun 
etmek isterdi. Elyane geleeegini vadetti 
ve birkac; Riin sonra, dave! Riinii, Madam 

Gaib aramyor 
20 sene evvel 8 ya~mda iken Orduda 

kaybolan ve elyevm !stanbulda bir fab
rikada >alt~bgt haber alman Siirmene -
nin Zavll koyiinden Kerim oglu Kazt -
mm adresini Sanyerde benzin deposun
da biraderi Halid Cilingtre bildiren 
memnun edilecel<tir. 

Lyran onu fevkalade iyi kar~tladt. 
Sofraya oturuldu. Etienne bahtiyardt, 

kah kartS!na, kah metresine baktyordu, 
ilcisi de laztmdt kendisine. Kanst fayda
YJ, metresi giizeli temsil ediyordu. Muta
vazt robu ic;inde Madam Lyran, El -
yane'm u~ucu giizelligini biisbiitiin mey
dana c;tkanyordu. Biri, erkegin daima 
ihtiyac hissettigi giindelik emniyetti, ote
ki ise bir alev par~astydt, hayattn fante
zisi ve ihtirasr ... 

Etienne c;ok bahtiyardt, bir ak,am ev
vel R<Ce yanlarma kadar devam eden bir 
i1 ziyafetini, orada yedigi nefis yemekleri 
lath lath ve keyifle anlattyor, Elyane 
i!tktntn anlatttklannt hayretle dinliyor -
du. Etienne nic;in biitiin bunlan uyduru
yordu? Ne liizum vardt? Madam 
Lyrane hakikaten tahminden fazla saf
dildi. Etienne'in de ho1una giden, kan
Sintn bu safdilligiydi; fakat bu safdillik 
biraz da canmt Siktyordu: Kanstm a! -
datmak ~ok kolay jeyrnl~ meger. Elyane 
Madam Lyran' a Etienne kadar itimad 
edemiyordu ve a1tkmm kollannda ya1a· 
dtih lezzetli dakikalan Madam Lyran'm 
siikiinetine tercih etmeseydi, muhakkak 
ki, daha fazla tefi1a dii1erdi ... 

Allah vere de Madam Lyran bu gaf
letinde devam etseydi! Bir~ey c;akttnna
mak i~in, Elyane, ev sahibesine iltifatta 
bulunuyor, Etienne' e kar11 daha ~ekingen 
duruyordu. Bu, Etienne'e biisbiitiin cesa
re! verdi ve bundan bOyle onu kii~iik j,_ 

mile ~aiitracaiitm ilin etti. Elyane, a11 -
kmtn, kendisile senli benli olmasmdan 
korktu ve hafif titriyerekten ona sert bir 
baktl fulatb. 

Y antba1larmda her an haztr duran 
tehlikeyi hissediyorlar, fakat bu onlan 
biisbiitiin sarho1 ediyordu. Bir uc;urum 
iizerinde yiikselmenin dayantlmaz cazi -
besi. 

Ayak kayabilir ve sulr.ut oliimdiir. Fa
kat Madam Lyran'm safdilligi nereye 
kadar gidebilirdi? Kanst, geciken kah
veyi hizrne~iye hattrlatmak ic;in yemek 
salonundan dt1an c;tktp bir an onlan yal
mz btrakmca, Etienne derhal metresini 
kucakladt ve dudakJannt IStnrCaSina op
tii; az sonra kanst, elinde kahve tepsisile 
i~eri giriyordu. Bereket versin hi~bir 1ey 
gorememi1ti. Siikiit onlara luyanet edebi
lirdi. Biraz solgunla1rntl fakat ayni za
manda ne1'esini de bulmu1 olan Elyane, 
gayet tab it bir sesle: 

- Rahatstz oluyorsunuz karde1im, 
dedi. 

Etienne tasdik etti: 
- E vet kartcti!tm. Sahiden bizim i~in 

rahatstz oluyorsun. 
Ve Madam Lyran, fincanlan doldu

rurken, a~tklar, vicdan azabile yiiklii bir 
tebessiimle, ciiriim ortakhklanm takviye 
ediyorlardt. 

Ceviren: 
Irian KUDRET 

Hastalar i~in klthk ve yazhk 

aabhk ucuz kii§k 

Topkap1 haricinde Giimii~suyunda all 

losmt karg:r olmak iizere iki kat, 6 oda, 

kuyu ve tulumba, (2500) af§tn bah,e. 

Tramvay miintehasmda tiitiincii Bay c ..... ___ M __ E_V_L_t_o _____ ) Sadt~a miiracaat. 

Emekli ku.nnay albay ~iikrii Ali Re
yin refikast ve General Avni ktn Fitna
ttn ruhuna ithaf edilmek iizere irtiho.!i
nln klrklnct giiniine tesadiif eden hazi
rantn be§inci pazartesi giinii ogle nama
zmdan sonra Ma,kada Te~vikiye cami
inde Mevlidi ~erif okunacakbr. Ailesile 
dostlannm ve gelmek istlyen muhterem 
zevattn te!jo!'lfleri rica olunur. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
~ehzadeba~t TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

Her yer 20, paradi 10, 
localar 100 

(KAP AN) yeni giizel 
eser, 3 per de 
Okuyucu Aysel 

Oamanh BankaSt 
!LAN 

Osmanlt Bankastmn Galata idare 
merkez1le Yenicami ve Beyoglu §Ube -
leri veznelerile kiraltk kasa daireleri, 
5 hazi.ran 939 pazartesi giiniinden 16 ey-
10.1 939 (dahil) cumartesi giiniine ka -
dar a~ag1da yaztll saatlerde a~tk bulu -
nacaklardtr: 

Vezne saatleri: 

Saat 9 dan saat 14 e kadar adi giinler. 
Saat 9 dan saat 11,30 a kadar cumar

tesi gilnleri. 

Kirahk kasa dairesi saatleri: 
Saat 9 dan saat 16 ya kadar adi giinler. 
Saat 9 dan saat 12,30 a kadar cumar

tesi giinleri. 

Be~ikta~ S U A D P A R K sinemas1 =1 
Yazhk bah~esinde 2 biiyiik tiirk~e film 

Mihracenin gozdesi I Serserder krait 
- LA JANA, THEA LINGE LOREL. BARD¥ 

SENENtN EN J.I.IUAZZAJ\1 ESERi 

NE V ·Y OR K 
SERG i S i 

Biikre~~te 3 giin otel ve yemek 
'totcrdamda 1 giin otcl ve yemek 

NEWYORKTA 14 ~ ikamet 
Pariste 3 giin otel ve yemek 

Atlantigin en giizel vapurlarmda yemekli 
ve yatakh kamaralar; biitiin masraflar dahil 

390 lira 
Aynea: Ceb paras1 temin cdilm~tir. 

Kay1dlar 15 haziraf!da kapantyor. 

N A T T A 
Galatasaray, Telefon: 44914 

CUMHURtl'El' 2 Baziran 1939 

bir 

ask maceras1 
' 

200 lira i~in iki gene 
birbirile evlenemiyorlar 

Elaztg (Husust) - Elaztgm Sanh 
koyiinden bir delikanlile Karaman ko
yiinden gene bir ktz sevi1meye ba,lamtl
lardtr. C::ok hararetli bir devreye giren 
bu ajk macerast iki genci de evlenme 
karartna sevketmi1tir. Fa kat ktz rnedent 
kanunun evlenme ya11 olarak tadilen ka
bul ettigi yajtn icindedir. Gender fevka
liide ahval ihdasile evlenmelerinin rniim
kiin olacagtnt dii1iinmii1ler ve elele vere
rek ortadan kaybolmujlardtr. Ktz ve og
lanm babalan derhal faaliyete ge~erek a

ramaya ba,Iarntl ve diger tarftan da Ad
liyeyi ve zabttayt haberdar etmi1lerdir. 
20 giinliik rnec;hul bir hayattan sonra or
taya <;tkan gender Adliyeye gonderil
mil ve miiracaati tetkik eden iddia rna
learnt ktzt rnuayeneye sevkederek itin i<;
yiiziinii tenvire ktyam ettigi zaman gene 
ktz hayktrarak: 

- Oglam ben ka~trdJm ve her~tyimi 
ona verdim, demi1tir. 

Netice, cok bathk koparmak i~n bu 
evlenmeye 1iddetle muhalefet· eden klZin 
babast, km isterni1 ve makamt iddia da 
ktzt, babasma teslime karar vermi1tir. 

Bu kararm infazt jandarma kuman
danhgma btraktlmtl ve iki sevdalt, jan
darma dairesine sevkedildikten sonra bii
tiin kuvvetlerile yekdigerlerine sanlarak: 

- Bizi a)'lramazSintz ... diye aglama
ya ve muhalefete ba~larntllardtr. 

Biitiin tedbirlere ragmen adeta yapt
§tk bir hale gelen iki sevdahyt aytrmak 
miimkiin olamaYJnca birka<; jandarma 
daha gelerek makamt iddianm kanuni 
epdi!elerle verdigi karan infaz etrni, ve 
miitkiilatla iki genci aytrarak ktzt baba
sma teslim etmi1lerdir. 

Haber altndtgtna gore vefakir koylii 
ktzt, kiiyde bile a1kma sadakatle bagh 
oldugunu hayktrrnakta ve babasmtn ha
reketini zuliim telakki etmektedir. Ba
basmm bu muhalefeti ise, ba1ltk yiiziin
dendir. Evvelce 200 lira bathk istemi~. 
oglan taraft da I 00 lira vermi1 ve 200 
lira almdtgt takdirde iki gencin zarurete 
dii~tceklerini soylemi,lerdir. Fa kat t;ok 
maddt bir adam olan ktz babaSI 200 
lira koparamaytnca bu evlenmeye tiddet
le mani olrnu,tur. 

Bir lnz ka~rrma vak'a•t daha 
Elaztgtn <;:orctk koyiinden bir ktz ka

~mldt. Bunun da sebebi, gene ba1hk me
selesidir. K1Z1n babast mahkeme salonun
da alenen: 

- Eger ktrk lira timdi pe,in ba,ltk 
verirseniz ben kiZimtn ya11 biiyiiktiir der, 
evlenmeye izin verir ve davamdan vaz 
ge<;erim demittir. 

Oglan bu parayt verecek kudrette ol
madtgmt siiyleyince, i1 adli seyrini ta

kibe ba1lamtjltr. 

Elwaida zirai laaliyet 1iir' atle 
inki,al ediyor 

Elaztgda biiyiik zirai faaliyet goze 
~arpmaktadn. Bu sene Amerikan (K•
levland) pamuk tohumu zer'iyattna bii
yiik ehemrniyet verilmi1tir. Ziraat Ve
kaletinin Elaztga gonderdigi iki pamuk 

tohumu ekme makinesi i1e ba,Iamtlhr. 
Per~en~ koyiinde zer'iyata ba1hyan ma
kineler koyliilerin pamuk zer'iyah saha
smdaki itlerini gormek gayesine hasre

dilrnijtir. 
Bu sene zarfmda Elaztga 600 paket 

ipekbocegi tevzi edilmi1 ve bu suretle E
laztgm tarihi ipekciligini ihyaya dogru 
miihim bir adtm ahlmt11tr. Vaktile yiiz 
bin fngiliz alttnile yaptmlan ve rne1hur 
Harput ipeklileri imal edilen ve halen 
yepyeni tec;hizatile mernleketin sanayi 

manzumesinde miihim bir mevki itsali
ne laytk olan rnensucat fabrikast Elaztg
da ipekc;rligin ve dut~ulugun inki1afma 
~ok yardtm etmi1 ve muhtelif dariilha
rilerin ac;tlmasma yardtm etmi,ti. Tun
celi ve Elaztg Ziraat miidiiriiniin hususi 
te~ebbiisile temin ettigi 600 paket ipek

boceginin koyliiye dagthlmaSI, alt] btra
JoJrntl olan bura ipekt;iligini ihyaya dogru 
bir hamle oldugu icin umumi alaka ve 
ho~nudiyi mucib olrnultur. 

Diger taraftan Elaztgm zirai ve mu
tedil ikliminde geni1 fidanhklar tesisi ve 
ihrac rnaddelerimiz meyanma ithal edi
lebilecek ktymette meyva agact yeti,tiril
mesi hususuna da c;ahjtlrnaktadtr. Bil
hassa bu iti ba1armaya azmeden Diir

diincii Umumt Miifetti1 Alpdoganm 
maddi ve manevi sahada gosterdiiii bii
yiik rnuvaffakiyetler yanmda bunu da 
zikretmek t;ok faydahdtr. 

Y eni kuru! an devlet mahallesinde bir 
orrnan ciftligi kurmak i~n bizzat Alp
dogan geceyanSina dogru evine di:inebil

mektedir. 
25 ton kadar Ktlevland tohumu dagt

ttlmtl ve teksirine ~ah1tlmaktadtr. Yakm 
istikbalde Elaztg, C::ukurovaya yaklala
cak ve zirai kabiliyetile, miimtaz vila
yetlerimizden biri olacakttr, 

Alman sinemaCIIIQmda yeni ir s1ma 

RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tllrklya Radyodlfllzyon PO&talan 
DALGA UZUNLUGU 

1839 m. 183 Kc.s. 120 Kw, 

« Tilsite seyahat » filminin kahramam sahnedeki ;: !: ~ :::i~ ! 1~:; ~: ;~ ~:: 
muvaffakiyetleri yiiziinden rejisor Veit Harlamn 
himayesine mazhar olmu~ gene bir san'atkardll' 

12,30 Program, 12,35 TUrk miW~t - Pl. 
13,00 Memleket saat tyan ajan.. ve meteo
roloJt haberlerl. 13.15-a Milzlt (KarlJ1ik 
program - PJ.J 19,00 Program, 19,05 Muzik 
(Operetler - Pl.J 18,30 Konu§ma 19.45 TUrk 
mllzttt (F&.'lll heyetiJ 20,80 Memleket saat 
lyar1, aJans ve meteoroloj! haberlert. 20,45 
Tiirk mllz!Rt 1 - Suztne.k pe§revt. 2 - Mus
tafa Naflztn suzlnak tarkt: (Benslz bu a&

bahJ 3 - Mustafa Nlhadm Suztnal< tarlu: 
(Umld.olz blr sev~leJ i - Ahmed Ra.stmln 
Suztne.k tarkl; (BOyle ey canaru ruhum) ~ 
Lemlnln Hil.seynl f&rkl: (0 gilzeJ gozlerleJ 
6 - Saz semal.st, 7 - Kemen~ takstml, 3-
Arl!tn (Blr melek alma periJ g - eevklnln 
<Du~art hlcrt yar) 10 - Mahmud Celf.Jed
dln Pa§amn: (Narl ftrkatJ 11 - Mustafa 
CaVUf: (Canw tezdlrJ 21,80 Konutma.. 21,45 
Esham, tahvUU ka.mblyo - nukud va ztraa.t 
borsas1 (flat! 21155 Nefell pllklar. 22,00 Mtl.
zlk (R!ya.sett CUmhur Fllrmonlk orkestra
SI- §;ef: Praetorlu.i). 23,00 Son aJan.s haber
lerl ve yarlllk! prorram. 23,15-24 Milzlt (Caz 
bandJ Pl. 

Eerlinden yazthyor: 
Eurada son giinlerde « Tilsit' e seya -

hat~ isminde bir filim c;evriliyor. Orada 
siya1 sa<;h, parlak gozlii Slav kadtnt ro
liinii oymyan bir artist meydana <;tktt. 
Ktsnten Rwa benzedigi halde aslen 
Hanburg'lu oldugunu ogrenince bir>Z 
haytet ettim. Admt oi!renince de korde
lant( ~ekilmesinde ham bulunmu1 oldu
gum btrka<; sahnesindeki muvaffakiyeti -
nin !trrtnt ke1fettim. Anna Damman bana 
hie; de yabanct dei!ildt. Alman tiyatrosu
nun son senelerdeki faaliyetinde bu isme 
Sik sk tesaduf olunuyordu. Bilhassa fa
cialarda ve klasik eserlerdeki me1hur ,ah
siyetleri biiyiik bir iktidar ve meharetle 
temsil ediyordu. Marie Stuart, Messina
lt ni1anlt fphigenie ve Jeanne d'Arc onun 
oynamastm pek sevdii!i eserlerdi. Lakin 

Operalar ve operetler 
21,05 Biil<reJ: Toska.. 
21,20 Berlin: Don P&.'lkalo. 
21.20 Stro.ssburr: Blr opera tem.stll. 
21,35 Floran.sa: Btr operet tem.sill. 

san'at hayahntn ekseri zamam Berlinin Anna Damman 
21,35 Parl.s (P.T.T.J. Pellet:a ve Me!l.sande. 
Biiyiik konaerler 

haritinde Hamburg'da ve Stuttgart'ta yan ediyor. fki kadmdan birini feda et
gec;mi!ti. fki sahne arasmdaki istirahat mek laztm .. y abanct kadm kendini feda 
zamanmda bir ko$0ye ~ekilip konu1maya ediyor. y ani ben uzaklaltP tekrar mem
ba,ladtihtn~z zaman: leketime diiniiyorum .. Oynamast oldukca. 

18,30 

18,50 

18,05 

Hamburg; Dvorak, Slbellu.s "" Wal· 
ter'ln eserlerl. 
Londra (RI!rlollJll): Leo, Haydn ve 
Goldmark'm esrlrl. 
Dro!tvlch: Dvorak, Fink ve sa!r bes
teklr1arm eaerlert. - Stuttgart'ta, dedi, hakilcaten gene- gii~ bir rol degil mi) Lakin, itiraf etmeli 

ligjmin en lath ve en heyecanlt zamanla- ki ayni zamanda pek miikemmel, benim 
nn1 gec;irdim. Orad an Dusseldorf' a gee;- ic;in ideal bir rol.. 
tim. Sonra filme intisabt dii1iindiim. Re- Anna Damman filmi bitirdikten sonra 
iisor Veit Harlan bu hususta bana c;ok bir muddet dinlenmek iizere aayfiyeye 
biiyiik kolayhklar giisterdi ve goriiyorsu- gideceginden bahsetti: 

19,05 

21,20 

Str..,.burg: Weber, Nlkola vo Dellbe• 
ln eserlerl. 
Frankfurt: Romanya - YugO&lavya 
konoerl. 

21,20 

21,35 

Milnlh: Alma.n besteklr1annm eser
ler!. 

nuz ki nihayet buradaytm. Tilsit'e seya- _ Ah, dedi, lmlarda bayt!dtiitm 1ey 
hat beni ~ok miitehassis eden eser oldu. 22,05 

22.15 

22,20 

Londra (RI!g!ollJliJ: GlO&uno!'un btr 
senfonlsl. 
V!yana: Strauss, Beethoven ve salr 
besteUr!arm e.serl~rl. 

Mevzuunu tabii biliyorsunuz. 
ata binip gezrnektir. Siivariliiii biitiin spor-
lara tercih ediyorum. Diiier bo1 zaman-

- HaYJr, ba1tan a1agtya vak'aYt hi!- lanmda da musiki ile me1gul olmay1 ve 
miyorum. Miiteferrik bir iki par<;ayt stz okumay1 <;ok severim. Eskiden biitiin bii
temsil ederken seyrettim. yiik konserlere giderdim. Bazan da gun· 

- Oyleyse muhtasaran anlataYJm. lerce odama kapamr, piyano ~alardtm. 
«Tilsit'e seyehat» in kahramam yani ben Simdi biiyle i1ler yapmaya fazla vaktim 
Slav trkma mensub bir kadmtm. Bir yazt yok I. 

!Hlver= I: Caykovskl'ntn blr oere
nadL 
Brtiksel II: Fllman muslldsL 

NOBET~iECZANELER 
Bu geco tehrtmlztn muhtellf semUertn

dekl nobetc;t eczane1er ,unlardtr: 

deniz kenannda gecirmek istiyorum. Ora- Musiki ve miitalea .. Siiphe yok ki san
da lcalbimin temayiillerine uygun bir er- atkann istidadtnt ve kudretini arhran ilci 
kekle sevi1iyorum. F akat adam evli .. Ka- sonsuz membadtr. Anna Damman'm ge
nsma hem sevgi hem de hiirmet noktasm- rek sahne, gerekse filimdeki muvaffaki
dan fevkalade merbut .. hte kordelimn yetlerini temin eden sebebleri, onlara 
heyeti umumiyesi adamm bu buhranlt vic- kar11 olan muhabbetin.de aramak laztm 
dan ve kalb miicadelesi etrafmda cere - geliyorl 

l3ta.nbul c!hetl: 
Emtnonilnde (M!nasyanJ, Alemdarda (E.s

adJ, Kumka.plda. (Belk.LsJ, Ktl.~tl.kpazarda. 
(Yorgll, Eyiii>M (Arl! Be$0rl, Fatlhte (E. 
mllyadll, Baktrkoyde <istanbul! eczane ' 
lert. 
Beyo~lu clhetl: 
l3tli<Jll caddeslnde (Kanzuk), Yenlfehlr· 

do (Baronakya.nJ, Ytiksekl<aldtr!IDda (Vln
gopulo>, Galat& Mahm.udlye cadd~alnde 

<1smetJ, Takstmde (TakstmJ, Pangaltld& 
(Halkl, Ftn<llklJ tra.mvay caddeslnde (Mus
tafa NaiiJ, Be4lkta,ta (VtdtnJ, K&.'lunp~a
da (Vast!), H&.'lkoydo (BarbudJ eczanelerL 

-- ~ ·----- - -

* Baztlan iki isminin de ba1mda ay
ni harfler rnevcud olan artistlerin ~ok <;a
buk rnuvaffak olduklanm ileri siirmel..
tedirler. Mesela Greta Garbo, Charlie 
Chaplin, Simone Simon, Michel~ Mor
gan, Danielle Darieux, Deanna Durbin, 
Gilber Gil... Bunlara belki siz de birta
ktm isimleri ilave edebilirsiniz. * Almanyada bu mevsim i~in bazt 
giizel filimler hamlanmaktadtr. Bunlar
dan belliba1hlan ~unlardtr: Ormandaki 
giiriiltii, ba1 rollerini Hansi Knoteek ile 
Paul Richter oymyacaklardtr; Altm mas
ke, heniiz ba1 miimessilleri taayyiin et
memi§tir. $eref ni1ant, heniiz artistleri se
t;ilmemiltir. Olt;ii iizerine kadtn, ba1 mii
messili Johannes Reiman'dtr. lnsana mev
ki veren ktyafettir, ba1 miimessili F einz 
Riihmann 'dn. * «On ikiyi on gec;e !..» Berlin de ya
ptlmakta olan yeni bir filmin ismidir. 
Ba1rollerini Rene Deltegen, Geraldine 
Kat!, Anton Pointner oynamaktadtriJr. * Paul Horbiger, Hannelore Schroth 
isminde yeni yeti,en gene bir kadm ar
tistle «Ketty ve diinya konferanSI» i•min
de bir kordela t;evirmektedir. * F ranSiz artistlerinden F ernandel. 
Jules Beery ve Elvire Popesku, Berlin 
stiidyolannda «Bu bir mdtr !» isminde 
franstzca bir filim viicude getirmektedir
ler. * Komik F ernandel'in yeni filminde
ki partonerleri Jules Berry ile Elvira Po
pesko olacaklardtr. 

* Nevyork'taki miistakil filim ami! -
lerinden AI Rosen «Hitler» e dair bir 

Uskudarda (Merkezl, Sartyerde CA.sa!l, 
Kadlkoy Moda eaddeslnde (SihhatJ, Pa. • 
zaryolunda (R!fat Muhtarl, Heybelladada 
<HalkJ eczanelerl. 

filim <;evirmektedir. Kordela haziranda ( T E c:. E K K O R ) 
bitecektir. . ':i . * Bundan yedi sene evvel, Victor ToP>u miifett~i merhum General Ib-
Francen heniiz Comedie Francaise aktor- rahim Hakktrun o~lu 4 iincii miifetti§lik 
lerinden i'ken san'atkar, Mary Marquet'le maliye mil§aviri Amir Siidenin vakitsil 
birlikte Paul Geraldy'nin Christine ismin- kayhmdan dolaYJ, gerek telgraf, mektul 
de bir piyesini temsil etmi1ti. Bu eserin ve gerekse bizzat beyani taziyette bulu 
aktor ve aktrisi bir rniiddet sonra evlendi- nan zevata, vefatmda yiiksek alaka v• 

YardJmlan · · 4 tin .. Mil ler. 0 zamandanberi pek ge~imsiz bir . 01 estrgemtyen cu · 
'ft 1 k 1 d S I fell!§ General Abdullah Alpdogana, de. 

