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eh-Rus mUzakereleri i i Sanayiimiz e In 138 
Potemkin diin Var .jovada Siimer Bank1n serntayesine 
miihim beganatta bulundu 58 mil yon lira iliive ediliyor 
«Ankarada yaptig1m gorii~melerden pek ziyade mem~u

num. Bu 2 oriismeler sulhun takviyesine yard1m edecektir>> 

A rupanm cenub kly!Slnda ya~1yan 
v · ~u veya b~ :ahakk~~ altma 

!gilrm<:m<:k hususundak1 tsteklennm kuv
inamnz. Balkanhlar, hiir ya~amak 

mevcudiyeti 1art olan ham maddeye 
bol maliktirler. Liiks'e ve rah'}ta diil· 
olmamak, mahrumiyetten . ytlmamak 

esir olmaktansa iiliimii tercth etmek, 
Balkanh ruhunu tejkil eden ana d~ygu: 
I d H .. a<amak irin 1art olan tkmct ar u. ur y , > d k' 
h dd Balkanhlar arasm a 1 men-am rna e, . I 
faat birligi de yarunadayt per~m emeye 
ham bir halde ortada durup ~uru~or. 
Y almz isteriz lei, Balkanhlan bNiriAe~D:trle-

NADIR 
r Arkan Sa 3 .Utun 3 d~ 

r K1yamet 
Kopuyor 
• • • 

Maurice Dekobra'nrn 
en son ve en heye

canlr romanr 

l 
Pek yakmda 

"Cumhuriyet, te 

Varsova 
' 

Var fovada m illi bayram miinaaebetile yaprlan 
biiyiik ger;id reamine if tirak eden L eh 

piyad e ve topr;u krt' alar~ 

cok • • 
IYI miizakerelerinden 

alindigi bildiriliyor neticeler 
S R fareti erkam tarafmdan karjtlanmtjtlr. Var1ova 10 (a.a. ) - ovyet us~a 

· p k Potemkin, is tasyondan sefarethaneye Hariciye Komiser muavint otem .m 
diin saat 23 te Biikre1ten buraya gehm!-' gitmi1 ve geceyi orada ge~irmi1tir. 

H · · N Mumaileyh, bugiin Var1ovadan ayn-tir. Kendisi istasyonda anc1ye eza • 
R lacakhr. [Arkan Sa. 7 riltun 1 del re:tinin bir miimessilile Sovyet usya se~ .. .. ........... ... .... .. .... , ............................ ........... .......... 

.. M~;i~·~·~anzn bir izahz 
ingilterenin 

hakkmda 

yapbg1 
bir 

Rusyaya 
Tas Ajans1 

mukabil teklif 
teblig ne~retti 

T a1· an 51 devletlerin herbirini ayn ayn gar anti et-Moskova I 0 ( a.a. ) - as 
a1ag1daki tebligi nejrediyor: • melidir. 

«Lond radan alman haberlere gore, 2 - !ngiltere, Sovyetler Birliginin al-
Reuter aianst telsizle yaptig1 ne1riyatta, d1i!t taahhiidlerden dolay1 bir harbe gir
Sovyet tekliflerine kar11 lngilt.erenin ve~- mesi takdirinde, Sovyetler Birligine yar· 
mil oldugu cevabm a1ag1dakt mukabtl d1mda bulunmay1 taahhiid eder. 
teklifleri ihtiva ettigini bildirmi1tir: Salahiyettar Sovyet mahfillerinden a· 

I - Sovyetler Birligi, hemhudud [Arkan Sa. 8 sutun 1 del 
tll l lllllllllllllll l llll l lllllllll ll lllllllllll llllllliii i iiUI 

R~;;~y;d; .... ;iiii bayram 
~ .. ( un huzurunda .Kral Karol' un 

muazzam bir ge~id resmi yapdd1 

1\lilll bayramda ~te~id resmi yapan Rumen lut'alanndan biri 

Biikre~, I 0 {a.a. ) - M illi bayram 30 bin asker, bir~ok tayyar~l~r .ve miihi~ 
miinasebetile Biikre1 civannda kain Cot- mikdarda harb malzemeSI t~tlrak etm11· 
roceni'de Kral Karol'un huzurunda bii- tir. 
yiik bir ge~icf resmi yaptlmtjtlr. Ge~ide [Arkasr Sa. 7 sutun 6 dal 

Bu husustaki kanun layihasi en
ciimenlerden ge~irilerek Meclis 
heyeti umumiyesine sevkedildi 

ll · · k M'lli <:.ef lnonii Karabiik fabrikasrn m temelatma merasiminde Milli 'ktraadrmrzrn teme ennr uran 1 "' . 

1 

1 

Ankara 10 (Telefonla) - Siimer Ban- Siimer Banka verile~ek ;~Jenn b~~~r1 • .. ..................... p ...... , ..... R .............. ;.d··· .. ····· km sennayesme 58 milyon lira ilave ~ ma~ma muktazi tahstsat~n 
5

tem.tr,tdtri· 

Prens 0 Om a a dilmesi takarriir etmi~ ve buna dair Ia- Sumer Ban~m halen 0. mt.) on Ira 

Naibi Yugoslav 

Krall a gorii~tii 

italyan gazeteleri bu se
yahatten memnuniyetle 

bahsediyorlar 
~-- ---------

I 
Prens P aul ve refikast 

R oma 10 {a.a.) - Yugoslavya 
P rensi P aul ile Prenses Olga, diin ak • 

1am halyan topraklanna girmi~ler ve hu
dudda D ue de G enes tarafmdan kar11· 
lanmt§lardtr. 

P rensle P ernses bu sabah saat 9,45 te 
R omaya vast! olmu1 ve K ral, Krali~e ve 
M ussolini tarafmdan kar!1lanm111ardtr. 
Bundan sonra Quirinal sarayma giderek 
R oma valisi P rens Colonna ile Y ugos
lavya kolonisini kabul etmi1tir. 

P rens Paul saat 11 de M ussolini ve 
Kont Ciano ile giirii~;ecektir. 

1 Arkast sa. 7 •iltun 3 tel ........... ........... ................ ...................... 

Papan1n teklifi 

ingiltere, Var~ova ve 
Parisle temaslara ba~lad1 

Londra, I 0 (a. a.) - Papanm te,eb
biisiinii mevzuu bahseden «T imes» ga: 
zetesinin diplom atik muhabiri ezcUmle dt 
yor ki: 

«P apamn bu te~ebbiisiin ii , be1 devlete 
bir uzla,ma teldifi yapmak veyahud kon
ferans halinde umumi bir miizakere a~ll
m asml istemek suretile mi yapacagl he
niiz malum degild1r. !ngiltere, dogru
dan dogruya alakadar olmtyan yegane 
memleket 51fatile, kendi karanm alma· 
dan evvel Fr3nsa ve Polonyamn cevab
lanm beklemektedir. P aris ve Var!ova ile 
daha !imdiden bu bahis etrafmda temasa 

[Arkan sa. 7 sutun 2 del 

'h Meclise verilmi§tir. Bu ilavenin se- olan sermayest bu suretle 138 mtlyon be§ 
~~b~ birlnci be§ YJlhk planla buna ila - yiiz bin liraya ~tkanhm~ oluy{}r. 
vete~ ge~en be~ sene zarfmda Sii~er .. Layiha •. ikbsa~, .M~hy: , .• But~e En : 
Banka vazife olarak verilen i~lerin m - cumenler·nde goru~uldukten sonra he 
tact ve aynca ikinci sanayile~me plimile yeti umumiyeye sevkolunacakttr. 

BiiYiik'"'Miii~i ... M~~~i~i~.d~ 
·diinkii hararetli celse! 

inhisarlar idaresinin biit~esi miizakere edilirken 
rakmm leh ve aleyhinde miinaka~alar oldu 

Ankara 1 0 (T elefonla) - lnhisarlar J kiler de oldugu ve Ziy~. <?evherin bun • 
U "d" ]""" " n1' bu"tresi Mec- lardan nt~tn bahsetmed1gtn1 soranlar bu • mum mu ur ugunun ye ~ 

Iisin bugiinkii toplantlstnda miizakete ve lundu. .. 
k bul I d tdarenin 1939 mali y1h Ziya Gevher tekrar 'o> alarak doktor a o un u. d h" 

fl · · k' '] on 656 bin 468 arkada,]annm rakmm a eta met u sena.11-masra an 1~m se IZ m1 Y · . .. b b 
]ira tahsisat veriliyor, geliri de ?, 763,26~ m yapttklanndan bah1sle «Boy]~ t~! et~ 
I. h · d ']' d Bu"'renm heyeh can kurban I» dedt. Ve tabtblenn Ijtn Sih 1ra ta mm e 1 1yor u. ,, . 'h · · 

· · h kk d birrok hatibler siiz hat tarafmt btrakarak vandat CI etmi umumtyest a tn a > • · • . b h · E" h• 
ld I Z . Gevher <<ranakkale» rakt dii•iinmelenm mevzuu a 'ettt. ger _r a 1 ar. tya .,... > • 1 d d" .... 

derecelerinin indirilmesini' istedi. D iger ijte s1hhat btr ya?~ ah tp van at Ujunu· 
.. 1 lar arasmda yiiksek dereceli i~ki- lecebe tasarruf 1~10 almacak 1lk tedb1r 

soz a an h y k•] · · 1·· kl f I · · d · ]ritz ' rakt bulunmadt!b. kon - olarak Sth at e a etm1n agvt te ' e· 
er I~tn e ya "tun 4 tel 
ak viski, votka, vermut gibi yiikseli u;- [Arkan Sa. 7 •u 

y t ll l lllllllllllllllltiUitllttllllllllllllltlllllllllllllltlllllllllllllll .... -.... r ·n;k ......... kiiYTii s u i c; in 

ucuz elbise yap1ldi 
Siimer Bank 

elbiseleri 
fabrikalarmda haz1rlanan koylii 

360 kuru~ a kadar sa hlacak 
Cumhur Reisimiz ismet inonii, yur -

dun muhtelif ktstmlarmda yapbklan se
yahatte Tiirk koyliisiiniin kolayca ve 
kend , kazancma uygun bir ucuzlukla a
labilecegi bu elbiseye olan ihtiyacma i
§aret, bu hususun siiratle tahahkuku 
i~in etiiC: yaptlmastm emu: b~yurmu~lar
dl. Milli $ef!n verdigi emtr. uzerm: de~
let fabr Jkalarmda Tiirk koylusunun gt
yebilecegi tipte kuma~lar imal olun -
mu~tur. Yaptlan tecrU.b~ler netic~su;.de 
en muvaftk ~ekilde gorulen ve koylu • 
miiziin otedenberi giydigi ~ulaki, ince 
~ayak, kahn ~ayak ve da)Tlah ~ayak ter
cih edilm ' ~tir. Hiikumet, bu kuma§lar -
dan elbise yaptmlarak Tiirk koyliisiine 
hi~bir kar ahnmadan tamamen maliyet 
fiahna verilmesini karar altma almt~ 

ve bu sah~ ve tevzi i~ine de SUmer 
Bankla Ziraat Bankast memur edilm:§
tir . 

S .. Ba k Yerli Mallar Pazarlan umar n .. 
miidiirliigii bu kuma~lardan dart boy ~
zerine elbiseler hazirlatmi~ ve bu elbt
seler diinden itibaren §ehrimizde sah§a 
~tkanlmt~hr. Ayni zamanda bunlardan 
Ankaraya ve Ziraat Bankast~m yurd';"' 
her tarafmdaki ~ubelerine gondertlm~
tir. Elbiselerin maliyet ve sat!§ fiatt ~u-

[Arkan sa. 7 .Utun 3 tel 
Koyliiler i~in haznlanan elbiseyi 

giyc:n bir vatanda~ 
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(~-~.:_:-:eh:-i-:-:r:--v_a~M=e:;;;;;;m=la=k=e=t =:;jH:::-:-a~b_e_r--:-1 e--:r:--1 _) 
Metresini oldiiren Dogru deg il mi? Siit meselesi nas1l 

• Siyasi icmal 

Tarihi roman : 19 Yazan: Kadircan Kafh adamin da vas I Giiriiltile miicadele halledilecek? 
Mahfiruz 

arbk 
bir masal 

« altm kafes » 
diinyasma girmi~ti ; 
de bulunuyordu ! 

Katil Mahmud 12 sene 
hapse mahkum oldu 

ne oldu? j 
Di~ tabibi Suad 1smail Giirkan 

imzasile a!dJglrnlz bir mektubda de-

Bir fabrika yaptlmasma 
ka t'i liizum goriiliiyor 

Y eni ittifak ve ispanya 
fN,. lmanya ile ltalya Milano mol! 
~ katmda kararla§tnchklan siyJ 

ve askeri ittifaka siyasi ve '' 
keri menfaat ve gayeleri bir olan <I 
ger devletleri de almaga 93hj1Yor 
Jar. Bu devletlerden biri 1 aponyadn. S 
kadar var ki 1 aponya Sovyetler Birlig~' 
kar11 Almanya ve ltalya ile askeri oir . 
tifaka hazn ise de donanmasm1 Biif 
Okyanusta Amerikan ve ingiliz don• 
malarma kar§J daima toplu ve hareke 
haz1r bulundurmak istediginden Akdeni 
de yahud Atlas Okyanusunda kendis: 
bahri harekata meebur edeeek taahhli 
Jere giri§mege taraftar bulurunuyor. 

----
Solda kalan dag k1hkh binanm oniin

den ve yan tarafmdan ge<;tiler. T ekrar 
pek hafif ve bsa bir yoku1 ge~tiler. Bu
ralarda araba daha az samhyordu. De
mek ki yollar daha diizgiindii. 

Kethiida kad1n halay1klara hakarak 
kajlannl ~attl. Dort tane beyaz el perde
lere uzand1; minimini arahklar da ka
pandi. 

Arllk yollarda halk yoktu; fa kat a ra
m a birka~ atlmm sagdan ve soldan h1zh 
h1zh ge~tikleri i1itiliyordu. 

Kethiida kadm biraz toparland1; sa<;
lannm kenarlanm, ortiisiinii ve feraeesi
ni diizeltti; govdesini dikle§tirdi. Ayni 
zamanda Mahfiruza gozath. Gene k1z 
bu bak1,m bir emir hatta bir ihtar oldu
iunu hem en sezdi; o da toparland1 ve 
kendisine ~eki diizen verdi. 

Kalbi daha ~ole ~arpJYordu; <;iinkii sa
raya pek yakla1hklanna Jiiphe yoktu. 

Art1k hie; bir1ey gormiiyordu. 
Sekiz on adam yiiksekligindeki «BabJ 

Hiimayull1> ba!hba11na bir kaleden fark
sJZCII. Kapmm ve iistiindeki iki lr.ath bii
yiilr. hinanm sag ve solunda saraym kahn 
duvarlan, kule ve mazgallan uzamp gi
diyordu. Mahfiruz eger bunlan gorebil
se heniiz olmeden ~lr. geni1 ve siislU bir 
mezara girdigini anhyacak; bun dan iir· 
keeek, helki esireinin yanmda ilcen yaphk

gilerek seliim veriyorlard1. 
En sonra <1harem>> in ciimle kapJSl 

goriindii; ag1r ve lun<;tan kanatlar yava1 
yava1 a<;1ldL «Nobetyeri» ne girdiler. 
Sagdaki <ed Ustiinde oturan haremagale· 
n yerlerinden fnlad1lar; diizgiin bir Mf 
yaptdar. Onlarm kars1smda !asian biiyiik 
bir tezgah vard1; iistiine bakn sahanlar
la dolu bir~ok bak1r tepsiler konmu<tu; 
sahanlann kapaklan arasmdan belli he
lirsiz bugular slZlyor; hafif bir yemek ko
kusu h:vaya yay1hyordu. Kethiida kadm 
ge<;tikten sonra o tepsiler de «Askap1s1» 
nd•n eariyeler dairesine tajlmyordu. 

Pembeler i~indeki kmak bir eariye 
Kethiida kadma doiiru kojarak geldi: 

Sizi Valide Sultan aramljtl. 
- Ne zaman) 
- Bir saat kadar oldu. 
- Aeaba nic;in? 
Cariye bir ad1m daha yakla§arak se

sini k1sh: 
Efendimizin gene hn<;mhg1 iistiin-

de ... 

niliyor ki: I 
Fatihte bir ay beraber ya§adgt Hati - cCagaloglunda oturuyorum, Sa-

eeyi sek,z yerinden bt~akla yarahyarak bahlan seyyi'r sahe1!ar, erkenden ) 
oldiirmekten su~lu Mahmudun muha - feryada ba~hyorlar. Saat sekizden I 
kemesinde, istanbul Ag1reeza mahkeme- evvel giiriilti.i edilmesi menedil -
si, karar101 diin ak§am bildirdi. misti. Aeaba bu ahkam kaldmld1 

Hatiee, Rifat isminde birile ya~arken rn1? Seyyar sahe1lar arasmda etegi 
ona dar~lrn1~, Mahmudun yanma gel • tutu~rnU§ gibi nara atarak mal sa -
rni§, b!r ay Mahmudla oturduktan son- tanlarm feryadt ayuka ~1kmakta -
ra tekrar barJ§bg, Rifatm yanma git - d1r. istanbul halkmm selamet ve 
rni§. Bundan dolaYJ kin besliyen Mah- ist'rahati namma bu hususta Bele-
mud, Muzaffer isminde birine elli ku- diyenin nazar1 dikkatini eelbetme -
ru§ mukabilinde rehin b1rakhgt bJ~ag1n1 nizi rica ederim.> 
alarak, b:r geee Fatihte Rifatm evinin Hakikaten seyyar sabeJ!ann, sa- I 
kaplSlm k1rm1§, Hatieeyi oldiirdiikten bahm alaea karanhgmda ba§hyan \ 
sonra iistiine kan su;nyan ayakkabtlar~- ve geceyansma kadar devam eden 
m orada b1rakarak Erenkoyiine ka~m1~. nara ve feryadlanndan istanbul 
Bir miiddet aranmt§, orada ~ahhklar a- halk1 90k rahatstz olmakta, huzur 
rasma saklanml§ vaziyette ele ge9mi§. ve si.ik(meti kaybetmektedir. Bele-

Mahkemede su9lu oldugunu inkar e- diye evvelce, bu gibi esnafm sa -
diyor, vak'a zamam o yere gidenin ken- at st>kizden evvel sab§a ~1kmama -
disi olmad1g,m soyliiyardu. Mahkeme, larmt ve mallanm da, halkt rahat-
bu miidafaaYJ reddetmi§, diger taraftan 1 SIZ etmiyecek ~ekilde yava§ sesle 
vak'ada taammi.id gormemi§tir. Abbas satmalanm karar alhna almJ§h. 1 
oglu Mahmudu kasden ve tehevviiren ! Fakat bu karar, bi.rka9 giin tatbik ~ 
kadmJ oldiirmekten on sekiz sene hapse ~ edildikten sonra unutuldu, giiriil • ( 
mahkiim etmi§se de, arada kadmm bir I tii ile miieadele i§i de suya dii§mii§ 

! oldu. I Yaaa .. ~ miiddet Mahmudun yanma gelip sonra 
d S •- k It Sabahtan geeeyanlarma kadar I Kar•tda altm yo! var 1. ua ma .e- te rar Rifata gitmesini cezaYJ aza lCl 

' b · dd · · 'k' fstanbul halkma bir dakika bile si.i-merler birbirinin ardmda malan1yor; git- se eb saym1~, eeza ml.i etmt on 1 1 se-
. d' · t' A 1 m· nza kO.n ve huzur vermiyen bu seyyar tikre 1•1k azald1g1 i<;in sonu goriinmiiyor· neye m 1rm~ 11'. ynea, gece ey 

• ' hilrlfma mesken masuniyetini ihlalden satlCllan bir nizam ve intizam alh-
du It hk. 1 1 b na almak ve hallu bunlann iz'acm-.Kethu''da adm hlzlandJ. Soldaki kapi- a 1 aya rna urn o an SU9 unun u eeza-

Sl, ci.iriimlerin i9tima! kaidesine gore ii9 dan kurtarmak zamam gelmistir. 

Si.it mi.itehasSJS heyeti, diin Belediyede 
bir toplanll yapml§tlr. 1stanbulun silt 
ihtiyae1 daha ziyade Trakya ve havali
sinden gelen siitlerle temin edildigi i~in 
heyet, Trakyaya miicavir koylerin siit 
istihsal vaziyetini tetkik ettigi gibi bu
giin de tiskiidara giderek bu i§le me§gul 
olaeak ve bugiinlerde raporunu haZir -
lamaga bashyaeaktJr. Maamafih siit fab
rikasl tesisine esas itibarile kat'i liizum 
goriilmektedir. istanbulun siit sarfiyall 
giinde 30,000 litredir. 

I 
Yap1lacak fabrika, il'eride 100,000 lit

reye ~1kanlabilmek i.izere §imdilik 50 
bin litrelik olaeakhr. 

Diger taraftan Belediye isti§are he
yeti de silt i§l hakkmda raporunu ver -
mek iizeredir. Bu heyet de siiti.in behe
mehal kapah ~i§elerdc sablmas1 liizu -
munu ileri surerek bunun ic;in ii~ yerde 
tesisat viieude getirilmesini ve Beledi • 
yen'n de i§tirak edeeegi bir §irket va • 
sJtasile bu i§in go'"ilmesini istemekte
dir. 

Her nekadar evvelee de boyle bir tee
rube yapllml§Sa da bu teeriibenin fenni 
bir §ekilde eereyan etmedigi anla§Jl -
m1~br. 

SEI/IR ISLF.RI 

Bahkpazarmda yik.ilacak 

Avrupa k1t'asmda da Almanya U 
ftalya kendilerine gerek dahili rejimle 
gerek askeri ve hariei siyasetleri itibar 
beraberee yiiriiyeeek miittefikler bulmal 
ta zorluk c;ekmektedirler. Macaristan 
Ba§Vekilile Hariciye Nazmnm ahir 
Romaya ve Berline yapbklan seyahatl 
rin netieesi olarak Alman - halyan ittif 
kma gittik~e yakmla§Jyorsa da bu devl 

miihim bir kuvvet say1lmaz. Yugoslav) 
siyasetini heniiz mihvere uyduramam1j11r 

Maear Ba§vekili Berlinden doner diin 

mez meb' usan meclisini dagJtml§hr. Ye 
Maear meclisi; ftalyada ilga edilen me 
usan meclisi yerine te§kil edilen ve amei 
ve patronlann beraberee bulundukla 
mesleki eemiyetlerle fa1ist tejekkiillcrin 
den meydana gelen te1rii heyetin ayni 
laeakhr. 

lanm tekrarhyaeakh. 
Y an karanhga girdiler; tekerlek ve 

nal sesleri yiizlerce defa biiyiiyerelr. ara· 
banm ic;inde ugulduyordu. Bab1 Hiima
yunun i~inde, ilci tarafmda iki biiyiik ka
plsl olan ve buralardan iist htlara ~~~~a
lan «arahk yeri7> nden ge<;iyorlardJ. 

dan girinee dort ko1eli, iistii a~1k, <;evresi aya indirilip, on iki seneye ii<; ay kahl-
1 

Seyyar sahc1lar, mallarmt peka!A 
mermer direkli ve revaklarla dolu «ha· mi~hr. Su~lu, ~mme hizmetler;nden mii- saat dokuzdan sonra da ve yava~ Eminoniiniin Bahkpazan istikame • 
rem tajh~'> na varmJjlardJ. Yerler mer· ebbeden rnemnu tutulacakbr. Mahkii • ~' sesle de satabilirler. Bunun i~in Iinde ve ki.i9iik mes9id civarmdaki ada-

diikkanlar 
l spanya A lman - halyan ittifaktn 

giinden giine uymaya ~aiJjmaktadtr. AY 
lardanberi bsa fasJlalarla ltalyada bul 
narak Almanya • l talya askeri ittifak1~ 
meydana getirmekte ba1hea ami! bulunaP 
Prusya Ba1vekili Mare1al Goring §imdl 
lspanyaya gitmi1tir. Buradaki zaler ge" 
~id resimlerine i§tirak edip etmiyeeegi bel'! 
li degilse de G eneral Franko ile goriijerel 
ikiler ittifakm1 bir Almanya - ftalya'l 
lspanya askeri ittifak1 1ekline sokmai\1 
~ai J1aeag1 a§ikard1r. , 

Pek ince bir <;iz.giden ba§ka arahi!J ol· 
mwan perdeyi birdenbire bir ~ift kara el 
tuttu; a~h; i~eriye simsiyah, gozlerinin 
beyazlan bol ve k1lslz bir yiiz girdi. lki 
halay1g1 siizdii; gene k1za dikkatle baktJ; 
kethiida kad1nla kar!Ila1mca eller a1ag1 
dii•ti.i; bas da ense gori.iniineiye kadar i
~ildi; perdelerin arasmdan s1ynhp kay· 
boldu. 

Arabae1 kam~JYl sallad1. 
Arabanm i~i ayqmland1.; kulak!t.ri 1 n

gu1datan tekerlek ve nal giiriiltiisii arhk 
'"' klara abediyordu. 

Kethiida kadm daha serbest bir h'al ta· 
k•nd1, perdeler biraz araland1. Simdi sag
da uzun bir duvar ve bu duvar boyunca 
k·remitli bir dam goriiniiyordu; birbiri
~e ~apraz yollar arasmdaki otlar yan ya
nya sararmijll. ;iurada burada geni1 gov· 
deli yiiksek cmarlar vard1. Gelip ge~en, Y~ 
hud kosu talimleri yapan atlann nal ses· 
leri pek boguk, adeta silikti. 

Orta kapmm kuleleri oniinde alh ye· 
silli, palah k1heh kap1e1lar saf kurmu!" 
lard1. Araba ge~erken gozlerini indiriyor· 
lar, yere bakworlad1. Y eniden perdeler 
a<;lld1 ve simsiyah bir yiiz goriindii. Sim· 
siyah bakljlarile arabanm i~ine goz gez
dirdi; egilerek ~ekildi. 

«ikineiyer~ in amhk servileri ve diger 
agaclan yollara koyu golgeler serpiyodu. 

Sagdaki yolun uettnda avluyu <;evrele
yen mermer revaklardan birka~1 gori.inii· 
yordu. Kar11ki yolun sonunda kurju.n 
kubbeli, revakh, geni1 c;ahh, tek kath b1r 
bina vard1. Araba soldaki yola saph, baz1 
kum tanelerini <;Jhrdataralc, yere dokiil· 
mii olan kuru yapraklan lu§ndatarak i
lerledi. 

Araba durdu. 
Perdeler ae1ldJ. fki gene haremagasl 

hem en ko§tul~r; beraber getirdikleri do~t 
basamakh, klrmm lcilim kaph kii~Uk b!r 
merdiveni arabanm yan tarafma, a~1lan 
perdenin dibine koydular. 

lki halay1k h11la indiler; iki tarafta 
durdular. Kethiida kadm inerken uzun e
tegini, Mahfiruz inerken de elini tuttu
lar; 5imdi Kethiida kadm onde oldugu, 
diiierleri de onun etegini tuttuklan haldt 
hiiviik ve demir bir kapmm mermer esi
gini g~iyorlard1. Harem agalan iki ta
rafta saf kurmuslar; elleri gogiislerind• 
ve gozleri verde, dimdik, bmJidamadan 
duruvorlard1. 

o"emir kap1 ag1r ag1r ve glelrtl ile ka-
pandi. , . , . ... 

Mahfiruzun kalbi hoplad1; 1~101 <;ek,J. 

mer dojenmi1ti ve gidip gelenlerin dU,me miyet miiddeti kadar rnaheuriyet altm- ·. mutlaka civak ci,vak bag1rmak, na- Y' ihtiva eden diikkanlann YJkllmasma 
meleri i~in minimini oyuklar ac;Jimllh. da bulundurulacaktll'. 60 lira hare ode- ra atmak laz1rn degildir. Bele<Lye, ba§lanmak iizeredir. Bunlardan be~ diik-
Kenardaki giizel c;e1meden su damhyor· yeeek, su~ delili olan kan lekeli ayak • hall<Jn sel~meti namma bu i§e bir kan sahibine diikkiin paralan verilmi§-

kl d k b I k d . · ·1 kt' s 1 t• nihayet , ... -rm£'1idir, divoru?.. · 0 d k 'd lol · · d du; muslugun iki tarafmdalci oyu ar a a 1 ar en lSlne verJ ece tr. u~ a e 1 ' hr. ra a i mes~J in Yl masJ t~m e 
zineirle duvara bagh iki giimii1 tas du- olan bt9ak bulunamadJgmdan, musa • ~~. Dogru degiJ mi? '; Evkaf nezdinde te§ebbiisatta bulunul • 
ruyordu. Adlm basmda hadJm agalarma deresi karar altma ahnamami§llr, Refik, 1,\,""""""""""""""-"""---"""""'.....,..,."""'~ mu§tur. 

k b. .. .. 1 Salim, Sadeddin taraflanndan verilen ~ d 1 
raslamyordu; ortahkta en kiic;i.i 1r guru - KOLTOR ISLER/ Arabalarda yapdacak ta i at d I I k' k bu karann, katil suc;unda cezay1 azal -
tii yoktu. Burada 

0 
•1an ar san 

1 
aya • bet sebeb giiriilmesi ciheti, cekseriyct- Asfalt yollarm bozulmamas1 i~in Be-

larml basm1yorlar; yere yakm uc;an ku· le> dir. Daha fazla ceza verilmesinden K1dem zamm1 alan lediye yiik arabalan hakkmda bir tali -
lang:Jclar gibi siizUIUyorlardJ. . . korktugu anla~Jlan Mahmud, karan og- muallimler matname yapml§h. Bu talimatnameye 

Soldaki kap!dan kiic;iilc bir dehhze gn·j renince sevineini sakhyamami§, mah • nazaran arabalar tekerleklerindeki yay-
1 k 1 d km t 1 Bu sene ilk tedrisat muallimlerinden di er. erne sa onun an giilerek ~~ 1§ Jr. Jan 90galtaeaklar ve bu yollan tahrib 
K h d k d h I kl I " hf' 900 ki•i k1dem zamm1 gormii§tiir. Bu et ii a a In a ay1 ar a 1•• • nuza • etmiyeeek §ekilde tadilat yapaeaklard1. U d M OTEFERR/K husustaki lisle Maarif Vekaleti tarafm-orada beklemelerini i1aret etti. e a ve Halen §ehrimizde 4500 yiik arabas1 var-

sag" daki kap!ya yiiriidii; iki yajl:ea kadmm I . f . I . dan tasdik edildiginden yakmda Maarif 
V a inin te h§ en miidi.ir!ii5iine J:6nderilecektir. Zamlar orta1Jnd~l\ ge~erek esigi t!tl. Vali Lutf! K1rdar diin tiskiidara gide- ~ V'V ... 

Mahliruz hayran hayran etrafa l,alu- eylulden itibaren muallimlere verilme-
rck o havaliyi tefti§ etmi§ ve tiskiidar 

Yor,· burada kalabahk ic;inde JssJzhk bu· g~ ba§lanacakhr. 
, Tahsil •ubesinin temel atma merasimin-

'uyor"u. •' 
1 

' ' ' Maarif m iifetti•leri I 0 de haz1r bulunmU§tUr, Y 

Y anm sa at kadar boyle gec;ti ve ket- Kartalda f1st1k yetittiriliyor 
huda kadm Valide Sultan odasmm ka
plsJnda goriindii; i1aret parmagm1 oyoa
tarak Mahliruzu c;agud1. 

Oradakilerin gozleri kalblerindelci kJs
kanehk hi<lerini belli eden panlt1larla gene 
klll adeta didik didik ediyorlard1. 

Kartal ve Biiyiikadada Anteb f1shg1 
yeti~tirilmesi kararla§tmlml§ ve yabani 
agaelar bu ftsllga a§Jlanarak iyi netiee
ler ahnmt~llr. Aynea her iki mahalde de 
mandalin bah~esi tesis edilmi§tir. 

T evzi edilen fidanlar 
Biiyiikdere Meyva fidanhgmda bu 

sene parah ve parastz olarak 42,230 a
ded mevya fidam tevzi edilmi§tir. 

Hava Kurumu umumi 
kongreai 

Bu aYJn yirmi be§inde Ankarada top
lanaeak olan Hava Kurumu umumi kon
gresi tejrinisani ayma tehir edilmi§tir. 

Sirkeci garmm etraf1 a~1hyor 

Maarif Vekflleti umumi miifetti~ ade-
dini arllrmaga karar verdiginden yeni 
bir kadro haz1rlanml§hr. Bu kadroya 
gore yeniden 10 umuml miifteti§ alma
eakllr. Miifetti§ler daha ziyade lise 
miidiirleri arasmdan se<;ilecektir. ._,.,_ 

<;aki ile yaralad1 
Ortakoyde Koyard1 sokag,nda oturan" 

Mustafa ile Be§ikta§ta Ylldtz eaddesin
de oturan Ramazan b1r meseleden dolay1 
kavgaya ba§lamJ§lardir. 

Bu s1rada Ramazan, 9aklSlm ~ekerek 
Mustafay1 sol bogriinden yaralamJ§hr. 
Vak'ay1 mi.itcakib Ramazan yakalanm1~, 
Mustafa da hastaneye kaldmlarak teda
vi altma almml§IIr. 

d1r. Fakat bunlar heniiz arabalarmda 
Belediye talimatnames·ne uygun tadil&t 
yapmamJ§Iardlr. Asfalt yollarm ~ogal -
maga ba§lamaSI iizerine talimatnamenin 
tatbikma gegilecek ve arabalarda ieab 
eden tadilalln yap1lmasJ i~in kat'i teb
ligat yapJ!aeakllr. 

