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( eehir ve Memleket Haberleri ) 1;iyasi icmal 
Oskiidar tramvay1 Diin Beylerbeyinde Miihim tamim Japonya ve devletler 

T arihi, roman: 9 Yazan: Kadircan Kafh bir konak yand1 
Giillii, BursaYJ; murada erenlerin rengine biiriinmiit;J 

olan o kurtarJc1y1 bir daha goremez oldu 

Bu idarenin de Umum 
Miidiirliige rapb 

muhtemel 
Y angmm sebebi, bir 
kadmm tedbirsizligidir 

Ahlaka mugayir mu
kaveleler tanzim 

edilmivecek 

1922 de lngiltere, Va§ington kon fe
ransmda birka~ astr devam eden diinya
mn en biiyiik bahri devleti olmak im • 
tiyazm1 buakarak, Amerika ile miisavah 

kabul etmi§ ve dolayJSile de olsa tef~v-

Ormanhk tepelerden, sarp yoll ardar 
ge~t i ler. Bursa, ta uzakta, Ke•i"-l ,;;mlr 
yejil yamacmda, yiiksek hisan. beya7 
minarel~ri. beyaz evlerile giilii ·m edi 
G 0 vur Murad durdu ve a tJm geri ~evi r
di: 

- Buradan oteye hiikmiimih ge<;· 
mez; seni O smanhya JSmarl ad•m! 

Dedi ve sipahilerle birlikte dortnal 
geq;;;;; yolda uzaklash. 

Keklik Ahmed ~imdi daha uvamk 
dC'l-ta cevik ve insafc:1z olmwht. C:071r;• 

dart diiniiyor; stk SJk her esirin iizerinde 
duruyordu. 

K1vnla k1vnla al~alan yollarda •on 
kuvvetlerini toparhyarak yiiriidiiler. $e
hir her an kar§tlarmda duruyordu; fa kat 
ona hi~ yakla§mtyorlardJ. Bu hal akja· 
rna lcadar siirdii. Giine§ ufka yakla§u· 
ken etraft siigiidlerle ~evrilmi§ ve ilerisin
de bir degirmen bulunan eski bir han o
niinde durdular. Keklik Ahmed ihtiyar 
hancile konu1tu; sonra kii~iik kervam ya
n karanl1k ve kirli arahktan ge~irerek 
ahrr k1hkh kocaman bir odaya soktu. 

Buramn tavaru saz ve tabam kara top
rakb. u,aklar iki <;aval hdar kotii sa
man getirdiler, bir kenara diiktiiler: Boy
Ieee k1zlann yataklan yap1lmt§ oluyor
du; erkekler i~in bu kadanna da liizum 
giiriilmiiyordu. 

Giillii meral< ediyordu: Acaba Bur
saya gidilmiyecek miydi, yoksa ge~ kal
dtklan i.;in sal:alu 1ehrin kapah kap1lart 
oniinde beklemektense yalmz bir gece 
burada ml yatacaklardt} 

Sart k1za sordu. 
- Bilmem! 
Cevabm1 ald1. 
Giillii diger k1zlara, hatta erkeklere 

sormak i~in goz atb. Fa kat hepsi de o 
hdar yorgun ve a<; idiler ki bulunduk
lart yere uzanmi§lar; gozleri kapal1 oldu· 
FU ha Ide, ellerine verilmi1 olan peksimet 
p"Tcalann• hmla kemiriyorlardi. Viicud
lerindeki olgiinliik ve .;enelerindeki hus, 
~ • vahn en korkunc tezad levhalarmdan 
bi,"nj ~iziyordu. 

San k1z da ~ok ge<;meden digerlerine 
b•n!edi ... Gullii, peksimeti bir kenara 
atm•s; ucdaki kap1ya, tavana yakm iki 
k:iciik pencereye bak.yor; uzaktan gelen 
s11 !Wriiltiisiinii ve degirmenin tik takla
r•"' din liyordu. 

Keklik Ahmed, kocaman bir sucu~un 
r·><mak kadar ii<; dort par~as1m u~akla
nn onlerine fnlathktan sonra geri kalam
n• !'iivdeye indiriyor; iistiine, testiyi ag7J· 
na d~v1yarak, laklr lakJT ve hoi bol su 
i~ivordu. 

Karanhk ~oktii. 
Derenin ve degirmenin sesleri daha tiz

le•ti. F akat arhk kulak !trmalamJyordu. 
T ath bir ninniyi andmyordu. 

Gulliiniin dii§iinceleri birbirine giriyor; 
birbirine dolamyor; rasgele toplanan ko
caman ve a!ejten bir yumak halinde kii
ciiciik kafasm'n i<;ini doldurup !a!tyordu. 
En sonra o da dayanamadJ; basi gogsii
ne dii1tii; beli biikiildii, diijer gibi, yere, 
bir parmak kalmhgmda bile olm1yan sa
manlann iistiine uzand1. 0 kadar bitkin
di ki kendisini baba evindeki yiin dojek
te samyordu. Belki biraz sonra oranm 
riiyalanm gormeye, oranm haya!Jm ya
~miya bajhyacaktt. 