Ct o mtyara ya11yor ar t. on ge en Ita- · t kk" • · 1 
b I V

. F 'I M M nn actm1z ayn ayn e§e ure mum o 
er er tclor rancen e ary arquet du"undan bu vaz'f · ·r · i g t 1 · ld '-1 b' d' . JS 1 eyt 1 a ~~ n aze en. 

tn ayn t~ anm tl trmektedtr. zin tavassutunu rica ederiz. * F ransanm methur karakter artist- Annes!, zevcesi ve ka.rde§leri 
lerinden Pierre Blanchard yakmd~ r~ji- *** 
sorliige ba,layacakttr. flk olarak ~evirece- Sevgili e~im ve habamtz ziraat mii • 
gi filmin ne olacagt hakkmda heniiz lr.im- hendisi Hilmi Altmovanm vefah dola • 
seye bir~ey soylememektedir. ytsile cenaze merasimine l§tirak etmek, 

* 
<:< 1 d A 'k d F gerek bizzat ve gerekse yan ile actrmZI 
~u sua ar a men a an ransaw 

I 
· b M , . . ,. payla§mak IO.tfunda bulunan azlz ak -

ya ge meSI. ek~e.ne.n . arlene D!etnch m raba ve dostlanmtza derin t~ekkiir ve 
Panste ~evtrecegt filmm admm .«Anv~rs- minnettarltklartmtzl arzederiz. 
li Dede» olacaiit rivayet edilmektedir. Belkis Altmova, Orban Altmova * Arletty, Dalio, Drich Von Stro- Ezher Altmova 
heim ve Andre Luguet yaktnda «Parisin ( ) 
en biiyiik gecesi» isminde bir filim ~evi- 0 L 0 M 
recektir. '----------------Eyiib orta okulu okt'etmenlerinden, * Pariste «Oldiirdiim I» isminde bir Hukuk Fakiiltesi ii>iincii stmf tale be -
film cevrilmesi i~in haztrltklarda bulunul- sinden klymetli sporculanmtzdan Sabin 
maktadtr. · Ozliiniin daYJSI ve e~i o~retmen Nimet * Franstzlann radyo artistlerinden Oz!iiniin habast Mehmed S1cakkan diin 
Viviane T ubiane «Riiya kap!St» ism in de gece hayata gozlerini ebediyen yum • 
viicude getirilecek olan bir filmde bal ro- mu~tur. Cenazesi bugiln Vefa Kovactlar 

caddesi No. 104 evinden kaldtnlarak og-
lii oynayacakttr. le namaZI Fatih camiinde kthndtktan 

----------~------------ sonra Edirnekaptya giimiilecektir. 

Berlinde ~evrilmekte olan filimlerden sahneler 

Villi Forst, Paul Horbiger ve Trude Marlen • Ben 
Sebastien Ott'um ! • kordeliismda 

Bah~e Miman 
Mevlud Baysal 

Dllrdilndl V alot Ran dl!rdOndl 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Tell!l'af adresl: Mlm Baysal istanbul 
························································ BUyiik tehir ve kasaba parklart; 

An1t, meydan, ~oeuk parklan ve 
rilll bah~elerl !~in modern proje 
ve piAnlar haZirlar; ke$ifn&meler 
tanzim eder. Projelerln arazlde 
tatblkabm derubdo ve IBihhlid 
eder. 

BUket. nipu aepetl .,., celenkler 
lcln yapLian •iparlaler 1Ur'atle h• 
nrlanu. 

<;:i'"k, sebze tohumlan; fide ve 
fldanlar; sils, meyva a~a~ ve aj!ac
ctk!an; bah~e alAI ve edevab ve 
eh!lvetll Bahcivanlar l(!lnderfr. 

• 



- -- - -
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2 Haziran 1939 (VMJJURJYET 

Tetkikler ve denemeler (,=========M==~~~-a~~~~-~~~~======~)-r~-S-e-r-be_s_t_S_U_tu-n-41-' 
Burun ve ~ekilleri Bir yurd kapand1 

.... 
Alimler, bu uzvun bi~imlerile 

arasmda miinasebet oldugunu 
karakterler 

soyliiyorlar 

Emreye 
.., 

Cevad 

bir armagan 
T arihi vesikalar muta:ea 

dercedilmeden biilten 
halinde ne§rolunmalu:hr 

" ! 

Yazan: SAFAEDDIN KARANAKt;l 

Birka~ giin evvelki lstanbul gazetele- yurdu, Vekalete memur yeti§tirmek i~in 
rin<;le, «Koeaeli Tale be Y urdu kapal!l- tesis ve kii§ad edilmi§ olduklanna gore 
d1» ha§hg. altmda §oyle bir haber inti1ar bizim anlad!glffilZ manadaki talebe yurd
etti: «Koeaeli T alebe Yurdunun kapah- larile alakalan yoktur. 
la.rak oradaki ~oeuklann a«•kta ka]d,klari Bir miiddet evvel ball vilayetlerimizin 
haberalmml§llr. lmtihan suasmda bu ha- giizel te§ebbiislerine 1ahid olmu§tuk. Her 
lin genclere zarar vermesi muhakkak ol- vilayet hususl muhasebe biit~esinin yardl
dugundan maarif idaresi tarahndan ted - mile lstanbulda talebe yurdlan a~1lm 11n. 

Cozier gibi mizac, ahlak ve karakte • yiir eder. Genclikte pek giizel ve pek birler almaeakllr.» Koeaeli talebe yurdunun kapandlglnl 
rin mii§ahhas bir ifadesi olan burun da diizgiin olan burunlar ihtiyarhkta tamn· "".; ' ~ ""' : '>< •· ill~· Memlekete ve diiynyaya aid miihim ve gazetelerde okudugumuz zaman yiiregi-
tetkike deger bir uzuvdur. Halk arasm· IDIYacak kadar degi§ebilir. ·-· ,. 7 .: giiriiltiilii hadiseler arasmda bu havadis- miz s1zlad1. 
da ~ok kullamlan bazx tabirler, burnun Burun, muhtelif milletlerde deiH~iklik ~: c..; ±_..;~ (l: ~~ 9gi belki hi~ oku:maml,, okudunuzsa bile Memleketimizin yiiksek tahsil vaziyeM 
hissiyabm1za terciiman olduguna bariz gosterir. 0 kadar ki baz1 kimselerin han· ~' .4\:.. iizerinde durmaml§SIDlzdu. tini ileri ktilttirlti Avrupa memleketlerile 
bir delildir. Mesela ~ok magrur, azamet- gi millete mensub olduklari burunlarm • " ., ....., ,_. 1stanbulda ytiksek tahsil yapmamn ne mukayese edeeek degiliz. Yurdumuzun 
fiiru~ kimseler io;in: «Burnu kaf dagm • dan belli olur. .' ··~ . demek oldugunu bilmiyenler i~ bu ha- yiiksek tahsile olan ihtiyae1 «ok !iddetli-
da», kendini begenmi~ ziippelere: «Bur- Burunlann belliba§h ~ekilleri 1unlar • ·-:::. -;,..,+: ";';, "*_":J::::::.:;:: dise «ok basit ve hatta manaSIZdu bile... dir. 
nu havada», ,.abuk k1zan, ~abuk parla • du: Uzun burun, kiSa burun, ~ekik bu- 7 .......... A :" ... __ -. Bilhassa maarif idaresi tedbirler alaeak 933-934 senelerinde yap1lan beynelmi-
yanlar i<;in: «Burnundan k1l ahnm1yor>>, run, kalk1k burun, pat burun, kemerli bu- f · "' ,...., ~-~ -.-- l'> olduktan sonra.l lei bir istatistige nazaran Bulgaristanda 
daima ka~lan ~at1k, sural! as1k olanlara: run, gaga burun, ~arp1k burun... - .. ,.._ ·~ ______... Fakat i1i memleket kiiltiirii ve eemiye- 947, Yunanistanda 774, Lehistanda 636 
«Burnundan ge~ilmiyor», dik ba~h olan- (Physiognomonie) ilmi sima ile i1ti- -~-. -- "'-· ·~ tin le!kilat kudreti bak1mlanndan tetkik niifusa kar§l bir yiiksek tahsilli talebe 
lar i~in: «Burnunun dogrusuna gidiyor>>, gal eden me~hur Madam (De Thau) in- ~ _..,.. ve muhakeme edeeek olursak haclisemiz isabel etmektedir. Bu nisbet memleketi-
nihayet iktidar mevkiindeyken · herkesi san! arm burunlarile hayvanlann burun • i -.. ......,~"'·· d. li£"1 basitligini ve manaS!Zhgml kaybederek hi- mizde 2314 tiir. 
reneide eden ve talih y!ld!Zl soniip de bir !an arasmda bir mii§abehet bularak bu Hatayda Kaan tarahndan kullantlan zim i<;in biiyiik ehemmiyeti haiz ve manah * * * 
ko

1
eye sinenlere: «Burnu kmld1» deriz. benzeyi§lerin karakter iizerinde de bir ro- yazmtn bir iirnegi bir mesele halini ahr.. Yiiksek tahsil goren talebeyi bugiinkii 
Hi~ §iiphe yok ki, burun medeni in • Iii oldugunu iddia ediyor. Maymuna, ko- Bay Cevad Emrenin eski TiiJk yuisl- Tetkik edelim.. iyi olm1yan vaziyetinden kurtarmak, ona 

sanlann ~ehre!erinin bir hususiyetidir. pege, okiize, deveye, aslana, kaplana, nm men§ei nammdaki eseri Tiirk ya • lstanbulda yiiksek tahsil, talebenin rahat, temiz ve ueuz lokanta ve yurd te-
Ciinkii hayvanlardan hi~birinin burnu k~iye, koyuna, kurbagaya, horoza ve ZISIDID tarihi noktasmdan baizi dikkat bir fstanhullu ve yahud la§rah olu§una gore min etmek meeburiyetindeyiz. Bu husus
oizimki gibi tiimsek degildir. Biitiin hay- kartala benzeyenlerle bu benzedikleri etiiddiir. Ortaya konan esaslarm m.Unk- degi§ir. ta F ransay1, Almanyay1 omek almaga 
vanlann, maymun da dahil ol®gu hal- hayvanlann mizae ve ahlak1 arasmda bir k b lstanbullu ve geliri vasattan yukan olan liizum yoktur. Bulgaristan ve Romanya 

ak ir degeri vardu. Bu miihim rniita- 1 b d 
de, burunlan yass"hr. lptidai kavimlerin miinasebet oldugunu iddia ediyor. Ia e e iizerin e duracak degiliz: bunLmn bize mu"kemmel hirer num" une o!ab1'11'rler. lealar daha ~ok etiid yap1lmaga ve iize-
hemen hepsinin burunlan bir yumrukla Ondan sonra da ioyle bir miitalea yii- rinde i~l~nmege laylkbr. tahsil §ekli ve ya§ama §artlan mevzuu • Birka« giin evvel ellinci y!ldoniimiinii 
ezilmil gibidir. riitii}'Or: muzun harieinde kahr. kutlulayan Sofya On,·versitesindeki tale-

d kl d
'kk d U · · b I b k Orta Asya TUrk illerile Cin, Ma<;in 0 h lli 1 b k k 1 1 h '1 Yeni ogan ~ocu ara I at e erse • zun, SIV!l urun ar inee ir ze aya, d rta a ta e e ~0 mii! ii at a Ia Sl be tetkila·IJ b•'z•'m l'r•'n •ayanl d•'kkatll'r. 

b 
arasmda Hatay enilen ve eserlerde rniis- k d' E 1 f k ) ' ' 

niz onlann da burnu zeneilerin urnu gi- san'ata istidada, hazueevabhga de!alet I etme te ll. vve a a ii telerimizin tahsil Bulgar1'standa b1'rrok talebe yurdu ve ta-
v d k f taki len ismi ge~en biiyiik ve Tiirk ham 1 · k k · c: h' ' hi adeta kemiksizdir. iieu ii in i~a eder. iicret en yii se hr . ..,e " biiyiik ve dag•- lebe lokantalan vard1r. Bu"tu"n bu mu"es-

b I noktasmdan miihim bir iilke vardu. Bu- k · 'b 1 bulduk~a o da yavas yava~ mensu o • Diizgiin, muntazam, miitenasib burun· D1 hr. Bu lh ar a muhtelif semtlerden seselerden ba•ka kooperan'fr1'11'k talebe 

f kl
. . dd na lilgatlerimiz (:in Tiirkistam, tarki 1 k 1 1 b b h ' • dugu eemiyetin burnunun arik ~e 1m a- lar, ei iyete, diiriistliige, akhselime, va· ge me te o an ta e e ir ayli vapur, tren, arasmda taammiim etmi• ve bu te.,kkiil-

1 
'f b "I 1 • d • 1 • 1' · Tiirkistan da derler. Han itibarile Cine. k d' F'lh k'k ' ,. u. Zl eye ag ' •ga ve ogru uga a amethr. tramvay paraS! verme te "· I a ' a Jerden birrok miispet netieeler almm••tll. 

B f. · 1 " "I · B · t' B d J'kl · · · )'"' h h baghhg1 oldugu gibi Tiirkistana da ba "g- kl' t I d ] b 1 h' d • ' azl IZIYO OJ! u emasl, « urun ~~ I • urun e ' ennm gem§ 181 ltsa, !e va- na lye vas! a ann a ta e e e m e ten- Romanyaya gelinee devletin talebe 
mai ve medeni seviye ile miitenasib ola- ni hissiyatm eo~kunluguna delildir. Bur- hdu. Belki bu yo! dan Tiirk medeniyeti zilat vardl! Fa kat bu ne de olsa mahdud dl 1 b 

k k 1
. . . 1 .. f kk' h 'k b' I k 1 rine de tesir etmi•tl·r, ve yahud bu mede- b" r· .I . . . , yur anna, ta e e lokantalarma yapm•! 

ra yii se I!IDI§, umumiYet e mute e I!· nun u<; tala ez1 ve 1raz yuvar a o u- .,.. , ut~e I gene erlffilZl gene miiteessir etmek- oldugu yard1mlar el ile tutu!acak kadar 
lerin burunlan biiyiikmii~. bir koy kah- ~u iyi kalbliligi, hayuhahhgl gosterir. niyetin Cinin itilasmda biiyiik yarchmlan tedir. Seminer meeburiyeti, yiizii astann- miispet ve §e'nidir. 

• 
~~i LiM KOSESi 

" iHTiRALAP. KESiFLER 

Pluto'nun ke,fi 
Amerika Birle1ik Cumhuriyetinde ye

ti§en maruf astronomlardan biri Lowell
dir. Harvard Oniversitesi astronomi pro
fesorii olan bu zat omriiniin uzun bir kls
m•m Merih iizerindeki rasadlarla ge~ir
mi§, bu asnn ba1lannda (Merih ve kanal
lan) adh kitabile biiyiik §ohret kazanm•1· 
b. Bu eser ilim aleminde biiyiik bir alaka 
uyandl!ml§ ve eiddi miinaka§alara sebeb 
olmu§tU. Muharrir bu eserde Merihte 
sun'i kanallar1n meveud oldugunu ve Me· 
rihte insan bulundugunu iddia etmi§ti. 
Esere en biiyiik hiieumu yapan Darwin 
nazariyesini kuranlardan biri olup yakm· 
da 99 ya1mda olen ingiliz aEmlerinden 

A. R. W a,)laee'br. Bu a lim (Merih 
meskiln mudur?) adh kii~iik bir eserinde 
Lowell'in nazariyelerini reddedecek de· 
Iiller vermi§ti. Ben burada Lowell' e ol· 
diikten sonra §iihret kazanduan diger bir 
meseleden bahsedeeegim. 

Neptun'un ke1file Uranus hareketin· 
deki intizamSJZhgm tamamen izale edile· 
medigini goren bu astronom Neptun'un 
d1§mda diger bir seyyarenin mevcudiyeti
ni, Nepllm ka§ifleri gibi, riyazl tahli!ler
le tahmin etmil ve bu seyyarenin 'ke1fi 

iizerinde ~h§maga bajlaml§b. Harvard 
bu it i«in hususi bir teleskop yaptud•g. 
gibi Lowell enstitiisiinii de kurmujtu. Ne 
yaz1k ki Lowell'in iimrii vefa etmedi. Ve
fatmdan sonra yerine ge~en oglu babasl• 
nm i1inde devam etti. Nihayet, hallramda 
yamlm1yorsam, 1930 senesi martm1n 
13 iineii gecesi seyyare tahmin edilen 
yerde goriindii. Giine§ sisteminin en ch1m• 
da bulunan bu seyyareye Pluto ad1 veri!· 

di. 
Mitolojide Pluto diinyanin en alt ka

lina hakim olan merhametsiz bir ilahm 
Grek dilindeki ismidir. Giine§ sisteminin 
en d1~mda bulundugu kin seyyareye bu 

isim verilmi§tir. 
Prl. SALIH MURAT vesinde toplanan insanlarla ilmi bir kon- Etli ve kartal ~klinde burun eesarete, dokunrnu§lur. HataYl biz ~imdi medeni- dan pahahya mal olan lisan dersleri, iini- Rumen iiniversiteleri merkezlerlnde 

greye i§tirak edenlerin burunlan tetkik goz pekligine, inee kii.;iik ve ueu a!ag1 yet ve onun zaruri olan ilim ve fen lUbe- versiteden uzakta oturan talebenin ogle h I"'""""""""""""""""""""""""""'""""""="""="' 
edilirse bu sonrakilerin burunlannm yiik- doniik burun parlak zekaya, ve mizaha leri hesabile Cin medeniyetine kallyoruz. yemeklerini evlerinde yemelerine mani iikfunet tarafmdan idare olunan on Ia-

1
' 

seklii!i derhal giize ~arparml§.» diyor. meyil ve mer aka delalet eder. Bilmem ki bu mii!a.hazaYl yiiriitmek hakh olmaktadl!. Bu itibarla talebe herhangi Idle yurdu bir hayli de talebe lokantasl 
Burun, 1ahsiyeli ifade eden bir uzuv- Ueu kalklk burun izzetinefse, vakara, olur mu? Bu medeniyeti, Tiirk medeni- bir lokantada yemek meeburiyetindedir. vard1r. Bu resml talebe yurdlanndan hat-

Y tldirim facias1 
dur. Medeniyet aleminde tebariiz eden a§ka meyle, biraz da kibre delildir. Ag·za Beyaz1d eivanndaki lokantalarln bali rna- ka vilayetlerin hususl biit~elerile idare 

yetine baglamak da haks1zhk m1du? 1 1 be dl d eli · 
fikir adamlanmn burunlan ekseriya bii- dogru sarkan etli burun bogaz dii,kiinlii- lilmdur. Tam S!hhatli, gene bir talebenin ° unan ta e yur anmn a e · Y•rmi bir- izmit koylerinde 1 ki~ti 

oldii, 6 ki~i yaralandi 
Hallolunmasl icab eden bir«ok cihetler d' 

yiieektir. Giizel te~kkiil etmi1 bir ba§la giiniin, §ikemperverligin alametidir. vardu. bu lokantalarda lmk, kuk be1 kuru§tan 1!. 

kii~iieiik bir burun nadiren goriiliir. Zamamrmzda fen her§ey;n <;ares1m a1ag1 para ile doymasma imkan yoktur. Maarif Nezareti tarafmdan idare olu-
Tarihte biiyiik burunlara daima bir bulmu, gibidir. Onun i«in burunlar1 ku- Elimizde Oniversite kiitiibhanesindeki Yemegini yiyen talebe seminer vaktine nan yurdlarda, talebe, herhangi bir taah-

f d 1 
· 1 il d k 1 1 1 h tetkiklerimiz esnasmda bugiinlerde ne- h"d · · k · · k k ehemmiyet at e i mi111r. ran er e pe sur u o an ar, i~ endi~e etmemelidirler. ve yahud lisan dersi zamanma kadar ora- u e gm§me SIZID, yeme • yata ve 

1zmit (Hususi) - izmite yagan miit
hi§ yagmut ve dolu mahsulata tekrar za
rarlar vermi§tir. E1me koyiine dii~en bir 
Ylldmmdan Emine isminde bir kadm ol• 
miit. 2 ki1i ag1r, 3 ki1i de hafif '':'.rette 
yaralanml§hr. Davuleular koyiinde Orne• 
rin samanhgma da y1lchnm dii&mii&. sa• 
manhk yanm11, 2 manda olmii§tiir. 

k b I 
· · h 8 d' h A d reden ~1kllgm1 ve nereye aid oldu~unu k h 1 fl 1 k d makbul olan biiyii urun ar 1~10 «~a a- e ,; cerra 1 vrupa a o kadar ilerle- ~ da burada dola1mak veya oturmak mec- a vea II masra a!l o ma iizere ay a bi-

ne burun» tabiri kullamhrm11. Eflatun, mi1tir ki her ya~ta, herkes, istedigi 1ekil- bilemedigimiz bir vesika ge~mi1tir (I)· buriyetindedir. Akla ilk gelen yer, Be _ zim param1zla on lira verir. 
1skenderikebire yollad1g. bir mektubda de, bir burun sahibi olabiliyor. Adela di- 0 da Hatayhlann kulland!klan yazJd;r. yaz1ddaki kahvelerdir. Miisaid bir zama- 1936 - 1937 senesi maarif istatistikle
biiyiicek bir burnu hayliden hayliye met- yebilirim ki, i,, zevkinize uygun bir kos- Ostiinde tahrirli yald!Z ve nesih yazl ile nm1zda o kahvelerden i«eri ba1m1z1 soku- rine nazaran Ankara Gazi Muallim mek· 
hiisena etmi~tir. Romahlar bir adamm tiim yapmak kadar kolayla!ml§hr. yaz1lrnlj arabca bir kitabe vardl!. Ter • nuz. Binleree talebe vardl!. tebin, Yiiksek Deniz Tiearet ve Orman 
basil oldugunu ifade i~in burunsuzun biri Burnunuzda tiimsek mi var, fazla m1 ciimesi budur: (Bu yaz1 Hatayda yaZI· Kad1koy ve Oskiidar gibi uzak semi • mektebi de dahil olmak iizere Oniversite 
derlermi1. uzundur, ueu <;ok mu basiktll; ufak bir Ian ve Kaan tarafmdan kul!amlan yaz!• !erde oturan bir talebemizin bir giinliik ve fakiiltelerimizle yiiksek mekteblerde o- Y agmur dolayiSile ~hrin biitiin so • 

kaklanm sel basml§llr. Muhakkaktir ki, biiyiik burun, bir ze- ameliyat!a Yunan burnuna, Romah bur- d1r ki ona Durbilcin adml verirler.) masraflanm hulasa edeeek olursak altml§, kuyan talebemizin meveudu 7049 dur. 
H alametidir. (Edmond Rostand) m nuna, hulasa diizgiin ve giizel bir burna Bundan ogreniyeruz ki bu yaz1 Ha • yetmi§ kuru1a vard1gm• goriiriiz. Bunlardan miihim bir k!Smmm leyli mek- Y angrnda yanan zavalltlar 

bir zeka timsali olan (Sirano) su bur • sahib olabiliyorsunuz. Yalmz burnun tayda ve Kaan tarafmdan kul!amlan ya- Ta§rah talebenin vaziyeti daha ba1ka- teblerde, bir k!Smmm da kendi gelirlerile 
nunun biiyiikliigile me~hurdur. Biiyiik boyle sonradan diizelip giizelle§mesile Zlchr. dl!. lstanbula yiiksek tahsil yapmak i~;in okuduklarm1 kabul edeeek olursak yurda 

Suadiye koyiinde ~1kan bir yangmda 
Zenfin isminde 70 ya§mda ihtiyar bir 
kadmla I 0 ya§lnda Ahmed isminde bir 
~oeuk cliri diri yanarak kiil olmu§lard1r. 

burunlara her millette tesadiif edilir, fa- ahlakm veya karakterin de degi§ip degi§- y gelen Anadolulu genclerimiz biitiin bu ve lokantaya muhtae talebe adecli iki bine azmm sagdan itibaren sola dagru 
kat rehre 1'le miitenasib diizgiin, birimli, miyecegini bilmiyorum. masraflardan maada b1'r de oda k1'ras1 b'l ~ ' yazlld1gm1 sahr ba1lanmn hizalarmdan 1 e varmaz. 
-~.,iiz"'e"'l"'b"'u"'r"'u"'nl_a..,r"'a"'z"'d"'".,·.,B.,u"'r"'u"'n"'y"'a"'~"'la=te"'g"'a"'y"'-"""===="'S"'e"'l_i_m=S~ar,...r..,'.,T,A"'R"""C"'A~N..., anhyabiliyoruz. Cin yaZJSI karekterini ve0ek meeburiyetindedirler. Maarif Vekaleti biit<;esinden aynlacak ~ - havi mi bilmiyorum. Fa kat onlarm yaZlf niversite olmadan evvel Dariilfiinun- birka~ ytiz bin lira .. Emvali metrukeden y eni izmir Valisi 

DEMIRYOLLARINDA da bir tesamiih vard1. Talebenin miihim b1'rkar b1'na, Evkaftan ve hususl muhase-HAVA YOLLARI 

lstanbul • Berlin hava 
seferieri 

istanbul • Berlin hava seferleri diin -
den itibaren ba§laml§, ilk pasta tayya • 
resi, diin sabah Ye§ilkoyden 7,55 te ha
reket ettigi gibi Berlinden kalkan tay
yare de ak§am saat altlda Ye§ilkoye gel· 
mi§ti.r. 

Seferlere her giin muntazaman devam 
olunacaktJr. Luft Hanza miiessesesinin 
bu hattm a<;lh§ resmi miinasebetile ev
velki giin gel en ii<; motor lii tayyaresi 
bugiin tekrar Berline gideeek, bu tay -
yare ile §ehrimize gelen Berlin sefare
timiz miiste§an Galib de Berline avdet 
edecektir. istanbul - BiikrelJ hatt1mn a
<;llmasl etrafmdaki haz1rhklar tamam -
lanmak iizeredir. 

ONIVERSITEDE 

Bugiinkii konferans 
Birka<; giin evvel §ehrimize gelen Pa

ris Universitesi hukuku diivel profesorii 
De Lapradelle bugiin saat 17 de Univer
site H ukuk Fakiiltesi salonunda bir kon
ferans verecekti.r. Konferansm mevzuu 
cdevletler umumi hukukunun miiessese 
halinde inkijaU. dJr. 