Belediye zab1tan talimatna
meaine ilave edilen madde 
istanbul Belediyesinden: 
Beled•ye zab1tast talimatnamcsine a

§agJdaki madde ilave edilmi§tir. ilan o
lunur. 

Madde ,- Biliimum dilkkan ve miies
seselerde azam! fiatlar muayyen me -
vaddm narktan fazlaya ve narka gayri
tabi mevaddm da etiketlerinde yaz1h 
fiatlardan ziyadeye diikkan ve miiessese 
sahibleri veya memur miistahdemleri 
ve yahut yerlerine ikame edeeekleri 
kimsel& tarafmdan salllmast memnu
dur. 

Gene k1z ic;eri girdigi zaman her ta
rafl, ipek, atlas, altm ijlemeler ve ya ld1z· 
Jar ic;inde, fakat yan karanhk buldu. Tam 
kars1da ii•tii ortiilii ve lcenarlan mma sa· 
eakh geni1 bir sedir vard1. Bu sedirde el· 
li yaslannda beyaz yiizlii, sac;lanna leu 
dii1mii1 bir kadm bajida1 oturuyordu. 
Ba1ma hafif ve inee bir kavuk 1elclinde 
beyaz tiilbend dolam11h. Bunlann lcenar
lanna bir<;ok ineilerden minimini sacak· 
Jar yapiim1•h. Sonra herbiri nohuddan 
daha biiviik bir dizi inei bir JQhktan oteki 
1akai!a kadar uzamyordu. Alnmdai k1s· 
mm iistiinde fmd1k kadar bir ziimriid, et
rafmda ondan daha kiic~k. fakat S(O~a.hr.~ 
elmaslar parhyordu. Gerd•'llnd"kl mel 
dizileri beste:1 a~a~1 de~ildi. lpekli ve al· 
hn i1lemeli mavi elbisesinin dii~m•leri 
de hep elmas ve ineilerden yap1lm~<h. 

Devlet Demiryollan idaresi Sirkeeide 
esas gar binasmm etraftm a9hrmaga 
ba§lamljhr. Garm etrafmda iitedenberi 
meveud parmakhklar kahnlmaktad1r. 

Letonyahlar sehrimizde 
' 

bir • serg1 a~blar 

Renk renk mueevherlerle islenmi1 o1an 
!(enis~e bir altm komer belini s1k1yo•du. 
Arkasmdaki benekli kiirkiin de ~r tara
fmda, her renkte miicevher serpintil•ri 

goze ~arp1yordu. Gerek alt ve gerek list 
elbi«sinin ttekleri giizel km1mlarh se
dirden dokiiliiyor; uclan yerdeki ipek h2.
lmm bir ken1rmda kiimeleniyordu. 

Bu. ~ekme burunlu, kiieiik ag1zk ka· 
!mea dudakh, ac1k ren kte iri rna vi gozhi 
hevaz kadm «Valide Safiye Sultan» d1. 

Mahfiruz, onun oniinde egildi ve dur
du. 

Saliye Sultan !!071t'rini hiizerelc gene 
k121 ha•tan anlla kadar yavaj yavas ve 
birka~ hr. siizdii. Sag1nda ve ayalcta du
ran kethiida kadma: 

Y erli mallar sergiai i~in 
haz1rhk 

Vali, Lutfi K1rdar, Ankaraya son se
yahatinde, !stanbulda bu sene kurula • 
eak serginin fevkalade bir jekilde olma
Sl ve Tiirk milli sanayiinin tekamiiliinii 
hakkile temsil edebilmesi iizerinde ala
kadar Vekitletlerle temasta bulunmu§tu. 

Bu sene sergi 90k geni~ olaca~mdan 
§imdiden yer tevziine ba•lanmJ§hr. Sii
mer Bank ve inhisarlar idaresi plan ii
zerinde yerlerini alml§lard~r. Siimer 
Bank fabrikalarmm devlet sanayiinin 
biiti.in inceliklerini temsilen serg'de yer 
almas1 hiikiimetc;e bildirildiginden ban
kaya ge9en senclere nazaran daha ge -
ni§ yer verilmi§tir. 

Bu seneki sergide ilk defa faa! maki
neler kurulaeakhr. Bilhassa Devlet Zi
raat !~lctmeleri kurumu sergiye maki -
nelerile gelmektedir. 

General F ranko boyle nazik bir andal 
lspanyadaki ltalyan fukalannm ve AH 
man iht1sas heyetlerinin memleketlerine 
donmemeleri ve her ihtimale kar11 lspan' 
yada bulunmalan i~in Madridde yap1Ja· 
cak biiyiik zafer alay1m bir daha tehtt 
etmi~tir. 

Y eni !spanya; kendi harici tabiye;inl 
mihvere ve bunun taraftarlarma uydur• 
mak i~in Hariciye Nazm vas1tasile M;J• 
letler Cemiyeti umumi k.itibligine ispan·' 
yanm bu miiessesenin azal1gmdan <;ekildi
gini res men bildirmi§tir. ;limdiden bu :nU' 1 

essese ile her tii rlii alakasm1 kesmi§ ve hat· 
ta eumhuriyet~ilerin ~1kanp Cenevreye 
gonderdikleri ispanyol ressamlannm !"' 
heserlerini alelacele Milletler Cemiyeti 
dairesinden geri alml§tlr. 

1spanyanm ~ekilmesile Milletler Cemi• 
yeti azas1 bulunan altml! ij~ devletten 
1imdiye kadar ~1kanlann sayiSl on doku· 
za balig olmu!tur. Hi~bir zaman azahgl 
kabul etmiyen Amerika Miittehid Hiiku· 
metleri Cumhuriyeti bu hesaba dahil de' 
gildir. Macaristanla eenubi Amerika 
devletlerinden Peru daha ge~en aym on 
ikisinde Milletler Cemiyetinden ~ekilmi§' 
lerdi. 

lspanya hakikaten Almanya - l:alya 
a•keri ittifakma girdigi zaman 24 milyon 
niifuslu bir devlet olmak ve bahusus Ak• 
denizin kapisl Cebeliittank bogazmm iki 
taraf1na hakim bulunmak itibarile Avr.ma 
politikasJ Uzerinde olduk~a miihim bir te' 
sir yapabileeektir. 

Muharrem F eyzi TOG 4 Y 

Rak1 §i§esile 
$chzadeba§t eaddesinden ge~mekte 

olan fotograf91 Cemalle Leman, Samat· 
yah Hiisnu isminde birinin sokaga f1r • 
latttg, rak1 §isesile ayaklanndan yara • 
lanmi~lardlr. Su9lu Hiisnii yakalanml§" 
hr. 

Kalb sektesinden oliim . 
"<i§anta§mda oturan ve Tc§vikiye ea· 

rn1i miiezzinligini yapan 71 ya§larmda I 

Abdurrahman, evvelk giin saat 12 de og· 
le namazt i~in camide bulundugu s1rada 
birdenbire iizerine fenahk gelmi§ ve bir 
kenara dii§erek olmii§tiir. 

Mermer di,ekler. alhn yald1zh kemer- --------------...., 
l.r, bak1ldlkca gozleri <;eken o pml pwl 
yejil ~iniler, bak11lan !8§Jrtan o renk renk 

(Arkast var> 

Sergide, Eti Bank da geni§ bir salon 
almaktadtr. !~ Bankast ge9en seneki sa
lonunu tutaeakbr. 

El dokuma tezgahlar1 

D!in 11~1!an Letonya ser2'isinden !:!ir ''o•e ve >... ' lli k1yafetile bir Let on k1zt 

Letonya ihraeat mallan seyyar ni.i -1 Vali muavini Hiidai Karataban k:sa 
mune sergisi, diin sabah serginin kuru!- bir nutukla mukabele ederek muvaffa
dugu Denizbankm yoleu salonu binasm- kiyet temennisinde bulunmu§tur. Bu -
da a~IIml§llr. Bu miinasebetle yap1lan nu miiteak1b Letonya kolonisi namma 
merasimde davetli olarak Vali namma Leton milli k1yafetinde bir kii~iik k1z 
muavin Hiidai Kaartaban, Merkez Ku- Vali muavinine bir buket takdim et -
mandan muavini, Tiirkofis miidiiri.i na· mi§tir. 

Yap1lan muayene netieesinde bu ani 
iiliimiin kalb sektesinden vukua geldi~i 
tespit olunmu§ ve defnine ruhsat veri! · 
rni§tir. 

ve zarif yaz1lar ... 
Mahfiruz yiiriiyordu. 
Nereye Ridiyordu) Ne olaeaktJ) 
Bunlw dii1iinmiivordu; o bir ma•al 

di;nyasma girmi1ti. Daha dogrusu art1k 
«altm lcafes» te bulunuyordu. 

l<1g1 yukardan alan lcoridorlardan 
ge~tiler; bronzdan, ceviz veya selvi a~a
emdan yap1lm11 olan kap1lardan girdiler. 
Bunlardan herbirinin sagmda ve solun
da simsiyah, yahud kahverengi harema
galan ellerini gogiislerine c;aprazlayarak, 
belleri baeaklarma amud olacak kadar e-

,.,.,.. a 

Zogonun karde§i geldi 
Eski Arnavud Krahnm ablas1 Pren

scs Adilc diin sabahki konvansiyonel 
trenile Yunanistandan §ehrimize gelmi§ 
ve Perapalas oteline giderek karde§ine 
misafir olmujtur. 

Kaza kur~unu 
Silivrinin Sinekli kiiyiinden Mustafa 

Ak isminde bir ~ah1s. ayni koyde Abuzer 
ism'ndeki §ahsm ~obam Si.ileymant ka
zaen ~ifte ile goziinden vurmujtur. Kur
§un Siileymamn ba§ml delerek 91krnl§· 
hr. Yarah hastaneye yatmlml§, Mustafa 
tevkif edilmi§tir, 

!khsad Vekaleti ki.i9iik san'atlar mLi
di.irii Neeati §ehrimize gelmi§ ve diin 
Tiearet Odasmda dokuma sanayii er -
bab1 kii~iik san'atlar miidiiri.iniin riya -
seti altmda bir toplanh yapmi§lardtr. 

Diinkii toplanbda uzun miiddctten -
beri iizerinde me§gul olunan standard 
tip el dokuma tezglihmm son §ekli etra
fmda gorii~iilmii§tiir. Bu dokuma tez • 
g~hlan devlet tarafmdan yaptmhp koy
liiye tevzi edileeektir. $imdiye kadar bir 
ka~ model hazlrlanmi§Ilr. Fakat en pra
tik ve kullamjh jeklin bulunmasma 9a
h~Jlmaktad1r. Diln rneveud modeller ye
niden tetkik edilmi§tir, 

mma N ecmeddin Meto, Tiearet ve Sana
yi Odast birinci reisi Mithat Nemli ve 
§ehrimiz:n tamnmJ§ simalarile mat -
buat erkam bulunuyordu. 

Sergi, Letonya General konsolosu A. 
Kaeens tarafmdan siiylenen bir nutukla 
a~Jimi§Ilr. General konsolos bu nutkun
da Letonya sergisinin kuruiU§una gos • 
terilen alaka ve kolayhktan dolaYJ Tiir
kiye Cumhuriyeti hiikiimetine te§ek -
kiirden sonra iki memleketin ikhsadi 
miinasebatmm inki§afmm ~ok faydah 
netieeler verebileeegini kayd ve sergi
ye gelmek liitfunda bulunan Vali mua
vinine te§ekkiir etmi§tir, 

Letonya sergisi kii9i.ik olmakla bera
ber Balhk denizinin bu kii9iik mem -
leketinin zenginlik ve sanayi eserlerini 
eanlandJrmaktadJr. Sergide kiig1d, deri, 
agae, kimya, seramik, tutkal, §eker, 
konserve ve bilhassa kau<;uk sanayiine 
tahsis edilen kii§lerin her biri iizerinde 

Bir Alman H ariciye memur" , 
geldi 

Almanya Harieiye Nezarcti mi.i§avir· 
lerinden Valther Heide diin sabahki 
Avrupa ekspresile §ehrimize gelmi§tir. 

ayn ayn durulmaga ve dikketle tetkike h 
degerli bulunmaktad1r. Bu ko§eler Le-

1 
===C= u m U f I Y e t 

ton sanayiinin yiiksekJ,gini gosterdigi N!ishasJ 5 kuru;tur 
gibi toprak mahsunerine aynlan ko§e Abone seraiti I ~r~iye 
de hayli zengindir. , J 1~ 1n 

Sergi gezildikten sonra misafirler bii- Senelik 1400 Kr. 
fede izaz edilmi§ ve sergi ogleden sonra Alb ayhk 750 • 
umuma a91lmJ~!lr. Letonya sergisi bu tic ayhk 400 • 
a~am kapanacakhr. Bir ayhk 150 • 

Haric 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 
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SON HABERLER. 

Beynelmilel eczaciiik 
ve tababet kongresi 

Va~ingtonda a~1lan kongrede Amerikamn harici 
siyaseti hakkmda miihim bir nutuk soylendi 

Va~ington, 10 (a.a.)- Haric.iye Ne- reketi yapmaga ve biitiin gayretlerimi7i 
lareti Miislejart Messermith, onuncu bey· medeniyetin temelta§J iizerinde devamh 
nelmilel tababet ve eczacthk ko~gresini bir sulh binast insasma tevcih etmege ha
a~mt§hr. Bu kongreye 32 memleketin ztr ve miite,.,ayiliz, medeniyetin temel-
tniimessilleri i1tirak etmi1tir. last, sudur: «Verilmi1 soze riayel>> 

Messermith, merasimde ham !:mluna· Hull'iin nutkunda ilmin hudud ve feda-
nuyacak olan Hull'iin bu miinasebetle karhk ruhunun hicbir sm1r tammamakta 
bamlam11 oldugu nutku okumu1tur. olduguna isaret etmekte ve samiinden 

Bu nutuk Avrupanm halihamdaki huh harb facaviinin ortadan kalkacalfma sa· 
ramna telmih etmektedir. Nutukta deni- hid olacak ~iinii namlamalan icin elle
liyor ki: rinden geleni yaomalanm istem~k maksa-

«- Kongreniz, cihanin endise i~inde dile biitiin milletlere yapacag1 miiraca
bulundugu vahim bir anda toplantyor. atte kendisine iltihak etmelerini istemek
Yeryiiziindeki milletler, son derecede tedir. 
tniihim bir karar ittihaz etmek mecburi- Ruzvelt d• bir mesai gondercrek kon
Yii.tinde bulunuyorlar. Bu karar, miis- feran•m sarferl•re!ii mesainin biitiin d;;". 
takbel nesillerin havat ve mukadderah yaya. miitehbil menfaatlere miit,-.llik 
iizerinde tesir icra edecektir. me<eleleri miinkere kin miisterek dost· 

Milletler, istirablara ve ikhsadi baktm· luk e<a<tna i•tinaden vaOJlac"k olan too
dan inhilale sevkedecek olan harbe dog- lant•larm miinakasadan azade olan fay
ru gotiiren yo! ile sulha dogru gotiiren dalanm ispat edecegi kanaatini izhar ey· 
Yoldan birini tercih etmek mecburiyetin- lemi,tir. 
dedirler. ltlari r.•lahat pl;;nr 

Hicbir zaman te§ekkiiliiniiziin ruhu o- Va,ington, 10 (a.a.)- Ruzvelt. kon· 
lan uliivviicenab, sempati ve anla1ma grenin halihamdaki i~tima devre<inin so
gibi yiiksek idealleri beynelmilel miina· nunda miizakere ed;lecek olan idari t<la
sebetlere · tatbik etmek ihtiyact bugiinkii hat planmt bnareve tevdi etmistir. Plan
kadar 1iddetle hissedilmis degildir.>> da senede 1.250.000 dolarltk tasarruf 

Nutuk Amerikamn adalete ve hakb yaptlmast dPrni! edilmektedir. 
hiirmete miistenid olan «beynelmilel ni- Komiir ihtilii.lr 
zam» a olan iman ve itimadmt teyid et- Vasino:ton, 10 (a. a.) - Ruzve1t. kO.. 
tikten sonra soyle demektedir: miir madenleri ihtili\fmda binat hakem-

«- Bizler Amerikada diinyanm bii- lik edecektir. Bu ihtilaf Amerikamn 1i· 
tiin milletlerile sulh halinde yasama~J ar· mal mmtakasmda miinakalah sekteve ug 
zu ediyoruz. Ayni derecede miisavi ola- ratmak tehli'<.,ini po<termekt•dir. R•isi
rak konferan•larda toplanacak olan mil- cumbur, 1, NaZin Madam Perkins ile 
lotlerin aralanndaki ihtilaflan d~·tano bir <endikalarm miimmillerini amele ve 
surPtle halleclebileceklerini zann•divoruz. patronlann murahhaslanm Beyaz saraya 

Biz, bir dostluk ve hiirmetkarltk ha· dave! etmijtir. 
· · .mn"""''l'lll ,, ~!. ,: ,IJ' .1: ·· · ltU , ;•·· ,., •w uu. ,., ... ,. .................. _,. 

~indeki harb 

(;inliler, gene zafer 
haberleri veriyorlar 

Sunking, 10 (a.a.) - Sunking'in Ja· 
pon tayyareleri tarafmdan bombardtma • 
nmda askeri bakundan hi~bir hasar olma· 
rnt§ltr. Yalmz birka~ ev yanmtJ ve ha!k
l.an o\en\er ve yara\anan\ar o]muj!Ur. 

Honk-Kong 10 (a.a.) -<,;:in kuvvet· 
Jeri Kaifeng, Hang1ov ve Su,ovda 'ki 1 a
pan mevzilerini muhasara altma almtjlar· 
dtr. Bir {,;in tayyare filosu iki giindiir bu 
mmtakadaki Japon kuvvetlerini bombar
dtman etmektedir. 

Kiukinag'dan NanJang'a gitmekte a
lan takviye kttaatmdan 3000 kiJi ve hir 
1 apon miifrezesi imha edilmi1 ve bir~ok 
harb levaztmt ele ge~irilmi§tir. 

-5ungink 10 (a. a.) - Ce\;en cumar -
tesi giinii Siain 1ehrini bombardtman et -
mek istiyen 17 bombardtman ve 35 avct 
tayyaresinden miirekkeb bir J apon filosu· 
nu Lentien ve civannda <,;:in hava kuv • 
vetleri durdurmu1tur. Y aptian 1iddetli bir 
hava muharebesinde J aponlann 7 born • 
bardtman ve 5 avct tayyaresi dii1iiriil • 
mii§tiir. 

Japonlara gore vaziyet 
Tokyo 10 (a.a.) - Domei ajansmm 

bir tebligine gore, Hopei askeri harekat 
sahasmda 1 apon ordusu yedi Korgeneral
le bunlann kumanda ettikleri 150 bin Cin 
eskerini ihata etrnege muvaffak olmuj· 
tur. Cin Cenerali TonRenpo'nun kuman· 
da ettigi dort Cin ftrkast imha edilmek 
tehlikesine maruz bulunuyor. 
Munrdan tardedilen A lman 

gazetecisi 
Londra 10 (Hususi) - Kahiredeki Al

man gazetecilerinden Shmitz bugi.in 
!skenderiyeden Berline hareket etm~ -
tir. Alman gazetecisi 1rak Krait Fay • 
salla oglu Kral Gazinin ingilizler tara
fmdan iildiirldiigiine dair Alman gaze
telerinde ingiltere aleyhine ne~riyatta 
bulundugu i~in MISlrdan ~tkanlmt~hr. 

Kahire 10 (a.a.) - Voelkische.r Beo -
bachter gazetesinin muhabiri Paul 
Schmitz'in Mtstrdan ~tkanlmast mese • 
lesi hakkmda Kahire gazetelerinden ba
ztlan bu ihrac key!iyetinin sebebi mu
maileyhin !ngilterenin Filistindeki si • 
yaseti aleyhinde jiddetli makaleler ka • 
Ierne almt§ olmast oldugunu yazmakta -
dtrlar. 

Avrupa otomobil yari§l 
Roma 10 (a.a.) - italyan otomobil ku

liibii biiyiik bir Avrupa otomobil yan§t 
tertib etmijtir. Yan§, mayts sonunda 
ba§hyacakhr. 

Muhtelif Avrupa hiikiimet merkezle
rinden gelecek olan otomobiller evvelce 
tesp;t edilen yolu takib ederek asgari 
vasati siiratle bu aym 24 iinde Romada . 
2fi inde de Milanoda bulunacaklardtr. 
Roma ile Milan a.rasmda vasati siirat 
saatte 50 kilometreden az olmtyacakttr. 

1 Radyo konferans1 

Dalgalar hakkmdaki an· 
la~may1 Tiirkive imzalad1 

Berlin, 10 (a.a.) -D. N. B. Mon· 
treux radyo difuzyonu konferansmd> ha
ztrlanan dalga tevzi anlasmastm konfe
ransa istirak eden 37 hiikumetlen 32 si 
imza etmi;tir. lmza etmiyen hiikumetler 
;unlardtr: 

iz.landa, Yunanistan. Liiksenburg. 
Tiirkiye ve Scvyetler Birligi. 

Plan dalga uzunluklannda biiyiik de
gi,iklikler derpi! etmektedir. PI;nda Al
man milli postastntn takati 200 kilovata 
~tkanlmt~ltr. 

1stanbul T ramvay, Elektrik 
ve Tiinel idareleri 

Ankara 10 (Telefonla) - !stanbul E
lektrik, Tramvay ve Tiinel idarele.rinin 
istanbul Beledivesine devri hakkmdaki 
kanun layihas1 Naf1a ve Dahiliye Encii
menlerinde konusuldu. Her iki enci.imen 
de lh·ihayt kabul ctti. 

lta lya deniz kuvvetlerini 
arth r1yor 

Roma, 10 (a.a.) -Deniz biit~esinin 
miizakeresi miinasebetile Mecliste beya· 
natta bulunan Deniz miistesan Amiral 
Cavazneri, 1talyamn yakm bir >itide 35 
bin tonluk dort mhltsl, modern hale ko
nulmu! 26 bin tonluk dort mh!tJJ, 19 bii
yiik kruvazorii, 12 htzh kruvazorii. 60 
torpido muhribi, 70 torpido ve avizosu 
ve yiizden fazla denizalttst olacasmt soy
lemi,tir. 

Daladye bugiin miihim bir 
nutuk soylevecek 

Paris, 10 (a. a.) - Daladyc, Bonne· 
yi kabul ederek uzun miiddet goriismii• 
ve yartn yapacagt beyanat hakkt~da ken· 
di<ine malumat vermistir. 

F ransamn beynelmilel meselcler kar· 
ststndaki vaziyetini te<pit edecek olan bu 
bevanat. bugiinkii vaziyet ve ahv•l i~inde 
cok biiyiik bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Beyanat Merliste okunmadan once. ya
nn sabahki Namlar konseyinin tasvibi
ne arzolunacakttr. 

Litvanya • Alman ticaret 
miizakereleri 

Varjova 10 (a.a.) - Kaunas' dan 
bildiriliyor: 

Almanya - Litvanya ticaret itilafmt 
miizakere eden Alman murahhaslan tek

liflerini Ba;vekil General Cerniusa bil -

dirmislerdir. Murahhaslar Litvanya ti • 

caretinin yiizde 45 inin Almanya ile ya· 

ptlmasmt ve biitiin Litvanya ihracat mal

lannm Memel' den ge\;irilmesini istemi1 • 

lerdir. 

CUI\lHUKJYET 

Had iseser aras1nda 

Bu asrm h1r~mhg1 

9F arih£i gozile bakt!mca, am
U lar, insan yiizleri gibi !<izgi-

le§mi§ hususi manalarla bir
birinden aynhrlar. Bir Avmpah i£in, 
ondordiincii, onyedinci veya ondoku
zuncu, herhangi bir astr, bir insan 
ismi kadar muayyen bir hiiviyet ifa· 
de eder. Mesela onbe§inci astr, klasik 
kiiltiiriin yeniden dirili§idir; onaltmc1 
asn Luther'in heybetli ve sihirli gol
gesi doldurur; onyedinci astr ilim in
ktlabt, onsekizincj astr demokrasi in
ktlabJ, ondokuzuncu astr fen ve en· 
diistri inktlabt getirmi§tir. 

Bu nevi tasnif ka!tblarma sokulur
sa, yeni £ag i£inde, her asra biiyiik 
bir inktlab dii§iiyor. Yirmincinin £0· 
cugu hakh bir tecessiisle sotacak: 
Y a bizim asra dii§en biiyiik inktlab 
hangisi? Her milletin ~ocugu ayn ce
vab alacak: Rus i£in, komunizm; 
ltalyan i£in, f"§izm; Alman i£in, nas· 
yonal - sosyalizm; lngiliz, Franstz ve 
birc;ok miUetler i£in de hala parhman· 
tarizm ve liberalizm. 

F ransa, bugiinlerde, Biiyiik lh tila
lin yiiz ellinci ytldoniimiinii kutlulu
yor. Demokrasi an'anesi, orada, gi:iz
lerinin altm1 kaphyan yiiz elli ytl!tk 
buru§uga ragmen hala sagdtr ve 
enerjik hiikUmet formiiliinii bir kol
tuk degnegi gibi kullanarak yiiriiyo r, 
hatta strasma gore, ko§uyor. lngilte
rede de oyle. 

~imdilik bu asn tek bir ideolojinin 
aydmhgt i£inde seyretmek imkam 
yok. Diinyamn sathma her milletin 
ufkundan ayrt bir l§tk ve renk bo§a· 
hyor. Belki de bu asrm manzaras1, 
bir kavsi kuzeh pardhst altmda k ala
cak. 

O tuz dokuz Yll§tna basan bir astr 
arhk c;ocuk degildir ve §imdiye ka
dar kararm1 vennediyse bugiinkii va
ziyetini benimsemege razt olmu§ sa
yJ!tr. Fakat tarihc;i tasnifini b trak tr 
da, bu am Biiyiik Harb sonu ndan 
ba§lahrsak, o heniiz yinni birini sii
ren bir delikanhdu ve bugiink ii sinir
liligile kararstzltgt bir o;ag buhranma 
atfedilebilir. 0 zaman, bu asrtn bii
tiin htrc;mhklannt gencligine bagt§la
rtz ve olgunluk £agma erecegi giinii 
iple £ekeriz. 

PEYAMI .c;AFA 

Bu fikre inamyoruz 
LBa1makaleden devaml 

cek olan menfaat birliginin §U hususiyeti 
kimsenin goziinden ka~masm: Balkanlt 
menfaati, menfaatini tecaviiz ve istilada 
aramtyan devletlerin menfaatlerile ~arp!§
maz ve onlara zarar veremez. Bu itibarla, 
Balkanlt menfaati Avrupanm umumi 
menfaatlerile tam bir ahenk tejkil eder. 

Balkan Birligi kurulurken, eseri yara
tacak olan san'atkarlar, biitiin bu ham 
cevherleri, hakiki ktymetlerini tartmak su· 
retile gormii§ bulunuyorlardt. Onun iize
rinde durmadan i~lemek, eseri laytk oldu
gu parlakltkla hayata kavu§turmak Ia· 
ztmdt. 

<,;:a!t~tldt. 
Fa kat, elde mevcud ham cevherlerle 

giri1ilen le§ebbiis, ii~ be! giinde ncticele
necek kadar basit degildi. Daha diin 
ba,kast hesabma birbirlerile vuru1an. gene 
ve tecriibesiz kiitlelere hakiki menfaatle
rinin ne aldugunu, hakiki hiirriyet ve sa· 
adeti nastl bulacaklanm anlatmak, onlar· 
da birlik a§ktnt uyandtrmak laztmdt. 

Birlik duygusunun tejekkiil halinde 
bulundugu bir strada birbirini kovahyan 
buhranlar devresine girdik. ~imdi ortada 
goriinen bazt ~a~kmltklar ve tereddiidler, 
her§eyden evvel buhran devresinin tabii 
anzalarmdan saytlmahdtr. Y oksa bunu 
Balkanhlann Balkan birligi fikrinden 
ayrtldtklanna hamletmek yanlt1 bir gorii! 
olur. 

Birlik fikri ilerliyor ve her§eye ragmen 
ilerliyecektir. 

Ben daha ileri gidecegim ve diyecegim 
ki, Balkanltlar arasmdaki Balkan birligi 
diiJiincesi, ic;inde yapdtgtmtz §U bu!tran 
aylarmda her zamankinden daha biiyiik 
bir htzla ve her zamankinden daha biiyiik 
bir kuvvetle inki1af ediyor. Y almz kal
dtklan takdirde, ileride kendilerini bekli
yen aktbetin ne olacagmt biitiin Balkanh· 
Jar a~tk ve kat'i bir surette goriiyorlar ar· 
ttk. Ve bu gorii§, tahte§!uurlanna vannct· 
ya kadar onlan birbirlerine yakla~ltnrkcn, 
ileride son la§J konacak olan biiyiik abi
denin temelini de saglamlamaya yanyor. 

Cenubu §arki Avrupasmda ya§tyan in· 
sanlarm bu hakikati hergiin daha iyi gor· 
meleri Balkan Birligi i~in en giizel bir 
kazancdtr. Hi~bir kuvvetin onu durdura
mtyacagmt, ona mani olamtyacagtnt ispat 
eder. 

NADIR NADI ---·-·--P e§te ile Belgrad arasmda 
tayyare seferleri 

Budapejte, 10 ( a.a.) - Macaris
tanla Yugoslavya arasmda tan·are se· 
ferleri hakkmda yaptlan miizakerele! bu 
giin bir anl~1ma ile neticelenmijtir, 

~ocuk ve terbiye 

Vasa gore devreler ve tipler 
<,;:ocugun tekamiil devrelerini ya§a gore 

maya koymu1 alan F eriyer, a Itt ya1ma 
kadar alan devreye sansoriyel devri diyor. 
Bu kclime dimagda sansoriyom denilrn 
ve biitiin duygularm merkezi oldugu zan· 
nolunan hiicrelere miiteallik demek oldu
guna gore §UUr ve muhakemenin dahli 
olmakstzm dogrudan dogruya hislerine 
gore ~ocugun hareket ettigi astl ~ocukluk 
devri demek olur. 

F eriyer altt ya1mdan on iki ya~•n• ka
dar olan devreye «taklid devri», on iki
den on sekize kadar olan devreye de inti
kal ve istihrac (intuition) devn diyor. 
Arhk bu yajla ~ocukluk devri bilmi§, 
gendik devri baslamt§ltr. F eriyer rasyonel 
tip devri diye son olarak on sekizden yir
mi dorde kadar bir devir daha aytrmtjltr. 
Bununla beraber herkesin mutlaka bu 
devreleri tamamlamast ve akt! ve muha
keme devrine ormesi nasib olmaz. Birc;ok
lan bu devrelerden birinin hududu ic;ind~ 
kaltr ve ya§lamrlar. Bilhassa altt ya§tna 
kadar olan sansoriyel devri insanlann c;o
gunu i~ine alan zengin bir tip kaynagtdtr. 
Mesela yemek, i~mek ve yalmz kendt key
fine ve arzulanna hizmet etmekten b&§ka 
bir1ey dii§iinmiyen egoist bir kimse elli 
yaJma da ge\se gene sansoriyel devr;nden 
aynlamamt§ demektir. Para yalntz kendi 
konforu i~in bir vas1ta ve bir yapmak va
sttastdtr. Ya1amak i~in yemez, yemek 
i~in ya§ar. Adetler ve kanunlar hiirriye • 
tini tahdid etmekle berabei onlara uymast 
menfaati icabmdan oldugunu bilir. l~in· 
de bulundugu sosyetenin disiplinine uy -
malan bu gibilerin pek ekini beili etmez. 
.;lu itibarla bunlar astl birinci devreden 
olduklar~ halde ikinci taklid devresini de 
temsil ederler. 

Sosyal biinyenin terakki ve inki1afmda 
en c;ok ami! olanlar ilk hamlelerini ii~iin· 
eli intuition devresinden alular. Kasifler, 
muhteriler, organizatorler, bir ideal pejin
de yanmn ilmini haztr!tyanlar, adalet ve 
tesaniid temelleri iistiine sosyal bir nizam 
kurmak istidadmt gosterenler bunlann 
i~inden ~tkar. 

Aktl kelimesine verilecek en kuvvctli 
bir mana ile rasyonel tipe gelince: AI im
ler, yiiksek §ahsiyetler, eski sosyetelerin 
ePkazt iizerinde yeni sosyeteler kuranlar 
bu tiptendir. Bunlar fanilerde ebediyet 
mefkuresi yarahr; biitiin bir milletin kal
binde yiiksek heyecanlar uyandmrhr. 
Dahi Atatiirkle harbde ve sulhta onun 
yamlmaz fikir ve silah arkada§t olan 1s
met fnonii bu tipin bariz hirer misali ol
mu§lardtr. 

Herkes bu dordiincii devreye eremez, 
fakat erenler de ilk adtmlarmt §iiphesiz 
birinci devrede atmt§lardtr. <;:ocukluk 
devrelerinden ge~medik~e kemal devre;;. 
ne varmanm imkant yoktur. 0 halde iyi 
kOtii ne varsa gene ~ocukta var demektir. 
<,;:ocuk terbiyesi bu itibarla azami bir 
ehemmiyet altr. Fa kat ~ocugun su~lannt 
hemen kendi kotiiliigiinden bilmiyelim. 