Neden sonra birdenbire si'Tbnda bir 
agrile dogruldu: Bir U§ak ona ayagile 
vuruyordu. BajmlD iistiinde kocaman ki
risli, sazh ve oriimcekli bir Iavan vard1: 
sabahm alaca karanhgmda buraSJ biiyiik 
bir magaray1, bir zindam andmvordu. 
Sasud1 gozlerini ugu§turdu; kendi ken
dine: 

- Ben neredeyim? 
Diye sordu. Bunun cevab1 sert bir ses 

vt kim bilir ka<;mcl defa ahlan sert 1.:: 
tel·.,e oldu. 0 zaman yakm hahralar u
zak hahralan yuttu; diijtiigii felaketi bii
tiin acJh;;Jie anlad1. isyan edecek oldu; 
etmedi. Bir iki saat sonra Bursaya giri
lecegini, ~ar§JDin kalababg1 i~inde ans•
zm: 

- Ben esir degilim! Beni kurtarm 1 
Dive ba~Jtacagml dii<iindii ve su<tu. 
Kiiciik kervan bir giin onceki gil-,i yo-

la di;7iildii. Giilliiniin gozleri ikide bir 
ye•il Bursaya bak1yordu. KJVn!dik<;a ya· 
h•1d yoku§ indik<;e onu kaybediyor; yokus 
<;JkiPCa yahud sola dogru ktvnlmca tek 
rar buluyordu. Fa kat bir tiirlii yakla§a
m,vordu. 

Bir sa at, iki sa at gittiler; Bursa hep 
ayni uzakhkta goriiniip silind~ Giilliiniin 
kalbini. ytrhcJ bir merak ve heyecan al
maga ba~lad1. Ni<;in bir tiirlii oraya va
nlmJyordu? Y oksa ugramJyacaklar mJy
dJ? 

San klza sordu: 
Bursava daha nekadar yo! var? 

- Bursa neresi? Su kar11ki jehir mi? 

Elektrik, Tramvay, Tiinel; resmen 
- Eve!... OrasJ imi§! Bizimiler ko- istanbul Belediyesine devredi!dikten son· 

nu~urlarken anladim. ra te1kil edilecek umum mudiirliige Us -
- Biz oraya gitmiyoruz ki ... uzak 1 

kiidar T ramvay daresinin de baglanmaSJ 
la<~voruz! 

muhtemeldir. Gulliiniin gozleri dort a~J!d1 . Oo~ru 
Oskiidar T rarnvay idaresi hattm Bos· 

mu soyliiyordu? Kendi kendine bunu 
I tanc1ya dogru uzattlmas1 iizerine zarar -sormaga haz1rlamrken omuz anmn iis-

tunde gene klfba~ ,akladJ; ayni jaklama dan kurtulmaga ba,IamJ§hr. Bu seneki bi
san klZln da omuzlannda duvuldu; za· lanc;oya nazaran, 40,000 lira kadar bir 
vallm•n viicudii kJvnldJ; yiizii buruslu ve kar vardJT. Ancak haSJ!attan aynca amor· 
inledi . Bag~rmak, usa~a <;lk"m•k i•tiyen tisman i~in ihtiyat ak~esi aynlamamak -
Gulliiye tel ash bir bak•s ath: ~~t,adet tad1r. Diger taraftan ldarenin bir buc;uk 

d d kl 1 mil•·on lirahk bir borcu vard1r. Bu borcun pannagm1 U a annm ustiine KOyup J 

c;ekti. odenmesi laztm gelmektedir. 

Giilluniin kuvveti yart yanya "" lmt~- idarenin borclarm1 herhangi bir mii -
essese tekeffiil ve Evkaf jirketteki hissesini 

b. Nereye gidiyorlard1? B, Iediyeye devrederse servis, Belediye 
Ne olacakh? icin zararl1 olmaktan kurtulacakt•r. Zira 

o zaman Belediye bu idarenin elektrigini Gerc;ekten. Bursay1 gittik~e daha ge-
B ucuzca temin edebilecektir. ride bnakhklanna jiiphe yoktu. iraz 

dikkat edince bunu anlamakta gecikme- Oskiidar T ramvay 1daresi miidiiru lb
di. Hatta bir tepeyi ajarak bir yamacJ rahim Kemal Devlet Denizyollan urnum 
k1vn!d1ktan sonra 0 yejil 1ehri, murada miidiirliigiine gec;tigi cihetle halen mez -
erenlerin rengine biiriinmii§ olan 0 kurta- kur idareyi jirketin idare meclisi narnma 
nc1y1 bir daha goremez oldu. mes'ul murahhas olarak azadan Haydar 

idare etmektedir. 
Bazan Yolun Sag"mdan ve solundan K d 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi IT ar 
at!J!ar ve yayalar gec;iyordu: Bol §alvarh 
gene lmlar ve kadmlar; !•I bajhklt, kii- yakmda Oskiidar tramvaymm idare jek

lini tetkik edecektir. lahh ve sankh erkekler; yahn ayak, ya- ~.:...;~;;;;....;......:..._ ______ ~----: 

mk yiizlii ~ocuklar... !jEHIR ISLER/ 

DUn akjam Beyle!b.oyinde bir kona • 
~hn tamamen yanmasile neticelenen bir 
yan~m ~Ikm•;br. Gece ~e~ vakit ald; ~\J -
m1z tafsiliit ~udur: 