Y eniden ahnacak profesor ve 
do~entier 

Maarif Vekaletinin hazlllad1g1 kadro
ya gore, muhtelif fakiiltelere yeniden, 
6 Turk profesor, 27 do<;ent, ve kafi mik
tarda asistan almacaktJr. Bunun i~in 
dart senelik b 'r plan haz1rlanm1§t1r. 

~··-Dii§enadam 
<;:emberlita~ta Mehmedin hamnda ya· 

tan Miil'teza, diin Galata nhtlmmda bagh 
Varakada vapuru merdiveninden iner -
ken ayag1 kayarak dii§mti§, ba§mdan ya
ralanml§tlr. 

Vak'ay1 miiteaklb Miirteza, Beyogl11 
hastanesine kaldmlarak tedavi altma a
lmml§hr. 

ve tersim tarzlar~ndan bqka bir yaz1chr. ' • ba J d bir k1sm1 hem ~ah11r, hem de okurdu. Ec- belerden biraz para .. Ve nihayet arzu ile Ife ' a I 
Beyne]milei •imendifer Simdi Hatayda kullamlan bu yaz•Yl tel- nebi ve azl1k mektebler•'nde hoeal1k, baz1 b · · b 1 • k " ,.. h u l§ID a§a!l aeagma anum. 1zmir (Hususi)- • 

konferansi Ukik i hsaSlrnlzm harieindedir. Altmda da dairelerde memurluk talebenin bir ~ok SAFAEDntN KARANAK€;1 Yeni vali Ethem 

1 
ygur hattile gittik<;e k1salan 8 sat1r yaz1 masraflarm1 telafi ediyordu. Aram1zda Beyne milel •imendifer konferans1, - - - Aykut du"n sabah 

• vardl!. Her ikisi de yaz1 ornekleridir. A- hem okuyan, hem •al11an ve hem de a1'le- ' 
ey lillde §ehrimizde toplanacaktJr. Bu • T k'b d 'I ' d I k' h be caba ayni metin mi tekerriir etmektedir~ · b k a 1 e 1 m1yen ava ar 1mseye a r ver-
toplar ·da Avrupa •imendifer tarl'felerl· sme a an arkada,Iar vardt Diger taraf- d b'll • Uygurea okunduktan ve okutulduktan D Beled1yede tefti§te bulunan miilkiye me en otomo 1 e 
yeniden tetkik olunacakbr. Sevriisefer tan ariilfiinun son senelerinde ayni bi- B l k . d h . 

v sonra meydana ~lkabilir. Belki de ayn nada bir de talebe yemekhanesi ·~•lm•~ll. miifetti§leri, hukuk i§lerine aid tetkik - a 1 em en 1e n -
tarifesinin yamnda iieret tarifeleri de l d lerini ikmal ederek bu k!SI'na aid rapor- mize gelmi1 ve vila-

metin er ir. Eger ayni metin ise kolay ki bu, miihim bir ihtiyaCJ kar§llamakta gozden ge<;irilecek, ucuzluk imkanlan O lanm Dahiliye VekaJetine gonderrni:j - yet makamma gide-
anla11hr. Bu yazmm Ahmed Cevad Em- idi. Bugiinkii · nivei'Sitede talebe buna ara§tmlacaktJr. lerdi!r. Ald11Pm•z malfunata nazaran, rek vazifesine ba§la-

P. T. T ELEFON DA re tezi i~in k1ymeti olup olmJYaeagml kes- imkan bulamamaktadir. Belediyede senelerdenberi takib edilme- ml§ll!. Biraz sonra 
tiremem. Belki miihimdir, belki de de&il- Geliri mahdud olan talebemizin yat- mi§ icar ve isticar davalan bulundugu mektubeudan vilayet 
dir. Onu da bilmem. Yalmz §unu soyle- hklan yerler §ayam dikkattir. Bunlardan goriilmii§tiir. Bu davalarm takib edilme- i§leri etrafmda ma-

~i§li teiefon santrah 
l;li§lide tesis edilen yeni santral bina • 

smm montaj1 ba§larnJ§hr. Montajm ey
lilliin 26 sma kadar ikmali ve yeni san
trahn o tarihlerde faaliyete ge<;mesi ta
karriir etmi§tir. istanbul tarafile l;li§li 
arasma irtibat hatt1 <;ekilmektedir. 

' MVZELERDE 
Uydurma haber 

DUn, bir sabah gazetesi, Miizeler u

mum miidiirltigtiniin lagvedildigini, bu

na mukabil miistakil miize miidiirliik • 
Jeri viicude getirildigini yaZim§tlr. Bu 
haber, uydurmad1r. Maarif Vekaleti ye
ni bir te§kilat yapmaya liizum gorrnii§
tiir. Heniiz faaliyete gecilmemistir. 

MALIYEDE 

Kadroiar ve maa,Iar 
Maliye Vekaleti, Defterda.rhga gon -

derdigi bir tebligde maa1larm may1s ay1 
kadrosuna gore verilmesini bildirlmi§, 
tediyat bu suretle yapllmJ§tlr. Kadrola
nn bugiinlerde tebligine intizar edil -
mektedir. 

Y eni seneye devir 
Yeni mall y1l do]aJlsile diin devair · 

de ve bilhassa mali ijlerle alakah daire
lerde heyetler te§kil edilmi~. 938 sene -
sin den kalan para ve k1ymetli evrak tes
pit ve mazbatalan yap1larak yeni seneye 
devrolunmujtur. 

mek isterim: miihim bir k!Srnl bekar odalannda, baz1- mesi yiiziinden birc;ok alacak da tahsil himat alml§, vali ko· Ethem Aylcut 

Bizde ilmi tetkikler yapanlann me§gul Ian eski medrese ko1elerinde yatmakta - edilememi§tir. _ .... .., ... ,..,._ nagml, Partiyi gezmi~. tebrikleri kabul 
olduklm sahaya aid miiteferrik yerlerde dular. Kaieye brmamrken.. etmi§, mukabil ziyaretlerde bulunmujlur. 
malilmat vard1r. Bunlan <;ah1anlara her lstanbulda Maarif cemiyeti tarahndan Fatihte Haflzpa§a caddesinde oturan Vali diyor ki: 
vakil haber vermek kabil degildir. Zira idare olunan yer, s,hhat ve ktimai Mua- Kadi.r, evvelki ak1am <;:op iskelesindeki «- hmire 338 senesinin 24 maYlsm
bir~ok etiidlerin ne~rinden evvel mahiyet· venet Vekaleti tarafmdan idart edilen on harab kaleye \;lkmak istemi§, tmnamr- da esir olarak gelmi~ ve 9 temmuz 338 
lerini ogrenmek kabil degildir. Bunu bel- iki talebe yurdu vardl!. S•hhat ve l<;timai ken duvardan diijen ta§la ba§mdan ya· de de Abbasiye vapurile, nevmid bir hal· 
ki de gizli tutmalarmda haklan vardu. Muavenet Veklaetinin bu on iki talebe ralanml§llr. de, buradan lstanbula sevkolunmu~tum. 
Ne~rinden sonra bittabi insan bun!ara An f I J 1zmiri aneak bu kadar gordiim. Bu defa 

t ·b l « avatan » i osunun m Ia muttali olur. §le §U vesika dedigim gl i anevra n gelirken, Bornovada lzmirin ihti§amml 
belki maksada yarayabilirdi. 0 halde '--------------------------------".: seyrettim. hittigim gibi, Cumhuriyet dev· 
bizde etiid yapaeak olaniara bir kolay- rinin en iiera yerlerde bile neler ba~ard1· 
hk gosterilmelidir. 0 da bir~ok vesikalar g·m, nekadar biiyiik eserler meydana ge· 
olduklan gibi bir miitalea dermeyan o • tirdigini mii§ahede ederken, lzmirde ~ok 
lunmadan ne§redilmelidir. Bunun ~ok ~ah~1Id1i!;lna da kanaat getirdim.» 
faydas1 olur. Bizim boyle i1lenmi! mev· Haber ald1g1ma gore, valimiz, Yunan-
zulara oldugu gibi i§lenmemi, malzeme- L d hlar taraun an esir almd,g. vakit yara • 
ye de ihtiyaclrnlz vard1r. Bunu biz t1b ta- 1 h 1 IYIDI~, alta zmirde Rag1bpa~a otelinde 
rihi sahasmda yapmaga ~ah11yoruz. Bu yabnlml& ve tedavi edilmi§. Vali dun bu 
suretle bir~ok sahalarda me~gul olmiYan- oteli de ziyaret etmi&tir. ' 
!arm eline ge«ecek vesikalan top]anml§ . T erfian. Gazianteb valiligine tayin 
ve istifade sahasma konmU§ olur. d I 1 e 1 en Zlllll eski vali muavini Cavid On-

Ahmed Cevad Emrenin bu eseri netre ve d b " l d h • r e ugun er e areket edeeektir. Bu 
muvaffak olmasmdan dolaJI tebrik ede· f' d geee, §ere me aire miidiirleri tarafmdan 
rim. Kendi etiidlerine yarar veya yara- b' · f ·r 1r z1ya et ven ecektir. 
rnaz bilmemekle beraber kendimce mii • 

him gordiigiim ve Tiirk kiiltUriiniin eski· 
ligini gosterir bu vesikay1 kendi yapllk -
Ian tezlerinin binasma armagan ederim. 

Prof. Dr. A. Siiheyl iJN\-'ER 
(1) Un!vers!le kUtilbhanesl milzesl No. ingillere - cAnavatan> filosu manevralara ba§laml§tll. Bu resim Nelson 

2820/3 Murall:kaat mecmua.s1, zuhl1Slndan almmi§tlr ve kendisini takib eden diger gernileri gosteriyor. 

Ba§mdan, ayag1ndan ... 
$ofor Mehmedin idaresindeki kam • 

yon, diin Ta~<;1lar caddesinden gec;erken, 
40 ya§lannda Emineye ~arparak kacil -
mn bajmdan ve ayag,ndan yaralanma
sma sebebiyet vermi§tir. 



• 
DuvouNUZMU? 

Balik yutm11,,. 
Bir nevt yem 

~ampiyonluk nesli 
tlireyor. Nesil A -
merikah ve liniversi
te tale~si. T esis et
tigi riikor, ktrmtzt 
bahklan canlt canh 
yutmak. 

he bir tek bal•k
tan ba,lamtjlar. Bir 
gun sonra, riikorun 
ilk mliessisini, diger 
bahk yutan bir raki-

bi yenmij. Sonra, yutulan baltklar, iki
den li~e. derken diirde, beje, ona ~tkmi§. 
Son riikor, 81 knmiZI bahkla, gene bir 
iiniversitelide. 

Hayvanlan himaye cemiyelt 11e mli
dahale etmi§, dinliyen olmamij. Doktor
lar, kirmiZI bahklann kurtlu, binaenaleyh 
mide i~in pek tehlikeli oldugunu siiyle -
m · ler, gene aldiran yok. Oniversite ida
resi, havuzlannda ve akuvaryumlannda 
besledigi bu slislli hayvanciklan diri diri 

mideye indirenleri cezalandtrmaga kalk
mi§, hi~ kimse orah degil. Bahlclan yu • 
tan yutana, ve rokoru ktran knana. 

Diri diri yutulan ktrmlZI bahk adedi
nin ka~ta duracag1 §imdilik malum degil. 

Belki 89 rokorunu 189 Ia knanlar da ~I
kacakttr. T a ki, bu gayretkejlerden biri, 
baltgi bajmdan yutacagma, kuyrugun -
-lan yutunciya kadar. 

Aslma mutabtk 
Ge~en sene Mtsn· 

da, boyu mlitemadi
yen uzaya uzaya ne· 
redeyse kopacak ha
le gelen bir adamca· 
g,z tiiremitti. ~imdi 
de Londrada bunun 
tam zidch bir ~ocuk 

peyda olmuj. 
Tomas Vilyams 

admt lajJyan bu yav
rucak, li~ yajma ba
smca, birdenbire, bii 
yiimez olmuj. 0 Ia· 
rihte boyu 75 santi· 

metre Imis, sikleti 7 kilo. Ne boyu uza· 
yor, ne sikleti arltyor. 

Anasmi ve babasini tela! alm1l. Dok
torlara ko~mujlar. Uzun uzun muayene· 
Jerden ve konsliltasyon1ardan sonra, dok· 
torun biri. ~ocugun viicudiindeki bir gud
denin zavifii~ndan dolayi, biiyiime ha
di<tsinin tekevviinline imkan olmadigiDI 
soylemi1. Gene bu doktorun ifadesine !.'o
re, T omas'In binlerce yii evvel ge1ip ge· 
~en ecdadmdan biri ciice olmak iktiza e· 
d:yormus. 

Ciicelik kiitii 1ey. Fa kat biiyiiyiip du
rurken birdenbire yerinde saymaga mah· 
kum olan Tom as' cik i~in bir teselli var. 

Binlerce yti!Ik ceddine elifi elifine oenzi
yerek aslma mutabakatini ispat etmesi. 

Cucelik miicelik, asalet ya 1 ....................................................... ..... 
Ana dolu kuliibii bir aahaya 

kavu§uyor 
Memleketimizin en eski kuliiblerinden 

biri olan Oskiidar Anadolu kuliibli yakm· 
da bir sahaya kavujmak iizeredir. ~emsi· 

pajadaki saha, bu kulliblin elinden alm
'diktan sonra ~ok mli~klil vaziyette kalan 

l:ullib idaresi devamh bir gayret sarfede
rek bu emektar kuliibe yeni bir saha bul

maga muvaffak olmujlardtr. Oskiidarda 
Hale sinemaSI arkasmdaki bostanlann 
bulundugu mahal Anadolu kuliibiine ve· 

rilmi~tir. fstanbul mmtakasmm yardimi

le yakmda burada hazirhklara ba!lana· 
cakllr. 

Muhtarla degil mi?.. Benim aga· 
beyim, sizin de sirketinizin miidiirli ola
cak adamla ... 

Mualla, biraz durdu. Ba§IDI ~evirdi. f. 
~ini ~ektigini belli etmemege ~ah§ll. Son
ra gene iiyle kuru bir sesle, k!Saca: 

- Evet. 
Dedi. 
- Demek ki, yalan degil. Onunla 

~raberdin oyle mi?. 
- Oyle. 
Gene doktor, Biiyiikadada olup biten· 

leri, otelin garoonundan duyduktan sonra, 
Muallamn artik bu i1te hi<;bir su~u olma· 
dtgma inanmiS; on a kar11 eskisinden da
ha <;ok baglanmiS!I. Buraya geldikten son
ra da, sanki, kendine gore 1aka otmege 
kalkmi§, Muallaya taktlmak i~in siize bu
radan baslami§Il. Simdi, onun bu kadar 
~iy, so~uk bir sesle, hepsine birden: 

- Evetl. .. 
Diye kestirip atmasi, Suad amigi ye· 

nid•n la!IT!tl. 
Biraz durdu. Sonra: 

Sporda k1yafet, renk 
ve tuvalet 

Sporcunun spor ktyafeti, her giinkii gi
yinis tarz1, sporcu renkleri ve gene spor
cunun sa~ tuvaleti, bizce, iizerinde biraz 
dii§iiniilecek ve durulaeak bir durum al
mii bulunuyor. Harici kisve ve erkek 
(hatta kadm) tuvaleti, bu kisvenin altm· 
daki hakikl benlikten birseyler SIZdirmak 
ve s<zdirmek itibarile, miihimdir. 

Hi~ jiiphe yok ki, spor ktyafeti mese· 
lesinde ilk mlilahaza rahathkttr. Evvela 
atletin k!Sa pantalonunu ele alahm ... Bu
nun rahat olabilmesi i~in, muhakkak su· 
rette yiipi~Ik ve incecik bir kuma~tan ol
masi ~art degildir. Hatta, mesele lama
mile bunun aksidir. Ayni zamanda ki· 
sacik ve viicudlin saklanmaSI mutad o· 
Ian k1Slm1anm giisterecek kadar da mu
balagah olmaSI liizumlu degildir. Dik
kat edecek olursak, lngiltere, Amerika 
ve daha bir ~ok memleketlerde bu boy· 
ledir. VUcude yapi§Ik denecek kadar dar 
olmaSI da hi~bir fayda temin etmez. ~u 
halde atlet, erkeklik ve yigitlik vakarile 
mUtena•ib bir don giyerse, hi~ de fena 
etmi1 olmaz. 

Viieudiin list k!Smi tamamile ~Iplak 
olarak idmana gelince, bu, seyircisiz an
trenman gUnlerinde eaizdir. T oplu bir 

halde ve seyirci iiniinde buna ne liizum 
vardiT; ne de goze giizel giiriiniir. 

Atlet ve futbolcu pantalonu hakkmda
ki siizlerimiz, kendi nefsimizde yapllgi
miZ teeriibelerden edinmi1 oldugumuz 
kanaatl.rdir. lneecik kuma,lar, dar 11e 
kiSacik dikildigi zaman, atleti rahat ha
reketten ahkor. 

c;;:Iplak viicud, hareketlere ser~sti ve· 
rir gibi birjey de akla gelemez. Be1er 
vah§etten aynlarak medeniyete doneli, 
elbise giymektedir. Bu ah§Ikhk, on bin· 
lerce sene evveline dayanmaktadir. Bu· 
nun abi iddia olunamadigi ve insan ~Ip· 
lakken bir nevi gayritabiilik hissettigi i~in, 
viicudiin list kiSml ~Iplak olarak, giisteri 
idmanlan da miinasib degildir. 

Spor kiyafeti renklerine gelince; renk, 
sadeee bir giiz i1i degildir. Bunda da 
ah§Ikhgm rol oynadigi ve be,eri itiyad
lann hissesi oldugu muhakkaktiT. Mese· 
Ia, .. n. kavuni~i. pembe. erguvani yahud 
kirmiZI bir atlet pantalonu ni~in gozii· 
miize bahyor ve ~irkin giiriiniiyor da, 
koyu laeiverd, yakud beyaz, goziimiizii 
ok1uyor, diye bir suale manllkl •. ya.hud 
ilmi bir sebeb aramaktansa, hakikah ve 
hissi kabul ederek ge~ivermek elbette ki 
daha akii kiindiT. Hele a~Ik renk k1sa 
pantalonlann yanma miinasebetsiz bir 
renkten bir de mh ~ekildi mi. atlet pan· 
talonu, biisbiitiin sinirlendiren bir hal ah· 
yor. Hatta, kizlarda giizel giiriinen siy~h 
pantalonlan erkekler giyince, neden acib 
bir his geliyor insana acaba? Bun1ara, 
yukanda da arzettigim gibi, eevab ara· 
mak bo1una kiilfettir. 

Bir~ok sporcularda sinema artisti gibi 
sa~ uzatmak ve hele sa~In arka kiSmiO· 
da kadm ba§I gibi ondiile yapmak iti· 
yad1 kadar, ~irkinlik ve miinasebetsizlik 
tasavvur edilemez. Erkek sa~1 hilkaten 
klVlrcik olursa buna bir1ey denemez a· 
rna, bir erkegin, hele bir sporcunun, sa~ 
tuvaletine bu 1ekilde itinas1 dogru degil· 
dir. Bu. sinema artistini taklid, bir in· 
feriyorite (kendini kii~iik giirme) hissin
den gelir. Bir erkek, hele merd ve yigit 
olmaSI icab eden sporcu i~in bundan da
ha kotli bir vaziyet olamaz. 

Sporeu kiyafeti ve renkleri nasi! olma· 
hdtr? 

Sporcunun ki<a pantalonu, onun rahat 
hareket etmesine mlisaid, ne fazla ktsa, 

- Bunlan bana kim siiyledi, biliyor 
musun?. 

- Bilmek de istemiyorum. 
- Agabeyim. 
Mualla, dudaklanm Imdt. Kendini tu

tamadi: 
Gidip konujlunuz demek?. 

- Konujtum. 
- 0 gece, Bliyiikadada idik, diye 

kendisi mi siiyledi?. 
0 soyledi. 

mi?. 

r k .. , yO tyJ.. 

Y alan m1 yoksa?. Gitmediniz 

Gittik. Dogru siiylemiJ. 
Saklamiyorsun, demek?. 
Nesini saklayayim ?. Hele ma

demki birader beyefendi de siiylemij. Ba
na inanacak degilsiniz ya ... 

- Gitmedim, dersen, elbet sana ina· 
mnm. 

- 0 geee ben Be,ikta§a donmedim. 
Evde olmadigiml giirdiiniiz. 

- Olsun. Sen, gitmedim del. 

Yazan: NVZHET ABBAS 

ne de uzun, kalmea ve dayamkh bir ku· 
mattan olmahdtr. Rengi ~yaz olursa 
hepsinden aladiT. F utbolda koyu laciverd 
gaze fena goziikmez. F akat buna, daha 
ziyade karji tarafm renkleri sizinkilerle 
kan§Ikhk haSII ediyorsa, cevaz vermek 
dogrudur. Atletlerde beyazdan gayrisini 
~ok sa~ma addedebiliriz. 

Atlet renklerinin alelumum beyaz ol
maSI jarttir. F utbolcu renklerine gelince, 
bunlarda merd ve vakur erkek renklerin· 
den ba1kaSI ~ok aytb goriilmek ieab eder. 

Gerek futbolcu, atlet, gerekse blitiin 
sporculann (artistler haric) hatta biitiin 
erkeklecin .ac tuvaletleri ise, tabii, ne faz· 
Ia uzun, ne de dipten hrajh, k!Sacik ol· 
mamak §artile, temiz taranmi§, fakat ne 
ondiile, ne de briyantinli olmamak gerek· 
tir. Hele spora mani olacak ve ikide bir
de one dii,ecek ve sporcuya bunlan ya 
eli, yahud kafa hareketlerile arkaya at· 
llracak gibi uzun hirakilmamaSI siiz go· 
tUrmez bir vakar ve erkeklik meziyctidir. 

Sporcu, herjeyden evvel taklidden ve 
ziippelikten ~ekinmeli, hele Tiirk mille
tine has vakar, ciddiyet ve eentilmenlik 
standardlanndan ayn1mamayi kendine 
bir hayat dii1turu bilmelidir. Y oksa bu 
yiice milletin, zlippe, hafif ve taklidci in· 
sanlardan ne farki kahr? 

Besiktas · Vefa , . 
iki tak1m yarm Taksim 

stadmda kar.Ila.Iyor 
Yann Taksim stadyomunda Milli kii

me ma~1 i~in Bejiktat ile Vefa takimla· 
n kar§Ilajacaklardir. Ge~en hafta iki ta· 
k1mm ayn ayn kuliiblerle yaphklan ma~
lar, yannki oyuna hususi bir ehemmiyet 
verdirmektedir. Bir miiddet evvel ~eref 
stadmda 3-3 berabere kalan Be1iktaj • 
Vefa takimlan bugiin ~ok nazik bir vazi
yet ta§Imaktadirlar. 

Ge~en hafta on ki1i ile F enerbah<;eye 
kar1I muvaffakiyetli bir oyun yapan Ve
fa, oyunun bidayetinde yakaladigi ga1i
biyeti ka~nm11 ve 3-3 berabere kalarak 
sahadan aynlmi§Ilr. 

Diger taraftan Be!ikta1 da yan yolda 
Hiisniiden mahrum olarak Galatasaray 
kar§ISmda on ki1i ile oynayarak 3-1 mag· 
lub olmu§tur. 

fstanbul lik ma~lanna nazaran, Milli 
kiime oyunlannda Vefa takimi olduk<;a 
hatm sayihr bir kuvvet halinde bulun
maktadir. Gerek miidafaasmm, gerekse 
hiicum hatllnm derli toplu oyunu Vefanm 
muvaffakiyetinde ami! olmaktadir. 

Be1ikta§m son oyunlannda eski lohre
tini kaybetmege dogru giden bir manzara 
gaze ~arpmaktadir. 

Be,iktal • Vefa ma~I. son oyunlara 
nazaran iki taraf i~in de kazamlmaSI gii~ 
bir miisabaka olacakllr. 

Biiyiik Mustafaya bir hediye 
verilecek 

Oslo'da yaptlan Avrupa giire1 1nmpi· 
yonasmda yan agir siklet ikincili8ini ka
zanan Biiyiik Mustafaya 1ehir namma bir 
hediye verilmesine lcarar verilmistir. 
Everton, Holanda muhtelitini 

yendi 
fngiltere birinci liki 1ampiyonu Ever

ton, Amsterdamda Holanda mu~tclitile 
yapllgi ma<;I 5 • 3 kazanml§llr. Everton 
takimmm diirt oyuncusu da Cenubi Af
rika ile rna~ yapmaga giden Milli takim· 
Ia beraber Kap'ta bulunmaktadir. 

Gittim. 

Dogru imi1 iiyle ise?. 
Oyle olacak. 

Ondan sonra da, Muhtan gene 
hergiin giiriiyor musun?. 

- N eye sesini ~Ikarmiyorsun?. 
- Ne siiyliyeyim?. 

- fki giin sonra, onunla beraber bir 
gece daha gene BUyiikadaya gitmijsiniz. 

Biz mi?. 
Siz, Muhtarla ikiniz. 

Bunu da mi o soyledi?. 
Demek ki gittiniz?. 

Siiylesene, gitmediniz mi yoba?. 

Ne oldu?. Gitmek i~in siizle§liniz de son
radan vaz m1 ge<;tiniz?. 

- .. ... .. 
- Gittin degil mi?. 0 gece gene Bii· 

ylikadada ~ra~r kaldmiZ, iiyle mi? . 