Onu kotii eden amilleri araJitrarak once 
onlan izale etmenin ~aresine bakaltm. 
<,;:ocukta karakterin normal inki1afma 
miini ruhi veya uzvi, bir anzas1 vana On~ 
ce onu bundan kurtarmak laztmd;r. Me
sele ~ocuk su~larmm sebeblerini 3ta§l!r -
maya dayamyor. Bunlar arastmhp bulun
duktan sonra tatbik olunacak metod ve 
iladan tayin etmek daha kolay v-. daha 
fayda!t olur. 

Sebeblerin bashcalarmdan biri ~ocu
ga fena bir terbiye verilmesi oldugunu bi
]iyoruz. Pek ~ok ailelerde yalmz fena 
terbiye degil. fena ve gayristhhi bir baktm 
da vardtr. Kansmt, ~ocuklanm iti~ kapt· 
dan dtsan ~tkarmtyan. evde nencere ar.· 

~imal memleketleri bitaraf 
kalacaklar 

Stokholm 10 (a.a.) - ~imal memle
ketleri Hariciye Namlan, diin ak1am 

ne~rettikleri bir tebligde, memleketlerinin 
Avrupa memleketleri arasmda her tiirlii 
ittifaklardan dt§artda kalacagtnt bildir • 
mi§lerdir. Bu suretle Oslo konferansmda 
tasvib edilen prensipler devam eylemek • 
tedir. 

Denizalb s1mfi mensublarma 
ver ilecek zamlar 

Ankara 10 (T elefonla) - Denizalh 
stmft mensublanna verilecek zamlar ve 
tazminler hakkmdaki kanunun bazt mad

delerini dei\i1tiren layiha alakah encii -
menlerden ge~ti. Meclisin cuma giinkii 
toplanltsmda gorii1iilecektir. 

Buna gore Denizallt kursu talebelerin· 
den kursu ikmal edip de diploma alan 
denizalttct subay, gedikli erba1 ve erata 
hizmet seneleri itibarile her ay kanuna 
bag!t cetvele gore denizalhcthk zammt 
verilecektir. Denizaltt kursu talebelerine 

dalt$ talimlerine ba§ladtklan tarihten iti
baren diploma tarihine kadar her ay 20 
lira tahsisat verilecektir. 

Yazan: ALl KA.MI AKYVZ 

ttrmtyan aile reisleri goriilmii§tiir. ljiyen 
kaidelerine bu kadar yabanct kalm'! bir 
ana babanm verecegi terbiye ne olabilir 
ki I hte size fen a bir terbiye k urbam kotii 
bir ~ocuk! Fa kat ~ocugun bunda bir su~u 
var mt? 

Amillerden biri de anadan babadan, 
hatta daha ziyade soydan soptan miras 
kalan karakterlerdir. Karakterin dogru
dan dogruya ana babadan ziyade soy 
sop miras1 oldugunu tecriibeler az~ok gos· 
termi1 bulunmaktadtr. Az~ok diyorum, 
~iinkii atavizm meselesi esas itibarile inkar 
olunacak bir hadi<e olmamakla beraber 
tenhiirlerinde tecriibeleri yantltacak oylo 
degisiklikler Ro<terir ki bununla mesgul 
olan ?.!-.mler de ne diyecoklerini ~asmrlar. 

Muhakkak olan birsey varsa cocugun 
lcrbiye, vera<et ve hepsinden evvel uzvi 
ve ruhi te~ekkiilatmm to•iri altmda bulun· 
makta olu;udur. Simdi buna, i~inde ya· 
;adtgt muhitin tesirini de ilave edersek 
ortada astl ~oruktan ne kaltr? Mesela eli
mizde berbad, dejenere, psikopat bir tip 
var. Ara~ltnyoruz, baktyoruz l;i ~ocuk 
sarho1 bir babadan, bozuk bir soydan, fe· 
na bir muhitte, fena bir terbiye alarak ye
ti§mi~tir. Oyle miinasebetsizlikleri, oyle 
delilikleri var ki ktzmamak miimkiin de
gil. F akat bu vera<.et kurbamna, bu fena 
terbiye ve muhit kurbanma ktzmak mt, 
yoksak actma k mt laztm? ister ktzaltm, 
ister actyahm. Muhakkak olan bir1ey var· 
sa o da, boyle bir ~ocuga kar~t kollannt 
baglaytp durmak, daha dogrusu durma· 
dan iiziiliip sikayet etmek caiz olmadtgt· 
dtr. Bu bir mektebli ise miirebbt ve tabib 
elele verip fiziyolojik ve psikolojik tedbir· 
lerle kurbam kurtarmanm ~aresine baka· 
caklar ve her tedbirden sonra gene bir ne· 
tice elde edemezlerse onu siiriiden aymna· 
mn zaruri oldugunu kabul edeceklerdir. 
{,;iinkii onu kurtarmak vakta bir iilkiidiir. 
Fa kat on dan daha biiyiik bir iilkii vardtr 
ki o da ba1kalanmn ondan ornek alarak, 
haklt bir saik yokken, ona benzemelerine 
meydan vermemektir. 

Bu nihai tedbire ba1vurmadan evvel 
miirebbi, me1gul olacagt ~ocugun zaytf 
taraft ne oldugunu, muayyen tedavi ko
gujlanndan hangisine sevki icab ettigini 
bilmeli ve ona gore tedbir almahdtr. Etii· 
diinii yapllklan sonra, mektebde kalmast 
kendisi i~in bir fayda vermedigi gibi ba~ 
ka arkadajlanna da zarar1t olacaklar 
hakkmda radikal tedbirler almakta arttk 
tereddiid etmez. Mekteblerimizde disip
lini bozan hep bu tereddi.iddiir. Fakat son 
tcdbirden evvel miirebbi nabza gore 1er· 
bet vermesini bilen bir tabib olacakhr. 
Talim ve terbiyede ayni usuliin her zaman 
ayni neticeyi vermiyecegini bilecektir. 
Bilhassa bilecektir ki ~ocuklar kafalann· 
dan ziyade kalblerile ogrenir ve yola ge
lirler. Bunun i~in talim ve terbiye tarztna 
oyle bir 1ekil verecektir ki en inadetlan 
bile belki boylelikle kannmak miimkiin 
olacakttr. Evet belki! Zira a~tk~a itiraf 
edelim: Her tedbire ve her tiirlii terbiye 
metoduna karst duracak tipler de, nadir 
olmakla beraber, hi~ yok degildir. Mek
teb idaresi bunlan aytrd edebilirse ahlitk 
ve disiplin namma en biiyiik roliinii yap· 
•1111 olur. 

Bunun kolay bir~ey olmadtgmt da iti
raf etmeltdir. {,;iinkii normal bir ~ocuk 
ruhu bile heniiz bizim i~in bir muamma 
olmaktan ~tkmts degildir. Kaldt ki anor
mal bir ~ocugun karanltk ruhu aravtctlara 
yolunu sastrtan daha kanstk bir muam· 
madtr. Bu muammay1 ~o1mek i~in ugra· 
1anlar olmus. Onlann izleri iizerinde yii· 
riimek miimkiin olum, bu da bizim i~in 
birseydir. 

Ali Kii.mi AKYOZ 

Kont Bethlen ayan azah&-tna 
tayin edildi 

Budapejte 10 (a.a.) - Bu sabah 
bildirildigi vec;hile eski Ba1vekil Kont 
Etienne Bethlen'in ayan azahgma taymi 
heyecan!t addedilebilecok bir mahiyet at· 
zetmektedir. Kont Bethlen'in siyasi ha • 
yalta faaJ bir rol oynamaSl ihtimali zaytf 
addedilmektedir. {,;iinkii mumaileyh, diin 
bir mektub ne§rederek meb'usluktan vaz· 
ge~tigini alenen bildirmi§tir. Siyasi mah -
fillerde soylendigine gore Kant Bethlen'in 
tayini muhafazakarlann mevkiini geni§ 
mikyasta takviye elmekte ve intihabat 
arifesinde siya<i havay1 aydmlatmaktadtr. 

Mar e§al Pilsudski'nin hey
keli yap1lacak 

Var~ova 10 (a.a.) - Me~hur Yugoslav 
heykeltra~t ivan Mestrovi~, Vatjovay. 
gelmi~tir. Mumaileyh, Ma.re~al Pilsuds
ki'nin biiyiik bir heykelinin projesini 
haztrltyacagmt bildirmi~ti.r. 
Ziraat Bankas1 idare meclisi 

azah&-t 
Ankara 10 (Telefonla) - E•ki An

talya meb'usu Tevfik N azif 600 lira iic
retle Ziraat Bankast idare meclisi azah
gma tayin edildi. • 

HEM NALINA 
MIHINA 

•• 
Olmek istemezse ... 

re tanSIZ muharrirJeri, bazan c;ok 1r hotkam ve c;ok avamfiribdirler. 
Bu egoistlik ve demagoji, onla

rt, kendi milli menfaatlerini giiremiyecek 
kadar dalalete siiriikler. Onlar, bunun de· 
lilini Hatay meselesinde ka~ defa verdi
ler. Bu i§in hala, tam istedigimiz gibi hal
ledilmemi§ ve hakktn yerini bulmamt§ ol
masmda, bu gibi ne1riya1Jn c;ok teoiri ol
ntU§tur. Fa kat ben, bugiin, ba§ka bir hot· 
kamltk ve avamfiriblikten bahsedecegim. 
Bir FransJZ gazetesi 1oyle bir yazt yazt
ycr: 

«Haytr, Franstz koyliisii, Danzig i~in, 
Danzig"in Lehl .. de kalmast i~in olemez.» 

Bu yaztya, yann, bir Leh gazetecisi 
de joyle bir cevab verebilir: 

«Haytr, Leh koyliisii Alsas - Loren 
i~in, bu memleketin Franstzlarda kalmast 
i~:n Olemez.» 

Ve boylece Almanlar da, masile hem 
Danzig'i, hem de Alsas-Loren'i ahrlar. 
<;:iinkii, 90 milyonluk bir imparatorluk a
lan Almanyaya kar§J, yalmzba§tna, Fran· 
s:zlann da, Lehlerin de mukavemet etme
si miimkiin degildir. Bu F ranstz muharri
ri, Franstz koylii kiitlelerine yaranmak 
ic;in ya~dtgt bu yazt ile miitekabil yardun 
ve ittifak prensipi aleyhinde bulunuyor. 
Diger taraftan F ransa ile lngiltere, Cer
menligin bir sel gibi ta!JP biitiin Avrupa
yt istila etmesinin oniine g~mek emelile 
yapmaga ~ah§llklan seddi bina i~in, yeni 
malzeme bulmak gayretile c;trptntp duru· 
yor!ar. Sonra, bir Franstz muharriri ~tkt· 
yor ve F ranstz koyliisii Danzig ic;in ol -
mez, diye bagmyor. Bu fikir, tamamile 
ve kat'iyyen yanltJ!tr. Kimse i~in olmek 
istemiyenler kimseden yardtm bekleme
meli, yalmz kendi kuvvetlerine giivenme
li, kendi kabuklan i~ine c;ekilip ya§amah· 
dtrlar. Bu siyaseti, bir zamanlar, ingilte
re «muhte§em infirad>> gibi, parlak bir ta
birle tatbik etmi§ti; fakat nihayet sokme
dt. 500 'kiisur milyonluk muhte§em impa· 
ratorluk Portekiz gibi kii~iik devletlerle 
bile ittifaklar akdetti. Bir zamanlar Sov
yet Rusya, kendi kabugu i\;ine c;ekilmek 
istedi; fakat, o da, nihayet bunun imkan· 
Slzhgmt anladt. Kendine gene dostlar ve 
miittefikler aramaktadtr. Amerikada bile 
Avrupa i1lerine kanjmamak taraftan o
lanlar, gittik~e azahyorlar. Cittik~e siir'a· 

ti arlan ve mevcudlan ~ogalan trenler, 
vapurlardan ba1ka, tayyare, telsiz, radyo 
gibi yt!dtnmlarla yanpn muhabere ve 
miinakale vasttalan, vaktile ucsuz bucak
.:z addedilen diinyayt ~imdi Qaraltmt§ltr. 
Hi~bir devlet ve milletin, diinya vak'ala
nndan dogrudan dogruya veya dolayt<ile 
miiteessir olmamasma imkan yoktur. Bu 
itibarla kimse tam bir infirad siyaseti ta
kib edemez; kimse dostluklara ve ittifak
lara arkasmt donemez. 

F ranstz koyliisii Danzig i~in olemoz, 
diye bagtran muharririn, <,;:eko-Siovakya 
i~in olmek istemiyenlerin ne biiyiik zarar
lara ugradtklannt ve ne biiyiik tehlikelere 
maruz bulunduklanm gormiyecek kadar 
kor oldugu anla§thyor. 

Lehistan Fransanm miittefikidir. Fran
sa, zamam gelince, Leh ordusunun ken· 
disine yardtm edebilmesi i~in Lehistana 
milyonlar vermi1tir. Y arm harb patlarsa 
bu iki millet birbiri ic;in oleceklerdir. Miit· 
tdiki i~in olmek istemiyen taraf, intihar 
ediyor, demektir. 

Alman heyeti Yunanistand an 
dondii 

Atina 10 (a.a.) - Alman sanayi • 
cilerinden miirekkeb heyet yiin ve pamuk 
mensucatmm Yunan piyasasma ~tkanl -
mast imkamm tetkik ettikten sonra AI • 
manyaya avdet etmi1tir. 

Fabrika ve matbaalar hak
kmda bir karar 

Ankara 10 (Telefonla) - Fabrika 
ve matbaalann 1938 mali yth i~inde ta
bi olduklan asgari miikellefiyet nisbetle -
rini gosterir cetvelin 1939 mali yth i~in
de de aynen tatbikt Vekiller Heyetince 
takarriir etti. 

Ciir'etkar hus1zla r 
Briiksel 10 (a.a.) - Bir tahsildar bu 

sabah milli bankadan c;tkarken iki ki§inin 
taarru7,una ugramtJhr. Miitecavizler bir 
demir c;ubukla tahsildann ba1ma vur • 
mujlar ve icinde 775.000 frank buluna"n 
~antasmt aldtktan sonra ~ahnm1~ bir oto· 
mobille ka~mt;lardtr. 

lspanya, Cenevre ile biitiin 
alakalarmi kesti 

CeneHe 10 (a.a.) - Ogrenildigine 
gore lspanya yalmz Milletler Cemiyetin
den degil, beynelmilel i! biirosu da dahil 
oldugu halde cemiyetin teknik tejekkii!le
rinden de ~ekilmi!tir. lspanya yalmz La 
Hahe daimi adalet divanile alakasmt 
muhafaza etmi1tir. 



Bir tecriibe 
Nakleden : Hamdl Varofilu 

Sabtk Bdediye Reisi MO,yo Rodu,l onalttnct Louis'nin yerine koymak: onun 
Londraya geldiginin ii~lincii glinii ak~a- son dakikalanm yajamak, giyotin altm
mt, lngiltereye yapt1gi seyahatin hedefi daki ihtisaslanm kendi beyninde duymak 
olan ~ok ki.rh iti yoluna koymanm ver- istedi. 
digi net'• ile fazlaca yemit ve fazlaca i~- Bir hamlede yerinden f~rladt. Biitiin 
mitti. Mosyo Rodu ellilik, ~itmanca, pur lambalan sondliriilen salonda, donuk bir 
.. hhat ve pur net' e, dobra dobra bir a- tek fenerin titrek ,,,klan altmda olli kt
damdl. Hay all yiyip i<;mekten ve bol kah- mtldamalarla yerlerinde sayan biiyiik a
kaha atmal<tan ibaret sandigt zehab1n1 ve- dam manken!erinin arasmdan ge<;ti. Gi
recek kadar zevk ehli olmakla beraber, yotinin ta yantba§ma kadar geldi. Orada 
arama keyfini ka~nan bir derdi vardt. durdu. Gozlerini kapadt. 0 miithis da
Sessiz bir muhitte, mesela <;ah!ma oda- kikalan hayalinde canland~rmaga <;ahjh. 
smda yalntz kaldtgt zaman, kendini ha- Kral giyotine dogru yaklatJrken giirultii
yale kaptmr: deli doktorlanmn, ~ok teh- lerile etran <;mlatan trampetlerin sesini du
likeli projelerle dolu esrarengiz bir alem yar gibi oluyordu. Aheste abeste, basa
diye tamdtklan dimagmda, son derece ga- maklan ~tkh. Onaltmct Louis'nin, ba~mt 
rib, ekseriya zararlt birtalum du,uncelerin uzatl!gt vere bakh. 
ktmtldamaga ba§ladtgmt hi,ederdi. Y al- - Evet, diye s<iylendi, i1te !U nokta
mzhgt uzadti!J nispette bu fikirler biiyiir, ya, ba•tm yerlestirmitlerdi. Zavalh a
geniller, kuvvetini ve kesafetini arttmr: dam I Ben boyda, ben yaptda bir zatl!. 
Mosyo Rodu'nun biitiin mevcudiyeti ii- Suraya uzamp, satmn boynuna indigi am 
zerinde miitehakkim bir irade halinde beklerken, bir iki saniye i9nde, ;cimbilir 
tesir yapar, seyyal varhklann1 maddi ha- kac amhk tsttrab <;ekti I 
ltikatlere ~evirtme arzulan uyandmrch. Rodu, etrafma bakmd1. F enerin s~lgun 

Son zamanlarda bu garib hallerin git- ziyaSl altmda iirperen bir tarih dolusu 
gide artl!gml goren Mosyo Rodu, giiniin mankenden ba1ka hi<; kimse, kendi kalbi
birinde, bu tehlikeli hayal yoku1lanndan nin qumbiirtiisiinden ba1ka hi<;bir sos vok
kayarken dizgini elden ka<;mp i1i tamir tu. Onaltmcl Louis'nin, o tarihi giinde ya
edilmez bir safhaya dokmekten korkmu1. §adtgt emsalsiz deh•et sanivelerini, tarihin 
miimkiin oldugu kadar perhizkar yaj&- huzurunda ya~amak ayn bir mazhariyet 
mak yolunu tutmu~tu. Dimagtna herhan- olacakh. Y ava1 yava1 di1 <;oktu. Ba§lnt, 
gi bir heyecan a~1layacak hareketlerden, davetkar bir kucak gibi a<;tlan yanm da~
en hafif ~kiye vanncaya kadar, bu per- reye yerlestirdi. Gozlerini kapad1: hayalt
hize, bir~ok ~eyler dahildi. ne biraz daha kuvvet vererek, Ona!tm~t 

Fakat o ak1am, kendi de farkma var- Louis'nin ruhuna biiriinerek o tarihl dakl-
madan perhizi bozmu~ bulunuyordu. Lo- kalann azametini duymaga <;ah!ll· . 
kantadan ~1k1p caddede ilk adtmt ath~l Yan karanhk salon, hayalinde. derhal 
anda, yemek arastnda ic;tigi ii~ dort tiirlii siyasetgah manzaraSI almtjl!. Binlerce ki
kkinin buhan, g<izlerinin oniine. Londra- ,ilik kalabaltgm, derinden derine akseden 
nm me hur sisine rahmet okutacak kesa- u~ultusunu: yaml:>a~mda dua eden papas 
fette dumandan bir perde germek isti- Firmont'un mmlh51r.l; cellad SansQn'la 
dad1• gO!terdi. MO,yo Rodu, vaktin erken yamaklannm tela h hareketl•rini i~itir gi
olmasma ragmen. oteline gitmege, yal!p bi oluyordu. B:r an ~eldi ki. b•1 tahayviil. 
uyumaga, krndisini, bu bilmedigi 1ehrin elle dokunulur bir hakikat 1ekli ~ld ... Ro
hilmedigi manzaralan kar~mnda herhan- du, kendi benlirini biHiin suunle tdrak 
gi bir hayale kapllrmamaga karar ver- ettigi halde, ruhunda iki .ah•ivet borclen 
misti. Ba<mt dondiiren tath sarho,luk, bu ya<ayor hi,.ine kaptldt ve Onaltmct I .ou
karanm takviye etti, adtmlannt htzlandtr- is'nin maneviyeti kendi varhihna ga!rtJ bir 
dt. kudretle, onu, giyotinin tahtalan iistiine ~i-

ROdu, yirmi adtm kadar ancak ileri-- vilercesine yap~<hrdt. 
lemi tiki. 1akJThh bir saganak geldi. Sagt• ROdu iirpudi. Bir an ic;in beynini sa
na. <oluna bakll, stgmacak bir yer aradt ran hayal buhannt da"ttmaga muvaffak 
ve biiyiik bir kapmm i~ini sioer aid;. Tesa- oldu ve kalkmalc iizere davrandt. fste o 
dGf. onu. meshur T ussaud miizesinin ka- zaman miillhi< bir l•Y oldu. Rodu'nun, 
P'""" getirmi1ti. . basmi yanm daireden av1rmak ic;in yap-

Mowo Rodu, bir dii iindii. Vakit he- hgl hareket. ~iyotini hafifce sarsm11 vc 
niiz erke~di. Yaiimurdan 'ka~malc i<;in bu sarsmh, yuhn kalk1k duran iist vartm 

51i;md1g1 su kamdan i~eri girse, biraz daha daireyi .. onun ~evninin. iistiine dii<'!.'ii~er
vakit ge<;ir<e fen a m1 olurdu? Londrada mi~ti. Orta" d•lik ikt tahtanm u•tmt; 
kaldtih miiddetc;e ba1h vakit bulup, 1oh- kapanarak kenetlendi~ini go•tere~ ha~~f 
reti diioyavi tutan bu miizeyi ziyaret e- bir yay se<i, hakikati biitiin d•l,<ehle Ro
decegi siioheliydi. KarS~Sma <;tkan bu ftr- du'ya anlatm~ga kafi g:eldi. Boynu, yu
sattan j,tifade etmek h~ fena olm1ya- kandan a<aih inecek olan korkunc satmn 
cakt1. St•ura51m ath ve merdivenlerden keskin a~tile temasa ham hir VH;yette, 
yukan c;tkh. . givotine S!k~<mis kalm~<ti. Ba•ml saga, 

Balmumundan yaptlmis. ~ogunun lia- sola c;evirdi: vulcan, asagt k1m•ldattt. kur
si tacit, ytlim y1gm mankenle dolu bir taramad. Ellerini. iki yanm dairey~ te:
salona 2irdi. Salonun ort!'mda durdu. Et- kil eden tahtalarm her tarafmda; r,tvoh
rafmt alan bu rengarenk ktyafetli. camid nin. sahra do~ru yiikselen direkl~ri iize
viicudlerin manzara.,, mtma hafif bir iir· rinde Rezdirdi; ba•ml, i~ine k1S1hp kaldt
t-erti verdi. Karjtya bakh. Salonun In ni- q1 bu boandan kurtaracak va!l!a}'l ke!-
bayetinde. bir ba~ka manz~ra, d~h•eti ?.;;_ fedrmedi. _ _ • . , 
tiin •alona ~a'kim ba•ka b1r 1ektl, bu ur- Rodu'nun kafatasmt <aran ~~k1 hu~a
pertivi artt1rd1 ve ROdu, ayalclarmm ha· n birdenbire dagllm•!· bir sanive evveltne 
reketine uvarak, gayriihtiyari, o tarafa ~elinceye kadar mevcud clan sarho~lu
do<!ru viiriidii. . ~undan eser hlmam,.ll. Avn~ sa.niyede 

Simdi, F ran•a Krah onaltmct LouiS- yiizii kire<; vibi bemheyaz ke<tlm.s: <;11-
t!in idamtnda kullantlan giyotinle kor11 gmca bir korku ile ellerini etrafta dola!
kar 1va bulunuyordu. Her,eyi unutmu~tu. tmyor: viicudiinii bur p;ibi terler kaph-
t~kinin tesirine kaml;p heyecana diism~- yor. di•leri tak~rdayordu: . .. .. 
me[ie karar verdigim: erkenden otele g1- lrinde bulundu<!u vaztyetln hutun deh
dio kaoanmak azmile lokantadan <;lkll- 1etini bir an irinde kavramt!tl. Kafa", her 
[i101, mlize kapt<tna, yagmurdan ka<;lP !1- tarafm1 kurdlar kemirmis. ora<mdan b~
gmrl1~mt, her1eyi unutmu1tu. Karmmda, ra<mdan vidalan, civatalan ovnam~•·. cu
amltk bir idam makinesi: kafasmm i~in- riik, a•trhk l,ir givotinin brwun dthiltrde 
cl• tarihin en biiyiik facialanndan biri var- 51k1 S!ktya hapsedilmisti. T epesinde, hu 
dt.' oliim makine•inin iki dire~i arasmda. vliz 

Oractkta duran bir tahta sirava otu>du. libre a~trhgmda. kafa ncurmaila mahsus 
(',071.,ini giyotine dikti. Hayallerine dal- dehl-.as bir satlr vard1. En llfak bir <af'tn
dt, ~itti. tt, 0 korkunc b1<;agt, bu ciiriik ~arik . sal-

Komlann lc:apanacaiilm haber veren lan~h vuva~mdan avmo. hiitiin ag••hgile 
m 11hanzlarm ,.,Jeri salondan salona ak- bovnu ii.tiine dii•iirebilirdi. Hatta, ba<m> 
•erlerek bir miidd•t miizenin irini Cl~lat!t. kurtarmak irin !livotinin tahtal•n ihtiinde 
Umhalar birer hirer sondii. Her taraft, gezen ell•ri, yanh•hkla, .ahn d;;,;;,m•ae 
]o1 golJ!elere biiriinen derin bir sessizhk mah•us dii:;meve d~kunal,ilir ve Rodu, 
kaoladt. kenrli kafa<tm kendi ke•ebilirdi. 

Mo•vo Rodu'nun kafa<~nin icinrlr. on- Rodu. en•esind•n avnlan bumm. kan-
ce belli beliniz, yan 1effaf halde can- Jar icind• verlere yuvarhnclottnt goriir gi
lanan havaller. yavaj yava~ ,ekillenivor- bi oldu. Korkndan, deli hek>•lan alma
du. Simdi, amhk 11iyotin. F ran!l~ ihtilali- ~a ba•hvan g(izlerini etrafta bir kere da
nin kanh glinlerindeki korkunc manzar~- ha !lezdirdi. Fenerin olu mgt altmda, Il'eV 
sile; siyaset~ah1 dolduran kalabahkla: ka- tai bir manzaraya buriinen, alaca ktva fet
fa!lna inecek !allra dogru, elleri arka•ma li mankenlerin astrhk. kat! cehrelerinde, 
baglt oldui(u halde siiriiklenen oMirmct bu maceranm muhdder aktbetini bekle
Louis ile, biitlin bu hevbetli goriinU<1e. ven bir sabm;zhk ifadesi sezer gioi oldu. 
kar .,mda dikihyordu. Rodu, bedbaht Bir kere daha, yesin ve dehsetin verdiiii 
Krahn. hava!tm bir lahzada yok edecelr kuvvetle bir kere daha silkindi. Kurtula
olan bu dehha, tahta iskelet karmmda madt. 
duydugt biiyiik l!!trabt, ya1adtg1 k,sactk 0 zaman, mankenler salonunu doldu
dakikalarm amlara bedel korkunclugunu rup la!&n, miizenin oteki galerilerine ka
dujundii; bunu kendi ruhunda aynen du- dar yaytlan, carnian sarsan keskin, act 
yar gibi oldu ve, birdenbire, o her zaman- bir vaveyla isitildi: 
ki arzunun, yiireginde !ahlandt\lmt hi••• - !md,dl 

CUI\tHURil'~ 

• • 

Olumfe bogu~an adam 
Verem mikrobu ka~ifi

dolu nin mii,kiilatla 
hayab fil~ ~ekiliyor 
Berlinden yazthyor: 
Tamnnu~ Alman aktorii Emil Janings'in 

buyiik alim doktor Robert Koch'un ha
yattm beyaz perdeye intikal ettirecek fil
min ba~roliinii temsil edecegini vaktile 
haber vermi~tim. Aradan uzun bir mud
det ge~tigi halde bu te§ebbiisiin tatbikat 
sahasma gec;medigini gorenler boyle bir 
kordela yap1lmaktan vazge~ildigini zan
nettiler. Halbuki mesele hi~ de oyle de
gildi. Emil Janings muhtelif mikroblann, 
bilhassa verem mikrobunun ka1ifini sine
mada hakiki bir §ekilde canland~rabilmek 
i~in derin tetkikata giri§mi1ti. Bir<;ek ki
tablar okuduktan ve doktorun mii~kiilat 
ve miicadele ic;inde gec;en iimrliniin bii
tun •afahatml inceden inceye ogrendikten 

Emil Jannigs Doktor Koch roliinde. 

sonra i§e ba§ladt. Filmin ilk sahneleri 
bu hafta i~inde ~ekildi_ 

Kordelamn ismi cidden giizel konmu!
tur: Oliimle bogusan adam.. Senaryo, 
eserin mevzuunun doktorun hakiki ha • 

Holivudda ~evrilmekte olan • yem filmier 

Costello, Virginia Weidler ve Cihacl Whalen •Bu vadilerin 
arkasmda • kordelasmm bir sahnesindc. 

* Clark Gable yakmda c;evireceg1 
«Alaska» ismindeki filimde bir papaz ro
lii oyntyacak ve kendisinin partonerleri 
Spencer Tracy ile Pat O'Brien olacaklar

d~r. Bu kordela Alaskadaki altm arayl
ctlarmm hayatmt tasvir edecektir. * Deanna Durbin'in yakmda c;evir -
mege ba,hyacagt ve erkek basroliinii de 
Charles Boyer'nin oymyacaiit «11k ask» 
filminden sonra diger bir kordela daha 
viicude getirmesi 1imdiden kararl'!lhnl
rnl~l!r. Bu eserin adt «Tahsil senelerin -
den sonra .. » olacakllr. * Carmencita ismini ta1•Yaca k ve 
lspanyollann llayahm mevzu olarak ala
cak olan filmde ba§ rolii Imperio Argen
tina temsil edecektir. 

* <<Aitm delikanhlar» filminde oy • 
namak iizere Columbia 1irkett taranndan 
] oseph Calleia angaje edilmi,tir. Bu ak
tor Malta adasmda dol!mu§, lngilterede 

yeti~mi1. Holivud' da oir<;ok filimlerde rol 
almt,, bilhassa «Marie Antoinette>> ve 

«Cezair» kordelalarmda nazan di~kati 
celbel!nistir. * Henri ]eansen'in idare edece~i ve 
ba§ roliinii Arletty'nin oynayacagt Fran

SIZ filminin mevzuu >•lgth kahvelerdeki 
gece hayab te§kil edecektir. * Kurt Bernhardt'tn me§hur bir ro
mandan iktibas ede1ek viicude getirecegi 

«31 !canunuevvel gecesi» filminde ba1 
rolleri Pierre Blenchar ile Rene Saint-Cyr 

oynayacaklard~r. 

Tayyare hiicumlarma kar§I korunma k1lavuzu 
Yeni kanuna uygun olarak yazJ.!mt~hr. Halk i~in, pasif korunma ile 

ilgili sivil idareler i~in faydall bir lalavuzdur. 

SOMER SiNEMASINDA 
yahna uygun olabilmesi ic;in, alimin bi- Yeni yaz fiatlan: 15 - 20 - 30 kuru~. 
ografisini yazm14 olan doktor Unger'e Programda: HARRY BAUR- SiMONE SiMON 
tanzim ettirilmi§tir. 

Robert Koch, Posen'dek.i kii~iik ka • tarafmdan harikuliide bir tarzda yarahlan 

sabalardan birinde ~ah§an bir hekimdir. S i Y A H G Q Z L [ R 
Civardaki koylerde her sene binlerce ~o- ~::::::::::::::::::::::::::::::.: cuk iiliiyor. Bunlann dortte biri verem .II 
arazt gosteriyor. Bu hastahgm bir mik -
robdan ileri geldigini anhyan doktor 
Koch alii ~ocuklann cesedleri iizerinde 
tetkikat yapmak istiyor. Fakat yavrula
nn ebeveyni cehalet saikasile buna razt 
olmuyorlar. Ayni zamanda kasabadaki 
muallimler de kendisine mii§kiilat ~tkan
yorlar. Hatta gazetelerde doktorun aley
hinde bir tahm yaztlar <;1kmasma da se• 
bebiyet veriyorlar. Zavalh adam insan
lara iyilik edeyjm derken yerinden olu • 
yor. Odasma kapamyor. Bu miithi1 ve 
kemirici hastahgm amilleri hakkmda tet· 
kiklere dal1yor. Efkanurnumiyenin aley
hinde olmast onu c;ah§maktan menedemi-
yor. 

Neticede Koch'u Berline ~ag1r -
maya mecbur oluyorlar. Ba,vekil Prens 
Basmarck bizzat bu te~ebbiisle me1 -
gul oluyor. Heyhat bununla za • 
vaJh aJimin kar§lS!Da <;lkanlan miiskiil • 
ler azalm1yor. Ciinkii rakibleri boyle bir 
vaziyet kar§JStnda faaliyetlerini biisbiitiin 
artmyorlar. Hatta Koch'un kansma da 
hulul ederek aleyhinde hareket etmesini 
temin ediyorlar. Lakin insaniyetin kurta
nctlanndan biri olan Koch neticede mu
vaffakiyet kazamyor, nazariyesinin bese
riyeti sonsuz felaketlerden kurtaracak bir 
kudret ve kuvvette oldu~unu ispat edi -
yor. 

Filimde diger rolleri Werner Krauss, 
Hilde Korber, Victoria von Ballasko, 
Joseph Sieber, Lucie Hoflich gibi AI -
manyanm 11ene biiviik artistleri ternsil 
ediyorlar. Rejiyi de Hans Steinhoff ida
re rdivor. 

slikut, her taraft kapladt. Salonda, baJ.: 
mumu mankenlerin Ia§ kesilmi1 yuzlerin
de titre~en fener t§lgmdan ba1ka hareke! 
kalmadt. 

