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ingiliz- Rus mUzakereleri 
f;emberlagn, bugiinkii §erait 
altznda Rusgaga giilnekten 
/aide gOrmedijini sOgledi 
ingiliz Hariciye Nezareti siyasi komitesi, diinkii 
toplanbstnda ii~ tarafh pakt pro .iesini tasvib etti 

!;emberlayn'in riyasetinde toplanan siyasi komite azalar1 bir arada 
, ............................................. , ............ ) Londra, 5 (Hususi) - Ba§vekil Cem· bulunarak demi§tir ki: . . 

1f If lek Q t:kz berlayn, lngiliz • Sovyet miizakereleri «- Sovyetlerin cevabtni cumartesi gii-
LVI. es y I hakkmda Avam Kamarasmda beyanatta [Arkas. Sa. 9 sii.tun 4 te) 

kafi midir? "8''i'·~········;··~·k·t·~·b···"''1';·r~·b··~·~·i" 
M aarif Vekilimizin fU manada 

:~a:~m~;t:~a:~;:kba§ka yer· damdan dii§erek oldii 
lerde i§ arayarak muallimligi brrakmall 

i.stediklerine §ahid oluyorum. Meslekten Be•ikta•ta da bir kamyon 
ayrtlmak isteyenlerin muhim bir krs• 'T 'T kii~iik bir 

sebeb 
~ocuga 

oldu mr M uallim mekteblerinden yeti§erek 
tedrisat ve terbiye m~legine haztrlanm!§, 
mekteblerimizde ~enelerce hizmel ederek 
olgun tecriibelerinden yurd ~ocuklarmt 
istifade ettirecek arkada§lardtr. Bunlann 
muallimlik hayatmdan uzaklaimalan, 
hem meslek, hem memleket i>;in biiyiik 
bir zarardrr. M eslegin as11 zevk ve heye· 
camm derinden duyduklarma ~ahid ol· 
Jugum muallimlerimizin bu noktayi tak
dir ederek mesleklen uzakl~maya razr 
olmryacaklarma eminim.» 

T a mimi gozden gfl;irdikten sonra ha
ttra ilk gel en sua!: 

- Acaba muallimlerimizi meslekten 
aynlmaya sevkeden ami! nedir? 

Oluyor. . 
Her Vekaletin kadrosu i~inde, sabit 

elemanlann yamnda miitehavvil bir ziim· 
renin mevcudiyetini kabul etmek tabiidir. 
Bilhassa Maarif Vekaleti gibi, onbinler
ce mensubu bulunan bir devlet ~ubesi 
i.;inde, zarnan zaman baz1 ini1 ~tk1~lar 
olursa bunda hayret edilecek bir§ey 11.o· 
riilemez. Fa kat, muhterem Hasan Ali 
Yiicel muallimler hakkmda bir tamim 
nejretmek zaruretini duyduguna gore. va· 
ziyette bir gayritabiilik var demektir. 
Bilhassa, hocahgt buakmak isteyenlerden 
miihim bir klsmmm meslekten yeti1mi§ 
olmast keyfiyetini. memleket namma iize· 
rinde durulacak bir hadise telakki etmek
te 1iiphesiz haklt saydmz. 

Biz, seneden seneye inki§af bulan 
maarif hayahmtzda. hergiin daha fazla 
eleman ihtiyac1 hissetmekteyiz. Tahsil 

NADIR NADI 
[Arkas. Sa. 9 siitun 5 te] 
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••Ill•·~~ 
Cumhuriyet'in .anketi: 

Mekteblerde genclere 
lisam nasd ogretelim ? 

-···-. 
H1fz1 Veldet anlatlyor: 

• Her sene lisan muallim muavini 
olmak iizere imtihanla eleman 

ahnmaSJ sakat bir usuldiiro 

Bugiin ( 5 ) inci sahifede 

"-..... =:= •1111•· ,) 

~arparak yavrunun oliirniine 

Oglunu kaybeden zavalh ananm feci bali 
Diin Cagaloglunda Ye§ildirekte kim-~ tiir. Bu feci hadisenin tafsilab 1udur: . 

sesizler yurdunda bir facia olmu§, bir ilk Kimsesizler yurdunda oturan F eth1ye 
mekteb talebesi darndan dii§erk olmii§· [Arkas• Sa. 7 siUun 3 !e) 
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ingilteredeki feci kazan1n 
mahiyeti anla§IIdi 

Tahtelbahrin torpil borularmdan biri kapana· 
mad1gmdan sular, a~1k kalan borudan gcmiye 

hiicum etmi, ve gemi birdenbire batm1~br 

Amerika sularmda batan tahtelbahirden Deniz~aru 
aletle tayfalnr kur!anhyor 

Sancak ~ekildikten sonra resmi tazim •.• 

"Salduay, denizalb gemimize 
diin merasimle sancak ~ekildi 
~·----~~--------~· Milli $efimiz 

Diin istanbulun 
plinm1 tetkik 

imar 
etti 

Milli ~efin bugiinlerde 
Y alovayi tereflendirme

ai muhtemel 

Ankara 5 (Telefonla) -
Cumhur Reiaimiz lsmet lnonii 
bugun ::;leyo! doiru Nalta Ve. 
kaletini 1ereflendirdi. CumhUT 
Reiaimiz, Vekalette Istanbul 
plamm tetkik etmi,tir. lsmet 
lnoniiniin Nalta Vekaletindeki 
mefguliyeti atra~tnda Ba,vekil 
Doktor Relik Saydam, Adliye 
Vekili Fethi Okyar, Maaril Ve
kili Hasan Ali Yiicel de bulun· 
muflardtr. 

Nalta Vekili General Ali Fu
ad Cebesoy, Cumhur Reisimize 
plan iizerinde ve diger nokta· 
lar hakkmda izahat vermi,tir. 