- Ne diye soruyorsunuz hala bunla
n?. Gitsem ne olacak, gitmesem ne ola
eak? .. Gittim, dersem ne kazanacaksm1z? 
Gitmedim, diyecek olsam bana m1 ina· 
naeaksm1z?. 

- Sana ne kadar inandtglml bilirsin; 

1 ~. Saray · Fenerin 

ikinci miisabakas1 
Fenerbah~e bir bekle 
bir kaleci temin etti 
Cala1asaray • Fenerbah~e takimlan 

Mili kiime ma~I i~in pazar giinii T ak
sim stadyomunda kar§Ila,aeaklardn. Gii
nejll Melih, F enerbah<;e kuliibiine girdi

gind!n, pazar giinkii ma~ta F ener muha· 
cim hattmda yer alacakhr. F enerbah<;e, 
kale<i Hiisameddinle miidafi F aZilm u· 
munl merkezce cezalandmlmalan iize· 
rine, takim, kalecisiz ve mlidafisiz kal
mtsl. F enerbah~e kuliibii, Hiisameddinin 
ve Fazihn eezalarmm hitamina kadar oy· 
nahbak iizere Pera kuliibiinden iyi bir 

kale:i ile bir miidafi temin etmi1tir. Bu 
itiba Ia Fenerbah<;e takiml, pazar giinkii 
maca, kuvvetli bir kadro ile ~tkacak de
meltir. lki hafta evvel Galatasaraya 4-3 

yen~en F enerbah~enin bu maglitbiyeti, 
biral da takimm yanh~ tertib edilmesin

den ileri gelmi,ti. Bu defaki kar!Ila,ma· 
da, ? enerlilerin boyle bir hataya dii,mi
yece~i zannedilmektedir. 

Maamafih Galatasarayhlann da bu i
kinci kar§Ilatmaya iyi hamlandiklan ha· 
her lerilmektedir. Galatasaray, Miltl kii

me ma~larmda iyi bir derece alabilmek 
i~in, F enerbah<;eyi iki defa yenmek mec· 
buriyetinde bulunmaktadir. 

Bu miisabakaYJ gene hakem Tank ida
re edecektir. Bir sinir miisabakaSI olan 

Ga1atasaray • F ener ma~mi idnre etmek 
zannedildii!i kadar kolay bir i1 olmamak
la beraber, hakemlerimizin, oyunun sert 
bir !"kle diikiilmesine meydan vermemek 

icrin kendilerinin sert hareket etmelerini 
zaruri gOri.iyoruz. 

Avrupa baaketbol t ampiyon· 
lugunu Litvanya kazand1 
Kaunas'da yaptlan Avrupa basketbol 

~ampiyonaSI nihayete ermi1tir. Sekiz mil· 
letin i1tirak ettigi bu miisabakalarda Lit
vanya 7 rna~! kazanarak 14 puvanla birin· 
ci, bel rna~ kazanan Letonya on iki pu· 
vanla ikinci, be1 rna<; kazanan Polonya 
gol farkt dolay"ile li~iincii olmustur. 

280 bin lira hasilat 
Londramn maruf kuliiblerinden Chel

sea takimmm kendi sahaSI olan Stamford 
Bridge'de yaphgi ma~larda 280 bin lira 
kapi haSIIaii olmujtur, 

fngiltere Milli takimmm me1hur kale
eisi Woodley, bu kuliibde oynamaktadir. 
Chelsea takimi bu sene lik ma<;lanm yir
minci olarak bitirmi§tir. 

lzmir fua r1 iC<in malirlar tertib 
edilecek 

fzmir, (Hususi) - F uar komitesi, 
F uar mevsiminde Turkiyenin ileri gel en 
1ehir takimlarile temsili, ecnebi taktmlar· 
Ia da beynelmilel ol<;iide ma~lar yapma
g, kararla§IIrmil ve Beden T erbiyesi Ge
ne! Direktorliigii nezdinde te§ebbiislerde 
bulunmujlur. 

Mevcud tasavvur ve tejebbiis lahak • 
kuk ederse, F uar mevsiminde, banbul, 
Ankara muhtelitleri fzmire davet oluna· 
cak ve burada lzmir muhtelitinin de i,ti
rakile muhtelif karliia,malar yapiiacak
tJr. Aynca Yunan ve MISir muhtelitleri· 
nin de 1ehrimize davet edilmesi karar· 
la§tllllmi§tir. 0 takdirde, burada Tiirki
ye muhtelitinin, misafir muhtclitlerle 
kar,tla,maSI da mevzuu bahstir. 

Komite, F uar dahilindeki havuzda ve· 
ya denizde yiizme miisabakalan, F uar i
~inde bisiklet yan1lan da tertib etmekte· 
dir. 

hem de gozU kapalt ... Siiylesene, ne ol
du?. Gittiniz mi, gitmediniz mi? . 

- Of, Sikiltyorum arhk ... 

- Gitmedim, diyemiyorsun, bak l. .. 
Dinle iiyle ise, ne oldu: 0 glin Muhtar 

benim yammda telefon etti. Gene o otel
de bir oda tuttu. Senin de gelecegini soy· 
ledi. 

etti?. 
Sizin yammzda, otele mi telefon 

Evet. 

Bir oda hamlaytniz, dedi iiyle mi? 
Yirmi dokuz numarah odayi ... 

Bak, goriiyorsun ya, numaras1m bile u· 
nutmadim. flk gece, gene o odada kal
ffii§SIDIZ. 

- Olur §OY degill 

- Bir yanl1hk m1 var, yoksa ?. Senin 
i~in degil miydi?. Gitmedin mi sen?. 
Haberin yok muydu ?. Siiylesene, anlat· 
sana naSI! oldu?. Neden sesini ~Ikarmiyor· 
sun?. Neden oyle yiiziime tuhaf tuhaf 

bakiyorsun ?. Yalan miydt agabeyimin 
siiyledikleri?. Gitmediniz mi? . Siizle1me· 

diniz miydi?. Kendiliginden mi uydurdu 
bunlan ?. 

Mualla, durdu durdu; sonra birden
bire gozlerinde hircrm bir a lev tulu jtu: 

• 

2 Raziran 1939 

Hasan gazoz ozii 
~ekerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva iizilniin evsaf10a maliktir, 
~ampanya gibi lezzetli olup midt> rahats•zltldar!Da fifahdtr. 

iSTiHASIZLIK • HAZIMSIZLIK· 
SiSKiNliK • BULANTI • GAZ • 
SANCI - MiDE BOZUKLUGU • 
Oil • BARSAK ATALETi • 
iNKIBAZ • SIKINTI · SINIR 

ve oUtUn mide ve barsak rahats1z:1kf&r1na kart• 
•• •• 

HASAN MEYVA OZU 
kullammz. 

Mide i~in her yemekten sonra 1 • 2 tatb ka~rb yanm bardak su l~inde ve 
mtishll ltin ber sabab veya gece yatarken a~ karmna 1 • 2 ~orba ka!Ikt 
yanm bardak su i~inde koptirterek l~melidir. HASAN MEYVA OzO 
Avrupa ve bilhassa ingiliz mey"a tuzlanndan daba ytiksek oldugu kMt'f· 
yetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYV A OZ0 yaln1z bir tUrlll olup eekersizdi~ ve ~ok kopOril.t 

~i~e 30 ~~~i 50 ~~~: 80 kr. 
Nigde Belediye Reisliginden: 

1 - 15/5/939 l(linii kapah zarf usulile Belediyemiz i~in satm almaca~1 
ilan edilen • be~ bin be~ yiiz • lira muhammen bedelli arazoz makinesi 
it;in taliblerin ~artname bilafma miitekabil teklifte bulunduklarmdan ve 
§artnamede tekrar tadiHl.t icrasma liizum goriildii)!linden artbrma, eksiltme 
kanununun 12 nci maddesi hiikmiine tevfikan 22/5/939 tarihinden itibaren 
45 giin miiddetle kapah zad usulile yeniden eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Eksiltme 6/7/939 tarihine musadif per§embe giinii saat 14 te Ni~de 
Belediye Enciimeninde yapJlacakbr. 

3 - Eksiltmiye i~tirak edeceklerin muhammen bedelin % 7,5 u nls
petinde teminat vermesi mecburidir. ihaleyi miiteakib teminat ak~esi 5'o 15 e 
iblag edilecektir. 

4 - Bu i~e aid ~artname !stan bul, Ankara ve Mersin Belediyelerlne 
gonderilmi~tir. tsteklilerin ~artnamesini gormck iizere Belediyemize ve ad1 
ae~en Belediyelere miiracaatleri ilan olunur. ( 3723) 

Tophanede 2 No. b Dikimevi Miidiirliigiinden: 
Sarac el i~i kalfas1 almacakbr. Ya~ nazan dikkate 

kerligini yapm1~ olacakbr. Taliblerin hiisnlihal ve tifo 
likte hemen Dikimevine miiracaatleri ilan olunur. 

ahnmJyacakbr. As· 
a&t kagidlarile bir

(3784) - - ---- - -
Ba,, Di$, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kmkhk ve biitiin agnlannlZl derhal keser. 

- - lcabmda gUnde a kafe ahnablllr. - R 
- G ittim, itte... diye bagudi. Bili

yorsunuz mademki, neden bu kadar iistii· 
me vanyorsunuz?. Benden daha ne isti
yorsunuz?. 

- Buraya neden tajmdimz?. 
- Annem rahatSiz, biliyorsunuz. Bir 

az degisiklik olsun, diye . . . 

- Boyle birdenbire mi?... Mablle
den ka~ar gibi mi?. Peki, ~irkele ni~in 
gitmiyorsun?. 

Mualla, dayanamadi : 

- Arhk elverir, rica ederim. dedi, 
Ne diye soruyorsunuz bunlan?. Siz, be
nim i~in duyduklanmzi siiylediniz. Ben 

de, evet, dedim. Ne duydunuzsa hepsi 
dogru ... Benim i~in, naSI! isterseniz, iiy· 
le dii§iiniiniiz. D aha ne istiyorsunuz?. Be
nim ne oldugumu anladmiz, daha ne bek· 
liyorsunuz?. Sizin yerinizde olsaydim, bu
nun iistiine arhk, agzimi kirletip de bir 
1ey sorm azdim. 

- M uhtarla aramzdaki bu kadar ya· 
kmhktan sonra, gelip buraya, herke31en u
zak, kuytu bir evde neden kapamp oturu· 
yorsun, buna bir tiirlii akii erdiremedim 
de . . • 

- Sizin de aktl erdiremediginil, bu 
olsun, ne ~Ikar ? . Boyle bir kadm i<;in bu 

kadar diitiinmeye, iiziilmeye deger mi ?. 
BtrakmiZ, art1k ..• 

Gene k1z kendini tutamtyacak, ~iizle· 
rinden ya1 bo,amvereeek gibiydi. 0 za· 
man Suad N amik birdenbire degi!ti, gli· 
liimsedi: 

- Meger ben seni ne kadar yanh1 
anlamtjim, dedi, ne kadar aldanmi§Im. 

Mualla, bUsbiitiin iifkelendi: 

- fyi ya itte, 1imdi dogrusun u i.igren· 
diniz. Benimle daha ne ugra§Iyorsunuz?. 

- Yanht tamdim, diyorum; bu ka
dar hir~m oldugunu bilmiyordum da on· 
dan ... Ben seni, sessiz, hamm, hammcik 

bir kiz santrdim. Meger ne kadar inadc1 
imi,sinl. 

Biraz daha sokuldu: 
- Neden boyle htr<;mlik ediyo,.un, 

diye fiSildadi. Htr~Inltk da degil, delilik 
arhk, bu seninki ... Kendi kendini !eke· 

lemeye <;ah§Iyorsun, hem de bo1 yere, du· 

rup dururken .. Bak dinle beni, ne oldu ?. 
Demindenberi seninle 1aka ediyorum. Se· 
ni kizdtrmak i~in siiyliiyorum. Y oba 

hepsini biliyorum. Sizin Be~iktattaki evi 
buakllgmizm ertesi gUnU tirkete gitfm. 

IArka11 var) 



CUMHURlYET 'I 

Sapkalarda son ingiliz modalari 
, Giindiiz ve ak~am i~in 

yeni modeller 

Bursa vilayetinde 

kiiltiir • • vaz1yeb 

Okuyanlarm adedi itiba
rile vilayet en ba~ta 

gelmektedir 
Bursa (Hususi) - 923 • 924 ders 

senesi i~inde vilayetteki ilkmekteblere de
vam eden talebe say!Sl 11 ,000. ortamek
teblere devam edenlerse ancak 330 du. 
Bugiin ilkmekteblerin talebe miktan 
28,904, ortamekteb talebesinin saylSI ise 
4923 olmu§tur. Aradaki farkm azameti 
ve on be§ y1lhk Cumhuriyet maarifinin 
verimi meydandad!f. Bu miiddet i~inde 
ilkmekteblere devam edenlerin say!Sl 
17,000 kadar artml§tlr. Yani yandan 
fazla bir artma goriilmii§tiir. Ortamek • 
tebler talebesi adedine gelince; arada bir 
mukayese yapmaya bile imkan buluna· 
m1ya!l bu gagiis kabarbc1 vaziyet 330 
talebeye kar§l 4593 talebenin artffili bu
lunduiiunu gi:istermektedir. 

Y eni limanlar te§kilati 
Miinakale ve Muhabere Vekaletinin tasdikmdan 

~1kan tayinler listesi diin teblig edildi 
<Ba$tarat• I lncl sahl/edt) I Atik, memurlan Nureddin ve Zeki, Si -

liyat reis muavinligine Muhiddin Abb«s, livriye Rahmi, memurlan Kemal ve Ba· 
seferberlik miidiirliigiine Sadi, ne§riyat haeddin, Gelibolu liman memurluguna 
miidiirliigiine vekaleten Salih, muhabore Hilmi, Mudanye reisigine Cevdet, me -
ve miiras~le. m,~~.avirli~in~ . posta telgral murluguna Yahya Si:ikmen, Eneze Mah
umum mudurlugu vekal~t!m 1fa_ etmc,kle mud, Karabigaya Ha1im, memurluguna 
alan Na:•m T~:unc, mu~avnhge Selat~l lhsan A~~ak. Erdege N~zlm,. Gemlige 
Helvac~oglu,. m~tehasSI:hga Hayn Oa- Osman. Igneadaya Hald, ;>de hman 
tay. muhendJShge Talat Dolutay, tar:fe memurlu"una Hasan Karamiirsele Lut
ve ticaret dairesi miitehass!Sbgma Rahi- f1, Kefk~ne Mustafa: ,Sarki:iye S1tk1• 

rna~ Ak~~".'.' ~-:~abeddm~ Enver Saktr, izmir mmtaka liman reisligine Baha • 
t~tk.k n:'.u~ur.l~s,une Ism~tl Hakkt, !Sta • eddin, mmtaka kontrolarliigiine Halil 
bsok mudurlugune Tevftk ,Seraner, ka · GarPSIZ memurluklanna Nureddin Hay· 
botaj i1leri §Ubesi miidiirlii.giine lbrah1m dar, F e~zi Hiisnii, lzmir liman me,;,urluk
Kender, miidiir muavinhgme Nevzad Ianna Halil, Yakub, Faruk, izmir mm. 
Korur, 1eflige Sun ve Sadeddin, memur • takasma b•gh tali liman reisliklerinden 
lukla.rma C~mal, Bezml,. Bur~a~, ~:Y. · Edremide Ubeydi, memurluklanna Hi\ • 
nelm!lel demz !§len §Ubest mudurlugune mi A valt" a KaZim memurluguna Ha
Orhan .. muamkeLit m

1 
iidiihtliigiin

1
e . Hambza Iii.' K~lliig~ Rajid, 'memurluguna Hahl 

Ere§, hman antra ve lZrnet en §U eSI o· I B dru Arif memurlu"guna 
I H 'l . . 1. . H nee, o rna , 

miidiir iigiine 1 m.', muavm •g,~e am: Basri. Bozcaadaya Ali, lmroza Hakkt, 

Beyaz fortden giizel bir yaz &apkasl. 
Geni& kenarh, yiiksek ve ~ukur tepe
lidir, Sagmda geni& ipekli kordeladan 
fiyongu vardll'. 

Siyah kadife ve danteladan viicude 
getirlimi& bu ak&am &apkasJ eski Rus
vadaki siislii taclar1 ve 1spanyol kadm
iarmm ba&hklarmt andtrmaktadtr. 

Siyah jeorjet, siyah Baku hasm ve 
Valansiyen dantelasile viicude getiri!
ml$ bu ogleden sonra &apkast siyah ve 
Hicivert elbiselerle iyi gider. 

Su rakamlara nazaran; giinden giine 
artan gene neslin dimaglanm, bugiinkii 
i~timai, medeni ve ikhsadi sahalarda ay· 
dmlatabilmek. bunlann bir k!Smma da 
san' at sahasmda kuvvetli kabiliyetler ve
rebilmek i~in Bursa muhiti inki,afa ~ok 
milsaid bir §ekilde bUyiik bir kiiltiir v;;i< 

hg1 halini almaga namzed bulunmakta
dtr. Bugiin Bursada miistakil bir orta • 
mekteb, liseye merbut diger bir ortamek
teb, ayr1ca Hususl Muhasebenin yard, • 
mile a~llrnl§ bir orta okul pansiyonu, K1z 
Muallim mektebindeki orta k1Slm, Erkek 
lisesi, TUrk Maarif cemiyetinin k1z lisesi, 
KIZ San' at Enstitiisii, Erkek San' at oku
lu, Orman ve Ziraat mektebleri, Askeri 
lise gibi muhtelif mektebler mevcuddur. 

di, demz mahsullen ve avcthgt ~~b_eSJ Biirhaniyeye Ziya, Dikiliye Receb, C:e!
miidiirliigiine I ~oktor Kl_emkall, §efiJgRlne meye Cemil, Kujadasma Ziyaeddin ve 
Enver, zat i! en muarne at a emme e- Urla liman memurluguna Necib S!th 
~id Ersoz. Mersin mznlakasl 

lstanbullimam Mersin mmtaka liman reisligine Zihni, 
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jimnastik Yaza mahsus guzellik kurleri 
Y az hareketleri 

Yaz geldi. Ya • 
kmda plajlara akm 
ba§hyacak. Orada 
sade denize gil' -
mekle kalmak dog-

Senede iki defa yiiziimiiziin cildini temizlemeli, 
canlandtrmah, onu olii hiicrelerden husule gelen 

kiri~Iklar ve buru~uklardan kurtarmahd1r 

ru degildir. Kum - """ 
lann iizerinde gli- ''4 
ne§ banyosile lbir-
likte bazr faydah 
idman hareketleri 
de yapmahd1r. Bun 
Iardan birka~1m si-
ze tarif edelim. 

1 - Bu vaziyet 
size liizumsuz hareketler yapmadan yii
riimegi iigretecektir. Ellerinizden her 
birinin iizerine hirer kii~iik giille veya 
kay a par~as1 yerle§tiriniz. Kollanmz1 a~1 
mz. Amma, giilleleri avucunuza almaya 
kalkmay:tmz. Matliib alan gaye temin 
edilemez. 0 §ekilde bulundugunuz yer
de kii~iik~e bir daire ~izerekten gUlle ve 
kayalar1 dU§iirmeden birka~ defa dola§
maya gayret ediniz. 

2 - 1nce ve Isla k 
kumlu bir yerde bii
yiikc;e bir gi.ille iize· 
rine ~1karak kolla -
rtnlZ! a~1p muvaze -
nell bir §ekilde giil
leyi di:indiirerekten 
mesafe katetmege 
~ah§mlz. Evvela ya
mmzda birinin bulu 
nup sizi belinizden 

tutarak bu muvaze
neyi temine c;ah§ • 

mas1 lazJmdJr. Bir miiddet soma ah§tr
Simz, kendi kendinize muntazam ve 
miikemmel yo! al!rstn!Z. 

3 - Bu ekzersisi yapmak ic;in kumla
rm iistiinde elinizle veya degnekle ev· 
vela diiz bir hat ~iziniz. BacaklartniZI 
birle§tirip bu hat iizerinde ayakta du
runuz. Ayagm1zm alh, yere tamamile 
inbbak etsin. Ellerinizi ba§Jmzm iistiin
de birle§tiriniz. Dir.s•~klerinizi adama -
loll! ac;m1z. Dizinizi gi:igsiiniiziin hizasl
na dogru kald1rmaya c;ah§tnlz. Lakin bu 
s1rada aya!iJmzm ucu da yere miitevec
cih olmahdJr. Bu suretle ilerilemek i~in 
bir adrm atma vaziyetine gkmi§siniz, 
demektir. 0 ad1m1 atJmz ve diger baca
gmtZI ayni suretle kaldmp haz•rlaym1z. 
Yekdigerini takiben boyle ad1mlar ata
rak o diiz hat iizerinde yiiriiyiiniiz. 

' - <;:izdiginiz 
hat iizerinde ayak 
iistii ve dliz duru • 
nuz. Kolla.nmz yan 
lanmzda sark1k 
dursun. Ya va~ ya
va§ bir ayagtnlZI 
arkaya dogrn kal
dmmz, gi:igsiiniizii 
de miimkiin mer -
tebe ileriye veri • 
niz .. Kollanmz da geriye dogru gitsin. 
Dogrulurken ayag.mzm parmaklan iis
tiine istinad etmege ~ah§lnJZ. Sonra d!· 
ger bacagm\zla ayni hareketi yapm1z. 

5 - Ayni hat iize
rinde bir bacagm1 • 
zm dizini biikiip ~ii
kilniiz, diger baca • 
g1mz• ileriye dog • 
ru uzatlmz. Slrtt • 
mz1 yuvarlak bir 
§ekle sokmaya ~· -

Viicudiiniiziin her hangi b;r 
noktasmda bir anza husu!e 
gelip de s1hhatiniz bozu!du
gu vakit hemen bir doktora 
miiracaat etmegi gayet tabil 
bir hareket addediyorsunuz 
de gil mi? Nic;in, teniniz fena • 
la§hg• zaman boyle bLI' §ey 
yapmay1 liizumsuz giiriiyor • 
sunuz. Halbuki ekseriya teni· 
nizdeki linza diger uzuvlan -
n1zdaki bozukluktan daha e
hemmiyetlidir. 

Onun i<;in senede bir iki de
fa tlpk1 karacigerimize, bi:ib -
reklerimize tatbik ettigimiz 
kiirler gibi giizellik kiirleri de 
yapmak laz1mdir. Bunun ic;in 
mutlaka bir giizell ik enstitiisiine gidip 
avuc; dolusu pa1ra da sarfetmek icab et
mez. Her hangi bir cild doktoru kiic;iik 
bir vizite bedeli mukabilinde buna aid 
tafsilal! pekala verebilir. Biz, o kiiriin 
belliba§h esas hatlimm ~izmege c;ah§a· 
hm. 

Yaz iptidasma dogru yap1lacak giizel
lik kiirleri di:irt ameliyeye taksim edi -
lir: Birincisi, teni temizlemek, deriyi, 
menfezlerini doldurmu§ alan kirlilikler
den kurtulmak, orada kamn faaliyete 
ge~mesine mani alan fazlahklan kaldl
np atmaktJr. Menfez!'eri dolduran mik
r-oblu anza!arm cinsleri muhtelif\!r. 
tlfmii§ hiicreler, yaglar, terler bu kabil
den men§ei ayr1 ayn alan kirliliklerden· 
dir. Sonra makiyaj bakiyesini, haricden 
gelen toz, toprag1 da ana ilave etmegi 
unutm1yahm. 

Muayyen usulile, ten bunlardan kur\u 
lunca normal hayatma kavu§ur ve ha · 
rioden kendisine verilecek alan besle • 
yici maddeleri kabule miiheyya bir va· 
ziyete girer. Bunun neticesi ik!nci dev
reye s1ra gelir. 0 da deriyi muayyen 
k;remlerle masaj yapmak, yiiziln cildini, 
ona dayamkl1hk veren ziya banyolarma 
maruz b1rakmaktan ibarettir. Bu §ekil· 
de cild, tabil elastiklyetini iktisab eder. 
Hem de bu vaziyet viicudiin diger klsJm
larmm rahatla§mas1m mucib olur. 

tl'~iincii ameliyenin gayesi, cilde ha -............................................................ 

h§tnlz. Sag kolu • 
nuz sanki bir c;i~ek koparmak istiyar • '' 
mu§sunuz gibi ileri uzanmah, sol kolu
nuz ise muvazeneyi temin iliin geriye 
dogru gitmelidir. Bu vaziyette kollar1 -
mzdan yard1m beklemeden s1rf bacak- ~ 
lanmzm kud.ret ve kuvvetile diizelme- Bu sene moda olan mayyolardan 

iki nilmune ge gayret ediniz. 

yatiyetini ziyadesile bah§et -
mek ve deriyi gencle§tirmek
tir. Bunun neticesi vaktile 
husule gelmi§ alan km§1k -
hklar zail olur. Bu buru • 
§Ukluk Ve klrl§!k!Jklarm olii 
deri hiicrelerinin birikmc -
sinden ve cildin kurumasm
dan husule geldigini arl!k 
ic;inizde bilmiyen kalmam1§· 
!Jr. Onun ic;in bu vaziyete 
kat§! miicadele etmek, ancak 
on hiicrelerin en iyi §artlar 
dairesinde yenile§mesini te
min eylemekle olur. 

0 hiicreleri gencle§tirmek 
ise, viicude muz1r olnuyan 
baz1 hormonlar zerketmekle 

miimkiindiir. Bu ihtiyatka.ane ha • 
reket, km§1kl1k ve buru§ukluklann 
miimktin mertebe gee;. gelmesinl tern in 
eder. Dordiincii ameliye de yiize baZJ 
giizellik maskeleri tatbikl i~in yap1hr. 
Bunlar, cildin cinsine gijre, rnuhtelif 
nevidedirler. 