*** 
Rodu, feryadma ko§up kendisini giyo· 

tinin altmdan kurtaran gece bekc;isin' n kol 
!an arasmda, bir saat sonra aytlabildi. 
Bek,i, koluna girmi1. hila korku isparmoz 
lan i<;inde titreyen bu hayal kurbamm 
mlizenin ciimle kap!Sma dogru yiiriitiir
ken: 

- Beyhude tela1a dii1miissiiniiz. di
yordu. Giyotinin oyugu yayh degildir. 
BasmlZI yukan dogru kaldmaydmtz tah
ta}'l yerinden cynahrdmtz. Hem giyotinin 
bt~ag• da yerinde degildi. lki giin evvel, 
vidalarmt tamir etmek i~in ahp gotiirdii
ler. Yuva!l bomboi duruyor ... 

L A L E de 
Kahforniyanm giine§inden ate~ini; giizelliklerinden ilhamm1 

alan senenin en gtizel renkli filmi 

AL TIN HAR·Bi 
KAPTAN BLOD ve KE$tF ALAYININ unutulmaz biiyuk yJ.!d1zlan 

OLiViA. de l{A.ViLLA.ND- GEORGES BRENT 
Numaralt yerlerinizi evvelden ald1rm1Z. Telefon : 43595 

sinemasmda 
Son zamanlarda TYRONE POWER'le Hollywood'da ~vlenme 

merasimi tes'id edilen sevimli ve giizel y1ldtz 

A N N A B E L L A 
~imtl.iye kadar ~evirdij!i filimlerin en zen gin... En muhte~cmi... En 

ihtirasltst ve Paris, Londra. Monte Carlo liiks kadmlarmm 
hayatma aid biiyiik roman• olan 

MACERA KADINI 
ilaveten : 

Biiyiik a~k ve sergiize~t filmi b• ,Ityor. 
FOKS JURNAL 1ngilterede mecburi askerlik, 

meselesi, Avrupa siyaseti ve~aire ... 
Danzig 

Yarmki CUI\IA matinelcrdcn itibaren 

T A K S i M sinemas1nda 
2 giizel film birdcn : 

PIERRE FRESNAY t~e COLETTE DARFEUIL 
tarafmd.an temsil edilen GASTON LEROUX'nun miithi~ roportail 

YENi SAF AK (Cheri- Bibi) 
Parisin batakhane ve zindanlarmda prangabendler arasmda 

ge~en esrarengiz ve merak11 bir film. 

Ayrtca: N E W E Y A G M U R U 
Me~hur RA¥ VENTURA ve arkada~lan CAZI'nm i~tirakile. 

Tenzilath fiatlar : 15 - 20 - 25 vc Localar 100 kuru~. 

BugUn matinelerden itibaren i P E K sinemasmda 
2 bUyUk ve yenl film birdan 

1 - AL TIN MABUD 
A,k ve heyecan dolu, bilyuk Franstz lilmi 

Ba~ rollerde : M I R E I L L E B A L L I N 
2 - M. MOTO KATiLLER KULUBUNDE 

Franstzca sozlil bOyiik ••rJ>tUZP~t ltlmt. 

ti. Hay ali hakilr.ate halbetmek; kendini Sonra, yaveyla kadar act, derin, bir • HAMDI VAROCL~ 
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·RADVO 
( Bu ak,amki program) 

Tilrklye Radyodi!Uzyon Postalarl 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 183 Kca. 120 .f{>f• 
19,74 m. 16195 Kca. 20 .f{>f• 

T. A. p 31,70 m. 946li Kc.s. 20 .f{>f· 
12.30 Program_ 12,35 Tiirk mllzlAI - pL 

13,00 Memleket saat lyarJ, ajans ve meteo
rololl haberlerl. 13.15-14 MUzik (Kar~~~ 
progrllii! - Pt.l 18.30 Program 18,35 Miizil' 
(Konserto) Pl. 19.00 KonU!)ma tZlraat saa
tll 19,15 Tiirk mUzigt (Fas!l heyet!l Qalall' 
Jar: Haktu Derman, ~rei Kadrl, Ha.sa~ 
Oiir, Ha.mdl Tokay, Basri Ufler. Okuyan ; 
Tabsln Karaku§. 20.00 Memleket saat liyar~ 
aJans ve meteoroloji haberlerl 20.15 Tilt~ 
mUziAt Qalanla.r: Veclhe, Fahlre Fer.saJlo 
Re!lk Fer san. Okuyanlar: Mu.sta!a Cagjat. 
Me!haret S$ak. 1 - Giillzar pe§reVL 2 -
Nurl Hal1Un H\iseynl §arkl: (Artlk yet!§lrl 
3 - Gtillzar §atkl : (OOzlerlmden gltmlyorl. 
4 - H\iseyni ~ark!: (Oiil:;en bah~;eslnde), 
5 - Halk tiirktisii; (Ay do~du batmadt m1l 
11---Halk tiirktisii (All daill 7-Halk tiirkOSU 
(Tepeler tepeler) 11---LAtt! AAarun Hlcaz §arl<l 
(NI~ln §eb tl seherl. 9 - Aslm Bey!n HI• 
caz §&rkl: (Her zahml c!Aersuzal 10 -
Hlcaz ~ark1: (indim yarln bahceslnel. 21,00 
Kon~a. 21,15 Esham, tahvtlat, kamblyo • 
nukud "" ziraat borsa.s1 (!lat) 21,25 Ne§'ell 
pllklar - R. 21,30 MUzik (Kti~Uk orke.stra • 
§e!: Neclb A4kml. 22,30 MUzik (Melodl vo 
solotar - Pl.) 23, Son ajans haberleri ve ya• 
rm program. 23,15-24 MUzik (Cazband • i 

Pl.) 
LONDRA (National). 

19,45 Orkestra konser! (Korsako!, R!rnskl, 
Slbe11us vesalr bestekArlarm eserleril 

23,25 Koro konerl. 
IA)NDRA (342 - 877) 

19,30 Kar~k mu.slkl. 
21,50 Danzig dii§esl (Caryll'nln operastl. 

PARis (Radio) 
18,10 Oda mu.slkl.s!. 
21,50 Ys krah (Lalo'nun opera.sl) 

Hir.VERSUM ll 
18,15 Plyano ve keman konser! (Ra.vel 1 

Krel.sler v<!.Salr be.stekllrlarm e.serlerll 
22,05 Beethoven'ln eserlerlnden miirekke) 

konser. 
1,35 Plyano konserl. 

ITALYA (I Inc! grup 421 - 713) 
22,05 Sentonlk konser <Beethoven ve salt 

besteklrlarm eserleriJ 
23,15 Hatlt mu.slkl 

iTALY A (ll nci grup 369 - 914) 
22,05 Olyom Tell (Rosslnl'nin opera.st) 

VAR~i!QVA 

17,45 Orkestra konserl rKeler, Rubinstein 
ve Thomas'm E-serler1). 

18,35 cSevU Berber!> cPrena Igor> <Andre 
Chenier• operalarmdan parcalar. 
BUKREI;I 

22,20 1,1an kon.serl (Beethoven, Verdi, Kor· 
sakof, l;lopen, Mayerber, Schumann
dan parcalarl. 
BUDAPE§TE 

18.50 Olngene orkestra.sl. 
21,55 Eglence11 kon.ser (Macar bestekArla• 

rmm eserleri) 

NOBETCiECZANELER 
:t..tanbul clhetl: 
Emlntiniinde (Mehmed KAztm), Alem • 

darda (Arlf Ne§et), Kumkap:da (Asadorl, 
Kii~iikpazarda (Hikmetl, Eyilbde (Hlk • 
met), Fatlhte <VItall), Baklrkoyde <Mer -
kez) eczanelerl. 
Beyo~lu clhetl: 
:t..tlk!U c~lnde (Kanzukl, Yen!~ -

hlrde (Baronakya.nl, Yiiksek.kaldlrlmda 
(VIngopulol, Galata Mahmudlye caddeslnde 
cismetl , istlklAt caddeslnde <Takslml, Kur 
tul~ caddeslnde CHalk), Fmdlkll trlliilvay 
caddeslnde (Mustafa Naill, Be§lkta~ta (Na
U Halld Tipl), Ka.s1mp~ada !Mii~yyedl, 
Ha.skoyde (Sadlk Akdumanl eczaneler!. 
· Uskiidarda <ittlhad), Sar1yerde (Nurll, 
Kadlkoy Eskll.skelede <Bilyii.l!:l, Yeldettrme
nt Karakol caddeslnde (Yetdeglnnenil, Bii
yilltadada (§lna.sl R1za) eczanelerl. 

( TE~EKKOR ) ----
Ailem Binnaz1 be~ senedenberi veha

mete siirlikliyen hastahgm1 te~his ve 
haz1kane tedavisi sayesinde hayata iade 
eden muhterem doktor Rus9uklu Hakkl
ya te§ekkiir ve minnettarl!gumn iblA~t
na muhte.rem gazetenizin tavassutunu 
rica ederim. 

Gazete miivezzilerinden Mustafa Ozel 

( __ M_E_V_L_l_D __ ) 
Almanyada tayyare miihendisli~ tah

silinde iken olen tayyareci Tayyar Ana
hn ruhuna ithaf ediimek iizere Beyler
beyi iskele camiinde 14/5/939 pazar gti
nii ogle namazm1 muteak1b Mevlidi N.,., 
bev1 laraat edilecektir. Kendisini tam -
yan ve arzu eden zevatm te!il'ifleri rica 
olunur. 

Miiteveffamn e§i Sebile Anal 
Kopriiden 12,35 te vapur vardlr. 

1/.1/ol/o 

Be~ikta~ta Vidin eczanes! sahib! mer
hum Bay Ali R•za Vidinin ruhuna ithaf 
edilmek iizere 12/5/939 yarmki cuma 
giinii ogle namazm1 miiteak1b Beyoglu 
1stiklal caddesi Aiiacamiinde Bay Haftz 
R1za tarafmdan Mevlidi i;lcrif k1raat e
dileceginden arzu edenlerin te~rifleri 
rica olunur. 

ERTUl"iRUL SAD! TEK 
Kadlkoy Siireyya 

!iyatrosunda bu gece 
<;AMURDA ZAMBAK 

Biiyiik vodvil 
3 perde 

Okuyucu Bayan Aysel 
ve A tillS. reviisii 

Bugiin 

S A K A R Y A Sinemasmda 
2 film blrden : 

AKDENIZ KORSANLARI 
PIERRE FRENSNAY -

NADINE VOGEL 

DELi GENCLiK 
ROBERT TAYLOR 

tarafmdan 
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San'at ve hayati ............................................................... : 

Sinematografa dair 
menfi dii§iincele1 

Son haftalar i~inde, bozuk bir haleti 
ruhiyenin dogurdugu avunma ihtiyacile, 
bir~ok sinemaya girip ~1ktun. Karanhklar 
~inde kendimi unutmak ve beyaz perde
nin nurlu ~er~evesinde bambajka bir ale
llle kavu§malr. istedim. Hiisniiniyetimin 
ll;aruz lr.aldigi hayal inkisan, beni, sine· 
lllamn bugiinkii haline ac1 ac1 diijiinme· 
&e dave! etti. Bu bahsi lr.adromuzun di§ID" 
da telakki etmiyorum. Mademki filimleri 
Yapanlar ve sevenler ona <cyedinci san' at>> 
diyorlar ve mademlr.i sinema, jekiller, gol
ge[j l§Iklar ve hatta renkler, resimlerle oy
nuyor, beyaz perde hakkmda birka~ dii
!Uncemin giizel san' atlar mevzuu i~ine a
hnrnasi herhalde ~olr. goriilemez. 

Pereslijkar ve merakhlanm ayaklan • 
d~tmay, goze alarak iddia edebilinz ki 
•inema bugiin, her sene diinya piyasasma 
!evkettigi yiizlerce filmile iptizale ugra • 
llll§, kendini ve manasm1 kaybetmi§, her 
liirlii fikir kayg1smdan uzak -bu kelirneyi 
!oraki kullamyorum· bir «san' at» !11. Si
nema her memlekette geni§ halk kiitlele • 
tin!n ba1hca ve en ucuz eglencesi olmu§· 
lur. Karakter ve dii§iinu§ itibarile her ta· 
tafta e§it olan biiyiik kiitlelere hitab etti· 
iii i~in yeryiiziiniin dart bir etrafm1 lr.ap
laml§, diinyayl, pelikiilden bir ~ember i~i
ne almi§Ilr. Sinema filimlerinin istilzam 
ettigi biiyiik masraflar, seyirci kiitlelerinin 
azameti sayesinde, ba§dondiiriicii kazanc· 
larla kapanmakta, ve beyaz perde, asn· 
lluzm en miihim endiistrilerinden birini 
le§kil etmoktedir. 

1§te, sinemaya en lay1k vasf1 bulduk: 
E:ndiistri. MutavasSI!, hatta iptidai ze
kaya, idrake, zevke hitab eden ve onlan 
ok§amak, onlara hizmet etmekten ba1ka 
!Ian olm1yan, san' at kisvesine biiriinmii1 
bir endiistri. 

Bugiin sinem.anm bize sundugu heye· 
tan unsUJlan, hissedilmeleri i~in hi~b!r 
likri tekamiile muhtac olm1yan hislere 
dayanmaktadu: Liiks ve ihti§am arzusu, 
servet huSI. ihtiras ve 1ehvet, cinayet ve 
korku ... Miithi1 bir caninin iskambil ka
ii•d• devirir gibi insan oldiirmesi, kiZia og· 
lanm sevi§meleri, «goz kama§llnci» de • 
korlar i~inde ge~en macera ve a§lc sahne· 
leri, en alelade miifekkireyi ok§Iyacak 
rnahiyettedir. Hizmet~i kadmla prensin, 
kontesle Hhyasmm. Daktilo ile patronun 
•!klan, orospularm maceralan, kanlanna 
h1yanet eden kocalarla kocalanna sada • 
katsizlik eden zevcelerin hikayeleri, 'an
cak mutavasSitlan a1•i!• zekalar i~in bir 
zevk ve merak unsuru olabilir. Biitiin 
bunlan «ahlaki» denilen planden miitalea 
etmiyorum. Ahlakperestligi sem1edi~irn 
gibi san'at ve fikir bahislerinde bu miya
nn yeri olmad•g• kanaatindeyim. Hay IT, 

sinemada bulacaglmlz en biiyiik kusur, 
ahlak bozmas• degil, zekalan ve miifek
kireleri tasfiye edi1idir. T ektiik filimleri 
-binde be§ nisbetinde- istisna edersek, 
sinema bize, ajag• cinsten heyecanlardan 
ba§ka bir§eY veremiyor. Sanmam ki ka • 
faSI olgunla§tnll ve miifekkiresi kristalize 
olmu§, miitekamil veya miitekamile yakm 
bir insan, bugiinkii sinemamn esash he
yecan unsurlanm te~kil eden Creta Car· 
bo'nun pozlan, Marlene Dietrich'in ba • 
caklan, Joan Crawford'un takma kirrikh 
gozleri, jU veya §U y•ldllln edalan veya 
§U «ion promiye» nin b•y•klarmda, ve bu 
cazibe kaynaklan i~in seri halinde una! 
edilen melodram ve komedilerde kendisi
ni tatmin eden bir san'at hava" bulabilsin. 
Sinemanm be~eri tip olarak takdim ettigi 
aktor ve aktrisler nekadar gayribe<eri, ne 
kadar ahmak ise onlara ~evirtilen filimler 
de fikir babmmdan o kadar bo1 ve maM
SIZdiT. 

Diger taraftan sinema, «Caractere 
spectaculaire» -yani temaja karakteri- ola 
rak ~klini ya kaybetmis. ya heniiz bula
mami§IIr. Kaybetmi§ olmast daha akla 
yakm. Sinema, onda anyacagJtniZ vaSif
lann tam aksine olarak, dekorlan Sik !lk 
degijen bir tiyatro §eklinde karar k1lm•§ 
goriiniiyor. Sozlii sinemanm icad1, beyaz 
perdeyi, tiyatroya yakmlastiTmak, hatta 
onu ba<IIr!T'ak gibi bir iddiaya yer a~t1. 
Su farkla ki tiyatro edebi ve fikri ktyme· 
tini muhafaza etmekte, sinema i.e fikir 
kmnt•lanna, hawalem bir felsefeye te • 
nezziil etmektedir. 

'f. 'f. 'f. 

Halbuki sinematograf, elindeki teknik 
vaSitalarm namiitenahi zenginligi, dekor, 
mizansen ve bilha"a «lriik» lerinin n•mii· 
t nahi imkanlan bakimmdan, beyaz per· 
r'eden beklemekte hakh bulundugumuz 
:,;itiin heyecanlan sunacak vaziyettedir. Si 
"'madan istedigimiz, muhayyel sahte b;r 
takim tiplerin giindelik a§klan, giindehk 
entrikalan degil, bizim bejeri alemimiz
:lrn. diinyamizdan bamba~k· bir alem ve 
Jir diinya yaratmaSidJr. Sinemay1, hari • 

Yazan: NURULLAH BERK 

kuladenin, riiyanm, hulyamn, efsaneuin, 
garibelerin, mucizelerin diinyaSI olarak 
gormek istiyoruz. Biz beyaz perc;lede, 
maddl diinyam1zm maddi derdlerini unut· 
mak, giiremedigimizi gorebilmek, i§iteme· 
digimizi i§itmek, yeryiiziinde tesadiif edi
lemiyecek vak' alar, mahliiklar, 1ekiller ve 
t§Iklar bulmak istiyoruz. DausSI!asmi ciort 
duvar arasmda gizledigimiz, kaldmmlar 
iizerinde siirttiigiimiiz bu «fantastik» ih
tiyacmi tatmin edecek tek vaSita sinema • 
diT. 0 olmaz1 olur, imkanSIZI miimkiin 
k1lacak kadar zengin bir malzeme ile 
miicehhezdir. 

Demin, sinema tema§a karakterini kay
betmi§tir, dedim. Filhakika, sinemamn ilk 
ad1mlanm hatiThyacak ya§ta olanhr, 
ba§langicla bugiin arasmdaki derin u~u
rumu gorecek vaziyettedirler. Daha ilk 
adun all§lannda, (1900 • 1908), sinema, 
mevcudiyetinin sebebini kavram1i ve fan
tastik bir diinya ya§allnaya bajlami§It. 

Mack Sennett'in komik §eridleri, Zi • 
gomar, Nick Carter, F antomas serileri, 
daha sonralan Nevyork Esran, Douglas 
F airbanks'1n filimleri bize, efsanenin ve 
maceranm kap1lanm a~mijlardi. 

Pek kii~iik iken gordiigiim serili bir 
filmi hi~ unulmiYacag•m: «Satiirnen Fa· 
randiil yahud Kirk giinde devrialem». 
Derme~atma vaSitalarla yapi!d.gi §uphe
siz olan bu filmin bazt sahneleri, baz1 re· 
simleri, bir kelirne ile allnosferi, aradan 
bu kadar y1l g~tigi halde, zihnirnde men· 
ku1 kaldd Neden? <;;:unkii Satiirnen Fa
randiil denizlerin dibine iniyor, kendisini 
yutan balinamn karnmt delerek ka~tyor, 
kollarma kanad takarak ku1lar gibi u~u
yor, aya, giineje, Merihe gidiyor, sekiz 
gozlii dilberlere ~·k oluyordu. Satiirnen 
F arandul, biiyiik ve kii~iiklerin fantastik 
ihtiyacm1 tatmin ediyordu. Daha emekle
me devresinde sinema, miistakbel irnkiin· 
lanm sezmi1 ve o zamanki iptidai vaslta
larile bile harikulade bir diinya yaratma· 
ya muvaffak olmujlu. Sinemaya giden a· 
dam, orada, hergiinkii aleminden ba,ka 
bir aleme dalacagmdan emin olabilirdi. 

Heyhat ki biitiin bu vaidler bugiin hi
~e inmi1 bulunuyorlar. Teknigi ilerledik~e 
sinema heyecanmdan, orijioalli8inden, sa
fiyetinden, ve oz hassalanndan tecerriid 
ederek, san'attan endiistriye dii§tii, Ara· 
dJgimiZ hiilyavi diinyalann yerine bize, 
Amerikan doktilo k•zlanmn maceralanm 
giisterdi. Bekledigimiz fantastik ve efsa· 
ne havaSI yerine, Bradway orospulannm 
platine sa~lanm ve kal~a oynatt§lann• 
seyrettirdi. 

Modem sinema, baz1 istisnalar haric 
tutulursa, bu a§ag1 derekeye inmi1 bulun· 
maktadiT. Son Y•llar i~inde sinematografm 
hizi tatmin eden baz1 §eridleri ise, -tarih 
maSI giizetmeden ve aklima gelenleri ya
ziyorum: Doktor Kaligari, Dr. J eckil ve 
Mr. Hyde, 1nsan AvciSI, King • Kong, 
Metropolis, Nibeliingen, Aya Seyahat, 
gibi bizi ba§ka diinyalara gotiiren eserler 
olmujtur. 

Fikri ihtiyaclanmiZI tiyetroda tamamile 
ta•mine imkan bulduktan sonra, smema· 
dan bek}iyecegimiz jey -bunu ISrar}a soy· 
liiyorum· harikuladelik ihtiyacimiZI tatmin 
etmesidir. Rejisor, elindeki miitekamil va· 
Sitalann kendisine verdigi sonsuz, hudud
suz irnkanlarla, her §eridi, manttgm dur
dugu ve hayalin yo! aldigl bir alem yapa· 
bilir ve beyaz perdeyi, zavalh insanhgm 
ba~hca te,elli yeri haline getirebilir. Bu
nu yapmak onun yalmz san'at degil, ayni 
zamanda insanhk vazifesidir. 

Gelgelelim, o reii•'ir nerede? 

Nurullah BERK 

19 may1s genclik bayram1 
19 may1s genelik bayramt jenlikleri · 

nin programr hazJrlanmtjltr. Buna na · 
zaran idman jenlikleri Fenerbaht;e sta
dmda olaeak ve mckteblerle, sporcular 
tam saat 10 da resmi ge<; d yapaeaklar -
d1r. Bundan evvel vilayet, mektebler ve 
sporcular namma hirer nutuk soylene • 
cektlr. Resmi gcridi miiteakib ktz ve er
hk talebelerin jimnastik gosterileri ya
puacakhr. Jimnastik hareketlerindcn 
sonra bir sene zarfmda milkafat kazan
ffil~ nlan sporcularm ve tak•mlarm mil
kiifatlan tevzi edilecpktir. Son olarak is
tanbul kuliibleri muhtelitile mektebler 
'T!uhtpliti arasmda bir futbol ma<;t oy -
nanacak!tr. 

~·-·-Konser 
istanbul Konservatuanmn giizide 

keman profesorlerinden Ali Sez.n, bu 
ak1am saat 21 de, Beyoglunda FransiZ 
tiyatrosunda bir konser verecektir. 

Vitali'nin Brahms'm, Conus'un ve 
sair biiyiik bestckarlarm eserlerini ihti
va eden program <;ok zen{lind'r. Giizidc 
san'atkanmtza piyanoda fon :;>tatser re
fakat edeccktir. 

CUMHURlYET 

Siz bu •allrlarr ohuyup bitir· 
diginiz anda: 

Bir idujen zerresi doksan alh 
kilometre mesafe asJDJshr. 

Amerikaltlar, postaya bes yiiz 
bin mektub atnuslard.tr. 

Bazt nevi boceklerin kanadt, ha. 
vada ii~ bin defa. ba:ra nevi sinek
lerin kanadt da on bin defa ~Irll· 
m1sbr. 

Avustnralya tclefonl'\rmd:> bin 
abone numara isten1istir. 

Arjantinde bin bes yiiz kilo ce
viz yctisrnistir. 

Cihan kahve miistahsillcrinin 
en bastnda l(elen Cenubi Ameri. 
kaka iic bin bes yiiz kilo kahve 
yetismistir. 

Amerikahlarm sahte piyango bi
letlerine verdikleri para vasati o
larak, bizim paraJDJzla, on iki Ji. 
rayt bulmustur. 

Yeni tarife 

~imendifer tarifeleri 
pazartesiye tatbik 

~ 

ediliyor 
Avrupa demiryollan idareleri arasm

da yap1lan anla§ma muc:bince tatbik e
dilecck yeni seyriisefer tarifesi onilmiiz
deki pazartesi giinilnden itibaren tatbik 
mevkiine konulacakbr. 

Yeni tarifeye gore, ekspres sabahlan 
7,20 de Sirkeciye gelecek ve alqamlan 
10 da hareket edecektir. Konvansiyonel, 
sabahlan 6,40 ta Sirkeciye gelecek, ak· 
§amlan 10,25 te hareket edecektir. 

Pazartcsi giinilnden itibaren Sirkeci -
Edirne arasmda yeni bir seyriisefer ta
rifesi tatbikma ba§lanacakhr. Bu tarife 
!le istanbul - Edirne seferi sekiz saat 
40 dakikaya inmektedir. Gerek Edirne, 
gerekse Sirkecidcn Edirne postas1 her 
giln 8,45 te kalkrp miitekabilen 17,25 te 
vasii olaeakbr. 

Pazartesi gilniinden itibaren ayni za
manda Avrupa banliyosiinde de yeni 
tarifenin tatbikma bajlanmaktadtr. Bu 
tarjfe ile Sirkeciden Ye§ilkoye ilk katar 
6,20 de ve Kil<;iikr;ekmeceye 7,18 de ,ha· 
reket edecektir. Son katar Kii<;ilk<;ek -
meceye kadar 21,20 de ve Ye§ilkoye ka
dar yartmdadtr. 

Sabahlan Yejilkiiyden ilk katar 5,50 
de, Kil<;iik<;ekmeceden 6,10 dad1r. Ak -
1amlan Kiir;iikr;ekmeceden son katar 
21,50 de kalkacakhr. 

Bursada HidJrellez 
Bursa (Hususi) - Bu seneki H1 • 

d~rellez Bursada §imdiye kadar hi<; go. 
rillmemi§ bir fevkaladelikle gec;ti. So -
kaklar hemen tamamen bombo§tU. Bur
sa, harb zamanlannda tahliye edilmi§ 
tsstz ve hareketsiz bir §ehir manzaras1 
almtjlt. Yalmz on blndcn fazla halk, 
Ziraat mektebindcki <;ayuda ve .;amhk
ta toplanmt§h. 
Geceyar~Janndan yola <;tkanlar oldu

gu gib i §ehirde bir tek at, araba, otomo
bil, otobiis, bisiklet ve motosiklet kal • 
mamak §artile biitiin vesait, halkt sa • 
bahtan itibaren Ziraat mektebine la§t· 
yordu. Mudanya asfaltmdan sanki bir 
sel ak•yordu. Ziraat mektebi meydam 
b 'r mahjeri andtrtyordu. Bunca masraf 
ve zahmcte katlanarak buraya gelenle
rin toz ve kalabahgm giiriiltilsil i~ind,e
ki halleri de bir ba~ka alemdi. Her ko -
~ede ve her agae golgesinde semaverler 
kaymyor, eezveler fiklTdi~r. §ijelerin 
biri ac;•hp biri bo§ahyor. Hulasa halk 
durmadan yeyip i<;iyor, giiliip egleniyor
du. Maamafih iki bilklilm otorup yemek 
yiyerek eglenenler cefa)'l kendilerine 
safa yapabilenlerdi. Alt taraf1 milthi§ 
izdiham ir;inde bunallyordu. Mudanya
ya ve Ge<;ide g denier daha rahat bir §e· 
kilde egleniyorlardt. 

Ak1am jehre donii§, bir ana baba gii
nii ~mu§tU. Vesait bulmak bilyiik bir 
talih meselcsi idi. Bir otobilse 90 ki§inin 
bird en hiicum ett' gi gorilliiyordu. Gece 
yanstna kadar schre ta~manlann arkas1 
almmamtj\t. Mudanva asfaltmdan dO
nil§, u<;suz bucaks1z bir gelin alayt his
sini veriyordu. 

:;>ehrimizdeki biltiin askerlere de bir 
giin evvel Ziraat mektebinde kuzu ve 
helva verildi. Biltiin subaylar ailelerile 
burada ycmck yediler. Askerlerimiz 
muhtelif spor hareketleri ve eglenceleri 
yaparak <;ok giizel ve ne§'eli bir giin ge
<;irdiler. 

Tavuk istasyonlar1 
Bursa (Hususi) - Memlekette tavuk

<;ulugun ald1gt ehemmiyet ve tavuklan
mtzm kazandtgt ktymet dolaytsile bu 
hayvanlarm fenni §artlar altmda yet~
t'rilip iiretilmesini temin maksadile ba
zt kazalanmtzda modern hirer tavuk is
tasyonu a<;•lmasma karar verilmi§tir. 
Orhangazi ve !znik merkezlerinde birer 
tavuk istasyonunun injast i<;in yerler 
tcspit cdilm'§ ve haz1rhklara ba§lan • 
rnl§ttr. 

$EHRiN i~iNDEN 
I 

Arnavudkoyde ~ilek~ilik 
giinden giine oliiyor? 

Daha ~ilek 

~ilekleri 

mevsimine bir ay 
piyasaya akm 

tarlalara ~imdi sogan 

kala, Eregli 
ediyor, bir~ok 

ekilidir 
Ciinlerdenberi sepet sepet, !a§miyor-~ ( 

du: 

- Haydi efendim, ArnavudkiiyUniin 
mis kokulan ... T aze ~ilek I 

SallcJ!ardan bir tanesini ~evirip sor -
dum: 

- Bunlar, sahiden Arnavudkiiyiiniin 
~ilgi mi?... 

Belli ki yalan soylemege yeni ba§la
mt§tt. 

Saf bir Erzincanh 1ivesile: 

- Vallaha efendi, dedi, i§in dorgusu 
Arnavudkoy mah degill Ama agz•m•z 
aii§mt~ da, eyle ~agmyikl Amavudko -
yiinde silek mi kald• ki... Aha, bu gor· 
diigiin ~ileklerin hepi Eregliden geliyi ... 

Sahcmm verdigi maliimat1, diin bana 
haldeki kabztmallardan biri de teyid et· 
ti: 

- Size acmacak bir haber vereyim .. 
dedi, Arnavudkoyii ~ilegi, seneden sene· 

ye oliiyor. <;;:ilek tarlalanndan ~ogu bo
zuldular. Baz1 tarlalara sogan, sarmiSak 
ekenler bile bulunuyor. Ne yapsmlar?On

lar da hakh... Daha ~ilek mevsimine bir 
ay kala, Ereglinin ~ilekleri bajhyor piya· 

saya akm etmege ... Y erli ~ilek <;tktti!l za· 
man; halk <;ilege doymu§ olmakla kalm1· 
yor, onun re~elini, marmaladm1 bile yap
mi§ bulunuyor ve neticede gayet tabii o· 
larak yerli ~ileklerin fiatlan da kendih
giuden diijiiyor. 

Piyasanm a<; goziinii doyuran Eregli 

~ilekleri; memleket ~ileklerini bu fuzuli 
Osmanh unvanmdan da kurtaracaga ben· 
ziyorlar. 

Bundan sonra, arhk yerlisine de, E -

regli mah olana da topyekiin «Turk <;i· 

legi» demek, umanz ki kafi gelecek .. Er
bab olan pirinc pilaVl yer, demi§ler. E • 
regli bahc;tvanlan da herhalde erbab kim

~eler olacak ki bize bol ve ucuz ~ilek ye
diriyorlar. 

Hal mehafilinde, bu sene, fiatlann ~ok 

diijmesi bekleniyor. <;;:ilegi on be~ kuru§a 

/~i LiM KOSESi 
IHTI RALAR KESi fl ER 

Ser nazariyesi 

Bah~elerde ser dedigimiz limonluk 
veya fideliklerin nazariyesi yak.Jn za • 
manlarda halledilmi1 bir meseledir. 

Ciine~ten gelen radyasyon, knmiZI ile 
menek§e arasmdaki renklere inhisar eden, 
ziya dedigimiz mer'i ta)'lftan maada kn· 
mtztmn ve menek§enin d1~mdaki radyas
yonlan da ihtiva eder. Su, giine~ten ge· 
len ziyamn ~ogunu bel eder. Bundan do
[ayt derin denizin dibi goriiilmez. Ac;•k
ta rallb, hava kuru havadan s1cakttr. 1§. 
te bundan dolay1 adalarm havaSI mute· 
dildir. Hava rat1bken su kolay donmaz. 
Bunun iki sebebi var: (I) rat1b hava ile 
iirtiilii olan arz c;ok hararet zayi etmez; 
(2) Havadaki rutubetin (yani su buha· 
nnm) bir miktan donmakla azaldtRI za· 
man alm•1 oldugu hararet diger rat1b ha
vanm siihunetini yiikseltir. Bah.,;elerde 
nebatlara fazla miktarda su serpmekle 
donun online ge<;ilebilir. Kuru soguk ge· 
celerde meyva agaclanm dumanla don· 
maktan koruyabiliriz. Bu duman arz ha· 
raretinin ka~masma mani olur. 

Cam da ziyayt ge~irir. Serin camm -
dan giren gune§ radyasyonu (yani ziya) 
arza {yani yere) vaSII oldugu zaman arz 
radyasyonu olur. Giine§ radyasyonuna 
nazaran uzun dalgah olan arz radyas -
yonu camdan g~emez, ser i~inde kahr. 
Daha uzun dalgah olan bu radyasyon 
hararet dalgalan oldugundan ser i<;inde· 
ki havayt tSillr. 