'£.'£.~ 

Cumhur Reisimiz, yarm, sa· 
at 16,30 da Estonya elfisini ka· 
bul buyuracakttr. 

~~~ 

Cumhur Reisimiz lamet lno· 
niiniin bugiinlerde Yalovayt f6· 
rellendireceklerinden bahsolun· 
maktadtr. lsmet lnoniiniin tefri· 
li takdirinde, Y alovada ktBa bir 
irtirahatten ronra tekrar Anka· 
raya avdet etmesi muhtemel· 
dir. 

Particle intihab 
Milli ~ef, Ba~vekili tekrar 
Ba~kan vekili, Fikri Tii
zeri de Genel Sekreter 

olarak se~ti 
( Miistakil Grup bugiin ilk ) 
\.. reami i~timami akdediyor 

Ankara 5 (a.a.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Ba,kan vekaletine 
Parti nizamnamesinin 28 inci maddesi 
mucibince Gene! Ba1kan ve Milli Sef 
1nonii tarafmdan Ba,vekil ve lstanbul 
meb'usu Dr. Refik Saydam tekrar inti
hab buyurulmu§ ve keyfiyet biitiin Parti 
le§kilatma tamimen teblig edilmi§tir. 

[Arkas• sa. 9 sutun. 3 tel ............................................................ 
Fethi Okyar Londraya 

gidiyor 
Ankara 5 (Telefonla) - CJgrendigi • 

me gore, Adliye Vekilimiz Bolu meb • 
usu ve sab1k Londra biiyilk el~isi Fethi 
Okyar birka~ gilne kada.r Londraya ha· 
reket edecektir. Bu seyahatin 1ngil tere 
ile yapmakta oldugumuz miizakereler -
le alakadar bulundugu zannediimekte • 

Amiralin nutku 
«Bu gemiler, iilkelerimizin ~evresi olan denizlerde, 
tecaviiz gormedik~e daima sulh bek~isi olarak 
vazife gorecek ve bu vazife ile ,eref bulacaklardm> 

Ay s1mf• «Salduay» a sancak ~ekme 
merasimi. dun Halicde Deniz Kuman • 
danhgl binast oniinde yaptlmlillr. 

Saat on be1te davetliler, AmiraJ Siikrii 
Okan, Amiralhk erkamharbiyesi, Istan
bul Kumandam General Halis B1ytktay, 
Vali muavini Hiidai, Deniz lisesi ve De
niz Harb mektebi Kumandam kurmay 
albay Ruhi, Denizalll filotillas1 Kuman
dam yarbay Osman Zeki, Oniversite 

Rektorii Cemi! Bi!sel, Savarona siivarisi 
Said kaplan. Beyoglu Kaymakam1 Ah· 
medle emekli deniz subaylanmtz, gemi· 
nin miihendisi Oestem, Alman muhen • 
disleri ve matbuat erkam merasim yerine 
gelmi1lerdir. 

Bir miiddet istirahatten sonra mera· 
sim bajlamti. deniz bandosu onde oldu· 
gu halde bir deniz miifrezesi merasim ye· 

[ArkaS! Sa. 9 sutun 1 de) 
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Hataya yollanacak Tiirk 
mallarina aid layiha 

Muhtelit enciirnen ithalat ve ihracat muame
latmda giimriik kaydmm kald~r~lmasim kabul etti 

Ankara 5 (Telefonla) - Bugiinkii Antakya, lskenderun ve havalisine 
Meclis toplantlsmda baz1 oliim cezalan· sevkolunacak mallann tabi olacaklan 
nm tasdik1 hakkmdaki tezkereler go - muamele ve saire hakkmdaki layihanm 
rii§iildiikten ve denizalh smtft mensubla· Hariciye Vekili Siikrii Saracoglunun 
rma verilecek zamlar ve tazminler hak- gosterdigi liizum iizerine muhtelit bir en· 
kmdaki layiha ile Tiirkiye • Yunanistan ciimende konu§ulmasl muvaf1k goriildii. 
arasmdaki baytari anla1mamn tasdikt Muhtelit enciimen akjamiizeri toplanara!C 
hakhndaki layihalann ikinci miizakere- layihayt miizakere etti. 
leri yap1ld1. [Arkas• Sa. 9 sii.tun 1 de) 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIInlliiiiiiiiii111UIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllltliiiiiiiiU11111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiUIIIIllllllllle 

istanbul - Biikre§ hava 
hatt1 diin a~1ldi 

ilk tayyare ile Prenses Bibesko ve 
Miinakalat Nezareti miimessilleri 

I 

Romany a 
gittiler 

Rwnen Hava Nezareti milmessillerile havac.Llartmlz, dUn 
Ye~ilkoy hava meydanmda bir arada ... 

(Ya:mz l nci.aahil~i:.d$l _t;l,ir. 
(Y aztBt 1 nci sahifemizde) 
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M kuZ 
Tarihi roman: 45 Yazan: Kadircan Kafh 

<;akrr Aliyi perde arkasmdan dinliyen Mahfiruz, 
ko,up karde,ini kucaklamamak 

kendisini zor 

- Ne idiigi belir<iz bir bacaks1z di
vanemn •iiziine uyulur da koca bir vezir 
s u~lu tutulur mu} Elbet ~imdi gitsin, Oi
vanca tahkik olunur ve geregin yap1hr .. . 

Sun' ullah Efendi te•pihini h1zh hll h 
~ekerek mmldandJ: 

- Elhet adalet yerini bulurl 
Haf1z Pa~a usalclara i1aret etti ve ~o

cuk d1 an ~Jkanld1. 
Sun'ullah Efondi de ~avu lardan biri

ne .eslendi: 
- Kethiidam kandedir} 
,Seyhiilisl.im kethiidaSJ hemen g•ldi . 

Sun'ullah Efendi onun kulagJna !:>irka~ 
kelime soyledi ve geri gonderdi. 

Kethiida, renk renk kiilahl1, kavuklu 
ve kaftanh ~avu,larla kap1c1 ve u~aklann 
arasmdan ge~erok orta kap1ya ko~tu. 0-
radan ~1kanlmakta olan c;aklr Aliyi ko
lundan tutup kap1 agasmm bulunduifu o
daya yiiriidii. Kap1C1ya sordu: 

Defterdar Ekmek~izade burada 
mJ} 

Evet, aganm yanmdad1r. 
Kethiida Defterdara hafif sesle b;r~ey

ler soyledi; sonra merakla bekliyen GO

cugu gosterdi. Ekmek~izadenin kii~iik ve 
parlak gozleri Alinin ~ak1r gozlerinde bir 
saniye durdu ve kethiidaya donerek: 

- Ba iistiine I Efendi hazretlerinin 
ellorinden operim! 

Dedi. 
-23 

Enderun mektebi 
ve ilk iotikam ••• 
Ertesi giin hiinkar sofaSJmn bnydan 

boya ~inili duvarlan, renk renk camh 
geni~ kubbesi de c;ak~r Alinin saz ve soz
lerile titredi. Percle alkasmdan seyreden 
ve dinliyen Mahfiruz karde!ine dogru ko
sarak onu kucaklamamak i~in, butiin 
diinyayo yiiklenmi1 kadar yoruldu ve hl~
kndo. Padi~ah bile gozya~lanm tutama
di. Hocaya ve !;loyhiilislama bakarak 
yumr~;unu sokh, homurdand~: 

- Billah bu KaSJm Pasa dcnilen 
m•l'unun ba11n1 tiz elden hsmelidir. 

F ~kat bunu, na ol yapmahydo? Herif 
bo<•,ncoba oyo bile atlatmo§tl, ele ge~mi-

y(IIdu . • " 
T ath dil kullamlarak cag~rmaktan bas· 

h Gare bulunamad1. Ozerine bir ordu 
b;' • gi:indorilse degerdi; lakin hem k11 
vel:n <atmljh, hem de giivenilen kuman
d•n l.rla a<kerler fran ve Nemse hudud
la r· •da bulunuyorlard1. 

Tath dille Gag,rmaktan ba•ka Gare 
kolmamJ§h. Hemen bir mektub yazlld1. 
Bunda: 

« Y avuz Alinin gadrine ugradd!m biz
ce bilinmektedir. Sen devlete liiz1m bir 
taze ve cosur yigitsin. fstanbulda bulun
man gerektir .» 

Deniliyordu. 
Mektub hemen yola Glkanld1. 
Birinci Ahmed, dogurmaSl yakla!

makta olan sevgilisine sordu: 
- Bu oglana ne yap!lmaslnl diiersin) 
- Devletlu hiinkanm, vezirin yapttg1 

zaran devlet odemelidir. Bu ~ocugun de
desine bir iki yiiz alhn gondersen, .;ocugu 
da Enderun mektebine alsan ho,nud o
lurdum. Zira bir ak1lh insan yavrusudur. 
lleride hiink.inma biiyiik hizmetler etme
sinde ~iiphem yoktur. 

Birinci Ahmed sevgilisiriin yanaklann
dan optii ve bu arzusunun yerine getiril
mesi i~in hemtn emirler verdi. 

0 ak1am O skiidara ge~en bir kaplCI 
Akpmara para ve haber gotiiriirken <;:a
klr Ali de istemiye istemiye Enderun 
koguslanndan «Kii~iikoda» ya giriyordu. 
BuraSJm F atih yaptlrmlstl. Devletin en 
yiibek idareci, alim, kumandan ve poli
t;kacJ!anm yetistiren Enderun mektebine 
al 'nanlar, daha sonra yeniden yap1larak 
<<S•ferli kogu u» denilen, bu yerde tahsi
le ha<hyorlard1. 

Caku Ali geceyi kap1 yanmdaki oda
da tam manasile gurbette ge~irdi. Mer
mer direkler, islemeli ravaklar, i~lerindo 
klVrak yazllar bulunan irili ufakh hbbe
ler ona bambash bir diinya a~JyorlardJ. 
R•J siislii diinyada kulardan altm kaf.se 
gir •n hasta bir leu~ gibiydi. 

Eli sopah kalfalar, koca ciibbeli hoca
lar ona hirer celladdan farkm goriiniiyor
larrh. c;unkii burada miithi1 bir disiplin 
va rrlJ. 

F •te<i so bah heniiz giin a~amken kal
dnd•lar. Kii~iik bir hamama soktular. 
lki ii<; yas biiyiik olan iki ~ocuk ona yJkan
m•sml ogrottiler. Bu. pek giizeldi, fakat z' 'netli goriiniiyordu. 

lnce yiinlii ve pamuklu ~ama<~rl•r 
giydi. Birinci sogukluga <;1khg1 zaman 
kiT sakalh bir adam onun elinden tuttu; 
serlire do~ru gotiirdii. Sonra oradaki b~h
~alardan birisini a~t1. AI renkte bir ~ak
!lrl bacaklanna ge~irtti; bunun par;alanna 

zaptediyordu ! 
kiTmlZI bir mest dikilmilti. ('aksu bacak
lara goGtigi zaman mest de ayaklara gir
mi! bulunuyordu. 

AI G•kwm vo beyaz gomlegin iistiine 
neredoyse topuklara kadar inecek olan 
mor ronkte bir kaftan giydiri!di; bunun 
yakaSI yoktu; oniinde, gobegin iistiine 
kadar inon bir sua diigme bulunuyordu. 

KIT sakalh adam CakJT Alinin beline 
somsorma kemer baglad1. Kemerin ara
<Jna altm gibi parlatJlmis olan bron1dan 
bir divit soktu. Baslna da, tepesi yuvar
lak, on bes kadar dilimli ve agJZ tarafin
da ~ePGevre iki ince burma sank bulunan 
bir kavuk konulunca k1yafet tamam ol
du. 

c;abr Ali bu koifu!larda, l:tndisi ~ibi 
giyinen, biitiin harehtleri, kimJ!damjlan 
hatta obiirii leri pkiilii olan yiiz kadar 
~ocuk goriiyordu. Hepsi de on ikile on 
altt ya5 arasmda bulunuyorlard1. Hepsi 
de boylu boslu, yaklslkh, <evimli idi. 
Gozlerinde zek.i okunuyordu. Bun1ar 
T unanm iite tarafma kadar olan mem
leketlerdeki huistiyan ailelerden almarak 
islam yap!lmJslard•. l~lerinde yannm bii
yiik vezirleri, a lim leri, Y'IZIC!lan, kuman
danlan vard1. Fakat bunlann islamhkla
nnda zoraki bir ruh <ezmemek .niimkiin 
degildi. Hepsi de fmat buldukca Arna
vud, Bosnak, Rum, Ermeni, Mac>r dil
lerinden birini konusuyorlard1. Tiirk~e
den buka dil bilmiyen, .idetlerile hisleri 
birbirine pek uygun olan Ali onlarm ara
smda kendisini yabanc1 bulmakta gecik
medi. 

Genis ev las do.emeli bir sofada, ha
mlar ve heeler iHiine saatlerce diz ~o
kiiyordu. Y .-il ciibbeli, yesil sankh bir 
hoca bir siirii arabca kelimelerle dolu, 
kanSik ciimleleri tekrarlay1p duruyor; 
yiiz kadar delikanhdan ancak yirmi otuz 
tanesi lrunlan dikkatle dinliyordu. 

llmihal, Tecvid, Halebi okuyorlard1; 
arabca, fars<;a iigretiliyor; giizel yaz1 ya~
manm usulleri gosteriliyordu. 

Ne hocalar, ne usaklar, ne de talebe 
arkadaslar Caklr Alinin ho§una gitmis
ti. Y almz. Halebi okutan klsa boylu \i§· 
manca bir hoca birka~ giin sonra Akpl
narh ~ocugu. yan1na ~agutml§, §<iyle de
mi,ti: 

- Sende sudan ~1km1s bahk hali var. 
Ne iiziiliir giicenirsin! Mahfiruz haseki 
gibi destegin olduktan sonra daha ne is
tersin? 

Mahfiruz kimdi? Destek olmak ne 
demekti? CakJT Ali bunlan anhya:nad1g1 
icin hocamn gozlerinin i~ine bak1p kal
m•1h. Hoca onun mhm ok jadJ ve kula
gma igilerek yava1 sesle devam etti: 

- Mahfiruz haseki ne derdi ve ne 
dilegi olur<a bildirsin, elbet yapanm, hi~ 
iiziilmesin, dedi. Anladm m1, haydi git 
1imdi ... 

Hocaya bir§ey soramad1; arkada§lan
mn arasmda da kimseye a~am1yordu. 

Onun okuyup yazmaya pek hevesli 
olmadJgm• goren Enderun AgaSJ birka~ 
giin sonra saraym duvarlarile deniz ara
smdaki kulara ~1kard1; orad a ala ':>inmek, 
ok atmak, tiifekle ni1an almak gibi jey
ler ogretiliyordu. (:aku Ali i3te 1imdi ye
rini bulmu tu. Bindigi ah dart nala sii
rerken egerin iistiinde birdenbire ayaga 
kalki§IDI gorenler alln,Iamaktan kendileri
ni alamad,lar. 

Lakin bazan da sank sarmak, davul 
~almak, bra§ etmek; k1hc, kalkan, giirz, 
tiifek temizlemek; pabuc, yatak, yorgan 
dev1irmek gibi isler de yaptmlmca arab
ca okumaktan daha <;ok S1k1hyordu. 

Kulagma ~alman sozlere gore burada 
ii~ dart sene kalacak, daha yiikse~ SJmf 
say.Ian «Kilerciler koguju» na venlecek
ti. Ondan sonraki SJmf da «Hazine kogu
§U» diye amhyorm ujl Orada Padi~a?m 
yemek ve i~kileri hazulamrml§. Hazme 
kogusundakilorin vazifeleri de Padisahm 
elbi<elerini diizeltip boh~alamak, saray 
e1ya 101 temizlemekmis! Biitiin tahsil on 
ii~ on dart sene siirermis ve bir J:.ndcrun
lu ancak ondan sonra bir i1 sahibi olur
mu§. 

c;aku Aliyi en ~'?k y1lduan §eylerden 
biri de cezalard,: U~iincii giinii aniine 
yemrk damlattl~l i~in. herkesin oniin.de 
azarlanmJ§\1. Hafta<mda ansiZin ve elm
de oJmaksiZin obiiriirken agZIDI lcapa
madl diye yiiz dtf. ;;l·•iirmeye ve her 
ok iirii<te elini agzma 11otiiriip indirmrye 
mahkum edilmi<ti. Yirmi giin sonra 
«Birgevi» nin <<Hediyetiilkabr» ini oku
tan hoc a diyordu ki: 

-Mademki cenaze musalla ta§ma 
gelince en kotii adamlar bilo oliidcki ala
caklanm fed a ederler; Allah da 1<iyle 
dii<iiniir: Bir kul bile biitiin haklarmdan 
vaz ge~erken ben ba~Ijlamasam olur 
mu? 

[Arkas• varJ 

CU!\1HURfYET 

( $ehir ve mleket Haberleri ) 
Dahiliye ve iktJsad ~;n.~uru--~ 
V ekilleri gi iyor 1 lki ~~~urda bariz 

~ goru~ fark1 

Sehirde 
' 
stoku 

bugday 

kalmad1 

Faik Oztrak, sehir 
i~leri iizerinde miihim 

tetkikler yapb 
Birka~ giindenberi 1ehrimizde buhman 

Dahiliye Vekili F aik Oztrak 1ehir i,Ie
rile al.ikadar olmaktadu. Vekil. yeni ya
pllmakta olan yollnn, hal binaSJnl ve A
tatiirk kopriisii in§aatlm mahallerinde tet
kik etmistir. 

Y eni istimlak kanunu iizerinde yap!
! an tetkikat da devam etmektedir. Proje
nin Biiyiik Millet Meclisinin bu i~tima 
devresine yeti1tirilm.sine ~ahs1lmaktadir. 

F aik Oztrak, bu sabahki trenle An
karaya hareket edecektir. 

lktr•ad Vekilinin tetkikleri 
Evvelki giin 1ehrimize gelen 1khsad 

Velcili Hiisnii c;aku, diin sa at 10 da 
Siimer Bank fstanbul ,ubesini ziydret e
derek ogleden sonraya lcadar burada me§
gul olmu1tur. 

lkhsad Vekili Siimer Banktaki ~·h~
malan esnasmda 1ube miidiiriinii kabul 
ederek kendisinden sanayi i!leri !izerinde 
izahat alml§hr. Vakil, bu arada devlet 
sanayi miiesseseleri idari top!uluklan ba
smda bulunan direktorlerle de gorii§mii§
tiir. 

Y eni lktJ<ad miidiirii Haluk Bel sam 
kabul eden lktosad Vekili, kendisinden 
muvakkaten faaliyete g~en yeni teskilat 
hakkmda izahat alml§br. 

fktJSad Vekili de bu akjam Ankara
ya donecektir. 

ADLIYEDE 

Sar1yer Belediye muhasebe 
rnudurunun yalmz ihrnali 

giiriildii 
Sanycr muhascbe miidiirii Envcrle 

Varidat katibi Eminin, 1stanbul A~Lrce
za mahkemesinde devam etmekte olan 
durujmalarr, bitmi§tir. Mahkeme, zim -
met ve ihtilas su~unu varidat katibinin 
ijledigine, Muhasebe miidiiriiniin sa -
dece ihmal gosterdigine karar vermi§ ve 
ncticcde Emin b~ sene on ay hapse 
mahkfun olmujtur. Enver, yiiz lira para 
cezast Odeyecckse de arada mevkuf kal
dli!i mllddetle tmlhsub muamelesi yapt
!acaktir. Kendisi kararla beraber sahve-
ri!mi§tir. Her ikislnin paraYI mii~tere -
ken ve derece derece tazmin etmeleri de 
kararla~tmlmJ~trr. 

<;arna§Ir hirSIZI 
Beyazrdda Tav§anta§mda Kadir apar

tlmammn iist kabna ~1karak ~ama§lf -
Ian ~alan Salahl, Sultanahmcd sulh ceza 
mahkemesmc vcrilmi~, i.i~ ay hapis ka
ran alml§hr. 

Mahkurn oldu 
Bahkpazannda Ta~~!larda diikkanc1 

Amanotidis, boyah yag satmaktan Sul

tanahmed birinci sulh ceza mahkeme -
sinde muhakemesi sonunda, bir ay hap
se, bir lira para cezas1 Odemege mah -
kum edilmi~tir. Bir ay da diikkam kapa
tllacaktJr. 

Ac;1kgiiz tevkif edildi 
Sandal Bedcsteninden baz1 ejya satm 

alan ihsan isimli kadma Mukaddcr adlr 
biri sokulmu~. vezne oniinde cverin ben 
yat1ray1m, siz yoru lmaym • diye elinden 
yirmi lirasm1 aldigl gibi kaytblara ka -
n~m1~hr. Di.in, Sultanahmcd birinci sulh 
ceza mahkcmesine geti.rilen Mukadder, 
tevkif Pdilmi~tir. 

Sorgudan sonra ... 
Kopri.iniin Kad1koy iskelesi cihctindc 

Konyah Mehmed oglu Omerin yirmi li

rasJm ~arpan Nam1k Yetcr, Sultanah -
mcd birinci sulh ccza mahkemesinde sor
guya ~ekilmi~, hakkmda tcvkif miizek
kcresi kesilmi~tir. 

Katilden suc;lu seyyar satici 
Beyoglunda Mekteb sokagmda emlak 

tellal! Vasili b1~akla oldiirmekten su~lu 
scyyar sahel Faik Kiikkamn muhake -
mesi bitmi~. istanbul AgLTceza mahke -
mes' karanm bildirmi~tir. Su~u. Fai~in 
Yaniden alacagmr almaga geldigi, Ya -
niyi di.ikkimda bulamaymca Vasile cne
rcdc?. diye sordugu, Vasilin de soviip 
sayd•ltt ve cline ge~irdigi perde de~ne -
gile bMm~ vurdu~u ve bunun i.izcrine 
Faijlin b1~a~a sanld1gt §eklini sabit 
goren mahkeme, bu cihetten cezay1 a
zalhci sebeb bulmu~tur; diger taraf\an 
sUI;lunun akli ve ruhi vaziyetine aid ra
porun cezaya ehliyetini azalthgmdan, 
Faikin bir sene hapsile iktifa ed.lmesi 
karar alhna ahnm1~hr. Kendisi birka~ 

avdanberi mcvkuftur. 

Hafta kanunu tatiline aylori 
hareket etrnit! 

Bak1rkoyde Cami soka)!mda 31 nu -
marah diikUnda hallit~ Mahmud Hak
seven hakkmda, evvelki giin, pazar ol
masma ragmen diikkamm a~hg, iddia
sle, hafta tatili kanununa aykln hare -
ketten takibat &!SllmJ~\lr, .. 

Bir arkada!1m1z anlath: 

«- Koprii iistiinde otomobmerin 
yolcu alma" yasakt~r. Fa kat oyle za
ruretler olur ve vardu ki, bu yasagm I 
tathik edilmesini icab ettirir. 

Diin tramvayla Beyoglundan fs
tanbul cihetine ge~iyordum. Hasta 
~ocuklanm ellerinden tutmm bir ba
ba ve ana gordiim. Belliydi ki, ~ocu
gu bir an evvel rahata kavu1turmak 
i<;in acele ediyorlard1. Baba, ge<;en ' 

" hoi bir taksiye elile i~aret etti; oto-
1 mobil, hasta kii~iigiin iiniinde e sey

risefer memurunun yanmda durdu. ' 
Kap1 a~Jld1. Polis ihtar etti. Korrii 
ii<tiinde otomobile binilemiyecegini 
soyledi. Kiic;iigiin baba~• hastahk za
ruretini anlatt1. Memur miisaade et-

( ti ve otomobil, bir anda, ortadan kay-~ 
I boldu. Bu suretle hasta ~ocuk, ~iines 
' alt•nda bil.ilii7.um bekletilm•di. 

Bu hadiseden bir saat sonra, oto
mobille, Kad1koyden gelecek bir yol
cuyu heklem•lc iizere Kapriive in

~ dim. Ziraat BankaSJ karmmda kii
~ Giik, hmmi otomobil bekleme yeri 
~ vard1r. $ofor arabay1 arabga soktu. 
1 Vapurun gelmosine ii~. dort dakika 
1 vard1. Bir polis memuru elinde saat-

~ 

le sokuldu. Tam bir dakikadan faz
la bekletemiyecegini, ak<i takdirde 
zab1t tutacagm• soyledi. Zaruri ola
rak bekleme yerinc!en aynld1k. Bel
ki yolcum gelmisti. Fa kat bulu!ama
d,k. 

Birinci manzaraya bak1yorsunuz: 
~ Bir memur, vatanda1m hukukuna ri
~ ayet ediyor, vazife ve salahiyetini ol
~iilii bir sekilde kullanarak yerinde 

· bir kararla bir vatanda~1, bir aileyi 
: JStlrabdan kurtanyor. 
~ fkinci hadise iizerinde dii~;iniiyor
l <unu7: Bir memur, bir vatanda11 ta-
1 mmak i<temiyor. Elinde saatle bir 

rlak ihnm sanivelerini hesablarken 
ktndi<ind•n m•ded umanlan a}d,g, 

· kii-iik salahivetle tehdid ediyor. 
I Vazn kanun bile, devlet teskilatJ

na mensub olanlara ekseri ahvalde 
geni~ hakk.takdir vermi§tir. Vazife
nin icabm1 maslahata, salahiyeti key
'!? 1-oare'kefe tetcl!t edeco~z. Fa kat 

·. ~ii§kiil vaziyetleri ve ka~'i zaruretle: j 
l'{ 1 ~murlartm•zm ~ takd1r e!melerim! 
de istiyecegiz. 1 

Memura takdir hakklm da veren 
ka.nuni ahkam ve mevzu nizam, ce- ~ 
mJYet hayatf!lln pek miistesna husu- I 
siyetlerini gozoniinde bulundurduk~a 11 

vatanda~m umumi menfaati azami ! 
1ekilde korunmu1 olacaktiT, diyoruz. · 

Dogru degn mi? 

NAztm piAn tasdik edildi 

Teftitler 
Maar f Vekrueti umumi miifetti~le -

rinden Rasim Arsan, Muhsin ve Osman, 
diin jehrimizc gelmi§lerdir. Miifetti~ler 
dcrs senesi sonu dolaytsile mekteblerin 
tedrisat, imtihan ve idare i~lerini tefti~ 
edeceklerdir. 

Ticaret borsasmda hara
retli muamelel~r olu"or, 
piyasada un da azald1 
Son giinlerde sehrimizde bugda v sto

ku hemen hemen hi~ kalmam". i.tan
bulun ihtiyac1 giinliik gelen ve T oprak 
Mahsulleri ofisi tarafmdan piya.aya ~·ka
nlan bugdayla lcarsJlanmava b.-lam!§· 
t1r. Pazar tatilinden sonra diin Ticaret 
bor.asmda, bugday iizerinde hararetli mu-
ameleler olmustur. . 

T oprak Mah<ulleri ofisi, diin Borsa
da 565 ton bugday satm1stn. Ofis, gor
diigii liizum u7erine bir miiddettenberi 
yalmz yumusak bugday olarak yap1lan 
sahslan diinden itibaren ayni fiat formii
lile ii~te iki yumusak ve ii~te bir sert o
larak tertib edilen bir halitaya ~evirmij
tir. 

Son giinlerde sehrimize kara vollarile 
hemen hi~ bu!lday gelmemekte, en zi
yade deniz yollarile sevk:yat yaDild,g, 
goriilmektedir. Diin Konya vapurile Mer
sin den 225 ton bulidav ge]mi<tir. 

SEHIR ISLER/ 

V alinin Y alovadaki tetkikleri 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K~rdar, 

evvelki giin Yalovaya giderek kaphca -
!ann vaziyetini tetkik etmi§ ve yeni ya
pllmakta olan i~leri gozden ge~irmi~tir. 

Moda aahillerinde banyo ya· 
p1lrnasma rniisaade ediliyor 
Laj!1m mecralan dola)'lsile Moda kiYI

lannda dcnize ginlemiyece~ini yazmi~
tJk. Diin, bir s1hhi heyet burada tetki -
kat yapm1~, !ag1m mecralarmrn banyo 
yaprlan mahallerle miinasebet1 olma -
d1g,m gorerek buralarda da denize gi -
rilmcsine miisaade edilebilccegini bildir
m~tir. 

Tarnir edilecek yollarm ke· 
tifnarneleri hazirlandi 

Belediye §Ubeleri dahilinde tamir e
dilccek yollann ke~ifnameleri hazrrla -
narak Belediye riyasetine gonderilmi~ -
tir. Bunlar, Da!mi Enciimence tetkik o
lunmaktadir. Be~. on giine kadar her ta
rafta faaliyete ge,ilecektir. 

Telhizllk i~leri i-;in iki karn
yon kiralandt 

Belediye temizlik i§leri i~in yeniden 
kamyonlar getirtilmesine karar veri! -
mi~ti. Bunlar gellnciye kadar §imdilik 
iki kamyon kiralanmr~tJ~. 

~i§hanede bahc;e haline 
getirilecek saha 

!mar planma gore, $i§hancde 1tfaiye
nin bulundugu saha, bah~e haline geti -
rilecej!i i~in bu civarda yapbnlmasma 
ba~lanm1~ olan bir binamn in~aatJ dur
durulmu§tur. 

Beyoglu 1tfaiyesi i'in de Taksim kara
kolunun ahnmasr di.ijiiniiliiyor. 
$i~hanede yap1lacak bah~enin civarr

na tesadiif eden Katib c;;elebi mezarr da 
imar edilecektir. Aynca Tozkoparandaki 
asfalt yolun Halic cihetinde de biiyiik 
bir bah~e viicude getirliecektir. 

1, yerlerinin ogle tatili tekrar 
rnevzuu bahsoluyor 

Sultanahmed mmtakasmm maketi 

$thircilik rniitehassrsr Prost'un p!Anma gore, Sultanahmcd meydam yu
kaTidaki makette giisterilen ~ekli alacakttr. 

$im<'.iki hapishane binasmdan itibaren abidelere kar~1 Adliye, Vil§.yet 
ve Bclcdiye saraylaTI in§a edilecek, burast bir hiikUmet maballesi ola. 
cakttr. 

Heykellerin bulunduklaTI saha ile ilerisi hipodorm 
edilccektir. Buradan sahile kadar gidcn kiSim i.izerinde 
in§a olunacaktll', 

olarak muhafaza 
tek kath binalar l 
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Siyasi icmal-
Macaristandaki intihab 
(R\ iinya politikasmm siklet merke
L!:::::!' zi §imdi orta Avrupada ve Bal· 

kanlarda bulundugundan bura· 
daki memleketlerin yalmz harici siyaset
leri ve biiyiik devletlerle miinasebatJ de

gil, ayni zamanda dahili politikalarmm 
gosterdigi temayiil ve takib ettigi istika
met de umumi bir alaka uyand~rmak
tadiT. Bunun i~in Romanya ve Yugos

lavya umumi intihablan gibi Macaris
tanda yapolan parlameoto &e<;imi de e
hemmiyetle tak.ib edilmektedir. 

Macaristandaki intihabm, burada da 
Almanyadaki gibi milli sosyal rejimi

nin teessiisiine sebeb olaca&J ihtimaline 
binaen, neticesi heyecanla bekleniyordu. 
F akat boyle bir netice haSJ} olmamJ0tu. 

Filvaki milli 90syalistler, 43 meb'us 
<;lkarmotlarsa da hiikumete taraftar «Ma
car hayati partisi» yt.iz eben meb'usluk 

kazanmlstlr. Diger partiler bu iki parti 
arasmda adeta l:aynamJS\)r. Mesela im
diye kadar memleketin ikinci biiyiik par
tisi addedilen «Kii~iik ~ifll;iler partisi>> 
ancak 12 aza ~1karabilmi tir. So<yalist 
partisi meb'uslan ise on ikiden be~t in
mi tir. 

K~iik partilerin kaybettikleri meb'us
laTJ, hiikumet partisile Nazi partisi al
ml~llr. Bu suretle biitiin Macaristanda 
bellibash iki parti kalmJ§ oluyor. Fa kat 
bu iki siyasi te~ekkiil arasmda son mii
bareze yap1lmJs degildir. Bunlar ileride 
bir hayat memat miicadelesine $liiri§Ocek
lerdir. 

Hiikumet, intihabden evvel, Nazi par
tisini, memleketin kanunu esasisi cer~e
vesi haricine ~lkhgm1 ileri siirerek dagJt
ml§ ve lideri Binba11 Szalasi'yi tevkif et
mi,ti. Binba11 hal.i mevkuftur. Hiiku

metin bu sert hareketi kartJSmda Na7i 
partisi, hareketini kanunu e.<asiye uydur
mut ve yeni lideri Hubay tarafmdan 
tensik edilmi,tir. $uraSJ kayde f&yandu 
ki Nazi partisi mensublan, Almanlardan 
ziyadc Macardu. Macaristanda be§ yiiz 

bin ki,ilik bir Alman ekalliyeti vardJr. 
Bunun yanSJ, manevi [ider olarak yalnoz 
Hitler'i tamd1klanndan bilakayd ve s~ rt 
Nazi partisi azaSJdu. Diger yam1 JSe 
memleketin lcanun ve hiikumetine sada
kati prensip olarak kabul etmis oldu"un
dan ya hiikumet partisine, yahud kii~iik 
partilere rey vermi~lerdir. 

Hiikumet, azilerin ham esini ·rm. k 
i~in evvelce bir~ok tedbirler almJStl. Top
ragJ olm1yan kiiyliilere biiyiik maliki\ne
leri sahn ahp tevzi ederek fakir koylii le
rin hep birden Naziler tarafma ge, mele
rine meydan buakmami<ti. Tntihab dai
relerinin hududlanm, Nazilerin muhte
mel ekmiyeti olan mmtakalarda degi§· 
tirmi,ti. Bu tedbirlere ragmen bi:r,ok da
irelerde hiikumet taraftarlar1 pek ehem
miyetsiz eheriyetle gii~ bela kazanmJ§· 
lardiT. 

Bu tedbirlerdeQ dolayt Nazi partisi 
parlamentoya boykot ilan etmemi. , fa
kat mecliste miicadeleye devam etme)e 
karar vermi tir. Fakat yeni bir intihab 
yap!ld,g, zaman daha tedbirli rl~vrana
caklarma siiphe yoktur. Bu11iin Macari<
tanda vaziyet degi!memi1tir. $u kadar ki 
eski Ba1vekil lmredi ve hiikumet taraf
tan diger meb'uslardan bir kl'mmm Na
zilerin tarafma ge~mesi ihtimali old"gun
dan vaziyet her an de~i~ebilir. 

Muharrem F eyzi TOG 4 Y 

Denizlerde f1rtma 
lki giin ic;inde bir kaYik ve bir 
rnavna bath, bir salapurya da 

parc;aland1 

lk; giindonberi Karadeniz, Marmara 
ve Ege donizinde kuvvetle his•edil•n bir 
~imal f~rtmaSJ esmektedir. Bu f~rtlnalar 
yiiziinden seyriisefer de sekteye ugla
maktad~r. 

Futma yiiziinden bazo kazalar da ol
mu~ ve baz1 merakib batmt tlr. 

$ilede Mustafa Reisin Oervi1 ka} 1g1 
zincirini koparm11 ve Adac1klar movki
inde batm1 tlr. Kayi!\!n i<;inde ~u l un a n 
tayfalar kurtanlm1 hr. 

Karabigada Karacaoglu !T'evknnde !) 

tonluk bir salapurya fntmanm . ide! • m
den kayahklara vurup parcolanml•l'r. 

c;op mavnalanm ~eken i'm;d rorl" or
korii ve bagh mavnalar, Ftn• r1 ohr in 

ii~ mil a<;lgmda tirtmaya vablanm· la;

du. Mavnalardan Suad s ,•,ri,·e a•d o

lano dalgalann hiicumile h•tm!;, i"r. -1 -
kiler mii•~iilatla kurtar~lmo<!Jr. 

Cumhur' 
~_;;;;......::;: 

Niishas1 5 kumstur 

Abone ~eraitf I Tiir~ive 
I ic1n 

Senelik 
Altt avhk 
Oc avhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
7511 

41111 • 
150 • 

Jlaric 
icin 

211111 l<r. 
14:lU • 
ShU • 
l(oklur 
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SON HABERLER 

Pol diin . 

ayr1ldi 
Danzigdeki polis kuvveti Prens 

yeniden takviye ediJiyor . Berlinden 
Iki devlet arasmda yeni 

Alman mehafiline gore, bu tedbir ge~enlerde bir anla,ma yapilmadi 
vuku bulan hadt"selerle ala" kadar ··r ··l ekted" -go U m Ir Berlin, 5 (Hususi)- Yugoslavya Na 

Danzig 5 (a.a.) - Danzig Nazile
rinin lideri Albert Forster, bir nutuk irad 
ederek, serbest ~ehir tarafmdan ortaya a· 
lllrnl§ olan beynelmilel meselelerden 
bahsetmi§tir. Mumaileyh, Danzig'in biz· 
zat kendi vesaiti sayesinde kuvvetli olma
SI lil.z1m geldigini beyan etmi~tir. 

tahkir etmek ciirmile tevkif edilmi§ ve 
Konigshiitte hapishanesine gonderilmi~tir. 

Bu tevkif hadisesi ge<;en ~ar§amba gii
nii vuku bulan hadiselerle alakadardiT. 
(:ar§amba ak§arni Alman kilisesinde di

ni ayin yap1hrken P olonyahlar ayini boz
mak istemi§ler ve papas ayini yanda b•
rakarak bunlan kiliseden kogmak mec

buriyetinde kalml§llr. Alman papas ya
kmda mahkemeye sevko1unacakttr. 

lyi malumat almakta olan rnehafil, 
bu beyanall, Danzig p.olis kuvvetinin ya
kmda takviye edilecegine delalet etmekte 
oldugu suretinde tefsir etmektedir. 

Alman mehafili, bu tedbirin geGenler- Diin yeniden Sainte Marie kilisesinde 
<le vukua gelmi§ alan bin;ok hadiseler miimasil bir hadise olmu§ ve ayin yanda 
yiiziinden zaruri bir mahiyet iktisab et- kalmt4tlr. Kiliseden <;tkan A\manlann 
mi§ oldugunu beyan etmektedir. bir~ogunu d1§anda toplanml§ alan Polon-

, Sile:zyadaki hddiseler yahlar fena muamelede bulunmu§lardu. 
Kattovi~ 5 (a.a.) -D. N. B. ajan- Yukan Silezyanm cliger bin;ok yerle· 

smm istihbarma gore. Polonyada Lipini- rinde de Alman kiliselerinde ayinler ya
de Alman Papas Krollik, Polonyayl p!lamamaktadu. 
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16 DCI Anakra 
• • • res 1m serg1s1 

Diin Maarif Vekili 
tarafmdan a~Ildt 

Ankara, 5 (a.a.) - Giizel San'atlar 
· )irligi tarafmdan sergi evinde haZITlan· 

m1§ olan I 6 nc1 Ankara resim sergisi bu 
giin Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel ta
rafmdan a<;•lml§llr. A~Il·~ merasiminde 
veH!etler erkanile F rans1z biiyiikel<;isi 
Massigli, Sovyet biiyiikel~isi T rantief, Al
manya biiyiikel~isi Von Papen ve diger el 
<;ilikler erkam, matbuat miimessilleri ve 
se~kin hir davetli kiitlesi haZIT bulunmak
ta idiler. 

Birlik reisi ressam $evket D ag, bu mii
nasebetle soyledigi bir nutukta C umhuri
yet hiikumetinin giizel san'atlara kar§l 
gosterdigi yakm alakanm bu san' atlarm in
ki,afmdaki hayuh tesirlerini kaydeylemi§-

tir. 
i":vket Dagm bu nutkunu miiteaktb 

Maarif Vekili Hasan Ali Y iicel korde
lay• kesmek suretile sergiyi a~mi§ ve da
vetliler sergiyi gezmi§lerdir. 

ingiltere hava hiicum
larma kar,I yeni 

tedbirler abyor 
liOndra 5 (a.a.) - Tayyare in§aatm -

daki fevkaHl.de faaliyet daha §imdiden 
tayyarelerin nerelere kanulacag, mese
lesini ortaya atmi§tLr. Biitiin merkez -
Jerde kafi miktarda son derecede rna • 
dern tayyareler vard•r ve bunlar erkaru
ha.rbiyece maltlub olan vezaifi ifa ede -
bilirler. Miitehass•slar, ge~en eylill a· 
ymdaki vaziyetin tamamile degi§rni§ ol
dugunu ve biiylik 1ngiliz merkezlerini 
bombard1man ettikten sanra hareket iis
lerine donebilecek, mutaarnz tayyare • 
ler miktarmm hali haZirda ancak yiizde 
yirmi nisbetinde tahmin olunabilecegini 
beyan etmektedirler. Bunun sebebleri 
§UnlardLr: 

1 - Siira tleri diger memleketler tay • 
yarelerinin siiratinden ~ok daha fazla a
lan avc1 tayyarelerinin kalitesi. 

2 - Londrayt himaye eden ve ameli 
bak1mdan S§IlmaSI gayrikabil bi.r obiis 
seddi viicude getirilecek olan tayyare 
dafii toplann mebzul miktarda imal e
dilmesi. 

Biitiin biiyiik ingiliz merkezleri ya • 
kmda ayni miidafaa tertibatma malik o
lacakhr. 

l:ngiliz makamat1, !mparatorlugun bii · 
tiin sevkulcey§ noktalanm biiyiik bi.r 
havai faik iyet viicude getirebilecek asri 
tayyarelerle te~hiz etmek i<;in bir plan 
hazirlamaktad1rlar. 
Japonya, Avrupa vaziyetini 

tetkik ediyor 

I Meksikada biiyiik 

bir yang1n oldu 

Bir koy tamamen yandt 
70 olii, 15 yarah var 
Mexico· City 5 (a.a. ) - M orelos 

devleti arazisinde kain Zagatepee kasa• 
basmda bir sinemada <;1kan yangm e>na
smda 70 ki§i olmii,, 150 ki,i yar.tlan-
ml,llr. 

Yangm <;lkllgt zaman sinemada 800 
ki~i bulunmakta idi. P ek kalay ale§ ahr 
malzeme ile in§a edilmi§ olan sinema hi
naSI 7 dakika i~inde kamilen harab ol-
mu§lur. 

H as1!
1 

olan panik esnasmda bir<;ok 
kimseler ve bilhassa <;ocuklar <;ignenmi§ 
ve ezilm i§tir. Y angm siir'atle biiyiiyerek 
civarda bulunan 30 kadar eve sirayet et
m i§tir. ltfaiye, polisin ve askeri k• t' a! ann 
yard1mile ate§i siindiirmege devam et
mektedir. Yangm hakiki bir felake t n' a· 
hiyetini almak istidadmt gostermektedir. 

Ate§, garib bir tesadiif eseri olarak, 
fil imde bir suikasd neticesinde <;lkan yan
gm gosterilirken ~·kmi§Ilr. 

lngilterede iki biiyiik yangm oldu 
Londra 5 ( a.a.) - Diin !ngilterede 

iki biiyiik yangm olmujlur. Bunlardan 
biri Clacton · on · Sca'da vuku bulmu§· 
tur. Burada bir~ok evler tutu§mU§tur. 
Niifu~a zaiyat yoktur. M addi hasar 
yiiz bin lngiliz lirasma balig olmaktad1r. 

l kinci yangm, Birming\tam civarmda 
W a !sail tiyatrosunda tem silden sonra 
~·kml§llr. Binanm d1§10a dogru y1k11an 
bir duvarm altmda kalan 20 ki§i yaralan
ml§llr. Bun~rdan alt!Slnm yaralan agtr· 

d!T. 
Hamidiye mekteb gemisi 

Sinobda 
Sinob 5 (Hususi muhabirimizden) -

Diin limamm•za gelen Hamidiye mekteb 
gemisi komutam Saim <;tg, bugiin saat 
onda vilayet makamm1 ziyaret etti. Va
linin bu ziyareti iadesini miiteakib, saat 
14 te karaya ~tkan komutan, subay, de
niz talebesi ve erattan miite§ekkil bir 
grup parkta. Atatiirk btistiine ~elenk 