Bu dart ameliye, bazan ayn ayn gUn
Jere taksim edilerek arka arkaya dart 
giinde yap1labildigi gibi hirer giin fa
sJla verilerekten de tatbik edilebilir. 
i§i acele olanlsr ise, bir giinde i:igleden 

evvel ve sonra olmak iizere iki§er ame
liye de yapl!rabilirler. 

Bu dort ameliyelik kiirii baz•lan ic;in 
senede bir defa tatbik etmek kafi gelir. 
Fakat, ekserimiz sayfiyeye gittigim ,z 
ic;in giine~in, tozun, topragm, denizin 
yiiziimiiziin cildinde viicude getirdig ' 
tahribal! izale etmek gayesile kl§ ip • 
tidasmda da bi:iyle bir kiire muhtac o
lur. Cencliklerini muhafaza ve cazibe
lerini idame eylemek istiyenlerin e
peyce zahmetli g&iinen bu i§lere ta -
hammiil fedakarhg1m gi:ize almalan da 
gayet tabiidir. 
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Ev kadini 
* Eski mobilyalann agaclarma c;ok 

defa bazl biicekler, kurdlar anz olurlar. 
Onlann §Uralartnl, buralanm yiyerek 
dayamkhgma hale! getirirler, bazan da 
kmlmalarma sebebiyet verirler. Onun 
i~in kurdlar ta.rafmdan yenmekte alan 
kJslmlan miisavi miktarda yekdigerine 
karl§bnlmJ§ acit fenik ve terebentin 
ruhu ile ugunuz. Eger bunlar sandalye 
agaclan fililn gibi §eylerse miimkiin 
mertebe yiiksek boylu bir kova ic;erisine 
bu mahliilden koyup onlan ic;erisinde 
uzun miiddet durdurunuz. Sonra bir ke
nara hll'akJmz, kendi kendilerine ya • 
va§ yava§ kurusunlar. Bu ameliye de 
hitam bulunca, bozulmu~ yerlere jela • 
tinle kolay:t kan§hnp siirecek olursantz 
kafi derecede saglamla§•rlar. 
* Ipek ~arabian alelade suda ve sa

bunhyarak y:tkamak dogru degildir. 
Onlan kepekli suda hafif~e ~itiliyerek 
temizlemege c;ah§mah ve sonra tuzlu 
sudan g~irmf'lidir. Alelade c;ama§lf gi
bi Slkmamal!, bk seropetin i~ine ko -
yup oyle suyunu akltmahd•r. * Kabugu c;atlam1~, fakat ic;i akma • 
mJ§ bir yumurta, bir bardagm ic;ine bo
§alhhp iizerine su doldurulacak olursa, 
birka~ giin muhafaza edilebiHr. * Eskimi§ kuru lama bezlerile kurula
nan bardaklann iizerinde kii~Uk havlar 
ka!Jr. Bundan i~tinab etmek i~in bar -
daklan I!Jk suda y1kamal! ve soguma • 
Ianna meydan vermeden kurulamahd1r. 
0 zaman iizerlerinde hav kalmaz. 

Vilayetteki ilkmekteblerin say!Sl da 
Cumhuriyet devrinde hergiin artan taleb: 

say!Sile miitenasib olarak ~ogalmaktadtr. 
Y almz on be1 ytl i~inde kaylerde kiiylii
miiz tarafmdan yap1lan 102 mekteb vat· 

du. Kaylerdeki mekteblerin bir SlDlfllsl 
7, iki sm1fh" 4, ii~ stmfhS! 139, dort 51· 

mfhs1 1, be§ SlmfhSI ise 26 du. Biitiin vi
layette 766 kay vardu. Ancak bu kay
lerden 176 smda mekteb bulunmakta ve 
bu mekteblerde 247 muallim ~ah§lllakta
dtr. Demek ki, vilayette daha 590 kay 
mektebsizdir. Bunlardan bir k!Smmdaki 
~ocuklar, mektebi bulunan yakm ki:iylere 
gidip gelmekte. bir kJSml da kay yah 
mekteblerine devam etmektelerse de gene 
mekteb ihtiyacJ ~ok barizdir. Bunlardan 
ba,ka muallimsizlikten I I mekteb kapalt· 
du. Heniiz in§aah yeni bittiginden a~tla
maml§ 13 mekteble, in§a halinde bulunan 

istanbul liman reisligine 55 lira maa,la kontrolorliigiine Yakub, memurluguna 
Refik Ayantur, reis muavinligine 35 lira Salih, Mersin liman memurluklanna Ze
maajla Hayreddin, kontrol ba§§efiigine ki, Hanefi, Kamil, Mersine bagh tali 
45 lira maa§la Bandtrma liman relSI liman reisliklerinden Antlayaya Huliisi, 
Ziihdii Akman, §ef!iklere 40 ar lira rna- memurluklanna Muammer, N azif, Mar· 
al§a Salahaddin ve Rasih Balin, 35 lira marise Hayri, memurluguna Ali, F ethi
maa§h memurluklara $evket f\ksil, Ce- yeye T ahsin, memurluguna Attf, Fen ike
mal Seker, Basri Dalga, Faik Ozdel, 30 ye Tahsin, memurluguna Nuri, Alanyaya 
hra maa1h memurluklara $iikrii T uran, Rtza. memurluguna R1dvan, Andtkitya 
.$evki Alpay, Ziya Nuri Egesel, Kemal Saib, T a§ucuna Remzi, Pay as liman me· 
Amar, Nusrat Peral, Hamid Yagc1og!u, 

murluguna Bican. 
Hikmet Bahri, 25 lira maa§h memurluk· 

Trabzon mzntakas1 lara Mustafa Nuri, Azize Bilgen, Hayri 
Giinal, Rahmi, HtfZJ T urnah. Celal T rabzon mmtakas1 liman reisligine ~a· 
Demirkol, di. kontrolarliigiine F aik, memurluguna 

Hulk!. Siikuti, liman memurluklanna Kaztm, 20 lira maa1h memurluklara 
Erdem Kavaktan naklen Nihad, Ferid, Abdiilkadir, Nuri, Giresun liman reisligi• 
N usrat Giileryiiz, ism ail ;levki, F erid Ay ne Liitfi, memurluguna Halil, Hopaya 

Ali Rtza, memurluguna Mustafa, Ofa gut, Kemal A§tk; lim an kontrol §efiigine 
30 lira maal§a Tahir T arhan. 25 ];ra Ziya, Akc;eabada F erid, Tireboluya T a• 
maa§h liman kontrol memurluklarma hir, Pazar liman memurluguna Eyiib, 
F evzi Sarp, Hiisnii Akdeniz, Salih T u- Siirmeneye Siileyman, Tireye Mahmud, 
ranbey, S1tb Tal, 17,5 lira maa§h Jiman Vakf1kebire Naci, Samsun mmtakaSJ li • 
memurluguna Cerna! l§Jk, f evki Aydmh, man reisligine Kerameddin. liman memur· 
!brahim Erdogan, Latif $ener, Salahad- luklarma Nazif. Alaeddin, Sabri, Ab • 
din Kase, 14 lira maa§h memurluklara, diillatif, Ordu liman reisligine Sadreddin, 
Siileyman Ktvanch, Mustafa izzet, Nee- memurluguna Vecihi, Sinoba Hil';';i, me· 

d K k d U.. 'd T k 1 E d murlug· una "ahin, F atseye Ali, Unyeye me din or u , m1 unc o , sa .Y 
Bayraktar, ,Siikrii Eren, T urgud Ozoglu, Fikri. Ayanctga Raul, Voma lim an me
Ism ail Hakkt, Liitfi Sars, irian Sogiid, murluguna Temel, Gerzeye ibrahim, ine· 
ismail Giirsoy, 30 lira maa§la muayene boluya Hilmi, Zonguldak liman reisligi
heyeti §efligine Saraceddin Ergun, 25 li- ne Kaz1m, memurluklanna Sabri, Kadri, 
ra maa§h memurluklara Behire Erer, 30 ibrahim, F aik, Karadeniz Ereglisi liman 
lira maa1h liman reisliklerine Sabri Atik, reisligine Biirhan. memurluguna Meh -
Nureddin Duman, Rahmi Aydmh, Ze- med, Bartm liman memurluklarma Kad

ri, F uad, Cidde reisligine Sadtk, Amas • 
raya T evfik, Alaph liman memurluguna 
Abdiilkadir, Kayseriye Halid tayin edil

mi~lerdir. 

12 mekteb bu yekuna dahil degildir. Vi
layette ilk tahsil ~a~mda bulunan talebe 
miktan 47,882 dir. Bu mevcudiin 
28,904 ii mekteblere devam ettigine na· 
zaran, devarn nispeti yiizde 69 dur ki, bu ki, 
nispet Tiirkiyede hemen en ba1ta gelen M zntaka tayinleri 

istanbul mmtakasma bagh tali li
man reisliklerinden Canakkaleye Z eki, 
memurlan Memduh ve Serefeddin, Ban· 
dumaya Tevfik. memurlan T urgud, 
S1dd1k, !zmite N ureddin, memurlar1 Sii: 
reyya ve Sabri, Anadolukavagma Sabn 

bir vilayet oldugumuzu anlatmaktadu. 
Kay kalkmmaSl i~in muallimler tara· 

fmdan kaylerde son be§ y1l zarfmda ve
rilen konferanslann say151 4035, temsil
lerin saylSJ ise 1 036 d1r. 

A~1ga ~tkardan memurlarm 
vaziyeti 

A~1ga ~1kanlan Belediye memurlann
dan 25 - 30 seneyi ikmal edenler dog· 
rudan dogruya tekailde sevkedilecei< • 
lerdir. Bu miiddeti doldu.rmlyanlara iki 
ay tam maa§ ve iki sene de mslf maa§ 
verilecektir. Maamaf,h, Belediye bu 
miiddet zarfmda bunlan miinhallere 
yerle~tirmelie ~Bh§acakbr. Bu miiddai 
'larfmda miinhallere yerle§tirilemiy~n 
ve hizmet miiddetleri on seneyi tecavliz 
etmiyenlere, her sene i~in bi.r maa~ nis
betinde tkramyie verilecek ve kendileri
nin alakas1 kesilecektir. Ancak a~1kta 
kald1klan miiddet~e verilen a~1k maa§l 
bu miktardan tenzil edilecektir. 

Bir gazete. a'1kta kalanlarm yerle · 
rine yenilerinin ahndtklanm yalml~hr. 
Bunun dogru olmadt.~l haber verilmek -
tedir. ---y eni sigorta tarifesi 

Yeni sigorta tarifesinin diinden itiba· 
ren tatbikma ha&lanmJ~br. Bu tarife ile 
yap1lan tenzilat nisbeti yiizde 5 - 25 a· 
rasmdadtr. _, .. _.... 

Miiflis tirketin tasfiye 
miiddeti 

May1sm 21 inde biten miiflis Foniks 
de Vlyen &irketi tasfive miiddeti, bir se
ne miiddetle uzalllmtshr. -··-Birbir1erini yaralad1lar 

Feriki:iyiinde oturan Necati ile ayni 
semtte oturan Serkis. bir kavga netice
sinde birbirlerini ta§la ba§larmdan ya
ralamJs!ardJr. Vak'ay:t milteaklb iki i<av
gac• yakalanml§h!". 

-·+··-··-Agacdan dii§tii 
Fatihte Karadeniz caddesindeki ha

rab camide oturan Ya§ar adh bir ~ocuk, 
Fatih camii avlusundaki dut agacma 
~lkml§, fakat dahn kmlmas1 neticesind~ 
dii§erek yaralanml§l!r. 

Ya§ar, Cerrahpa§a hastanesinde tedavi 
altma almmi§llr. 

izmitte ~eni bir 
hadise oldu 

[Bastarat• I tncl sahffedel 

Habibin hal' ve tavrmdan §iiphelenmege 
ba1lamlj ve yedi sekiz ya.lanndaki klZ Ia· 
lebelerle fazla me•gul oldugunu ~armii;. 
fakat bunlara bir mana verememi,•ir. Fa
kat muallim Habibin, bu yavru1arla pek 
laUbaJi 1ekilde temas etmesi ve bu ~ocuk
lan, keman dersi vermek bahanesile evi
ne gotiirmesi nazan dikkatini bUtiin bii
tiin celbetmi1tir. Ba~muallim, ;~ihayet. 
muallim Habibi, mektebde ciirmii me;
hud halinde yakalamaga muvaffak ol
muj, hadise derhal Maarif MiidiirlUP:ii
ne, Vilayete, Adliye ve Vekalete bildi
rilmi§, tahkikata ba;lanmt;llr. Tecaviize 
maruz kalan ~ocuklann ifadesi almdtgl 
vakit, muallim Habibin, kendilerini ke

man dersi vermek i~in evine gotiirdiigii 
vakit yaptlgt §eyleri anlatm"lardu. Mu
allim Habib, sorguya c;eki\d:l,ten sonra 
derhal tevkif edilmi1tir. Adli tahkikata 
devam olunmaktadtr. hmit muhi1indc 
~ok fena bir tesir buakan bu h5disenin 
muhakeme.ine yakmda ba;lanacaktn. -Afrikadaki Fransiz 

miistemlekeleri 
Paris I (a.a.) - Meb'uslardan Jean 

de Beaumont, parlamentoya kanuni bir 
teklif tevdi etmi0tir. Bu teklif, halihaz:r· 
da F ranSIZ mandaSI altmda bulunmakta 
alan Togo ve Cameroun·un Frans1z 
miistemlekesi haline getirilmesi §eklinde • 
dir. 

Bomontide miisamere 
KIZllay Beyoglu §Ubesi tarafmdan ya· 

nn ak§am Bomonti bah:;esinde giizel bir 
miisamere tertib edilmi§t ir. Bilyiik bir 
revii ve balet heyetinin bulunacag. mii
samereye Zozo Dalmas da i§tirak edc
oektir. 

Miinakalat Vekaleti demiryolu komiser· 
ligine Hamdi. Salahaddin Kllllta§ ve 
komiserlik katibligine de Sezai tayin o

lunmu~lardu. 

Gafenko'nun Ankara 
ziyareti 

Ankara. 1 (Telefonla} - Romanya 
Hariciye Nazm Gafenko'nun Ankaray1 
ziyaretine aid program hamlanmJl gibi
dir. Romanya Hariciye N azm, haziramn 
I 0 unda Daua vapurile Kastenceden is
tanbula gelecek. r1ht1mda Vali, Merkez 
kumandam, ve Hariciye Vekaleti namma 
protokoldan bir zat tarafmdan kar§tlana· 
caknr. 

Ayni gun ak§am Ankaraya hareket ede 
cek alan misafirimiz, aym 11 ind• 1eh
rimizde olacak ve Ankarada iic; giin ka
lacakttr. Gafenko'nun Cumhur Reisimiz 
tarahndan kabul buyrulacag1 anlaSIImak
tadtr. Romany a Hariciye N azm ~ere fine 
§ehrimizde Hariciye Vekaleti ve Roman· 
ya sefareti tarafmdan siivareler verilecek
tir. Hazirantn 13 iinde Ankaradan miifa· 
rakat edecek ve merasimle te§yi edilecek 
olan Romanya Hariciye N azm. 14 ha· 
ziranda o~le iizeri, Da~ya vapurile i:tan
buldan Pireye hareket edecek ve nh

tlmda mera<imle ugurlanacaktu. 

Galenko Atinaya da gidecek 
Londra, I (Hususi) - Romanya 

1-lariciye Nazm Gafenko gelecek hafta 
Ankarayt ziyaret edecektir. M. Gafenko 
Ankaradan sonra Atinaya giderek, Yu· 
nan ricalile de gorii§ecektir. ----.... ..... _ 

Olen kay1k~I 
cAksu. vapuruna vin~le yiikleti!Pn 

karyola somyalanndan birinin vi,ten 
kayarak ba§ma isabetle ag1r surette ya
ralanan kay:tk<;l Rizeli Ahmed, Beyog
lu Beled1ye hastanesinde i:ilmii§tiir. ---Gozleri gormiiyor muydu? 

Mercanda oturan hamal $uayb, diin 
Beyaztd Elektrik idaresi oniinden ge • 
,erken biiyiik vitrine ~arpm!§, cam kl
flhnca muhtelif yerlerinden yaralan • 
ml§llr. 
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BURSA MEKTUBLARI 

Bursa- Karakoy hatt1 
Bu hatbn in~as1 garbi Anadoluda viicud 
bulacak ehemmiyetli bir turizm ve ekonomi 

hareketine temel te~kil edecektir 
Bursa (Hususi muhabirimizdeo) -

On bir senedeoberi Bursamn Parti kon· 
grelerinde her YII tekrarlanan turizm ve 
ikttsad bakmmdan hayati denecek dere
cede mlihim bir dilegi vardtr: Bursayt 
Karakoye veya Bilecige demiryoliie bag
lamak... 

Deviet~e esas itibarile yapbnlmast ka
rarla!ml§ ve kabul edilrni§ bulunan ve 
hatta ke,ifleri dahi yaptlan bu hatttn ye
ni be, senelik demiryolu planmda yer al
rnasma intizar olunmaktadtr. Ge<;en ytl
larda Naha Vekili Ali Cetinkayaom 
939 in§aat ythnda bu hatta ba§lanmaSI • 
nm mukarrer bulundugunu Belediye re· 
isimize vadetmi§ olmast da hatltn vaptl
mast zamanmm arhk pek yakla§mt! ol • 
dugunu i§aret ettnektedir. Y eni biit~ede 
derniryollan in§aatt i~in kooan tahsisatm 
ehemmiyetli bir yekun te1kil ettnesi; bii
yiik Millt Sefimiz lnoniiniin ugurlu ve 
mubarek elile ba§lanmt§ olan memleketi 
demir aglarla orrne siyasetioe bu sene da
ha geni§ ol~iide bir htz verileceginin ala
metidir. 

Karakoy hattt Bursa idn ilk planda 
ikhsadi bir zarurettir. Aynca askerlik ve 
turizm itibarile de bu hattm biiyiik bir 
l<tyrnet ve ehemmiyeti bulunacag1 §iiphe 
gotiirmez bir hakikattir. 

Memleketin belkemigini te1kil eden 
ikttsad i,lerinde kalkmma mevzuu bahso
lurken miitekasif bir niifus sahaSJ olan 

Bursa ve hioteriandmm Karaki:iy]e birle~
lirilmesi yalmz Bursanm ihtiyact degil, 
ayni zamanda orta ve i~ Anadolu hesa
bma da bir liizum ve zarurettir. 

ile olan miinasebetlerinin bir can dama
ndtr. Su halde bu damara liizumu kadar 
ehemmiyet, ktymet ve kuvvet verilrnek 
laztm gelmektedir. 

Muvasala ve miinakale bakumndan 
diger bir~ok hatlannltZdan ziyade i!liye
cegine asia 1iiphe olmtyan Karakoy • 
Bursa hatttmn Bursayt ikttsaden ihya 
edecegi rnuhakkakttr. 

Bursanm yiiziinii, yazm buraya ban· 
yolar i~in veya geJCmeye gelenler giildii
riir. Ticari hareket yazm ve koza ile tii
tiin mahsullerinin idraki giinlerinde canlt 

olur. Ktitn adeta miinzevi bir hal alan 
Bursaya bir Karakoy hath can verecek-
tir. 

Ahi daglanndan ge~en Karakoy yolu 
kt~tn ekseriya karla kapandtgmdan Ana
doluya sevkiyat pek mii~kiil olur. Bittabi 

Anadoludan kt$ ortasmda Bursaya gel
mek mecburiyetinde bulunanlar da bu 
zorluga katlantrlar. Halbuki, bir Kara

koy hath, kt! tatilinde de Ankaradan ve 
Aoadoludan Bursaya ve Bursa kaphca
larile U!udaga miiteveccih bir aktn do
guracakttr. 0 zaman banyo almak, isti
rahat e!mek veya kt$tn spor yapmak isti
yenler buraya kolayca, rahat<;a, ayni za
manda ucuzca seyahat edebileceklerdir. 
Bittabi bugiinkii §erait boyle bir akmt 
doguracak vaziyette degildir. Buradan 

ve civardan stk SJk Ankaraya ve Anado
luya gidip gelecekler i~in de bu hat em• 
niyetli ve rahat bir vastta olacaktrr. Oto· 
biis kazalanndan iirkenler bu yoldan se
yahate ~tkarlarken nerede ise hayatlartm 
sigorta ettireceklerdir. Hatta bunun i~in 

Bursadan Ankaraya gidecek oianlar ve
ya Ankaradan buraya gelip de donecek 
olanlar ekseriya Mudanyadan istanbula 
gitmekte ve oradan Ankaraya hareket 
etmektedirler. 

Hulasa bir Bursa - Karakoy hatttnm 
in~as1 garb! Anadoluda viicud bulacak 
ehemmiyetli bir turizm ve ekonomi hare
ketine temel te§kil edecektir. 

Musa Atar 

Kurultayda 
_ <Ba~tarat• I fncl sahl/ede) 

inci maddesi hakkmdaki ajagtdaki encii
men mazbatast okunrnu§tur: 

«C. H. P. be1inci Biiyiik Kurultay1 
Yiice Ba,kanllgma, 

T ekrar giirii§iilmek iizere enciimene a
lman nizamnamenin 28 inci maddesi 
Ba§Vekil ve Parti Gene! Sekreteri haz1r 
olduklan halde tetkik ve miizakere edil
di. 

Ba§Vekil tara/mdan verilen izahatta 
Genba§kurca bu hususta yapdm1§ alan 
teklifin Gene! Sekreteri aza stfatile Parti 
hiikiimetlerine i§lirak ettirmek maksadm1 
istihdaf ettigi anla§llrnl§ ve enciimenin ev
velki ve §imdiki kanaati de bu merkezde 
bulunmu§ olmakla liizumuna inaml1p bu
raslm tahattur ettirmek i~in maddenin a
§agJdaki §ekilde yazdmas1 muvaftk giiriil-
mii§tiir: 

Tadil Jekli: 
-I 

«28 inci madde - Gene/ Sekre(er.in 
Parti biikumetine aza olarak girmesi te
min olunur.>> 

Enciimenin teklifi tasvib edilmi§ ve 
bu suretle nizamname iizerindeki miiza
kere tamamlanarak nizamnamenin he
yeti umumiyesi ittifakla kabul olunmu§ 
ve bu netice siirekli alkt§lanmt§ltt. 

Program miizahereleri 
Bundan soora program miizakerele • 

rine ge~ilmil ve soz alan Kaztm N ami 
Duru, yalmz birka<; sene degil, istikbale 
de §ami! olan tasavvurlarm anahtarlan -
nm toplanmt§ oldugu programdaki pren
siplerin Keamlizm yolu olduguna i1aret 
ederek Kemalizmin esaslanm halkm an
hyacagt bir dille anlatan bir kitabm Par
ti tarafmdan bashnlarak dagtttlmasmt te
menni eylemi§tir. 

Programm yedinci maddesinin miiza
keresinde soz alan Hikmet Bayur, Em -
lak Bankasmdan emlak terhini suretile 
yaprlacak ikrazatm ba1ka bir bina yaptt· 
nlmtyacai!J hususundaki kayda itiraz et
mi§ ve bunun kaldmlm•smt istemi§tir. 

Bundan sonra, yurdda§lan ev sahibi 
yapmak hususundaki prensip iizerinde 
miizakereler cereyan etmi§, Miimtaz 
Okmen, Ahmed !hsan, Galib Demirel, 
Receb Peker ve Hikmet Bayur miitale
alarmt .Oylemi§lerdir. 

Mi.iteaktben, kurulacak fabrikaiara a
id madde iizerinde konu§ulrnu§, bu fab
rikalarm havadan ya01lacak taarruza kar
l' korunmast i1inin Parti programma gi
recek bir mesele le§kil etmedigi kanaati
ne vartlmt§ltr. 

450 bin niifuslu bir vilayetin en zengin 
ve en kalabahk niifusunu banndtran par
~alart Karakoy yolu giizergahmdadtr. 

inegol ve Y eni1ehir kazalan Bursanm 
birer zahire ambandtr. Bursanm Kara • 
koy yolile ve kamyonlarla Anadoluya 

sevkettigi tiiccar e§yast, mahsuiat ve ma
mulat <;ok ehemmiyetli bir yekuna balig 
olmaktadtr. Bunu Ticaret Odammn is

tatistikleri bariz bir surette gostermekte
dir. Bundan b31ka Anadolu §ehirlerile 

Ankara ve Bursa arasmdaki yolculuk 
hep bu yoldan yaptlmaktadrr. (97) ki

lometre uzunlugunda olan yolun hemen 
muhtelif noktalarmda ya bir yolcu oto
biisiine veya tiiccar e§yast gotiiren bir 

kamyona rasiamr, Aynca arabalarla ya· 
ptlan sevkiyat da hesab edilirse yolun 
nekadar i1lek oldugu ve yaptlacak bir 

hatltn imal masrahm siir'atle ~tkaracagt 
kolayca anla§tltr. Bunlardan maada !ne

goliin kereste sevkiyatl yalmz ba1ma her· 
giin bir mar§andiz katanm i1Ietebilecek 
bir yekt'ln tutar. 