K11m havalan ac;•k ve iklimleri mute -
dil olan memleketlerde serler ic;inde epey 
miktarda giioe~ eneriisi hapsedilebilir. 
Bu gibi yerlerde serler kinde siyah bo
rulardaki su lSittltp banyo siihunetine c;1· 
kanlabilir. Ciine~ radyasyonunu g~ir -
mek itibarile hava da cama benzer. Gii· 
ne~ten gelen radvasyonun ziya dedigimiz 
kiSmml ge~irir. O!traviyole ve enfra ruj 
klSimlanm azc;ok bel eder. Bu radyasyon 
arza vas1l olunca arz radyasyonu olur, 
aTZI tSibr. Bu itibarla hava bir nevi rad· 
yasyon (kapanca) Sidtr. 

Prl. SALIH MURAT - Siz, bu Eregli ~ileklerini nas.! bu
luyorsunuz?.. 

- 1stanbul ~ileklerinden hi~ de a§ag• 
degil... 0 kadar ki, son iki sene zarfmda 
ycrli ~ilekle Eregli ~ileginin biribirlerin
den koku ve lezzet~e farklan kalmadtgtnt 
soylersem mubalaga etmi§ olmam ... 

bdar yiyebilecegimizi ~mdiden temin ... ---.,....=====------. 

T urfandac•ltkla, istanbul ;ileklerine 
ufak mikyasta rekabete ba,hyan Eregli 
~ilek~ileri, istihsalah gitgide artiTarak, 
bugiinkii ezici iistiinliiklerini temin ettiler. 
Ce~en y1l, Ereglinin ~ilek istihsalatt dart 

mi!yon kilo idi. Bu seneki istihsal miktan· 
nm, yedi milyon ki!oya yakm oldugu tah· 
min ediliyor. 

Y erli <;ilek tarlalannm umumi verimi 
bunun dortte birine yakla§amadigma gore 
Eregli, 1stanbulun ~ilek paz.arlanna §im
diden hakirn olmu1 demektir. 

Kabz1malm izahat1, beni dii§iindiirdii. 
Kendi kendime: 

- 1stanbulun bir biiyiik §Ohreti daha 
y•k•l•yor! dedim. Y erli ~ilek, Yaktile ne
rede yeti§irse yeti1sin, Arnavudkciy bah· 
~elerinin has mah saytltrd1. Arnavudkoy, 
~ilegin bir nevi men§e firmaSI idi. Sahel· 
lar, ~ilek diye bagumaga bile liizum his
setmezlerdi. N aSII marulun ad1 « Y ediku
le», enginann ad1 «Bayrampa§a», path
camn ad1 «Kerner», salatahgm ad1 
«Langa» ise, <;ilegin ad1 da sadece <<Ar
navudkoy» dii! 

Ben, ~ilekte, kendi giizel kokusuna 
hi~ de benzemiyen hafif bir irtica kokusu 
s~zerdim. 

Mii§teri, en kii~iik bir ~ilek ah,verijinde 
bile sorard1: 

- Ostnanh ~ilegi mi, Frenk ~ilegi 
mi?.. 

edenler var. 
Vaktile, kendini dirhem dirhem satan 

nazenin ~ilek, zaten birka~ y1ldanberi, §U· 

na buna visalini arzeden sokak siirtiikleri· 
nin vaziyetine dii§tnU§tii. Adela kapantn 
elinde kahyordu. 

Meyvalann «memnu meyva>> ya en 
fazla benziyeni olan <;ilek, berelr.et versin, 

bir noktada, onlardan aynhyor: Ktymeti 

diWiigii zaman dahi, nefasetinden bir~ey 

kaybetmiyor I 
Salahaddin GtJNGiJR 

Bursada diikkanlarm 
kapanma saati 

Bursa (Hususi) - G~enlerde ticaret 
ve sanayi erbabmm vilayete yaphjll bir 
milracaatte; diikkanlann a!qamlan mu
ayyen bir saatte kapanmast isteniyordu. 
Bunun ilzerine Ticaret Odasmda biitiin 
sanayi ve ticaret §Ubelerinden se<;ilmi§ 
iki§er miimessilin huzurile yap1lan u
mumi bir toplan!tda verilen kara.r ve 
Belediye Meclisimizin son toplantlS!nda 
kabul cttigi esas uzerine §ehrimizde de 
diikkanlarm ak§amlan saat 19 da kapa· 
blmasma bajlanmt§ltr. Bursada, ilk de· 
fa olarak sanki bir kumanda verilmi§<;e
sine diikkanlarm aym saatte kapam§•, 
halk uzerinde ho§ bir tesir yapmt§hr. 
Maamafih umumi arzu, diikkanlann sa
bahlan da muayyen bir saatten !vvel a
<;tlmamalan i<;in bir ac;tlma saatinin de 
tayini merkezindedir. Bu suretle i§ ka
nununun ~er<;evesi dt§mda kalmt§ olan 
i§ yerlerindeki milstahdemlerin fazla 
<;ah§tmlmamalarma hizmet edilmi§ ola
cakbr. 

----------------~-----------------
( Takas davasma diin de devain edildi 
\~----------------------------------

Takas davasmda diinkii celse 
Takas yolsuzlugu muhakemesine is • 

tanbul aslye ii<;iincil ceza mahkemesin
de diin ogleden sonra devam edilmi~tir. 
Hazine, diin miidahil vaziyetinde da -
vaya girmi§ ve hazineyi temsil eden 
Deftcrdarhk Muhakemat mildiir mua • 
vini Muzaffer, mahkemeye bir istida 
vermi§tir. Bu istidada hazinenin gordil
gil zarann karar altma ahnmaSl isteni • 
liyordu. Hazine vekili ile su~Jularm a· 

vukatlar1 arasmda §ekle aid baz1 miina
ka§alar g~tikten sonra dava edilenler · 
den bir ka<;mm vekilleri krsaca miida • 
faada bulundular. <;:ogunun avukatlan 
da hazu!ad1klan mildafaanameleri ver
dikten sonra, mildafaalardan birinin ik
mali ve dosyanm tetkiki kararilc muha
kcmcnin dcvanu 14 haziran saat 14 e 
buaktlmt§tlr. 

Almanyada vefat eden 
.laymetli bir talebemiz 
!stanbul Yiisek r 

Miihendis mektebi 
1936 senesi Su §U· 
besi mezunlarmdan 
Nedim Ankan, ik- 1 
mali tahsilde bu - t 
lundugu Miinih §eh· 
rinde, ugrad•i!J. bir L 
otomobil kazast ne • 
ticesinde, 23 nisan 
~39 da, hayata goz -
lerini yummu§tu.r. 
Na'11 diin Triyeste- Merhum Nedim 
den gelen Adria va- Ankan 
purile yurda getirilm~ ve dostlan ta
rafmdan kar§tlanarak hazirlanan bJT 
vagonla, ebedi istirahatgah1 olacak kii
~ilk vatant, Kayseriye nakledilm~tir. 

Nedim, lise tahsilini Kayseride g~ir
m~ ve 1930 da !stanbul Yiiksek Mii • 
hend.s mektebine girm~tir. 

Tahsili her sene birbirine nazaran da
ha .;ok artan ilerlemelerle devam et • 
mi§ ve olgunluk kendisini daha mekteb 
s1ralarmda gostermege ba§laJm§!t. iki 
yabancr dili mektebde iken giizel bi -
Jirdi. 

Nedim, bilhassa riyaziyedeki yliksek 
kabiliyetinden dolayt Su §Ubesine inti -
sab etmi§ ve bu §Ubeyi 1936 senesinde 
birincilik!e bitirmi§ti. 

Onun bu kayb• yalntz, ellen biigiirle
rinde kalan, anast, babast ve arkada§lart 
i<;in bir act degil, memleket irfan1 i)in 
de, telafisi pek c;ok senelere ihtiyac gos
teren, cidden bilyiik bir eksikliktir. 

Memleket irfanma, a·lesine, Yiiksek 
Milhendis mektebi tedris heyetine ve 
onu sevenlere taziyetlerimizi sunar, 
Tanr1dan ecir ve sabir dileriz. 

Erzincanda bir kaza 
Erzincan (Hususi) - Tamir edilmekte 

olan Harbiye la§lastnda <;ah§an amelc • 
Jerden Keltik Ala<; koyiinden Mehmed 
oglu Salihle bir arkada§t d1ger amele • 
Jerden daha evvel i§ basma gitmijler ve 
tamir edilen k1smm zeminindeki tugla • 
lan sokerken yukan kubbeden ansiZin 
dii~en bir biiyiik ta§ Mehmed oglu Salihi 
oldiirmii§tiir. Kaza mahalline Miiddeu
mumi ve hiikumet tabibi gitmi§, hasta
neye kaldmlarak yap1lan muayencden 
sonra defnine ruhsat verilmi~tir. 

Miirefte bagcllarma gozta§l 
verildi 

Miirefte (Hususi) - inhisarlar idare· 
si, bu ytl da Miirefte ve havalisi bagct • 
Ianna b:r yard1m maksadile kiillcme 
hastallklarile milcadcle i<;in 900 torba 
kiikiirt ve 4000 kilo gozta§l getirtmi§tir. 
Kiikiirt ve gozta~m1 istimal i<;in fenni 
vesaite de ihtiyac oldugunu l(ozoniinde 
bulunduran idare, bunlan baglara serp
mek ic;in 20 aded de makine getirtmi§ -
tir. Parast, mahsul zamanmda iidermek 
surctile bir k1s1m ba~ctlara tevzi edi'e • 
cck olan ki.ikiirt ve saire, ~i.iphcsiz ki, 
bu yard1m1 goren bage•lart memnun e· 
decektir. 



• 

Solduran ses 
Simdiye kadar 

tetkik edilmem11 bir 
mevzuu, bir alitn ele 
alm•l· Y apttg1 ince (b....,.'\!~~~ 
lemelerin neticesi 
cidden sayam dik
kat. Ger<;i heniiz 
ilk adtmlannt alan, 
hatta emikleyen bir 
yeni bulu1 karjtsm· 
day1z ama, yakm
da, nebatat ilmme miihim bir faSJ! ilave 
edilecegine muhakkak nazarile bakabi · 
liriz. 

C:ic;ekler, musiki sesinden miiteessir o
]uyorlarmt$. Bilhassa keman sesi, baz1 <;i· 
~ekler i.izerinde 1ayam hayret tesirler ya-
p1yormus. 

Radyo, gramofon gibi musiki aletleri 
yanmda bir iki saat kalan menek10, ade
ta musikiyi dinlemek istemedigini goste
rir gibi. incecik dah iizerinde basm1 oteye 
~eviriyor, hatta boynunu biikiiyormus. 

Devamh musiki, hemen biitiin <;i~ekler 
iizerinde, soldurucu tesirler yap1yor. Bo
yunlarmt biikiiyor, iliklerini kurutuyor • 
mus. 

Bu umumi kaidenin tek mi.istesnaSI gi
bi goriinen ~i<;ek, giildi.ir. Menek&eden 
gelincige kadar biitiin <;i~ekler, musiki se· 
sini i1itince saranp solduklan halde, giil, 
bilakis a~thp sa~thyormu,. 0 haspanm 
zaten «ne ~;i~ek oldugunu biliriz.» 

100,000 ya~mda 
Gec;mis amlarm 

esranm Slkl ""' mu· 
hafaza eden toprak, 
insanlann didikleyici 
ellerile brmaland,k
<;a gizli kapakh nesi 
varsa ortaya dokii
yor. Hele «larihten 
once» nin bilinme
dik taraf1 kalmadt. 

Mamut iskeletleri, ~akiiia!l mebzuliyetile 
elden ele geziyor. Tas devri adamlan • 
nm, be1ikten mezara kadar ge<;irdikleri 
hayat1, goniil maceralanna varmc1ya 
kadar bihyoruz. 

Diinyamn emikledigi devirlerden kal
ma bir adamcaglZln tskeleti de bu sefer 
lta!yada bulunmu§. Y eri kazanlar, bir 
tak•m acayib dehlizlerden, daractk yo! • 
lardan gidip bi.iyiik bir yeralt• meydamna 
varm1~lar ve orada, siirii siirii muazzam 
hayvan iskeletleri ortasmda, hemen de o 
hayvanlarm ciissesine yakm azamette bir 
iman iskeleti bulmu!lar. 

Y as1m 80,000 le 120.000 arasmda 
tahmin ediyorlar. Bu tahmine gore, iske
letin, tufandan kalma olmas1 icab ediyor. 

Alimlerin en kolay kestirdikleri nokta 
zaten budur. Y almz, bu defa bir cihette 
sasmyorlarmts. Acaba bu adam o hir sii

ri.i iri hayvanm ortasmda ne anyordu ~ 
Kemikleri sapasaglarn durduguna gore, 

bir hiicuma filan ugram11 degil. 0 hal
de~ 

.Alimler beyhude diisiintiyorlar. Mese· 
le apasikar. T ufanda, bu kadar hayva· 
nm ortasmda oturan adam ol•a olsa 

Nuhtur. Aksini ispat eden <;tkmctya ka· 
dar, bu tezin ne.i var ~ ............................................................ 

lki yaralama vak'aa1 
Kasunpa~ada Kulakstzda oturan Zeki 

Y1lmaz, aralarmda ~1kan bir kavga ne
ticesinde kom~usu Ra~idi b1~akla baca
gmdan yaralam1~hr. Su~lu Zeki, vak'ay1 
miiteakib yakalanmt~hr. 

¥¥1(, 

Beyoglunda Bekar sokagmda 7 nu -
marah cvin sahibi Emin, kiracJsl 35 ya§· 
annda Yeruhi ile kavga ederek ba~ma 
:esti vurmak suretile yaralaml§hr. 

Mualla belli belirsiz titredi: 
- N e i~!n soruyorsunuz?.. Sizin ba

na bunu sorabilmeniz ic;in, ortada ne var, 
ben de onu ogrenmek istiyorum. 

Muhtar. her kelimenin i.istiinde durdu. 
Herbirini ayn ayn c;ignedi. Bir yandan 
da act act giiliiyordu: 

- Benim, bunu sana sorabilmem i
~in, oyle mi?.. Ben L Oyle ya, yabancl 
bir adam ... N e kamtyorum, ne diye so
ruyorum, onu demek istiyorsunuz, degil 
miL Mualla! .. Bir kere, ben kendimi 
!ana yabanc1 tutmuyorum. Senin iyiligini 
isterim. Onun i~in, gosterdii{im bu say
glStzltgi da ~ok gorme; bunlan sana so
ruyorum dive danlma !.. Sonra ... 

- Sonra?.. 
- Sonra ... Y almz bu kadar da degil. 

Benim, bu~iin dogrudan dogruya Hay· 
darla, senin karde§inle goriilecek bir he
sabtm var. 

- Agab•yimle gori.ilecek bir hesabt
ntz 011 var?.. Anlamiyorum, dogrusu. 
Sizin bana bu sozleri si:iylediginizi duy-
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Giire§~il.erimiz son 
ma~1 nas1l yapt1lar ? 

Finlandiyada yapdan hususi miisabakalarda giire~
~ilerimizin yorgunlugu biitiin hesablan altiist etti 

Helsinki (Milli riire~ takimtmtz!a gi- l 
den arkada jlmtzdan) - Oslo'da yapl
lan mii.abablardan miimkiin oldnP,u ka
dar yorgun (Ikan giirej<;ilerimiz. yirmi 
dort saat siiren bir yolculuktan sonra Fin
landiyada vapacaklan ii~iincii ve <on Tiir 
kiye - Finlandiya giire~ Milli ma~1 i~in 
Hel•inki'ye ~eldiler. 

Avrupa ~ampiyona5mm ii<;iincii ~Unii 

yaollg1 ma~ta dizinden sakatlanan Mus
tafa, dordiincii giinii yapllg1 son ma~a 
sakat olarak ~tkmijll. Mustafamn S>kat
j,~, hakh bir endi1e uyandl!digl bir mada 
Kenanrn da yollarda ha<talanmaSI, Tiir
kiye - Finlandiya arasmdaki ma~1 lama
mile aleyhimize tecelli ettirecek ciddi bir 
sebeb te.kil etti. 

Stokholmde Mustafay1 hastaneyc gO
tiirdiik. Rontken muayenesine tahi tutu
Ian Mustafa hakkmcl , doktor on bel giin 
mutlak istirahat tavsiye etti. 

79 kilonun ihtiyall olan Adnanm, ii~ 
be1 giin i~inde kilo alarak bu <iklette gii
te!mesi ~aresi aranml! olmakla beraber, 
biiviik bir fedakarhk neticesinde bu sikle
ti kazanma 1anS1 mevzuubahs bile degil

di. 
Helsinki' de Finlandiya federa~yonile 

yaptlan konujmada, Finlandiyahlann da 

bu ma~a pek istekli olmadtklan anla51l
ma" iizerine, iki taraf da Nerve~ miisa
bakalannda ~ok yorucu oldugunu ileri 
siirdiigii i~in Tiirkiye - Finlandiva ara
smdaki kupa ma~1 baska bir tarihte ya
ptlmak iizere tehir edilmi~tir. 

Tiirk talommm Finlandiyaya gelmi1 
olmaSI, ve miisabakalann yaptlacagmm 
evvelce ilan edilmis bulunmaSI dolaylSile 
iki taktm arasmda Grekorumen ve ser
best giire1 ma~lan yaptlmasma karar ve

rildi. 
Finlandivah san' atkar Berte] Nostrom 

tarafmdan Tiirkiye • Finlandiva ara,.nda 
dort sene y<~piimak ve bu miiddet zarfm
da en az ii~ defa kazanacak tal<Jma ve
rilmek iizere konan ay1 postu da miisa· 
bakalan bir !ene Finlandiyahlar, bir sene 
de Tiirkler kazandti(t ic;in iic;iincii rna~ 
yamlmcaya kadar Tiirkiyede muhafaza 
edilmek iizere bize verilmijtir. 

Miisabakalar Finlandiya Giires fede
rasyonu umumi katibi tarafmdan soyle· 
nen bir nutukla aetldt. F ederasyon reisi 

Vehbi, ikinci reis T ayyar seyircilere tak
dim edildi. F ederasyon reisi Tiirk takt
mt namma, Finlandiya federasyonuna 
giizel bir lcupa hediye edildi. 

F ederasyon reisi Vehbinin nutkundan 
sonra Tiirk • Finlandiya giire~ileri halka 
takdim edildi. Bizim ayni gecede iki mac; 
yapacak taktmtm•za mukabil, Finlandi
yahlar ~rekorumene ve serbest o:iirese ay
n ayn iki taktm c;tkardiiar. Bu vaziyet 
Finlandiyahlar i<;in biiyiik bir avantaj ol
mujlur. 

Miisabakalar on be1 dakika olarak ya

ptlmt~llr. 
56 kilo: Mustafa • Kisselli. 

Hakem: Sahtinen 

Finlandiyah hemen Mustafay1 yere 
ald1. Mustafa, devrenin sonlanna do~ru 
ancak kalkabildi. Devreyi berabere ilan 
ettiler. 

1kinci devre hemen hemen hep yerde 
devam etti. Kisselli ittifakla galib olarak 
ma~1 kazand1. 

mu1 olsaydt, belki o size hesab sormaya 
kalkardt. Fa kat sizin onunla ne ili1iginiz 
olabilir?.. Ustelik, daha pek yakmda ta
mdtgmtZI da soyliiyorsunuz. Sonra. hay
dt olsun diyelim. Bundan bana ne?.. Gi
dip agabeyimi bulunuz, ne hesabmtz var· 
sa kendi aramzda goriirsiiniiz. 

- Oyleyse, dinle beni, Mualla!.. 
Y almz, sakm iiziilme, hi~ giicenme 1.. 
Beni kendine yabanct gibi gorme. Gene 
soyliiyorum: Ben senin yalmz iyiligini is
terim. Benden sana hiGbir kotiiliik gel
mez. Bunu iyi bil; boy Ieee inan. ~imdi, 
sana soyliyeceklerimi de benden baska 
hi~ kimse bilmiyor. Hi~ kimsyee soyle
medim. Gene bilmiyecektir; hi~ kimse· 
ye soylemiyece~im. D.telik, •ana elim
den geldigi kadar yardtm etmek istiyo
rum; sana da, kardejine de ... 

- Rica ederim, beyefendi: N e soy
liyecekseniz soyleyiniz. Deli olacagtm, 
art1k ... 

- Dinle oyleyse: Haniya, ge~enler· 
de ba§tma bir kaza gelmi§ti; bir kuyum· 

Cohan, Finlandiyahy1 maiilttb 
ettikten sonra 

61 kilo: Ahmed • Pihlamaki 
Hakem: Antilla 

Finlandiyah heme0 hakimiyeti terr.in 
etti ve Ahmedi kolayltkla alta aldt. Ah
med biitiin devre mi.idafaa halinde altta 

kal<k Finlandiyalt ittifakla galib say:ldt. 
Pihlamaki Avrupa 1ampiyonudur. 

66 kilo: Y a'ar • Koshella 
Hakem: Sahtinen 

Miisabaka <;ok siir'atli ba§ladt. Ya~ar, 
~apraza girdi, ka~l!dt, fakat hakimiyeti 
temin etti. Y ajar, rakibini altma aldt. 
Burgu ve kiindeden Finlandiyah zorluk
la kurtuldu. Finlandiyah yerde iken yan
dan bir bel sarmaSJ yaparak, hi~ b~klen
medik bir mada ma~1 tu~la kazand1. 

72 kilo: Celal - Virtanen 
Hakem: Antilla 

Finlandiyah siir' atli bir kafa kol kapa· 
rak Celali yere ald1. Celal biiyiik bir teh· 
like atlath. Celal yerde adeta hasmma bi

le bile bir~ok oyunlar veriyordu. Pek 
siir'atli giirej yapan Finlandiyah ~ok ha
kim bir gi.irejten sonra ittifakla galib ilan 
edildi. 

79 kilo: Mersinli Ahmed-Piklms'lri 
Hakem: Sahtinen 

Mersinli >iir' atli bir tarzda gi.ire<e ba§· 
lad1. Finlandivah gi.izel bir kafa kol ka
parak Mwinliyi ~ok tehlikeli bir vaziye
te soktu. Mersinli ciddi bir tehlike}i an· 

cak ki:ipriiye p:el"<ek atlattt. Mii<Dhaka 
~ok siir' atlendi. lki giire1~i de kopniden 
kcpriiye gele!'k birbirlerinden o;ii1el oyun 
lar yaphlar. Yava1 yava1 hakimiyet te
min eden Finlandiyah ekseriyetle galib sa 
yt!dt. 

87 kilo: AdMn • M~nsik 
Hakem: Sahtinen 

Adnan kendi kilosu olmadtg: ha1de 
miisabakaya i1tirak etti. On be! dakika 
devam eden macta Adnan 1ayam hayret 
l,ir muk.vemet go<tcrmi,, kendi<inden ki
Ioca cok fa7la alan Finlanrliyal:ya an· 
cak eberivet kararile maoliih olmn<tur. 

A<hr siklet: f'oban Mehmed • 
Nostron. Hakem: Antilla 

Mehmed i1e elenselerden ba•ladL si.ir'atli 
bir ~aprazla hasmm1 yere ald1 ;,. de dtja· 
n <;tkhlar. Devre berabere bitti. \oban 
bundan sonra derhal hakimiyeti temin et
ti . Mehmedin tu1 yapma k i(in yaot,;;, bii 
tiin o;ayretler bo1a o:itti. M;;,abak. Meh
medin ittifakla galibiyetile bitti. 

Serbest giirefler 
56 kilo: Mustafa· Mijeni 

Hakem: Finlandiya 

Ba~tan itibaren bi.iyiik bir hakimiyet te
min eden Finlandiyah on ii~iincii daki-

cu di.ikkanmda baskma ugramtjhk. Bunu 
herkes gibi, elbet, sen de duydun degil 
miL 

Gene ktz, birdenbire ktpknm!Zl oldu. 
Sonra yeniba§tan rengi u~tu. Biisbiitiin 
sarard1: 

- Bundan bize ne?.. Agabeyimle 
ne ili1igi var ~ .. 

- Soyliyecegim 1imdi: 0 baskmt 
yapan, kuyumcuyu soyan adam, bugi.i
ne kadar tutulmadt. T utulmadt, hi~ kim
se tamyamadi, bir daha goren olmad1 da 
ondan ... Bir tan1yan ~1ksa, kim oldugu 
bilinse, arttk yaka.tm kurtaramaz: ~ar
~abuk yakalamr. Bu~iine kadar onu .hi~ 
kim<e tammtyordu. Hi~bir iz bulunama
dt . Onu ba•ka bir yerde daha goren. kim 
oldugunu bilen yalmz bir ki1i var. 0 da 
ben!.. Bundan da bana ne, diyeceksin 
de gil miL Soylesene !.. Diyemiyorsun 
am a ... 

Arlik sen de anladm, degil mi, o giin
kii h11mm kim oldugunu ~- Uzun boylu, 
senin gibi koyu siyah sa~h. donuk yiizlii. 
gozleri de hpln senin gozlerine benzeyen 
bir gene ... Ad1 da Haydar!.. 

- Haydar mt?. Herkesin ad1 Haydar 
olabilir. Pek ~ok kimse, birbirine benze· 
yebilir. Koyu siyah sa~, donuk yiiz, hi~ 

ingiltere · italya 

milli futbol ma~1 
tak1m1 ingiltere milli 

Romada merasimle 
kars1landi _,-

Milan 10 (a.a.) - 13 may•sta Milanda 
italyay1 temsil eden ekiple kaq•la~acak 
olan ingiliz futbol ekipi buraya gelmij 
ve istasyonda italyan futbol federasyo
nunun ~efleri tarafmdan ka!Otlanmt~hr. 

!ngil z oyuncularmm ~ercfine vermut 
ikram cdilmi~tif. • 

1talyan federasyonunun je!ile !ngi • 
liz ekipinin jefi teati ettikleri nutuklar
da iki memleketin spor te~ekki.illeri ara
smda mevcud samimiyeti tebari.iz ettir
mi<lerdir. 

Bu hafta yaptlacak mac;lar 
istanbul futbol ajanhgmdan: 

14/5/939 pazar gunii yap1lacak ma~lar 
Taksim stad1: 
istanbulspor, Beyogluspor - Kasimpa

ja, Galataspor saat 12,30 hakem :;iazi 
Tezcan. 

Yan hakemleri: Bahaeddin Uluoz ve 
N ecdet Gczen. 

Hila!, Kurtulu§ - Beykoz, T. Y. Y. 
Kurtulu§ saat 14,30 hakem Refik Os • 
man Top. 

Yan hakemleri: Feridun K1h~ ve Rtf· 
k1 Aksay. 

:;ieref stad1: 
Kad1koyspor - Bozkurt saat 12,30 ha

kem Fikret Kayral. 
Yan hakemleri: :;ievki <;anka ve Ha

lid Uzer. 
Galata Gencler • Demirspor saat 14,30 

hakem Sami A~tkoney. 
Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve 

SeHimi. 
Be~iktaj • Vefa saat 16,30 hakem Sup

hi Batu.r. 
Yan hakemleri: Ahmed Adem Gog

dun ve Adnan Akm. 

Giire§ hakemleri 
istanbul gure§ ajanhgmdan: 
14/5/939 pazar giini.i Siileymaniye ku

liibii salonunda yap1lacak olan Greko -
Romen gurej birinciliklerinde Ahmed 
Giirkan, Refik Hatiboglu, Yusuf Yener, 
Rejad hakem olarak se~ilmi§lerdir. 

Mezklir giin ve saatte miisabaka ye -
rinde haztr bulunmalan rica olunur. 
G".i ~. ~-~;i ~. ~~ii·b· -~-~iJi." .......................... . 
61 kilo: Ahmed • Kiiciik Pihlamaki 

Hakem: Finlandiya 
Ahmed hasmm1 yere bastl!dt ise de tek 

rar ayaga kalktt!ar. Finlandiyah hakim 
bir giire~ten sonra miisabaka}'l ittifakla ka 
zand1. 

66 kilo: Y a tar • Hirvirambi 
Hakem: Finlandiya 

Miisabaka siir' atli ba§ladt. Y ajar has· 
m1m hemen yere aldt. Finlandiyah yerde 
yaptlan bir oyunda sakatlanarak dordiin· 
cii dakikada miisabaka}'l terketti. 

72 kilo: Celal • Pijotile 
Hakem: Finlandiya 

Bu kiloda giire~en Finlandivah lakt
mm en kuvvetli miisabtkt idi. Celali ~ok 
mujkiil vaziyetlere sokan Finlandiyah rna 
~~ ittifakla ve c;ok hakim bir giire1le ka· 
zand1. 

79 kil<>: Mersinli Ahmed • Matti 
Hakem: Finandiya 

Ba§tan sona kadar hakim Riirej yapan 
Ahmed, ma~1 ittifakla kazand1. 

87 kilo ma~1 bizden kimse o!madtgt 
i~in yaptlmadt. 

Ag1r siklet: .;;oban • Perahorpi 
Hakem: Finlandiya 

<;:ok gene olan Finlandiyah, kiloca da 
Mehmedden •1•8• oldugu halde biiyiik 
bir mukavemet gosterdi. Mehmed, rna~! 
ancak say1 hesabile kazand1. 

Omer Be•im 

. ................... . 

Almanyada, resmin 
hakiki san' at ve 

mevzuuna gore, modelligi 
i~ sahibleri yap1yorlar 

Ressam kar§ISIDda model durmak,J etmi1 bulunuyor. Bu derste, 
hayli gii~ bir i§tir. T anmmt§ bir isvic;reli besi, meselil. muhtelif spor 
ressamm, « T ohum a tan adam» isimli raslamlan esas hareketlerle kar§tla§llnh 
tablosunda, bu adam1 yanh§ olarak yap- yor. Yiiriiyii§, ko§u, !l<;rama, ezme, 
hg1, tohum atan bir adamm pozu tablo- rna, atma, ~ekme, hrmam§ ve saire 
sundaki gibi olamiyacaib 1eklinde itiraz lanm hareket halinde tekrar tekrar 
ileri siiriilmii§. Buna kar11 ressam, reden talebe, bunlan iyice belliyor. 
«Ben onu dogru olarak yaphm, ancak, bu hareketleri tam anlaytsla ve .,.,,."'"' 
tabloma modellik eden adam, ne yaz1k tabii olarak resmetmegi ogrenince, 
ki tohum atmasm1 dogru diiriist bilmiyor- men§eden teferruatlanan mi.i1terek 
du.» mukabelesile, kendisini temize ~~ - ketler, giindelik hayatta rasgelinen vazi• 
karmak istemi1tir. Bu tabloya model o- yeller, san'atkarane bir surette kavrant• 

lanm meslegi modellik olmaSI, c;ift~i bu- yor, fn~a bunlan kusursuz tespit etmek 
lunmamaSI ve mf 1svic;reli ressamm ar • iizere i1liyor. Atolyede bu yolda yeti!'" 
zusuna ve tarifine gore vaziyet almaSI, bu tirilen istidadh gender, atolyeden haya• 
yanh§hga ba§hca sebeb saythyor. Resim tm yoluna daha kolayhkla ayak baSI • 
san"atmda ~ok defa basit vaziyetlerin bi- yorlar. 

le yanh1 veya noksan bir §ekilde ortaya Usti.i kapah ve a~1k atolyelerde mes • 
konulmasmm sebebi bu oldugu kaydedi- lekten modellerin ~ektikleri gii~liige 
len bir Alman mecmuasmdaki makalede, gelince, bunlar, ~ok defa pek yorucu 
model mevzuu gozden ge~iriliyor. Bu pozlarda hemen hi~; k1pndamadan saar• 
tetkike nazaran, son zamanlara kadar lerce durmak, oturmak, bakmak, resmini 
bir~ok san' atkar, atolyelerine ~ekilmis, yapanlann i1i tamamlanmctya kadar bek• 
etraflanndakilerden kendi kendilerini tee· lemek zorundad11lar. Modellikte gevse • 
rid etmis, inziva hayah ya1arken meslegi mek yoktur, ressam veya ressam namze• 
modellik olan tek modele tiirlii pozlar di, bir yandan resim yaparken bir yan • 
verdirmekle resim yaptyorlardt. Bu mo- dan da tespit ettigi vaziyetin hakikl va • 
del kah bir sporcuyu, kah bir koyliiyii ziyete uygunlugunu gozle mukayese ede• 
ve saireyi temsil ediyordu. Meslegi mo- rek, bir inhiraf vaki olmu§Oa, hatasmi 
dellik olanm bir viicud pozu vermesi esa· di.izeltecektir. Bu itibarla, model, pozu· 
•mdan, boyle bir model reosam i~in ka- nu hi<; mi hi<; degi§tirmiyecektir. Sonra, 
fidir, ancak insanlan i! hayahnda faa! mesela Berlin mektebindeki yeni usule 
vaziyette gostermek laZim gelince, san • uygun rnodellik etmek, daha gii~tiir. Es• 
atkann modellerini gidip imalathaneler· kiden cirid atan bir sporcu modeli, elinde 
de, fabrikalarda, sokakta veya spor sa- siipiirgeyle cirid atma pozu verirken, 
halarmda aray1p bulmaSI liizumu kendi- ~imdi model, sahiden ciridi elinde tutu • 
sini gostermi§tir. C:iinkii, yapt1g1 i§, insa· yor. Bununla beraber, a~tkhavada poz 
mn viicudiinii on a gore 10killendirir, du· veron ve icabmda hareket haline de gec;en 
ru§, yiiriiyiis ve jest ona gore husu • yeni model, bir atlettir. Bir gencin ince 
siyetlenir; hatta alelade bir elbise bile, uzun ve klSa enlice iki tahta par<;asmt ke· 
giyen adamm gordiigi.i i1in bir ifadesidir. man ~alar gibi tutmaSJ pozunun yerine, 
Her insan, yaphg1 i§ten ald:gl tesirle bir sahiden keman <;alamn yay ve kemanla 
biiti.indiir; san'atkar, insam, yapt1g1 san· poz vermesi, dansoz olmtyanm dan• pe
at eserinde biitiin olarak canlandnmag1 zunda durrnaSJ yerine bir dansi:iziin ayni 
gaye edinmelidir. Eline testere tutu§turu- vaziyeti gostermesi, marangoz delikanh· 
Ian bir adam marangoz olam;yacagl gibi, nm diikkan kJYafetile ge]ip di.ikkan de· 
omzuna bir keman dayat!lan adamm ke- koru i~;erisinde elinde testere sahiden <;a• 
mane• olamtyacagl unutulmamahdu. II§maSJ, Berlindeki yukanda ad1 ge~n 

Dolaytsile, atolyede canh modeller mektebin iisti.i kapah ve a<;Ik atolyelerin· 
kars•smda verilen en iyi resim dersi bile, de benimsenen yeni esashr. Hem hareket 
talebeyi hayata ve hayahn ifade tarzla- halinde, hem sakin halde ve yerine gore 
nna yeter derecede yakla§tnmaga yetme- meslegi model olanm, yerine gore de ne 
mi1tir. Meslek sahasmda insamn nas1l ~·- i1 goriiyorsa ona gore poz verenin talebe 
h§hgml bu sure tie tam manasile goster • kar§!Sma getirilmesi esasmdan, san' at ga• 
mek ve ogretmek miimkiin olmadtgmdan, yesine daha ke•tirme eri§ilecegi fikri, ~ii· 
son zamanlarda Avrupa ve Amerikanm mullenmektedir. 
muhtelif yerlerinde tersim i~in bilgi mu· ----------
hitini genisletmek esaS! gozetilmektedir. 