koymu§tur. Komutan Saim <;•g, aynca 
1854 deniz sava§mda olen kahramanla· 
nn hatiralanm hiirmetle yadla ~ehid -
ler abidesine 9elenk koydu. ~ehir na -
mma, Halkevi miimessili bir hitabede 
bulunarak denizcilerimizi selamladt. 

Gemi talebe ve eral!mn gecid resmin
den sonra merasime nihayet verildi. 
Merasimden sanra saat 17 de misafir de
nizciler ~erefine $en kazinasunda bir ~ay 
ziyafeti verildi. 

Suriyede kabine buhrani 
zail oluyor 

$am 5 (a.a.) - Muhtelif partiler ara· 
smda kabine ku.rulrnas1 bahsinde bir an
la§ma yapllamaml§b r. Bunun iizerine 
Reisicumhur, Atabey El Eyubiyi yeni 
bir bitaraf kabine te§kiline memur et • 
mi§tir. 

Bulgar - ltalyan kiiltiir 
anlatmasi 

Safya 5 (a.a.) - Ba§vekil ve Hariciye 
N azm Kose i vanof'la italy a el~isi iki 
r14emleket arasmda bir kiiltiir mukave -
lenamesi izmalam•§tlr . 

Bu mukavelename, Bulga.ristanm ay
ni sahada diger memleketlerle imzala -
dtgt mli§abih mukaveleler ~erc;evesini 
tecaviiz etmemektedir. 

Y ar1da kalan u~u§ 

ibi Prens Pol bu ak~am Berlinden a:,onl
ml~ttr. Alman mehafilinde, Yugoslavya i
le Almanya arasmda herhangi yeni bir 
anla§ma aktedilmedigi tebariiz ettirilmek
teclir. 

Tefyi merasimi 
Berlin 5 (a.a.) - Yugoslavya Naibi 

P rens Paul bugiin ogleden sonra uzun 
miiddet Hitler'le gorii~mii~tiir. 

Prens Paul, Ba~vekalet binasmdan 
saat 18 de ~1km1~ ve Wilhelmplatz'i dol
duran halk tarafmdan alk•~lanm•~llr. Yu
gosla vya Kral N aibi buradan Bellevue 
~atosuna gitmi~tir. 

Prens Paul ve refikas1 saat 19 da ~a
toyu terkederek istasyona gelmi1 ve saat 
19,50 de hususi trenle D resden' e hare • 
ket etmi~lerdir. Magazalar ve fabrikalar, 
saat 15 te tatil olunmu§tu. Biiyiik bir 
halk kiitlesi Prens ve Prensesi biitiin yol 
boyunca alk·~laml~llr. lstasyonda misa • 
firleri te§yi edenlerin ba~mda Hitler, 
Mare1al Goring, Von Ribbentrop vard1. 

Ne,redilen resmi teblii 
Berlin 5 (a .a.) - Yugoslavya Kral 

Naib P rens Paul'un Berlin ziyareti hak
kmda bu ak1am burada a§ag1daki resmi 
teblig De§redilmi!tir: 

Fiihrer, bugiin, Yugoslavya Kral Na
ibi Altes Prens Paul ile yeni bir gorii§· 
mede d~ha bulunmu§lur. Yeni Reich 
Ba~veka.let saraymda cereyan eden ve 
birka~ saat siiren bu gorii§me, Yugoslav
ya H ariciye N azm Cincar Markovi<; ile 
Reych Hariciye N a:>;m Von Ribben
trop'un huzurunda cereyan eylemi§tir. 
Gorii§melerden evvel, Fuhrer Altes 
P rens P aul'la refikas1 P renses Olga'yi i
kametgahmda ogle yemegine davet et
mii ve yiiksek misafirler, bilahare Ba§
vekalet bah~esinde ~ay k.mi!lerdir. 

Yugoslavya K ral N aibi Prens Paul 
ve maiyetinin Berlini ziyareti, 11eni~ si
yasi fikir teatisine vesile ol m u§lur. Gii
rii§m eler, tam bir bulus ve a~1khk ve 
dostluk i~inde cereyan etmi§ ve iki mem
leketi alakadar eden biitiin meseleler 
mevzuubahs olmu§tur. 

Yugoslavyay1 Almanyaya ve 1talyaya 
baglayan ve Avrupa sulhunun esash un
surlanndan birini te§kil eden itimadh dost
luk ve slk1 i§birligi politikasma devam bah· 
sinde her iki taraf mutab1k kalml§llr. Bu 
politika, bilfiil yapicidu. Her iki hiiku
met, gerek siyasi sahada, gerek ekonomik 
ve kii ltiirel sahalarda kar§•hkh miinase -
betlerini bu sarih ve saglam esas iizerin
den inki1af ettirmeye kat'! surette azmet
mi§lerdir. Her iki hiikumet, ltalyan hii
kumetile de tam miitabakat halinde, bu 
surelte, bugiin Avrupanm iizerine <;oken 
gerginliklerin izalesini miim"iin ktlacak ve 
milletelrin hayati haklarile hemahenk 
sulhperver bir inki§afl temin eyliyecek si
yasi fikirlere hizmet ettiklerine kani bu
lunmaktadJr. 

Y eni tayinler 
Ankara 5 (T elefonla) - A~tk bu

lunan A dliye miiste§arhgma T emyiz a
zasmdan Salim Nafizin tayini takarriir 
etmi~tir. 

Y eni te§kilat kanununun kabulii dola
y•sile lkhsad ve Ticaret Vekaletlennde 
tayinler yapllml~hr. lkhsad Vekaleti 
miiste~ar1 Halid Nazmi K i1mirin Tica
ret V ekaleti miiste§arhg1na, ikhsad Ve
kaleti l bracah Teskilatlanduma miidiirii 
Servetin Ticaret Vekaleti T e;kilatlan
dJrma Umum miidiirliigiine, Orhan 
D iimerin umum miidiirliik mua-vinligi
ne, ;levket Siireyyamn l kt1sad VeUieti 
Sanayi Tetkik heyeti reisligine, Ziyamn 
lkhsad Vekaleti birinci ve ibrahimin i
kinci hukuk mii;avirliklerine tayinleri 
yiiksek tasdikten ~1k ti . 

Bir giin zarfmda ii~ miihim 
kaza 

Lake Hopateong .New-Jersey• 5 (a. 
a.) - !~inde 400 ki§i bulunan bir tenez
ziih tramvayt bir ytik trenine ~arparak 
ate§ alrnt§tir. Bliyiik bir lO.smm1 sergi
den gelen izciler te§kil eden yolcular a
raSlnda bir panik has1l almu§tur. 

Kaza neticesinde 11 ki§i yaralanmi§· 
tlr. 

Devrilen otobiis 
Reading .Kalifarnia• 5 (a.a.) - rlea· 

ding civa.nnda bir virajda bir otobiis 
devrilmi§tir. !~inde bulunan yalculardan 
ikisi Olmii§, on yedisi yaralanmi§tlr. Ota
biis amele nakletmekte idi. 

Trenle otobiis miisademesi 
Berlin 5 (a. a.) - Wulfsen istasyonu ci

Tokio, 5 (a .a.) - Domei- H iramu
ma, Kamavaudan doner donmez, Harbi
ye Nazmm dave! etmi§ ve kendisile A vru
pa vaziyeti bakkmda gorii§mii§tiir. H arbi
ye N azmm, Hirumiina ile ayni mevzu et
rafmda goriijurken Arita ve M aliye N a
zm da bulunmu§, miiteak1ben hiikumetin 
21.5 tarihinde esash surette tespit edilmi§ 
ve bu sabahki gorii§meler uzerine sarih bir 
jekil alml§ bulunan Avrupa politikas1 bak
kmdaki raporunu i mparatora vermi§tir. 
Zannedildigine gore, Arita bu sabah ah
nan ve imparator tarafmdan tasvib edilen 
kararlar hakkmda yakmda bir~ok tedbir
ler ahndtgm• bildirecektir. 

J aponyada feci bir tren kazasi 
Tokio 5 (a.a.) - l;)ikaku adasmda 

Kochi civarmda feci bir tren kazas1 ol -
mu§, iki vagon 60 metre irtifadan dereye 
yuvorlanmlshr. l;)imdiye kadar 13 ali' 
''e 33 yuall tespit edilmi§tir, 

Mar silya 5 (a.a.) - Fransa • Hindi yin1 vannda bir ge~idde bir trenle bir otabiis 
rokor u~u§lannda muvaffak olam1yan arasmda vuku bulan bir c;arp•§ma neti
tayyareci Gilbert Denis bu sabah Ma- cesinde 10 ki§i olmti§, 24 ki§i yaralan -
ringnan'dan P arise bareket etmi§tir. mi§tlr. Bunlardan dokuzunun yaralan 
Tayyareci, Ar~i'ye 160 k ilometrede agtrd1r. 
•'n~-'1' bir ri;7~1\r yiiziinden seyahatin - Tren, atobiisii 15 metreden fazla bir 
den yazgEll;mi§tir. l mesafe,y:e kadar sii.riiklemi§tir, 

M®v~n m · li'il©>'li: O a~~ro 

Tabiatin 
Haziranm ilk giinlerinde bile, kt~. so

guk nefesini lstanbulun yiiziine bohladt. 
Sabahlan ve ak~amlan bafif ii1iiyor, ba
ZI geceler titriyoruz. Sayfiyelerde s1k ve 
govdeli agaclardan inen tiirlii ye;illerin 
s1cak bugusu i~inde bile pardosiiyle do
la;anlar, alaturka hamama elbiselerile 
girenler gibi tuhaf goriiniiyorlar. 

Sanki tabiat de Maarif Vekaletinden 
emir elml§, 1hk riizgarlanm yollamak i~in 
mekteblerin tatilini bekliyor. Bu sene im· 
tihanlar, ilk devrede bogucu giinlere te
sadiif etmedi: Cocuklan terletmek i~in 
miimeyyizler slcaklarla heniiz yan;a ~·
kamadllar; heniiz p(ajlar a~llmadJ, hah
~eli kazinolar bombo§, sayfiye evlerinin 
pencerelerinde (kirahk) levhalan salla-

• my or. 
llkbahar, k1~tan arta kalan soguk riiz· 

garlar ve harb korkularile ge~ti. ilk veya 
son, her iki baharda da politika ve tabiat 
hu~md1r: N utuklar dolu gibi yagar, riiz
gar iiltimatom gibi eser ve her iki hava
nm da a~llmasile bozulmas1 bir olur. 
K1;la yaz ve yazla lu~ arasmda tereddiid 
eden bahar mevsimlerinde, birka~ sene
denberi Avrupa da harble sulh arasmda 
bir tercih sJkmtiSI ge~iriyor. Y er ve gok, 
insan ve iklim, kafa ve agac, rub ve bu
lut, her~ey bu iki mevsimde deli edici bir 
karars1zhgm zebunu: Hava soguk mu, 
s1cak m1? Y a&mur yagacak m1, yagml
yacak mt? Y elek ve pardosii giyeyim mi, 
giymiyeyim mi? Semsiye alay1m m1, al
rnJyaylm m1? Bugiin Bogaza gidelim mi, 
gitmiyelim mi? Sm1f1 ge~ecek miyim, ge~
miyecek miyim? Almanya Danzig' e yii
riiyecek mi, yiiriimiyecek mi? Sovyetler 
ingiliz • Franstz teklifini kabul edecek
ler mi, etmiyecekler mi? ilah ... Bunlarm 
hepsi bahar tereddiidleri. 

Biitiin haysiyetile kendi kendisi olan 
hal is iki mevsim var: Y az ve k1;. Viicu
dile tabiati ve ruhile cemiyeti temsil eden 
insan da kendisini daha ziyade bu iki 
mevsime inl!bak ettirmege ~ah~1yor. Y a· 
zm tabiat ve k1;m cemiyet adam1d1r. Y a
zm, Anadoluda yaylara ve lstanbulda 
sayfiyelere ko;an insan, yalmz stcaklar -
dan degil, ;ehrin ve cemiyetin, onu kendi 
kendisile halvetinden bile meneden bas.
kllarmdan kurtulmak i<;in su iuyJlanna, 
dag ba;larma, onnanlara fuhyor. Sehir
lerde dostlugundan uzak ya~d1g1 hay • 
vanlarla arllk diz dize ve goz gozedir. 
lnsan haykm;1, tramvay ~am , korna ve 
diidiik sesi yerine, dallann arasma sak
lanarak havada naralar alan ku;lardan, 
tapragm incecik yanklarmda sessiz rna• 
ceralar ge~iren, yem arayan, boii;u~an ve 
sevi;en boceklerin yuva dramlanna veya 
a~k bayramlarma kadar her;ey, onu 
bamba1ka bir diinyanm hummah ktrnll • 
dam;larile sann1;1Ir. 

A rllk, dostlanm ve orneklerini hay • 
vanlardan se~ecek: Ku;larla ve manda
larla beraber uyand1ktan sonra denizde 
bahk gibi yiizecek; e~eklerin a yak izle
rinde yiiriidiikten sonra ~ayuda at gibi 
SI<;nyacak; uzun ve bo; yollarda taz1 gibi 
ko;acak; s1cak otlann arasmda kuzu gibi 

Rii~vet alan hakim 

Nevyork Yiiksek mah
keme reisi Aguceza 
mahkemesine verildi 
Nevyork 5 (a:}- Eski Nevyork 

yiiksek mahkeme reisi M anton Agtrceza 
mahkemesine sevkedilmi; ve mahkeme 
Manton'u yiiz binlerce dolar rii§vet al
makla itham eylemi§tir. 

Manton, karar verilinciye kadar, on 
bin dolar kefaletle serbest btrak•lm•;hr. 

Eski mahkeme reisi tarafmdan veril
mi, olan hiikiimlerin ipka m1, yoksa ye
niden muhakemeleri yap1larak tadil mi 
edilecegi belli degildir. 
Y alova, Bursaya baglamyor 

Ankara 5 (T elefonla) - Meclis en
ciimenlerinde bir miiddettenberi tetkik 
edilmekte olan bir kanun layihasile Y a
lava, §imdi bagh oldugu 1stJn!:mldan ay
nlarak Bursaya raptedilmektedir. 
Almanya g~da maddesi ithal 

edecek 
Leipzig 5 (a.a.) - Almanya Ziraat 

Naz1n Walter Darre, Almanyanm g1da 
palitikas• hakkmda bir nutuk soylemi§· 
t ir. Naz1r, rejimin giri~tigi miicadele sa
yesinde zirai mahsulatm arttlgim kay
dederek demi§tir ki: 

•- Eger bu fazlahk elde edilmeseyt!i, 
iki milyar markhk g.da maddeleri ithal 
edilmesi laz1m gelecekti.> 

Naz1r, netice alarak Almanyanm yal
mz siyasi ihatay1 degil, ikttsadi ihatay1 
da nazan itibara almt§ oldugunu kaydet
mi§ ve Almanyanm siyasi olsun, ikttsa· 
di olsun hi<;bir ihatadan korkmamaSI 1"
ztm geldigini soyliyerek Alman milleti
nin ihatac1 devletlerin te§kil ettik!Pri 
h•lkHVJ lnl'T"'o~ irin Hitlere yard1m ede· 
ceitini ilave etm~tir. 

oniinde 
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Loid Core da alki,hyor 
yumu;1yacak, dag ba~larmda ~aka! gibi 
hayk1racak ve yJid1zh gecelerde ku§ gibi Paris, 29 may1s 
ciVIId•yacak. Kendisinde biitiin hayvan· Da ngiliz Ba;vekili M. Cemberlayo, 
!arm insiyaklanndan hirer p~r~a ta;•d• • Tiirk ingiliz anla;mas1m Avam ka-
ibm hal!rlamamn iptidai sarha~lugu i~in- marasma bildirdigi zaman, •bu miii-
de bamba;ka bir insan olacak: Arbk 0 de, biitiin lngiliz meb'uslan tarafmdan 
ne tam hayvandu, ~iinkii insan oldugunu miittefikan ve ;iddetle allu;lanm•;. lngil
unutmam•;tu; ne de tam insandu, <;iinkii tere ile Tiirkiyenin sulh~ ko.rumak ic;in 
adalelerinin i~inde miithi; bir hareket ih- anla;malanm en harateth ;eblde alk1;· 
tiyacmm ka~md1gm1 , sinirlerinin ucunda layanlar arasmda eski Ba;vekil M. Lmd 
kuvvetli i;tahlann kabard1gm1, guddele- ' Core da vann1;. Tabii memnun olduk. 
rinin altmda zaptolunmaz bir hayvanhgm Bizim gibi Miitareke senelerinio ka-
tepinip durdugunu sezer. busunu ya;1yanlar icin, bu isim, ac1 bir 

Y azm koylere ve sayfiyelere ko;an • hattra ta;1r. 0 zaman, Loid Core, Tiir
lar, sanki biitiin mevsim, bayvanlann mi- kiyeyi yok etmek istiyenlerin ba~mda ge· 
safiridirler ve sanki tabiat hayvanlann liyordu; ;imdi ise, Tiirkiyenin, 1 ng]tere• 
evidir: Denizler, yiiziicii hayvanlann ha- ye el vermesini alki;Iayanlann ba;mda 
mam dairesi; <;ayular, othyan hayvan • geliyor. Loid Core, bu mesud hadiseyi 
!ann yemek odast; agac altlan, iikiizler- alki;larken elbette bir tak1m garib hisler 
den kanncalara kadar pek ~ogunun ka- altmda kalm•;llr; belki de ~oyle dii;iin
bul salonu. T abiatin ortasmda insan, bel- mii;tiir: 
ki bunun i~in ev sahiblerinin ya~ama tarz- «- Allaha 1iikiir ki Tiirkiyeyi par~a-
lanna ve kaidelerine uymak istiyor. lamak isteyen politikam suya dii ;mii~! 

Y azm hayvanlarla dostlugumuz ba • 0 zaman muvaffak olsaydtm, ;imdi bu 
zan o kadar ileri gider ki, en ~irkin ve giizel neticeyi alki;layamtyacakllm. Bu
sokucu boceklenn bile sevimli ve cana giin, Tiirk ordulannm sulhu muhafaza 
yakm hallerini sezeriz; bir bah<;enin ye- ettikleri Anadolunun biiyiik bir pnrGaSI 
;il otlan arasmda uyukhyan y1lan, bir a· ltalyanlarm olacakl!. Tiirkiyesiz Bal
parllmanda yatak odas1nm radyatorii ai- kanlar, Tiirkiyesiz Y akm;ark, her hal de 
tmda yiiriiyen kertenkele kadar soguk bir anar;i, bir huzursuzluk, bir harb oca• 
degildir. Y az mevsiminin, insanda ve il• olacakll. Tiirk milletinin ayaklamp 
hayvanda mii~terek insiyaklan kayna~II- benim projelerimi lzmirde denize dok • 
ran s1cak ban; havast iGinde, her iki nevi mesi ne iyi almup> 
mahlukun da birbirlerini dab a fazla an- Biz Tiirkler de, Loid Core' a te~ekkiir 
lad,klan muhakkak. F akat milletler ara- etmeliyiz. Ciinkii o zaman onun siy.,eti· 
~·?da, kar>•hk], miinasebetlerinin mihveri dir ki bizi kamcdami;, ~ahlandmm; ve 
l<;me tam bir emniyet havas1 dolduran muzaffer etmi;tir. Zaferimizin bu kada• 
giine~li bir sulh iklimi peyda olamad1. tam olmasmda, Loid Corc'un o zamanki 
Hala korkuyoruz ki, yaz gibi sulhun da politikasmm da tesiri vardiT. (:iinkii o· 
bir mevsimlik omrii olmasm ve istiyoruz nun, bize kar11 gosterdigi ;iddetin 'ak· 
ki, sonbaharm hrtmalan arkasmdan k1~a siilameli de 1iddetli olmu;tur. Zahiren 
ve harbe girmiye]im. yurnu~ak, fakat i~in i~in dii~man bir siya-

Ge~en sonba~ar, eylul buhramm at • set. takib etseydi, belki bizi uyu§lurmaga 
l~tt•k. Sulh: ~ski a~k romanlanmn verem· ve avutmaga muvaffak olurdu. Fa kat, 
~~ ~~zl~~~ g1b1, ge<;e~ sonbaharda fazla onun, Tiirkiin esaret ve zillete boyun 
ok.sur.du. ve k1;1 tehhkeler i~inde ge~irdi. egmeyen asil ruhunu tammamas1 yiiziin-
1kmc• bn sonbahar krizini iinlemek i<;in den yapllg1 psikoloji hatas1 hacliselerin 
bu yaz onun iist.ii~e titriyenler <;ogalru. seyrini tamamile degi§tirdi.' Loid Core, 
Ona gara~t1 ve 1thfak enieksiyonlan ya· o zaman ;iiphesiz, boyle bir hata i;ledi
p•hyor. S.•r .kolunda lngiltere ve bir ko- iii icin dogiinmii;tiir; ciinkii, Tiirkiyenin 
lunda T ur.kiye, btraz hava almas1 i~in o- zaferi, kendisinin sukut ve nikbetini mu· 
nu Akdemzm ;arkmda gezdiriyorlar. cib oldu; o vakittenberi bir daha ikbal 

Ben ~_e~e~ sonbaharda da bir harb o- mevkiine c•kamaru. Y almz 1u var ki bu
l~b .. le.ce~me manm•yanlardandlm. Bu se- giin, Laid Core, eski hatasmm iyi bir ne• 
z~~·~·~ Ishkameti hie clegi;medi. Hala tice dogurdugunu giiriiyor. Kimbilir, bel
n~kb·~·~· Bu sonbahar fmmast daba ge- ki de, o giin, Avam kamaras1nda, iyi ki 
~~reb1lmz; fakat bu, hastamlZ!n cigerle- o yanh§I yapm1;1Dl, diye kendi kendini. 
nne daha. bol .m•ktarda oksijen, kamna kendi hatasm1 alk1;lam•;hr, 
~ehk ve sm~rlerme biiyiik tehlikelerin be- Sebebi her n 1 1 b lk 
reketli eMrjisini dolduracak. h.d. I . b' 71 ° ~rsba 

0 s~n, u. a ~~ 
D.. b. b a 1se enn IT c1 ves1, atta 1stersemz ba 
. uny~.n~.n, •ze aharlanmm haram intikamidiT, diyebilirsiniz. ' 

ethren butun ~amatalanm ve korkulanm 
arkam1zda btrakarak, mahpus insiyaklan 
tahliye edilmi; bir ruh ~evikligile tabiate 
bakahm: Onun kanl. i~ kavgalartni alt 
planda b1rakan ve miithi1 tezadlan ku
§atan ahenginde, insanm hala alamad•g• 
biiyiik dersler var. D ersler ki, bu tezadla
n anlamakta degil, sadece mii;ahede et
mekte bile insana selametler vadediyor. 

PEYAMI SAFA 

Piyer Ben ova 

Maruf romanc1, diin 
Y dd1z sa .. a ym1 gezdi ve 
ak~am hareket etti 

Diin F ranstz band~rah T eofil Gotye 
vapurile me1hur Frans1z romanc1s1 Pier 
Benova, ;ehrimize gelmi§tir. T an1nm11 
muharrir, beraberinde terciimam Arif Dl
kii oldugu halde Y1ldtz ~arayma gitmi§, 
yazmakta oldugu « Y1ldiZ» isimli rom a
m i~in be§ saat kadar devam eden ~tiid
lerde bulunmu~tur. 

Pier Benova'nm eserine Y1ldtzl ve 1\b
diilbamidi mevzu ittihaz ettigi anla§ll· 
ml§llr. Mubarrir, tetkikah esnasmda sara
ym Harb akademisi k•sm1na da ugram•;, 
orada Akademi Kumandam General Ali 
Fuad Erdemle giirii§rnii§liir. 

F rans1z romanciSI. Abdiilhamidin ya
;ay•; tam, padi§ahm viikela i~timalarm• 
toplanll odasmm kap1s1 arkasmdan dinle
yi§ tam, her gece yattg1 oday1 degi§tir· 
mesi iizerinde notlar alrnl§tlr. 
. T anmml§ muharrir ;unlan soylem i§

llr : 
«- Eserimi §imdi tamamlad•m . $u 

dakikada eseri burada bitirmi; oluyarum . 
Arllk eserimin bir hakikat o]duil;unu gii
riiyor, onun mevzuuna esir oldugumu da 
hissediyarum.» 

Bir miiddet sonra memleketimize ge· 
ne gelip birka~ giin Bursada kalacagml 
soyliyen P ier Benova, ayni vapurla ak
§am limamm~an aynlmi!Ilr. 

Amerikan tayyaresi Avrupa-
ya hareket etti 

Nevyork 5 (a.a.) - cYankee Clipper• 
tavvare<i , diin ak$am saat 19 da Av.rupa
YJJ. hareket e\mi§tir, 

Yeni 

tesebbiisii ! 
bir sulh 

' 

Papa, bir kongre akdini 
teklif edecek 

Londra, 5 (a.a. ) - D eyli Ekspres ve 
D eyli Mey!'in R amadan ogrendiklenne 
gore, P apa devletlere hirer mesaj gon· 
dererek bir sulh kongresinin akdini teklif 
edecektir. 

D eyli M eyl gazetesi, Papanm Londra
ya gonderecegi mesajda lngiliz • Sovyet 
rr.iizakerelerinden dolay1 endi§elerini iz • 
bar ederek Biiyiik Britanya ile Sovyetler 
Birligi arasmda akdolunacak bir ittifakm 
biitiin Avrupada Bol§eviklige yo! a~acag1-
m kaydeyleyecegini yazmaktad~r. Dc,-li 

H erald gazetesi, Papa, Sovyet paktmdan 
korkuyor, ba§hg1 alttnda yazd1g1 bir rna· 
kalede Papanm bu pakta muanz oldugunu 
ve enternasyonal bir konferansm akdi irin 
P apanm Landra miimessilinin her§eyi ; •• 
pacagm• yaz1yor. 

lngili:z selirile miiliikat 
R om a, 5 ( a.a. ) - P apa bu sa bah in

gilterenin P apabk nezdindeki sefiri Os • 
borne'! kabul etmistir. 

Manevi ailahlanma mitingi 
Va§ington 5 (a.a.) - Diin ak§am ak • 

dedilen .manevi silahlanma. mitingine 
gonderdigi bir mesajda Ruzvelt, demi.lj
tir ki: 

•- Diinyanm ba§llca kuvveti biiliin 
memleketlerdeki vatanda§lann mane • 
viyatmda miindemic olmaltd•r. 

Manevi silahlanma program1 barb 
tehlikesini azalhr. Boyle bir silahlanm:1 
miiessir alabilrnek i~in biitiin diinyanm 
miizaheretine dayanmahd1r.• 

Miting esnasmda tanmm1~ Amerikan 
ve ecnebi ricalinin 106 y1 bulan mesaj • 
lar1 okunmu§tur. 

GEll;en sene ingilterede viicude getiri
len •manevi silahlanma. hareketi ef • 
kan umumiyeyi miislihane bir tarz1 ha
reketle degil, bilakis enerjik bir tarz1 
hareket ve m''~avemet azmile ha.roe 
kar§l koymaga davet etmektedir. 
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KU~Uk 

hi kaye 

~ 

Bir dagm eteginde~ 

ses: 
- Beni buralarda giiriince ~ok hay

ret ettiniz degil mi? dedi. 
0 vakit Said, el' an kapmm oniinde kar

§1 kar§Iya durduklarmm farkma varc:h. Ge
ri ~ekildi ve bu kaybolmu§ uzak alemden 
gelen misafiri, Behicin kan51 Belkisi elin
den tutarak i~eri ald1. 

~imdi ikisi kar§Ihkh oturmu§lard!. Gene 
adam hala susuyordu. Belkis gene .,;ok gii· 
zeldi; fakat bu giizelligin tistiine bir keder 
ttilii sanlarak onu bugulandirmi§tl. Ne ol
muttu~ Ni~in burlara kadar gelmi§ti? Sa
id soram1yordu. Kalbinde ufak bir iimid 

111g1 yava§ yava§ uzayarak parlamaga bat

lanuttl. 
Gene soze ba,layan gene kad1n oldu: 
- Said Bey, Behici kaybettim. Tam 

be1 ay oluyor. Onu ne kadar ~ok sevdiii;i
mi bilirsiniz. Onsuz, onunla beraber mes
ud olduiium yerlerde ya1amak, bin tiirlii 
giizel ha!!ralarm her an bana fiS1ldaddclan 

0 yerleri, insanlan gormek, o havay1 te
neffiis etmek benim i~in arbk imkanS!Z ... 
Ben de sizin i.,;in olmii1 bir insandun de
gil mi? Siz tesellinizi buralarda a:ac:hmz ve 
buldunuz. 1kimizin kaderleri e§. Ikimiz de 
birer insan kaybetmi§iz. Siz beni, ben Be
hici. 

Saidin kalbinde parlayan kii<;iik alev 
gozlerine ahetmitti. Kac:hn bunu hissede
rek durdu. Cozleri ya1\a dolu, batml ha
fifc;e omuzuna dogru egdi, uzaklara ba

karak: 
- Benim icin hayatun1 tekrar yapmak 

Kiraz bayram1 

Bu, Japonyada buytik 
tezahurata vesile olur 
Kiraz bayram1, )aponlarm en methur 

bayramlanndan biridir. Kiraz agaclan 
~i~eklendi mi. bunu tes'ide hazuhk batlar 
ve bir giin hemen biitiin Ja~nlar, sa
bahleyin erkenden kiraz bah,elerine gi
der, sabahtan •'tama kadar <;oluk <;ocuk, 
erkek kadm, ihtiyar gene, b\!ralarda egle
nirler. y emek, i.,;mek, ,.,Jo soylemek, 
<;alg1 <;almak, raksetmek, bu kiraz bayra
mmm tes'id programmda bol bol yer tu
tar. Ancak, i~mek bahsinde biraz dur
mak yerindedir. ~iinkii, Japonlarm i~ki 
ile batlan pek hot degildir. Alkol, iizer
lerinde ~ar<;abuk ve atm tcsirler yapar. 
Halbuki, kiraz bayrammda, bilhassa ol
gun ve dolgun kirazlan me7e ederek i<;ki 
i<;mek de bir icabd1r. Bu kaba o giin ic;in 
mutlaka uyarlar, neticede gece karanh
gmda ellerinde kai!Iddan karpuz fenerler
le saga sola yalpa vura vura evlerinin yo
lunu bulmaga <;ahtular, ~ok defa sabaha 
kart! olur, feneri ancak 0 z.aman son
diiriir ve yatar, s1zarlar. Bu senenin :.iraz 
bayrammda, Mikimako adh bir J e.p0nun 
batma gelen hadise, timdive kadar sar
hotlukla batlanna gelen haci!selerden bat
ka tiirliidiir ve Japonun oliimile netice
lenmi§tir. Mikimako, gece elinde kil.8ld
dan karpuz fener, sarho1 bir halde evine 
donerken, yolunu §a§ltmll, yahud da o• 
rada gozlerine ili1en kiraz agaclanom ca
zibesine kapilrnl§, solugu Kiyoto 1ehri 
hayvanat bah;;esinde alm1~t:r. 0 kira2. se
nin, bu kiraz benim derken de, yolu Jeve
lerin bulundugu k1sma dii!miijtiir. Sar
hotlukla bir deveden bir deveye ko~arak, 
boytmlanna sanlml§, bunlan huylandu
ml§ ve mutasalht yabanc1dan hotlanmJ· 
yan, i<;ki kokusundan tiksinen develer, 
Mikimakoyu bir giizel isltmljlardu. 0, 
bu derken biitiin oradaki develer tarafm
dan 1smlan ufac1k tefecik Mikimakonun 
alobeti de, bu suretle belli olmu1 ve erte
si sabah, hayvanat bah,.,inin develer 
kismma ugrayan bek~i. kendisini diz iis· 
tiine ~okmiit. iri iri gozlerile bakan deve· 
lerin arumdan kald!tml!ll~. Mikimako
ya miitemadi !Sltmalar, deh,etli tesir icra 
etmi~tir. Viicudiiniin muhtelif yerlerinde 
yaralar a<;Ilarak, sabaha ka_dor akan kan
la beraber hay all da a kip gitmi1tir. Ki
raz bayrammm kurbam say1lan Mikima
ko'nun bayram gecesi boylece olmesi, re
ce eglenen Kiyoto aha]i,inin, giindUz o
lunca ne1' esini adamalo!h ka~ltml§hrl 

imkins1z. Llliinceye kadar yalmz onu se- Di§ Tababeti 
vecegim. Said Bey sizinle yaln1z iki arka- mektebinin k1ytnet 
da§ kalahm. Tatinmasl giic; saatlerde bi- li. pr.ofesorlerinden 
ribirimize teselli olahm, burada oliinceye Hamtd Sala.kor .. se
kadar ben de buradaki kii<;iiklere JCfkatle ne~erdlednb!~ mupll-

tel .. o u5~ para -
bakanm. . . .. . ziden kurtulanu • 

Bunu soylerken Belk!SID gozlennden ak lk' gu"n . . . .. .. d yar evve 1 
ta§an ya§lar d1zlenmn ustunde uran u- saat 13,40 ta hayata 
zun beyaz ellerine dii§ffiii§tii. giizlerini kaprum;l!r. 

Said egildi, kendine uzanan bu !Slak el- P.rofesoriin cena
leri hiirmetle optii ve oniine bakarak, uzun zesi Siileytnaniye • 
miiddet hareketsiz kald1. deki evinden arka • Merhum Hamid 

Ayfe Osman da§lan, dostlan ve talebeleri tarafmdan 
................................ ....., .... ===-"""" allnarak eller iizerinde, oliinciye kadar 

Miiteyakloz bir vatman! 
Topkap1dan Sirkeciye giden 2113 nu

ma.rall vatman :;levkinin siirdiigu 7 nu
marall tramvay arabas1, diin $ehremi -
ninde Parti binas1 oniinde sekiz ya§mda 
Mes'ud oglu Esada ~arprm;hr. Vatman, 
tramvay1 hemen durdurdugu i~in <;OCll

ga bir §ey olmaml;hr. ---Ag1r yaralad1 

ihmal etmedigi mektebine getirilmi§, 
mektebin alt avlusunda bir~ok ~elenk -
!erie bezenen katafalka vazedildikten 
son.ra, talebelerl kendisinin hizmet ve 
habralanm yadeden hitabeler soyle -
mi§lerdir. 

Bu merasimden sonra, cenaze, Mer • 
kezefendi mezarh~ma gotiiriilerek ebe
di metfenine tevdi edilmi§tir. 

Merbumun kederdide ailesine taziyet
lerimizi bildiririz. 

·RADVO 
( Bu ak$amki program) 

Tilrklye Radyod11'ilzyon Postalan 
!)ALGA UZUNLUGU Artistler kocalanm ~1martryorlar mr. 

1639 ID. 

Carole Lombard :. « Benim bir 
bir kekligi ay1rd ettigimi 

ordekle ~: !: ~ ;::i~:: vah~i 

Clark'm 

183 Kca. 
15195 Kca. 
9465 Xes. 

lZO Kw, 
20 Kw. 
20 Kw. 

•• •• gorunce 
ag1z1 kulaklarma vartyor ! » diyor 

Holivud' dan yaz1hyor: 
Simdiye kadar aile hayatmda 11mank 

~ocuk roliinii hep kad1mn oynamakta ol· 
masma ah§hgliD!Z i<;in kac:hn artistlerin 
kocalanna fazla yiiz verdiklerine dair or· 
taya ~1kan §ayialara pek inanmad1m. 
Y almz, mesela bir giin kocast Dick 
Powell'in hotuna gitmiyen bir 1apka}'l 
Joan Blondell'in hemen ~ikanp atbihm 
bizzat gozlerimle gord\im. Bunun iizeri
nedir ki o rivayetlerin hakikate mutabll; 
olup olmadJgml tetkik merakma kapd • 
dtm. 

Carole Lombard 

!!rnaklarma koyu klZll renkte vernik sii· 
rerdi. Kocas1 bunu adeta bir zevksizlik 
niimunesi telakki ettiS'Ini soyledi. Simc!i 
Claudette'in parmaklanrun u<;lan tabu 
renklerini muhafaza etmektedir. James 
Cagney giivey girdigi ak§am kansma o
telde yatmaktan kat'iyyen ho§lanmad!gl· 
m soylemi~ti. Kadm seyahati cok sever 
bir insan olmasma ragmen o zamandan· 
beri hi,bir uzun gezme arzusu izhar et· 
mi1 degildir. 

Meseta kendi ken dime dii1iindiiro: • 
Sevdigi Clark Gable ile ancak ii<; sene 
sonunda evlenebilen Carole Lombard 
ni§ani!Slmn a§km1 bu miiddet zarfmda 
kaybetmemege nas!l muvaffak olmu1 • 
tur? G\izelligile mi? Zannetmem. ~iin
kii buraS! iiyle bir diyar ki Carole gibi 
pek <;ok giizellere malik.. 0 halde.. Ca
role, Clark'm sevgisini muhafaza i.,;in a
deta etrafmda pervane gibi dondii, onun 
her arzusunu yerine getirdi. Hatta kendi 
zevkine uygun olmiyanlan bile.. Ma • 
litmya, Carole Lombard iitedenberi da • 
vetleri, balolan, suvareleri seven, cemiyet 
hayatmdaki biitiin eglence faaliyetlerini 
takib eden bir kac:hnd1r. Geceleri cok ge~ 
yatar, ogleye kadar uyur, ancak ikindi 
zamanlan sokaga Cikard!. Clark ise ter
sine .. Saat on bU<;ukta yatar, yedi bu • 
~ukta kalkar, bazan da be1te iirdek avma 
gider .. 

Margaret Sullavan'm da kocasmm a· 
cayib huylarma kar11 gosterdigi sab1r ve 
taharnmiil me1hurdur. Mesela onun ye
mek yerken gazete okumasma ses <;1kar· 
maz ve dostlanna buna ni>in mani ol • 
mad1g1m ~yle izah eder: 

- Miinaka§a etmek neye yarar, ya 
vazge<;memekte mar ederse o zaman son 
siizii siiylemek lazliD gelir .. Halbuki ben 
ne yap1yorum biliyor musunuz, sofrada 
tabii onun gibi elime bir gazete ahyor ve 
sonuna kadar hatcn...diyorum. 

Ge.,;enlerde bir mediste mevzuu bah
soluyordu. Carole giilerek: 

- Clark ile mii§terek bir hayat ya§a· 
maya karar verdikten sonra biitiin iti • 
yadlarum degi~llirdim, dedi, evvela bir 
calar saat satm aldun. Onunla beraber 
kalkhktan maada av partilerine de i,tirak 
ettirn. Clark, yava1 yava1 benim bir kek· 
likle bir vah§i ordegi yekdigerinden a}'lr· 
maya muvaffak oldugumu goriince agz1 
kulaklarma varmaya batlac:h. Emin olun 
S!hhat<;e de cok fayda gordiim.. Gece 
eg1enceleri beni aruk kat'iyyen alakadar 
etmiyor .. 

Claudette Colbert izdivacmdan evvel 

Bu misaller daha coga]ti!abilir. Uzun 
incelemeler neticesi Holivud yiklizlan • 
nm kocalarma fazla yiiz verdiklerine 
dair ortaya ~1kan §ayialarm dogru oldu
gunu bu suretle anlad1m. F akat aferin 
onlara!. Hie; de fena yapm!yorlar. Sag
lam yuvalar ancak mukabil fedakarlik • 
!aria kurulur. Biitiin kadmlar Holivud 
artistlerinden ibret alsalar, hi> de fena 
olmaz. 

* Amerikah bahriye tarihi miiteham
Sl George. C. Stheridge, ba§rollerini 

12,30 Program, 12,35 Tilrk milzl~l 1 -
Busellk pe41'evt. 2 - ~aklr A~arun • Bu.oellk 
~arkt - Silnbiillsta.n etme etra!I. 3 - isha· 
km _ Bu.sellk §a.rlu - Giiniil verme b1 vefaya. 
4 - ill Sellmln • Bu.sellk pr.h • Blr pilr 
eel& hOf dllberd!r. 5 - Sadeddln Ka;ynajtm· 
Buselllt ~arkt - Sa~laruna all: d~til. 6 - Bu
sellk saz semal.sl. 13,00 Memleket sa at ayan, 
ajan.s ve meteoroloJi haber!erl. 13,15 Milz!k 
(Kar1111k program), 13,45.14. Konu~ma (Ka· 
dm saatl • Ev haya.tma dalr) 19,00 Program 
18,05 Miizik CB!r uvertilr • Pl.J 19,15 Tilrk 
milzllti CHallt tilrkiiler1 ve oyun havalan • 
Sad! Yaver Atama.n). 20,00 Memleket saat 
aya.n aJan.s ve meteoro!ojl haberlerl, 20,15 

Ne§ell milz!k - R. 20,20 Tilrk milzllti CKlii· 
slk progra.ml I dare eden: Me.'!'ud oem11. An. 
l<ara Ra4yoou kilme heyetl. 1 - Tanburl 
Cem!l Beyin • Bayat1 pe~revt. 2 - Tab! E
fend! - Bayat! semal • Otl<maz derunii dU· 
den. 3 - ~~k Mu.stalarun _ Bayatl ~arkl • 
Sebeb ne ba.knuyor. 4- JsmaU Dedenln Ba· 
yatl 'arlo. - Kart!dan yar gille gille. 5 -
Kernan ta.k.slml.. 6 - Doktor Suphl Ezk:l • 
Hlcaz be.ste • Baktlk~a hii.snii linma. 7 -
t;;evk:l Bey!n • Hlcaz §arlo. • Flrakm!a. 8 -
m Bellm • t;;ehnaz \II!Tkt - Blr nevclvana 
dll miipteUI.dir. 9 - R!Za Etendl - t;;ehnaz 
§arlu • Mera!Dl andellb, 10 - ismaU De. 
denln - Hlcaz yilrlik sema.!s! • Gene ne~'e 
muhabbet. 1l - Nlltolakl u.sta. • t;;ehnaz saz 
semalsl. 21,00 KonU§ma.. 21,15 Miizllt (Rad
yo orkestrMI • t;;e!: Hasan Fer!d Alna.r) 
22,15 Konu~ma, 22,30 Milz!k (Opera arya· 
lari - Pl.) 23,00 Son ajan.s ha.berlerl• zlra.at 
esham, tahvllM, kamb!yo • nukud' borsa.s; 
(!!at) 23,20 Mtiz!k (Ca.zband - Pl.) 23,55-24 
Yarmk:l program. 

Operalar ve operetler 

21,20 Stra.s.sburg: Blr Dpera. temsill. 
22,05 LClk.semburg: SevU berber!. 
22,05 MUlno: La Roudlne. 
Biiyiik konserler 
17,05 

17,05 

21,00 
21,00 

Kolonya: Balet mu.slklsl. 
Prag: c;:aykovskl, Schubert, Ll.szt,Wag 
ner'in e.serlert. 
Bill<re1: Sen!onlk kon.ser. 
Hllversum I: Saint - SaeWJ, Charbler 
ve salr besteklrlartn eserlerl. 

21,35 Bordeaux: Mozart, RoU&sel ve Ravel
In ..,erlerl. 

22,05 Doy~Iandzender: Ros.slnl, Na.rdln1 ve 
Bizet 'n!n ..,erler!. 

22,20 Pre.ssburg: Mus.sorgsk!'nln ..,erlerl. 
22,25 Beromiln.ster: c;:aykovsk:l ve Schu

mann'tn eserlerL 

Oda munkileri 
17,05 Mllnlh: Rossini ve Haydn'in eserlerl. 
22,50 FJ.o~aMa: italyan be.stekA.rla.rmm e

oerleri, 

Soliatlerin konaerler-i 
19,05 Stuttgart: §a.n kon.serl (tenor ve b&· 

rlton). 
19,05 V!ya.na: Dvorak, Brahms, Sehubert'!n 

..,erlerl. 
22,20 Bresla v: Beethoven 'in p!yano sona t

la.ri. * «Ormanlar kahramam» kordelasi· 
nm kahramam Errol Flyn, aktorliik mes· 
]egini buakmadan ayni zamanda filim 
amilligi yapmak iizere bir 1irket te§kil 
etm.i~tir. 

Douglas Fairbanks Junior ile Margaret ( T E c;:. E K K OR :' 
Lockwood'un temsil edecekleri «Deniz '-------~::..... _______ _._) 

* F rans1z komigi Armand Bernard, 
Aimos ve Charpin ile birlikte « T eyzem 
diktator !» isminde gayet hot bir komedi 
yapmaktad1r. * «Montmartre'li Dede» filminin 
ba1roliinii oymyacak olan Albert Pre -
jan' a partoner olarak Annie Vernay se
~ilmi§tir. Bu gene artist Trakanova ve 
Werther filimlerinde biiyiik muvaffaki -
yetler gosterdigi cihetle boyle bir karar 
ittihazma sebebiyet vermi1tir. * Frans1zlar «Paristeki nrtma» is • 
minde bir filim yapmaga karar vermitler
dir. Ba1rolleri Arletty, Dalio, Annie 
Ducaux, Andre Luguet oymyacaklar • 

kahramanlam> filmi i~in mii1avir olarak 30 mayts 939 tarihinde vefat eden Ka· 