Miyami'de intihab ) Programtn dordiineu maddesi muza
.._ __ ,;;_____________ kere edilirken Durak Sakarya, lisanda 

Karakoy istasyonundan bagaj, seyn 
hafif ve mesaieri paket olarak ge~en 
muhtelif e§yamn kilolarile aynca vagon 
halindeki sevkiyat yekiinu da §ayam dik
kattir. 

936 senesi zarfmda Bursa ve havali
sinden geierek Karakoy istasyonundan 
Anadoluya sevkedilen e§ya 20,163,084 
kilodur. Karakoyden Bursa istikametine 

ge~en miktarsa bundan biraz daha faz
Iadtr. Yani bu istasyondan senede a§agt 
yukan 45 milyon kilo e§ya gelip ge~ • 
mektedir. 

Otobiislerle doiruca Eskitehir ve An· 

4 ' .L.. t-
' I 
' 

•' 

karaya yaptlan sevkiyat gene aynd1r. Florida - Miyami'de zencilerin inti
Sir de yalruz vagon halinde sevkedileo lh~tbata i~tirak etmemelerini temin mak
bir rakam var: Bu rakam 936 senesinde sadile Ku- Klux- Klan te~kilatmm bir 

tedbiri: Bir zenci maketi direge astl-
354 vagona balig olmu§tur. Goriiliiyor • Bu zenci rey verdi • 
ki Karakoy istasyonu Bursanm Anadolu 
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Andre, gtrtlai!Jm birhayli temizledik

ten sonra, paravananm arkasmdan seslen
di: 

- Akjamki yemek pek kiiliisti.ir jey
di de gil mi Mizzi > 

- Evet ama, adamaktlh ah§tJTdm. 
Andre, elinde bir di1 ftr~ast oldugu 

halde meydana ~tktt. 

- Benim yemek yiyi§im seni sinir
lendiriyor. T uhaf §ey ... 

- Celio oldugum gece, beni sevdi
gini iddia eden adam nka basa karm do
yurursa, bu beni sinirlendirmez ... 

Ya! Eh. ala! 
- Sinirlendirmez, igreodirir! 
- Vah vahl Teessiif ettim. 
Andre, tekrar paravanamn arkasmda 

kayboldu ve gargarasma devam etti. 
Gargara sesi oyle fena geliyordu ki Miz
zi seslenmeye mecbur oldu: 

N e yaptyorsun orad a, kuzum? 
Gargara yaptyorum. 
Ne §airane §CY! 
AJt§IDI§Im. 
Vaz ge~melisin. 

- Adam sen de! Hesablarsan, hace
risemav1 gelinciye kadar dijlerimi topu 
tapu be1 defa daha ytktyabilecegimi gO
riirsiio! 

le: 

Mizzi bir lahza dii,iinceye daldt: 
- Evet, dedi, maalesef bu dogru. 
Soora, daha yumu§ak ve tath bir ses-

- Gel, oyleyse, diye ilave etti. Y a-

son zamanlarda kullamlan ecnebi keli -

melere temasla tiirk~eye hiirmet edilme
sini istemi§tir. 

Ilk tahsil meseiesi goriijiiliirken de 
~cugun bu tahsili be~ senede yapttgt •oy
lenmi§, Maarif Vekili verdigi cevabda 

mecburi tahsile tabi 2 milyon ,ocuk ol

dugunu, halbuki Vekaletin bunun an -

cak ii~te birini okutabildigini beyan et -
mi§tir. 

Hasan Ali Yiicel, be1 senelik ideal ta

hakkuk ettikten sonra ilk tahsilin ileride 

6 - 7 hatta sekiz seneye de ~tkanlabilece
gini anlatmt§, be§ senelik ilk tabsili mii

kemmelen yapabilmek i~in katedilecek 

daha ~ok mesafeler bulundugunu kay -
detmi§tir. 

Programtn diger maddeleri iizerinde 

hi,bir miizakere ge~memi§, heyeti umu

mryeSJ kurultaym tasvibine iktiran eyle 
mi§tir. 

Bunu takiben okunan enciimenin ra • 

poru da kabul edilerek yartn saat 15 te 

toplanmak iizere i,timaa nihayet veri! -
mi§tir. 

Biiyiik kurultay yarmki toplanltsmda 
Dilekler enciimenmm raporunu tetkik 
edecektir. 

nrma gel de beni sevdigini soy le. 
- Geliyorum ... Bir dakika! Pija

maml unutmu§um. Ne sersemlik yarab
bil 

Ve Andre, paravanamn arkasmdan, 
yalmz bir i<; pantalonile meydana ~rktt. 
Bu ktyafetle, hayli giiliinc olmu§tu. Miz
zi, kendisini ciddi bir bakt§la slizdii: 

- Azizim, dedi, manzaramz pek ro
mantik degil. 

- Aman §U gomlegi ver, gtyeytm 
bari. 

Andre, Mizzi'yi beklemeden, oradan, 
dantelalt bir penivar ele ge,irdi. Bu kt· 
sactk §eye sanmp sarmalanarak, kabil 
oldugu kadar ortlinmege ~alt,tt. Mizzi, 
bu ktyafetle biisbiitiin maskara hale gelen 
kocastm, kahkahalarla giilerek seyredi
yordu. 

- Aman Andre, dedi, pek 1900 
vodvil modeli oldun. 

- Sende de tam manasile 1939 sek
sapeli var. 

- T e1ekkiir ederim; iltifat ediyor -
sunuz. 

- Gel seni kucaklayaytm. 
- Ben de onu rica edecektim. 
Andre, Mizzi' yi kollan arasma aldt. 

F akat, ayagmdaki ~orablar ye baldmm 

Prens Pol Berlinde Molotof'un nutku IS§Cumhuriyet--1 
(Ba~taratt 1 fncl aahlfede) 

Belgrad gazetelerinin ne,riyatt 
Belgrad I (a.a.) - Yugoslav gaze• 

teleri, Yugoslav Kral Naibi Prens Paul 
ile Prenses Olga'mn Berline yapacaklan 
resmi ziyaret hakkmda bir~ok haberler 
oe§retmektedirler. Gazeteler, bu tezahii
rlin ehemmiyetine i1aret etmektedirler. 

Samouprava gazetesi, ba,makalesinde, 
Almanya • Yugoslavya miinasebatmm 
bir tarih.;esini yaphktan sonra §oyle de -
mektedir: 

« Yugoslavlar, Alma !I dostlugunun bi
zim i~in ne demek oldugunu ve bu dost• 
]ugun yalmz bizim i~in degil, Balkanlar• 
daki ve bu itioarla biitlin Avrupadaki 
biitiin dost ve miittefiklerimiz i~in bir 
sulh zamam te,kil ettnekte bulundugunu 
pekala biliyorlar. halya ile olduiiu gibi 
Almanya ile de ~ok tabii ve dostane kom
§uluk miinasebetleri idame ediyoruz ve 
bunu yaparken hath hareketimizde ev • 
velce tesis edilmi! olan direktiflerden ve 
tespit edilmi~ buiunan yoldan inhiraf et
tigimiz takdirde biiyiik bir mes'uliyet al
tma girecegimize kani bulunuyoruz.» 

Bu gazete, bundan sonra Kral Naibi 
Prens Paul ile Prenses Olga'mn Berlini 
ziyaretlerinin Yugoslavyamn Alrnanyaya 
kar~1 yaptct siyasetinin mutantan bir teza
hiirii olacagtnt yazmaktadtr. 

Samouprava, §Oyle devam ediyor: 
«Prens ve Prensese bu seyahatlerinde 

biitiio milletin sempatileri refakat edecek
tir. Ciinkii millet, bugiin hududlarmda 

hiikiim siirmekte olan sulhtan ve kii~;iik 
biiyiik biitiin kom1ulan tarafmdan Yu -
goslavyaya kariJ. gosterilen itimad ve 
hiirmetten dolayt Prens Paul' a 1iikran 
borcu oldugunu miidriktir.» 

lngilterede askeri manevra· 
lar nas1l olacak? 

Londra I (a.a.) - Deniza§trl kuv
vetler umumi miifetti1i, bundan boyle 
1mparatorluk Biiyiik Erkanrharbiyesinio 
gaybubetinde askeri manevra ve talimle
rin idaresine otomatik surette memur edi
lecektir. 

Kara kuvvetierinin umumi miifetti1i, 
milislerin, garnizonlardaki muntazam 
kuvvetlerin, tayyare dafii kuvvetlerin, sa• 

hi! miidafaaSI kuvvetlerinin ve ihtiyat or• 
dusu ciiziitamlanmn tefti1inden mes'ul o• 
lacakttr. Ordu meclisine iki umumi mii • 
fetti1 dahil bulunmaktadtr. 

Diger taraftan General Sir Robert
Gordon. Finlayson, terfi edilmi§tir. Ge-

neral H. M. Wilson, Mtstrdaki lngiliz 
kuvvetleri ba,kumandanhgma tayin edil
rni§tir. 

lsve~ parlamentosu 
toplamyor 

Stokholm I (a.a.) - !yi ma!Gmat 
aimakta olan mehafile gore, hiikumetin 

yakmda i<;timaa davet edilecek olan par
lamentoya Aland adalanmn askerile§ti· 
rilmesi hakkmda Finlandiya ile lave~ a
rastnda akdedilmi1 olan itilafm tasdikmt 
tehir ettnesini taleb eylemesi muhtemel -
dir. 

Bir<;ok gazeteler, Sovyetlerin ittihaz 
etmi§ olduklan hath hareketin siyasi me
hafilde kuvvetli bir tesir hast! etmi1 ol -
dugu miitaleasmda bulunmaktadular. 

Diger taraftan hiikGmetin deniz in~a
attnt tahdid eden lngiliz - lsve~ deniz iti
lafmm tasdikmt tehir etmesi de miimklin
diir. Zira efkanumumiyenin miihim bir 
k!Siru, bu itilafz 1imdiki beynelmilel ahval 
ve 1erait dahilinde mevsimsiz addetmek
tedir. 

Fransada yeni kur'a efradi 
Paris I (Hususi) - Hlikiimet 1918 

smtfma mensub kur' a efradmt oniimiizde
ki sonbaharda silah al tma ~agrrmaya ka
rar vermi§tir. Buniar 13 ay talim gore • 
ceklerdir. 

stkan jartiyerler, birdenbire gene kadmm 
nazart dikkatini celbetmi§, i~ine bir tiksin
ti vermi§ti. 

- Andre, dedi, ~rablartm rica ede
rim ~tkar. Bu manzara hi~ ho§uma git-
mtyor. . 

- iyi ama terligim yok. Oyle palas 
pandtras yola ~tkttk ki, yamma ter!ik al
magt unutmujum. 

0 esnada bir inilti oldu. Mizzi sordu. 
- Bu ~iiriiltii nedir > 
- Lavabonun muslugu, bozuk, ka-

panmtyor. 
- Aman ne sinirii 1ey! 
- Aldtrma yavrucugum. Bak *afak 

sokiiyor ... A,ktmtzdan ba1ka birjey dii
§iinmiyelim. 

T ekrar kucakla§ttlar: fakat muslugun 
gurultulu sesi, tekrar i§itildi. Mizzi sinir
li bir tavula: 

- Bu musiuk asabrmt bozuyor, di
ye haykrrdt. Rica ederim §Unu nka. 

Andre yalvardt: 
- lnsaf et Mizzi. Bir elimle seni kucak 

laytp, 0biir elimle musiugu naSJ] ttkanm? 
Kulagtm oraya verme, giirliltiiyli i§itmez
sin . Kar§tmtzdaki §U ideal 1afaktan baj· 
ka bir §eY dujiinmiyelim. Bak, ne hari
kulade manzara l 

!Ba~makaleden devamJ 
savat esasma dayanan bir kar§thkh an
la§ma» akdini ileri siiriiyor, !§te nutukta 
miiphem goriilen en mllhim nokta budur. 

Birinci teklif kar§tsmda, hududlanrun 
kafi derecede garanti edilmedigini soyle
dikleri zaman, biiyiik garb matbuatt Sov
yetlere hak vermek mecburiyetinde kal
mt§tl. Bilhassa §U sualler ~ok yerinde idi: 

I - Polonya ile Romanyaya yapaca
gtmtz yardtmlardan dolayt Alman taar
ruzuna ugrarsak vaziyetimiz ne olacak? 

2 - Bir harb vukuunda, siz demokra
siler miinferid sulh imzalarsamz biz Al
manyaya kar§t yalmzba§tmtza ne yapa
nz? 

3 - Polonya ile Romanya iizerinde 
anla§ttk. Kabul. Fa kat Balttk devletlerini 
de i~ine alan bir garanti sistemi kurulma
dtk~a hududlanmtzm emniyetinden bahse
dilebilir mi? 

Paris ve Londra Hariciyeleri, ii~ haf
tadanberi bu mahzurlan gidermiye ugra
§tyorlardt. Nihayet F ransamn ilhamile 
yeni bir §ekil bulunarak Moskovaya bil
dirildi. Bu 1ekle gore, Ruslann ileri siir
diigii mahzurlar hemen tamamen ortadan 
kalkmt§ bulunuyordu. <;:iinki, Rusya, 
!ngiltere ve Fransa arasmda imzalanacak 
olan muahede, bilhassa §U ii~ vaziyette 
kendiliginden i§liyecekti: 

I - Dogrudan dogruya akidleden 
birine miiteveccih bir tecaviiz halinde. 

2 - T amamiyeti akidler tarafmdan 
garanti edilmi§ herhangi bir devleti he
clef tutan bir tecaviiz vukuunda. 

3 - Kendisine garanti verilmemi§ di
ger bir devletin bu ii~ devletten birine mii
racaati takdiri11de. 

Goriiliiyor ki, Milletler Cemiyetinin 
kollektif emniyet sisteminden hemen de 
farkstz olan bu proje, Ruslar tarafmdan 
ileri siiriilen mahzurlan kamilen ortadan 
kaldtrmt§ bulunmaktadtr. 

Bu vaziyet kar§tsmda, Moiotof'un 
«tam miisavat esastna dayanan kar§thkh 
anla§ma» ibaresile ileri siirmek istedigi 
mukabil tekliflerin nelerden ibaret ola
cagt merakla bekleniyor, 0~ devlet ara
smda hararetie devam eden miizakerele
rin §U birka, giin zarfmda gosterecegi 
safha vaziyeti herhalde aydmlataeakttr. 

Simdilik, Rus Hariciye Komiserinin 
nutkuna bakarak, Moskova hiikumetinin 
son derece ihtiyath ve temkinli bir siyaset 

Belediyenin nazart dikhatine 
Beyazzdda Soganaga mah~lles!nd<> Ya

kubaga sokagmda 10 numarada oturan S, 
Akal lmzasile aldtgmuz b!r mektubda deni
!lyor kl: 

cGazeten!z!n 25 mayt.S tarlhll niisttasmda 
(Giiriiltii yapan esnaf cezalandtrll.tyor) ba~
hkh haberl sevlncle ol<udum. Sevlncle dl
yorum, bu giirii!tii liln!n kurbanlarmdan 
b!ri de ben!m. 

Beyaztdda. oturmaktayun, evlmln hemen 
yamnda bei altl kadar ba!urc1 diikkAn1 var. 
dtr. Ak§amlan ev!me dondiigiim vaklt. hu
zur l~lncle blr b~ d!nlemenln lmkiun yok
tur. Her an tokmak darbelerinln seslnl din· 
lemege mahkiimsunuzdur. 

Zaman!a bu giiriiltiiyii de hazmeder ol
duk. Fakat hergiin muntazama.n, sabah1n 
alttSmdan ltlbaren b~layan bu huzursuz!ulo 
tempoouna. arttk tahammiil edemez vazi
yettey!z. 

Giin!erdlr bu giiriiltii yiiztinden muota.. 
zam blr uyku ha.sretiylz. Aynl halden bii
ttin mahalle balk! da mfu;tek.ld!r. 

lilehlrde giiriiltii lle miicadele edliirken 
blr maha!le orta.smda bu kab!l esnaf1 ba
rmdumanm ne kadar do1';ru oldu~unu tak
d!rlntze btraklyorum. 

Sabahtan ak§ama kadar d!dlljerek ~·~
trl!'trntz koca blr gi!niin saytlt istlrahat sa
atlerlnde de giiriiltii dlnlemek hi~ de zevk!l 
bir §ey olmuyor. 

Bu hususta Beledlyenin ehemm!yetle na. 
zan d!kkattnl celbetmenlz! ve mahalle ara
smdak.l bu esna.fm §ehr!n yakm ve miina
slb bir yerlne nak!llerinl temln etmesl !~In 
de!iilet!nlz! diler!m.> 

Ohuyuculartmtzdan Rii~tii Dih
tiirh ve Malharamn Gazibey ma
hallesinden Akil oglu Haydara: 

§lkAyet mektubunuz a!Akadar makama 
gonderllmlljtlr. 

Pendikliler iyi su istiyorlar 
Pendikte Ankara caddes!nde oturao Nus

ret Tezcan lmza.slle ald!~untz blr mektub
da den!l!yor k.l: 

cMlibadll ve mUhaclrler!n l.skAnma tan
sis edllen Pendik koyii, sak!nlerln! hayatm 
en milhlm lht!yaclarmdan blrl olan l~me 
suyundan yz!lardanberl mahrum btrakmll'· 
tu. 

Evvelce muhtarhkla idare olunan bu yer, 
§imdi be!ed!ye !le ~evrildl~l halde gene te. 
~bbiisatmda mliessir olmamakta ve ma .. 
hallen !ttlhaz edllen tedablrse maksad ve 
dfu;iincelerlnln temlnlne gayrlkil.fl gelmek
ted!r. 

Pek dar b!r biit~e tie mfu;kiil vaz!yette 
kalan beledlyem!ze Cumhur!yet hiikumetl
nln yap.acaltt yarollnla yurdun bu ktymet
tar par~asmda lyl blr suyu para.stz !~mek 
flrsatm1 kazandiracagxna emlnlm.,. 

Hastaneye ahnmtyan bir vatandaf 
Galatada Necatlbey caddeslnde Slroz o-

takib etmekte oidugunu tespit edebiliriz. tellnde oturan Ha!U ibrahlm ispllnde blr 
Hakikaten, lharid siyasetlerini «oteden- vatanda,, matbaamtza gelerek b!ze §unlan 
beri istila hareketlerine kar§t koymak» soy!edl: 

kl . d b .. · • M I f · I • cFlttktan amellyat olmak mecburlyetln.. 
§e m e te aruz etttren ° oto • soz en- de bulunuyorum, istanbuldakl ha.stanelerln 
nin ba1ka bir yerinde italya ile Rusya heps!ne, Sthhlye miidiirlii~tine ve V!lil.yete 
arasmdaki Iicari miinasebetlerin «hissedi- miiracaat ettim, ha.stanelerde yer yoktur, 
lir derecede kesbi salah ettiginden», AI- dlye ben! almadllar. Fena vaz!yettey!m, ben 

de bu memleketln evlil.dtyun. Bu derdime 
manya ile de Iicari miizakerelere «yakm- blr ~are bulunma.smt rica ederlm.> 
da yeniden bajlanacagmt umdugundan» ( 
bahsetmi§tir. . 

kinde ya§adtgtmiz buhranh giiniere 
belki faydaSJ dokunacak olan bu yumu
~ak sozler aynca, Sovyet Rusyanm, ide
oloji ile politikayt birbirinden farkh gor
mesi ve hareketlerini oha gore tanzim et

YENIESERLER 

Mehmed Akif 

) 

mesi baktrrimdan da iyidir. 
Moiotof'un mtiphem nutku, beynei

milel siyaset dlinyasmm !imdilik bir dur
gunluk devresi ge,irmekte oldugunu ac;tk
'" gosteriyor. 

NADIR NADI -·---Havanaya iltica eden 
Yahudiler 

Havana I (a.a.) - Saint Louis ge
misindeki 1 04 kadm ve ~ocuk miilteci 
kiiba Reisicumhurunun kammm gelini 
Madam Laredo'ya miiracaat ederek ka
raya .;zkmak miisaadesini istemi1lerdir. 

Bununla beraber hiikumet memurlan, 
Saint-Domingne admdaki F ranstz vapu
rile gelmi1 olan 14 Y ahudi miiltecisinin 
karaya ~tkmasma mani olmu,lardtr. 

Vapur, Haiti'ye dogru yoluna devam 

Andre kolunu uzatmt§, biitlin Londra
Yl kucaklamak isteyen geni§ bir iestle, da
ractk pencerenin ~·r~eveledigi manzaray1 
gosteriyordu. 

-VI
Kumar ahlakstzhkttr 

Enghien' de, kumarhanenin saati lleniiz 
yirmi li~ii gosteriyordu. Gazino halkmm 
umumi lakaydisi ic;inde i1leye i1leye sa
baha yaklajan saatlerden hic;birisine ku
lak asan olmamt§h. 

Gaspar, salonlart dolduran kumarbaz
larla, kendisi de farkma varmadan, bir 
ruh ve fikir birligi etmi§, kumar ve saat 
mefhumlanmn biribirine tamamen ztd 

olduguna kat'i bir kanaat getirmi1ti. Kay· 
bedileo zaman n'astl olsa ele ge~erdi. A

sti mesele masaba§mdaki yerini ve cebin
deki parasmt kaybetmemekti. Saatine 
bakmak suretile ge~irilecek beyhude da
kikalar, belki de biiyiik bir kagtdm elden 
ka~masile, yahud kar,tdaki oyuncunun o
niinde duran fi1 ytgmmm ktsmetten ~~k
masile neticelenebilirdi. Vakit, her yerde 
nakkiddi, kumar masast miistesna! 

Kafasmdan bu dii§linceler ge~erken, 
eli, tam o dakikada online siiriilen on ii
~iincii fi1 destesini ok§uyordu. Bu son des
te, mecmu servetini dart yiiz bin franga 

hayah ve eserleri 
Ve 

70 muha.rririn yaztlan 

E§Tef Edib, bundan bir miidde{ evvel 
ne~rettiil'i cMehmed Akif: Hayah, eser
Jeri ve 70 muharrirln yaztlan. isimli 
giizel eserine zeyl olarak - biiyiik §airin 
cenaze merasiminde ve daha son.ra ter
tib olunan ihtifallerde soylenen nutuk· 
ian ve bu miinasebetle yaz1lan makale
leri - ikinci bir cild halinde tQplamt§ ve 
ne~retmi§tir. Miiellif, istiklal mar§I §a· 
irine hasrettigi ilk eserile oldugu gibl, 
bununla da Akifi taruyanlan ve seven· 
leri kendine minnettar btrakmz~ttr, 

Amok 
Maruf Avusturyalr muharrir Stefan 

Zweig'in eserleri arasmda en me§huru 
olan Amok, arkada§tmtz Hamdi Varoglu 
tarafmdan tiirk'ieye terciime olunmu§ 
ve Hilmi Kiitiibhanesince ne§redilmi~tir. 

Bu cazib romam karilerimize tavsiye 
ederiz. 

~tkarmt§lt. 
O., ~eyrek saattenberi ~ansi donmii§· 

tli. 1naanlar da dahil oldugu halde, her 
1ey Gaspara giiliimsiiyordu. Talih giiliim 
sliyordu; diin akjam biitiin kiistahhgmt ta• 
kmmt§ olao Krupye gliliimsiiyordu; ken• 
disine bin frank odiin~ verip oyuna ortak 
ettigi kadm giiliimsiiyordu. 

Biitiin bu gliliimsemeler arasmda, Gas• 
par'm fazla ciddi durmasma liizum ve 
imkan yoktu. 0 da giiliimsiiyordu. Yiizii, 
gizlemek istedigi i,inin sevincini bir ay• 
na gibi aksettiriyordu. 

Krupye, kemali hiirmetle kendisine 
donerek haber verdi: 

- o~ bin iki yiiz lliiye bir banko. 
Gaspar, azametli bir lakaydi ile cevab 

verdi: 
-Banko! 
Masanm etrafm1 dolduranlarm kendi

sioe kat§l aldtk!art ~ekingen ve hiirmetkar 
vaziyete, ~imdi bir de hayret inzimam e· 
diyordu. Gaspar, verilen kagtdlan aldt ve 
oyun, onunla, kar§tstnda oturan, ktrml• 
z1 yiizlii, ihtiyar Amerikah kadm arasm
da ba,ladt. Gaspar, gayet tab it bir eda ile: 

- Dokuz I dedi. 
Krupye, Amerikah kadma hitaben: 

.<Arka:n var> 



(merakh ~eyle..-f ( 
Diinyamn en biiyii'k bileti ~==-=--::===--=------------------" 

Kum ~ollerinde ... Bir~oklanmz bi
Hr ya, uzak yer -
Jere seyahat edil
digi zaman insana 
defter tarzmda bir 
bilet verirler, icab 
cdildik<;e yaprak -
Jar kopanhr, mak -

[ Gefen defa ~·k- r::---:--------''"-----------, 
m11 olan k1S1mlann 
hulasasr: ] can F ab
rel kimsesiz bir Fran
SIZ ~ocugudur. M ek
teb lalilinden istifa
de ederek A!rikada 
biiyiik sahra civarm
da Gao'daki ktt'a
larm birinde zabit 
amcaSI Robert'in ~a
nma gilmek iotiiJor. J .. --ooc_j_l--' 
Fa kat ljolda ,,anke
SICI~e parasmt ve 
biletlerini {ald~rdtiit 
i(in ba~mdan binhir 
macera ge{iiJor. Ce- L----------------'-----_:'-_-.J 

telsizle Gao istasyonunu vaziyetten ha
berdar etti ve iki gencin ak1betine alaka 

sud olan menzile eri§tigimz zaman eli -
nizdc dip ko~anmdan ba~ka bir ~ey kal
maz. Fakat, Amerikadaki uzun yol bi
letlcri boyle degilmi~. Yekd,gerine mer
but muhtelif biletler bir ~erid tarzmda 
uzamp gidiyormu~. t~te bu biletlerden 
en uzun ve en biiyiigii g~cnlerde Ka
nadada bir konferans<;l kadma verilmi§. 
Yeni ve eski diinyanm bi.r~ok yerlerini 
dola~acak olan bu kadm, biitiin seya -
hati miiddetince kullanacai!J bileti bir -
den almak istemi§. N e gorse beg en irs! -
niz? Tam 5 metre 90 santim boyunda 
bir kagtd par.;as1 .. Gii<; halle diiriip kat
layJp bavuluna sokmu§. Bu <;e§id b'let
lcrin en biiyiik iyiligi muhakkak ki, bir 
yere s1kt~1p <;abuk kaybo!mak imkimlan 

zairde Oran 1ehrinde arkada1ile bahi• 
tulujan Pierre isminde bir delikanluun o
tomobiline binerek bu"yiik sahrayt ge~me
iie te1ebbiis ediyor.] 