Ak~am saat 18,26 de Beylerbeyinde 
Abdullahefendi mahallesinde Eski~mar 
sokagmda Soganc1 Mehmed ogullan 
Suphi ve Mehmed Aliye aid 3 kath, on 
odah 52 - 54 nurnarah evio iist katmdan 
dumanlar yiikseldiil;i goriilmii~. filhakika 

yangm yerine vaktinde yeti;en Uskiidar 
itfaiyesi Beylerb.oyine geldigi zaman, 
bu eski konag1 alevler i~inde bul -
mu~tur. Grup, ate;in genijlemesine 
meydan vermemek iizere icab eden bii

tun tedbirleri alml§, iki saatlik stk• bir 
miicadeleden sonra yangm1 tevkif etmi§· 
tir. 

Konak tamamen yanm•§hr. Bu bina
mn iki tarafmdaki 50 ve 56 numarah 

evlerle ar§JSJndaki binalarm da cepheleri 
bsmen kavrulmu§, carnian kmlm•!· baz1 
hasar vukua gelmi§tir. 

T ahkikata Uskiidar Miiddeiumumiligi 
el koymujhtr. 

Yangmm, konakta kirac1 bulunan 
marangoz Huseynin kanst Aleksan -
dramn yak!JgJ mangaldan SJ~nyao kiVII
Cimlar sebeb olmujtur. Kadm nezaret al· 

Bir arahk karjidan on be1 kadar sipahi 
gi:iriindii. Onlerinde pala btytklt, kavuklu 
bir adamla yejil ciibbeli bir hoca varch. 
Gene k1z yeniden bir iimide kap1ldJ; kol
lanm onlara dogru uzatarak h~ktrdJ ve 

Beyoglunda itfaiye ve tina almmi§hr. Konagm sogortah olup ol
madigi ogrenilememijtir. y angmda kasd 

polis binasl bulunmadiii;l anla§.Imakla beraber, ibmal 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi KJrdar' ve kusuru goriilenler adliyeye verilecek 

Taksimde, gerek Beyoglu itfaiyesini, ge- . 
rekse Beyoglu emniyet te§kiHitm1 ihtiva ~t,_r·--------------
edecek buyiik bir binamn in§asma karar VI LAYETTE yalvardt: 

- Ben esir degilim ; beni koyiimden 
c;aJd,Iar; Allah a~kma kurtann I 

PalabJytklt adam hocaya diinerek bir
§eyler soyledi. Hoca omuz silkti: 

- Boylelerini cok gordiim ve duy
dum. Arttk kolay kolay aldanmam !.. 

Hi.; aldnmadan yoluna devam etti. 
Gene bzm omuzlannda, m!Jnda, kol

lannda yeniden kabartklar oldu. Kolla
nndaki ipler ve boynundaki demir c;em
ber biraz daha SJk,ldJ. Meru1e biraz on
ce onun yiiziinden yedigi knbacJ. hie; ha
hrlamadan: 

- Karde,im, bo1 yere c;trpmma! 
Kaderimiz nereye gotiiriirse raz1 ol! 
Kim bilir, belki eskisinden daha talihli 
oluruz! 

Diye ns,Jd,yordu. 

Onun hakki vardt; Giillii o zamana 
kadar yapllklannm, faydasm1 gormek 
§iiyle dursun, hep zaranm c;ekmi§ti. Onun 
i<:in de kadere boyun igmekten ba~ka bir 
~are yoktu. Bir tek iimidi vardJ: Bursa
da yapmay1 tasarladi!iJ hareketi ilk bii
yiik §ehirde yapmak! 

Kendi kendini oldiirmeyi de dii§iindii. 
F akat bu fikir iizerinde hi.; durmad1. 
Kiiyiinii, ni§anhsml, dedesini, babaSJDI ve 
karde,ini, hatta oradaki komjularla ko
yun ve sJgtrlan, o kadar seviyordu ki ka
vu1abilmek iimidi hi.; olmiiyordu. 

Koyde altjkm oldugu i.;in, yol yiirii
mek de onu fazla stkmJyordu. 

Ertesi giin bir tepeyi a1arak bir ya
macdan inerken karjJda engin ve mav1 
bir diizliik giirdii. u,aklardan ikisi bir
den: 

- Deniz! 

vermi§tir. Projeler yakmda hazJrlana
cakl!r. 

Asfalt yollar1 tetkik 
edecek heyet 

Loncl.ra - Istanbul asfal t §osesinin in
§aatJm tetkik etmek iizere bir ingiliz 
heyetinin §ehr•mize gelecegi yaztlmi§tJ. 
Siyasi vaziyetin aldigi §ekil dolaytsile 
gelmesi teahhur eden bu heyet, haziran 
i<;inde !stanbula gelecektir. Heyet Edir
neden itibaren asfalt yo! iizerinde tet
kikatta bulunacaktlr. Keyfiyet, beynel
milel turistik yollar komitesi riyasetin· 
den bildl.rilmi§tir. 