angaje edilmittir. Bu zat vaktile yap!lm11 bata§ Lisesi resim muallimi Ziya Saya· 
olan «Cesur kaptan» kordelasmda da nm gerek rahatstzhSJ. ve gerek vefah 
ayni vazifeyi ifa etmi,ti. dolya1sile gosterdigi maddi ve manevi * Ronald Colman 'Ia birlikte ~evirdi- yardlmlarla tees.siiral!m!za i§tirak eden 
gi «Serseri kral» filminde nazan dikkati istanbul Muallimler cemiyeti muhtere
celbetmi! olan gene artist Francis Mac mesine ve gerek kendisini seven biitiin 
Donald, Paramount 1irketi tarafmdan arkada§lanna ve ~ok sevdigi talebeleri
yeni bir kordela yaprnak iizere angaje ne samimi te§ekkiiratumzm muhterem 

gazetenizle ib!agm1 rica ederim. 
edilmi1tir. Merhumun ~i: Feride Saya * «New Frisco'daki albn» Hans Merhumun ye~eni: Salahaddin Kay!r 
Siihnker ile Anni Markart"m <;evirmekte 
olduklan yeni bir Alman filminin ismidir. 

LiSAN iKMAL 
imtihanlan i~in 

Taksimde Gazi oglu on dort ya§mda 
Receb Er§en, 241 sayth bisikletle :;li§liye 
dogru giderken, caddeden kar§1ya ge~ -
mek istiyen yedi ya;mda Re;ada ~arp -
ID!§tlr. Re§ad a~1rca yaralannu;hr. <;o • 
cuk Etfal bastanesindedir. Receb Er§en 
bakkmda takibata ge~ilmi;tir. 

( d ) 
d1r. 

Kitablar arastn a * Frans1z artistlerinden Corinne Lu
·--------------_. ohaire bir apandisit ameliyesi ge,irmi1tir. 

Amok S1hhi vaziyeti giinden giine iyile§tllekte-

* Birbirlerinden aynld1ktan sonra 
tekrar birle§mi, olan Stan Laurel ile Oli
ver Hardy «Ademai tayyareci !» ismin
de bir filim yapacaklardu. Bu kordela
nm bir versionu da bir miiddet evvel 
F ransada viicude getirilm,i: ve ba,rolleri
nin Fern an del ile Noel Noel oynamlt· 
lard!. 

BERLiTZ 

Adana 

Arkada§IIDIZ Hamdi V aroglunun Stefa11 
Sweig'den terciime ettigi iki biiyiik hi· 
kaye, bu isim a!tmda birl~tirilerek Hil
mi Kiitlibhanesi tarafmdan kitab halin· 
de ne§redilml§tir. 

Hind Feleme~inde, Malezya'da cere
yan eden bir a§k faciasmt musavver 
Amok isimli ilk hikaye, nev'i §absma 
mahsus bir hususiyet ta~1maktadtr. Hi
kayenin en bariz hususiyeti, bu 
memleketlerde ya§lyan insanlann o 
s1cak iklimlerde, nas1l bir deruni Istlrab
Ja miicadele ettiklerini ve yava§ yava§ 
insani bislerini kaybederek ne hale gel 
diklerini tebariiz ettirmesindedir. 

A vrupadan Malezya'ya giden bir dok
torun sergiize~tini tasvir eden Amok; 
isminden de anla§!lacagl iizere cSicak 
memleketler• ha.<Jtali~mm insana neler 
yaphrabilecegini biitiin vuzuhile orta:
ya koytnaktad1r. A§k, !Siirab, Jurs ve 
nihayet hayvanla~an bir ruhun biitiin 

Halkevliler Badirli koyiinde koyliilerle bir arada tezahiirlerini bu kii~iik eserde gormek 

Adana (Hususi) - Adana Halke- Kiiyliiye temsil kolu amatorleri tarafm- miimkiindiir. . . . . 
vi Kiiyciiliik kolu temsil kolunun da it· dan «1stiklal» piyesi oynandt, kurslar ko- cKadm ve Tabialh b'Ismtm d t~lyan 

· · d 1 · H lk 1 · .. h k ikinci bikaye, f1rtma 1 1r gece e, mu • 
tirakile tamamen Eti Tiirklerile meskitn mites! e eges1 a even ve reJim a - h . 1 . f'l b' loz a 

b. k d k f d' H lk . b d arrl1' ~ sa1r 1 menam 11' gene • 
bulunan «Hadtrh» koyiine biiyiik 1r ge- m a on erans ve~-~· . a. ev1 an osu rasmda ge~en macerayt anlallyor. Bu 
zi yap!!. Dokuz komite iiyelerinin <;l:seri- Atatiirkiin ~ok sevdlgl milh mar,Ianm!Z- hikaye de susuzluktan kavruhm bir ta
sinin, bir ~ok doktorlann, Maarif Miidii- dan ve milli tiirkiilerimizden miiteaddid biatin, ba~ta bir ruh iizerlndeki teza • 
riiniin, Parti idare amirinin, K1z San' at par~alar <;ald1. hiirleri, 9ok kudretli tasvirlerle anlabl-
Enstitiisii, ilk, orta ve lise mektebleri mu- ~ok samimi hasbihallerle !elkin edilen rni§Iir. 
allimlerinin de i1tirak ettigi bu sezi Ha- fikirlerin, tenbihlerin ahalide husule getir- Bu eseri, okuyucularumza billiassa 
dul!lar iizerinde silinmez tesirler buaktl. digi alaka 1ayam rnemnuniyettir- tavsiye ederiz. 

dir. 

--------~-~--------Almanyada !;;evrilmekte olan filmlerden sahneler 

Ursula Berking, Karl Raddatz ve Geraldine Katt • On 
on iki gete ! • kordelasl.lllll b!r !&hn.esinde 

Lisan Dershanesine 
MUracaat edlnlz. 

Tatll mUddetlnce 

Y almz 7,50 Lira 
Beyojllu latlkUU caddeal 294 

CEMALSAH!R 
Birka9 giine kadar 
muhtelif bah~eler • 
de yeni eserlerile 
yaz temsillerine 

b~llyor. 

EGE 11YATROSU 
Nureddin Gencdur 

ve ar kada§lan 
Yaz temsilleri 

Pazartesi, Balor • 
koy • Sali, Uskiidar

J<;<!f§amba, Narhkap1. Per§embe, Kad!· 
key - Cuma, !?ehremini • Cumartesi, 

• Pazar, Y eni§ehir. 

ERTUCRUL SAD! TEK 
:;lehzadeba§l TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

HOROZ OliJNCE 
Yeni biiyiik eser 
Okuyucu Aysel 

Her yer 20, paradi 10, 
localar 100 



8 Haziran 19:19 

LONDRA MEKTUBLARI: 

ingilterede halk askerlige 
nas1l te§vik ediliyor? 

I 

-
l-·k-ttS_ad_i_h_a_re_k_e_tle_r_

1

1 Cumhuriget'in anketi: 1 1 ...... ' ~/~i LiM KOSESi 
-~---------------------'· """" IHTiRALAR. I<ESifLER Sigorta tarifelerindeki -

tenzilat 
Sigorta tarifeleri tetkik heyetinin uzun 

miiddet yapltg1 tetkiklerden sonra Tica -

13 numarah atom 

Ordu, donanma ve hava s1mflannda bir~ok ret Vekaletinin yangm sigorta tarifelerin· 
de yapilmaSim miinasib gordiigii tenzi!a.
tm tatbikma ayba,mdan itibaren ba1lan -
mt§ltr. Y eni lenzilli larifenin kargir bina· 
!ann sigortaSI bakimmdan biiyuk bir far!.< 
yaktur. F akat ah1ab binalar i~in fark bii
yiiktiir ve muhakkak ki bunun faydalan 
goriilecektir. Bu suretle de yangm sigorta 
primlerinde goriilen bariz azalma telafi 
edilecek ve hatta yiikselecek, milli serve
tin korunmaSI temin olunacaktu. 

Mekteblerde genclere 
lisani nasii ogretelim ? 

Atom cetvelinde 13 numarah atomun 
ismi ali.iminyom ve remzi (AI) d1r. Alii
minyomun atom aguhii1 (yani ok<iie1m 
atom agnhgt 16 olduguna gore) 27.1 dtr. 
Arz kabugunun iist labakalannm ~ogu 
aliiminyom, silis ve oksijenden mtirekkeh 
olup bunlarm onda biri aliiminyomdur. 
Y akut, zeberced gibi bir takun k1ymetli 
ta~lar aliimiyom oksidlerini havidir. A!ii
minyomla silisin birle§mesinden hasil o -
Ian aliiminyom silikah adi kilin bathca 
miirekkeblerinden biridir. 

k•t'alar ve mekteblerin i,tirakile yap1lan askeri 
gosteri~tler Londrada biiyiik bir alaka uyand1rd1 

ingilterede gonUilii askerlik hizmetine baurlanan gene Inzlar 

Diin ak1am, fevkalade askeri goste -
ri1ler seyrettik. !ngilizlerin Royal Tour
narnent dedikleri bu gosteritler, Olim -
piya denilen bir binada yapllmaktadu ki 
evvelki sene Tiirk siivarilerinin i§tirak et
tikleri ve ~ok alkl§landtklan beynelmilel 
ath mani miisabakalan da burada cere
yan ellni,ti. Royal Tournament iki mak· 
sadla yap1hyor. ASI! maksad, halk1 as • 
kerlige tejviktir. 

Oteki maksad ise, eski askerlere ve on· 
!ann yetim buakttklall ~ocuklara yar • 
d1m etmektir. Onun i~in bu askeri goste· 
ri0ler iicretle seyredilir. 18 may1stan 3 
hazirana kadar biri ogleden sonra, digeri 
gece yap1lan gosteri§ler Sa Majeste Kral 
altmc1 Corc'un, Gloucester Diikiiniin ve 
Londra Sehremini lordun riyaset hima -
yeleri altmdadtr. Ayr1ca 1ngilterenin ka
ra, hava ve deniz ordulanmn en biiyiik 
erkam da ikinci derecede hamilerdir. 
F eld Mare0al Diik <>f Conn aught da 
reist!~. 

I 

Askeri gosteri§lere ordu, donanma ve 
hava Simflanndan bir~ok k1t' alar ve mek
tebler i1tirak ediyor. Her gosteri~in prog· 
ram1 ayndtr. Biz, gittigimiz zaman, ko
ca binanm biitiin tribiinleri dolmu~tu. 
Tiirk matbuat heyetine Londra askerlik 
mmtakaSI kurnandanmm JocaSIDID oniin
de mutena bir yer verilmi1ti. 

Ben hayattmda boyle giizel a•keri 
gosteri1ler gormedim. 1800 ki1i ile 200 
attn i1tirak ettiil;i bu askeri hareketler, son 
derece biiyiik dikkat ve itina ile ham • 
lanmi§b. 

E vvela, Ordu Be den T erbiyesi mek
tebinin talebesi, fevkalade bir intizamla 
jimnastik hareketleri yapttlar. Ondan 
sonra Life Guards siivari al~ymdan bir 
boliik ban do miZika ile siir' atli ve k!Sa 

dortnalla muhtelif nizamlardan birbirine 
ge~ti ki en iyi yeti1tirilmi• bir at cambaz
hanesinin hayvanlan ve binicileri bu ha
reketleri yapamazlar. AI iiniformalarmm 
iistiine heyaz parlak mhlar giymi1 alan 
bu mlZTakh boliik, yag1z hayvanlarile 

hendesi 1ekiller ~izerek saga sola ko1 • 
tuk~a. manzara goriilecek ~ydi. Bazan 
biitiin elektrikler eondiiriiliiyor, ya1mz 
proiektorler boliigii takib ediyordu. 0 
vakit hayvanlann tak1mlanndaki maden· 
ler veya mmalar, ponld•yor, k•bclar, be
yaz mhlar, beyaz tolgalar panldtyor, 
mmaklarm keskin u~lan panldiyor, ya

ii•z hayvanlarm sagnlan panld1yordu. 
13ir tek viicud gibi durmadan ko§an ve 
donen, manevra yapan bu siivari bolii -
giinde ii~ renk hakimdi: AI, beyaz ve si
yah. 

Bundan sonra, iki grupa aynlm11 do
naoma efradt aralmda, nianialardan siir-

atle top &!lnna miisabakas1 yap1ld1, lki 
defa tekrar edilen miisabaka, iki taraf1 
tutan halkm hailrulmalan arasmda ~ok 
heyecanh oldu. Her ikisinde de Catan 
1ak1m1 kazandt. 

Sonra, motosikletlere ve saydkijrlara 
binmi1 efrad, fevkalade cambazhklar 
yapblar. Bunlan sinemalarda gormiitsii· 
niizdiir. Motosikletin iistiinde ayaklan 
havada durmak, birbirinin cmzuna bin • 
mek, mii.ni atlamak gibi marifetlerin en
vaml giislerdiler. Bunlan yapanlarm her 
an dii§meleri ve yaralanmalatl llhtimali 
oldugu ;,in hakikaten heyecanh oldu. 

Sua bahriye silahendazlanna geldi. 
Onlar da mtzlkalarla sahaya c;:•klllar ve 
yana11k nizamda 'muhtelif tiifek hare • 
ketleri yapttlar. Almanlara bile parmak 
tmtacak bir beraberlikle yapttklan bu 
hareketler, ~ok giizeldi. Bugiin 1915 
31 maytsmda yap1lan lskajerak deniz 
muharebesinin 24 iincii Ylldoniimii ol • 
dugu ic;:in bahriyeliler c;:ok alb,landllar. 
Milli mar1 ~almd1, ayakta dinlenild •. 

Ortahk karard•: Hassa to~u alaym
dan borazanlar sahaya geldiler ve bun
lann borulan bitip de elektrikler yanmca 
sahada Hassa top'u alaymm 6 toplu bir 
bataryasmm durdugunu hayretle gi:irdiik. 
Koca batarya, sessiz sadaSiz oraya gel • 
mio ve yana11k nizamda durmu,tu. Top 
namlulan nikelle ortiilmii§lii. Bataryanm 
ismi K bataryaSI oldugu i~in hepsi doru 
tonda alan hayvanlann sagnlanmn iki 
tarahna daha koyu renkte K harfleri vu
rulmu§lu. 

Bu alb top, hie;: durmadan toplu bir 
halde, muhtelif hareketler, donii1ler yap
h. Toplar, ekseriya sur' atli, bazan dort
nala, saga sola diindiiler, makaslama bir· 
birlerinin arasmdan ge~tiler. Birbirlerinin 
etrafmda gayet dar daireler c;:evirdiler. 
Gene hi~bir sirkte at cambazlan, boyle 
bir numarayt asia ba,aramazlar. Her an 
hayvanlarm, toplann birbirine ginnesi 
muhtemel, balta muhakkak vaziyetler -
den ge~ip Midiyorlard•. Siivari boliii!;ii gi
bi bu bataryanm hayvanlan da hakika
ten ,ok giizeldi ve fevkalade talun ve 
terbiye edilmi1lerdi. 

Bundan sonra, hava kuvvetleri halon 
,i,irdiler, para§iitlerini gosterdiler. Arka· 
smdan bir askeri mektebin I 0 ila 15 ya
§mdaki ~ocuklan, ikiye aynlarak bir es· 
ki zaman muharebesi taklidi yapttlar. 
K..rm1zt ve rna vi iiniformalan ve yanak
larmdaki elma gibi kumtzl boyalarilc bu 
~ocuklar, t1pkt tahtadan veya kur§undan 
asker bebeklere benziyorlard1. 

Hava k,t' alanna men sub genclerin el
lerinde sar1, kumtzl, mavi fenerlerle yap
hklan beden terbiyesi hareketleri ~ok gii-

He ·· ~ asker clbisesi meden talime ba§ltyan erkekler 

Y angm sigorta prirnlerinden son sene
lerde pek gaze ~arpan bir azalma vardn. 
E•asen Reasiirans hissesile beraber sene
vi ii~ milyon lira kadar bir1ey tutan yangm 
sigorla primi bu itte nekadar geri oldu -
gumuzu gosterir. 

Y eni lenzilli tarifenin tatbikmdanberi 
birkac;: giin gec;:tigi halde faydah tesirleri
nin goriildiigiinii soyliyen sigorta prodok
torleri var. Biz, bundan sonraSI i~in daha 
miifid neticeler elde edilecegine kaniiz. 

Su veoile ile miibim bir ba,ka noktaya 
bilhaS!a Iemos etmek istiyoruz. Memleke· 
timizde nakliyat sigortalan pek pahahdtr. 
Tiirk karasulan dahilindeki bu yiikseli1i 
Reasiiransm kurulujundan sonra a1agt 
yukan ii~ misli olarak gostermek hi~ de 
hatah degildir. Reasiiranstan evvel Tiirk 
lirnanlan arasmda avaryasile birlikte 
yiizde 35 santime kadar temin edilen nak
liyat sigortaSI bugiin avaryastz olarak 
yiizde 32 santim temin olunabiliyor. Du
!iinmeli ki avaryas1 bunun a1ai!• yukan 
2,5 mislidir. Sevkedilen maim cinsine go
re bu avarya rezikosu tahavviil eder. Su 
hale gore yiizde 75 santirne kadar yiikse
len bir terfi goriilebilir. 

Avrupadan memleketimize getirilen 
mallardan alman nakliyat sigorta pullan 
ve §erait gozoniinde tutulursa Tiirkiye -
nin herhangi bir limanmdan diger bir li
mana giden ayni cins bir mal i~in Av • 
rupadan getirtilenden ii~ misli fazla fiat 
almdtgl, fakat ayni rezikolann temin olu
namad•i!J goriiliir. Bunun neticesi olarak 
erbab1 ticaret esasen ticareti ~ok az bulu
nan ve bir siirii Iicari rekabetler kar~!Sin
da bulunan mahm sigorta ettirememekte -
dir. 

Y angm sigorta tarifesinin yan1ba~mda 
ve hatta ondan evvel nakliyal sigortaSI ta
rifelerinin ele ahnrnaSI lazlrnd!. Maama -
fih ge~en zamam bir tarafa buakarak bun· 
dan sonra zaman ge~innemek milli serve
tin daha fazla zarar gormesini temin eder. 

F. G. 

Bir oliime sebeb olma 
davasma ba~land1 

Istanbul Agnceza mahkemeainde bir 
muhakemeye ba,lanrnt§hr. Dava, iiliime 
sebeb olmak davas1du. Muhahme edi
len altm11 ya1mda lbrahim oglu Ali As· 
landu. 

Davaya gore, Ali Asian, Catalcada 
N umamn kahvesinde ba§lfil masaya da
yarnt§, uyumu§tur. Kahvedeki mii&teri • 
Jerden Ramazan, yanmdan ge~erken 
dikkatsizlikle ~arpmi§, uyuyan adam 
uyanm11, «Ne diye ~arp1yoroun ?» demi§· 
tir. Ramazan, gillerek «Seni uyan;m di
yel» mukabelesinde bulununca, Ali As
Ian «Uyandumak oyle dei!il, boyle o
lur !» diye iskemleyi kapttg1 gibi Rama
zanm ba§tna indirmi1tir. 

Ramazan, sersemlemi§, sendelemi~. 
bir baygmhk ge~irmi§, on dakika kadar 
boyle kaldtktan sonra dii1mii§, olmii>tiir. 

Sudu. olenin ba§ma iskemle ind•rdiHi
ni kabul etmemektedir. Mahkeme, dava· 
nm ~ahidlerini dinliyecektir. 

························ ··············· ····················· 
zeldi. Arkasmdan modern harb vasttala
n ve motorlii k•t' alar! a kii~uk bir muha
rebe taklidi yaptldi. Tiifeklerin ve maki
nelitiifeklerin ~al!riiSl i~inde bu da bitti. 

En son b]arak Territoryal ordu~una 
mensub, yani akjarniistleri talim go • 
ren goniilliilerden miirekkeb ordu, muh
telif modern silahlan naSI! kulland1 -
gm1 gosterdi ve boylece askeri gosteci1ler, 
halkm alk,,lan arasmda bitti. 

Olimpiya'nm genii sahasl tiifek du -
manlan ve tozlar i~inde bir muharebe 
sahasma donmii1tii. Fa kat parlak hazar 
iiniformalanna, kadmlann muhte§em tu
valetleri ve erkeklerin fraklan kan~arak 
harbin ~etin manzaaam1 deil;i1tiriyordu. 

!ngiliz kara, hava ve deniz ordulan, 
bu gosteri,leri cidden harikulade bir inti
zamla yapmaga muvaffak oldular. iki 
buc;uk saat i~inde son derece giic; hare • 
ketler yapt!klan halde hi~bir §ey kll ka
dar aksamad1. Bu intizama, bu beraber
liiie hayran olmamak kabil degildir. 

ABJDIN DAV ER 

Doktor H1fz1 Veldet anlat1yor : 
« Her sene lisan muallim mua vini olmak iizere 
imtihanla eleman ahnmas1 sakat bir usuldiir » 

S1k stk ~ikayet ediliyor: Genclerimiz, li
san bilmedikleri i~in yiiksek tahsil miie:~
seselerinde, ihtisas §Ubelerinde tam mana
sile yeti~emiyorlar. Lisan, kiiltiiriin takvi
yesi ~in yegane vaSitadtr. Biitiin gencle
rin muhtac olduklan bu vaSita, bilha"a 
Oniversite malarmda kendini hissettir· 
mektedir. Durmadan geni1leyip derinle
§en mesleki bilgileri kazandnacak e5erleri
miz az oldugu gibi, mevcudlar da pek 
tatminkiir degildir. Su halde, yabanc1 ki
tablan kan§llnnak, yeni ilim cereyanlan
nt kavrayarak mesleki miikteseball bu e
serlerden kazanmak laz1mdtr. 

Yiiksek tahsil gencleri arasmda bu im
kana malik olanlarm sayiSI mahduddur. 
Gencleri bir an evvel bu yoksulluktan kur
tarmak i~in Maarif Vekaleti harekete ge~
mi§tir. 

Memleketin tanmm11 lisanc1lan arasm
da bir anket a~llk. K1ymetli ilim adamla
nna, emektar muallirnlere soruyoruz: 

Mekteblerde lalebelere lisan1 nas•l og
rellneliyiz? 

Bugiin, Onivenite Lisan Mektebi yar
direktorii ve medeni hukuk d~enti Dr. 
H1fz1 V eldetin verdigi cevabt nejrediyo-
ruz. 

Hlfzl Vel de! §UD!atl aoyliiyor: 
«- Mekteblerirnizde yabanc1 bir dili 

iyi ogretmenin, bu it iizerinde diitiinmii§ 
her miinevverce malum birka~ §arll vardtr: 

I - Y abanc• dil ogretecek muallim 
ziimresinin yeti§tirilmesi; 

2 - Y abanc1 dil tedriaatmda ve imti
hanlarmda, diger dersler derecesinde cid
di, dikkatli ve titiz davramlmast; 

3 - Olgunluk imtihanlarma yabanc1 
dilin ithali. 

4 - Biitiin Tiirkiye i~in, metodu ev
velden tespit edilmij, yeknesak kitab ha
zulanma!J. 

E•kidenberi teklif edilegelen bu tedbir
lerin latbik1 olduk~a miitkiil ve zamana 
miitevakluf bir mesele olmakla beraber, 
gayenin elde edilmesi i~in bunlarm hir an 
evvel tahakkuk ettirilmesi elzemdir. Ben 
bunlardan birincisi ve dordiinciisii iizerin
de duracag1m: 

I. Y abanCI di) ogretecek miitehas
SIS muallim ziimresinin yetittirilmesi i~in 
fikrimce biri teknik, digeri esas/1 olmak ii· 
zere ki noktamn gozoniinde bulundurul
masma liizum vardu: 

a} Teknik cihet, bu y1ldan itibaren on 
senelik bir program yapmak ve her y.l or
ta mekleb ve liselere gelecek talebe ade· 
dini 1imdiden tahminen tespit etmek - ki 
bu gii~ bir il degildir - ve bu talebe adedi
ne gore her sene ne kadar lisan hocasma 
ihtiyac has1l olacagtm a§agl yukan tayin 
eylemektir. Bu tayin edildikten sonra, bu 
ihtiyac, giclermek i~in 1imdiden - he•ah• 
miistenid - tedbirler almak laz1mdtr. 

b) Esash cihet, yeti§tirilmi1 alan lisan 
hocalanm maarife ve meslege baglamak
tu. Bir defa, «yeti,tirilmi§ olan» tabirini 
«lisan bilen» mefhumile kan§lltmamak lii.
zund~r. Her tiirk~e bilen kims.enin ba§· 
kastna tiirk~e ogretemiyecegi naSI! a~tk [m 
hakikat ise, her yabanc1 dil bilen kimsenin 
yabanCI diJ hocaSl o)amiyacagl da oyJcce 
kafalara yerlejmelidir. Binaenaleyh her 
sene muallim muavini olmak iizere lisan 
bilenlerden imtihanla eleman almmast fik
rimce sakat bir usuldiir; bu, lisan hoca01 
yeti1tirmek demek degildir ve mektebler
deki a~1k kadrolan doldurmaktan ve ze
vahiri kurtararak kendimizi aldallnaktan 
ba,ka bir i1e yaramaz. Binaenaleyh yuka
nda «yeti,tirilmi§ olan» tabirile kasdetti
gim §ey, lisan iigretmek iizere metodlu bir 
jekilde yetijtirilmi! olmaktu. 

Boyle yeti§tirilmi! olan elemanlan mes· 
lege baiilamak cihetine gelince, bu da li
san hocalarmm bugiinkii «madunluk» his
sinden kurtanlmast ve diger hocalarla ay
ni mertebede muamele gormesile miimkiin 
olur. Belki kadro ve maat bakimmdan 
miisavat vu::hr. F akat ben mekteb hava
llmdan da hattrlanm ki yabanc1 dil h~ca-
51, diger muallimler arasmda ve bittabi ta· 
lebe arasmda, en az kredisi ve otoritesi 
alan hocadu. Y1llann kurdugu bu an'ane
yi y1kmak, par~almak lii.z!mdll. Bunun i
~in fikrimce yabanct dil hocahgtm imkan 
nispetinde ve tedricen diger ziimrelerden 
birinin hocahgile birlettirmek laztmdn. 0 
suretle ki, mesela bundan on bet sene •on
ra her mektebde tiirk~e veya edebiyat 
veya tarih muallimi ayni zamanda yaban
CI dil muallimi olsun. Mesela bir orta mek
tebe bir ayn tiirk~e hocaSI ve bir ayn ya
banc• dil hocaSI yerine iki aded (turk~• -
yabanc1 dil) hocaSI tayin edilsin. Bur.un 
yalmz hocamn itibar ve otoritesi baktmm-

Do~cnt Dr. Htfz1 Veldet 

dan degil, tiirk~e. edebiyat, tarih ve saire
nin tedrisah, hocalann ufkunun genitle
mesi velhaSII kiiltiirii bak1mmdan da bii
yiik ehemmiyeti vardtr. Ayni zamand1 
hocalar bu surelle maarif meslegine bag
lanrnt§, per~inlenmi§ olur. Kendi dersi ya• 
nmda yabanc1 bir dili de metodlu bir !"'" 
kilde tedris etmek ihtisaSim elde etmi§ ho
calara maa1 ve derece bakunmdan goste
rilecek menfaatler, meslege baglama bal<t
mmdan aynca ehemmiyetle gozoniinde tu
tulacak bir nokta olmahd~t. ~ayed bu e
sash cihetler temin edilirse, yukanda 2 ve 
3 numaralarile zikredilen hususlarm temi
ni ~ok kolayla§Ir. 

Ger~i biitiin killerden aliiminyom ~~ • 
kanhrsa da aliiminyom filizlerine naza
ran bunlar pahaltya mal olur. Bu filizler 
de Boksit, Kriyolit ve Kaolindir. Bun -
!arm en miihimmi Boksit olup ticarel te 
aliiminyom bundan istihsal edilir. Kahve
renginde olan bu kil ezilir, kurutulur ve 
elektro§imik usulle tasfiye edilir. 

Kriyolit aliiminyom, maden filizi 
Boksitten aliiminyom istihsalinde muhal
lel olarak kullamlmaSI itibarile miihim • 
dir. Cin kili ismile de amlan K•olin ise 
pek sa!, beyaz, kolay eritilemiyen l:il o
lup porselen ejya yapmak i~in ve kagtd 
fabrikalannda kullamhr. 

Yeryiiziinde c;:ok~a tesadiif edilen a• 
liiminyom madeninden mutfak tabaklan, 
otomobil motorlerinin pistonlan, tayyare 
aksam1 gibi bir~ok ejy& yapilmaktadu. 

Madenin mevcudiyetini 1809 senesin
de fngiliz alimlerinden Sir H. Davy bil
dirmiose de 1854 senesine gelinciye ka
dar istihsal edilememi§ti. 0 devirde alii
minyomun kilosu 300 liradan a1aiit sat;]. 
mtyordu. Eleklrik usulii sayesinde bugiin 
kilosu birkac kuru1a dii,mii,tiir. 

Aliiminyom madeni 100 derecede IS!· 
alma levha haline gi~e kabiliyetini ka
zamr ve kolay !ekil aliT. Siit tenekeleri ve 
!i$eleri bu derecede yap1hr. Yiizde bir 
miL-.tarda nikel ve bak1rla kan§tmhrsa 
kolayca tel haline getirilebilir. 

Prl. SAUH MURAT 

INHISAkLARDA 

Biiyiik tiitiin ambar1 
fnhisarlar idaresi bu sene Kerze ve 

Giimii~hac1 koyiinde 200,000 k!loluk fPn
nl §eraiti haiz tiitiin amban yaphracak
tLr. Bitlis tiitiin atolyesinin makineleri 
de gelmi~, sevkedilmege ba!l.anm•!ltr. 

DENIZ ISLER/ 
Umum miidiir 

Denizyollar1 umum miidiirii !brahim 
Kemal Bay bora ile Limanlar umum mii
diir muavini Hamid Saracoglu, diin An
karadan §ehrimize gelmislerdir. 

~ ......... 

II. Bir taraftan yabanc1 dil hocaSI 
yeti11irirken diger taraftan da mek • 
teblerde lalebeye yabancl dil ogretmekte· 
Ia gayeyi de timdiden tespit etmek icab 
eder. Fikrirnce bu gaye, (konujmak) ve 
(yazmak) tan ziyade yaztlrnl§ olam oku
mak ve anlamak olmahdn. 0~ - bet yuz 
kelime i~inde bir mukaleme yapan ve ec
nebi memlekette ~at§lda bir aht verit ya
pacak derecede li&an ogrenen talebe Ji
san ogrenmi1 degildir. Boyle bir malumat 
gayet ~abuk. elde edilir ve fakat o nispelte 
~abuk unutulur. Hatta Avrupada giizelli
san ogrenip gelenler bile, 1ayed memle
kette konu§ma fnsah bularnazlarsa, k~nu§· 
rna lisamm az ~ok unullnaktadular ve bu. Hariciye Vekaleti 
pek tabiidir. Okuma nrsall her zaman muhasebeciai 
mevcud oldugu i~in, okuma lisam unutul- Hariciye yeka.leti muhasebeciligine 
maz. Bu itibarladlt ki, esas metod, ta- taym edilen Istanbul Defterdar muavini 
lebeye okuma lisanmt ~abuk ogretecek me- tbrah :min yerine Maliye Vekaleti tah -
tad olmahdn. Bunun yamnda konu,ma ve silat umum miidiir muavinl Baha tay;n 
yazma ciheti tamamen bir kenara bnaktl- edilmi~. ~ehrimize gelmi~ ve vazifesine 

ba!lamt!!tr. 
sm demek ietemiyorum. Esasen buolor btr- - • • •-
birile telif edilmezse bir netice elde edile- Kiitahva • Bahkeair hattl ha· 
mez. F akat aSII uzerinde durulacak nok- kem he yeti Ankaraya gitti 
ta, okudugunu anlamayt talebeye ogre!- Jiilyus Berker !irketile hiikiimetimiz 
mek olmahdtr. Bunu ogretirken talebeye arasmdaki ihtilii.f1 tetkike memur ha • 
yabanc1 dilde okuma zevkini de beraber kern heyeti, bu husustaki tetkikattna 
a§IIamah, kii~iik hikayelerden ba1layarak Ankaradd devam etmek iizere diin ak • 
ed.ebi romanlar, hatta ilerilemi1 talebeye §amki trenle Ankaraya gitmi~tir. 
mesleki kitablar okutturmaltdtr. Yani on- ---
lara sade hoca ile degil, yalmz ba1ma mii- Belediye reisinin bina 
talea itiyad1 verilmelidir. Bunun i~in her sahiblerine mektubu 
orta mekteb ve lisede ve yabanc1 dil ted- Asfalta ~evrilen caddeler iizerindeki 
ris edilen diger mekteblerde, o dilde ya- binalann bir renk boya ile hoyanmas1 

z1lrn!! ve Maarif Vekaletince se~ilmi§ m~- kararla§ttgmt yazm1~hk. Va!i ve Beledi
ayyen kitablardan miirekkeb mini mini bir ye Reisi Uilfi K~tdar bu caddeler gii· 
(yabanci dil kiitiibhane1i) tesis edilmeh- zergahmdaki bina sahiblerine §U mektu• 
dir. Bunun ~ok biiyiik ehemmiyeti vard:r. bu gondermi~tir. 
Zira yabanct dil ogrelmekten mabad, tale cMuta.samh bulundu~unuz .... numa!o\1 
benin o dilden yalmz mekteb i~inde degil, binanm naztr bulundu~u cadde. Beiediye 
biitiin hayatt miiddetince istifadeoini temin tara!mdan bilyUk kUI!et ve masratlarla bu del a a.slalla ~evrilmi§ ve ~ehrln en §erE Ill 
etmektir. Mekteb kiitiibhanesindeki e.et- mahallerlnden biri haline i!rag edilrn!$tlr. 
leri okumaga alt§an talebe, mektebden ~·- 1?1md1 bu guzel cactde iizerlndekl binala
kmca da okuma itiyadmi devarn ettirir. rm harlci cephe ve manzaralanmn t.<lah>-

m d~iinfiyoruz. Bu suretle temin edi1ecek 
Bu ciheti, yalmz yabanc1 dildeki eserleri gllzeHik ve temizliAin mUlkiin luymetl iize
miitalea babmmdan degil, tiirkc;e kitab- rlnde de nekadar miiesslr olacagm1 s!z 
lan okuma baktmtndan da ehemmiyetle takdir ederslnlz. Tesplt edilen renkler !U'Ik 

bel ve mavi a~1k grldir. Bunlardan binsini 
gozoniinde tutmak laz1mdn. Memleketin intihab slzln zevkinlze blrakiirn~tlr. 
kiiltiir seviyesini ancak bu itiyad! daha Taieb edUdigl anda Emlnonii Be!edive 
mekteb malannda yerlejtirmekle yiiksel- §Ube mi>;iirlii~\i bu renklerin niim1mesin1 
tebiliriz. size vermege amadedlr. 

Belediye zab1t:un tallmatnamesinln 280 In 
Bu miinasebetle bir noktaya daha te- cl madde•i m!ilk •ahibleri !~In eM.sen bu

mas etmeden ge~emiyecegim. Memleket- nu bir mecburiyet olarak te..<pit ve kend!-
lerlnl miikelle! tutmu> olmakla berabcr 

te yabancl dil ogrel!nekten daha titizliklt ben blzzat bunu beledl blr mtikellefiyet o
iizerinde durulmaSI laztm gelen bir nokta larak telak<i etmemenlzi: rlcamm $ehrin 
da (!iirk~e ogr<llnek meselesi) dir. Her gtizell€'meslnde vazife alm•& hii.•ntit.abht 

sahib! blr vatandas zovkile ve hahl•le kor
jeyden once ~unu bir an e'vvel kaide ala- stlanmasml dller, bunun nlhayet . iki ay 
rak koymak laztmdir: (Tiirk~e hocaltg•na zar!tnda lkmal ve intacm1 slzden hassal•n 
talib olanlar, ellerindeki diploma nereden rica ederlm., 
ahnrn!§ olursa olsun, bir heyet huzurunda .. _-.,...,..,..,=..,..--..,_..._..._..._,.,.....,._.,._,_,..,., 
tiirk~eden imtihan edildikten sonra hoca- linmeden ise belki yalan yanh§ ii~ be1 ke· 
ltga tayin edilebilirler). Bu cihel ehem· lime konU§rnak miimkiindiir; fa kat ~a
miyetli surette gozoniinde tutularak temm banct dilden bir kitabt iyi anlamak asia 
edilmezse, yukanda yabanc1 dil i~in soyle- kabil degildir. 
digim tedbirler, tahakkuk ettirilse de he- Sualiniz (talebeye yabanct dili naSI! 
ba olur gider. Zira: kendi dilinin grame- iigretmelidir) oldugundan yabanc1 dil, ho· 
rini ve gramer mefhumlanm i:igrenmeyen calarmm naSII yeti§tirilmesi lii.ztmgeldigi 
bir talebe, yabanct bir dilin gramerini giizel hakkmdaki fikirlerimi si:iylemege liizum 
anhyamaz, sadece ezberler. Gramer bi- gormiiyorum». 



• 

• CUMHURIYET 

DuvouNUZMU? 
Kitab ve 

Ezeldenberi say
ler dururuz: Kitab, 
elden ele en ~ok do
lajan nesne oldugu 
i~indir ki mikrobu 
ta11makta menendi 
yoktur. Hele yay• 
mac:dan alman ki
tablarm sahife ke
narlarmdaki tiikriik-

mikrob 

Sehrimize gelecek ingiliz' 
amator futbol tak1m1 

lii parmak yerleri. t: · 
Meger nekadar yanh,m:j! Bir Fran

'll doktoru. senelerdenberi yaphg: tecrii

Fenerbah~enin 31 inci y1ldoniimiinde miisabaka 
yapacak olan bu takam ingilterenin en iyi 

amator oyuncularandan miirekkeb olarak geliyor 
Fenerbah~enin 31 inci yildoniimii i~in 

beler neticesinde diyor ki: bu hafta ~ehrimize gelmesi beklenen !n-
<<Ey ahali! Kitab okurken, parmag:- giliz am a tor Middlesex Wandrers takl

n:z: tiikriikl•yip sahifeleri ~evirm~kten m1 bugiin Londradan hareket ettig ni 
,;ekinmeyin. Verem mikrobu bu yoldan ve cuma giinii !stanbulda bulunacagm: 
size g~mez. Okunmu~ kitablann verem bildirm~tir. 
mikrobu ta~:d 1 g1 kanaati yanll§llr.» !ngiltere amatiir futbolunu temsile 

Eh, olabilir I Zahir, verem mikrobu mezun olan bu tak:m, yedi beynelmilel 
kitab merakhs: degil. Sahifeler iizerinde miisabaka ve alb , beynelmilel s~melere 
~ortklenip oturmaktan ho,Ianm:yor. i§tirak etmi§ oyunculardan miirekkeb 

Fa kat, muhterem profesoriin tecriibe- bir kadro ile aram:zda bulunacakbr. 
Jeri acaba neden yalmz verem n.ikrobu- Memleket:mizde ii~ rna~ yapacak olan 

Wandrers takimt kadrosu §U oyuncu -
.a miinhaslt kalmt§. Parmaklardan n lardan le§kil edilmi§tir. 
iikriikten, kitab sahife<ine daha ba,ka Kalcci: Eric Mullcy (tak1m) kaplan!. 
mikroblar ge~ernez rni? Miidafiler: Firth, Hicks, Clark. 

Ge~ernez dahi olsa, doktorun iddia!l· Muavinler: Brown, Hockeday, Whitt-
"' ben gene nakts buldurn. Verdigi terni- ker, Fuller. 

dandtr. Kafi!enin en siiratli ve atak o
yuncusudur. Tak1mm her tarafmda ko
layhkla oyntyabilecek kabiliyettedir. 

Nunhead tak1mmda kaleciden ba§ka 
her yerde oynami§ltr. 

!ngilterenin futbol cemiyetinin tem
sili ma~larmda miiteadd1d defalar oyna
mt~!tr. 

Bu oyuncu !ngiliz arnatOr futbolunu 
en iyi bir §ekilde temsil edecek bir ka
biliyettedir. Oyunu a~:k tarzda fevka
lade olan bu oyuncunun biitlin hareket
lerinde biiyiik bir zevk vard:r . 

Middlesex Wandrers takimtntn en 'yi 
amator kuliiblerin oyunculanndan te§
kil edilmi§ olmaSI, bize icab ettigi ka • 
dar zevkli bir futbol gastermek i~in kafi 
gelecektir. 

tatm sonuna §oyle bir ciirnle ilave et- Muhacimler: Gerron, F.riffiths, 
'llesi laz1rnd~: «Dikkat: Ben yalmz ag11> derson, Head, Kellerher, Love, 
.arikile sirayeti kasdediyorurn. Kafa yo- lightly. 

An
Go _ Fenerbah9e ile yaptlacak rna~ i~in 

haftalardanberi sattlmakta olan biletle-

ile rnikrob a11!tyan kitablar i~in say1rn Kaleci Muliey, rniidafi Firth, rnuavin 

k 1 Hochaday, Whittaher, muhacrm Gr1f -
1uyurn yo . » '-· .. •• fiths, Anderson ve Kellerher ta"-'mm en v enusun kolzt ~ok beynelrnilel ma~lara ~ti.rak eden o-

Atinayt ziyaret e- yunculandtr. 
den bir Arnerikah Merkez muavin Hocheday: Me§hur 
seyyahm ba§:ndan Arsenal kuliibiiniin amator azas:dtr. Bu 

oyuncu pek ktsa bir zamanda beynelmi
ge~en hadi,eye gii- lei bir §ahret sahibi olmu§tur. !ngiltere 
liinc rnii desern, a- ile, irlanda arasmda yaptlan beynelmi-
clkh rnt desern Ia- lei ma9larda en ~ok oynamt~ bir oyun
yin ederniyorurn. cudur. Fevkalade siiratlidir. Kuvvetli 

Seyahatini bitir- bir miidafaa oyuncusu oldugu gibi esas
rni§, memleketine It ve saglam taktiklere maliktir. Hiiku -
doniiyormu§. Vapu- metin .resmi memuru oldugu i~in hiiku
ra binrnek iizere met, futbol cemiyeti taklmmda da oy -
giirnriikten ge~erken, namaktadtr. 
bavulunu aleliisul Sol d ~i Anderson: Futbol cemiyeti a
muayene eden giim- mater kupaSiru kazanan Dulwich Ham

let kuliibii oyunculanndandtr. Bu taktm 
riik memuru, t§ya 1 Umumi Harbdenberi ngilterenin en 
arasmda bilekten i- miihim miikafah olan arnatiirler kupa
tibaren kesilen bir smt dart defa kazanmt§hr. Anderson, 
kol bulmu~. bu kuliibiin kii~iik takrmlarmdan yeti~

T ela~ etmeyin, kol etten degil, mer- mi§ bir oyuncudur. Hamlet kuliibii rnek
merden. Giimriik~ii. bu mermer par~a- teb talebelerinin futbol sahasmdaki bil
s:n1 bir miidclet tereddiidle aeyretmi~ ve gilerinin inki§abna yard1m etmekle ma
tarifede yerini bulamaymca, fiatm: sorup ruftur. Anderson bu kuliibiin yeti~tir • 
ona gore giimriik resmi alrnaya karar digi en klymetli oyunculanndan biridir. 

· Amerikal1 kemali gururla: ~ok gene olmakla beraber !ngiltere -
vermiS. · 1 d ill. I d b" k d f ·v ·· d"' M"l • k ludur ce- rlan a m 1 ma~a arm a rr a~ e a - enus o . 1 o nun o · k b" 