Berlinde profesor Maks Ku~man tara -
fmdan idare edilen Birle§ik Devlet mek
teblerinde anatomi muallimi profesor 
Tank, ilk olarak «hareketin gosterilme· 
si» ni bir ihtlSas dersi olmak iizere ihdas 

~arkoyde karaya oturan 
vapur 

:;iarkoy civannda karaya oturan Ai• 
man petrol gemisi kendi kendini kurtar
maga ~ah~maktadtr. Vapurda 9000 ton 
petrol vard1r. 

kimsede goriilmemi1 renkler degildir. kadar sayg!Stz da degilim, dii~iincesiz 
Bunlardan ne ~1kar, sanki~ ... Bu adam de ... Diin, misafir odamzda, konsolun 
benim kardejim miydi, bunu mu soyle- iistiinde resimlerinizi gordiim. Valide ha
mek istiyorsunuz~. Olmtyacak bir 1ey!. mmefendiye sordum. 0 soyledi: <<Oglum 
Agabeyim, uzun zamandanberi burada Haydann kii~iikliik resmi ... » dedi. Bak· 
yoktu. Daha yeni geldi, §U son gi.inler- hm: Gene o gozler, hep o bak•!· .. 

Gene k1z, kendini toplamaya ~ah§b: 
Hepsine gogiis germegi, ne olursa olsurl 
~arptjmayt giize aldt. Ondaki bu f11ti= 
nay1, Muhtar da anlamijh. Bu kadarlil 
da buakmak isten\edi. Her dedigini yap< 
hrabilmek i~in, hi~ ac1mad1; onu biraz da
ha sarsmaktan, biraz daha ezmekten ~e· 
kinmedi: 

de... M uallanm gozleri ya§ardi. En derin 
- Tam ijte o bizim kuyumcu diik· yerinde, dayamlmaz bir ac1 duymuj gibi 

kanmda baskma ugradtgtmtz giinlerde... ktvrandt: 
Hem bunu, o giin kendisi de anlahyor· - Peki, §imdi ne olacak~. Ne yapa· 
du. Gozii pek, jeytan gibi. at~ gibi bir cabmtz L. 
~ocuk ama biraz agz1 gev1ek. .. Giizel Diye inledi. 
soz soyliiyor. Anla~IIan, kendisi de bunu - Demin de soyledim, iki goziiml. 
biliyor, buna giivenivor. Haniya, sa~lan· Karde1ini ilk giiniinden tamd1m. Sizin 
nm giizelligine kendi kendilerini inand11- evde, resmini gordiikten sonra hde, hi<; 
mi§ insanlann elinden nast! tarak diismez· 1iiphem kalmadt. Fa kat, goriiyorsun ki, 
se, o da diizgiin soz soyledii(ini biliyor: bugiine kadar gidip de polise haber ver
en kan§tk i1lerin arasmda bile birka~ Ia- medim. Hi~ kimseye a~ztml a~mad1m. 
k11dmm belini birden biikiiyor. Onun gibi Y oksa, ~oktan yakalamrd1. Sonra kuyum 
adamlar i~in bu, pek yanh1, pek korku- cu ile, bek~i ile de yiizle,tirirler; o zaman 
lu ... Kim, basmtn dine olmaSim isterse arttk hepsi ortaya ~1kard1. Hi~birini yap
agzmt Sikt tutmah; hele onun gibi, sonu madtm, i~te ... 
u~uruma varacak bir yolda yiiriiyenler, Mualla, biisbiitiin sarstldt. Bajml kal
kendilerini bo1 bogazhktan oek sakmma- d11dt. Korkak bir bakt!la, gozlerini Muh· 
h. Birader bey de, o giin lakl!di arasmda tara ~evirdi. Arhk iyiden iyiye anhyor
Avrupadan yeni geldigini, yakmda gene du: $imdi bir pazarhk ba1layacak; Muh
gidecegini soyliiyordu. Sonra kajl, gozii, tar, onun karde1ini ele vermemek i~in, 
sana benziyor; onun da ad1 Haydarmtj, bun a karst!Ik, kimbilir, kendisinden ne· 
diye sen in karde1ine hllSIZ diyip ge~ecek ler isteyecekti L. 

- Hepsi bu kadar da degil, diye ye• 
r.iden ba,Iadt. 

Mualla, biisbiitiin bunalmtj, baygtnh· 
g1 and11an bir bitkinlik i<;inde: 

- Daha ne var~ .. 
Diyebildi. 
- Bundan sonraSJ daha korkunc, da· 

ha act!.. 
- Daha m1 korkunc?. Bundan daha 

act ne olabilir~. Soylesenize, nedir~. Yii· 
regime inecek arhld. 

- Evvelki giin size gelmistim ya, 
anoenle konu~tum. Sonra kendi evime 
geldim. Misafirlerimiz vardt. Biraz on· 

!aria oturdum. Sonra da kuliibe gittim. 
Gece yansma dogru idi; telefon ettiler. 

<;abuk. eve donmemi soylediler. Geldim. 
Ben yokken ne olmuj, biliyor musun? 

- Ne olmu~}. 
(Arka!l var) 
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Leh -Rus muzakereleri 
<B~taraf• 1 incl salltfede) 

Ilk miilakat 
Varjova 10 (a.a.) - Hariciye Na

ZITI Beck saat 12,30 da Potemkin'i kabul 
etmi~tir. 

Var~ova 10 (Hususi) - Sovyet Ha
riciye Komiser muavini Potemkin, Lehis· 
tan Hariciye Nanzile ikinci bir rniilakat· 
Ia bulunduktan sonra Moskovaya hareket 
etmi§tir. Siyasi mehafilde bu rniilakatlara 
fevkalade biiyiik bir ehernrniyet atfedil
mektedir. 

Potemkin'in beyanatr 
Var§oVa 10 {a.a.) - Potemkin, nas

yonal partisinin gazetesi alan «Curiyer 
W arszawscki' ye verdigi bir beyanatta 
ezciirnle derni§tir ki: 

«- Ankarada yapt1g1m gorii§meler -
den pek ziyade memnunum. Bu gorii~me
ler, sulhun takviyesine yard1m edecek • 
tir. Gafenko ile yaptlglm gorii~meler, 
Sovyetler Birligi, biiyiik dostumuz Fran· 
sa ve Tiirkiye de dahil olmak iizere tam 
bir seri devletin su1hun teminini ve tarsi
nini istihdaf ettigi hakkmdaki dii!iincele· 
rimi teyid eylernittir.» 

Polonya - Sovyetler Birligi rniinasebet
leri hakkmda da Potemkin §Un!an soy • 
lemi1tir: 

«- Ekonomik miinasebetlerin inki1a· 
fi iki rnernleketin menfaati ikllzasmdan • 
d;r. Polonyanm sulhun organizasyonu fa
aliyetindeki roliine biiyiik bir ehemrniyet 
atfeylemekteyim.» 

Miilakata biiyiik ehemmiyet 
veriliyor 

Var~ova, 10 (a.a.) -Beck- Potem· 
kin miilakall, yaln1z lngiltere ve F ransa 
tarahndan Sovyetler Birligini bir Avrupa 
harbi halinde kom1ulanru garanti etme
ye sevk i~in yapllklan gayretler miinase· 
betile degil, ayni zamanda Sovyet - Leh 
miinasebetlerinin normalletmesi i~in bir 
sembol olmak itibarile bugiinkii vaziyet
te biiyiik bir ehemmiyet kazanmaktad1r. 

N adiren Milletler Cemiyetinde vuku 
bulan Litvinof - Beck goriitmeleri bir Ia· 
rafa bnak1hrsa bu miilakat ik.i memleket 
hariciyesinin ba1mda bu1unan zevalln 934 

1ubatmdanberi yaphklan ilk miilakatllr. 
Salahiyettar mahfillerde gorii1iilen me 

selelerin mahiyeti hakkmda s1.k1 bir ketu
miyet muhafaza ec!ilmekte olmakla be
raber, miilakatm bir saatten fazla siirme· 
si iki devlet adammln beynelmile! vazi
yeti Sovyet - Leh miina.ebetleri zaviyesi 
i~inde genit bir tetkike tabi tuttuk1an ve 

bir taraftan Sovyetler Birligi ve diger ta· 
raftan Balhk memleketleri ve Romanya 
arasmdak.i miinasebetlerin mevzuubahs 
oldugunu temine imkin vermektedir. iki 
hiikumetin son 1ngiliz teklifleri hakkm
daki kar11hkh hath bareketleri de tiiphe

siz uzun uzad1ya tetkik edilmi§tir. Bu hu
susta itilaf ~tklinde bir karar verilmedigi 
anla§Ilmaktadir. 

Potemkin Varfovadan hareket etti 
Var1ova, 10 (a.a.)- Potemkin saat 

16,45 te Moskovaya hareket etmittir. 
Var~ovadak.i Sovyet mahfilleri Potem· 
kin • Beck gorii~elerinden rnemnun gii
riinmektedirler. 

Leh matbuahnrn ne,riyatr 
Var1ova 10 (a.a.) - Gazetelerin 

gece niishalannda inti§ar eden ve miilbern 
oldugu zannolunan bir makalede Sovyet 
harici siyaseti naZ!mlnm tebc!iJiginden son· 
ra yeni Sovyet sefirinin Yar§ovaya tayin 
edilrnesi keyfiyetinin Polonya ile olan 
miinasebetlerin normalle)tirilmesine Sov
yet siyasetince biiyiik bir ehemmiyet at -
fetmekte olduguna deli! te1kil etmekte 
bulundugu i1aret edilmektec!ir. 

193 7 ikincite§rinindenberi Yar§ovada
ki Sovyet sefareti miinhal idi. Bu da Po
lonyanm harici siyasetini idare edenlerle 
her tiirlii temas1 gayrimiirnkiin k1lrnakta 
idi. 

Diger taraftan bu halin Polonya ile 
Sovyet Rusya arasmdaki miinasebetlerin 
inkisafma rnani olmaml~ oldugu tebeyyiin 
etmek icab eder. Polonya ile Sovyet Rus

ya arasmdaki ademi tecavii~ i:ilaf1~1 teyid 
eden ge~en senenin -son te§rmmdekl beya
nat bu siyasetin bir ifadesi olmu§ ve Po -
lonya ile Sovyet Rusya aras1.nda n?r~al 
komsuluk miinasebetlerini tem etml§hr. 

S~fir Charnov'un tayini, iki memleket 
arasmdaki rniinasebetlerin normalle)mij 
olmasmm bir nijanesi oldugu gibi Sovyet 
ticaret miimmili Nikilin'in tayinile Sov -
yet Rusya - Polonya ticaret rnuahedesi
nin meriyete girmesi de ikllsadi miinase
hetlerin normalle§mi§ oldugunun delili • 
dir. 

Beck'in temaslarr 
Var;ova 10 (a.a.)- Hariciye Nazi· 

z1 Beck, diin Papanm vekili Monsenyor 
Cortesi ile 1ngiliz biiyiik el~isi Kennard 
ve 1talya orta el~isi Delageberg'i kabul 
~tmi~tir. 

«Lehistan harbe haz.rrdrr .'» 
Var§ova 10 (a.a.) -Dobry Wiezor 

!•zetesi yaz1yor: 

«Yakm bir istikbalde Avrupanm va -
ziyeti bir «sinir harbi» 1ekline inkllab 
edecektir. Polonya her bususta boyle 
harbe hamd1r ve 1ahidi bulundugumuz 
biitiin manevralan tam bir siikunetle takib 
etmektedir.» 

Lehistamtt kararr 
Londra 10 (Hususi) - Varjovadan 

alman haberlere gore, Almanlar Danzig
de plebisit yap1lmas1m teklif ettikleri tak
dirde, Leh hiikumeti Bohemya ve Mo
ravyada da plebisit yap1lmasm1 istemege 
karar vermi§tir. 

30 Alman tevkil edildi 
Var1ova 10 (a.a.) - Kurjer Polsky 

gazetesinin bildirdigine gore Almanlar 
Polonya hududunda kain Bogumin cin· 
nna rnuazzam oparlorler yerle~tirerek 
Hitlercilik propagandas1 yapmaktadular. 

«Garb Polonya birligi» de leh hudu· 
duna ayni biiyiikliikte oparlorler koyarak 
«Polonya ve Almanya hududunda>> 
mevzulu bir konferans ne§retmege ba§la
ml§llr. 

Leh gazeteleri, hududu ge~erek karga
§ahklara sebebiyet veren Polonyadaki Al
man ekalliyetine mensub bir~ok kirnsele -
rin tevkif edildigini bildirmektedirler. 30 
Alman muhtelif hapis cezalanna mab -
kum edilmi;tir. 

Diger cihetten Leh matbuah Alman 
polis kuvvetlerile Dovilliai koyliileri ara· 
smda vukua gelen bir ~arp1;ma neticesin
de 3 Litvanyahnm oldiigiinii bildirmek -
tedir. Koyliiler, Alman komiserligine gl
da rnaddelerini vermek istememekte idi -
ler. Koyliiler bir alay te§kil etmi1lerse de 
polis silah kullanmak suretile bunlan da -
gitml§hr. 

Danz.iglilerin •adakati 
Yar1ova 10 {a.a.) Polonyanm 

Danzig'deki umum komiseri Sodaki, ser· 
best tehirde bulunan Plonyahlann mem
lekete ve onun ibtiyaclanna kar§l ~oziil -
mez baglarla merbut bulunduklanm izbar 
etmek iizere hava miidafaa istikrazma ve 
milli miidafaaya 300,000 zlotiden fazla 
teberru ettiklerini beyan etmi1tir. 

Leh- Macar miinasebatr 
Budape§te 10 (a. a.) - Stafni Ajan· 

smdan: Y amesmi Pester Lloyd gazetesi 
«Polonyadan a~1k dilek» unvanh rnaka
lesinde biitiin Macar milleti Polonyaya 
kar11 daima sempatiden ve hararetli dost
lu'ktan bahsettii!i halde Polonyamn sala
hiyettar baz1 organlannm birkat; zaman -
danberi Macaristana tecaviiz ve biicum 
etmekte olduklanm yazmaktad1r. 

Pester Lloyd, biitiin bunlar hakkmda 
salahiyettar siyasi mehafilin ne dii1iin -
mekte olduklan sualini sormakta ve neti
ce olarak §oyle demektedir: 

«dyle goriiliiyor ki Polonyada Maca
ristana kar~1 rehberi hiisniiniyet olm1yan 
bir hareket uyanm1;hr.>> 

Almanya aleyhine yapdan 
niimayifler 

Katovi~, 10 (a.a.) - Alman ajansi 
bildiriyor: Gleixitzde Almanlara kar11 
fena hareketler devam ediyor. Alman 
aleyhtan gruplar halk1 Almanlara taar· 
ruza davet etmektedir. Lehliler almanca 
konu§anlarl, Alman mektebini, Alman 
te1ki!at kabinesini ta§laml§lardn. Biitiin 
pencereler kml~l§llr. , . 

Konigzhuette de de Alman evlennm 
biitiin pencereleri ta;la kmlmlthr. Pless· 
de de biryok ta§kmhklar kaydedilmekte· 

dir. 

Papanm teklifi 
fB~tarat• llncl sahifedel 

ge~ilmi;tir. Fakat her ne o1ursa olsun bu 
te;ebbiise saik olan samimi erne!, biitiin 
Avrupa milletlerinin sulh arzusunun yeni 
bir tecellisi gibi kar!Ilanmaktadlr.» 

Fran11z. gaz.etelerinin nefriyah 
Paris, 10 (a.a.) - Gazeteler, bugiin 

bilhassa, P apamn sulb lohinde yaphg1 te· 
)ebbiisle me§gul olmaktad1r. 

Donnadieu, Epok gazetesinde diyor 
ki: 

«Bu uzla'fila tesebbiisii hakkm· 
da endi•e etmek dogru olmaz. Herhalde 
12 inci Pie, Polonyamn Danzig'i ve ko· 
ridoru Almanyaya terketmesini tavsiye 
etmemi§tir .» 

Peri, Humanite' de diyor ki: 
«Papanm teklifi. Hitler' ci Alman· 

yamn korktugu yard1m mukavelelerinin 
sarih surette viicud bulmasm1 l!eciktirebi
lecek bir mahiyet arzetmektedir.» 

Baz1 gaz~teler, ezciimle Oeuvre, Po
pulaire, bu bahiste tekzibleri daha ziyade 
gozoniinde tutmaktad1r. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabouis di
yor ki: 

«lngiliz zimamdar mahfillerinin e
linde bulunan vesikalara gore, bu te•el,hiis 
hit; olmazsa bu2iin netice verecek gib1 bir 
m•hiyette degildir.» 

Bailby, Jour gazetesinde diyor ki: 
«Dan7ig, bir Strazbur~~:, bir Metz 

ve bir Paristir. Polonya serbest kalmak 
istivor. Avupamn ve Fransanm arzusu da 
budur.» 

Prens Pol Roma' da 
Yugoslav 

Kralla 

Naibi 

[Ba§taratt 1 incl •all!/ede) 

CJgleden sonra Prens Paul, Venedik 
saraymda Mussolini'yi ziyaret edecek, 
bunu miiteaklb Capit0le' de tertib edile -
cek olan biiyiik bir kabul resminde ham 
bulunacakllr. 

Krahn saraymda Prens Paul'un ~ere· 
fine biiyiik bir ak1am yemeg; verilecek -
tir. 

Gazeteler, uzun makaleler ne~rederek 
bu ziyareti selamlamakta, Prens Paul'un 
balk arasmda kazand1g1 !Ohrctten bah -
setmekte ve Prensin siyasi faaliyetinin 
muhtelif safhalanm hatnlatmaktadnlar. 

Mefhul asker abidesinde 
Roma 10 (a.a.) - Yugoslavya Ha

riciye Nazm Markovi~ Prens Paul ile 
birlikte Pantheon'u, vatan mibrab1m ve 
ihtilalde olenlerin mezarlanm ziyaret et· 
tikten sonra derbal ikarnet ettigi otele 
donmii1tiir. 

Markovi!i fereline z.iyafet 
Roma 10 (a. a.) - Saat birde Villa

Madama'da Kont Ciano, Yugoslavya 
Hariciye N azm Markovi<;; §ere fine bir 
ogle yemei>:i vermi!tir. 

llalkzn. heyecanz 
Roma 10 (a.a.) - Roma halkmin 

Yugoslavya Prensi Paul'u kar!Ilarken 
gosterdii!i beyecan N aib Prens saraya 
geldigi zaman yap1lan tezahiiratla okii
lebilir. Halk k1t' alarm te~kil ettigi kor -
donu yararak Quirinal meydanma ya -
}'llml~ ve rnuhterem misafiri alki§laml~ -
hr. 

Prensle Prenses ve Kralla Krali~e 
balkonda halka goriinmek mecburiyetin· 
de kalml§lar ve 1iddetle a!ki§lanml§iar -
d1r. 

Yugoslav- Macar miinaseba!l 
Budape~te 10 (a. a.) - Pe~ter Lloyd 

gazetesi Yugoslavya Ticaret N azm To
mik'in beyanatmt ne1retmektedir. Nam 
bu beyanatmda Yugoslavya ile Macaris
tan arasmdaki ticari miinasebetlerin son 
zamanlarda rnemnuniyete 1ayan bir ~t• 
kilde inki~af ettigini miisahede etmekte 
ve Belgradla Budapestenin miisterek 
menfaatleri hesabma iki memleket ara
smdaki ticareti gittik~e fazlala~hrmaga 
karar verdiklerini kaydeylemektedir. 

Franko Berline. dauet edilecek 
Vartova 10 (a.a.) - «Gazeta Pols

ka» nm Berlin muhabirinden: 
¢Berlinin diplomasi mebafili, ltal -

yan - Alman ittifakmm italyan - Alman 
miinasebatl ~er~evesinde hakikaten bir 
yenilik viicude getirmesine ibtimal ver • 
memektedirler. Alman diplomasisinin a· 
1ikar olan gayesi, ltalya}'l beynelmilel 
miihim hi~bir meselede karar almakta 
serbest olmasma imkan bnakm1yacak su· 
rette Almanyaya baglamakhr. Berlin 
diplomasi mehafilinin temin ettigi vec;bile 
Milano miilakatt Avrupanm biri Alman 
ve digeri !talyan olmak iizere iki niifuz 
mmtakasma taksim edilmesine miincer ol
mu§tur. !talya - Almanya ittifalo, onii -
miizdeki baziran aymm ilk giinlerinde 
Berlinde imzalanacakhr. 0 zaman ital
ya Krah resmi bir ziyarette bulunmak 
iizere Berline gelecektir. Krahn birka~ 
defa tehir edilmi1 olan muvasalall, Hit • 
ler'in Romay1 ziyaretine mukabele ola -

cakhr. Krala Veliahd Humbert'le Ha -
riciye Nazm Kont Ciano refakat ede -
cektir. Maresal Goering, 1spanya devlet 
reisini oniimiizdeki haziran aymm ilk 

giinlerinde Berlini ziyaret etmege dave! 
edecektir. Berlinin diplomasi mehafiline 
nazaran 1spanyanm herhangi bir Avrupa 
ihtilafma siiriiklenmesi siiphelidir.» 

Tiirk koyliisii i~in ucuz 
elbise yap1ldt 

[Baftllra/1 1 lncl salllteclel 
lakiler _i<;;in 360 - 450, ince §ayaklar i~in 
520 - 655, kahn §ayaklar i~in 545 • 700 
ve damah §ayaklar ;~in de 550 - 700 ku
ru! olarak tespit olunmu§tur. Elbiseler 
halis yerli yapagtdan imal olunmu§tur. 

Diger taraftan hiikumet, Tiirk koy -
liisii !~in Amerikan bezinden ~ama§tr, 

diril denilen kuma§tan gomlek, halis 
deri ve koseleden ayakkab1, kasket ve 
~orab yaptmlmas1na, bunlann da gene 
maJ,yet fiatma koyliiye verilmesine ka
rar vermi§tir. !Jk olarak koylii tipi is -
karp in ve botlar Bey koz fabrikasmda 
haztrlanml§, bunlar muvaf1k goriildii -
giinden seri halinde imalata ba§lanmt§
ttr. Bunlann maliyet fiatt da iskarpin -
ler!n 190, botlann 310 kuru§tur. c;:ama
§lrlar da Siimer Bank Yerli Mallar Pa
zarlan miidiirliigiince hazlrlahlmakta -
d1r. 

Takarriir eden §ekle gore, Siimer Ban
km Yerli Mallar Pazarlarmm hepsinde 
hirer koylii kts1m ihdas edilecek ve bu
rada sadece maliyet fiatma koyliiye sa· 
b§ yap1lacaktrr. 

Biiyiik Millet Meclisinde 
diinkii hararetli celse 1 

Romanyada milli 

bayram 
[BastiZTah 1 Inc! •allfte~J 

Bapvekilin nutku 

inhisarlar idaresinin biit~esi rniizakere edilirken 
rakmm leh ve aleyhinde rniinaka~alar oldu 

Biikre§, I 0 (a.a.) - Rador ajans1 bil 
diriyor: 

Batvekil Armand Calinesco, milli kal
kmma cepbesi konseyinin i~timamda soy
ledigi nutukta, yeni se~im kanununun ~~
kanlacaglnl ve parlamentonun 7 haziran· 
da toplanacagm1 bildirmi§ ve yeni reiimin 
semereli ~ah~masmdaki muhtelif merha· 
leleri mevzuu bahsederek demijtir ki: 

<Ba$tarat• 1 tncl sallttedtl 

dilmesini zikretti. Biray1, §arabi methet
tikten ve §arabm edebiyata ge~tigi halde 
rakl hakkmda tek m1sra yazi!marnl! ol • 
dugunu zikrellikten sonra 1nhisar idare -
sinin anasonun 35 dereceden a§ag1da eri
medigini soyleme;inin mazeret te§kil et -
miyecegini, Yunanistamn buna muvaf -
fak oldugunu anlattl. 

Mibri Tekta§, ne zaman bu rnevzu ele 
alms a «i~er misin? T adtm bilir misin ?» 
gibi labrdilar i1ittigini, mevzuun alaya 

vazge~sek bile esash bir ucuzlama olm1· 
yacaktn. Barut ve av fi1ekleri inbisannm 
kalkmasma gelince bilmem bunu dogru 
goriir miisiiniiz? Bu inhisar otedenberi 
mevcuddu. lnz1bati ve sair cihetlerden 
de mevcudiyetine liizum goriilmii;tiir. 
Zaten ilga edilse de l.arut fiatlanna mii
essir olaca1(1 zannedilmez.» 

Yekilin izahattndan sonra gorii;mele
re bir miiddet daha devam edildi. Mute· 
ak1ben maddelere ge~ildi. Biit~e kanunu 
kabul edildi. 

«- Bu merhaleler, su suret!e hulasa 
olunabilir: Zihinlere siikiin getiri!mistir. 
Dahilde nizam yeniden tesis edilmijtir. 
Milli birlik yeniden teyid olunmu~tur. 
Etnik ekalliyetler meselesi hall•dilmi§tir. 

boguldugunu, kiirsiiye <;;1kan doktor meb- Etii.f kitabr hakkrndaki miinaka~a 
uslardan daha kuvvetli i<;;ki aleyhtarhg1 
bekledigini soyledi. Hele genclerin ne>e· 
lenmesi i~in hafif ickiye mesag veren bir 
miitaleaya temasla «onlarm gencli~i ken· 
dillerini ne1elendirmege kafidir» dedi. 

Surasm1 temin edebiliriz ki, diger dev
letlerde hi~bir yerde ekalliyetler reiimi bu 
derece tam ve bu derece liberal bir suret
te tanzim edilmemi~tir. Bu hadise, esa
sen bir~ok defa, yabanc1 mem!eketlerin 
en salahiyettar miime.silleri tarafmdan a
~lkca kabul edilmi; bulunmaktad1r. 

Rasih Kaplan (Antalya) gene ne.;1lde 
i<;;ki inhimakinin azalmakta oldugunu soy· 
ledi. Bu mad a «Kim demi1 ?» sesleri isi
tildi. Rasih Kaplan Ankara bira fabrika
smm 1nhisarlar Vekiletine ne zaman ge· 
<;;ecegini sordu. 

Doktor Sadi Kon"k memlekette alkol 
istihsali i1inin yalmz bir beyecan ve his 
mevzuu yapllmarnasml, Vekaletin bu yol
daki ~ah§malarmm rnugalataya rnesned 
ittihaz edilmemesini soyledi. Bu snada 
Ziya Gevher «Mugalatayi reddederim. 
Dogru konulmamz1 tavsiye ederim» diye 
bag1rd1. 

Sadi Konuk devamla, eger isin dogru· 
sunu soylemek icab ederse i<;;ilmesi tejvik 
ve tarnim edilmek istenen 1arabm rak1dan 
da zararh oldugunu soyledi. 

Mehmed Aldemir (lzmir) rakmin a· 
deta milli i~kilerimiz arasma girdigini, 
bundan aynlmamn hayli gii~ o!dugunu 
anlatuken giiriitiiler ve gulii§meler isitildi. 
Mehmed Aldemir, anason sall!l vaziye -
tine temasla inhisarlarm fiatlan diijiirme· 
sini istedi ve 1stanbulda sube selinin bu 
yolda yapllih bir hareketten bahsetti. 

Doktor Miinir, i<;;ki iptilasmm s1hhi ve 
i~timai rnazarrah hakkmda bir<;;ok eserler 
yazildigml, beterin bu bakiakti idrak etti
gini kaydederek kanunla menetmenin ve
ya seklini dei!istirmenin ameli bir fayda 
tev1id etmiyecegini bu itiyad ve ipti!aya 
kar11 halk1 tenvir etmenin t{iphesiz daha 
faydah olacagml soyledi. 

Osman ~evki U!udag ayni mevzu ii -
zerinde konuj!U ve diinya llbbmm daima 
alkol aleyhinde bulundugunu kaydetti. 

Kernal Dna\, barut pahahhgmdan ve 
tedarikindeki gii~liikten bahsetti. 

Doktor Ali Siiha alkoliin mazarratlan 
hakkmda fenni rniitalealarda bulunduk • 
tan sonra Millet Meclisi kiirsii,iinden bir 
doktorun miinhaman hekim s1 -
fatile dii)iinmekle miikellef ol • 
madlglDI anlattl. Ziya Gevher tek
rar soz ald1. Ve «Ben 1nbisarlar Ve
kilinin yerinde olsam bugiinkii miizakere 
zab1tlanm bastmr, miisterilerime daihhr· 
dun. Zira alkol ve rak1 lehinde o kadar 
soz soylendi ve methiyeler yap1ldl ki 
bundan giizel reklam olmaz. Hatta rakl 
i~in milli ickimiz dediler. Benim bild1gim 
milli i~kimiz K1m1zdu. «Ayran da var 
sesleri». 

Ziya Gevher mutlak surette ickinin 
degil yiiksek derecenin aleyhinde oldu • 
gunu tekrarlad1. 

lnhisarbr Vekilinin beyanah 
1nhisarlar Vekili Ali Rana Tarban 

kiirsiiye gelerek sorulan sual:ere cevablar 
verdi. Ezciimle dedi ki: 

«- Alkoliin mazarrah ve bundan 
kurtulus yollan hakkmda ·SOZ soylemek 
bana dii~mez. Sadece su ciheti kaydede
yim ki yiiksek alkol dereceli ickilerle mii· 
cadele hiikumetin programmda yaz1hd1r. 
Ve yaphihmtz tetkikat netice<inde Ve • 
kiletimizce hamlanmls olan bir program 
Vekiller Heyetine arzedilmiltir. Bu prog
ramm ana hatlan soyledir: 

Bira ve sarah resimlerini indirmek, sa· 
ll$101 kolaylashrmak, rakt sall$101 kolay
lashrmamak ve ~imdilik 40 derecelik bir 
rak1 yap1p piyasya ~1karmak. 

Bu program tabii bir bajlanglcdn. 
Hiikumetin arzusu yiiksek dereceli a! -
kolleri miimkiin oldugu kadar ortadan 
kaldirmakllr. he bu suretle ba§lanarak 
tedrici surette bu gayeye dogru gidile • 
cektir. 

Ankara bira fabrikasmm 1nhisarlara 
ge~mesi mukarrerdir. Anason i~in muba
yaada mii,kiilat oldugundan <ikayet edil
di. Sikayette bulunan arkada, bana son
radan tafsilat verirlerse me1gul olururn. 
Mevzii bir badise oldugunu zannederim. 
Bizim siyasetimiz miistahsili bimaye et
mektir. Y almz rnahsul iyi olmadlglndan 
bu sene miistesna olarak Suriyeden ana
son ald1k. 