Gazhane nakledilecek 
Dolmabah~ede yap1lacak §ehir stadi

nm yanma isabet eden gazhanenin ba§· 
ka bir yere nakli i'in tetkikler yap1l. 
maktad1r. HavagaZI §irketi yakmda Be
lediyeye devredileceginden bu ~in ko
layhkla halledilmesi imkam da hast! o
lacaktJr. 

Vilayetlerde turizm te§kilab 
Biitiin vilayetlerimizde turizm te§kila

h viicude getirilmesi i~in tetkikler ya. 
p1lmaktadrr. Bu meyanda Belediye, tu
rizm &ubesin'n oniimiizdeki sene daha 
geni§ faaliyetler gostermesi hususunu da 
temin edecektir. 

Tamir ve muhafa:o:a edilecek 
tarihi eserler 

!mar planmda tarihi laymeti baiz bi
nalarm muhafazas1 i<;in miizelerden bir 
liste istenmi§tir. Miizeler idaresi tarafm
dan gonderilen listeye gore, Belediye, 
bir rapor daha hazJrlamai!a ba~lamistJr. 
Muhafaza ve tamirine liizum gO.riilen 
tarihi eserlerin say1s1 800 diir. 

Sahaflar f<ar§lSl 
Diye sevincle hayknd1Iar. Birisi dige- Maarif Vekilletile Evkaf idaresi ara. 

. smda Beyaz1d kiitubhanesi etrafmdaki 
nne: G . b I k l d d l 1 emlake aid ihtilaf, henuz halledilmem i ~-

- em1 u ursa o os a o ursa, . 1 • 1 . B 1 d" il 
t b 'ld 1 tir. Maartf VeKa eh, e e 1ye e temasa 

yarmdan sonra stan u 3 Y1.z · . geGerek Sahaflar ~at§ISimn ak§amlan a-
1stanbul mu? Demek ki oraya gide- c1k btrak!lmasJm temin edecektir. Bu 

cekler! takdirde buradaki dukkanlarm vaziyet-
Dedesi 0 masal ve mucizeler §ehrin- Jeri daha sonra tetk ·k ve tespit edilecek

den ne <;ok bahsederdi. Orad a yiiz bin- tir. Belediyen in tasa vvuruna gore, Sa. 
lerce insan varmt§ I Girintili c;tkmtih olan haflar Gar§ISimn biisbiitiin kaldmlarak 

I d d • ·b· k 1 1 k BeyaZid camii ile kiitiibhanenin butun deniz erin e ag g• 1 a yon ar ve a-
dtrgalar, yiizlerce irili ufakh gemi bulu- giizelli i;(ile meydana ~tkanlmasi da mev-

1 b zuubahistir. 
nurmu1; oras1 diinyanm en giize. en ii- KOT.TOR 'f:l r::RI 

Emniyet Direktoriiniin imza 
salahiyeti tahdid edildi 

Eski Emniyet Direkti:iriine Vall nami
na bazt evraka imza salahiyeti verilmi§
ti. Be§ikla§ izdiham hiidisesi tahkikahn
da Vali namma verilen ban emirlerden 
eski Valinin haberdar olmad!gt meydana 
~Ikanlm1~1r. Emniyet Miiduriiniin han
gi hallerde Vali namma imzaya salahi
yeti bu!undugu tespit edilmi§ ve bu sa
li\hiyet tahdid olunm~tur. Siyasi i§ler 
ve konsoloslara aid hususlarla seyrUsefer 
meseleleri iizer inde Emniyet Direktiirlii. 
gii, b'ehemehal Validen emir almaga 
mecburdur. 

Konservatuar gene bir 
uzvunu kaybetti 

Konservatuar keman muallim muavi.. 
ni !skender Ardan ani olarak vefat et
mi§tir. Gene san'atkarm bu ebedi ayn
ll§I, kendisini sevenlerle meslekla§lan a
rasmda derin bir teessiir uyandmm§l!r. 
tskender Ardan 327 de !stanbulda dog
mu~. Ticaret Mektebt Alisini b' tirerek 
1936 da Konservatuarm keman k1sm1m 
ikmal etmi§ ve diploma almi§Ilr. 1937 
de miiessesenin muallim muavinligine 
tayin olunan merhum, birl'ok konser
lerde solis olarak ~almi§tlr. 

Cenazesi bugiin Kad1ki:iyunde Ku§di
linde Sedik sokagmdaki 42 numarah e
vinden saat 11 de kaldmlacakllr. Kon
servatuar idaresine ve kederdide ailesine 
taziyetlerimizi bildiririz. 

**.lF 
Konservatuar idaresinden: 
Keman muallim muavini Iskender Ar

dan vefat etmi§lir. Cenazesi bugun me. 
rasimle kaldmlacakhr. Muallim arka
da§larla kendisini sevenlerin Kadiko
yiinde Ku~dilinde Sedik sokagmda mer
humun 42 numarah evmde saat 10,30 da 
haz1r b11lunmalan rica olunur. 

lkisi de yakaland1 
Bir iki gun evvel Ku~ukmustafapaja 

civarmdan ge~en , Sular idaresi anahtar
CJSI Durmu§, birka~ me~hul §ah1s tara. 
fmdan yaralanmi§h. Yap1lan tahkikat 
neticesinde Durmuju yaralayanlann Su
luklii namiJe Ianman Cemalle arkada§I 
Salih oldugu anla§IIarak ikisi de yaka
lanml~tlr. 