b 
· 2000 1· ld p · oynamt§trr. ~ok f:rsat~t ve om mezon va mt vermtt. uaya a tm. an· . . . ' :. . • yapan btr oyuncu olarak tanmmt§!U". 

se ~·dm. Venus heykelme ta~acagtm. Top kontrolu ve §iitleri 90k kuvvetlidir. 
T ahk1kat yapmt§lar. Amenkahn:n de- Sol miidafi Firth: !ngiltere amatar ta-

digi dogru. Y almz bir cihet i1i bozuyor: k:m1run ve Wandrers kuliibiiniin seya -
Bunu satan antikac:. me~er otedenben hatlerine i§tirak eden yeni bir oyuncu -
bu j,te ihllsas sahibi imi<. Simdiye kadar dur. Beynelmilel ma~la'ra ilk defa bu 
Veniis'iin kesik kolundan be, on tane sene ~tirak etmi§ ve irlandaya kar§l oy
yapml,, ate§ pahasma seyyahlara satm11. narru§lll'. 
durmu1. Yorkshi.re amator kuliibiiniin daimi 

Amerikal1ya ac1dtm. Fakat Vrniis'e oyuncusudur. Vuru§lan kuvvetli, sur -
daha ziyade ac1d1m. Adama tam benzi- atli ve isabetlidir. Tak1mt i~in her za -

ecekken ene kohuz kald: zavalh f man fayd~lt ve liizumlu ?ir elemandtr. 
:. .•.•.•.•..... ~ ..........•.•...•............••.....••..•... !ngilterentn tantntnl§ Krtket oyuncu • 

Soz atnnt! 
Zmdankaptsmdan g~en Miinire isim

li bir kadm, 22 sayth diikkan kap1smda 
duran sattel Mehmed Y:ldmn kendisinc 
soz atl!g1 iddiasmda bulunmu§tur. Tah
kik ediliyor. 

lanndan biridi.r. 
Kaleci ve taklrn kaptam Mulley: $im

diye kadar be§ yiizden fazla rna~ yapan 
bu oyuncu amatarler arasmda bir roko
ra sahibdir. Amatar kalecilerin en iyisi
dir. !svic;.re, Almanya, Norv~ seyahat -
lerinde hep ingiltereyi temsilen oyna • 

- '•' • m:§tlr. ilk kuliibii olan Nun head takt -
Maslakta devrilen kamyonet mmda hi~ fastla vermeden 100 defa oy-

Evvelki ak~am saat dokuzdan sonra nami§ltr. 
Maslakta §Ofor Hay.rinin siirdiigii Em in Ayni zamanda miikemmel bir kriket~i 
timer yogurthanesinin karnyoneti, Bii - olan Mulley, §ehrimize gelecek olan 
yiikdere danii§ii, Hac10sman baymna Wandrers kuliibiinlin yapltgt bir~ok se
yakm bir yerde hendelte devrilmi§t 'r. yahatlere i§ti.rak etmi§tir. 
Kamyonette bulunan §Ofariin kansile bi~ Sag rnuavin veya sa~ i~ Brawn: Nun-
cocuk basmdan yaralanm15t:r. head kuliibiiniin tamnmt§ oyunculann-

- .Sunu, bunu ne kan§tlnyorsun, §im- sonra gene beraber mi ya§:yacag:z~. Ben 
di? .. Nas!l olsa aynlacak degil miydikL gene senden bo§anm:yacak m:yun sam • 
Ben senden ~abuk davrand:m. Kalkt:m, yorsun ?. 
buraya geldim. Kimin evi olursa olsun. - Senin ne yapacagm: sormuyorum. 
Mademki sen de geldin, beni burada bul- Ben seni bo§ayacak degilim 
dun, ona bak !.. - .Sa§hm buna dogrusu. $imdi mi 

- Yalmz oturmuyorsun ya 1.. Onu boyle oldu ?. Daha ii~ be1 giin evveline 
soruyorum. gelinciye kadar, sen de istiyordun~ hem 

N e•ini soruyorsun? .. bend en daha ~ok ... 
Soruyorum i§te. - ,5imdi de bOyle istiyorum. 
OraSI benim bilecegim it. - Neden acaba}. Sorabilir miyim}. 
Biraz da ben ogrenmeliyim. Ne - Camm boyle istiyor. 

de olsa, daha nikiih:mdasm. - Sana ne olmu§ kuzum L Konu§ -
- ,Simdiye kadar, senin de, benim man bile degi§mi§. Hi~ ah§mad!m da bir 

de birbirimizden gizli nelerirniz vard1; tuhaf geldi. Demek ki beni bnakmwa -
neler oluyordu. 0 zaman da gene birbi- caksm, ben istesem de bo§3m1yacak m1 • 
rimizin nikahmda idik. Ne ben sana so- s1n ?. 
;uyordum, ne de sen bana ... $imdi, tam - Oyle i1te ... 
birbirimizden biisbiitiin avnlacag:m:z St· - Sakm o, benden aynhp da evlen • 
rada m1 akhn bajma geldi? .. mek istediginiz daktilo hamm, birdenbi-

- Aynlmay: akhndan ~1kar bir ke- re sizden yiiz mii ~evirdi~. Bak, giiriiyor-
re!.. sun ya, ben de biliyorum. Herkes gibi 

- Anlamad1m, bu kadar giiriiltiiden ben de duydum. $imdi ne oldu? .. Onun 

rin tiikenmek iizere olmast, halktmtzm 
ingiliz amatar tak:mmt heyecanla bek
lemekte olduguna en biiyiik bir de -
lildir. 

Fenerbah9e kuliibii 31 inci ytldaniimii
nii pek muhte§em ve §erefine laytk bir 
§ekilde tertib edebilmek i~in pek zengin 
bir spor bayramt haz:rlamaktadt.r. 

ltalya - Macaristan matri 
italya, Macaristan arasmdaki beynel

milel futbol ma~t 8 haziranda Budape§
tede yaptlacakt:r. 

!ki taktm arasmdak! rna~! !ngiliz 
Tompson idare edecektir. 

Y eni ri:ikor 
Berlin olimpiyadt 800 metre galibi A

merikah zenci Woodruff, tl"niversite -
ler §ampiyonasmda 440 yardayt 47,1 sa
niyede, ayni giin 880 yardayt 1,51,2 da
kika gihi miihlm bir derece ile kazan
mt§!tr. 

Baaketbol turnuvaai 
Galatasaray kuliibii tarafindan tertib 

edilen basketbol turnuvasmm finali bu 
alqarn Kurtulu§ ve Bozkurt taktmlan 
arasmda Galat~saray kuliibii salonunda 
saat sekizde yaptlacakt:r. 

lngiliz - Alman kay1k yariti 
geri kald1 

Paris 5 (a.a.) - Auto gazptesine Lon
dradan bildirildigine gore, !ngiliz - Al
man siyas! miinasebetleri dolaytsile Al
manlar Henley kaytk yan§lanna i§ti -
rak etmiyeceklerdir. Bu yan~lar gelecek 
ay yap:lacakttr. Urui(Uay, tsvi~e. Ame
rika, Arjantin, Kanada. Avustralva, Nor 
v~. Bel~ika ve italva bu yanslara i§ti
rak edeceklerini bildirmi§lerdir. 

Bundan ba~ka, Alman ten is federasyo
nu Fransada yaptlacak olan Ienis ~am -
piyonluk miisabakalarma l§tirak etmi -
yecel!ini bildi.rmi~t!r. . .......................................................... . 
~imentonun giimriik resmi 

iki liraya yiikaeldi 
HiikO.met, milli ~imento sanayiini ko

rumak maksad ile miihim bir karar ver
rni§tir. Bu kararla haricden gelen ~i -
mentonun ton ba§tna 50 kuru§ olan giim
riik resmi, iki liraya yiikseltilmi~tir. 
Ge~en sene ~imento fiatlannda bir ih

tikar hareketi sezildigi i~in ~irnentonun 
giimriik resmi indirilmi§ti. Fakat bu de
fa da haricden gelen ~iment-olar yerli 
sanayii tazyika ba~lad:g: i9in bir muva -
zene tesisi maksadile bu yeni karar ve -
rilmi§tir. 

1~1n mi vaz ge~tiniz? .. 
Muhtar, dudaklanm IS1td1: 
- Bunlan konu§maya gelmedim, bu-

raya ... 
- Ni~in geldin oyleyse?. 
- Seni ahp gotiirmeye. 
- Bu kadar giiriiltiiden sonra gene 

kan koca gibi ya§lyacag:z, oyle mi~. 
- Eskiden de ba1ka tiirlii degildi ya ... 
- Eski ya~ayl§lm!zdan b1khm artk 

ben!.. lgreniyorum. Beni burada bulduk
tan sonra, nas1l olur da beraber gotiirme
ge kalkarsrn?. Ben gdecek olsam bile be
ni naSI! islersin?. Sen istesen de ben gelir 
miyim}. 

- Senin ka~giindiir nerede oldugunu 
hi~ kimse bilmiyor. Soranlara: lzmire 
gitti, dedik. Hizmet~ilere de s1k: S1k1ya 
tenbih ettim. Onlar da zaten, polis gelmi,, 
hiTSIZI yakalami§, baz1 §tyler sormak i~in 
han1m1 da beraber gotiinnii§, diye biliyor. 

- Ne olursa olsun, ben bir daha oraya 
gitmem. Gidecek olsam bile ne yapacak
sm} 

- Gel de konu§uruz. N e yapacag•mi
z: dii1iiniiriiz. 

- Ne konu§acaksak konujahm, i1te ... 
Sen de buradasm, ben de ... 

- Burada olmaz. Eve gidelim. Bir iki 

Umumi miidiiriin 
verdigi izahat 

«Spor i,Ieri, ehil olan 
baslara tevdi olunacak» • 
!ki giindenberi §ehrimizde bulunan 

Beden Terb'yesi umumi rniidii.rii Cem!l 
Tahir Taner, spo.r i§lerimiz hakklnda 
diin, mn':taka rnerkezinde kendisile ko
nu§an muharririmize ~unlan sayle -
mi§tir: 

c- Seyahatim, su sporlan i§ler ile ala
kadardtr. istanbulda su spo.rlarile me~
gul olan kuliiblerin yerlerini alakadar
larla beraber dola§acag:m. !stanbuldan 
sonra Kocaeli, ve Adapazanna gidece -
gim. Boluda Abad giiliinde de su spor -
!an tetkikleri yapl!ktan sonra Ankaraya 
danecegim. 

Te§kilatm biit~esi hakkmda umuml 
bir malumat verm•§ olmak i9in §Unlan 
soyliyebilirim. Beden terbiyesi te§kilatJ 
ve spora memlekette vermek istedigimiz 
ve~he i~in dart milyon lirahk biit~e yap
mt~l!k. isti§are heyeti azalarile uzun tet
kiklerden son.ra tespit edilen bu rniktar, 
680 bin lira olarak kabul edildigi i~in 

bu §ekilde ~ah~maga mecburuz. Beden 
terbiyesi te~kilatma miimkiin oldugu 
kadar arnator idarecileri t-ophyaca~:z . 
Te~kila!tmtza dahil dokuz federasyon 
ba~kanhgt ha!a miinhaldir. Meslekten 
anhyan idarecileri bulunetya kadar bu
giin oldugu gibi fahri idarecilerle ~ah§· 
maga devam edecegiz. 

Futbol federasyonu ba§kanhgt i~in 
milli taktmm eski oyunculanndan bin
ba§t Kamil Etemi getirmek istiyoruz 
Bu arkada§, eskidenberi federasyonda 
~ah~mt§hr. Gii.re§ federasyonuna Ah -
med Fetgeriyi getirmek istiyoruz. Mu
vafakat ettik)eri takdirde bu mesele de 
baylece en iyi bir §ekilde halledilmi§ o
lacakt:r. 

Su sporlan federasyonuna bakan Ab
durrahman, vazifesine devam etmekte
dir. Eskrirnde hala me§gul olan Rtdvan 
vardtr. 

Daj,tc•hk federasyonu icin gene! kur -
maydan bir arkada§ istedik. Her fede -
rasyona ehlini bulmak i9in cah~acag:z; 
i~in ehlini bulamazsak, bu yerler all! ay
danberi oldugu gibi gene bo~ kalacakhr. 
Bu i~in iizerinde titizlikle durmaktaVtz. 

Tefti$ dairesi icin iki miifetti~ getir -
rne-k liinmd1r. 1cab etmedikce miif .. tti~ 
almak niyetinde dejtilim. Atletizm i~in 

Adil Girayl'l konu§uyoruz. 
Hesab i§ler' dairerniz tam t~kilatile 

tamamd1r. Sal!hk dairemizde bir dok
torumuz vard:.r. Bu daire gib! i~leri de 
daha ziyade geni§letece~iz. Eskl Tiirk 
spor kurumundan devral.ch_litm:z arka -
da§lan aynen yerlerinde kullamyoruz. 
Mecbur olmadtkca ilave de edilmiye -
cektir. Te~kilata iki avukat lazimdir. 

Kendilerine i§ teklif ettiklerimizden 
baz!lan bulunduklan yerleri btraktp da 
gelmedikleri i9in mii§klilata ugramak -
tay1z. 

istanbul rnmtakas: biil<;es! 413 bin 635 
li.ra olarak kabul edilmi§tir. Bu paranm 
ii~ yiiz kiisur bin lirast saha tesislerine 
sarfedilecPktir. • 

CUMHURIYET- Bu sozler, sporu se
ven Jeri memnun edecektir. Bilhassa 
!(iire§ federasyonunun .reisligine, Ahmed 
Fetgerinin getirilmek istenmesi, en is•
betli kararlardan biridir. Giire§~ilerimi
zin beynelmilel giire§ muvazenesinde 
bugiinkii ktymetli mevkie ula§malan, 
Ahmerl Fetgerinin ba~kanhgmdaki gii
re~ fedcrasyonunun hirnmetile kabil ol
du~unu bugiin inkar etmek giiliin~ bir 
,ey olur. Ahmed Fetgeri, Seyfi Cenab \"e 
Sadullahtan mii.rekkeb olan eski fede
rasyon erkam, senelerce bu i§e emek 
vermi§ ktymetli idarecilerdir. Kendileri
ni tekrar i§ba,:nda gormek, biitiin gii -
re~~ilerle hera her herkesi de memnun 
ed!'Cektir. 

giin dinlenirsin. Bu sinir fntmaSI, bu yor
gunluk ge~er. lkimiz de kendimizi topla
ru:. Sonra. kar§1hkh oturur, ne yapacak
sak dii§iiniiriiz. 

- Bo§una yere yorma kendini. Ben 
gelmem. 

- Gelmez misin?. Rica etsem de, ge
ne gelmez misin ~. 

- Gelmem. 
- Ben seni gotiirmenin yolunu bilirim 

amal. 
- Zorla m1?.. 
- Giizellikle olmazsa zorla!.. Hem 

mademki zorla yap:lan i§ler bu kadar ho
~una gidiyormu~; haydudlar, kasa soyan
lar, kadm ka~nanlar, galiba sizin gibi 
hammlar i~in 1imdi de bunlar mod a oldu; 
bari ben de boylelikle biraz olsun gozii
niize girmeye ~ah§nun. 

- Ben bir yere gitmem. Hele seninle 
bir arada ya1amak, biisbiitiin batl§mak, 
bunu aklmdan c;:kar. 

-Dargm degildik ki ban§ahm. 
- Dargm degiliz de neyiz acaba?. 

Bizim aram1zdaki kanhk, kocahk kimde 
goriilmii1, nerede i§itilmi§?. Ac;:k~aSI bu 
i!le: Ben seninle ya§lyamam. Benim gibi, 
bunu sen de istememelisin. Hem istiye
mezsin de, biitiin bu olup bitenlerden son-

Bir.;ift 
kara 
sinek 
bir 
yazda 
1.500.000 
olur. 
Malarya, trahom, 
Sllma, r;lr;ek, dl -
zanterl, karahum
ma, verem, 
,arbon, ko
lera glbl blr 
r;ok salg1n 
hastahklar 
ta,•yan sinek 
tahtakurusu, 
plre, gUve ve 
bUtUn ha,erat• 
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Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu Ia
tif ve s1hhidir. Adi gaz1 · boya ile 
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inegol Belediye Riy etinden 

SAAT ALINACAK 
Meydan ve caddelerde demir veya beton siitun iizerine konulmak ve 

rnineleri 50 santim kutrunda ve iki tarafh olmak iizere Zenit, Omega, Singer. 
Lonjin fabrikalarr mamulatmdan bir meydan saati en miisaid fiat ve ~erait 
gosterenlerden ahnacakhr. Satmak istiyenler son fiatile katalogunun ha
ziranm 15 ine kadar inegal Belediyesine gondermeleri ilan olunur. ( 3998) 

ra ..• 
- Ben istiyorum. 
- .Sa§arun, dogrusu. 
- Oras1 benim bilecegim i§. Ne olursa 

olsun, seni almadan gitmiyecegim. 
- Zorla gotiiriiriim, diyorsun. Kor

kanm ki onu da beceremezsin. Elinden 
her kotiiliik gelir, bilirim ama, yalmz bu
nu yapamazsm. 

- Neden} 0 kasa hnS!ZI herif, ben -
den daha gii~lii, kuvvetli diye mi? .. Arka
smdan da gene onun gibi bir surii haydud 
iistiime sald~tacak, diye mi?.. h boyle 
zorbahga binerse, pek iyi bilirsin ki, dag 
ba~tnda degiliz. En usta hiTSIZ bile bugiin 
olmazsa yann yakay: ele verir. Onun da 
sonunu gorecegiz, elbet. .. Hele sen boyle 
ayak direyecek olursa !.. 

- Ne yaparsm? 
- Giiriirsiin. 
-Sayle bakahm, ne yapacakmi§Sin?. 
- ~imdi. sen bunlan bnak da, birbi-

rimizi incitmeden, haydi §apkam al; bu
radan ~·kahm. 

- Gelmezsem?. 
- Geleceksin, dedim ya. 
- Gelmiyecegim i§te. 
- Sen dii1iin oyle ise 1 
- Ne yapacakstn ?. Benim bur ada ol-

dugumu, gidip karakola haber 'Verecek • 
•in, degil mi? 

- Demek ki, sen de benim yerimde 
olsan oyle yapacaksm 1. 

- Senden, ba1ka tiirliisiinii beklemem 
de onun i~in soyliiyorum. 

- Haydi elverir arhk. Birbirimizi biis
biitiin knacag1z, yoksa ... 

- Cit, polis mi ~agnacaksm, ne yapa• 
caksan yap, bakalun. 

- Ben ~:kar ~1kmaz sen de ka~1p 
gideceksin, degil mi?. Peki, gidiyorum 
oyle iae ... Hem senin korktugun gibi po

lis ~agumak i~in degil ... Haydarla hesa • 
b1m1ZI giiniin birinde gorecegiz ya. Bu da 
ba,ka ... Fa kat ona kalmadan sen, kendi
liginden pek ~abuk pi§man olacaksm. An
nenin biitiin paraS! bizim 1irkette. Senin 
de, nen var, nen yok hepsi benim elimde. 
Biliyorsun bunlan ... Sen beni b~taklp da 
bir hnS!zla beraber ka~hktan sonra. arka
mzdan dua edecek degilim ya, ben de ya
pacag:mt biliyorum. Simdiden soyliyeyim 
de ileride :kimsenin kimseye bir diyecegi 
kalmasm? .. 

- Ytlanf.. 
- Uyuyan ytlanm iistiine basma oyle 

ise !.. 
[Arkas& var] 
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« Kara cehennem » ler ... 
Cehennem kara olur mu? Ate§in en 

muhim vaSlflanndan biri §Uphesiz ki ka
rartmakttr, fakat kendisi kararmca «ce
hennem» yarattnaktan aciz kahr. 0 halde 
bizim i~in cehennem, alev kiZlh renginde 
olmak lazungelir. Eskimularm cehenne
mi ise tamamile buzdan tasavvur edildi
gi i~in u~uk maviye ~alan beyaz renkte 
olmas1 icab eder. 

F akat buna ragmen «kara cehennem» 
terkibi dilimizde ve tarihimizde vardu. 
Ba§ka devirleri ara§hrmad1k ama Osman
h imperatorlugunda bu adm iki defa aml
digim, tarihe mal edildigioi goruyoruz. 

~¥1(. 

K1hc Ali Pa,amn olumunden sonra 
Osmanh donanmaSl eski kudretini kaybet
mi§ti. 15 71 sene sin de yap1lan Lepant mu
harebesinin en muhim neticelerinden biri 
olarak gemicilikte «kiirek devri» sona er
rni§, «yelken devri» ha§lami§h. Y eni vazi
yet kar§lS!Dda barb teknelerinin bordalan 
yukseliyor, tonajlan buyuyor, toplannm 
say151 (3 • 15) ten ( 80 • 90) a kadar 
~1k1yordu. Devrin en muhim denizci dev
letleri olao Napoli, Floransa, Malta, 1s
panya ve 1ngiltere, yeni in§aat~Ihga uy· 
duklan halde Turk denizcileri pek ah1km 
olduklan hafif, h1zh ve al~ak kadirgalar
dan, kurekle yurutiilen gemilerden vazge~
miyorlardi. Bazan bunlann digerlerinden 
daha kullam§h olduklan gi:iriiluyor, fakat 
hele ruzgarh havalarda dag gibi tekoele
re kat§! dogu§mek gu~ olu~ordu. Bu yuz
den vakit vakit ~ay1ca az alan du§man do
nanmaSl onunde Turk donanmasmm geri
ledigi gi:iruluyordu. 

Birinci Ahmed tahta ~·kah ancak ii~ y1! 
olmu§tu. 1606 senesinde on yedi Turk ka
dirgasl T a§OZ ada 51 civannda sekiz dU§
man gemisine raslad1. Bu donanma Flo
ransa bayragm1 ta§Iyordu ve Amiral Bo
regar kumandasmda bulunuyordu. fki ta· 
raf arasmda ~etin bir harb ba§lad1. Yuk
sek bordah du§man gemileri TUrk kadir
galanna rnuthi1 top ate§i a~1yorlar; sert~e 
esen riizgann ve bir~ok yelkenlerinin yar
dunile bazan hasunlanm adeta ~igniyor
lard!. 

Amiral Boregar galib geldi ve Rados 
adasma dogru yelken a~tl, orada pusu kur
du. Maksad1 M!Smn vergisini 1stanbula 
getirmekte olan Turk donanmas1m vur
makh. M1mdan gelen gemiler ~ok ge~me
den goriindiiler. Y aman bir harb oldu ve 
Amiral Boregar bir~ok Hindistan mallar1 
ve A vrupa tarihlerine gore, tam am iki mil
yon altm lira zaptederek Livorno'ya di:in
dii. 

Aradan iki y1l ge~mi§ti. Murad Reis in· 
tikam almak i~in fusat gozetiyordu. Ha· 
fiz Ahmed Pa§a donanma kumandanh
gmdan azledilmi§, yerine Halil Pa§a geti
rilmi§ti. Y eni Osmanh Amirali cesareti 
ve isabetli goru,lerile tamnm10 bir adamd1. 
0 mada on kadar Malta gemisi K1bns 
sularmda dola§Iyor, Turk gemilerine . sal
dmyor, Tiirk k1y1larma zararlar veriyor
du. Bu gemilerin arasmda bir tanesi vardt 
ki Tiirk kadirgalanndan u~ dart misli bu
yuk ve yuksekti. Bordasmda tun~ toplar
rm korkunc ag1zlan parhyordu. Harb ba§
ladtgi zaman doksan topun birden yagdtr
digl yiiduunlar etraf1 altust ediyordu. 
Komandor F resine kumandasmdaki bu ge
miye Maltahlar «K1Z11 kalyon» Turkler 
ise <<Karacehennem» diyorlard1. 

Murad Reis dosdogru bu gemiye sal
dud!. Sabahtan ak§ama kadar guile yag
muru altmda diigu§tu; en sonra dii1mam 
susturmaga muvaffak oldu, fakat tam 
rampa yaptlg1 Sirada kendisi de vuruldu. 
Bununla beraber «Karacehennem» le he§ 
Malta gemisi zaptedildi. Derya kaptam 
Halil Pa§a «Karacehennem» i kendi ge
misinin yedeginde suriiyerek Sarayburnu 
onunden ge~ti: Padi,ah tarafmdan kabul 
olunarak ihsanlar ald1. 

Eski deniz zaferlerini _ hahrlatan, de
nizcilik ruhunun yeniden uyanmasma se
beb olan bu sava§a o devrin Turk deniz
cileri «Karacehennem cengi>> adm1 koy
dular. 

¥1(.¥ 

fkinci <<Karacehennem>> bir insandu ve 
1826 senesinde, ikinci Mahmud devrin
de ya§arni§hr: 

Y eni<;eriler talim yapmaga yana§miyor
lardi. Bunu kabul ettikleri, namus sozu 
verdikleri halde, di:inmii§lerdi. Etmeyda
mnda ihtilal haml,klan vard1. Saray te
la§a dujtu. T op<;u ve humbarac1 asker
Jeri devlete sadtk goriinuyorlardt. Hum
baractba§t Dede Aga kurnanda ettigi as· 
kerin Haskoydeki ki§lalanna ko§!u. Onla
n zabitlerinin kumandasmda saf halinde 
beklerken buldu. U<;uncu Selim zamanm
da yeni<;eriler tarafm1 tuttuklan i~in he
niiz kendilerine emniyet edilmiyordu. De
de Aga zabitlere sordu: 

- Agalar, yeni~eri ocaklan kazan kal 
dumi§Iardu, ne yapacaks1mz? 

- Cennettnekan Sultan Selim Haz
retleri bizim ocaguntzm diizenine pek bii
yiik emek verdigi, lutuflarda bulundugu 
halde nankorliik ettik ve adimtzt lekeledik. 
~imdi devlete sadakatle hizmet ederek o 
lekeyi silmek i<;in canla ha§la hazmz! 

Hemen saraya gittnek uzere kay1klara 
binildi. 

T op~ular da saraya geliyorlard1. hte 
onlara kumanda eden lbrahim Aga «Ka
racehennem>> diye me1hurdu. 

Hocalar yeni~erilerin idam edilmeleri· 
ne fetva vermi§lerdi. Medreseleri doldu • 
ran binlerce talebe vakit vakit yeni~eriler
den gordiikleri hakaretlerin intikamm1 al
mak istiyorlardi. Halk ve ~ar11 esna£1 da 
bu zorba heriflerden yaka silkiyorlard1. 
Padi1ah, yeni~erilere kaqt herkesi ayak· 
landumak i~in «sancaki §erif>> i <;Ikar
mak istiyor, Jakin baztlan tereddiid edi
yorlardi. « Ya galib gelirlerse !>> diye kor
kuyorlardi. Padi§ah da neredeyse boyun 

egecekti .. Fa kat o and a Abdurrahman E
fendi admda bir hoca yerinden fulad1; kiz
gm kizgm soylendi, «agzl kopiirdii>>: 

- Allah bu devletin devamm1 istiyor
sa onlan vurur, i:ilduriiriiz; istemiyorsa biz 
de bu din ile birlikte bal.!p gideriz I 

Dedi. Elindeki tesbihi yere vurdu, ta
nelor dagiid1, merrnerler iizerinde yuvar
lanmaga ba,lad!. Bu jest divandakileri ce
sarete getirdi, sancak1 §erif ~Ikanld1. 

Etmeydanmda toplanan yeni~eriler At
meydamna gelmek i~in Divanyoluna dog
ru ilerlediler. F akat top~u «Karacehen
nem» in iki topla birlikte, ardmda biiyiik 
ve silahh bir kalabahk oldugu halde tek
bir getirerek geldigini gorunce geri ~ekil
diler; ki§lalanna kapanduar; kap1lann ar
dma Ia§ y1gdtlar, 

Kt§la ku§ahld1. Karacehennem kapiya 
gitti, i~eride olanlara nasihat vermege ba§· 
lad1. Fakat yeni<;erilerden ancak, «kopek 
havlamaSl kabilinden>> kufiir ve hakaretler 
gordii, 

Bunun iizerine Karacehennem geri c;e
kildi. T oplann namlularm1 kap1ya ~evirt-
ti. 

- Ate§!." 
Emrini verdi. Koca giilleler kapinin bir 

kanadm1 yere serdi, arkasmda olan yeni
<;erilerden ~ogunu da oldurdu, yahud ya· 
ralad1. 

lzzet Pa§a, Mustafa admda bir to~u 
neferini, iki bin be1 yiiz kuru§ vererek fe
dai olmaSI i<;in kandnd1. Mustafa ileri 
fulad!, kapmm otek! kanadm! da a~h. 

Karacehennemle T ophane imam! Hac! 
Ahmed Efendi de Etmeydamna girince 
asker arllk duramad1. Toplar daha ileri 
suriildii. KI§Iaya salk1m ve yagh pa~avra 

at!ld1; on be§ nobet kadar ate§ edildikten 
sonra ki§Ia !u!u§tu; yeni~erilerin buyuk 
bir ktsml i:ilduriildii, bir kiSmi ka~h. Kara
cehennemin bulundugu taraftan ancak yir
mi be§ ki§i kadar yaraland1. 

Ke~ecizade fzzet Molla §U k1t'ayi siiy-
ledi: 

T ecemmii eyledi meydani lahme 
/riiib kii/ranr nime! nice bcigr .• 
Koyub kald1rmadan ikide birde. 
Kazan devrildi sondiirdii ocag1 ..• 
Bir cehennem gibi kaynayan yeni~eri 

ocagmm si:indiiriilmesinde en miihim amil
lerden biri de «Karacehennem» olmu~tu. 
Bu tesadiif «~ivi ~iviyi soker» soziinii ha
llrlatmtyor mu? 

Yeni Yugoslav konsolosu 
Yeni Yugoslav general konsolosu Liu

bomir Hac1georgevi9, istanbula gelmi~ 
ve konsoloshane memurlarile Yugoslav 
kolonisi tarafmdan kar§llanmi~tlr. 

Afyonlara aid yeni bir karar 
938 senesinden evvelki mahsulden o

lup da hlikumetin verdigi bir kararla 
Toprak Mahsulleri Ofisince almmakta 
olan afyonlara aid yeni bi.r karar veril
mi§tir. Bu karara gOre, 31 maYJ,stan ev • 
vel men§elerinden yola ~1klm§ alan af
yonlarla bankalar elinde merhun bulu
nan afyonlar da Ofis~e almacakhr. ---Estanyo anla§mast 

Estonya anla§masmda pamuklu men
sucat kontenjam 75 tondan 25 tona in -
dirilmi§, pamuk ipligi kontenjam 55 ton
dan 200 tona, ham deri kontenjam 50 
tondan 200 tona ve hayvani tutkal 10 
tondan 40 tona <;Ikanlmi§IJ.r. --Trene atlarken ... 

Evvelki glin 20,30 da Floo-yadan kal 
kan trene Ye§ilkiiyde atlamak istiyeu 
posta miivez•ii Ahmed dii§mii§, pannak 
u~lan tekerlekler altmda kesilmi§tir. 
Tedavisi yap1lmaktadrr. 

cmmuRlYET ' • • 
lngilteredeki feci kazan1n lngiliz - Tiirk anla§masi 

mahiyeti anla§Ildi i~in Am erika ne diyor? 
Tahtelbahrin biri kapanatorpil borularmdan 

a~Ik kalim borudan mad1gmdan sular, 
hiicum etmif ve 

• gem1ye 
• gem1 birdenbire batm1~br 

Londra, 5 (Hususi) - Ba1vekil <;:em
berlayn, Avam KamaraS!mn bugiinku cel
sesinde Thetis tahtelbahirinin ugradtgl fe
ci kaza hakkmda a§ag1daki malfunah ver
mi§tir: 

«- Tahkikat neticesinde alman son 
malumata nazaran, heniiz anla§Ilmiyan bir 
sebeble tahtelbahrin torpil borulanndan 
biri kapanamami§Ilt. Sular, a<;1k kalan 
torpil borusundan gemiye hiicum etmi§ler
dir. Vaziyetten haberdar olm1yan miiret· 
tebat, su basan ktsmm kapiSIDl a~bklan 
zaman, gemi birdenbire batmi§ ve bir da
ha suyu yiiziine <;Ikamami§ht.>> 
ln,aat firketi miidiiriiniin beyanatl 

Londra, 5 (a.a.) -Thetis denizalt!Sl
m in§a etmi1 olan Cammel Llaird mues· 
sesesinin umumi direktorii, kazanm on ta
raftak.i torpil borusuna su girmesinden ile· 
ri geldigini bildirmi§tir. Suyun girmesi ya 
boruda bir anzadan veya a~Ik kalan i:in ka 
pagm vaktinde kapanamamasmdan ileri 
gelmi1 olacaktu, >-

Gemiden Davis kurtarma aletile <;Ikmak 
istcyen dort ki§i i:ilmu1tiir. Hadise §i:iyle 
cereyan etmi§tir: 

Yuzha11 Oram ile mulazim Woods de
niz yuziine ~Ikllktan sonra miirettebattan 
4 ki1i bunlan ta·kib etmi§, fa~~t l_'l~~hul 
bir sebebden dolayl u~ii olii. bm din ola
rak gemiye di:inmii§lerdir. Diri olarak di:i
nen nefer de sonradan i:ilmii§tiir. 

Dini ayin yaptlacak 
Londra, 5 (a.a.) - Thetis denizalh 

gemisi faciaS! gazeteleri fazlasile. me§_S';'l 
etrnektedir. Gazeteler, kur!<lrma I§lermm 
miiessir bir tarzda yap1lm1§ oldugundan 

1uphe etmekte ve resmi tahkikat yapilma
smi istemektedir.>> 

<;:ar1amba gunu lngilterenin biitii~ _Ii
manlarmdaki kiliselerde denizalh gemtsm· 
de olenler i<;in ayinler yap!lacaktu. 
Denizalt1 facialarmda kulla
mlan deniz ~;anmm mahiyeti 

Amerika ve 1ngiliz bahriyeleri, pek 
ktsa faSila ile mateme biiriindu. White 

adas1 a<;Jklamida bahp 73 metre derin -
likte kalan Squalus tahtelbahrinin 29 
kurbam, facianm butun dehsetile daha 

haf1zalarda ya1arken, Thetis lngiliz t.b
telbahri de 80 ki1ilik miirettebatile, ayni 
ak1bete ugrad1. 

Diinya efk.lnumumiyesi, arka arkaya 
gelen bu iki faciamn urpertisi arasmda, 
73 metre derinlikten 33 ki1inin kurtanl

masm• biiyuk bir merak ve tecessiisle ta· 
kib etti. Bu merak ve bu tecessiis pek ye· 
rindedir. <;:iinku, tahtelbahir tarihinde, 

bu <;amn kullamh§I ve bu muvaffakiyetli 
neticenin istihsali ilk defa Squalus faci
as! miinasebetile vaki olmu§!ur. 

Denizalh <;am ve bunun kullamhs tar· 
z1 hakkmda bir nebze malumat verelim. 
Seklinden dolayt <;an ad1 verilen bu 

denizalh tahlisiye aleti, ~elikten yapii • 
mi§, takriben I 0 ton aguhgmda, 3 metre 
geni§lii!inde ve takriben 5 • 6 metre yiik

sekligindedir. Esas itibarile iki bulmesi 
vardu. 1 oumarah bolrne, ~am deniz di
bine indirmege memur rnakinistin bulun

duiiu list bolmedir ki, aletin sevk ve ida
resine yarayan biitiin makineler bu k1 • 
sundadu. Onun altmda bulunan 2 nu • 
marah bolmenin vazifesi, hem .;am tah-

Deniz~ant denilen aletin mak!Bl 

telbahre, i~ine su nufuz ehniyecek §ekil
de Siki Sikiya raptetmek, hem de kazaze· 
delerin tahtelbahirden <;ana ge<;mesi i~in 
ge<;id diye kullamlmaktadu. 

Deniz dibi <;anmm ne tarzda kullaml· 
d1ibna gelince, tahlisiye gemisi, tahtel • 
bahrin bulundugu noktada, denize dal
gu; indirerek mevkii iyiden iyiye tayin 

ettikten sonra bir demir halat vaSl!asile 
~am denize indirir. Dalgi~lar, tam tah· 
telbahrin Ustiine gelince ~am yakalayJp, 
2 numarah, yani alt bolmesini geminin, 
bu i§C tahsis edilmi1 olan menfezi hiza· 

sma getirirler. 2 numarah bolmenin dibi 
olmad1g1 i<;in, agzma kadar su ile dol • 

mu§!ur. Bir numarah, yani iist bolmede 
bulunan makinistin vazifelerinden birisi, 

2 numaray1 dolduran suyu bo~altmaktJT. 
Bu su bo§almca, ~amn agz1, tahtelbahrin 
menfezine, haricdek.i tazyikle bolmedeki 
bo§lugun neticesi olarak, tam manasile in
llbak eder. Bu i1 bittikten sonra, tahtel

bahrin menfez kapiSl a~1larak, <;anm, su
yu bo,altdan iki nurnarah dairesile irtibat 

temin edilir. T ahtelbahirde kapah kalan 
miirettebat bu yo! vaSitasile, 1 numarah 
bolmeye ge~erler. Kurtanna ameliyesi bu 
suretle bittikten sonra, evvela tahtelbah

rin kapagl, onu miiteak1h bir numarah 
bolmenin di:i,emesindek.i kapak kapamr 

ve ~an gene demir halatlarl~ suyun yii· 
ziine ~1kanhr. 

Su sathma <;Ikl.!ktan sonra, kazazede
ler, c;amn tepesinde mevcud hususi bir 

rna breeden ~1karlar .. Denizalh c;am vaSl· 
tasile her defasmda 8 ki1i kurtarmak ka

bil olmaktadu. 

Bir mekteb talebesi diin damdan dii~erek oldii 
[BD.§tarat• 1 Inc! sahlfede} I 

isminde bir kadm vard1r. Yurdda oglu 
fstanbul Birinci ilk mekteb ikinci "mf 
talebelerinden Y a§arla beraber oturmak· 
tadlt. Y a§ar dun mektebe gitmemi§tir. 
Bu hal muallimin ve ~ocuklarm nazan 
dikkatini celbetmi§tir. 

Y a§arin bir karde1i vardlt. Her§eyden 
bihaber ~ocuk birdenbire karde1inin sa
bahleyin medresenin dammda gezme kte 
oldugunu hat~rlarni§, dama ~1km1§ ve bi
raz gezdikten sonra karde1ini dafltn ya
nmdaki bir harabenin arasmda beyna pat
lam!$ oldugu halde i:ilii bulmu§tur. 

Y a~ann annesi F ethiye, feci haberi a
hnca, medreseye gelmi§, orada akhm ?Y .. 
natmi§hr. Zavalh ana etrafa saldlfma;;!a 
oldugundan muhafaza altma almmi§hr. 

Bu da pencereden dii,tii 
Dun sa at on bu~ukta da F enerde Mi

ralaynazim caddesinde 18 numarah ev
de oturan sandalc1 F aigin bir bU<;uk ya-
1mdaki oglu 1smail pencereden dii1erek 
yaralanmt§hr. Cocuk, Cerrahpajaya kal
dmlmi§!Ir. 

Kamyon altmifa ..• 
Ye&ildirekte diinkii facianm 

cereyan ettigi. yer ... 

Tiirkiye, yalruz Bogazlardan dolay1 degil, ayni 
zamanda oz kudretile de miihim bir miittefiktir 

Amerikada inti§ar 
eden .styasi News 
W eck mecm uas& 22 
matns tarihli ntlslt.a
smtn ba§ yaztsmt 
Turk - inuiliz anlll$· 
mas&na tah.sis ede
rek, Tiirk::i.yenin sulh 
b!r!tOine iltihakzm 
kendi noktai naza
rzndan tetkik etmek
te ve su1/J. yo!unaa 
attlan. bu mtlhim 
hatvenin Amerika
d.aki akis1erine ter
ciiman. olmaktad;r. 
EIJ.emmiyet!! buldu
Dumuz bu yaz:tyt oku
yuculartmtza aynen 
takdim ediyoruz: 

«Harici politika
da haftamn en 
him hadisesi, lngi
liz Ba,vekilinin a
demitecaviiz birligi
ne Tiirkiyenin ilti

'j hak ettigini beyan 
etmesidir. Bu beya

i na !tan anla~IIdtgma 
1 gore, Canakakale ile 
1stanbul Bogazm -
daki Tiirk hakimi
yeti sulh lehine hiz
met ehnek imkanm1 
bulacaktn. Akdeni-
zin 1ark rniintehaSI 1\lemieketimiz hakkmda miihiru bir makaie ne~reden 
arhk lngiliz bloim Amerikanm News Week mecmuasmm kapag1 

i~in tehlikesiz bir hale ifrag edilmi1 lnoniiniin realist siyaseti ve Tiirkiyenin 
demektir. <;:iinkii ingilterenin M1mla as- ve biitiin Balkanhlarm dahil bulundugu 
keri ittifak1 oldugu gibi be1 balta evvel saglam bir blokla kar§tla§h. 
<;:emberlayn, Yunanistamn ugnyacagt ioonii, kudretli bir devlet adamt ol· 
muhtemel bir taarruza kar11 da teminat makla beraber, ayni zamanda muktedir 
vererek,Akdenizin bu bolgesinde emniyet bir general idi. Onun ic;in, bu davada, 
havasmm yaratdmasma sebeb olmu§tur. hukmiinii askerce verdi. Hi~ §iiphe yok 

1ngiliz 1mparatorlugu dominyonlarm- bu karar, Almanya}'l ~a§trtmi§Ilr. <;:iin· 
dan Avustralya ile Y eni Zelandada ,<Ge- ku Almanlar, Tiirkiyenin, hie; olmazsa 
libolu» ad1 iler ailede muellim bir hahra bitaraf kalacagm1 zannediyorlardt. Hal· 
bnakmt§llr. 1915 te <;:anakkaleye yap!- buk.i ayni karar 1ngilizleri hayrette bi
lan hiicum ve ihrac hareketlerinde ve sa- rakmami§!lr. <;:iinkii ingilizler bilirlerdi 
hilde tutunmak icyin yapdan gayretlerde ki, Inonii, Atatiirkle beraberce ~aii~hgl 
Avustralya ve Y eni Zelanda 130,000 on u~ sene zarfmda onun siyasi dii§iin
maktul ve mecruh vermi§tir. celerini bizzat ve maharetle tatbik et-

Bu habra onlarm fikrinde o kadar misti. 
yerlejmi~ti ki her senenio 25 niaanmda Bu siyasetin bariz vasf1, Tiirkiycnin 
Londradaki Avustralyah ve Y eni ~e- emeiiQrini sulh i~inde tahakkuk ettir· 
landah muharibler eski iiniformalanm mektir. 
giyerek Geliboluya ihrac hareketlerinm 
yddonumiinii tesid etmekte idiler. Fa

Ttirkiyenin; Montro mukarreratile 
Bogazlarda iktisab eyledigi miihim mev· 
ki, <;:emberlayn'm birlik tasavvurlannm 
esasm1 te§kil etmi§tir. Malumdur ki Bo
gazlardan ingiliz donanmalan serbest~e 
ge<;emedigi takdirde, 1ngiliz - Sovyet i§• 
birligi de zorluklarla karsda§acakh. 

kat 12 may!Sta <;:emberlayn'm Avo.m 
Kamarasmda yap!tg1 beyanat iizerine 
bundan sonra Gelibolu hatnasmm yade
dilmemesine de karar verilmi§tir. 

Tiirkiye ile !ngiltere Akdeniz saha
smdaki tecaviizlere kar§I birbirlerine kar
§Ihkh yard1m etmeyi taahhud etmijler
dir. Haritaya bakacak olursak bu anla~
ma halyanm ~imali Afrikada yahud 
Balkanlardaki muhtemel hareketine ma
ni olacaktu. 

Diplomatik sahada Cemberlayn sui • 
hu korumak ugrunda yapllg1 hareketler
de ilk defa dogrudan dogruya Alman
yanm aleyhinde bulunmuj ve bu yolda 
bir muvaffakiyet temin etmi1tir. 

Miinih konferansmdan bir balta son
ra Hitler'e §ark yolu a~Ilmi§Il. ikllsad 
Nazm Funk, Ankaraya gelmij ve mii
him bir ticaret ve krtdi anlajmaSl Y•r
mi§tl. Bilahare Almanya Fon Paoen'i 
sefir olarak An karaya gonderdi. Fa kat 
F on Pape.o, Ankarada, dujiindukl;rinin 
hilafma olarak, ba§ta Reisicumhur lsmet 

istanbul- Biikre* hava 