Oraya kadar seyahatleri fevkalade bir 
hadise cereyan ebneden gec;mi,ti. Yalruz 
iki gencin cesareti gerek yerliler gerekse 
inz1bah temine memur kuvvetler tarafm
dan hayretle kartllamyordu. Her yerde 
on lara ayni nasihat tekrarlamyordu: 

- Buraya kadar geldiniz ama, daha 
ileriye gilmekten vazge~iniz! 

Pierre bu sozlerin hi~birine kulak as
mlyor, Jean'a: 

- Kalbimizde bu metanet, ruhumuz
da bu cesaret varken bize bir~y olmaz I 

Diye teminat veriyordu. 
Saora havalisini ge~tikten sonra orta

hk gene bir kum deryaS! halini almljh. 
T anezruft ismini ta11Y•n susuz mmtaka
ya girmezden evvel son vahada misafir 
kaldtlar. Rahat bir gece ge~irdiler. Ora• 
daki karakol kumandaru: 

- Bu seyahatten maksadm1z nedir? 
Diye sorup da ma!Gm bahse tutulffiak 

meselesi kendisine hi kaye edilince: 
- Siz delisiniz yahu, dedi, kabil de• 

gil ileriye gilmenize miisaade ebnem I 
Fa kat zabit bo1una <;ene yoruyordu. 

Ne Pierre, ne de Jean onu din!iyecek va
ziyette goriinmiiyorlard1. Adam: 

- Gerek insani hislerim, gerekse va
zilem dolay1sile manhki dii,iincelerim 
noktalanndan sizin bu seyahate devam 
etmenizi muvahk gormiiyorum. Adrar • 
dan sonra a1ikar tehlikelere maruzzusu -
nuz .. Onun i~in iyisi mi, buradan donii
niiz, tekrar Or an' a gidiniz! 

Jean bu vaziyet kar11S10da aghyacak 
bir hale gelmi1ti. Buraya kadar gelmi!
ken tduar doniip Oran'a gitmek biiyiik 
bir man11ks1zhk olacakh. Pierre ona goz 
ucile bir i1aret yap II: 

- Merak etme, bahsi kaybebnege ni
yetim yok.. Y almz 1imdilik sabretl 

Demek istiyordu. Onun i~in zabite hak 
verir gibi goriindii. Arabay1, benzin ve su 
doldurduktan sonra «Beniabbas» istilr.a
metine ~evirdi. Bir miiddet gittikten son
ra ani bir donii1 hareketile yolu dei!i~tir
di. Zabitin oniinden son siir' a tie gecerek 
Gao istikametine dogruldu. Ktm ve toz 
bulutlan ic;ine dald1. 

Karakol kumandam, alnmda miithi~ 
bir endi1e k1vnm1 belirerek: 

- lhtiyats1zlar, diye mmldand!, zorla 
kendilerini oliimiin kucagma ahyorlar! 

hi kalbli adam, odasma girer girmez 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

<;ocuk portreleri 

Kiidik Suna Erten 

gosterilmesini rica eyledi. 
Bu s1rada otomobil sahrada biitiin lu

zile ilerliyor, ~1lgmcasma yo! ahyordu. 
Yava1 yava1 siikut ve bo~luk bizim yol
culann sinirlerini bozmaya ba,laml!b. 
Gozleri bo,luga bakmaktan yoruluyor, 
S!lc S!k tesadiif ettikleri serablar onlan 
biisbiitiin asabile1tiriyordu. Jean: 

- Nihayet, dedi, ye1illik ve su bulu
nan bir kaye, bir vahaya yakla11Yoruz 
ga!ibal 

Heyhat bu gorii1 de bir serabdan ba,
ka bir~tY degildi. Biraz sonra hakikati 
anlamakta gecikmediler. Ufukta kumdan 
ba1ka hi.;bir 1eye tesadiif edilmiyor, et
rafta s1cak riizgardan maada ses ilitilmi
yordu. 

Saatler boyle g~ti. Rasgele bir kum 
daitJrun kenannda be1 on dakika durup 
alelacele yemek yediler. Sonra nihayet
siz deve ayaklan ve autoear izlerini taki
be koyuldular. 

bulunmamasll 

T ek isimli adam 
!ngiltercde Sout Hampton'da 

Shackford isminde bir zat, me.rak et -
mi§: Acaba diinya iizcrinde ayni ismi 
t~1yan ka~ k!~i var? diye .. Ve bu me
rakla seyahate ~1lam~. evvela tngiltere
yi dola§ml§, sonra Amerikaya ge~mi~, o
radan Avustralyaya atlam1~, velhas1l 
diinya yiiziinde Anglo - Sakson cinsin-

den insanlarm oturdugu biitiin k1t'a!an, 
memleketleri altiist etmi§. Ne dersinlz, 
kendi aile ism:le ,agmlan tek adama 
rasgelmemi§. Demek, iistad, cihanm ye
glne Mister Shackford'u olmakla iftihar 
edebilir. Bizim Alper, Teker gihi b.n
leri boyl!yan soy adlannm tamami!e 
z1dd1 bir isim! 

Birden Pierre enditeye diittii. Ciinkii 
motorden gayritabii bir giiriiltii gelmekte 
oldugunun farkma varmllll. Jean me • 
rakla arkada11D10 yiiziine bakbktan son
ra gozlerini siir'ati gosteren kadranm iis- "'---~-.....,=...,,...~==....,.---. 
tiine ~evirdi. Arabamn gidi1indeki h1z re, g~ebe kabilelere mensub ferdlerden 
miitemadiyen dii1iiyor, motorden gelen birine rasgelmek ihtimali vard1. Ya bu
homurtu ~ogahyordu. Jean titrek bir ses- rada? 
le: lki arkada1 ~ok tereddiidlii, ayni za-

- Galiba, dedi, yolu kaybettik. Ciin- manda ~ok feci dakikalar ge~irdiler. Jean 
kii gittigimiz hlZla katettii!imiz mesafe- bir daha goremiyecegi mektebini ve am
ye nazaran 1imdiye kadar gene beyaz bir caSim dii~iiniiyordu. Bi~areyi ba1tan a~a
kilometraj ta1ma rasgelmekligimiz icab KlYa miithi1 bir iimidsizlik kaplam11h. 
ebnez miydi? Etraftaki sessizlik onu biisbiitiin korkutu-

Jean onu teselli ebnek istiyormu1 gibi yordu. Gozya1lanm gii<;liikle zaptedebl-
cevab verdi: liyordu. Pierre: 

- Geceyi arabada gec;irelim, dedi. ba-
- Belki gormeden ge<;mi1izdir! .. kahm belki sa bah bize hayular getirir!.. 
Pierre yere inmi1. radiyatoriin kapa- Afrikanm bir yangm parc;asm1 anduan 

ltJnl kaldmm1, ic;erisini muayene ediyor- ufkuna gurub tutulffiu~ bir kartal kanad1 
du. Bir arahk ba1101 salhyarak: 

- Anlam1yorum, bu giiriiltii nereden gibi ~okiiyordu. Golgeler gittik<;e koyu, 
geliyor? la~h. lki delikanh battaniyelere sannarak 

hirer yana uzand1lar. Teselliyi uykunun 
Dedi. Tekrar yola diiziildiiler. Simdi sakin kucagmda aramaya koyuldular. 

iki gencin zihninde kabnerli <;ift endi~ Aksi tesadiif!. $imdiye kadar hep gii
hakimdi. Dakikalar, hirer sene kadar uzu- zel gitmi~ olan hava 0 gece birdenbire 
yor, bir taraftan kulaklan motorii dinler- bozuldu. Kumlan online katarak taraf 
ken, diger taraftan gozleri beyaz kilo • taraf savuran miithi1 bir riizgar c;1kh. 
metrai ta1m1 anyordu. Pierre hiiziinlii bir Sabra, ~imdi c;1lgm ve kudurmu1 bir de
sesle: nize donmii1tii. Y er yer kabanp dalga-

- Yolu kaybettigimize 1iiphe yok, Iamyordu. 
dedi, ~iinkii 1imdiye kadar birinci degil, Araba her tarafmdan muhtelif sesler 
belki ikinci beyaz ta11 bile ge~i1 olmak- ~1kanyor, kum ve toz dolmad1k hic;bir 
hg"muz icab ediyordu. nokta kalm1yordu. Jean ve Pierre yekdi

Jean'm cevab vermesine vakit kalma- gerlerine sanlm11lar, kendilerini tek bal-
d an radiyatorde miithi~ bir patlama ol- Ianna miidafaa edemedikleri bu zalim 
du. Araba birdenbire durdu. Pierre'in o
tomobili tahrik i~in yaphgl biitiin gayret
ler bo1una gitti. Motor bozulmu1tu. Siz 
tasavvur edin bir kere .. Col ortasmda mo
toriin bozulmasmm doguracag1 faciayd 
Bir de iistiine yolu kaybelmi1lerdi. Bu. 
denizden farkl olm1yan kum sahrasmm 
icinde kervanlarm ve autokarlann izleri
ni bulmak imkam var m1yd1? lkisi de 
susmu1lard1. C:oliin siikunetine 1imdi 
onlarm konujmamazhgl da zammolun -
mu1tu. Her ikisi de kurtulu1 caresini Lu
lacaklanndan emin degildi. Ne taraftan 
bir imdad gelmesi ihtimali vard1? 

Pierre, yaya olarak otomobilin lZlDl 
takiben aSll yola kadar gitmegi tekhf et
ti. Bu, benzin, su ve yiyecekle dolu olan 
arabay1 ac1kta buak1p giine1te yirmi ki
lometre yiiriimek demekti. Jean baz1 tay

yareci hikiiyelerinde okudugu bir kaide
yi hahrlad1. Bozularak yere inen tayya
relerde pilotun makineyi terkedip gitmesi 

ceza gormesine sebeb oluyordu. 
Orada kalmak neye yarayacakt-? Bel

ki yola <;lkarlarsa bir autocara, bir aske-

kuvvete sanki mii~tereken mukavemete 
c;ahllyorlardl. Jean birdenbire aglar gi
bi: 

- Zannederim ki, dedi, arbk son da
kikalanmlZl yallyoruz I 

Fa kat, seher vaktine yakm futma bir
denbire durdu. lhtiyatS!Z gender harab 
ve bitab kendilerinden ge~tiler, derin bir 
uykuya dald1lar. Uyand1klan zaman ge
ceki riizgann otomobilin kumlar iizerinde 
~izdi~i izleri de bozmu1 olduii;unu gordii
ler. Arhk onlan takiben gidip as1l yolu 
bulmanm da imkam kalmam1111. Simdi 
arabay1 terkedip gitmek biisbiitiin tehli
keli bir 1ekil almljh. lkisi de ne yapacak
lanm degil, hatta neye karar verecekleri
ni bilmiyorlar, elleri bogiirlerinde dii$ii -
niip duruyorlad1. 

- Sonu gelecek defa -

MayJs bulmacasmda miikatat ka
zanan kiit;iik karilerimizin isimleri 
oniimiizdeki pazartesi giinkii say1-
m1za bas1!acakttr. 

l:liimeceyi dogru ~ozenlerden bize fo
tograf gonderenlerin resimlerini bas - l;jerife Giinay. 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 8 - Malatya orta okul Salahaddin 
resmi ~llanak mutlaka hediye kazanm~ Toziim. 
olmakl1ga delaJet etmez. Miikftfat ka - 9 - B~ikt~ Kahveci sokag1 1 numa-
zananlann ismi her ayJn ilk haftasmda 
ne~rolunan biiyiik llsteye yazilir. Sol
dan saga sua ile: 

1 - Mersin Silifke caddesi kahveci 
Ahmedin k!Zl Hayat Akyiirek. 

2 - Band1rma Atatiirk caddesi Mes -

rada Muazzez Tezel. 
10- Ferikoy <;obanoglu sokag1 66 nu

m,arada Re§ad. 
11 - Arabsun muhasebei hususiye 

memurunun oglu $ekib Tiiziin. 
12 - Edilrne !stiklaJ ilk okulu Naci 

A! tan. 
~id sokai!J 22 numarada Meliha Aytiirk. 

13 - Samsun orta okul158 Orban Bora 
3 - <;apa k.tz orta okulu 209 Mediha 14 - Pa~abah~esi !skele caddesinde 

Acaroglu. Kemal. 
4 - Yalova Kill> nahiyesi demil'ci 15 - Tophane nhbmmda Abdiilkadir 

Hasan <;ak1r. 16- Bafra orta okulu 140 Fahriye Bo-
5 - Mersin <;ankaya okulu 27 Mem - zan. 

duha Atay. 17- Haydarpa~a lisesi 1325 Mithat As. 
6 - Esk~iehir Kopriiba~1 Ah~wglu lo-j 18 - Boziiyiik Terakkl caddesinde 

kantas1 Kiit;iik Hasan. kasab Hasan Oymak. .......................................................................................................................... 
v AZISIZ HiKA YE 

FAYDAU B~LGiLER. 
T ayyare ah~rlarr 

Amerika ile Avrupa arasmda hava 
seferleri yapmaya ba§hyan Yankee-Cii;>
per ismindeki yeni diinyanm biiyiik hs· 
va gemisinden tabu haberiniz var.. 30 
kl§iye kadar yolcu t~1yabilen bu tay
yarenin bu sene Avrupaya yaphi!J 1lk 
seferde ah>1b~1 biiyillt bir mii~kiil kar
§lsmda kalml§. Rafadan yumurta ist· -
yen yolcular i>in kaynar suda ii~er da
kika durdurup ~kard1j!l yumu.rtalann 
hi~ ate§ yiizii gorm~ler gib! <;iy >iY 
kald1klanm goriince §~trml§. Fakat A
merikada tayyarelerle miitemadiyen tel
siz muhaberesi yapan merkezdeki me
mtU", bir aral!k c2500 metre yiikseklik
te rafadan yapabilmek i>in yumurta}'l 
ka> dakika kaynar suda durdurtmal! -
dtr?• diye bir telgraf almca hayretten 
a~ biisbiitiin &>Ik kalm~. evvela, i§in 
clddiyetine inanmak istemem~, son.ra te
lefonla !Azun gelen yerlerden maHimat 
alarak §U cevabt verm.ljl: c12 dakika! •• 
Ah~1, hemen oj!;rendigi usulii tatbik et • 
mi§ ve derhal muvaffak olmU§. Bu de
&'i§iklik ned en? Malilm ya, havanm taz
yiki yUkseklerde daha azd1r. 2500 met • 
rede adeta yerdekinin dortte birin! kay· 
beder. Hava tazyikile ikaynamarun ve 

pl§ffienln de birbirlerile aJAkaSI vardll'. 
Demek tayya.re ah~an i>in biitiin ye
meklere dair ayn bir pi~irme tarz1 ve 
hararet derecesi tespit edip bir cetvel 
haztrlamak icab edecek! 

[A 
Korler yarr§I 

Korler yar1~1, bir a~1k hava oyunudur. 
l;jimdi yaz oldugu i~in tabu hep baht;e
de, ku-da oynanacak oyunlan tavsiye e
diyoruz. Bunu oynamak i~in oyuncu -
!ann adedi kadar rnendille iki tit; metre 
uzunlu~unda bir sicim, bir de tek beyaz 
hez veya mendil ister. 

tntihab veya ta~ tutma ile b:r oyun 
§efi s~ilir. Bah~e veya k1nn diiz, hit;bir 

bez 

veya mendil miinasib bir yere serJir. 
Biitiin oyuncularm gozleri evvelce ha
ZlrlanmJ~ olan mendillerle baglamr. 0-
yun ~efi bu ~ekilde oyunculan beyaz 
bezden on be§, yirmi metre uzaga go -
tiiriir, sonra: 

- Gozlerinizi a~madan beyaz bezi bu
lun! 

Diye emir ver:r. Her oyuncu aramr, 
taranlr, beyaz bezin bulundugu veya 
ona en yakm bir mesafe tahmln ettigi 
noktada durur. Herkes bu ~ekilde !~in in 
bittigine kail olduktan sonra gozler a
t;lllr. Beze en yakm mesafede durm~ o
lan oyuncu partiyi kazanml§ olur ve o
yun ~cfli~i bu sefer ona get;er. Eger o
yunculann durdugu mesafeler gozle 
tahmin cdilemiyecek derecede birbirle
rine miisavi goriiniirse o vakit s'cime 
ihtiyac has1l olur. Mesafeler iple ol9ii -
liir, netice ona gore taayyiin eder. 

I Haziran bulmacast I 
I If 

II f 

/3 2 
Yukar1ki §ekildeki bo§ hanelere 1 le 

16 arasmdaki rakamlan o surctle yer -
le~tiriniz kt, her hangi taraftan olur a 
olsun, top!and1g1 zaman yekunla.r1 3·1 
91ksm. Hatta ko~eleme bile .. Yalmz 1 le 
16 arasmdaki say1lardan buraya kon -
mu~lan bir daha yazmamak ve kendi 
koyacagm1z rakamlan da ancak bir dda 
yazrnak ~artt1r. 

Bu bilmeceyi dogru >iizenlerden bl
rinciye 5 lira, ikinciye 2 lira, i.i<;iincuve 
bir lira takdim olunacak ve diger yuz 
ki~iye muhtelif hediyeler venlecekt•r. 
Cevablann haziran sonuna kadar Cum
huriyet <;ocuk Sahifesi> adresine g5nde

lri!mesi §a.rtbr. Ge> kalanlar miika1a! 
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GUNON BULMACASI •A • • . ·~ - ·~ "' ... ' . . . 
. . : -c~. . . :· . , . 

' . . 1 ~ 3 4 !"J II 1 R St 10 11 

lr=r 1 1 r • 
21--1- 1 • 
B 

Soldan sa~a: 
1 - Tasarrunar (cem!l. 2 - Tart1 aletl, 

eskl blr Tiirk devletl. 3 - Uyand1rma, blr 
eserin son una ilB.ve olunan par.;a. 4 - Ters 
~v!rln blr emir olur, kllic. 5 - Ters ~evl· 
rln blr edat olur, ~ayla. 6 - Bolluk. 7 -
Tav1r, erkek, VenUs'i.in memlekett. 8 -
Sovyet Rusyamn eskl me~hur ~ahslyetle -
rlnden, orta de~u . 9 - Hurradan evvel 
siiylenlr, ekslk de~u. nota. 10 - Avrupa
dakl s>ra daAlardan. 11 - Oetlren, sert. 

Yukandan ~A•ya: 
1 - E.skl blr Tiirk devletlnln vatand94-

Jan (cemll, matematlkte kuUanJ.!an blr 
har!. 2 - Blr ot, 1~. 3 - Ql!~lnln aletle
rlnden, tehllkell vazlyet. 4 - E.s, ters ~·
vlrln yiiksek yer olur. 5 - Ermenllerln ~ok 
kuUand>klan blr kellmenln tersl, biiyiik 
kaz>k, soru edat>. 6 - Blr olcii, blr emir, 
clld. 7 - Uzuvlarmnzdan, blr emir. 8 -
Bir m1llet, mldeye gCiciirmemek. 9 - Blr 
uzvu mukavemetll Cll<l kellme), blr mabud. 
10 - Blr spar aletl, Iakll'd!. 11 - Miisaba· 
ka, Yunanl.standakl blr yerln vatanda~l· 

Evvelki bulmacanm halledilmif ~kll 
2 ~ 4 () 

Ankara Borsas1 1/6/1939 
KAPANISI 

1 lngiliz liraSJ 
100 Oolar 
100 Franstz frang~ 
100 Liret 
100 isvicre frang, 
100 Rolanda 

florini 
100 Ravhi$mark 
100 Belga 
100 Orahml 
100 Leva 

A~" KapiiJlll 
5.93 

126.64 
3.3550 
6.66 

28.5275 
68.-

50.8075 
21.5625 
1.0825 
1.56 

. . . . 

kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

14.035 
23.9025 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.54 
23.9025 

Yartm litrelik $i!;esi perakende 100 kuru,tur. 
100 lsvec krona 
100 Ruble SATICILARA YOZDE ON TENZiLAT YAPILIR. 

Esham ve 
Ergani 

Tahvililt 
19.20 
19.61 
19.75 

inbisar sat•' kamyonlar•ndan, sat•' magaza ve depolar•ndan isteyiniz. 
S>vas - Erzurum 1 
S1vas • Erzurum 5 

~-~============J 
izmir Belediyesinden: 

1 - Azizakyiirek bulvarmm 9 Eyllll meydanmdan itibaren 1396 sayi11 
sokaga kadar alan klsmmda paket ta~larile 3200 metre murabba1 yeniden 
dii~eme yaptm!mas1 Ba~miihendislikteki ke~if ve ~artnamesi ve~hile kapah 
zarfh eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 16,400 lira olup ihalesi 
13/6/939 sah giinii saat 17 ded.ir. 2490 say1h kanunun tarifatl. dahilinde ha
Z!flanmi~ teklif mektublan ihale ~nii aza;ni saat 16 ya kadar :Enciimende 
Riyasete verilir. Muvakkat teminab 1230 liradrr. 

2 - Basmahane istasyonu civarmda yap!lacak sebze ve meyva hali 
Ba~miihendislikten 18 lira 46 kuru~ mukabilinde tedarik edilecek ke~if, fenni 

· ve mali ~ar!name ve proje ile vahidi fiat cetveli ve~hile yeniden kapah zarfh 
eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli ii~ yiiz altm1$ dokuz bin yi.iz 
be& lira 25 kuru~ olup ihalesi 13/6/939 sah ~nii saat 17 dedir. 2490 say1h 
kanunun tarifab dahilinde haz1rlanm1~ teklif mektublan ihale ~nii azaml 
saat 16 ya kad.ar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat teminab 18514 
lira 20 kuru~tur. 

3 - Havagazi fabrikasma 1500 ton Zonguldak Zerodis Lave % 10 
maden kiimiirii satm almmas1 Havagazi DirPktiir!U~iindPn tedarik edilecek 
$artr.amesi ve~hile kapah zarfh eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 
on ai!I bin be~ yiiz lira olup ihalesi 9/6/939 euma ~nii saat 17 dedir. 2490 
sayii1 kanunun tarifatl dahilinde haz>rlanml& teklif mektublan ihale giinii 
azami saat 16 ya kad.ar Enciimende Rivasete verilir. 

Muvakkat teminab 1237 lira 50 kuru&tur. ( 3684) 

L inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
I - Sartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolaSJ kapah zarf usu

lile cksiltmive konmu~tur. 
II - Beher yiiz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira hesabile 

5644,80, muvakkat teminab 423,36 lirad1r. 
III - Eksiltme 15/VI/939 per~embe giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz1m 

ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 
IV - Sartnameler her~n siizii ge~en ~ubeden paraslZ almabi!ir. 
V - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giive.nme paras! 

makbuz v~ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar yukanda ad! ge~en Komisyon Baskan
hgma makbuz mukabilinde verilmesi laz1mdrr. ( 3619 ) -I - $artnamesi mucibince 75 .000 aded yiiz kiloluk iiziim ~uvah kapah 

zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedeli 31500, muvakkat teminat paras! (2362,50) lirad1r. 
IU - Eksiltme 19/6/939 pazartesi giinii saat 12,30 da Kabata~ta Levazrm 

ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm komisyonunda yap1lacaktrr. 
IV - $artnameler her ~n Levaz1m ~ubesi veznesile !zmir ve Ankara ba~

miidiirliiklerinden (175) kuru& mukabilinde ahnabilir. 
V - Miinakasaya gireceklerin miihiirlii teklif mektublanm % 7,5 giiven

me paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapah zarflanm ihale saatinden bir saat evveljne kac.ar mezktir ko
misyon ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri lazund1r, (3838) 

• a Hazlran t939 Yarmkl 

Taksimde i Z Z E T B A H ~ E S I 
( Eskl PANORAMA ) 

YUksek bir saz heyetlle ar;thyor. 
Pek yakmda bUyUk sUrprlzler • Telefon : 41992 

Ankara Valiligind en : 

Otell Hazlranrn 4 UncU gUnU bUtUn konforlle beraber 
mu,terllerlne aQ1kt1r. 

istanbul Defterdarlu~1ndan : 
Seneligi 

Lira Sene 
Tophanede Necatiney caddesinde 357 say1h diikkan 72 3 
Maslak, Zincirlikuyuda, Levend ~iftligi mii§temilatmdan 

(252800) metre JllUrabaa! saha. 400 1 
Yukandn mevki ve numaralan yaz1h geyrimenkuller hizalarmda ya

Zlh miidc'J?t \'e muhammen. kira bedelleri iizerinden icara verilecektir. 
!hale 12/6/ 939 giinii saat 14 te olup senelik kira bedeli nakden ve pe~in
dir. Taliblerin 7a 7,5 pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yatmp 
mezkur giin ve saatte Defterdarhk Milli Emlak miidiirliigiinde miite
~ekki> komisyona miiracaatleri. (3901) 

Karacabey Haras1 Miidiirlii!Ziinden : 
Miiessesemize, altm1~ar lira ayhk iicretli bir ambar memuru ve bir 

ziraat katibi imtihanla almacakhr. Memurin kanunundaki vaslf ve $art
Jan haiz olanlarm evrak1 miispitelerile birlikte 15/6/939 tarihinde imtihan
da bulunmal; iizere Haraya miiracaatleri nan olunu~:,. (3886) 

Ned en~ 
A~splr'in ? 

t.CunkOf ASPiRiN. senelefi 
~den be ril h.er f tii rl u ( s~guka~ 

; 9i n il k fan na;vefagrtlara.;, kar~1 
jfesiri' ~a~maz1 bir. i lac, oldu!1unu' 

Jisbat ~etm i~tir 
A S P 1 R I N rnJ te.$'irinden 

marka-, 

sma dikkah,ediniz. 