Adliye Vekaleti ahlak ve adaba mu- vuku haiz olm~maSJ i~in Hindistanm 
gayir mukavele tanzimine meydan veri!- kara hududlarm1n muhafazaSini bile ta
memesi hakkmda noterlere §U tamimi gon- ahhud eden ] aponya ile ittifaktan da vaz 
dermijtir: ge~;mi§ti. 

«Noter kanununun 50 nci maddesinde Umum1 Harbde bir safta bulunduk-
kanunun emir veya menettigi hiikiimlere j Ian h_alde, bu sava~ zail olduktan sonra 
aykm olmamak !artile borclar kanununun eski lngiliz - Amerikan rekabet ve z•d
akid serbestisi liakkmdaki hiikiimleri cari diyeti biitiin §iddetile tekrar ba jlamJ~!J. 
oldugu, bu hiikiimlere muhalif olan akid- ingiltere miisavata raz1 olmakla beraber 
!ere aid senedlerin resen tanzim 0 lunam1- Amerika, 1ngiltereye ve bahusus demz
v•cagl, haricde tanzim olunanlann tarih cilige aid her tiirlii faaliyetine gene dai
ve imzalanmn tasdik edilemiyecegi ve rna &iipheli nazarla bakmakta _idi . 1?26 
61 inci maddede yaz1b oldugu gibi, no - da Cenevrede toplanan Terk1 Teshhat 

terlerin umumi adaba aykm i1Ier yap a- konferanSJ, mf 1ngilizlerle Amerikahlar 
mJyacaklan gosterilmi,tir. Bu itibarla, no.. arasmdaki !timadS!zhktan dolayt iflas et

ter kanununda zikrolunan hiikiimlerle mi§ti. 
borclar kanununun 19 ve 20 nci madde· 1931 de Japonlar Manc;uryayl i§gal 
sine nazaran noterlerin umumi ahlak ve ettikleri zaman, ]aponyaya kar~1 dev!et
adaba mugayir mukavele tanzim ve tas- Jeri birlikte hareket ettirmege ~;ah\an A
dik etmiyecekleri tabiidir. Binaenaeyh, merikan te~ebbiisii, gene ayni zJtldivetten 
noterlerin ahlak ve adaba mugayir muva- dolay1 ingilterenin muhalefet eylemesi 
zaah mukaveleler tanzimine meydan ver· yiizunden suva dii§mii§IU. F akat Almnn

memeleri tebli~ olunur.» yanm bir taraftan Italya ve ]aponV8 ile 

MOTEFERRIK malum misak1 akdederek miitemarJi,en 
mevkiini saglamla§tlrmaSJ ve genijlet
mesi ingiltereyi Amerikaya yakmla jtlr
mJ§!lr. 

Bugiin Bahar bayram1 
1 May1s Bahar bayram1 miinasebetile 

bugiin hiikfunet daireleri, mektebler ve 
Universite kapahd1r. 

Fuar icrin tenzilat 

0 derecede ki Amerika diirt >eneden
beri Biiyiik Okyanusta mf Japonyeya 
kar§l olmak iizere toplu bulundurdu~u 
donanmasmt lngiltere ile F ransamn mev-Denizyollan idaresi, beynelmilel Izmi.r 

Fuan miinasebetile izmiri ziyaret etmek kiini saglamla~hrmak iizere Atlas Ok-
yanusuna nakletmi0ti. isteyenler i<;in §imdiden yar1 yanya ten· 

zilath bir tarife tespit etmi§tir. Bu tari. Halbuki Amerikan donanmaSI !'1ev
feye gore, biitun iskelelerden ve isken- york'a gitmeyip son siir'atle Biiyiik Ok• 
derun limamndan izmire gidip donecek yanusa donmek ic;in birdenbire "nir al

olan her sm1f yolculara gidi§ ve geli§ ffil§ ve ticaret vapurlartna seddolunan 
biletlerinde umumi tarife "iizerinde yiiz- Panama kanahn1 alelacele ge~;mi0tir. Ay
de 50 tenzilat yap!lacaktlr. Bu biletler ni zamanda Ruzvelt Biiyiik Okyanusta 
fotografii placak, donii~ losmi fuar ida- deniz ve hava iissiilharekeleri tesisine aid 
resince miihi1rlenecektir. Fuara gonde- eltmi§ all! milyon dolarhk tabs!sat kara
rilecek te§hir e§yalan da ayni suretle nm imzalamJ§!Jr. Bir taraftan da Al:nln 

yiizde 50 tenzilata tabi tutulacaktJr. Ge- mallan gibi Japon mallanna kar§t da 
rek yolcular ve gerek e§yalar iGin bu hususi agiT riisum konulmaSJ Va§inglon
tenziliit, serginin a<;Ih§mdan on giin ev- da derpi§ edilmektedir. 

vel ba§layacak ve kapand•il;l zaman on Diinyamn ikinci biiyiik bahri devleti 
giin sonrava kadar devam edecektir. olan ]aponya, her tiirlii bahri muahtde-