hath diin a~dd1 

Potemkin'in ziyaretinden sonra Tiir· 
kiyenin tngiltere ile anlasmasma bir ma• 
ni kalmamt§h. Tiirkiyenin sulh cephesi
ne iltihaki, 1ngilterenin kurmakta oldugu 
birligin, iki diktatoriin zannettiklerinden 
<;ok daha kuvvetli oldugunu gi:istermi~tir. 

Tiirkiye, 1ngiliz blokunda ~ok ehem· 
miyetli bir yer i~gal etmeye yalmz Bo· 
gazlara hakim olmaSI dolayiSile degil, 
ayni zamanda kuvvetli bir kara ve gene 
kuvvetli bir hava ordusuna sahib nlmaSI 
dolayiSile i;tihkak kesbetmi§tir. 

Bundan ba,ka fnonii, Balkanlarda da 
fevkalade niifuz sahibidir ve bu niifuzdan 
istifade ederek, Balkanlann, demokrasi 
taranna ge~mesine mani olan mevzii 
munazaalan da bertaraf etmek kudreti· 
ne sahibdir. 

Havac1hk matbuat 
kongresi 

1stanbulla Biikre§ arasmdaki hava hat- Roma 5 (a.a.) ~ Hava~1hk rnatbua • 
1 ·· b t"l diin Ye•ilkoy tmm ilk kongres1 bu sabah 23 m•llete 

hom a~I 111 mundase e 
1 

e . I ' mensub 150 muharririn istirakile italya 
hava meydanm a meraSim yap! m•§!IT. h .. t G 

1 
V II ,. · 

. .. ava rnus e§an enera a en m nya· 
Rume~ ~eyet1 ba1kam, hava _muna- seti altmda a~Ilmi§hr. 

kalahnm 1k1 me~leket ar~Sin_dakt dost- Kongreden evvel bir hava miisabakas1 
luk munasebetlennde ye~t b~r me_rhale tertib edilmi§tir. 17 italyan. 5 Alman ve 
oldugunu, bu sahada musmu. net.Jceler iki Polonyah tayyare, i<;inde muharrir • 
ahnacagml ifade ederek ktsa bu h1tabe- ler oldugu halde Roma tayyare meyda· 
de bulunmu§!ur. mna gelmi~lerdir. Tasnif ve miikil.fatla· 

Bah~ede Rumen ~irketi tarafmdan rm trvzii bu ak~am yapiiacakttr. 
hamlanan biifede davetlilere §ampanya Binha§l Atli hastalandt 
ikram edilmi,tir. Londra 5 (a.a.) - Avam Kamarasm-

Miiteakiben sahaya gec;ilmi§, ilk yolcu- da amele partis :nin muhaiefet §efi olan 
lar hararetle ugurlanmtj, bu arada tay- Attlee ame!iyat olmak uzere diin ak • 
yare ile Bukre§e giden beynelmilel hava ~am Lond.rada bir s1hhat evine girmi~t;r, 
federasyonu reisinin e§i Prcnses Bibe~ko- Mumaileyh, ge~en hafta Southport ken
ya, Turk Havayollan idaresinin gander- gresi esnasmda hastalanml§lt. 
digi <;ok guzel bir biiket verilmijtir. Attlee'nin birkac; hafta yatakta kal • 

mas1 l:h1m ~elecektir. Saat 8,30 da hareket eden tayyare ile 
Romanya Miinakalat Nezareti miimes- BaltJk dostluk kongresi 
silleri ve Rumen Larens ~irketi umum Kaunas 5 (a.a.) - Senelik Baittk dost-
miiduru gitmi§tir. luk kongresi Kaunas'da 9 haziranda top

lanacak ve 11 haz•rana kadar siirecektir. 
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Be,ikta§la Y1ldiz caddesinde Muhta
nevvel sokagmda 9 numarah evde otu· 
ran tramvay bilet~isi Hamdinin oglu 4 
ya1mda Said, dun sabah sokakta oynar· 
ken, §o.fi:ir Ahmedin surdiigii 3920 nu-

marah kamyonun sadmesine maruz kal

rni§Ilr. Kamyon, c;ocugu siiriiklemi1. 

muhtelif yerlerinden yaralannn <;ocuk hi-

Seferi yapan tayyare Soket tipidir ve 
on yolcu alacak hacimdedir. Bu ilk tay
yarenin pilotu Romanyanm tamnml§ 
Tiirk tayyarecilerinden Edhemdir. 

Seferler haftada u~ defa, pazartesi, 
<;ar§amba ve cuma giinleri yaptlacak, 
tayyare, lstanbuldan saat 8,15 te kalka
rak 1 0,30 da Biikre§e muvas11lat ede-

cektir. Diger bir tayyare, sah, perjembe, 
cumartesi giinleri saat 6,45 te Biikre§• 
ten hareket edecek ve 9 da 1staubula 
gelecektir. 

Tarifeye gore, Biikre§e gidi1 35, gidi§ 

geli§ 63 lirachr. raz soma i:ilmu1tiir. 



I 

<;ok atk bat ydcama, Per• 

manat, sal< J,oyast, giine§, 

ve rUzgar •alrlari aertle§ti· 

rerek ktrar. 

BRiYANTiNi 
Terklbindeki hususlyet ltibarile 

sa~lann lunlmasma ve koruyarak 

kepl'klenrnesine mAn! olur. Sa~la

rt harld tesi.rattan korur. Tath blr 

yurnu~aklik VI' ta bil blr parlakllk 

bah~eder. 

Hl'r eczane ve ttriyat ma~azala
nnda bulunur. 

Edirne Valiliginden: 
Edlme vi!Ay!'ti !~In Emil rnaro 4 bls ~1ft par~ah kalbur rnakineslncl.en 

8 aded mubayaa edllecektlr. Tallb olanlarm kar,lhkh eksiltrniye i~tirak 
etmek Uzere 26 hazlran 939 pazartesi gUnii Edirne Valllijpne mUracaatleri 
ilan olunur. ( 3931 ) 

Levaztm Amirligi SatJnalma 

Komisyonundan: 
Sara~ el 

diker 

• • 
l!il ve 
erkek 

makine kalfasile 
ve kadiD terzi 

makine 
aramyor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.h dikim evi i~in sara~ el i~i ve makine kalfast 
ve aynca makine lle elblse dlker erkek ve kadlll terzi almacakttr. 

2 - Ya~ ve askerlfk natar1 dikkate ahnrmyacakhr. 
3 ~ Ucret haftahk verilmek Uzete tallblerln hUsnUhal ve tifo a~I kA. 

j!1d.larile birlikte hemen Dikimevl MiidurliiAiine miiracaatleri. ( 4009) 

K1z babaema mUJde: 
- Baba, billyorsun ki, bu ay da 

merasim gilnUmUzdil.r. Ni,anltmm 
clhazmt hal~ t1!11arlarnad1k. 

- KIZlm, bu clhaz dedig!n neden 
ibarettir?. 

- Birka~ gomlek, blrka~ pijama, 
rop do~ambri, ~ama§lf ve salre gl
bi ve hiisnii intihabtmza gore, Bey
oglunda !stiklal caddesinde Galata
saray lisesi kar~1smda 178 No. h 
David nam magazada en ucuz ve en 
son modalatl yalmz orada bulabt· 
l 1Piz. 

Sabhk hane 
izmit Koz!uk K8yak~t 80kak No. 25 

4 ada, iki sofa blr bab ah§ab hane satl
llkhr. Tallblerln istanbul Defterdarhk 
muhasebesinde katib Nafiz Akmana 
muracaat etrneleri. 

Kirahk aparbman 
Taksimde S1raselvilerde 10 odah, 

banyo, kalorlfer ve denlte tnanza
rasl vardtr. Klrast rnutedildlr. (A
parttman) rUtnuzile istanbul 176 
No. h posta kutusuna yaZilnlasl. 

Sarnsun icra memurlugundan: 

Bayanlara mahsus 14 ayar alttn saat
lerln ,ok zarlf yen! modellerl gelrnl§tlr. 

Fiatlart 44 tlA 68 l!radir. 

Ayda 3 lira T aksitle 
Sirkecide Liman ham strasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 • 14 te mUracaat. 

MOJDE! 
tstanbulda Sultanhamammda Sa

ka~e~me sokal!mda Singer arkasm
da 31 numarah MtlNtR UYANIK 
(Sabtk Anav), ince sarraciye, kadm 
~antas1 ve deri eldiven ima!Athan!!
si, en son CANTA ve ELDivEN 
modellerlnl gayet tenzilltlt ve fab
rlka fiatma sah~a 91ka.rdt~m1 saym 
rnU~teriler!rte mUjdeler. 

Sahhk yah 
Ye~ilkoyde istasyondan 10 dakika me

safede ve deniz kenannda: 9 bilyUk odt, 
2 sofa, 2 mutfak, banyo odast, bah~e, ku
yu ve yaAmur suyu deposu, komilrliik 

Samsunda 1nhisarlar idareslne 27 lira d 1 k d 1 k d bil "k b' 
44 kuru§ borclu Samsunda tllccardan ve 0 un u ' en z enann a yu If 
MUezzin zadeler tUtiirt magazasmda A- taras.a, 3 kap!st vardlr. . . 
masya eskl muhakemat rnemuru Emlne Muracaat adres1: Takstmde Suaselvt 
ikametgdhl m~hul oldll~undan tebU • Hocazade sokak, No. 4. 

Olgunluk imtihanlar1na 
glracaklere yard1mc1 kltablar: 

100 Filozofi elldtabt Cemil Sena 100 Kimya bakaloryast 
200 Felsefe notlan Cemil Sena 80 Kimya meseleleri 
50 Felsefe bakaloryasl M. Nam1k 100 Kimya tecrlibeleri 
60 Edebiyat bakaloryast Muvaffak 65 K imya lnlavuzu 
60 Edebiyat ozii Sad. Niizhet 125 Riyaziye olgunluk ha-

Mazhar 
lzzet Kemal 
Avni Refik 
Avni Refik 

30 Flzik kanun ve dUstu.rlan ~evkl ZL!'lanma meselesi M. Dogan 
50 tnsan anatomi ve fizyoloji A. Nezihi 75 Ktlavuz cebir 2. Mithat Dogan 
60 Tabi1 bllgiler el kitabt • 75 K1lavuz cebir (tahlili) M. Do~an 

150 'l'abii ilimler • 75 Kirnya bakaloryast Dr. A. R. B. 
istanbul: iNKILAB K!TABEvi 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden: 
1 - Malatyanm Sultansuyu harast merkezinde yenlden in$a edilecek 

llgt alun 1/6/939 gllniinden itibaren 20 gun miiddetle ve kapah zarfla ek
slltmiye konulmu§btr. 

2 - Keflf bedell • 37494 • l!ra • 39 • kuru~tur. 
3 - llk temlnatl • 2812 • lira • 12 • kuru~tur. 
4 - fhalesi 20/6/939 sah gilnii saat on be~te Hara merkezinde yaptla

cakttr. 
5 - f;lartname ve projesi Hara ve Malatya Nafta MiidUrliiflincl.e mev. 

cuddur. 
6 - Ekslltmlye gireceklerin kanunun lki ve ii~iincii madd.,lerinde yaz!II 

vetalkle blrlikte Ilk tem!nat ve tekllf mektublarmt !hale saatinden bir saat 
evvel!ne kadar Hara Merkezindeki Komisyonu mahsusuna vermeleri ilan 
olunur. ( 3995 ) 

KROM MADEN! t~LETtLMESt ft;:iN 

~ERiK ARANIYOR 
MUteaddld maden miihendislerl tarafmdan yap!lan tetkik ve ara>r 

tlrmalar _ Uzerine ~ok lyl netlceleri elde edilmi~ olan yiiksek evsaft haiz 
ve l~letmeye ~ok miisald ve karh bulunan ve sahibinin idare i~lerine ye
tl~ememesl dolaylSile te~rikl mesa! iGin blr veya iki ~erik arantyor. t~tlrak 
etmek latlyenlerin ve daha fazla izahat arzu ed~:nlerin sarih adreslerile 
koyacaklan azamt serrnaye miktnrmm yaz1 ile istanbul 234 numarah Pos-

ta kutuauna yazmalan. 

Erzurum Valiliginden: 
1 ~ Erzurum vilAyet!nde yenicl.en yaptlmakta olan Ilk okul b!nasmm 

lkmall ln,aatt kapab zarf usullle eksiltmlye ~1karum1sttr. 
2 - Vahld! ktyast fiat llzerlnden muhammen bedeli 15000 Ilradtr. 
3 - 1halea1 13 hazlran 939 salt giinll saat 15 te Hiikfunet Konag1 i~lnde 

Da!mt Encllmen odaStnda yaptlacak. 
~ - Muvakkat temlnat1 4875 llradtr. 
S - latekliler ekslltmlye glrebilrnek i~in ihale giiniinden sekiz giin 

evvel Vl!Ayete mllracaatle bu 111 yapabilecegine dair vesika almast mec
buridlr. 

8 - fsteklller tekllf mektublannt !hale gUnu olan 13 hazlran 939 sab 
gilnil saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonuna mal>Vuz mukabillnde tesllm 
edeceklerd!r. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul ed.illtlez. ( ~636) 

Karacabey Belediyesinden: 
1 - Karacabey Beled!yesinin yaptlrmakta oldu.iiu elektrik teslsatma aid 

cern' an ( 58170) kiloluk ve kef!ifrtamesinde milfreda\t yazth oldugu Uzere 
muhtellf eb'adda ( 334) acl.ed potrel direk kapah zarf usulile eksiltmlye ko. 
nulmu~tur. 

2 - Ke~lf bedell ( M17) llradiT. 
3 - Beher klloaunun muhammen k1ymeti Karacabeye teslim $artile 

• 10 • kuru,tur. 
4 - Muvakkat teminat 437 liradtr. 
5 - tsteklllerln temina!t muvakkate;.va bu ~i ya)>abileceklertne dair 

bnunt vesfkalarile birllkte ihale gilnU olan 14 haziran 939 ~ar~amba giinii 
aaat 1~ te Karacabey Belediyesine mliracaatleri ilan olunur. ( 3763 ) 

lngilizce Bilen Bir Memur Aramyor 
KarabUkte ~ah~mak iizere !ngiliz !isantna 11ayet iyi vaktf ve daktiloyu 

seri yazan blr bay aran1yor. Karakoypalas, 6 net kat 15 No.ya mi.iracaat. 

Maliye Vekaletin den : 
!hale tarihlnden ikinclte~rin 939 sonuna kadar depoya gelecek ve gide. 

cek e1yanm yalun lskeleden depoya kadar nakliyesi a~tk eksiltmiye ve 
halen toplanm1e ve bu mUddet zarftnda da toplanacak ambalH tahta ve 
k!gtdlarile ~emberlerinin satliji arttlrmtya konulmu~ oldui(undan lsteklilerin 
§artnamelerini gormek ve daha fazla malfunat almak i~!n Dolmabah~ed.e 
Ktrtaslye Deposu Ba~memurlul(una miiracaatleri ve nakliyenin alb ayhk 
bedel! 1650 ve amba!Ajlardan ~1kan rnalzemelerin sat!& fiatt da 2000 lira 
tahmln eailmie oldui(undan isteklilerin bu miktarlar iizerinden getlrecek
leri depozitolarile birlikte yevmi ihale olan 7/6/939 giinU saat 14 te depoda 
haztr bulunmalart. ( 3556) 

izmir Belediyesinden: 

II Ha.ziran '1.93~ 

Biitiin diinya 
yalmz 

REX 
marka 

Prezervatifleri 
ni tercih ediyor. 

<;iinkii: 
Saglamd1r. 
ve gayet ince 

ipekli lastikten 
yap1lrm§br. 

1 - Azizakyiirek bulvannm 9 Eylul meydanmdan lt!baren 1396 sayth 
sokaga kadar olan klsmmda paket ta,Jarile 3200 metre murabbat yeniden 
do~eme yaptmlmas1 Ba~rniihendislikteki 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 dedlr. 2490 say1h kanunun tariiab dahilinde ha
Zirlanmt~ tekl!f mektublan !hale ,gunii azamt saat 16 ya kadar :tnciimende 
Riyasete verilir. Muvakkat temlnab 1230 liradtr. 

2 - Basmahane istasyonu clvannda yap1lacak sebze ve meyva hall 
Ba$milhendislikten 18 lira 46 kuru& mukabillnde tedarik edllecek ke$if, fennt 
ve mali $ar!name ve proje lie vahldi fiat cetveli ve~hile yeniden kapalt zarflt 
eksiltm!ye konulmu&tur. Muhammen bedeli ii~ yiiz altrnl$ dokuz bin yiiz 
bl'$ lira 2a kuru$ olup ihalesi 13/6/939 salt l(il.nii sa at 17 dedir. 2490 sayth 
kanunun tarifab dahilinde haztrlanm1' teklif mektublart ihale giinii azamt 
saat 16 ya kad.ar Enciimende Riyasete verllir. Muvakkat tem!natt 18514 
lira 20 kurustur. 

3 - Hava,gazl fabrlkasma 1500 ton Zonguldak Zerodi9 Lave % 10 
maden kiimUrU 8atm almmast Havagazi Dlrektorliiitfutden tedarik edilecek 
Qartnamesi ve~hlle kapalt zarflt eksiltmiye konulmu§tur. Muhammen bedell 
on all! bin be~ yUz lira olup ihalesi 9/6/939 cuma giinii saat 17 dedir. 2490 
saVlb kanunun tarifatt dahilinde haztrlanmt~ tekllf mektublan !hale giinii 
azamt saat 16 ya kad.ar Enciimende Riyasete verilir. 

Muvakkat teminat1 1237 lira ~0 kur~tur. ( 3684) 

Tiirkiye 

Sise . ' ve Cam F abrikalari 
Anonim Sosyetesinden : 

Pa~abah~e fabrikam1z temmuz 939 ayt i~inde sar1 •="' &ise !mal 
edeceglnc'.en bu renk &i§eye !htiyact olan saym mii$terilerimlz!n en ge~ 15 
hazlran 939 tarihine kadar FabrlkamiZa sipari~lerinl )le~irml~ bulunmalan 
son defa olarak rica olunur. Bu tarlhten soma gelecek slpari~ler 940 senesi 
renkli tite imalatl devresine kalaca~mdan alakadarlar1 ona gore tenvir 
ederiz. 

Zonguldak Valiliginden : 
Zonguldak Vilayeti iGincl.e Beycuma • Caycuma yolunda yaptlacak •70000• 

lira ke§if bedelli ~ose in,aatt i$1 kapalt zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
Ekslltmesi 15/ 6/ 939 gUnii saat 11 de Zonguldak Vilayet Daimi Enciime

ninde yap1lacakttr. 
Eksiltme ~artnamesl ve bun a miiteferr! diger evrak Zonguldak N afta 

Miidiirliigiinde ve Da!mt Enciimen kalemlnde gi:irUlebilir. 
Muvakkat teminat 5250 lirad1r. Eksiltmeye girmek istiyenlerin lhale 

giiniinden sekiz giin evvel Zonguldak Vi!Ayetine miiracaat ederek Vll~yet 
makammdan almmt~ muteahhidl!k ehliyet vesikasile Ticaret Odasmd.an bu 
ytl i~inde ahnmt$ vesika ve muvakkat temlnatlarile birlikte teklif mektub
lartnt yukartdaki gllnde !hale saatinden bir saat evveline kadar Vi!Ayet 
Dalmi Enciimen Reislijpne vermeleri !!an olunur. ( 3873 ) 

Beyoglu. Vak1flar Direktorliigu llanJan I 
---------------~ Kirahk Emlak 

Semtl Mahallesi Sokak No. Cinsi 
Tophane Feruzaga Agahamam 3 DUkkan 
Kas1mpa$a Siirurl Cam! 3/1 Baraka 

Yukanda yazth em!Akin 31/5/940 kadar kiraya verilmek i.izere art
tlrmast uza!tlrnt§tlr. fstekl!lerin 8/6/939 gilnii saat 14 te mi.iracaatlerl. 

gat! kanunlye yaptlamaml§hr. --------------------------------------------------------------------·-------

Tarlhi ililndan ltibuen on be' g!ln M A z 0 N M E y v A T u z u zarfmda ikametgabt hazmntn borclu ta· 
rafmdan icra dairesine gosterilmesi, ak
si takdirde ilanen tebligat iia lulinmt~ 

nazarile bak!lacajlt ilan olunur. (18344) Hazlm&lzhk, ,i,kinlik, bulanb, gaz, •• N K I BAZ sarll•k, safra, M .• DE 
<;ocuk dadtSl sanc1, mide bozukluAu, barsak ataleti k a r a c i g e r 

Blr ayhk ~ocuga bakacak dad! a- ek,ilik ve yanmalannda ve biitiin MiD E, BARs A K bozukluklannda kullanlnlz. 
raruyor. Klzlltoprak Ihlamur 127 HOROZ markas•na dikkat. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutamlyan mumasil mUstahzarlardan daha 

cabuk, daha , daha kat'i bir tesir icra eder. Yalmz toptan Mazon ve Boton ecza deposu. Yenlpostane arka11 No. 31 htanbul 
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Caspara, hafiften bir stblganhk gel -

mi1ti. Artistle yalmz kalmca, ne soyliye
cegini birdenbire tayin edemedi. Fa kat 
9abuk toparlandt. Bir iki oksiirdii: 

- Sizin hayranlanmzdamm, azizem 
K olet, dedi. 

Giizel artist, gorenlerin akltm alan lli
tif bir tebessiimle: 

- Demek bu gece tiyatrodaydmtz 
oyle mi? diye sordu. 

- Ne yalan soyliyeyim, degildim. 
- 0 halde bu iltifatmllln degeri da-

ha fazla. 
- 1Itifat deijil Kolet, hakikati soylU

yorum. 
- T eeyekkiir ederim, cok naziksiniz. 
Ufak bir fastla oldu. ilk tant!ma am

m siisliyen bu nezaket cilmleleri, <;abu-

cak tiikenivermi§, aS!l maksada girmeye 
yarayan zemin ve zamana uygun soz 
bulmak mii§kiilleimi§ti. Gaspar, zihnin
de miinasibce biqeyler ara§t:rdt. bir iki 
ciimleyi evirdi, <;evirdi. begenrnedi. Da· 
ha fazla susmanm i1i bozacagmt dlijUn
dil ve mukaddemeyi manastz bularak 
dogrudan dogruya maksada girmeye ka· 
rar verdi. 

Zaten kaybedecek vakti yoktu. Bo1 
ge<;irilen her dakih, telafisi ebediyyen 
imkanstz bir urardt. Ne y~pacaksa bir 
an evvel yapmak, herjeyi goze ahp ile· 
ri atilmak mecburiyeti vardt. 

Bu d!ijiince ile, damdan dii§ercesine 
sordu: 

- Anla,acak m1y1z Kolet~ 
- Anlatmak m1? Ne gibi) 

- Evet anla,mak. Kaptct ~ocuktan 
osrendim. Sizin fakir kuyumcu, size ay
da yirmi bin frank veriyormu1. 

- Pardon ... Otuz bin. 
- Oyle olsun. Ben bu otuz bini u~ 

misline ~tkaracagtm. 
Kolet, fevkalade mUkemmel bir infi

al taklidile, yerinden et<;radl: 
- Rica ederim mosyo, bu tekliflere 

ne itim verecegimi bilemiyorum. 
- lsmini fazla diltiimneye liizum 

yok. Ben siiyleyivereyim : Atk I 
Kolet, at evvelki irifiali bir Rrado 

yUkeeltmeyi muvaftk buldu. Kahil oldu
gu kadar magrur bir Ia VIr takmarak: 

- Milsyo lo di.ik, dedi, bu kelimeyi 
bir kere daha ititmek istemem. Be, da
kika evvele gelinciye kadar belki yUziinU 
bile gormediginiz bir kadma a1ktan bah
setmenizi ancak giilUnc bulurum. 

- Kolet .. , Eger teklifim giiciintize 
gidiyona, a~tk~a toyleyin. Vaktim gayet 
ktymetlidir, kaybetmek istemem. 

Artist, fazla ileri gittigini anlamt~!l. 
Kendi ayagile gelen, daha locaya adtm 
alar atmaz etrafa, serpercesine para da
gttmaya ba,hyan, ilk teklifi otuz bin 
frangl u~ misline ~tkarmak olan bu mil
yonda bir bulunur aktfstzl, beyhude IAf
larla iirkiittip ka~trtmak aktl ki.ri deiiil· 

di. T uttuiju yoldao derhal tornistan et· 
mek laztmdl. 

Dudaklarmt, vaziyete uygun bir tebes· 
siimle siisliyetek, hemen hataomt tamir 
etti: 

- Danlmaym azlzim... Azizim 
d'Aibonni. 

Artist, ismi habrhyamadtgt i<;in kart 
vizite gozudle bakmiJh. Diik cenublan, 
;1;n yoluna girmeye ba~lad1gtnt gorilnce, 
biitiin hareketlerine hakim ol~n vakit ka· 
zan rna teliitile: 

- 1smim Gaspar, dedi, soyadtm fi· 
lan b1rakahm da, vakit ge~irmeden, bir· 
birimize hemen kii~ilk isimlerimizle hi
tab edelim. 

Kolet, bu tel&!a bir mana veremiyor• 
du. Fa kat Gaspar'm, a~1k elliligi kadar, 
bu B<;lk sozliiliiijii de hotUna gitmeye baj• 
lam1~t1. 

- Bu ne telAt azizim Gaspar d'Al
bonni? dedi. Fakat isminiz hotuma gitti. 
Gaspar, d'Albonni ... Giizel isim. 

- Bu ismi tesadiife medvunum I 
- Bu bulut da asil. 1s~iniz kadar 

asil bir mahviyet niimunesi I 
Gaspar, az kalstn, bu asalet unvamm 

nereden tedarik ettigini ag?.mdan ka<;tra
caktl. Artistin mahviyet diye tavsif ede
rek bir niikte sandtgt sozdeki tesadi.if ta· 

birinin hakiki manasmt anlatmaya hazu· 
lamrken aklmt ba1ma toplad1. 

Odaya girdii!indenberi on dakika ge~
medigi halde anla~m11 bulunuyorlardt. 
Bu anlatma, a~tktan a(tga ifade edilmi1 
olma.._makla beraber, muhaverenin ald1gt 
1ekil. diik cenablanmn ileri siirdtigti tekli
fi, 8rtistin nas1l karttladtgtm anlatmaya 
kiifidi. 

Gaspar, hem vakit kaybetmemek, 
hem de asaletini bir kere daha ispat et· 
mek maksadile cebinden 45000 frankhk 
bir deste banknot ~1kanp tuvalet masa
SIDin iisttine koydu. 

- <;ok naziksiniz. Gaspar. 
- 0 sizin kendi nezaketiniz aslamm. 

Eh. haydi §U senin ustay1 <;agn bakahm 
arhk. 

- Hangi ustayt} 
- Kuyumcuyu a camm I 

Ne olacak} 
- Ne olaca~ var mt? Defet gitsin 

i1te! 
Kolet, billur bir kahkaha savurdu: 
- Ama yap!mtz dtik! Bu ne acele 

a efendim) Knk sekiz saat~ik olsun mii· 
saade edin. 

- Benim ktrk sekiz saatlik omrilm 
var mt bakahm? 

Kolet, bu cevaba da kahkaha ile giil-

mekten kendini alamadt. Gaspar d'Al
bonni'nin, her,eyde oldugu gibi oliim 
bahsinde de tela, edi1i tuhafma gidiyor, 
aktlda yokken kar!ISma ~1k1veren bu a· 
damm, herhalde birka~ tahtasmm eksik 
olduguna hiikmediyordu. Zaten etrafa 
avuc avuc para serpmesi, kesesinin dol· 
gunlugundan ziyade kafasmm bo1luguna 
delalet .eden bir hareket saytlamaz mty· 
dt? 

Kolet'in bu ikinci kahkahas1, yanda 
kaldt. Gaspar, ktrk sekiz saatlik miihlet 
lakadtsma verdigi cevabm akabinde elini 
uzahp, tuvaletin iistiindeki para destesini 
yahlaml~, tekrar cebine indirmeye ha· 
Zlrlamr bir vaziyet takmmtllt. 

Giizel artist tehlikeyi onledi: 
- Rica ederim diik, dedi. siz kadm· 

larla her zaman boyle piirtelat mt konu· 
!U!'1unuz} Oyuncagmt bir an evvel ele ge• 
~irmek istiyen bir ~ocuga benziyorsunuz. 

- Tamam I Ben oyleyimdir, i§te. 
- Pekala, oyle olsun. teklifinizi ka-

bul ediyorum. 
- Bu ak,am beraber miyiz} 
- Beraberiz. Once, Ritz'te, benim 

dairemde gece yemegi yiyecegiz. DUty~ 
de beraber bulunacak. 

Otitye beraber mi bulunacak? 
[Arkasz var) 



6 Haziran 1939 

Mecliste diinkii miizakereler 

Hataya yollanacak Tiirk 
mallarina aid layiha 

Muhtelit enciimen ithalat ve ihracat muame
latmda giimriik kaydmm kaldrrdmasm1 kabul etti 

[Btlltara/1 1 Inc! sahlfede] 
Ogrendigime gore, Payastan itibaren 

lskenderun ve Antakyayl ihtiva eden ve 
cenubu nurnarah hudud ta§larile tahdid 
edilmi~ olan saha ile ithalat ve ihracat 
muameliitmda giimri.ik kaydmm kaldml· 
rna!! kabul olunmu§lur. 

Hariciye Vekili Si.ikri.i Saracoglu, la
yihamn muhtelit bir enci.imene havalesi 
bakkmda §U beyanatta bulundu: 

«- Hiikumet, hududlanm1zm bir kis· 
mmda hudud muamelatmm vergi, resim 
ve miikellefiyetlerini alakadar edici bir 
kanun sevketmi§tir. Bu kanun dort muh
telif enciimene havale edilmi1tir. Bu en
ciimenler, lknsad, Giirnriik ve lnhisarlar, 
Maliye ve Bi.itce enciimenleridir. 1§ biraz 
miihim ve ayni zamanda da ,ok acele ol
dugu icin eger arkada1lar muvafakat bu
yururlarsa bu enci.imenlerden miirekkeb 
bir muhtelit enciimen te1kil edilerek me· 
sele orada miizakere edilsin.» 

Diger baz1 layihalarm ve bu arada 
Tiirk • !svec ticaret anla§lllasma bagh 
protokol ve rnektublann, Tiirkiye • Al
manya arasmda imza edilen Siidet AI· 
mlln mmtakalarile Tiirkiye arasmdaki ti· 
cari mi.ibadelat ve tediyatm tanzimi hak· 
kmdaki protokolun, Tiirkiye • lngiltere 
ticaret ve klering anla§masma bagh 4 nu· 
marah listeye tiftigin de ithali hakkm • 
daki kanun liiyihalan giirii§iilerek kabul 
edildi. 

Devlet kinini miitedavil sermayesi hak· 
kmdaki kanun layihaSJ gorii1iiliirken S,h. 
hat ve i,timal Muavenet Vekili Hulusi 
Alata§: 

di. Rasih Kaplan, Remzi, Galib Peke! 
de bu mevzuda miitalealanm soylediler. 
Kanun kabul edildi. 

Nahiye miidiirlerine hayvan yem be
deli verilrnesi hakkmdaki kanun layihasi 
da kabul olundu. 

Kiiy kanununun baz1 maddelerini de
gi§tiren ve hiikiimler ilave eden layiha 
uzun miizakereleri ve miinaka,alan mu· 
cib oldu. Bu layiha ile tatbikatta ~ika • 
yetleri mucib olan koy salmalanna bir 
had tayin ediliyordu. 

Hiisnii Kitabc1, kanunun birinci mad
desile 1imdiye kadar vaki 1ikiiyetlerin az· 
cok ele almrni§ oldugunu, fakat salma 
miktarm1 bir misli arhran ikinci madde 
ile bu faydalann zail olabilecegini ve 40 
liramn herhalde fazla oldugunu soyledi. 
Miizakereler uzad1. Art1rmanm yiizde 
elli nispetinde olmasJ muvank goriildii. 

Cevdet Kerim de soz alarak, layihamn 
bir defa daha tetkikinin herhalde faydah 
olacagml beyan etti. Ve maddede tayin 
edilen salma miktarmm ferde mi, . yoksa 
ai]eye mi aid oldugunun tasrihini istedi. 
Receb Peker, layihanm koy hayatma 
tatbikmda aile kayd1 yerine bane tabirin
den istifade edilmesinin daha ameli ola· 
ca!!;Im izah etti. Madde enciimene veril
di. 

Car§arnbaya toplanmak iizere celseye 
nihayet verildi. 

Ali t;etinkayantn beyanafl 
Ankara, 5 {a.a.) -B. M. Meclisinin 

bugiinkii toplanllsmda Istanbul Elektrik ve 
Tiinel §irketlerinin imtiyaz ve tesisatlan· 
nm satm almmast hakkmdaki kanunlann 

«- S1tma mevsimine girmi1 bulunu • miizakeresi vesilesile Miinakalat Vekili 
yoruz. Kabul buyuracagm1z bu kanunla Ali Cetinkaya a§agidaki izahah vermi1tir: 
ve almacak tahsisatla devlet kinini yap!· «- lndelhesab tramvay 1irketi ile Ve
lacak.l!r. Layihamn miistaceliyetle miiza· kalet arasmda mutab1k ka!d1gun1z netice 
keresini rica ederim.» dedi. 600 k" b' ]' ~ ~ 600 usur m trawr. kiisur bin lira· 

T eklif kabul olundu. U.yiha iizerinde ya yakm iken bir mil yon iki yiiz kiisur bin 
~ok uzun miizakereler oldu. Refik lnce, lira kadar bir §ey oldu. Sonra ij~ yiiz bin 
Snn Day, Miikerrem Onsal, Yahya Ga· lira kadar komisyon vaSJtasile tayin edi
lib, Damar, Hiisnii .. VaS!f, Ahmed 1h • len mevadd1 in1aiye ve malzeme ve ayni· 
san, doktor Refik soz ald!lar. yat vard1. Bunu da nakid olarak kabul et-

lskan kanununun baz1 maddelerini de- mek mecburiyetinde kaldtk. Bir milyon 
ii~tiren layihamn miizakeresi de hararet- 500 kiisur bin liraya almi! olduk ki yani 
li oldu. Hii71ii KitabCJ, giil;men!er itinin §irketin hakikaten bize devri 600 kiisur 
IS!aht hakkmda hiikumetin ne yapmak bin lira demektir. 
fikrinde oldugunu sordu. S1hhat Vekili Diger tiinel miiessesile bir anla§ma ze· 
uzun uzad1ya izahat verdi. Beyanatmm mini yaphk ve 175 bin liraya tiineli alma
sonunda: ya mutabtk kaldtk. Vergi tahsilinden biz 

«- Hedefimiz, dii§iincemiz gocmen• vazge~eyi kabul ettik. Onlar da bu i1 
lerin ~ok kiSa bir zamanda siiratle getiril· iizerinde tenzilat yaptl]ar. Bu suretle ve 
mesi, hastahks1z olarak bir yerden diger 175 bin lira bir para ile tiineli alm11 bu· 
yere nakledilmeleri ve SJhhatlerine uygun lunduk. Bunu da biliyorsunuz, biiyiik bir 
yerlere yerle§tirilmeleridir.» dedi. Metro han1 vard1r ki, 400 bin lira kadar 

Hikmet Bayur da soz ald1. S1hhat Ve· k1ymeti vard1r. Ayni zamanda Tiinelin 
kili tekrar cevab verdi ve muallim g~· ag1z taraflarmda ii!; lane han mevcuddur. 
menler tarafmdan yap1lan miiracaatlerin Bunlan da elde etmi§ bulunuyoruz. (Al
Maarif Vekiiletine tevdi edildigini soyle· ki§lar)» 

«Sald•ray» denizalb gemimize diin sancak ~ekildi 
[Ba~tarat• 1 lncl •ahltede] 

rinde mevki almi§ ve kt,tan baglanmt§ O· 

Ian Sald1raym hizasmda yer tutmu§tur. 
Miiteak1ben onde Arniral, erkilm as

keriye ve davetliler oldugu halde geminin 
bulundugu mahalle gidilmi~. asker ihti • 
ram vaziyetini alrni§, m!Zlka Amiral mar· 
§In! ca]mi~tir. Bir k1S1m subaylar Said,. 
raydan sahile uzahlan dar bir merdiven· 
den gecerek geminin giivertesine gecmi!
lerdit. 

Merasime m!Zlka tarafmdan ~alman 
lstiklal mar§ile ba§lanmit, bundan sonra 
Amiral Siikrii Okan §U nutku irad etmi1· 
tir: 

«- Saym arkadatlar; 
Ay Slmn denizalll gemilerimizden 

Saldnaya tanh sancagtmiZI cekmek, de· 
niz kuvvetlerimize bir denizalh gem1s1 
daha katmak i.izere bugiin burada toplan· 
m1~ bulunuyoruz. 

Bu, yalmz Tiirk denizcileri i~in degil, 
biitiin Tiirk mill eli i<;;in de mes' ud bir ha
disedir. Bu sevincli ve k1vanch lorene i1· 
tirakinizden dolaYI hepinize te§Ckkiirleri· 
mi sunanm. 

Salduay, bundan kiSa bir miiddet ev· 
vel bu tarihi tersanemizin diger ucunda 
denize indirilme torenini yapllgirnlz An
lay denizalb gemimizin e~idir. 

Filomuza kahlan bu gemiler de, 
ydmaz TUrk ~cuklan clinde, Cum. 
huriyetin saytstz nimetlerile mes'
ud bu lunan ii!kelerimizin ~evresi 
olan denizlerimizde, tecaviiz gOr· 
medik~e daima sulh bek~isi olarak 
vazife gorecek ve bu vazife ile ~ere£ 
bulacaklardir. 

Sevimli sancagimiZI gonderine Gekece· 
timiz bu giizel gemiden de, tarihine par• 
lak ba1anlar yazan Tiirk gemileri gibi 
tiikenmez, nihayetsiz ba§anlar bekler, 
biiyiik milletimize mutlu, ~erefli meslegi· 
me de kutlu olmastm en i~ten ve en temiz 
isteklerimle dilerim. 

Ebedi Sef Atatiirkiin yiiksek manevi 

Aroiral ~iikrii Okan nutkunu 
irad ediyor 

huzurlarina bu vesile ile rninnetler yollar· 
ken Cumhur Ba1kanumz Milli Sef biiyiik 
lnoniine, bi.iyiik Mare~ale ve saym Ve· 
kilimize de kendimin ve Donanmanm ni• 
hayetsiz ve sarsdmaz sayg1 ve sevgileri· 
mizi bir defa daha, huzurunuzda da bah· 
tiyarhklar duyarak sunanm. Y a~asm sev
gili milletimiz, ya§asm onun kuvvetli 
merd ve kahraman ordusu ... » 

Amiralm alki1lanan nutkunu miiteakib 
gemiden verilen bir i1aret i.izerine miZJka 

Sancak mar§!DI Galmaga ba,Iami~. bir de
niz eri sancag1 Salduaym sancak diregi· 
ne yava1 yava§ ,ekmi§tir. 

Bun dan sonra, davetliler, eski N ezaret 
binasmdaki Istanbul Deniz Kumandan· 

hgma da vet olunmu§, 
bufede agulanmi§hr. 

orada hazulanan 

CUMHURIYET 

Partide intihab 
[Ba§tarat• 1 !net sahlfede] 

Filui Tiner tekrm intihab edidi 
Ankara 5 (a.a.) - Cumhuriyet Halk 

Partisi Gene! Sekreterligine Parti ni • 
zamnamesinin 28 inci maddesi mucibin· 
ce degi§mez Gene! Ba,kan ve Milli Sef 
lnonii tarafmdan Erzurum meb'usu Dr. 
Ahmed Fikri Tiizer tekrar intihab buy
rulmujtur. 

Muatakil grupun ilk resmi ir;timat 
Ankara, 5 (T elefonla} - Kurultay 

Umumi Heyetince se~ilen 21 ki,ilik Bii
yiik Millet Meclisi Parti Miistakil grupu 
azalan mtihab edildikleri giin aralannda 
hususl bir toplanl! yapmi§lardJ. Miistakil 
grup, ilk resmi i~timamt yarm yapacakbr. 
Y eni Parti nizamnamesinin I 03 i.incii 
maddesi mucibince grupun tabii reisi, Par
linin degi1mez Gene! Ba§kam lsmet ln
oniidiir. Degi§mez Gene! Ba1kan miistakil 
grupa se~ilenler arasmdan Istanbul meb
usu Ali Rana T arham Reis vekilJigine 
taym etmi§tir. 

Ali Ran a T arham Mecliste gordiim. 
Y armki toplanl! miinasebetile bana 1un
lan soyledi: 

«- pegi§mez Gene! Ba,kan taraf1n· 
dan Reis vekilligine tayinim teblig olun
mu§tur. Miistakil grup yarm bir toplan!t 
yapacaktu. Parti miistakil grupu idare he· 
yeti yarmki toplantltfa se~ilecektir. Top
lanl!, Parti grupu i~timamm yapi!digi sa
londa degil, Mecliste ayn bir dairede o
lacaktu.» 

Bugiinkii Medis i~timamda Miistakil 
grup azasmm salonda toplu bir halde yer 
aldiklan goriiliiyordu. Miistakil gruo a• 
zaSJ salonda Ba1vekil ve vekillerin bulun
dugu yerden itibaren dordiincii k1Sm1n j. 
kinci suasmdan ba1layarak salonun niha· 
yetlerine uzanan istikamette sekiz Slf&YJ 

i1gal etmi~lerdir. llk mada Ali Rana Tar· 
han Ia N akiye {Erzurum) oturmakta idi
ler. Diger meb'uslar iki1er, iicer ki1i ola
rak yer almi§lardJ. Miistakil grup azas1 
biitiin i~timalarda ayni yerde ve toplu hir 
halde bulunacaklardir. 

)Te,kilata r;ekilen telgral 
Ankara 5 (a.a.) - Degi1mez Gene! 

Ba1kan Milll Sef lnonii tarafmdan C. 
H. P. Gene! Sekreterligine tekrar inti • 
hab edilen Erzurum meb'usu Dr. A. F. 
Tiizer, Parti te~kilabna a§agidaki tel • 
graft ~ekmi~tir: 

«Biiyiik Milli Sefimiz ve degi§mez 
Gene! Ba~kanuruz !noniiniin yiiksek te
vecclihleri eseri olarak '"Parti Gene! Sek· 
reterligine tekrar se~ilmi§ bulunuyo111m. 

Esas mahad1 aziz milletimizin siyasl 
biinyesini hayatiyete ve mubarek vatam
rnlZI refah ve mamuriyete eri§tirmekten 
iharet alan Partimizin ehemmiyet ve mes• 
uliyeti giin g"'tik,e artan faaliyetlerinde 
muvaffak olabilmesi, biitiin te~kilat ka· 
demelerindeki arkada§larmnzm devamh 
~ah§malarma baghdlr. Yuce Partimize ve 
aziz Sefimize kar~1 deruhde ettigim bu 
mes'uliyetli vazifede arkada§larunm ~im· 
diye kadar giisterdikleri gayret ve faali· 
yetin ve esirgemedikleri yiiksek ve kty • 
metli milzaheretin devamm1 diler, biitlin 
arkada1lara candan sevgiler sunarun.» 

lzmirde bir delinin yapbklari 
lzmir (Husus!) - Sehrimlz memleket 

liastanesinde, deli bir kadm, hakikaten 
~1lgmca bir hareketle ortallj!1 velveleye 
vermi§tir. 

Sabahleyin, deliler koMundaki has -
talar, hava almak iizere bah~eye ~1ka • 
nlmJ§hr. Bunlarm i~inde bulunan gene 
bir kadm: 

- Ben cambazhk yapmak istiyorum, 
diyerek bah~eden, ~ahya yiikselen 

sarma§tklara tutunarak yiikselme~e ba§
lann~ll'. Hademe ve memur!ar yeti§e • 
rek miimanaat etmek istemi§ler, fllkat 
muvaffak olamami§lardJr. Kadm, yava§ 
ya§av, ~atmm en yiiksek losmma kadar 
~I§ ve buradan, teleron tellerine sa
nlarak, taklalar atmak istem~tir. 

Hastane idaresl, bu tehlikeli vaziyet 
kM:§lSlnda, nihayet !tfaiyeye miiracaat 