Gazianteb Memleket hastanesi 

Ba~tabibliginden : 
Gazianteb Memleket hastanesi i~in 30 lira iicretle bir kadm hastaba

k1c1ya ihtiyac vard1r. Okur yazar olmak vc elinde ~·h~hgl miiesscseden 
vesika bulunmak ve Gaziantebe kadar harcirah1 kendine aid olmak iize
re talib olanlarm ba§tababete miiracaatleri ilan olunur. (3890) 
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MAZON MEYVA TUZU 
iNK I BA Z I defeder, MiD E ve BA RSAKLAR I 

kolayhkla ve miilayim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Haz•msJzbk, $i,kinlik, Bulant•, 
Gaz, Sane•, Mide Bozuklugu, Barsak Ataleti, inkibaz, Sarihk, Safra, Haraci -
ger, Mide Ek,ilik ve Yanmalarinda ve biitiin mide ve barsak bozukluklarmda kullammz. 
MAZON MEVV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha ~abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yalmz toptan sat•• yerl : Mazon ve Bolon Ecza dapoau, Yenl poatana arkaa1 No. 31 Istanbul 

KESKiN KA$ELERi; K~nkllk, Nezle, Grip, Romatizma, ba3 ve di3 agnlarma birebirdir. Istanbul 

Bah~ekapt SALiH NECA Ti 
CAFER MUSHiL !?EKERi Tesiri kat't ahm1 kolay en iyi mi.ishil ,ekeridir. 

BIIOmum eczaneferde bulunur. 

MEMUR ALINACAK 
Turkiye Demir ve Ceilk 
Fabrikalar1 MUessesesi MUdUriUgUnden: 

Karabiik Demir ve <;elik fabrikalarmda istihdam edilmek iizere tiirk
ceden ing;!izceye ve ingilizceden tiirkceye terciime yapabilecek kudrette 
imtihanla memur almacakbr. 

Se~me imtiham 12 haziran 939 pazartesi giinii saat 10 da Ankarada 
Siimer Bank Umumt Miidlirliigunde ve !stanbuld.a Siimer Bank is
tanbul ~ubesinde yap!lacak!!r. 

!mtihana girebilmek lcin lsteklilerin birer dilekce ile Siimer Bank 
Umumt Mlidiirliigiine veya istanbul $ubesi Mlidiirliigiine miiracaatle 
alacaklan matbu i~ talimatnamesinl kend! el yaz!larile cevablandlrmalarl 
ve icab eden vesaikin asll veya musaddak suretlerini de ek!iyerek 10/6/ 
939 tarihine kadar Umum! Miidiirliik veya istanbul $ubesi Miidlirliigiine 
tevdi etmeleri laz!md1r. 

Lise veya mua&li mekteb mezunlar!le askerlik odevinl lkmal eden. 
ler, biiro i&lerine valuf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek iicret imtihan netlcesinde almacak neticeye gore tay!n 
edilecektir. 

8 LAMBALI iS V E ~ I 
•• -.. 

LUKUSOR 
RADYOSUNUN YENi FiATI 

155 Tiirk 
Mcrkezi: PiLOT Mi.iessesesi Voyvoda Cad. 55 - Galata 

Belediye Sular idaresinden : 
YapilmasJ icab eden baz1 amellyattUt dolayt 4/6/9311 ,uar gib!D sl!llt 14 

ten ertesi giinii saat 12 ye kadar Terkos sulanm kesmek mecburiyeti 
has1l olacaktlr. 

Bu saatlerde ~ehrin miinhat noktalarmda sularm hafif akacag1 ve 
yiiksek noktalard.a su bulunm!yacagt saym halka ilan olu~ur. (3914) 

Armudlu Kaphcalar• 
~Ita hassas1 en yUksek kaphcad1r. 

<;iinkii; kiikiirt, celik, kalsiyum, silisyum, lityum madenlerini cami 
ve radyo- aktivitesi en ~ok bir kapl!cadtr. 

Otel, yemek, banyo d.ahil olmak uzere adam ba~ma fiatlar 2 lira
dan 4 liraya kadard1r. Ailelere tenzilat vard1r. Mudanya postalan hafta
da dart giin gidi~ ve donii§te ugrar. 1skeleden kaphcaya otobiis vardrr. 
Her tiirlU malumat i~in, Sirkeci istasyon kar§ISmda Nemlizade han 11 

numaraya miiracaat edilmesi. 

I 

~~~-----l~s~ta.n~b·u•I~B·el.ed_.iy•e•si .. i.Ia•n•Ia.r.• ....... l 
Kazas1 Mahallesi Sokal':l 
Eminonii Hocapa~a Ebiissuud 
Hocapa§a Ankara 80 
Konulan irad1 gayrisati 

Kap1 No. 
15 
80 

Cinsi 
AlatJ sabite 

• • 
Lira Kuru§ !tibar senesi ihbarnamesi Sahib! 

312 50 929 - 340 5/22 Ahmed Faik 
156 25 935 - 926 5/25 Jozef 

Yukanda yaz1h altth sabitelerin sahibleri bulun~ad1gmdan tebligat 
makamma kaim olmak !izere keyfiyet il\ln olunur. (ltiraz miiddeti otuz 
giindiir.) •B• (3894) -
Emirgan mekteb sokagmd.a 11 No. diikkan 
Kapah~ar§1da Ya!:ltk~llar sokagmda Camili 

hamn 4 No. odas1 
Kad1kiiyiinde KlZI!toprakta 71 No. Ziihtiipa~a 

Senelik muham 
men kiras1 ilk temainatt 

12,00 0,90 

21,00 1,58 

mektebi 60,00 4,50 
<;:emberlita§ta Kii~iikvezir hanmm 6 No. odas1 30,00 2,25 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralan yaz!l1 alan mahaller tes
lim tarihinden itibaren hirer sene miiddetle kiraya verilmek iizere a~1k 
arthrmas1 12/6/939 pazartesi gliniine uzatllml~tlr. $artnameleri Enciimen 
kaleminde gi:iriilebilir. istekliler hizalarmda gosterilen ilk teminat mak
buz vcya mektublle beraber yukanda yaz!lt giinde saat 14 bu~ukta Daim! 
Enciimende bulunmah<!.trlar. .t. (3911) -

iLAN 
!stanbulda Yenipostane yan so

kagmda Alyanak ham altmda 1-3 
numarada, eczayi tlbbiye ticaretile 
i~tigal eden Mehmed Galib 1nelin 
konkordato hiikiimlerinden istifade 
hakkmdaki talebi icra tetkik mer
ciince 24/5/1939 tarihinde tasvible 
kendisine iki ayl!k miihlet ita ve 
benim konkordato komiseri tayini
me karar verilmi~tir. 

Mumaileyh Mehmed Galib !nel 
zimmetinde alacak iddia edenlerin 
bu ilanm ne§ri tarihinden itibaren 
yirmi glin i~inde pazar glinlerinden 
maada her gun saat 10 dan 12 ye 
kadar Yenipostane arkasmda Tiir
kiye hanmda 13 numarah yaz1ha -
neme vesika ve delillerile birlikte 
miiracaat ederek alacaklanm kay
dettirmeleri ica b eyledigini ve bu 
miiddet i~inde alacaklarm1 kaydet
tirmiyenlerin konkordato miizake
resine kabul olunm!yacaklan ic
ra ve iflas kanununun 292 nci mad
desi mucibince ilan. olunur. 

Eczayi hbbiye taciri Mehmed 
Galib :inel 

Konlrorilato komiseri avukat 
Ahf tidiil 

Bulana miikafat 
31 may1s ~a.r~amba giinii Krrklarelin -

den !stanbula hareket eden otobiisten 
bir siyah bavul dii~mii~tiir. Bulan, Sirke
cide Cumhuriyet otobiisleri yaZ!hanesi
pe getlrdW tak~ll:'d~ memnun edi! • 
cektl • 

~------, 

RsEPT~ 
Kiirkleri, elbiseleri, ~ama&trlan, 
hahlan ve saireyi tahrib eden 

GOVELERi 

Yemek salonuna, yatak odasma, 
banyo odasma, mutfaga, aptesa· 

nelere koyacak o!ursamz 

SiNEK, SiVRiSiNEK 
Ve b!itiin ha~aratt uzakla~tud1&1 
gibi fena kokular1 da izale eder. 
Sari hastaltklar mikroblar1nt ta&t· 
yan ha~arattan komnmak i~in evi
nize, aparhmanlnlzln i~ine bir veya 
birka~ 

tablet! asmak kafidir. 
Eczanelerde ve biiyUk bakkaliye 

magazalarmda satdtr. 

Deposu: $ark ispen~iyari Labora· 

'-• tuan T. A. $. - :istanbul -

Bir Alman miiessesesi tecriibeli 

Bir plasiye ar1yor 
Galatada Minerva hamnda 52 numa

raya saat 9 - 9,30 ve 5 - 6,30 arasmda 
miiracaat olunmas1. 

Beber metre murabbama 12 lira bedel tahmin olunan :Aksaray yangm 
yerinde dokuzuncu adada Biiyiikre§idpa§a sokagmda 373 - 374 harita nu- Dr. ihsan Sami 
marah arsanm yamnda 7,5 metre murabba1 Belediye malt arsa satllmak iSTAFILOKOK A~ISI 
iizere a~1k artt1rmaya konulmu§tur. Sartnamesi Enciimen kaleminde gi:irii- tstafilokoklardan miitevellid (er-
lebilir. istekliler alh lira yetmi~ be§ kuru~Juk ilk teminat makbuz veya genlik, kan ~!bam, koltuk altl ~· 
mektubile birlikte 19/6/939 pazartesi giinii saat 14,30 da Daimi Enciimen- bam, arpaeik) ve bfitiin clld basta-
de bulunmahd!rlar. ·B· <3909) !Jklanna kar~l pek tesirll b\r ~uhr. 

' ==~D:I:v:a:n!yo:l:u;.:N~o~. ~1~13:.::-: .. 

Van goliinde ~ah§hrtlan motorlii gcmilerimize en az vasat matorcii
liiktcn daha yiiksek ~ebadetnameli bir 

Ba, Makinist Ahnacaktar. 
Ayhk Ucret ( t4o ) Llrad1r. 

•••Taliblerin Denizbank Enspektorliik Servisi Sefligine miiracaatleri • 

Ehven fiatla 
Acele satlhk ah~ap hane 
lki boliik ve sekiz oday1 muhtevi 

derunu mu~amba do~eli, mutbah 
ild tulumba bir sarm~ ve m1ktan 
kafi bah~esi vard1r. l~ndekUere 
miiracaat. 
Aksaray Horhor hamam sokak 27 

No. hane. 

r 

I YILDIZ 
15 inci saym, nefis bir kapak i~indc ve 
ba§tan R$aji'Iya renkli resimlerle (tkb. 

Bu "~Yid.a neler var ? 

Annabella kimdir ve nas1! yiikseldi? 
Tino Rossi ile bir miilakat yapan arka
da~lmlz, me$hur ylidiZdan, kadmlar hak
kmdaki c!.ii~iincelerini sordu - Yirminci 
as1rda YB$lyan masallar - Ta~larmt ve 
tahtlanm a$k ugruna terkeden $ehzade
ler - Yen! bir '1Jirk filmi: Tosun -
Sonja Henie'yi sevenler nas1I insanlard1r? 

SA~ EKSiRi 

I 

omoJen 
Saqlal'l besler, koklerini kuvvetlen. 
dirir, di:ikiilmesini i:inler, kepeklerl. 

ni giderir. 

iNGtx.tz KANZUK 
ECZANESt 

Beyo&lu - istanbul 

YILDIZ 
Tiirkiyenin biricik, ~lk, zengin ve 

Avmpai genclik mecmuasultr 

HOLLYWOOD'DA 8 BEKAR vard1 
Bunlar kimdir ve tabiatlar1 nedir? 
$im& ancak 6 tane kald1 - <;t!gm bir 
dansm hikayesi - tl'~ arkada~ ye Sati
hk kadm fiimlerini kim yaph? - Kap
lan Krali~e - Ayrtca nefis hikayeler, 
tablolar ve derd ortagmm enteresan ce-

vablarile sinema diinyasmdan 
binbir dedikodu. 

YILDIZ her yerde 15 kuru~tur 

BAKER magaza:lanntn sathj(J 
kostiim ve pardesUler, emsalsiz 

bir bi,.imdedir. 

SAC. LAM 
$IK 

ucuz 
Hali haz1rda piyasamiZm en zen
gin ~e&idleri, her yerden ucuz fiat 
ve miisaid $artlarla satllmaktad!r. 

c;ocuk hekimi 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim • Talimbane Palas No. 4 
Pazardan maada her giin saat 15 

ten sonra. 

Satahk Kotra 
Kamilen !ngiliz me§esinden mamul 
ve yardtmc1 makineli KETCH. 42 
ton. tul 19, arz 4, su kesimi 2 metre. 
Omur,ga safras1 7 ton kur§un. Kama
ra 2. yatak 4. Biiyiik mahan salon. 

D1EZEL makinesi 26 beygir. Tam 
yelken 6. Sandal 1. tstinyede (Le-

vend) kaptam Vasil'e miiracaat. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
tJube ve ajans adedl : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka rnuamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tesarruf hesaplar~nda en az 50 llras1 bulunanlara 118• 

node 4 defa ~ekilecek kur'a ile Bfi&Oidaki pUina gCSre lkramlye daAtlllacakt~r. 

4 Aded 1,000 Liral.!k 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0')() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,01)() " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DtKKAT: Hesablanndakl paralar blr sene l~lnde 50 liradan qa~ dlifomtyenlere lkramtye Qlktl~ takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrincikAnun, 1 mart ve 1 hazlran tarih· 
lerinde c;:ekiiPcektlr. 
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SozU BO$ Degildir. 

<;APA MARKA MOSTAHZARATI 
Bu si:izU teyid eden gUzel yurd topraklartntn biricik lmal lcaynagtdtr. 

Arpa 
Bakla 

unu 
unu 

Yulaf unu 
Nohut unu 
cavdar unu 
PirinG unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
palates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
BuOday ni~astast 
Pirin~ ni~astast 

Salep 
TarGID 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
K1rm1Z1 biber 
(Kutu ve 

paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmu~ ve her ~eye ragmen (24) sene neslin giirbiiz yeti~imine 
tevekkufsuz hizmet etmi§ yegine Tiirk san'at evidir. Yavrularmtza, daktorlanmztn tertib ve 

tavsiyesile vereceginiz bu g1dalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dunyada beynelmilel ~ohreti haiz e~lerile kat'iyyen omuz omzad1r. 
Daha ilsUinuniln bu\unmas1 milmkiln degildir. Tekmil miistahzarattmtz muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak 

bulacakslmz. Adres : Befiikta.!i - K1hcali M. NURi CAPA Tel. 40337 

~----------~--------------------------· 1939 modelle· 
rl gelml!ftlr. 

Cep 10 Lira 
Kol 12 Lira 

lyi hir saat al mak 
isrerseniz saat~iler

IVI ISLER den 1srarla 1steytnl7 

HAK DiNi 
KUR'AN DiLi 
Yenl mealll TUrkc;e tefslr 

Dersiamdan Elmahh Mehmed 
Hamdi Yanr tarfamdan on, on 
be~ scnedenberi yaztlmakta olup 
bu kere hitam bulan ve fihristile 
beraber dokuz cild teskil eden bu 
miihim eser Diyanet hleri Reisli
gi tarafmdan tabt ve ne~redilmi~
tir. Sat!~ i~in tevzi merkezi: i stan· 
bul, Sultanhamammda Ahmed 
Hamdi Topba~ magazasuhr. Arzu 
edenlerin bu adrese miiracaat et-

meleri tavsiye olunur. 

Satrllk motosiklet 

a 

izmir 

MOTEAHHiTLERE MUJDE : 
Yekpare olarak san mad.enden yaptlmt~ i~i otomatik perva

neli kan~hnc1 tertibati haiz rovelver attcth 

POMONAX 
Badana makinelerimizi arzedarlz. 
Kan§brtci tertibah sayesinde badanay1 fevkalade 

ve ayni incelikte piiskUrtUr. 
Merkez mUmessilligi. B. N. Kazanciyan 

Tarim makineleri evi, 74 Tiinel cad. Galatp., istanbul 

Belediyesin den : 
Garaj santrah yaptlacak 75,000 lirahk lasm• Basmiihendislikten 3 lira 

yetmis kurus mukabilinde tedarik edilecek kesif. proje ve ~artnamesi veG· 
hile vahid.i fiat esast Uzerinden kapah zarfh eksiltmeye konmustur. Mu
hammen bedeli yetmis bes bin lira olup ihalesi 6/6/939 salt gUnii saat 17 
dedir. 2490 sayth kanunun tarifatt dahilinde haztr!anrru~ teklif mektublar1 
ihale gUnU azami saat 16 ya kadar Encilmende Riyasete verilir. Muvakkat 
teminah bes bin lirad1r. ( 3205} 

n 

Otel, Lokanta ve 

Dondurmacdara Miijde: 
Uzun zamandanberi beklenmekte olan 

MONOFAZE ELEKTRiK MOTORLU OTOMATiK 

DONDURMA MAKiNELERiMiZ 

zar katine 
Pariste uzun senelerdenberi yap1lmakta olan maki

yaj tetkikleri neticesinde geli§i giizel krem ve pudra· 
larla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir 
~ok buru§ukluklarm ve ~irkin lekelerin husule geldigi 
anla§dmi!!br. 

Gerek formiilleri ve gerek istihzar usullerinde s1hhi 
kaidelerin hakim olmadigi anla!!dan bir'<ok kremlerin 
1-,unda en miihim amil oldugu tesbit edilerek "ah§ma· 
lara devam edilmi§tir. 

Pariste kain ve biiti.in miinyaca taninmi§ Doktor 
Debat laboratuarlarmda miitehassts kimyagerlerin 
·rapbklan ciddi tetebbiiler sayesinde bu mahzurun 
tamamen ortadan kaldtrtlmasi miimkiin olmu§tur. 

Arbk her kadm bilatereddiid makiyaj yapabilir; yeter ki ak§am yatmadan evvel 
'U7.iinii 1NNOXA SOTO ile giizelce temizlemi§ bulunsun. 

lNNOXA SOTO cild mesamabm a<;ar, derinliklere kadar niifuz ederek temiz-
1er, beliereyi besler, istirahatini temin ede rek teneffiis etmesine yard1m eder, cildi 
Yl'""u.satarak tazeler. 

Ak§am yatarken ve sabahleyin kalkinca INNOXA SOTO ile giizelce silinen yiizde 
-:i11er ve lekeler tamamen zail olur, buru§ukluklar kalmaz, cild mesamab a'<Ihr ve 
taze bir <;ocuk teni haJine inktlab eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
•Jiiksek makiyajdan daha iistiin ve fevkaladedir. 

Doktor Debat laborafuarlart bu hakikati muhterem bayanlann nazart dikkatlerine arzetm~kle ~eref duyar. 
INNOXA Stl'TU bUtiin tamnm1~ Parflimorlerle bUyilk eczanelerde normal fiatlarla sahlmaktad1r. 

·--------------------------------------.-. 

---SAI<LAMAZDAN EVVEL 

KMAPP 
I I 

80YAHANESINDE TEHIZ-
' I I 

LETMENIZI TAVSIYE 
I II ' ' I 

ED~~IZ, ~~NI<I T~M!1LIK 
GUVENIN EN BUYUK 

" OU~MANIDIR 

~\ 
~ 

Bayanlara mahsus 14 aya.r altm saat
lerin ~ok zarif yeni modelleri gelmi§tir. 

Fiatlan 44 ila 68 lirad1r. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman haru s1rasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 • 14 te mUracaat. 

Kay1b - 1915 senesinde Emirgan er
kek NUmune rU~tiyesinden aldtgtm ~e
hadetnameyi kaybettim. Yenisini alaca
gtmdan hiikmii yoktur. 

35 numarada kaytdh Hact Yusuf zade 
Mehmed Ali 

BEDAVA ELEKTRIK! 

Mi K A 
6 voltluk Vel Dlnamosu 

ile hem evini:z.i tenvir eder hem de 
miikemmel bir 

MiKA RADYOSU 
i§letebilirsiniz. 

MIKA Radyolarmda 
Fevkalade tenzllat 

MIKA RADYO 
Doy~e Bank kar§ISt, Y Uksekkald•

rtm ba~mda 79 Tel. 49021 
Telg. Mikarad 

-DIABOLO-
sut maklnelerl 

Merkez 

B. N. Kazanc1yan 
Tar1m makineleri evi 74 Tiinel 

Cad. Galata Istanbul 

Dr. Suphi !?enses l 
id ra1yolla11 hastallklan m utehasstst 
Beyoglu, YLidtz smemas• kar§lSt Lek
Jer apartlman. Fa~irlere parasJZ 1 .. ____ T•L 094311 ____ .. _ 

Salilb ve Ba§muliarrtrl: Yunu• Nadi 

Umuml nevtt~cm !<Iars eden Yazt t11ert 

MlltUlril.: Hikmet Munil VIgen 

cumliurtuet matbaa.n 

Bir tek tiip sizin de bu neticeyi 
almanzza kafi gelecektir! 

Bugun ilk i$ 
olarak bir 

RADYOLiN 
ahmz ve bitinceye kadar 
her yemekten sonra kul
lammz. Bu miiddet sonun
da di§lerinizin evvelkin
den daha ~ok parlak, ~ok 
daha beyaz ve ~ok daha 
temiz oldugunu gorecek-. . 
SlOIZ. 

RADYOLIN'In belliba§h iki hususiyeti vard~r. Evvela di§lerdeki kir taba
kasm• soker, yemek, i~ki ve sigara dumammn husule getirdijj'i lekeleri 
~·kanr, sonra di§leri y•kar, parlabr ve mikroplarl yiizde 100 oldiiriir. 

S a bah,. iSgle ve ak,am, her yemekten sonra gUnde 3 defa 

Dis macunlle dl'iilerlnlzl muntazaman flrc;alay1n1z. 

istanbul Emniyet Sand1g1 Direktorliigiinden : 
Gazetemizin 27/5/939 tarihli say1smm 11 inci sahifesi birinci sUtu

nunda <;tkan borclu Delfoseminatmm Ferikoyiindc Cabi yeni Rumeli cad
desindeki en yeni 138. 140 numarah dUkkanh kargir evinin 938/1411 dos
ya numarah a~tk arthrma ilamnda gayrimenkul yeni numaras1 50050/1 
olarak yazt!mJ~hr. Dogrusu 50, 50/1 dir. Tashih olunur. (3895) , 

Kurukahvecllerln 
Uzun zamandanberi beklemekte olduklall 

miitemadiyen 1stnmadan i:sliyen 

Elektrikli Zachariah Parkes 
Alaturka kahve degirmenterl 

Gelmi~tir. 

Merkez miimessilligi : 

B. N. Kazanc1yan 
Tarun Makineleri Evi. 74 Ti.inel Cad. 

Galata -istanbul 

ankas1 

istanbul ~ubesinden: 
Re~id Akif (Pa~a) veresesinin UskUbdeki emlakine aid tapu senedle

rini almak iizere on be~ gUn zarfmda bankanuz ziral ikrazlar servisine 
miiracaatleri, aksi takdJrde mezkur senedlerin imha edilecegi ilan olu
nur. (3879) 

Mahn marka 

Mazut yakar Amarlkanml 
HOMELITE SantrlfUJ 

Agrega Pompalar1 
saatta 8 kuru§ masrafla 

60 ton su temin eder. 
8,50 metre derinlikteki suyu emer 

Merkez miimessillijj'i : 

B. N. KAZANCIYAN 
Tanm makineleri evi 74 Tiinel 

cad, Galata· Istanbul 

«B. N. KAZANCIVAN» 

TARIM MAKiNELERi EVi 
TUrkiye genel depoziteri bulundui;I dUnyamn en biiYiik ve en 

rne§hur Alman • BAYERiSCHE PELUGFABRiK • in her ~e~id ~elik 
pulluklarm1 iftiharla takdim ed.er. 
Adres : 74 • 89, TUne! Cad. Galata, istanbul. Telefon '41888. 

Telgraf : Kazanchan • istanbuL -------· 