Almanyaya giden 
Jeri fesheder k istedigi hacim ve rniktar-

heyet dondii da yeni harb gemisi in§asmda serbe.t kal-
Alman Devlet Reisinin ellinci y1ldo- d1ktan sonra, biitiin kudret ve gayretini, 

numii miinasebetile Berlinde yap!lan me donanmasml takviyeye tahsis etmistir. 
rasime davet edilmi§ olan zevat, diin sa- Binaenaleyh bugun en biiyiik bahri dev· 
bahki ekspresle §ehrimize avdet etmi•- letler kadar donanmaya malik olmmtur. 

tir. Naf1a Vekili General Ali Fuad Ne lngiltere, ne de Fransa, kendiba!
Cebesoy, birka~ giin Budape§tede kal.. Ianna bu imparatorluklan ve sevkulcen 
d!ktan sonra gelecektir. mevkilerini ]aponyaya kar§l muhafaza 

Sergiler hakkmda edemiyecek!erini anlad,klarmdan, Avru-
kanun layihasl yada oldugu gibi ,arki Asyada dahi a-

Ticaret Vekaleti tarafmdan sergiler hiren birbirine askeri yard1mda, yekdi~e
hakkmda bir kanun layihas1 haz1rlan- rinin harb limanlarmdan istifade etmek 
maktadtr. Vekalet, bu hususta alakadar- iizere, ittifak etmi1Ierdir. Fakat fn giltere 
lardan miitalealanm sormu~tu.r. Bu ka- ile Fransanm mu1terek kuvvetleri de, Ja-
nundan maksad, memleket dahilinde a- h h · h k t" k"f t ponyantn er ang1 are e me 1 aye e-
~Ilacak olan sergilerin evsafm1 tayin et. d · •· 1 ld" d b ·k· b"" ··k em1yecegt an a§I 1gm an, u 1 I uyu 
mek, milletleraras1 sergilere ~tirak §e-1 d 1 t t k A "k "It· t · 1 r .. . ev e , e rar men aya 1 tea e n11~ e ~ 
raitini tespit cylemek ve gondenlecek d" 
mallann cinsini tasnif esaslanm haZirla- "·B • . b"" .. k A "k d 
makttr. unun J~m. uyu men an onan-

ONIVF:RSITEDE maSJ ]aponyaya bir gosterij olmak lizere 
Biiyiik Okyanusa nakledilmi0 bulunuyor. 
Fa kat bu donanmamn Biiyiik Okyanmu 
da ge~erek Japon adalartnda tefe\-vuku
nu gostermesine bugiinkii sevkulcen 
oeraiti miisaid olmadt~mdan, Fransanm 
Hindi Cini miistemleke imparato,fu;;i]e 
lngilizl;re aid Avustralya ve Yeni Ze
landa ve Hind F elemengi, bir .A. Vrt"Ja 
harbinde ]aponlar tar"fmdan zapt ve i•
~al edilmek tehlikesinden gene kur~ulmu~ 
sayJlamazlar. 

Rektor gitti 
Universite Rektorii Cemil Bilsel, An

karada toplanacak olan Ne§riyat kongre
sinde bulunmak uzere dun ak§amki eks
presle Ankaraya hareket etmi§tir. Rek
tor, Ankarada bulundugu miiddet zar
fmda Vekaletle temas ederek Univer. 
sitenin bazt kiSimlannda yaptlmast lu
zumlu giiriilen degi§iklkler hususunda 
gOril~ecektir. 

~·-·.-
Tutu§an kurumlar 

Evvelki gece saat 22,30 da istinyede 
Cebbari sokagmda oturan Dimitri Sa
mara'mn evinde yaktlan sobamn bacasm
daki kurumlar tutu§mU§Sa da sondiir\il. 
mU§tiir. 

Muharrem F e:vzi TOG A Y 

Cezaland•rdanlar 

yiik 1ehri imi§ ve diinyamn her taraf:n
dan gelen binlerce insan orada geze;_; a
hjverij yapar; yahud yerlesirmi1! Oyle 
camiler varm'§ ki bir tanesi bile A~pJPar 
koyiinii kubesinin a! tma ahtml§, gene de 
boj yer kahrml§. Padi1ah saraymm bile 
altJ bin be1 yiiz ad1m ~evresi, on bin la
ne mazgah, ii~ yiiz altmJj burcu varmtj! 
Bu duvarlar icinde aktllara durgunluk ve
ren bah<;eler, koskler, saraylar; i~inde bin 
iki yiiz a~c1 ve yamagtn yemekler ham
lad•~• mutfaklar bulunuyormuj. 

K1z talebenin giyecegi 
~orablar 

( _________ M __ ug_WI_ad_a __ ~_o_c_uk __ h_a_f_t_a_s_J _______ ~) 
Cumartesi gunii sebze halinde Isma il 

ile ka.rde§i Saimin sergisinden bir ~uval 
enginar ~alan Abidin ile Bilal, Samatya
da yakalanmi§lardJr. Abidin ile Bilalin 
diin curmii me§hud mahkemesinde ya
piian duru§malannda su~lar1 sabit gii
rtilmii§, her birine ii~ bu,uk ay hapis ce. 
zas1 verilmi§tir. 