Barutun ucuzlamas1 idn maliyetin 
ucuzlamas1 liz1m. Zira lnbisarlar ancak 
yiizde 10 Ia sahyorlar. Bu yiizde 10 dan 

Meclisin bugiinkii toplanhsmda bun· 
dan bajka etiid kitab. olarak kullamlmak 
iizere eski hartlerle basllm1~ olan kitabla
nn okul ve kiiltiir kurumlan kitabevleri· 
ne konulmasmm 1353 say1h kanun hiik· 
miine aykm olup olmadigmm tefsin hak
kmdaki Ba;vekilet tezkeresi ve Maarif 
Enciimeni mazbatas1 miizakere edilmi§· 
tir. Bu miinasebetle bir~ok hatibler ara
smda bunlardan bir etiid kitab1 olarak is
tifade edliecegi veya edilemiyece~i hak
kmda miinaka!alar olmustur. N eticede 
Maarif Vekili HaMn Ali Yiicel kiirsii
ye ~1karak bu mevzu etrafmda !U izahall 
vermi~tir: 

«- Arkada.lar, bir irtica veva riicu 
mese1esi asia m~zuubahs degildi~. Me\'· 
zuubahs olan ~ey, ilmi tetk.ikler yapihr
ken bugiin yeni harflerle basilmam11 ve 
basilmasl miijkiil kitablan, bu kitablan 
tetkikle muvazzaf miies.eselerimize ro· 
kabilmektir. Mesela Oniversitenin tarib 
veyahud edebiyat k!Smmda herhangi bir 
ilmi meseleyi tetkik etmek ic;in bir vesi
kaya miiracaat edilecektir. Bu vesika bu 
giin mevcud degilse almak Jaz,mdn. Fa
kat bugiin bunu alam1vor.uz. Mesela Na
ima tarihi yoksa dijandan alam1yoruz. Ev 
velce varsa kalml~llr. Onun i~in boyle bir 
miisaade istiyoruz. likmekteb, orta mek
teb, li•e, bunlar mevzuubahs degildir. 
M aarif Vekaletiniz, hangi yerlerde bu ne· 
viden f'erlerin vesika mahivetinde tetkik 
olunacagm1 pek giizel takdir eder. Bu
nu tutup da ~enc ve kii~iik <;;ocuklar eline 
verecek degiliz.» 

Enciimen mazbata muharriri Ibrahim 
Aloeddin Govsa, iki hatib arkadasl tara
fmdan gosterilen heyecan1 takdirle kar11· 
1ad!~ml isaret ederek soze ba§lam1~, te
las ve endi1elerin varid olamiyacagml kay 
dederek tefsir mazbatasile istihdaf edil
mekte olan maksad1 inh eylemistir. 

Mazbatadaki «okul» kayd1 iizerinde 
gecen uzun bir miizakereden sonra ileri 
siiriilmii; ohn miitalealara kamhk ola
rak Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel de· 
mijtir ki: 

«- Kelime oyunu bilmiyorum, var 
mldJr, yok mudur? Fa kat kelime vardn 
ve kelimelerin de manalan vard1r. Es· 
kidtn mekteb, simdi oku1 dedii\imiz 1ey, 
i~inde okutanlarla okuv•nlarm bu1undu
gu yerdir. Binaenalevh Oniversitt de bu 
umumi eyin icerisinde dahildir. 0 ha1de 
okul, ilkmektebden en yiiksek derecelere 
kadar hiHiin tahsil miiesseselerini i~ine a· 
Ian yerdir. 

Ziya Gevl,er Etili (<;anakkale) - flk 
mekteblcr c:1e mi? 

Hasan Ali Yiicel (devamla) - Eve! 
ilkmektebler de. 

<<Kiiltiir kurumlam> tabirine gelince, 
kurum eskiden kullamlan ve 1imdi de 
k1smen kullamlmakta olan «miie-.e•e» 
nin mukabili «kurmak» tan gelen bir ke
limedir. Bovlece «kurum» tabiri ~1km1!· 
t1r. Kiiltiir kurumu Maarif Cemiyetinin 
ismi has<~c:11T. Burada kullan1lan ismi ce
midir. «Kiiltiir kurumlan» diyince «Ma
arif miies<eseleri» mana•1 anla"hr. Onun 
i<in cemi ve miilred olduguna pore bu ke
limenin mahiyeti deiii1iyor. 

Kitablar meselesine gelince. ilk ckul
larda, orta okullarda ve liselerd• okul kii
tiibhanelerine almacak kitab1ann listrsini 
Maarif Vekaletiniz bu mekteblere gonde 
rir. Binaenaleyh falan ilkokuldaki ba§og
retmen arzu ettiiline gore kitab ahp ~o
cuklara veremez. Eger boyle yaprnl§ olsa 
Maarif Vekaletiniz yapmas1 lh1m ge· 
len murakahe vazifesini yapmamlj olur. 
Bu vazife yap1lmaktad1r. Arkada§lmm 
bu bak1mdan miisterib olmasm1 rica ede-

Bu vaziyette, bir ad1m daha ileri at
mak ve rejime son miieyyidesini de ver· 
mek zamam geldii!ini zannediyoruz. Kral 
Karol. se<;;im emirnamesini imHlaml§hr. 
S~iciler, millet miime<Sil!erini tayine da
ve! olunacak ve yeni parlamento 7 hazi· 
randa toplanacakt1r.» 

Ba,vekil, se~im kanununun miimey • 
yiz vas1flannl ~u suretle izah etmistir: 

«- Parlamento mesleki esaslara is
tinad edecek ve bir meslegi filen icra e· 
den muhtelif korporasvonlann miimes· 
silterini i~ine a1acakhr. Rey, tayini esami 
suretile ve secim daireleri ~er~evesi i~in· 
de verilecekti;. Kanun, demagojik s~im 
propagandasm1 menetmektedir. Namz~d 
ler, se~cilere ancak k1sa beyannamelerle 
hitab edeceklerdir. Bu beyannameler. se
~im biirosu §eli Hakim tarafmdan talili 
olunacakllr.» 

Ba1vekil sozlerini bitirirken, bu ycni 
kanunun siyasi ehemmiyetini bi1hassa te· 
bariiz ettirmi1 ve bu suretle yeni rejimin 
inki•ahn1 temin eden normal kadronun 
kat'i surette tesis olunmu§ bulunacagmi 
kaydeylemi~tir. 

Ba"'ekilin beyanati, milli kal~mma 
cephesi konseyi azalan tarafmdan flddet· 
li alkl§larla kartllanml§br. 

Sefim emirnamesi •. 
Biikret 10 (a.a.) - Se~im 1artlannt 

tespit eden emirname netredilmistir. 
Bu emimameye gore, meb'uslar ii~ kl

Simdlr: Ziraat miimessi!leri, ticaret ve 
endiistri miirnessilleri, entellektiielter. Her 
kategoriden meb'us set;ilecektir. 

Ayan, Kral tarafmdan nasbedilen 
aza ile 86 se~imle tayin edilen azadan 
miirekkeb olacaktn. Veliabd, yiiksek ru
hani rica! ve rniiteaddid defa s~lmi; o
lan parJamento azaSI hukukan ayan aza• 
SldlT. _ 

Kadmlar meb'usan i~in se~im hakkm1 
haizdirler. Fa kat se~ilemezler. Ayan a
zaSI it;in ise kad1nlann hem se~e. hem 
de secilme haklan vard1r. 

Leh matbuahnrn nefriyah 
Vat§OVa 10 (a.a.) - Romanyanm 

milli bayram1 miinasebetile biitiin gazete
ler, Kral Karol hakkmda sitayiskarane 
makaleler yazmljlar ve bun1arda Polon • 
ya - Romanya ittifakm1 methii sena et • 
mi1lerdir. 
$ehrimizde yaptlan merasim 

Dost ve mi.ittefik Romanyanm milli 
bayram1 miinasebetile diin Galatadaki or• 
todoks kilisesinde bir ayini ruhani yap1l• 
mlshr. Dini ayinden sonra Beyoglundaki 
Romanya konsoloshanesinde bir kabul 
resmi yap1lrr1shr. Va1i muavini Hiidai 
Karatapan lstanbul Valisi namma res
mi kabu1de ham bulunmu,tur. 

Litvanya Ba§kumandaninin 
Var4ov ... tlaki tetkikleri 

Var§OVa, 10 (a.a.) - Litvanya or· 
dusu Ba;kumandam General Ra•ztiki• bu 
sabah Var§OV& civanndaki tayyare fabri
kalanm gezmi1 ve k1taalln talimlerinde 
hazn bulunmu~tur. General miiteak1ben 
Ba~ekili ziyuet etrni§ ve ak1am B~ck
in ziyafetinde ham bu1unmustur. Z1ya· 
fetten sonra Litvanya el<;;isi bir reseps1· 
yon vermi1tir. 

Litvanya !(enerali yann daha birka~ 
fabrikayt gezdikten sonra Kaunasa done• 

cektir. • 
Fransa da Japonyayt 

proteato etti 
Tokio 10 (a.a.) - •Domei> Fransa bii-

yiik el-isl diin ak•am Hariciye Naz1r nm. ,. -s 

Evvelce (•km1 ~ o1an kanun bu 1ekilde muavinini gorerek son bombard1manda 
tefsir edildigi takdirde herhangi bir ba~g- <;:ungc!ng'deki Frans1z konsolosluk b' -

nasmda vuku bulan zararlar hakkmda retmen ilkokula Ke,fiizzunun kitab101 a-
b. te•~bbiiste bulunmu•tur. 

hrsa biz onu tecziye ederiz. <;:unkii 1- ;,;;.~.;,;.;,;,;,;...:;.,;,;,;,;.;..;,.;..-------., 
zim verdigimiz listeye dahil degildir. Ma !I olarak da tunlan siiylemi;tir: 
arif Vekaletiniz hangi kitabm ilkokulda «- Mevzuubahs o degil. Yalmz jU· 

okunmas1 1iz:m geldigini herhalde tak- nu arzedeyim ki, ~mdi maruzatt• bulun· 
dir eder.» dugum gibi, okul tabiri mutlak bir tabir-

Hasan Ali Yiicel, «ilkmekt<·b kiitiib- dir. Orada miistesna zikretmiyoruz.» 
hanelerine eski yaz1 ile, Arab harflerile Bu izahah miiteabb kanundaki okul 
olan kitablann konulmasma muvafakat kelimesinin kaldmlmasm1 ileri siiren bir 
cdiyor musunuz ?» yolunda lbrahim Tali takrir okunarak reddedilmi; ve mazbata 
CJngoren tarahndan sorulan hir tuale kar- oldugu gibi tuVtb olunm~!flur. 



8 CUMHURlYET 

GONON BULMACASI Moskovanzn bir izahz Ankara Borsas1 10/5/939 ilk saytsl Tiirkiyenin her taraf1nda bUyUk bir alaka 
uyand1ran, biiyUk blr takdir ve sevgi kazanan 

ingilterenin 

hakkmda 

Rusyaya yapbg1 

T as Ajans1 bir 

mukabil teklif 

teblig ne~retti 

(B(lftarat• 1 inct sahtfede) 

!man malumata i>tinaden, T as aiaosJ, 
Reuter ajansmm bu haberinin hakikate 
tamamile tevafuk etmedigini bildirmege 
mezundur. 

Moskovadan cevab bekleniyor 
Londra 10 (a.a .) - !ngiliz mukabil 

tekliflerine kar;1 Sovyetlerin verecegi ce
vab yak1nda beklenmektedir. 

Molotoff'un bu cevab1 cuma gunu 
Moskovada lngiltere sefiri Scods'e tevdi 
etmesi veya Milletler Cemiyeti konseyi
nin i<;tima1 miinasebetile cumartesi giinii 
Cenevrede bulunacak alan Potemkin'in 

bu cevab1 bizzat Lord Halifaks' a getir
mesi ihtimal dahilindedir. 
{:emberlayn'in Avam Kamarasmda 

verdigi izahat 
Londra 10 (Hususi) Ba~vekil 

<;emberlayn Avam kamarasmm bugiin
kii celsesinde !ngiliz - Sovyet miizake

releri hakkmda a;aK1daki beyanatta bu
lunmustur: 

I = '·w-;--1 -+-+-t=+--+-T-
: -1-+---l-=t--+=1---+-++-~ 
'_I 
6 ,=.+1-+-+=r+-r+-~-
f; 

1~1=+:•=+-+++-t:hF 
-1 I 

' _j-t-+-t--Ff=H;t-+.;; 

"I I I ,.1• I 
11 U . ...!.t--l:::..!..=~=..ko..!... 

Soldan saka: 
1 - Kendi kendlne yetL,en. 2 - Yukart

dan a~altt dilz lnen hat tarzmda, arzu. 3 -
iiAve, durum. 4 - Blr emlr, blr devletln 
lmparatoru. 5 - Ogiid 6 - .ikametg!h, 
kuzuya verilen blr emlr, blr l§l yapmakltk. 
7 - Pek az evvet, nlhayet noktas1. 8 - Blr 
clns riizg!rlar (ceml). 9 - Yilze giililcii -
liik, zlya. 10 - Blr ~e~td dans, anlama kud
retl. 11 - Mesamelerden ~lkanlardan, Js
tanbiilda blr semt. 

Yukartdan ~ag1ya.: 

KAPANISI 

1 lnl(iliz lil'llS1 
100 Dolar 

100 Franstz fran~ 
100 Llret 
I 00 lsvi~re fran~ 
100 Rolanda 

florin! 
100 Rnvhismark 
100 Belga 
IUO Orahmi 
100 Leva 

kronn 
100 Pezeta 
1011 Zloti 
100 Peni!!O 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsvec kronu 
100 Ruble 

Esham ve 
1938 % 5 tl<ra. 
Ergani 
Stvas - Erzu. I 
Stvas _ Erzn. III 
1934% 5 H. T. 
Reji 

A~1hs Kapams 
5,93 

126,6525 
3,3550 
6,6625 

28,4725 
67,9375 

50,825 
21,5625 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.515 
23.J02!i 

Tahvilat 
19.-

19,- 19.05 
19.ti3 
19.67 
44.-
1.125 

Eminoni.i Halkevinde temsil 
Eminonii Halkevinden: 

ikinci saytslm daha nefis ve daha zengin bir 
miindericatla hazulamt~hr. 

IMI 
En genl!f blr okuyucu kUUeslni etraftna toplamak gayeslle 
~akan YENi MECMUA TUrklyenin en saUihlyetll kalemlerlnl 

yazt ailesi arastna alm111 bulunmaktadtr. 

YENI MECMUA'mn daimi muharrirleri 
Fikir ve San'at Bahisleri: Peyami Safa- Haklo Siiha - Necib 

FazJ.! - Rcfik Ahmed - Nurullah 
Ata~ - Omcr Rtza - Selami izzet. 

Tarih Bahisleri Turban Tan - Fevzi Kurtoii:lu -
Kadircan - Niyazi Ahmed. 

Roportai Hikmct Feridun - Naci Sadullah -
Hikmct Miinir - Salahaddin Giin
I!!Or - As!.an Tulan. 

Sovyet hiikllmeti, filhakika, 8 mayJSta, 
ingiltere hiikumetinio, F ransa hiikurneti 
tarafmdan ihtiraz kaytdlarile kar~J!anm;

yan «mukabil tekliflecini» almt~hr. Bu 
tekliflerde, Sovyetler Birliginin hemhu
dud oldu~u her devleti ayn ayn garanti 
etmesi mevzuubahis degildir. ing1liz tek
lifine gore, Sovyet hiikumeti, !ngtltere ve 
F ran>amn Polonya ve Romanyaya kar~J 
aldtklan taahhiidlerin tatbikt nehcesinde 
askeri hareketlerde bulunmaga mecbur 
kalmalan takdirinde, ingiltere ve Fran
saya derhal yard1m edecektir. Bununla 
beraber ingiltere hiikumetinin bu muka
bil tekliflerinde, Sovyetler Buliginin orta 
Avrupanm ;u veya ou devletine kar§J 
aldiR! taahhiidler dolayisile askeri hare
ketlere ge~mesi takdirinde F ransa ve in
giltereden, miitekabiliyet esasma daya -
narak, alacagJ herhangi bir yard1m hak
kmda hi~bir kay1d mevcud degildir. 

Moakovamn teklilleri 
Londra 10 (a.a.) - Londranm Sov

yet mahfillerinde ogrenildigine gore 
Moskovamn !ngiliz planma i;tirak etmek 
i~in ileri siirdiigii asgari ;artlar ~unlardu: 

«- lngiltere ile Fransa, baz1 Avrupa 
devletlerine garanti vadettikleri zaman, 

Sovyetlerin bu taahhiide istirakini taleb 

etmemi;l~rdi. Sovyetlerin mevzuubahis 

S!arantiye i;tiraki baz1 miiskiilat ~Ikara

cakh. Buna mukabil, mevzuubahis ga • 

ranti neticesinde lngiltere ile F ransamn 

bir harbe p;irmek mecburiyetinde bulun
duklan zaman Rusyanm bu iki devlete 

yard•m etmesini Mo.kova hiikllmetine 
teklif ettik. 

1 - KtymetU §eyter ve para bek~lsl. 2 -
Umld eden, diigiin. 3 - Ate~ten ~Ikanlar
dan, Ol~i.i esas1. 4 - il3tm, rahatsu;. 5 - Vl
danin glrlntl ve ~IkmtiSt, 876 Eaat, blr eda
tm tersl. 6 - Sebeb, ters ~evlrln blr emlr 
olur. 7 - Blr kad.Jn lsmt, arka<!~. 8 - De
rln, sonradan vukua gelen blr mii.nl. 9 -
Blr makam. engel. 10 - Ters ~evlrlrsenlz 
~tldmr, pokerde milhlm blr el, blr harfln 
okunlL$U. 11 - Fl!:l mantar1, blr srrr1 mey
dana ~1karma. 

Evvelki butmacanm haltedilmi~ sekli 
"! il i 1'1 n I " 111 /II II 

tj.£1 IIL/EI<;:IEIKIEINI•rK( 

11 mayts per~embe, 12 may1s cuma, 
13 mayts cumartesi ak~amlan saat 20,30 
da Evimizin Cagaloglundaki salonunda 
gosterit §Ubemiz amatorleri tarafmdan 
(Tipi) piyesi terns:! edilecektir. 

Hikayc ve Roman (Va • Nu), Sabahaddin Ali - Kenan 
Huliisi - Said Faik - Bekir 
Stdkt - Hamdi Varoii:lu - Osman 
Cerna! - Mezi:vet Ciiriiksulu. 

1\tpltJ~lif mevzular Nizameddin Nazif - Mahmud Ye
sari - N ecdet Riistii Sermed 
~luhtar - F...tef Sefik - Midhat 
Tun eel. 

1 - Sovyet taahhiidlerinin askeri an
lalfllalarla tamamlanmaSI, 

2 - Garantinin Balttk devletlerine de 
te~mili. 

Hukumete yakm !ngiliz mahfillerinde 
soylendii!ine gore erkamharbiyeler ara -
smda gorii;meler yapiirnaSI ihtirnali im -
kans1z deilil e de, ikinci nokta yani Bal
llk devletlerinin de garanti meselesi yal
mz !ngilterenin iradesile yap1lacak bir i1 
dei(ildir. 

Ayni mahfillerde !ngiliz - Sovyet mii
zakerelerimn bir miiddet daha devam et
mesi kuvvetle muhtemel oldugu ilave 
edilmektedir. 

lngiliz el~isinin tema.larr 
Londra 10 (a.a.) - Moskovadaki 

!ngiliz sefiri. pazartesi giinii Molotoff'la 
yapm1; oldugu gorii;me hakkmda Hari
ciye Neiaretine bir rapor gondenmi~tir. 

Sefirin Molotoff'la yakmda ikinci bir 
giiriisme yapacaib tahmin edilmektedir. 

S1hhi mi.iesseseler muhase- f 
becisi oldi.i 

istanbul sthhi muesscseler muhasebc
c si Siileyman S1rn evvelki giin vazifesi 
ba~mda iken bir kriz g~irmi§ ve c;:acuk 
hastanesine kaldmlmt§h. Siileyrnan Sir
n diin hastanede vefat etmi§tir. Cena -
zesi bugiin saat 11 de hastaneden kaldJ
rt'acaktlr. -···-MlSlrla ltalya arasmda 

dostluk pakb 
Kahire, 10 (a.a.) - Mare1al Balbo 

bugiin ak1am yemegini MISir Bajvekili

nin davetlisi olarak yemi~tir. Yarm sabah 
hareket edecektir. 

MISir gazetelerine gore, Mare•al. MI· 

m - Libya hududunun tahdidi ve bir dost

luk paktmm akdi i~in miizakerelere ba§
lanma tm istemi~tir. 

Sovyetler bu hususta baz1 mukabil 
teklifler dermeyan ettiklerinden, teklifle

rimizde ban tadilat yaphk ve deruhde 
edecegi garanti yiiziinden Rusyanm yal

mz ba~ma harbe p;irmege mecbur kalmi
yacagmi, bilakis ing1ltere ile F ransanm 

harbe girmesinden sonra onlan takib ede
ce~ini sarahaten bildirdik. Sovyet Ha -

riciye Komiseri Molotof lngiliz teklifle
rini ehemmiyetle nazan itiba ra alacaK1m 

ekimize bildirmi;tir. Halen Moskovamn 
cevabm1 bekliyoruz.» 

Elluirr umumiyenin reyi 

Londra, I 0 (a. a.) - Miista<il meb
uslardan Mis Rathbone, bugiin Avam 
Kamarasmda yaphg1 beyanatta <<ingiliz 

efkan umumiye enstitiisii» taraf1~dan ya
pllan ankete i~tirak edenlerden yiizde 87 
nin bir lngiliz - F ranSlz - Rus itt'fak1 le
hinde cevab verdiklerini bildirmijtir. 

Bursada yap1lan atletizm 
mi.isabakalarJ 

Bursa (Hususi) - Bu hafta Atatiirk 
stadyomunda atletizm miisabakalart 
yapiimi§ ve miisabakalan biiyiik bir se
yirci kalabahgt taktb etm~tir. Netice -
ler: 200 metrede Bursa lisesinden Ziya 
Ozgcr, 800 metrede Bursa lisesindcn Ni
had Aksan. 4X100 de lise taktmmi, 5000 

metrede Muradiyespordan Mehmed Ali, 
200 engelli kujada liseden Ziya, ii~ adim
da Acar ldmandan Mustafa bir:ncilik 
almi§lardir. 

Halkevi spor komitesinin tertib etti
gi 40 kilomctrelik bisiklet yan~t da Mu
danya yolunda yapilmi§hr. Acar td -
mandan Hikmet Albnba! birinci, Akm
spordan Bahacddin ikinci, Merinostan 
Mcmduh iiGiincii olmu~lanhr. 

Bisiklet~ilerimize ko1udan sonra Me
rinos fabrikas1 salonunda bcr ~ay veril
mi!tir. Bu Gayda Vali muavini Edib Ko
tayla Bclediyc reisi Ne~et Kiper. Parti 
ve Halkevi erkan1 da bulunmustur. 

Alman • Ar jan tin mi.inasebab "'\ 
Berlm 10 (a.•.)- Almanya- Arjantin (..._ __ A_S_K_E_R_L_lK_l_S_L_E_R_l_) 

munascbctlennin vahim bir §ekil aldt - ~ubeye davet 
gma ve Berlindeki Arjantin biiyiik el -

I k t Fatih ka•'Tllakamhgmdan: ~is1 geri ~agmlarak tki mem e e ara -
smdo.ki d•plomatik miinasebetlerin ke - ~ubenm 4/101/23 s1rasmda kaytdlt 
silmesi beklenebileceginc dair bir Fran- emekli deniz GarkGI makine yiizba§!Sl 
SJZ ajansi tar~findan verilen haber yan 305 Aydm Mehmed Rasim Karaayanm 
re ~i bir surette alanlanmaktadir. Askerlik §Ubesine miiracaat etmesi. 

[::! ~.~ ·E~D ~~M~DE ~R~K~R: ·=] 
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2 OI~IOIYIEIN •ILIAIMIE 
s RIIIPJ•IKIIIYIAISIE[i 
• OjVJEizi•IN AIMIIILIE 
~ KIAIKJ.AIN. zl• RIETN 
• AIRioiHI•Is •lsi•IKI• . ol•lll!lllo A LIA RI•IP 
• AJYIAIRIE DIE IN n!KII 
• MIAINlEivll •tA '''~ 
~ SJMI•INI! lYlE IT • NIE .I~IAIMr •IRLEI!;i i •LH Air 

Davetiyelerin Ev biirosundan aim -
mast rica olunur. 

( YENIESERLER 

Son Eseri 
Ktyrnetli ed1bimiz Halide Edibin bu 

nefis eseri yeni ba~tan yaztlarak Mual
lim Ahmed Halid Kitabevi tarafmdan 
nefis bir surette basilnu~tJr. Okuyucu -
lantniZln a§k ve heyecan dolu bu eseri 
biiyiik bir zevkle takib edeceklerinden 
emin olarak tavsiye ederiz. 

Liileburgaz Belediyesinden : 
. Liilcburgaz mezbahast civarmda Belediyenin giisterecegi projesi muci

bmce gaz deposu aGik eksiltme ile yapJ!acaktJr. Bedeli ke~fi 3570 liradJr. 
Taliblerm % 7,5 teminat makbuzu vesair kanuni vesaikile ihale giinii alan 
23 may1s 939 salt giinii saat on alhda Liileburgaz Belediye Enciimenine mii
racaat eylemeleri ilan olunur. ( 3257) 

Gayrimenkul Sabs ilan1 
' 

istmtbnl Emniyet Sandtgl Direkwrliigi.i.nden : 
Bay Mehmedin 8248 hesab numarasile Sandigtmtzdan a!dJgJ ( 1400) 

liraya kar~t birinci d.erecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediginden 
hakkmda yaptlan takib iizerine 3202 No.lt kanunun 46 nc1 maddesinin ma
tufu 40 nc1 maddesine gore sat!lmas1 icab eden Siileymaniye mahallesinde 
cski l;icyhiilislam yeni Fetvayoku~u sokak 376 ada 39 parse! eski 9 yeni 13, 
15, en Y,cni 17 No.h kiirgir bir evin tamamt bir buGuk ay miiddetle aG'k art. 
tJrmiya konmu~tur. Salt~ Tapu sicil kaydma gore yaptlmaktadJr. Artltr
mJya girmek ist'iyen ( 195 ) lira pey akGesi verecektir. Milli bankalanmiz
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi~ biitiin vergilerle 
Belediye resimleri ve Vaklf icaresi ve taviz bedcli ve telliiliye riisumu bore
luya aidc!.ir. 

ArttJrma ~artnamesi 18/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiycn
lerc Sand1k Hukuk !§leri Servisinde a~1k bulundurulacaktJr. Tapu sicil 
kayd1 vesair liizumlu izahat d.a ~artnamede ve takib' dosyasmda vardtr. 
ArttJrmJya girmi~ olanlar bunlan tetkik ederek satthga Gtkar•lan gayri
menkul hakkmda her ~eyi ogrenmi~ ad ve itibar olunur. Birinci artltrma 
27/6/939 tarihine musadif sah giinii Cal(aloglunda kain Sand•grmtzda sa at 

ondan on ikiyc kadar yap!lacaktJr. Muvaiq<at ihale yapt!abilmesi iGin 
teklif cdilecek bedelin tercihan almmast icab eden gayrimenkul miikellefi
yetile Sandtk alacal(mt tamamen geGmi~ olmast ~artbr. Aksi takdirde son 
arthranm taahhiidii baki kalmak ~artile 14/7/939 tarihine musadif cuma glinii 
ayni mahaldc ve ayni saatte son arthrmast yaptlacakhr .Bu artltrmada gayri
mcnkul en GOk arthranm iistiinde bJrakJlacakhr. Haklan tapu sicillerile sabit 
olmtyan alakadarlar ve irtifak haklo sahiblerinin bu haklarmt ve hususile 
faiz ve masarifc dair iddialanm ilan tarihinden itibaren yirmi giin iGind.e 
evralo miispitelerile b&aber d.airemize bildirmeleri laztmdtr. Bu suretle 
haklanm bildirmemi~ olanlarla haklart tapu sicillerile sabit olmtyanlar sal!~ 
bedrlinin l'.l~vla<masmdan haric kahrlar. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 38/1169 dosya numarasile SandtgimiZ Hukuk !~Jeri Servisinc mii
racaat ctmP)f"'ri IH?tHnU nan olunur -DiKKAT 

Emniyet Sand1gt : Sand1ktan alman gayrimenkulii ipotek I!!DStermek is
tiyenlt're rnuhamminlerimizin koymu$ olduj{u k1ymetin ntsftnl tecaviiz 
clm•mrk iizere ihale bedelinin yartsma kadar bor~ vennek surctile kolnvhk 
giistcrmektedir. ( 3264 ) 

haber vermezdim!. .. Haydi bnak da sen 
simdi bu manaSlZ endi~eleri hemen tele
fonla sor bakahm biitiin ahpablanmza I 
Gelmi1 mi, gelmemi§ mi? ... 

K1zm cevab vermesine vakit kalm1yor. 
T elefon birdenbire <(jirak» diye kapa-

rum. <;ok korkuyorum! ... Carib bir iir
peri§, manasm1 anlayamad1g1m bir endi-
1• duyuyorum i~imde!... Birdenbire 
miithi1 bir haber alacakmi§Im gibi ... 

Rcsim ve Karikaliir Ressam Ramiz - Erciimend 
Ratip Tahir - Salih Avni. 

Yarm ~1kacak olan 

V E N i M E C M U A ' n•n 
ikinci say1s1 nefis bir ~aheserdir. Mutlaka okuyunuz. 

36 sahife 10 kuru~ 
Elektrik Miihendisi Aran1yor 

Devlet Demiryollar• Umum Miidiirliigiinden : 
Dcvlct Demiryollan Cer Servisinin elektrik ~ubelerini miistakilen idare 

edccek miihcndise ihtiyac vardJr. Taliblerin askerlk vazifelerini bitirmis 
olmalan ~art!Jr. lhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde begenilenlere 208 
liraya kadar ayhk verilecektir. Taliblerin hiiS{liihal ve diploma kai!Idlarile 
en gee 8/6/939 tarihine kadar Ankarada Cer Dairesine tahriri miiracaat et
meleri ilin olunur. ( 3184 ) 

Gebze Muhasebei Hususiye 

Tahsilat Komisyonundan : 
Cins1 

1 - Camur degirmeni ve teferriial! 

Muhammen taktir ktymeti 
Lira Kuru~ 
703 00 

2 - Orta Gamur degirmeni ve heniiz monte ed.ilmemi~ 
aksamt 520 00 

3 - yamur degirmeni ve heniiz monte edilmemi~ 
aks~mt ve teferriial! 400 00 

400 00 4 - Altt aded pires ve teferriiatt 

YekO.n 2023 00 
Vcrgi borcundan dolay1 Tuzlada Bctoti Tugla Fabrikasmm metriik alat 

ve cdcva!J sabitesine miitchass1s ehli vukufca tahmin ve takdir olunan 
• 2023 , lira k1ymetinde yukanda yazlit dort parGa demir alat ve edevah 
sabitesi 1/5/939 tar;hinden itibarcn 21 giin miidd.etlc actk arttJrm1ya Gtka
nlmt~hr. Ycvmi ihalc 22/5/939 pazartesi giinii saat 15 te fabrika binasmda 
yapilacajh ilan olunur. ( 3002) 

Nezle - Ba' - - Nevralji ' 
ve bUtUn agrllar1na kars1 

NEOKALMiNA 
Muhavere birdenbire kesiliyor .. Maki· 

nenin bak~r yuvarlaklanndan kulaklartmJ
za fJSildar gibi ince bir lu~kmk sesi geli· 
yor ... 

- Gene mi aghyorsun Nevin} 

e bileyim nereye gitmi1; bilmi
yorum. Ben de onu soruyorum. Y almz 
diin ak1am biz seninle konu1urken mua
yenehaneye ugram11, yamm1zdaki oda
ya ii:Irm11 ... 

b d kl te1e- myor ... 
le kar;1 1imdi, iitiin tam 1 anmza 

- Allah Allah!. .. Camm ni~in boy
le yersiz 1eylen dii1iiniiyorsunuz? ... 1\:e
reden hahnmza geliyor bu garib fikirl~r!. 
Hem dedigim gibi ni<;in bovle birsey yap
sm. ortada ne var L. Bir hafta sonra 
evlenme muameleleri ikmal edilmi~ ola
cak ... Sizi boyle deli gibi seven, hayatmt 
ugurunuza feda eden bir kadm, tam saa
detinin en biiviigiinii hissedecegi mada 
ortada fa! yak yumurta yokken tutup da 
kendini ... 

Leylay1 tammazsm sen F erhad!. .. 0 ~ok 
i<;li, ~ok derin bir kadmdn!. .. T asavvur 
edemiyecegin kadar hassas, yiiksek bir ru
ha sahibidir o! ... En kii~iik bir teessiire, en 
ufak bir kii~iilii1e bile tahammiil ede
mez!... Korkuyorum F erhad!... <;ok 
korkuyorum!. .. Eger duydu ise sorleri
mi, soyledik!erimi i§itti ise ... 

. . . . . 
- Nevin sana soyliiyorum cevab ver

sene!. .. 

Y amm1zdaki odaya m1 girmij? 
Evet. 

0 halde? 
0 hale bizi dinlemi$ olacak tabii. 
Ne diyorsunuz ? 
Maatteessiif oyle. lhtimal ~ana 

sovlediklerimJ do i·itti ve k•zarak ba~ml 
al;h gitti. Diin gece hi<; eve gelmemi~!. .. 

K11m birdenbire telefonu tutan elleri
nin titremege ba!ladigmi goriiyoruz. Sesi 
bogukla!IYOr. 

- Nereye gidebilir Ferid Bey; nere
de kalabilir? 

- Bilmem ki nereye gidebilir!. .. 

fonla sor; gelip gelmedigini ogren ve ne
ticeyi bana bildir .. Ben de aynca arama
ga devam edecegim. 

Nevinin birdenbire gozleri dolarak ag
lamaga ba~hyor. 

- Siz nercdesiniz 1imdi F erid Bey; 
nereden telefon ediyorsunuz? 

- Evimdeyim; evimden telefon e

diyorum. 
- Faht Ferid Bey!.. 