etm~tir. !tfaiyeciler, ~ok yiiksek bir 
merdivenle derhal yeti§mi§ler ve deliyl 
biisbiitiin ~1j!Jnndan ~1karmamak i~in 
siik1lnetle onun bulundugu yere kadar 
tJrmanmi§lardll'. !tfaiye · neferlerinden 
biri, deliye sokulmu§: 

- Aman hem§ire, demi§tir, lom1lda • 
ma, dii§er, par~alanll'sm. Gel, s1rt1ma 
bin , beraberce lnellm .. 

ingiliz .. Rus 

miizakereleri 

nii ald!k. 
mekteyiz. 

[Btlltarat• 1 Inc! sah!fede] 

Halen bu teklifleri tetkik et
llk fusatta bu hususta izahat 

verecegim.» 
Ba§vekil, ~ahsen Moskovaya gidip git

miyecegine dair sorulan bir suale cevaben, 
1imdiki §erait altmda bu gibi bir seyahatin 
faydah olacagtnt zannetmedigini soyle-

'Diinku toplantt 
Hariciye Nezareti siyasi komitesi bu

giin toplanarak lngiliz • Sovyet projeleri 
hakkmda miizakerelerde bulunmu§tur. 
Komite iic; tarafh pakt projesini tasvib et· 
mijtir. Balllk devletlerine de garanti ver· 
mek hususundaki Sovyet teklifi hakkmda 
heniiz bir karar verilmemi§tir. 

lngiliz mehalili nikbin 
Londra, 5 {a.a.) - lngiliz teklifle

rine Sovyetler tarafmdan verilen cevab 
1imdi Hariciye N ezaretinde tetkik edil
mektedir. Diplomatik mahfillerde soylen· 
digine gore Sovyet notast tamamile yap!· 
Cl mahiyettedir ve en ciddi engel, BJltik 
devletleri meselesidir. Mall!m oldugu ve,
hile Sovyetler birligi arasmdaki miitekabil 
yard1m pak!tna ithal edilmesini istemek
tedir. 

!ngiltere hiikumetinin burada tamamile 
takdir edilen Sovyet itirazlanm miimkiin 
oldugu kadar tatmin etmege ugra§3cag1, 
ayni mahfillerde ilave edilmektedir. 

M are,al V oro,ilol lngiltereye 
gitmiyor 

Moskova 5 {a.a.) - lyi bir memba
dan ogrenildii!ine gore Voro§ilof, tngiliz 
erkam harbiyesine gayet dostane ve mii
camelekarane bir cevab vererek ingiliz or· 
dusunun manevralarmda hazu bulunmak 
iizere lngiltereye gelemiyecegini, ~linki.i 
ayni zamanda Sovye<t ordusunun da rna· 
nevralar yapacagm1 bildirmi§tir. 

Mare13l Voro~ilof, kendisini temsil et
mek iizere yiiksek riitbeli Sovyet zabitle
rinden miirekkeb bir grupu gondermegi 
vadetmi§tir. 

Ecnehi mii~ahidler, siyasi biiro azasmm 
ecnebi memleketlere istisnai ahvalde git
mekte olduklanm kaydetmektedirler. Vo
ro§ilof, 1933 senesinde Tiirkiye Cumhu· 
riyetinin onuncu yudoniimii miinasebetile 
Tiirkiyeye gitmi§tir. Mumaileyhin Tiirki
ye seyahati, kendisinin Sovyet Rusyadan 
ilk miifarakatidir. Ayni mii§ahidler, Ma
re§alin vermi1 oldugu cevabm ngiliz • 
F ranSiz • Sovyet miizakereleri ile alabSI 
olmadigim ilave etmektedirler. 
Radikal ltrkasl hukiimetin harici 

siyasetini tasvib etti 
Paris 5 (a.a.) - Radikal fukaSI icra 

komitesi, hiikumetin haricl ve dahili siya
setini tasvib eden bir takriri ittifakla kabul 
etmi1tir. Bu takririn kabuliinden evvel Da
ladye, bir nutuk irad ederek taarruza, 
gaddarhga, ideolojik taassuba, hayati sa· 
halar denilen muhayyel sahalara miiteal
lik miitalebata kat'i surette kar§I koymak 
azminde oldugunu soylemi,tir. 

Fuka ikinci reisi, Jean Mistler, yaptl
makta olan biitiin itilaflar sisteminin te· 
meli mesabesinde olan Sovyetlerle akde
dilecek ittifakm ehemmiyetine iJaretle, 1im 
di Sovyet Rusyamn bir uzlajma hareketin
de bulunacagim, ,iinkii kendisi i~in miisa
vat dairesinde ve tam miitekabiliyet esas1 
dahilinde bir misak akdi mevzuu bahsol
dugunu soylemi,tir. 

Hatib, siiziine !U suretle devam etmi1· 
tir: 

«- Almanlarin kuvvet darbeleri dev· 
resinin hitama ermi1 oldugunu kabul etme
dik,e faydah ikllsadi miizakerelere giri~e
miyeceklerini anlamalan icab eder. Biz 
AlmanyaYI ~ember i~ine almag1 asia dii
§iinmedik. F ransa ve fngiltere tarafmdan 
akdedilmi§ olan biitiin misaklar, tedafiil 
mahiyettedir .» ----19 sene aonra !i<1kan kurtun 

izmir (Hususi) - Aydmda K~arh 
mmtakasmda orman mesaha memurla -
rmdan Mehmed Akaym !stiklal Harbin· 
de viicudiine saplamp da ~Jkanlamiyan 
bir ku!'§un, tam 19 sene, 3 ay, 7 gun son
ra nihayet deriyi tazyik ederek ~Ikagel
mi'!lir. 

Mehmed Akay, iniinii harbinde Ta§h· 
tepede mitra!yoz ate§ile vurulmu§, kii -
rek kemigini saplanan kur§un, 11 ayltk 
tedavi ve ame!iyata ragmen almamami§

Bereket versin, deli uysal davranmi~ til'. Mehmed Akay, bir miiddet sonra 
ve !tfaiye neferinin s1rtma binerek in- kur§unun viicudiinde dola§maga ba§la
rni§, bu suretle epeyce uzun si.iren kor- dJj!Jm hissetmi§, nihayet birkag giin ev
kulu ve endi§eli bir hadise de sona er - vel ku!'§unun ucu cildini delince arka-
mi§tir. da§la.n vas1tasile sJktlrarak ktu'§unu ~1-

Tiirk- Bulgar hududunda karmi§br. 
~···-yapllacak giimriik binas1 lapanyadaki Portekiz goniil-

Edirne (Hususi) - Tiirk - Bulgar hu- liilerin hareketi 
dudunda Kap1kule mevkiinde yeni blr Salamanka 5 (a.a.) - Portekiz giiniil· 
giimri.ik binast yap1lacag,m evvelce bil· li.ilerinin ispanyadan aynl!§lar1 miina • 
dinni§tim. Bu binanm in§aabna yakm - sebetile 1spanya Bahriye Nazmnm hu
da ba§lanacakbr. zurunda biiyiik bir asker! ge<;id resmi 

Bu bina yap1ldiktan sonra memleketi· yap1lrm~ ve madalyalar daj!JtJlrrn§br. 
mize gelmekte olan seyyahlann e§yalan Portekiz lejyonerlerinin reisi General 
iki defa muayene edilmekten kurtulacak Astray soyledigi nutukta ispanyollarla 
ve bu bina da iki memleket giimri.ik~ii • Portekizlerin kan karde§ oldukla.nm ve 
lerinin mii~terek muayenesine tab! tu - bol§eviklige kar§l mii§terek mi.icadele 
tulacakt1r. ettiklerini tebariiz ettirm~tir. 

• 
Rizede yeti§tiril~n ~~y 

hakikaten nefistir, 
sonra memleket ihtiyacm1 kar~thyacak 

miktarda ~ay yeti,tirilecektir 

Bu sene abnan ilk mahsul 
iki yd 

Niimune olarak gonderilen Rize ~ayll!l'lDlD ambaHij1 

Riz~ .(~ususi) - Rizelilerin 21 rna-~ nn verecegi fidanlarla bu sene on be1 bin 
Y!S tan~m1 ~ay b~!ramt olarak kabul ~~- dekar <;:ay bahc;esi viicude getirilecektir. 
llklenm ve bu munasebetle bu sene 1lk Ayni mesai gelecek sene de sarfodilirse 
defa olarak ~y bayramt yapi!dJgJDJ bil· '"Y bah~eleri otuz bin dekan bulacak ve 
dir~i~tim .. Rizede ca: .zeriyall, memle • iki sene i~inde ~ay ziraati ikmal edilmi1 
ket IktJSadiyabnda mtihun bir mevki ala- ve Tiirkiyenin senelik ihtiyac1 alan bir bu· 
cak vaziyettedir. ~imdiye kadar Rizede ~uk milyon kilo c;ay memlekette yeti ti· 
hakiki ~ay yeti§ebilecegini istihfafla kar- rilmi1 olacakhr. 

1 

§tlayanlar, bugiinkii mevcudiyet kar§ISJn· Bu neticeyi elde ettikten sonra derhal 
da fikirlerin! degi§~rmi§lerdir. bir c;ay fabrikasi kurmak zarureti ba1gos· 

Baharm ilk yaprak mahsulunden 45 terecektir. Ayni zamanda, halka bore pa· 
kilo kuru c;ay elde edilmi§tir. Bu ilk mah- ra vermek de laz1mdu. 
sui, hakikaten nefistir. Ve bunlar, nUmu- Burada yeti1tirilen ,aylar, <;:in, Cava, 
ne. olarak hususi ambalajlar i~inde muh· Hind ve Seylan ~aylanndan, kalite ve ko
tehf makamlara giinderilmi§tir. ku bak1mmdan hi, de a§agi degildir. Bu· 

Rusyadan otuz bin kilo c;ay tohumu nun i~in, Meclise verilen kanun layiha
getirilmi§, bunlar Rizenin 32 mahallinde Sin In siir' a tie kesbi kat'iyet etmesini Ri· 
ve 77 koyiinde halka tevzi olunmujtur. zeliler sabuS!zhkla beklemektedirler. 0 
~u tohum .516 dekar araziye ektirilmi§· vakit bu i1e geni1 mikyasta ba§lamak im· 
hr. <;:ay f1danhklan, seyyar ziraat fen kiim elde edilecek, iki iic; sene sonra da 
memurlan ve miitehass1s i"iler vaSJta· Ti.irkiyeye haricden ~y ithaline liizum 
sile kontrol ettirilmektedir. Bu tohumla- kalmiyacaktir. 

Meslek a~k1 kafi midir? l&iCumhuriyetJI! 
IHI a 0 IK s til t lYl ll"Hdl 

[Bfllmakaleden devamJ 

cai!mdaki ~ocuklarimtzm ii,te ikisini oku
tamamarmzm en miihim sebebi yaln1z ele· 
man noksanhgidir. $imdi, devlet, mual- Karanhk i!i;inde kalan aokaiC 
lim yeti~tirmek hususunda biitiin gayretile Okuyuculanm1zdan Nail Toksoz ya • 
~ah§Irken, yeti1mi§ ve tecriibeli muallim- ziyor: 
lerin, bo1luklanm belli edecelr. derecede cKasunpa§ada N almCI yoku§undaki 
meslekten aynlmalan kar~Ismda naSI! Camet ~1kmaz sokag,, senelerdenberi 
lakayd kalabi!iriz} karanhk i~inde kalmaktadll'. Bu ibmal 

yiiziinden balk, ne radyodan istifade e
Dii!iiniiyoruz: debiliyor, ne de elektrikten ... Bu kadar 
---.J3q vatand111lar, ugrunda senelerc;e ugra~alara ve gah1malara ragmen ka· 

emek sarfettikleri temiz ve §Crefli bir ran!Jkta kalan bu sokag1 da bir an evvel 
esleg~ hangi sebeblerin tesiri altmda aydmlatmasm• ve halln sevindirmesini 

btrakmaya mecbur oluyorlar} Memleke· Belediyrneizden bek!iyQTUZ.• 

timizin son seneler zarllnda gosterdisi GU" • NU" • N 
ikhsadi tekamiil, okumu§ vatanda1Iara BULMACASI 
daha parlak istikhal ufuklan m1 a~} 1 ~ s 4 & • T 8 9 lG 11 

Maarif mesleginde, hocalann iimidini k1- tll"l ~~~ ;;..,.
1 
,.;,,.;,

1 
=rr-~r=T~',::-,..;;~,...;.~ 

racak, on! an i1lerinden sogutacak hir ta-
1 LJ. I I • 

k1m degi§iklikler mi oluyor? Bu devlet 
2
,,1_ -+++1 +..1 =f-+--iiHi-....!1~•!.,!1_1 

8'1 I • I 1ubesinde ilerleme ve terfih imkanlan, -li-1---l--+=:+::=+-4---l,.--l--l-1--,l 
miintesiblerini memnun etmiyecek kadar 

4 1 1-t.;;~l-tl--il.=•:..r•=i::t--+d--ll-11 
noksan midir} 1 • I •I 1•1 I 

Biitiin bu suallerden htrbirinin i~inde 6 • I : 
bir hakikat panlllst bulmak miimkiindiir. ' I I I I • 

Devletin ikllsadi sahada giinden giine 6 - 1 
artan bir faaliyete giripni1 olmaSJ ve kul- • • 
land!gl elemanlara istikbal vadetmesi, ~~ I t' I ,. r~ '11 I . 
yiiksek tahsil gormii1 muallimleri meslek- 1' . I . l •I I ±:11 
ten aynlmaya te1vik eden bir unsur sa· 11 •I •1_L •I · LIJ!!).=~ 
yilabilir. 

On be1 senelik Cumhuriyet devrinde 
maarif mesleginin bir tiirlii istikrar bula
mamasi, her Vekilin: 

- Diizeltecegim! 
Diyerek, hiisniiniyetle olmakla hera· 

ber, giri1tigi i1leri biisbiitlin ~1kmaza sok
masi, muallimlerin asabm1 bozmu§, cesa· 
retlerini kitffill olabilir. 

Meslekte, bilhassa ilkmekteb hocalan 
icin hemen hi~bir istikbal imkam bulun
mamasmt da unutmamahy1z. Dii§iinmeli
yiz ki, ilkmekteb muallimi olan vatanda1· 
!ann miihim bir kismJ bu meslege daha zi
yade, halleri vakitleri yerinde olmadigi, 
aileleri tarafmdan okutulamadiklan ic;in 
intisab etmektedirler. Onlara hi~bir istik· 
bal vadetmezsek, say1lanmn ~oiialmiya· 
cagmt tabil gormeli degi] miyiz} 

Muhterem Hasan Ali Yiicel derdi 
gormii1, parmagmi yaraya basm11br. 
Muallimlerin vatanseverlik duygulanna 
hitab etmesi iyi bir harekettir. Hakikaten, 
her bakundan kalkmmaya muhtac bulu
nan sevgili yurdumuzda, bu duyguya 
mahk olmad1k~a miispet bir i~ ~1kannak 
imkanSJz say1hr. Ve esasen bunu biitiin 
Tiirk muallimleri miidriktirler. 

Ancak, maddi manevi baz1 hayat 
~artlan vard1r ki onlarSIZ da i1 gormek 
kabil olamaz. 

ParmagmJ yaraya basan saYin Maarif 
Vekilinden, yaramn derin sebeblerini bu
]up meydana ~IkarmaSID! ve yarmki 
neslin istikbali diyecegimiz muallim me· 
selesine bir hal ~aresi bulmasm1 temenni 
ederiz. 

NADIR NADI 
Not - Diinkii yaZllnln baz1 yerlerlnde 

tert!b bataSJ olarak ""tlrlar blrblr!ne ka.
"'m'~· F!kr!n anl84IImas1DI gii~l~tlren bu 
yanllollkta.n dolaYl okuyucularimda.n B•lir 
dller!nl. 

Soldan •al!;a: 
1 - Yokluga kan'ian (lki kel!mel. 2 -

Tokat vuran <ikl kel!me). 3 - timid ed•n 
b!r bal!k. 4- Mecl!.stek! ml!.stak1Uer grupu~ 
nun rel.sl, batl!'an. 5 - Keder, l.smtn ter
sl. 6 -:- Yiiriiyem!yen, Fransa.da b!r 'ieh!r. 
7 - 6ne do~ru yiiriiyen (!lti kelimel. 8 -

Hatulama, b!llnen. 9 - Gayret, Avrupada 
b!r §ehr!n vatand~I. 10 - Ters ~evlrlrse

n!z herkes!n iiniinde olur, abide. 11 - Bir 
edat, b!r c!bet, hayret edatJ. 

Yukandan a§agiya.: 
1 - Bir c!ns lath ekleden (ikJ kel!mel. 

2 - B!r oyun, l§aret. 3 - Blr§eyJ muhUia
za edllmes! !~In b!rtne bll'akan (!1<1 k<ll
me) . 4 - Me!humlar (cern!), b!r c!ns pas
ta. 5 - Dl§l olmiyan lnsan, tee!, blr s1fat 
eda.tl. 6 - Ters ~evirin i.izfun tarla.s1 olur 
da~ kovugu. 7 - Tekdlr etme, blr iil~ii - 8 ~ 
I~ uzuvlartmtzdan, giizler!mlz! yakar. 9 -
I':'llt!, b!r musik! alet!. 10 - Kaba, ters ~·· 
Vll'ln sene olur. 11 - Aldanan. askeri bir 
grup. 

Evvelki bulmacarun halledilmi$ $ekll 

• J .. " 10 u 

~j[YIAIB~IIID!Ol~ 
2.!E ~ll"'iN"'"t IBIUIL AINI•I 

a 1 ~\IINIA S tl•lu LIA I !;i 

• I LIAI<;I• KIOIKIUIL\U 

el!J•IL • K\•INI• MIAIB 
6 OILIA G AINI•IDIAINIA 
, 'vi I I RIA N\EI•IEITI•IT 

sA vi•ILIAIBllls •IKI• 
~ I L UM\EILIIIMIE I•Iuls 
Q A SII\B A\YIAINI•lzijj 

: ,l~.tti~LS_LE_lli_l E_l~ ~ !iLU LL I 
ESK1.$EHIRDE 

Ses 1$Ik ~{ltflbevl, Bahaeddin • Emin 
Cumhurlyet gazeteslnin Eskl$eblr
de tevzl merkezldir. Klrtasfye, Fi
lips radyolari ve bil!imum mekteb 
kitablar1 ve levazuniDJ da en ucuz 

flatla burada bulabilirsinlz. 
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Yavrunun gurbuz, tombul, saglam, ne~eli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. Uah~ekapl Salih Necati 
CAFER MUSHiL !?EKERi Tesiri kat'i ahm• kolay en iyi mushil ,ekeridir. 

BiiQmum eczanelerde bulunur. 

VENUS kadar giizel olmak isterseniz ... ! 
Me~hur Alman giizellik miitehass1S1 Profesiir Doktor E. wiNTER 
tarahndan formiilii yap1lan ve diinyada mevcud mii.stahzaratm en 

miikemmeli olan VENUS giizellik miisathzarahru kullanm•z. 

l ~% os 1tl ... c,.· B!l· ra r'J' ...... ·.,n ... 
1Y4Nrt~ · 
PUDR ~ 
R\ME~ 

~\.\.~ 
~ · ' .. , ... ;.;;. ., 

Umumi Deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, Alat 
ve ltriyat Deposu. iSTANBUL. ------:: Karahalh Belediyesinin 

Sand1g1 in~atmin Kapali 
Hamam ve 
Zarf Usulile 

Bugu 
ilam 

:A - in§aatm ke§if bedeli 10103 lira 10 kuru1;tur. 
B - Muvakkat teminat 757 lira 73 kuru§tur. 
C - :thale 20 l(iin mUddetle 4/6/939 giiniinden 23/6/939 cuma giinii saat 

15 te Karahalli Belediyesi binasmda toplanacak alan Eksiltme Komis. 
yonunda yapllacaktrr. 

D - Miinakasaya i1;tirak edeceklerin bu i§e ehil olduklarma dai.r fen 
·dairelerinden ehliyeti olmasr lazrmd1r. 

F - 1§ bu i~aat ihalenin bitiminden alt1 ay sonra ikmal edilecektir . 
G - Bu i~e aid. §artname plan vesai.resi bilabedel Karahalh Belediye

sinden istenecektir. 
<;: - Kapah teklif zarflan muayyen gUn ve saat 16 da Karaball1 

Belecliyesine verilmi§ olacakt1r. ( 3768 ) 

8 Giin Zarf1nda Nas1l 
Bu Kadar Degi§ebildim? 

Bayan Anjel; 8 gijn zarfmda gayet cazib bir tarzda 
giizelle§ti. Buna naSil muvaffat oldugunu ve her kadl· 
run da onun gibi yapabilecegini izah eden a§ag1daki 
mektubunu okuyunuz: 

8 • 10 giin kadar evvel ~ekti.rdi- I 
gim llti fotografuna bakttk~a a
deta gozlerime inanam1yorum. 
Almmda ve gozlerle agziMm et
rahnda buru§ukluklar1m vardl. 
Tenim esmer ve sertti. Bugiin ise, 
cildim kadife gtbi yumu§ak, be
yaz ve biiti.in d.ostlanmm g~pta 

nazarile baktiklan buru§uksuz ve 
nermindi.r. Hepsine, gece i~in cit
din unsuru olan pembe renktelti 
ve gUndiiz i~in beyaz renkteki To
kalon kremini kullanmalariru tav
siye ettim. Onlardan bir~oklan ba
n a ~U!Uyorlardt. Fakat onlar da 
tecrlibe ederek memnuniyetbah~ 
semeresini gordlik~e hak verdiler 
vc cidden hayrette kald1lar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Universite
sinin me~hur bir profesorli tara
fmdan ke~if ve .Biocet. tabir edi
len cazib ve k1ymetli genc!ik cev

hPri vard1r. Ak§amlan yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

l:remini kullaruruz. 
Siz, uyurken besleyici ve giizel

le§ti.rici tesirini yapan, cild bu
ru§uksuz ve nermin bi.r hal kes • 
beder. Giindiizleri de beyaz renk
teki Tokalon kremini kullammz. 
Cildinizi beyazla§IU'Ip tazele§tirir. 
S iyab benleri gideri.r ve a~1k me
sameleri Slkl§tmr. 

Paranm ladesi T eminatl: 
Bu basil usulii bilen her kadm 

.giinde 3 dakika• bir gene k1zdalti 
gibi yumu§ak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrUbe
nin memnuniyetbah§ semereleri 
size bir teminat olabili.r. Hemen 
buglin her iki kremden birer va
zo veya birer tiip satm ahmz. On
Jan on gun zarfmda tar if edildigi 
§ekilde kullammz. Semeresinden 
memnun kalmad!gm•z takdirde va
zo veya tlipleri yanm da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paramZ1 geri 
ahmz. 

Betonarme Koprii 

Vekaletinden: 
in~aab 

1 - Amasya ViH\yeti dahilinde Amasya • Samsun yolu iizerindeki ah
§ab Ye§il umak koprusliniin betonarme olarak yeniden in1;aat1 , 38 500, lira 
ke§if bedeli iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye ~lkanlml~l!r. ' · 

2 - Eksiltme, 22/6/939 tarihine musadif peqembe gunii ogleden evvel 
saat • 11 • de Naf1a Vekaletinde :;lose ve Kiipriiler Reisligi odasmda yap!
lacoktu. 

~ - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri d.lger evrak • 193 • kuru~ 
mukabilinde ad1 ge~en Reislikten almabilir. 

4 - fsteklilerin, eksiltme tarihinden en az sekiz giin evvel yazt ile 
Naf1a Vek.iletine miiracaat ederek bu gibi in~aal! yapabileceklerine clair eh
liyet vesi kas1 aim alan laz1mdrr. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin dordlincii maddede bahseclilen vesika Ole 
939 senesine aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ve • 2888 • lirahk muvakkat temi
natlarml havi olarak 2490 say1h kanunun tarifal! C.airesinde hazrr!Jyacaklan 
kapah zarflanru ikinci madede yaz1h vakitten bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Reisligine vermeleri muktezidir. ·2097• (3892) 

- ... 
SAGLIGINIZI 

KORUYUNUZ: 

En ho§ ve t abli meyva usare
lerinden yapilml~hr. 

Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikas1drr. 
iNGILiZ KANZUK ECZANESI 

BEYOGLU • iSTANBUL 

Hayatln kaynag1d1r 
Dikkat ve istifade ile okumaga cidden 

laytk bir mektub: 
cAylarca i§tahs1zhk ve bu yuzden ar

tan yorgunluktan sonra arhk yataga 

dii§meme pek az bi.r §ey kalm•§l!. Goz
lerim s!k s1k karartyor, aras1ra ba§ ag

nlarl, h1zh yiirlidiik~e ~arpmt!lar, se· 
bebsiz nefes darhg1 ve l!kanma ile ha

yattm zehi.r ve zindan oluyordu. 
Doktorum DESCHIENS :;lURUBU 

tavsiye etti. Bu tedaviye dikkatle devam 
ettim. <;ok klsa bi.r zamanda §ikayefle
tinden seer kalmad1. :;\imdi sakin, rolis

terih ve viicudce topluyum. Rengim 
herkesin begendigi bi.r revnak aldl. 

Hi~ roiibalagaSIZ, hayat ve saadetimi, 
doktorumun tavsiye ettigi DESCH1ENS 
:;lURUBU'na borcluyum .• 

Filhakika DESCH1ENS :;lURUBU ka
nm cevheri olan HEMOGLOBINE'i ih
tiva ettigi i~in gerek karn ve gerekse vu
cudiin tekmil nesiclerini besler, tazeler, 
yeniler ve en klymetli hayati unsurlarla 
zenginle§ti.ri.r. 

Sizin de muhtac oldugunuz bu degil 
mi? 

DESCH1ENS :;lURUBU her eczanede 
mu tlaka bulunur. 

Dr. iHSAN SAMi 
GONOKOK A!;iiSI 

Eelsointklugu ve lhtilAtlanna k= 
po.k tesirll ve taze a~1dlr. Divanyolu 
Bu ltanmahmud tiirbesl No. 113 

Deniz Kulubtinden : 
2 nisan 1939 tarihinde toplanan heyeti 

umurniye i~timamda verilen karar mu
cibince 4 hazi.ran 1939 pazar giinii saat 
15 te Modada kain kuliib merkezinde 
fevkalade olarak umumi toplanll yapl· 
lacagmi muhter-em iiyelerimize bildiri.riz. 

Ruznamei miizakerat: 

Nizamnamemizin tadili. 

Sall lb vo Ba~mullarrtr!: Yunua Narli 
Umuml nep1yatl f<Jaro etlen YOZI I1Zen 

Mll41lril : Hikmet Miinil Vl11en 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 

Her muameleleri • nevi 

Merkezi : A N K A R A 

$UBELER 

Adapazar 

Barbo 

Bolu 

Bursa 

Eski.~ehir 

Istanbul 

Izmit 

Safranbolu 

Tekirdag 

Dahilde ve haricde muhabirleri vard1r. 

T elgraf adresi : 

Umum Miidiirliik: TuRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

• 
Bankam1z1n istanbul !fUbesinde tesis edilen 

«GECE KASASI» 
(:ok mUsaid ,artlarla say1n mU~;terilerimizin emrina amade bulundu· 

rulmaktad1r. izahat ahnmak Uzere gi~;elerimize mUracaat olunmas1. 

Manisa Belediyesinden : 

Fen memuru aran1yor 
( 150 ) lira iicreti §ehriye ile Belediyemiz iJ;in bir fen memuru anyoruz. 

Taliblerin evrak1 miispite suretlerini bu aym on be~ine kadar Belediyemize 
gi:indermeleri ilan olunur. ( 3880) 

ALMAN A STENOGRAFI 
bllen blr 

BAY AN ARANIYOR 
Galata, Voyvoda cad. 44, (:mar 

Han 4 iincii kata miiracaat. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu!f tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Liras1 
!lube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 liRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kum&arah va lhbars1z tasarruf hesaplar~nde en az 50 llras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile &!f&91daki pliina gore lkramiye dajj•t•lacakt.r, 
4 Aded 1,000 Lirallk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,0()() " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 , 20 " 3,200 " 

O!KKAT: Hesablarmda.ld paralar blr sene l~inde 50 liradan asa~ du,mlyenlere lkramlye "<Jktl~ takdird• 
,. 20 fazlasUe verllecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde ~ekiiPcektir. 
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EN G0ZEL MECMUAMIZ OLAN 

•• 

Bugiin ~Ikan yeni sayiSinda : 

K1ymetli Maarif V ekilimiz 

ASAN ALi YUCEL'in 
Resimli c;ok mUhlm blr rUportajma ne,rediyor. 

Ayni say1da : 
HUseyln Cahld, Halide Edlb, Ibrahim AIAeddln, Peyaml 
Safa, M. Turhan Tan, MUmtaz Falk, Erlugrul ~evket ve 

E,ref ~eflk'ln en gUzel yaz1larm1 bulacaks1mz. 

Bor 

Ayni sa}'lda: Resimle haftamn tarihi 

BugUn 40,ooo mUnevver gibi siz de 
YEDIGON okuyunuz. 

~arbaylig1ndan: 
1 - Belediyemiz ihtiyac1 iGin almacak bir aded arazozun tasradan temifl 

edilebilecegine gore bir ay daha ihalenin uzatilmas1 icab ettiginden 20 hazi
ran 939 sah giinii saat 14 te kapah zarf usulile ahnacaktrr. 

2 - Arazozun muhammen bedeli be§ bin be§ yiiz lira olup ilk pey 
paras! dart yiiz on iki lira elli kuru~tur. 

3 - :;>artnameyi g6rmek istiyenler hergiin Ankara, istanbul, Mersin ve 
Bor Bclcdiyelerinde g6rebilirler. 

4 - :istekliler kanunun ikinci ve iiGiincii maddelerindeki belgelerile bir
likte belli giin ve saatten bir saat evvel teklif mektublarm1 Enciimene ver. 
mi~ bulunmalati. ( 3627 ) 

Siit~iiler aleminde bir hadise ... 

SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmi§tir 

Diinyamn en saglam ve en ucuz 

MiELE 
SUT MAKiNELERi dir. 

Paslaomaz.lekelenmez ve bo>Ulrnaz. 
Yedek aksamt daima mevcuddur. 
Mlli:LE makioalanm1z& mahsus hususl 

yag•m1z gelm1~tir. Fi3ti D1ger 
yaj!"lardao dnha ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktad•r. 
J'lrkiye umum deposu Jak Dekalo ve i;ls1. Istanbul Tahtakale No. 51 

T&!jrB satu; yerleri • 

Ankara acentam1z : 
Adana • 
Kon va , 
Cey han , 
Gazi An teb , 
Erzurum 
Pol nth 
Eski$ehir 
Trabzon 
Trauzon 
Bolu 
S1vas 

" ,, 

" 
" •• 
" 
" 

Yusuf Esendtmir ve ogullan 
Orner Ba~egmez 
M~hmed, ~iikril, Necati Kn~1k~1 
Sa1d Akman 
Mutaloglu M. i;lakir Oz§eker 
Ne§'el solakoglu 
Suleyman Uzgeneci 
Alanyah Abdurrahman ~ere! 
Polatbaneli karde§ler 
Kurumabmud oglu Hahz Salih 
Meh med Yiinden 
Mustafa Goziikii~iik 

istanbul Limam Sahil S1hhiye Merkezi 

Eksiltme Komisyonundan : 
1-

2-
3-

4-

5-

6-
7-

M~rkezimize aid Kavak istasyonunun tekne, kazan ve makine aksam1 
ac1k eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
K·e~if bedeli 2619 lirad.Ir. 
Bu i~e aid ~artnameler wnlardrr : 
A - Fenn! sartname ve liste 
B - Idari $,;-rtname 
istekliler bu ~artnarneleri 14 kuru$ mukabilinde Mcrkezimiz Levazt-
mmdan alabilirler. 
Eksiltme 27 haziran 1939 sah giinii saat 15 te Galatada Karamustafa
pa~a sokagmd.a mezkiir Merkez binasmda Eksiltme Komisyonunda ya
pJlacaktrr. 
Muvakkat teminat paras! 196 lira 43 kuru$tur. 
Bu ekRiltmiye gireceklcrin 2490 say1h kanunda l(osterilen vesikalarla 
en asag1 3000 lirahk bu gibi i~leri yap!Iklarma dair vesika g6stermeleri 
~artt1r. ( 3971) 

,,~--------------------~ 

MEMUR ALINACAK 
Tfirkiye Demir ve Celik 
F abrikalarr MUessesesi MUdiirlllgUnden: 

Karabiik Demir ve <;:elik fabrikalarmda istihdam edilmek iizere tiirk
ceden ing;Jizceye ve ingilizceden tiirk~eye terciime yapabilecek kudrette 
imtihanla memur ahnacakt1r. 

Se~m~ 1mtiham 12 haziran 939 pazartesi gtinii saat 10 da Ankaradn 
Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinde ve !stanbuld.a Siimer Bank ts. 
tanbul ~ubesinrle yapilacakbr. 

tmtihana girebilmek icin isteklilerin hirer dilekce ile Siimer Bank 
Umumi Mudiirliii((ine veya !stanbul i;>ubesi Mlidiirliii(iine miiracaatle 
alacaklan matbu i~ talimatnamesini kendi el yazilarile cevablandtrmalari 
ve icab eden vesaikin as!l veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10/6/ 
939 tarihine kadar Umum! Miidiirliik veya !stanbul :;>ubesi Miidiirliigiine 
tevdi etmcleri lazimdlr. 

Lis~ veya muac'jJi mekteb mezunlarile askerlik odevini ikmal eden
ler, biiro i$Jerine vak1f bulunanlar ve daktilo bi)enler tercih edilecektir 

Verilecek iicret imtihan neticesinde ahnacak neticeye gore tayin 
edileccktir. 

CUMHURtvm 

r- ~~!~!~Ta~~~~~~f~~D~~h~~~~ 1 
Kemani N U B A~ T ekyay ve arkada~lan: 

Bestekar udi M1s1rh Ibrahim 1zmirli Melahat 

" " " 
H1rant Ayda 

Sued a 
Ktlc;Uk Necmiye 

Nadlre 
Klarnet Salih 
Piyanist Anjel 

Okuyucular: AGYAZAR- FARUK 
Aynca Rakkas <;ahk~qu ve arkada~lan bayanlar taralmdan milli Anadolu 

Zeybek ve Laz oyunlan 
MU,kUIAtla blr araya getlreblldlglmlz muhte,em saz hey'etl 

her ak,am bah~emlzde lcrayl ahenk ederler. 

Karacabey P 
Karacabey Belediyesinden : 

Karacabeyin her cins hayvanat ve e~yayi ticari9"e panaytrmm 15 haziran 
939 pe!§embe giiniinden itibaren dart giin (!evam etmek iizere a<;Ilacagt ve 
halkm her t.iirlii esbab1 istirahati temin edilecegi ilan olunur. ( 3997) 

Naf1a Vekaletinden ~ 
Eksiltmiye konulan i$: 

1 - Karadere sulamas1 hafriyat ve smai imalati, ke~if bedeli ( 361,388 ) 
lira ( 30 ) kuru$tur. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rashyan per~embe glinii saat 11 de Naf1a 
VekaJeti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasrnda 
kapah zarf usulile yaptlacakttr. 

3 - :istekliler eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i$leri 
gene! ~artnamesi, fenni ~artname ve projeleri ( 18) lira ( 10 ) kuru~ 
mukabilinde Sular Umum Miidiirliigunckn alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i<;in isteklilerin ( 18,205 ) lira ( 55) kuru~luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilbnenin yap!laca/(1 giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilek~e ;le 
N af1a Vekiiletine miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere vesika 
almalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri ~arttlr. Bu miiddet icinde vesika 
talebmde billunmayanlar eksiltmeye istirak edemezler. 

5 - Isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yazil1 saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinc!P ver
meleri liizimdlr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 1842 • ( 3406 \ 

Konya C. Miiddei umumiliginden: 
1 - Konya Cezaevinin bir ytll1k ekmek ihtiyac1 5/6/939 giiniinden 

26/6/939 giiniine kadar ( 15 ) gun miicl.detle kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmustur. 

2 - 30/6/939 tarihinde cuma giinii saat ( 10) da Konya Cumhuriyet 
Miiddeiumumilii(i dairesinde icra kllmacakbr. · 

3 - Talibler teklifnamelerini o gii.n saat ( 9 ) dan evvel Komsyon Ri
yasetine vermi~ bulunacakt1r. 

4 - Ekmek ikinci nevi yer!i unundan has olacak ve talibler bedeli 
muhammeninin % 7,5 yiizde yedi bu~ugu olan ( 1655 ) bin alt1 yiiz elli be§ 
lira ( 64) altm1~ dart kuru~luk teminati muvakkatelerini teklifnamelerile 
birlikte Kom1syona vermi$ bulunacakhr. 

5 - ( 4 ) iincii maddede nev'i g6sterilen has ekmei(in kilosu $imdiki 
nark ile ( 9 ) d.okuz kuru~tur. 

6 - !Ian vesair biitiin masraflar miiteahhide aiddir. 
7 - Fazla izahat almak ve $artnameyi g6rmek istiyenlerin Konya 

Cezaevi Direktiirliigiine miiracaatleri il'an olunur. ( 3820 ) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

I - !,lartnamesi mucibince •125• metre balor boru teferruatile birhkte 
ar;tk eksil tmeye kon m U§lur. 

II - Muhammen bedeli sif istanbul c740• lira, muvakkat terninah 55,5 
liradtr. 

III - Eksiltme 8/6/939 per$embe gtinii saat 14 te Kabata~ta Levazun ve 
Mubayaat §Ubesindeki Ahm kom.isyonunda yaptlacakhr. 

IV - i;>artnameler her giin sozii ge~en §Ubeden ahnabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 

paralarile mczkflr komis1'ona gelmeleri. (3477) -I - :;>artname ve niimunesi mucibince 75000 aded 45 kelt tabanca 
fi§ei!i a~1k eksiltme usulile satm a!macaktrr. 

II - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminab 257.63 lirad1r. 
Ill - Eksiltme 19/VI/939 pazartesi giinii saat 10.30 da Kabata~ta Le

vazim ve Mubayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yap!lacakhr . 
IV - :;>artname ve niimune!er hergiin sozii ge~en $Ubeden parasiZ 

almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme iGin tayin edilen giinde % 7,5 giivenme 

par ala rile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 3738 ) -I - < 11.200 • a&d biiyiik boy kuqun kalem lastigi miiteahhidi hesabma 
pazarhkla sablacakbr. 

II - Pazarhk 21/VI/939 ~ar~amba gtinii saat 10 da Kabata~ta Levaztm 

u 

HOLiVUD'UN ME~HUR YILDIZLARINDAN 
PATRICIA ELLIS yalmz MAX F ACTOR'tin 

PUDRA, ALLIK, DUDAK RUJU ve diger makyaj 
mustahzaratmi kullanmaktadu 

PUDRA : Saatlcrce 
dayantr, cildinizin 
gtizeiJigini canlan ~ 
duu ve saten gibi 

diizgiin k1lar. 

ALLIK : ~liitecanis 
~ekilde siiriiliir, ya~ 
naklanmza tabii bir 
renk verir ve bOtya 
olduf:u hit ~:oziikmez 

DUDAK RUJU: Hie 
silinmez, ha"<adan 
miiteessir olmazt ve 
dudaklanmza se • 
vimli bir ~ekil verir. 

Siz de Holivud Yild1zlan gibi, ve renginizin ahengine uydurulmu$ 
MECCANl bir makyaj yap1lmamz i<;in sureti halisanede sizi davet ed.eriz. 
MAX FACTOR miiessesesi resm! makyaj fenni muallimesinin giin ve sa
atleri a§agida bildirilen y.erler i~in evvelden bir randevii almamz rica 
olunur. • 

Haziran 5, 6, 7 Beyoglunda Y. VAYAT!S ( Es!q Marse!) gtizellik ens
titiisiinde, Tel. 49422, ve 8, 9, 10, Bah~ekaptda ZAMAN 1triyat magaza. 
larmda bulunacaktrr. Makyaj saatleri 10 - 13 ve 15 • 19. 

Bizzat makyaja gitmek vaktiniz y_oksa, a~ag,daki kuponu doldurup 
gondcriniz. 

1or\flu •vlllf"'l• CC"'IPI••ttll rttUIIt '#It ~'l -· Facto,.••,. TUrlny.t hill'll .. ~•11•11 o••• 
SIFAT RENGI GOZ RENGI SAc; RENCI ~vJ ~tc.<ll ~.tcrk:rl,. P~t. -...111111 un, <i<~l&t. 
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MAX FACTOR* HOLLYWOOD 

Develi Belediyesin den: 
Develi Belediyesinin elektrik santrahna ayda 80 lira iicretle buharh rna

kine ve elektrikten anlar bir makinist ahnacagmdan talib olanlar kanuni 
vesaikle birlikte bizzat veyahud mektubla on giine kadar Develi Belediye
sine miiracaat etmeleri. ( 3984 ) 

Taksim bah~esi kazinoin,aateksilbnesJ 
istanbul Daiml Enciimeninden : 

Taksim bah~esi dahilinde yeniden yapilacak kazino binas1 in~aah 176,613 
lira olarak tanzim kilman ke&fi mucibince, kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nuimu§tur. Ilk teminat miktan ( 10080) lira ( 67 ) kuru$tur. 

Eksiltme ve bususi §artnamelerile rnqkavelename proje ve kesif hulasa
lat;~, VJ: bun a Qliile£¥ri diger ~k 883 kl.ll=ll~ mukabilinde Fen i$Ieri Miidiir. 
liigiinden almabilir. 

' isteklilerin buna benzer i§ yap!Iklanna dair almt$ olduklan vesaikle ek-
siltme tarihinden 8 giin evvel istanbul Belediyesi Fen Heyetine miiracaat 
ederek alacaklar1 fenni ehliyet vesikasile 1939 ytlma aid Ticaret Odas1 ve
sikasmt ve muvakkat teminat makbuz veya rnektublarile 2490 numarah ka. 
nun ~evresinde hazrrhyacaklan kapah zarflanm ihale tarihi olan 22/6/1939 
per§embe giinii saat 14 e kad.ar Daimi Enciimene vermeleri liiZimdrr. ( 3975) 

OLiMPOS 
GAZOZUNU tercih ediniz. 

Harareti keser - S1hhati korur. 
Meyva usan ve §ekerle mamuldiir. 