Giillii, Koca Hasanm anlat!Jklanm 

1imdi hayalinde daha iyi canlandnabildi
gini samyordu. Fa kat onun §iiyle dedigi
ni de pek iyi ha!Jrhyordu: 

- OraSJ bir «altm kafes» tir Altm
dan yap1lm" olsa bile, her ku, kafeste 
bartnamaz. Benim i~in Akpmar daha 

hojlur. 
Kii~iik kervan ogleye dogru baSJk ~· 

tsSJZ bir ka•abava Rirdi: do,doom den1z 
kenanna gitti. Orada birk>" oe'Tli vard1. 

(Arkall var) 

Bazt mekteblerde, muallimlerin ders. 
hanelere talebeden evvel girip talebeden 
sonra \'lkmalan hususuna riayet olun
mad!gi anla§llml§hr. Bu emri tatbik et
miyenler cezalandmlacaklardu. Bundan 
ba§ka yaz mevsimi dolaytsile bir las1m 
k1z talebenin k1sa bevaz \'Orab giymeleri 
de menedilecektir. K1z talebe, koyu ve 
uzun o;<:>rab giymeye mecbur tutulacak
tJr. 

Ne§riyat kongresi 
NeFiyat kongrasi, yann saat 10 da Ma

arif Vekili Hasan Ali Yucelin reisliginde 
a~IIacakllr. 

Kabata§ta miisamere 
Kabata~ lisesi son s1mf talebeleri diin 

saat 14 te mekteblerinde bir veda mii
sameresi vermi§lerdl.r. Toplanllda bir
GOk talebe velileri hazrr bulunmu§lur. 
!stiklal maqmdan sonra muhtelif muzik 
par~alan ~almmi§, oyunlar oynanmt§tlr. 

Mugla ( Husus1) - Cocuk haftas1 burada 
resim, bayramm birinci giinu ge~id resmine 
kumum gostermektedir, 

GOk parlak geGti. Gonderdigim 
i.§tirak eden yavrulardan bir 

Para cezas1 
Gedikpa§ada 158 No. da oturan Ata

mak'm evine gece giden Atamak'm da
mad! marangoz Yervant, kundurac1 A
ramm tecaviiziine ugram1~hr. Zab1ta ta
rafmdan yakalanan Aram, mahkemede 
dogme su~ile 25 lira nakdi cezaya mah
kum edilmi§tir. 

Cumhur~yet 
NUshaS> 5 knrustur. 

Abone seraitl: I Tllrkiye Harle 
i~in iciD 

Senelik 1400 Kr. 27ll0 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
tl~ ayhk 40(1 • 800 • 
Bir a:vtm 150 • Yokttn 

I 
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SUPHi <;OCUK 
PAZARimn 

Halide Edib 

N ESERi 
K1ymetli edibimizin bu nefls escri 
yeniba~tan vaz1larak ikinc1 defa 
basilml~tlr. Miistesna bir a<k ve 
heyecan roman1C.H 60 kurus•ur. Bugijn saat 16 da ayni caddede 423 

numaradaki Modern magazasmda 
kii~ad resmi vaPilacakhr. 
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ser 1s1 Lehistan, A ltnan talehlerine 
verecegi cevabz hazzrlzyor Cumhur Reisi Ruzvelt ~ayan1 

dikkat bir nutuk sOyledi $imdi 
ne olacalc.? 

I'E5} ir giin Ceko-Siovakya, ertesi 
l,g) giin Arnavudluk diyerek, baz1 

devletlerin totaliterler tarafm
dan bncr birer haritai alemden silinmege 
ba§lanmasl iizerine diinyanm rahah son 
derece bozulmujtu. Kii~iik devletler is
tikballerini her zamandan ziyade karan
J.k giiriiyorlardt. Koskoca imparatorluklar 
bile, tarihin derinliklerine dayanan temel
lerinin sarsiid1gtm duyuyorlard1. 

Amerika Cumhur Reisi Roosevelt, 
diinyanm bu ja§km vaziyetini f1rsat bile
rek totalitcrlere birer messaj giinderdi: 

- Orta zaman cengaverleri gibi etraf1 
kastp kavurmak istediginizden hak!t ola
rak liiphelonenler, korkudan ecel teri do
kcnler var. Bu 1erait dahilinde ya1amak 
mtlletlere zehir oluyor. Ei!er maksadm1z 
diinyay1 mahvetmek degilse geliniz, hep 
beraber konujahm, anla,a!tm I 

Dedi. 

Messaj, psikolojik bir anda yaztldtgl 
i,in biiyiik muvaffak1yet kazandt: 

- hte, denildi, insan!tk i~in ,arpan, 
idealist bu kalb I Bu tath sozlere ktymet 
vermiyenlen N eron ruhlu kimseler say
makta tereddiid etmiyecegiz; onlardan 
nefrrtle uzakla~cag1z. 