- A, ~JldJTdm m1 sen Nevin; agh
yor musun yaks a? ... Sesin kula~ma bir 
tuhaf geliyor!. .. ~ocukluk etme camm; 
agl1yacak ne var 1im<ii? ... Allah Allah!. 
K1zm1§, bir ahpabmm evine gitmi1 ola
cak!. .. Y anm sa at sonra buluruz!. .. Ben 
biraz tela! gosterdimse iiziilmesin diye ... 
Yoksa ... 

- Korkuyorum Ferid Bey!. .. 

Bir saat wnra ... 
Taksimde Feridin aparhmamndayiZ 

~imdi ... 

F eridle muavini F erhad kar~1 kar!IYa 
oturuyorlar ... Soil;uk, rutubetli bir ilkba
har sabah1d1r ... Kuvvetli bir riizgar esi-
yor ... 

- Vallahi anlam1yorum bir tiirlii bu 
endi1enizin manasm1 Ferid Bey!. .. Her 
halde diin gece bir ahpabmm evinde kal
ml$ olacakt!r. Nereye gider, ve ni~in gil
sin hem? ... Kendinizi bo; yere bu kadar 
iizmenin manaSJ var m1? Bir defa §U 
yiiziiniiziin ald1g1 manzaraya bakm; sap 
san oldunuz!. .. 

F erid birdenbrie deli gibi gozlerini a
~arak: 

- Sus F erhad diye bagmyor; sus!. 
Soyleme ... Bunun diisiincesi bile kor
kunc, tahmini bile oldiiriicii bir azab!... 

- Camm onun i~in soylemiyorum. 
Y ani hissettiginiz bu endi,enin yersiz ol
dugunu anlatmak istiyorum. Y oksa ... 

- Hangi sozlerinizi?.. Neyi duydu 
ise? ... Anlam1yorum vallah bir tiirlii 1.. 

- Ferhad; Allah gostermesin eger ... 
Devam edemiyor. Y azt masasmm iis

tiinde duran telefon birdenbire ac1 ac1 ~a
hyor. 

F erid hem en heyecanla makineye sa-
nhyor. 

- Alo .. Ala kimsiniz? 

Titreyen, inleyen bir ses .. ' 
- Benim F erid Bey. 

- Soyle Nevin; ne oldu, buldun mu 
anneni? ... 

- Haytr bulamad1m, Herkese sor
dum. Uzak yakm biitiin ahpablan ara
dtm. Hi~birisine gitmemi§ ... 

Gibnemi1 mi? 
Demek siz de bulamadm1z F erid 

. . . . 
Nevin ... Nevin!. .. 

T elefon bcguk bir giiriiltii ile kapam
venyor ... 

F eridin oldugu yerde bir an sarSJld.gmi 
goruyoruz. Makine elinden dii!miijliir. 
Miithi~ bir 1shrab i~inde kesik kesik nef es 
ahyor. Yiizii sapsan ... 

- Ko1 Ferhad diye bagmyor .. , 
Ko§; birjey oldu k1za. Galiba bayild1! .. 
Atla bir otomobile 1imdi. Yeti~! ... Ba· 
baSI da lstanbulda clegil. Evde erkeklr~ 
yak. ~abuk cabuk, koj!. .. 

F erhad ~a~Irmlj bir hal de kap1ya dog· 
ru yiiriiyor. 

- Ne duruyorsun, gitsene!. .. 

- Gidiyorum Ferid Bey; gidivo 
Herhalde yak•n ahpablanndan birisinin e
vine gitmi1 olarak. Maamafih endije e
decek bir~y yak. Yalmz sen her ihtima-

- Ama telefonu a~hg1ma pijman et· 
tirdin Nevin!.., Bilseydim sana va!lahi 

F erid; oturdugu yerden aklhyor. Si
nirli ad1mlarla pencereye dogru yiiriiyor. 
Almm ISlak camlann, iizerine yapt§tlra· 
rak kaldmmlara baktyor. Sonra sert bir 
hareketle ba§Inl ~eviriyor. 

- Kokuyorum F erhad; korkuyo-

F erid aglr ad1mlarla F erhadm oturdu· 
gu koltugun oniine dogru gelerek duru
yor. Uzun ktvtrcik !,.irpikleri arasmda du
manh bir I§Ikla yanan kara gozlerini mu
avininin gozlerine dikiyor: Bey? 

rum 1.. Fa kat nereye gideceP;im: l\1,cb 
ya m1? ... 

- Ferhad diyor; sen onu bilmezsin; Evet. Ben de bulamadtm. (Arkast varJ 
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CAFER MUSHiL $ EKERi Tesiri kat'i ahm• kolay en •Y• mUshil fekeridir. 
B iUimum eczanelerde bulunur. 

Giizelligi Ancak 

R UJ «GUIT ARE)) 
Kullanmakla Temin Edilebilir. 

Bu sabit v~ iz buakm1yan essiz Frans1z miistahzarm1 tecriibe ediniz. 
basks Ruj kullanm~yacaksmtz. Ufak tiibii her yerde 35 kurus. Biiyiik 
tlibii 100 kuru~. Resani 70 kurus. 

Birecik Belediyesinden : 
( 13500 ) lira muhamrnen bedelli F1rat nehri iizerindeki l(ernilerin i~let

rne irntiyaz1 1 haziran 939 dan 31 may1s 940 a kadar kapah zarf usulile rnii
zayed.eye ~Jkanlrn•stlr. Sartname her zarnan Belediyeden istenilebilir. 

ihale 15 rnay1s 939 pazartesi giinii saat 14 te Bclediyede yap1lacakhr. 
istek!ilerin yiizde yedi bu~uk teminatlarile beraber ihaleden bir saat 

evvel zarflanru ve.rmeleri il1m olunur. ( 2942) 

Yalova Kaphcalar1 Miidiirliigiinden : 
Yalova kaphcalarma bes ay miid.detle diplomal! bir eczactya 

ihtiyac oldugundan talib olanlarm pazartesi ve ~ar~arnba l(iinleri og
leye kadar Denizbankda Yalova Kaphcalan Miidiirliii(iine rniiracaat 
etmeleri. 

Devlet Demiryollar1 U. Miidiirliigiinden: 

1 - Devlet Demiryollarmm istasyon ve gar i§lerinde ~ali§tmlmak ve 
yeti§tirilmek iizere a§ag1daki §artlan haiz olanlardan yiiz rnemur almacaktrr. 

2 - Sartlar §UDiardli' : 
A - Tiirk olrnak 
B - Faa] hizmetlerde ~all§masma rnani Slhhl bir arJZaSI ohnadlgl ida-

renin s1hhat kurulunca tasdi.k olunmak. 
C - Yas• otuzdan yukan ohnamak 
G - Askerliginl yapm15 olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil giirdiigiinii 

Maariften tasdi.k ettirrnek 
E - Iyi huy sahibi oldugunu ve hi!; bir §ekilde rnahkfuniyeti ohnad1gm! 

tevsik etmek 
F - Bu iland.a yaz1b §artlari kabul ettiklerini miibeyyin bir taahhiid

name ve noterden musaddak kefaletname verrnek. 
3 - istiyenlerin istidalanru ve yukandaki §artlan haiz olduklarmi 

gosterir vesikalan Ankara, Afyon, izmir, Adana, Malatya. Bahkesir, Hay
darpa§a, Sirkecl, Kayseri ve Erzurum i§letme Mildiirliiklerine ve Mudanya, 
Trabzon t~Ietme Amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - S1hhl muayenelerinin yapiirnasi l~in istidalarmdaki adreslerini 
vaz1han yazacaklardJr. 

5 - Fazla tafsilat i9in l§letmf' Merkezlerindeki garlard.a as1h bulunan 
ilanlar• oknmalan ve miiracaatlerin1 ona gore yapmalan ilan olunur. 

• 1364 • ( 2566 ) 

iSTENO · DAKTiLO ARANIYOR 
TiirkGey1e beraber mlikernme1en almanca konu~an ve yazan bir 
isteno - daktilo bay veya bayana ihtiyac vard1r. Talib1erin :vazile 

posta kutusu 1216 adresine miiracaatleri. 

istanbul c. Miiddeiumumiliginden : 
Tstanbul Adliye dairesi i~in satm ahnacak 75 ton Marinlave maden kii-

rr.iirii a~!l< eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli beher tonun yerine 
teslimi 13 lira ~0 kuru~tan 1012 lira 50 kurus olup muvakkat teminat 75 lira 
9:j kurustur. Istekliler ~artnarneyi tatil giinlerinden maada hergiin Sir
kecide A~irefendi sokagmda 13 nurnarada istanbul Adliye Levaz1m Daire. 
sinc1.e giirebilirler. Eksiltme 27/5/939 cumartesi giinii saat 11 de Adliye Le-

vazJm Dairesinde yap!lacagl Han olunur. ( 3269) 

Hopa Sulh Hukuk Hakimliginden : 
Hopa Posta Telgraf idaresile eski posta memuru Hasan Fehmi arala. 

rmdaki alacak. davasmdan dolay1 tebligata ragmen gelmiyen dava olunan 
hakkmda usulun 938 inci maddesi mucibince giYab karan verilmi~ ve du
ru~manm 26/5/939 cuma giinii saat 10 a bJraktlmasma karar verildiginden 
bes l(iin zarfmda itiraz edilmedigi veya duru~ma giinii mahkemeye p,elme
digi surette hakkmda duru~manm jpyabmd• giiriiliip bitirilecegi ilanen 
teblig olunur. ( 3253) 

:c€S~*!@;~W~~m~~~m~ 

~ OSM~~.I:.~Ni~'~'~KAS J I 
ill T E S i S TAR i H i '1 863 1m 
a~. r Stc1tUien Vf' TUrkwe Ciimhurtptfl ile mUnakil mukaiiPiendmt.'SI a~fi 
9!1. 2292 Numara/1 10 '6/1933 1ar1hli kanunla tasdik Pdllmt$11r ~~ 
~K I 24/6 / 1933 lanh!t 2435 Numara/1 Resmi Gazete) ~~ 

a?~ Ser m a yesi : 10.000.000 i n giliz Lira so I 
9·~ 1htlya t ak~es i: 1.250.000 lngili z L lras• 

~~ ~ a;,£ Tii rk iye ni n ba~hca $ ehirlerinde 31£ 
9 t PARIS, MARSilVA ve NiS'de W! 
iUn lONDRA vr MAN<;ESTER'de alfi 

ij~. [·, MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN m_ 
: ve MAVERAVI ERDUN'de 9.!1! 

Merkez ve $ ubeleri ]i/i 
ijK VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANiSTAN, SURIVE, lUBNAN 9~ 
ill.lfi ve HATAV'da ~fi 
~~ Fi lyalleri ve biiliin Dilnyada Acenla ve Muhabirleri vardor ~E 

[!~ Her nevi B anka Muameleleri yapar ~ 
~~ Hesabr cari ve mev~ual hesaplaro kii~ad 1 • . j 
r Tocari krediler ve vesar~lo kredrler ku~ado • 
~} 1 T urk 1ye ve Ecnebo memlekeller ilzerone ~e~rde seneddl •skonlosu ~ 
3f, Borsa emorlero. 
~!~ Esham ve lahvilal, allon ve emlaa iizerine avans. 

~~ Senedal 1ahsola11 ve sa~re. ~ 

Q:[ En viiksek emniyel sarllarono haiz kiralol< illfi i[ Kasalar Servisi vardor. '.ffi1 

m P iyasa n rn e n m ilsait $arllarile ( kumbarah veva ~ 
~it ku mba ras1z) taurruf he.saplar~:hr. ,lw, 

~t~l•£sa::~:&G~W*~··,y-,~lC.£~~U 

Istanbul Belediyesi 

memurlar1 

Kooperotif §irketinden: 
Kooperatif §irketi idare meclisi azas1 

arasmda i.kiden fazla azahk inhilal et -
rnesine binaen §irket esas mukavelesi -
nin otuz ii'iincii rnaddesinin son fikra • 
sma tevfikan yeni bi.r !dare heyetl dntl
hab olunmak ilzere umurni heyetin fev
kalade i'timaa daveti liizumlu goriil -
mii§tiir. 

Muhterem ortaklann 29/5/939 pazar
tesi giinii saat on yedide <;emberlita§ta 
Kooperatif Lokantas1 iizerindeki salonu 
te§rifleri rica olunu.r. 

Ruznamei rniizakerat 

Yeni meclisi idarenin intihab1. 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

lstiklil caddesl 140 No. 
Sureyyapa~a apartlmam NO. 4 

Tele fon : 44436 
( Fransrz Tiyatrosu Pasajmda ) 

Y eni dans. Lam bet vok 
ve Step dansJ•r 

Hususl ve miinferid olarak 
Beyol!lu Karhnan kar~lSlnda Nurziya 

sokak No. 3, Profesiir Panosyan. 

u r olog - Operator 

Pr. Behaeddln LUtfi Yarnall 
Bilbrek, mesane, ldrar ve ten&· 

siil vollan hastallklan miitehllSSl· 
SL Beyoglu • ls BankaSJ karSISl E
d!lrnevruz sokak 10 Pananlva 

ap. No. 2 . Telefon: 42203. 

Zayi - tlskiidar Malmiidii.rliigilnden 
almakta oldugurn 2257 numarah rnaa§ 
ciizdammm berabm kaybettirn. Yenisi
ni ''karacag1rndan hiikrnii yoktur. 

i;lahver Y1ldmm 

I
~ . 

c njeks1yon ve masaJ 

I
Miitehasslsl Bayan Anjel Taksimde 
Valide,e§mesi sokagmda eski Em-
Jak i;lirketi kar§Jsmda 15 No. dadi.I'. 
Evlere de gider. 

Babaeski icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolaYI mahcuz ve paraya 

~evrilmesine karar verolen Hofer i;linar 
rnarkah qah§lr vaziyette harman ve Di
rink markah traktor makineleri 8/6/939 
pef§embe giinii saat 14 te Alpullu ~eker 
fabrikas1 demirhanesi yamnda a91k art
hrma ile sahlacakhr. Her iki rnakinenin 
muhammen ktymeti iki bin be§ yiiz lira 
olup birinci arthrrnada talib zuhur et
medigi veya muhammen k1ymetin yiiz
de yetmilj be§ini bulmadJgJ takdirde en 
,ok arttt.ranm taahhiidii baki kalmak 
~artile ikinci artbrmamn 23/6/939 curna 
giinii ayni mahal ve saatte icra edilece
ginden taliblerin yukanda gosterilen 
giin ve saatte mezkirr rnahalde hazi.I' bu
lunmalan ilan olunur. r sa, dokiihnesi mo? 

1 
~una kar~1 yegane ila~ 

GUR SAC 
Kad1k6y i.kinci sulh hukuk hakimli -

gin den: 
Kad1k6yiinde R1zapa§a <;e§me soka -

gmda 59 No. II hanede olen ve tereke • 
sine hakimligimizce el konulan izzete 
aid menkul e§yanm 23/5/939 sail giinii 
saat 14 te a91k arttuma suretile sab.la -
ca{r ve talib olanlann rnezkirr • giinde 
mahallinde hazlf bulunmalan 1lan olu
nur. 

Yaz i~in 
Beyoglunda mobilyall, telefon ve 

her tiirlii konforu havi 5 odah apar· 
bman kirahkttr. Beyoglunda Mis 
sokagmda 28 No. h apart1manda 

- 9 numaraya miiracaat. -

Mah n mar k as r 

<<B. N. KAZANCIY AN» 
TARIM MAKiNELERi EVi 

Tiirkiye gene! depoziteti bulundugu diinvanm en biiyiik ve en 
rne§hur Alman • BAYERiSCBE PELUGF ABRiK • in her ~e~id ~elik 
pulluklanm iftiharla takdim ed.er. 
Adres : 74. 89, Tiinel Cad. Galata, istanbul, Telefon 41888. 

Telgraf : Kazanchan _ !stan buL 

Y eni Millet Meclisi binas1 
in~aabmn miinakasa ilam 

• 
T. B. M. M, Komisyonundan: Insaat 

' 
1-

2-

3 -

4-

5 -

6 -

Eksiltrneye konulan i§: Ankarada, Yeni§ehirde Devlet mahallesinde 
yap1lacak yeni Millet Meclisi binas1 in~aatJ. 

Ke§if bedeli: 5,779,659 lira 30 kurustur. 
Eksiltrne 30 may1s 1939 sal! giinii saat (15) on be~te T. B. M. M. in
§aat komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapilacaktJr. 
Eksiltme §artnarnesi ve buna dair diger evrak ve planlar 50 lira 
bed.el mukabilinde T. B. M. M, In§aat komisyonundan ahnabilir. 
Eksiltmeye girrnek istiyenler 2490 numarah arttJrrna ve eksiltme 
ve ihale kanunundaki §eraitten maada, en ge, miinakasadan bes giin 
evveline kadar tn§aat komisyonuna istida ile miiracaat ederek bir 
ehliyet vesikas1 ahnalan ve bu vesikay1 da teklif mektu blarile be. 
raber komisyona vermeleri §artt1r. Bu tarihten sonra miiracaat e
denlere vesika verilemez. Ehliyet vesikas1 alabilmek i~in istida He 
beraber a§ag•da yazii1 vesai.ki komisyona tevdi etmeleri Jaz1mdJr. 

Kornisyon tarafmdan insaatm yap1lmasi kendilerine ihale edi
lenler ca, b, c, d• f1kralannda yaz1lt bulunan vesikalan veyahud 
noterlik~e musad.dak suretlerini komisyona tevdi edeceklerdir. Bu 
evrak in§aatm hitamile kabulii kat'i muarnelesinin yapilmasma ka
dar muhafaza ve teminatla beraber iade edileceklerdir. Bu vesika· 
Jar da mukavelenin miitemmimidirler. 
A - ~irketin ismi, §irketin sahibleri, noterlik~e rnusaddak mali 

ve fenni hissedarlan ve bu hissedarlarm bu i~in hitarnma ka
. dar rnu§terek olacaklarma dair noterlikten musaddak bilhas

sa bu i§ i'in hususi §irket rnukaveleleri, 
B - Miiteahhidin yaphklan mimari ktymeti haiz olan i§lerin lis

tesini, bunlarm bedellerini ve i§i verenler tarafmdan tanzim 
olunan ve hiisnii surette taahhiidiinii ifa ettigine ve yapttk
lan biJ;lalard.a hl'bir anza olmad1{rna dair bonservisler, 

C - Fenni hissedarm laakal c500.000• bes yiiz bin lira bedelinde 
rnirnar! ktymeti haiz bir tek binay• miiteahhid veya miiteah
hid.in in§aat ba§ miihendisi veya ba§ mirnan olarak yaptlrmi§ 
olduguna dair vesika, 

D - Vesaika miistenid mali vaziyetin beyam. 
Eksiltmeye girebihnek !~in isteklilerin 187,139 lira ve 78 kuru§luk 
rnuvakkat teminat vermeleri, 
!stekliler teklif mektublanm 2 nci rnaddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar T. B. M. M. in§aat komisyonu reisligine numaral! 
makbuz rnukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olaca.k gi!Ctlrmeler Jtabul edilrnez. 

CELiK PALAS 
OTEL ve BANYO L ARI 

2461) 

Uludaga ve Y e~il Bursa ovas1na hakim bir manzara - Odala
rmda (:elikli maden sulan - sakin ve tam bir istirahat, 15-5-

939 tarihinden it ibaren yaz tarit esi tatbik edilecektir. 

Tek yatakh banyolu odalar1n fiat1 S'/2 lira (yemek dahil 

11 11 banyosuz 11 , 4 , , 11 

~ift , banyolu , , 9 , 11 11 

11 11 banyosuz 11 , 7 11 11 11 

(Aynca liiks odalar mevcuttur) 

11111111111 

!istanbul Komut anhg• 
ilinlan 

Ayazagada Siivari Binicilik okulun 
da ot ve saman ambar1 tam ir ettirilecek 
tir. A'1k eksiltme ile ihalesi 22 maY' 
939 pazartesi giinii saat 11 de yap1lacak 
ttr. Muhammen ke§if bedeli 2067 lira 7 
kuru§tur. ilk teminah 156 Jirad1r. ~art 
namesi ve ke§if cetveli ve saireso bedel 
mukabilinde komutanhk in§aat §Ube 
sinden verilebilir. isteklilerinin ilk te 
minat makbuzu veya mektublarile 249 
say1h kanunun 2 ve 3 iincii maddele 
rinde yaZih vesikalarile Vilayet Nan 
Fen miidiirliiklerinden ihaleden seki 
giin evvel alacakian vesikalarile hera 
her belli giin ve saatte Fmd1khda Ko 
mutanhk Satmalma komisyonuna gel 
meleri. (3154) 

Goz Hekim i 
Dr. !?ilkrii Ertan 

CaQaJo~lu Nuruosman!ye cad. No. 0 
rei 22566 lOt Osman eereledd!n 

1::il'"''"'"hm~nt\ 

Ankara asliye mahkernesi ticaret da 
iresinden: 

istanbul 4 iincii Vaklf hanmda 23 nu 
marada Hiiseyin Tara: 

Siimer Bank vekili avukat C. Haz 
Gorkrnen tarafmdan aleyhinize ikam 
edilen 320 lira 37 kuru§Iuk alacak dava 
smm esnayi rnuhakernesinde: Duru§m 
i9in tayin olunan giinde namm1za q1ka 
nlan davetiye varakasmm bilatebli 
iade edilmesi iizerine Ul4s gazetes!l 
da vetiye yerine kaim olmak iizere yap! 
Jan tebligata da 2/5/939 sah giinii saa 
9,30 da da mahkemeye gelmedigini 
binnida anla§Jhn!§ ve taleb ve9hile usu 
Jiin 401 inci maddesi mucibince hakk1 
mzda g.yab karan ittihazile tebligin 
karar verilmi§ ve mezkilr karann An 
karada Ulus ve tstanbulda Cumhuriye 
gazetelerile ilam tensib edilmilj oldu 
gundan muhakemenin rnuallak bulun 
dugu 7/6/939 'ar§amba giinii saat 9,3 
da Ankara asliye mahkemesi ticaret da 
iresinde haz1r bulunrnan1z, gelmedigi 
niz ve vekil de gondermediginiz takdir 
de mulnrlremey~ gtyab1mzda devam 
dilecegi g1yab karan yerine kaim alma 
iizere teblig olunur. (17672) 

Bayanlara rnahsus 14 ayar altm saa 

lerin zengin 9e§idleri gelrni§tir. 

Ayda 3 lira T aksitl 
istanbul, Sirkeci nakliyat arnbarl 

s1rasmda Liman Ham ittisalinde Ye 
kenci Han No. 8 saat 9 • 14 te mii.racaa 

T :.t ;;, v! ~- !.; 

~ -~ T~-:.\ t··:. >~ -~-- ~-- ·, 



- --~ - -- -;:-- -- --~.-£..::~---~ ~~ 
-------~=-~=--------- ----- - --· -- =-- ------------ -- - --

CUMllliRIYE't 11 1939 

Yeni Radyo Giimriik tarifesine •• gore 

Radyolar1nda Miihim Tenzilat • • 

BLAUPUNKT 
Radyola r1 

1939 
Modolleri 

Super 11 W 78 

" 
" 
" 
" 
" 

8 w 78 
7 W78 
6 W78 
6 W68 
6 B 68 

Te~hir ve sat1~ salonu : Galata Karakoy Palas No. 16 
• 

i3 ADAMLARININ 
% 80 i 

SiNi RLiOiRLER 

Bu s'nirlerden kurtulunuz. 

Sinir agnlan, asabi oksilriikler 
ba~ donmesi, baygmllk, ~arpmt1 ve 
S!NlRDEN ileri gelen biltiin ra
hatSlZliklan 1Yt EDER. 

ayanl 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan : 
BankamlZda baz1 miinhallerin doldurulmas1 i~in 4 memura ihtiyac 

vard1r. Atide gosterilen mevzulard.an tabi tutulacaklan imtihan ve miisa
baka neticesinde muvaffak olduklar1 takdirde ahnacak nazmedlerm al
manca veva frans1zcadan birine layikile vakil olmalan birinci 0arttlr. 

Bunun i~in ilk imtihan ve miisabaka bu iki lisandan yap1lacak ve bunda 
muvaffak olanlar diger mevzul~rdan imtihan ve miisabakaya dahil olacak
lardlr. Kazananlara 140 ile 190 lira arasmda bir maa0 verUir. 

imtihan ve miisabakaya may1sm 29 uncu pazartesi giinli ba0lanacakbr. 
Namzcdlerin Tiirk olmas1 ve 35 ya$lm mlitccaviz bulunmamas1 litzimdlr. 
Mliracaatler 25 mav1s ak0am1na kad.ar Bankanm !dare Merkezinde Memu
rin servisine veya istanbul Subesinde Mlidiriyete yap!lmahdir. Ankarada 
Umum Mlidiirllik ve !stanbulda Subemiz binasmda icra edilecek imtihan ve 
miisabakamn mevzulan ~unlard1r : 

1 - ikbsad, 
2 - Maliye, 
3 - Hukuki malumat • bilhassa meden! ve ticari hukuk • , 
4 - Hesab ve hendese. 3179 

kadar giizel olmak isterseniz ... ! 
1\Ie~hur Alman giizellik mii tehasstSI Profesor D oktor E. WiNTER 
tarafmdan formiilii yap1lan ve diinyada mevcud miistabzaratm en 

miikemmeli olan VENUS i:\izellik miisathzarahru kullammz. 
~ 

Umumi Deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, Alnt 
ve Deposu. iSTANBUL. 

istanbul inhisarlar Ba~miidiirliigiinden : 
Bir sene zarfmda istanbuldan ~ile idaremize gonderi!ecek mamul tlitiln 

ve i~kilerin nakli i~l a~1k eksiltmiye konulmu~tur, 
Muvakkat teminah ( 29} lira ( 70} kuru~tur. 
1steklilerin §artnameyi giirmek iizere hergiin, eksiltmiye i~tirak i~in de 

22/5/939 t arihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Kabata~ta Ba~miidlir
liikteki K omisyona miiracaatler i. ( 3151 } 

di e: 
Pariste uzun senelerdenberi yapllmakta olan maki

yaj tetkikleri neticeainde geliti giizel krem ve pudra
Iarla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir 
~ok burutukluklarm ve ~irkin lekelerin husule geldigi 
anlat•lmt§hr. 

Gerek formiilleri ve gerek iatihzar uaullerinde sthhi 
kaidelerin hakim olmadi ~I anla,tlan bircrok kremlerin 
' unda en miihim amil oldugu tesbit edilerek crah§ma
lara devam edilmit tir. 

Pariste kain ve biitiin miinyaca taninmi§ Doktor 
Debat laboratuarlarmda miitehass1s kimyagerlerin 
·aphklart ciddi tetebbiiler sayesinde bu mahzurun 
tamamen ortadan kald•rtlrflas1 miimkiin olmu§tur. 

Arhk her kadm bilatereddUd makiya i yapabilir; yeter ki aktam yatmadan evvel 
vii 7 iinii fNNO X A SOTO ile giizelce temizlemi§ bulunaun. 

ll'INOX A SOTO cild meaamahnt a~;ar, derinliklere kadar niifuz ederek temiz
ler, be§ereyi healer , iatirahatini temin ederek teneffiis etmeaine yardtm eder, cildi 
yu,.,.. ,,~at'lrl" ~ t,qzeler. 

Akt am yatarken ve sabahleyin kalkmca lNNOXA SOTO ile giizelce ailinen yiizde 
t;iller ve lekeler tamamen zail olur, buru, ukluklar kalmaz, cild mesamatt acrthr ve 
taze bir ~ocuk teni haline ink1lab eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
viiksek m akiyajdan daha iistiin ve fevkaladedir. 

Doktor Dehat laboratuarlan bu hakikati muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetmckle ~eref duyar. 
iNNOXA StlTtl biHun tamnm1s Parflimor!Prle bliyiik eczanelerde normal fiatlarla sahlmaktad1r. 

Alman Radyolan 
VE TEK KELi ME : 

MOKEMMEL 
1 - Seste sadakat ve kudret 
2 - Cift kudretle ~ahsan lambalar 
3 - Paraziti kesen husust toprak prizi 
4 - Yeni sistem termik sigorta 
5 - Reaksivon negatif tertibatl 
6 - 13 metrodan itibaren ktsa dalga 
7 - Anti Fcding tertibah 

PHO 

135 lira dan itibaren 

Tiirk ive Miimcssili, RiKARDO LEVi halefi 
FILiPPO LEVI 

Havuzlu Han - istanbul 

8 plitk dei!istiren otomatik mobilvah gramofr.nlar !•;:;:~~! 0 S M A N ~ A K A 

125 Lira 

Kapil!n ile durdurulmaktad1r. 
Eczanelerden isteyiniz. 

GEBELERD f: 
Kab1zhk tehlikelidlr. Glinde 1 - 2 

aded KiSS!NGA hap1 ile kab1zhk 
defedilmelidir. Eczanelerden is

teyiniz. 

Askeri fabri kalar satm 
alma komisyonu iHinlan 
15 aded muhtelif torna 

tezgih1 allnacak 
Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 

15 aded muhtelif torna tezgahl Askeri 
Fabrikalar Umum mudiirliigii merkez 
sa tmalma komisyonunca 26/6/939 pa -
zartesi giinu saat 14,30 da kapah zarfla 
ihale edilccektir. ~artname 3 lira mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talib -
lerin muvakkat teminat olan 4250 lira
Yl havi teklif mektublanm mezkiir giin. 
de saat 13,30 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 say1h kanu
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmad1klarma ve bu i§le 
alakadar tiiccardan olduklarma dair Ti
caret Odas1 vesikasile mezkiir giin ve 
saatte komisyona miiracaatleri. (2795} 

Giizelliginiz i~in 

Blitiin diinyada takdir edilml§ 
sihhi giizellik kremleridir. Gece 
i~in yagh, giindliz i~in yagslZ ve 
halls aClbadem ~e§idleri, husus! 
vazo ve t iiblerde sabhr. 

tNGiLtz KANZUK ECZANESt 

istanbul asliye 3 iincli hukuk mahke
mesinden: 

Beyoglu lstikHil caddesi imamadnan 
sokak 4 numarah hanenin 1 inci katmda 
oturan Ziver oglu ismail Hakkt Hakver 
tarafmdan Beyoglunda Hliseyinaga ma
hallesi Saks1 sokak 14 numarada miite
veffa Nikola Boyarinof km Aleksandra 
aleyhine a~1lan ihtar davasmda miid -
deaaleyhanm mezkur ikametgah1 ter -
keyledigi ve yenisi belirsiz oldugu anla
~·ldlgtndan hukuk usulii muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ah
kamma tevf1kan dava arzuhalinin ila
nen tebligine karar verilmi§tir. !Ian ta
rihinden itibaren on giin zarfmda miid
deaaleyhanm mahkemeye miiracaatle 
dava arzuhalini tebellug ve cevab ver -
mesi luzumu teblig olunu.r. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalart T.A. $irketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete ge~en A

dana fabrikamiZin silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~if~i} kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imalah piyasaya arzedil -
mi~tir. Sipari§ler bir hafta i~inde 
gonderilir. 
Sipar~ i~in Adana fabrikam1za 

veya Ankara Atatiirk biilvan And 
apartrman No. 4 daireye miiracaat 
edilmesi. 

- Ankara. 

Sah!D w B(Jfmllharrtl'l: Yunua Nadi 
Umuml neV'Illatt 14are eden YIUI !fieri 

M114ilr1L: Hikmet Miinil Vl/ll!n 

cum1!_uN11a rnt~t!ICI~ 

Ay Vade 

Galata Bankalar Cad. No. 47, Vovvoda Han 
kat. Telefon : 42769, Bcyaz1d : tl'niversite Cad. 

Kad1kiiy : iskele Cad.. No. 33/2. 

ile Sab~ 

Baynnlara mahsus elmash ve ptrlantah S t N G E R saatler inin 
yenl modelleri gelmi0tir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradll', 

- EMSALLERi GiBt ON BES SENE GARANTiLiDtR -
Tasradan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 

S t N G E R SAAT MAGAZALARI - i stanbul Eminonil. Tel: 
!stim!Ak dolaytsile magazamlZ arkadaki d ar sokaga 
Bayi olm1yan yerlerde SiNGER saatlerini satmak itin bayi 

C unku ASPiRiN se nele r·' 
denberi her turlu sog uk a l· 

gml1klanna ve agrdara ka r~1 
le siri ~a~maz bir ila<;: oldug unu 

isba! elmi~lir. 

A S P i A i N in tesirinde n-

emin olmak i<;:in lulfen 
kasma d ikkat ediniz . 

m ar:~ 

Ankara Belediyesinden! 
1 - Musiki Muallim mektebi oniinden asri mezarhk yoluna kadar y 

tmlacak olan ( 25,000 } lira bedeli muhammenli yo! ve koprli kapah z 
usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - !halesi 16/5/939 sah glinii saat 11 de Belediye Enciimeninde 
pilacakhr. 

3 - Muvakkat teminatl 1875 liradlr. 
4 - :;;artnamesini gormek istiyenlerin herglin Yaz1 1$Ieri kalem 

mliracaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mektublarm1 16/5/939 sah gli 
saat ona kadar Enciimene vermeleri ilan olunur, • 1564 • ( 294 

Kad1nlar1 
Rahimhas
tahg•.,dan 

koruyan 
S1hhi ve en 
birinci adet 
bezleridir. 

Hakikaten 

En ince 
elbisenizi 
alt1nda go 
riinmez, v 
cude biitii 
serbestisi 

verir. 
Toptan sab!f 

deposu lstanb 
l§ Bankas1 ar~as1 Reh 

vancdar soka~ Can 
Laborntuvar~ 

'relelon : 21939 