~~~ELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve sJhhl ,ekilde doldurulur. 

ve Mubayaat ~ubesindcki Ahm, Sah~ Komisyonunda yapilacakbr. d T b• I 
III - Niimuneler hergiin sozii ge~en ~ubede giiriilebilir. ve e en er IVesi e 
IV - Pazarhga girecekler eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte 

% 15 teminat paralarile mezkur Komisvona gelmeleri. (3992) A1A'i<:a1I Zevata 
I Oevlct DeJl"irnp.ll,. .. 1 j!tl-Ptrne U. Miidiirliii!iinden: I' Ba~vekSiet Beden Terbiyesi Gene! Direktorlii{{iinden: 

Cenel Direktorlii!liimiiz tertib edecegi bir spor miizesi kiitliphanesine ve 
26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Havdarpasadan ne~redilecek bro~iire konulmak iizere a~aj(Idakl maddelerde gasterilen rna. 

hareket etmck iizere Haydarpa~a - Ankara ve Ankara - Havdarpasa •ra- lurnat ve resimleri toplamak kararmdad1r. Alakab zevatm bu ilammm 
smda 3005 - 3006 numarah giindelik munzam bir volcu katari i~l~me_ge mektub yerine kabul buyurarak laakal 6 X 9 eb'admda bir fotoi(raf ve ter-
boshyacakbr Bu tren Haydarpa~adan 14,05 te hareketle saat 6.55 tf> An- ciimei hallerini • Ankarada, Beden Terbiyesi Gene! Direktorliigu • adresine 
karaya varar·ak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8.20 de g6ncl.ermeler;ni rica ederiz. 
Havdarpo<;ava varacakt1r. 1 ~;r,~s) 1 - :idman ittifakmm te~ckkiiliinden itibaren umum! merkezde, Federas-

1 · • I yonlard• ve diger heyetlerle mmtakalarda ~ahsrms alan zevat 
Istanbul BPJ.,,l;.,esi fHinlarJ 2 Beden terbiyesi ve spor islerine iitedenberi emek vermis alan zevat. 

3 :;limdiye kadar muhtelif sporlarda Tilrkiye rekoru kazanm1~ alan 
sporcular c rekor nevileri kazamlan yer ve tarih .• 

Otobiis imtiyazmm k:tsa bir zaman zarfmda Beled,iyece doji;rudan dogruya 
icrasma kadar ·devam etmek iizere a<;tlmas1 karar la~hrilarak evvelce iHin 
edilen Eminonii • Cihangir otobiis hatb g6riilen liizum iizerine Edirnekaptdan 

I ba$lamak ve mevcud otobiis giizerl(ahmt takib ederek Taksim, S1rascrvi!er 
tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, Taksim, Ayazpa$a, Topkap1, 
Necatibev caddesi, Karak6y, Eminonii ve E<!.irnekap1ya gelmek suretile tesis 
edilecegindcn ruhsatla i$lcmek iizerc • 15 • aded otobiise ihtiyac vard1r. 

Burada otobiis isletmek istiyen ve herhangi bir hatta <;ahsma ruhsab bu
lunmtyan otobiis sahibleri haziranm 10 uncu J<iiniine musadif cumartesi giinii 
ak§amma kadar tasarruf vesikalan bagh oldugu halde bir istida ile Belediye 
Reisligine miiracaat etsinler. ( 3974) -Diiskiinlerevi isminin Dariilacze olirak tevsimjne Umum! 
16/5/939 tarihli toplantlsmda karar verilmi$tir. !Ian olunur. -

Mec!isin 
( 4007) 

Karnesiz otomobil, otobiis, kamyon ve kamyonet kullananlardan ah. 
nacak para cezasm1n 25 liradan be~ liraya tenzili uygun g6riildiigunden 
Umumi Meclisinin 12/5/939 tarihli toplanhsmda karar verilmi§tir. Ilan 
olunur. ( 4009) -Bo$ ve colu arabalarla yiiklii ve yiiksiiz hayvanatm bir marttan eylul 
nihayetine kadar sabahlan saat 8 den 9 a, ak'lllmlar1 saat 17 den 20 ye 
ki$ ir;in 1 te~rinievvelden $Ubat nihayetine kadar sabahlan saat 8 den 9 a, 
ak~amlan •aat 17 den 19 a kadar Karak6y kapriisiinden ge~melerinin men'i 
ve evvclce bu hususa miiteallik miittehaz kararlann bu suretle tadili Daimi 
Enciimenin 12/5/939 tarihli i~timamda kararl~tm~tir. ilan olunur. (4008) 

4 - Muhtelif sporlann milli ekipleri i~in de yer almts ve billi temaslara 
istirak ettirilmi$ alan snorcular. 

5 - Beden terbiyPsi ve spar i<;in eser meydana getirmi~.. gazetelerde ve 
mecmualerda spar muharrirligi yapmi$ ve spor gazetesi clkarm1~ alan 
zevat. • Bu zevatm miimkiinse eserlerinden ve yaztlarmdan hirer 
koleksiyonu birlikte g6ndermeleri rica olunur. ( 3933) 

~-~--~--------~---------------, 
Bugiinden itibaren 
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HUkOmetln l'tlraklle l'letllen Romen hava postalar1 

EMNiYET SUR' AT iSTiRAHAT 
Diinyanm en Modern, Ticari tayyarclerile 

iSTANBUL- BUKRE~ Hava Postas• Seferleri 
istanbul dan : Pazartesi, <;ar$amba ve Cumartesi giinleri saat 8,15 te 

hareketle : Saat 10,30 da Biikn~e muvasalat. 
Ayni mahallere ayni giin muvasalat eden Budape~te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin, Amisterdam, Var~ova ve Parise 
hareket ec!.en tayyarelerle hemen aktarma yap1hr. Biletler, Vagonli, Natta, 
itt. ve Galatada Tahir hanmda Servis Maritim Ramen acentahg1 biiro
sunda satlhr. 



Var1m Litrelik $i$esi 

Saticilara 
0

/o 10 Tenzilat Yapiiir. 

inhisarlar salt$ kamyonlar1ndan, 
~ 

I 
I 
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r. 

Sail$ Magaza ve Depolar1ndan 

isteyiniz. 