Messaim hakiki maksad1 da ortahkta 
bu haleti ruhiyeyi yaratmaktt. <;:iinki 
Roosevelt, Hitler'in konferan• teklifini 
kabul etmiyecegini, dava!l yirmi kilomet
relik bir otomobil yolile, iki diinUmllik 

Polonya matbuab, Alman 
iddialarmm esassJZ oldugunu 
ehemmiyetle kaydetmektedir 

--• ··c.• 

Var~o,-ada Riyaseticumhur sarayt ve iistte Cumhur Reisi Moseiki, 
nitta Lch ordulart Ba~kumandam Smigly 

Va!lova 30 (a.a.) - «Havas ajan- «Aimanyamn hakh ve makul mutaleball» 
smdan>> Yanresmi Pat aianSI, lta!yan ve kar§lsmda itilafgiriz davranmaga te~vik 
Alman menabiinden gelen ve lngiltere etmtrni~ oldugunu hatulalrnl$ bulundu -
hiikumetinin Polonyaya bir muhttra ve - guna clair alan haberleri tekzib etmekte-
rerek ingiliz - Leh itilafmm Polonyayl dir. (Ark<%81 Sa. 7 ${}.tun • tel 
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Tahran Turk sefaretinde 
verilen biiyiik ziyafet 

~irmokten ibmt olmiyan Almanyanm bu Sadabad Pakb devletleri Hariciye Naz•rla rinin da 
fikre yana~miyacagtnl ~olt 1yi biliyordu. b 1 d 
Fakat Hitler'den alacag1 red cevab1, te- U un ugu bu topJanbda miihim nutuklar soyJendi 
reddiid ve korku i~inde bulunan bitaraf Tahran 30 (a.a.) - Anadolu ajan-
devletleri demokrasi cephesine kazanmak "mn giinderdigi hususi muhabiri bildiri-
ihtimali bakunmdan onun ~ok i1ine yara- yor: 

yacakll. Diin akjam Rana T arhan, Sadabad 
Hitler Amerikan taktigini dtrhal anla- Pakh devletlerinin murahhas heyetleri 

d1. Oyle bir cevab vermek lazimd1 ki, §erefine Tiirkiye Biiyiikel~iliginde biiyiik 
bitaraf efkan umumiyelert omniyet gel- bir ziyafet vermi1tir. Ziyafette Iran Ve-
sin ve son ilhak ve istila hadi•elerinden zirleri, Meclis Reisi, Saray Nazm, Ha-
sonra diinya nazannda kuvvetini kayb<t- riciye erkam, Efgan ve lrak delegeleri, 
mege bajhyan Alman davaSI tekrar bir Tiirk heyeti ve gazeteciler ham bulun-
scne evvelki prestijini kazansm. mujtur. Ziyafeti, samimi bir hava i~in-

Hitler'in cevabm1 ve bu cevabm bita- de ge~ vakte kadar devam eden bir •u-
ral efkan umumiyelerde bnakhg1 akisleri vare takib ttmi~tir. 
dinlemi1 bulunuyoruz. Umumi kanaate Ziyafetin sonlarma dogru Rana Tar-
gore, Hitler kii~iik milletleri ve bitaraf han, a~ag1daki nutku soylemi1tir: 
devletleri tatmin etmi1 degildir. Korku, «- Sadabad Pakttm imza etmi1 alan 
tereddiid, emniyetsizlik Avrupa havasm- dost memleketler miimessillerinin bu 
da eskisi gibi hiikmiinii siirmekte devam kardeslik ma.aSinm etrafmda toplanmak-
ediyor ve iyi niyetli, masum kiitleler, JS- Ia beni bahtiyar kiidtklan bu dinede, son 
tiklallerini korumak endijesile: giinlerde ya1anan mes'ud hadiselerden 

- Ne yapsak? sonra kalblerimizi dolduran sevinc hi.,i-
Diyerek ~1TPlD 1P duruyorlar. Bu arada yatm1 ifade i,in siiz almak imkamm bul-

bunlardan baz1lannm, iimidsizlik i~inde dugumdan dolayt kenclimi bahtiyar ad-
cezri karar vermeleri ve heniiz mecbur dederim. Bu mes'ud hadiseler arastnda, 
olmadtk!an halde demokra•iler tarafma Pakt konseyinin Altes Veliahdm evlen-
iltihak ederek 1imdidon Almanyaya kar•1 m !"kl ·1 · t d .. r·· ·· . . , I e §en 1 en e aym zamana esa u unu 
cephe almalan ihllmah de var. bilhassa kaydetmek isterim. Bu evlen-

NADJR NADI Tahranda miihim bir nutuk soyliycn me ile iki §anh hanedanm birlejmesi tem-
!Arkast Sa. 9 •Utun 5 tel heyetimiz reisi Ali Rana Tarhan (Arka., sa. 9 iltun s tel 
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A vrupa 
fam piyonasini ta
kib irin •ureti 
mahsusada Nor
ver' e gitmi~ olan 
arkada,•m•z 

• 

Nevyork sargisinde kurulan Tiirk paviyonunun ce pheden goriiniifii 
Nevyork 30 nisan (Sureti mah- 11 de (Amerika saatile) biiyiik merasirn- Ruzvelt a~Ih! nutkunda Amtrikanm ba

susada giden arkada,tmtzdan tel- le a,tlmi$t1T. Merasime, Birle,ik Amerika rl$1 kolayla§llrmak arzusunu payla!ttgmi 
sizle) - Nevyork sergisi bugiin saal Cumhur Reisi Ruzvelt · riyaset etm~tir. [Arlc<ISI sa. g siltun 4 tel 
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f;ocuk haftasz diin ·bitti 

Diin, bir ~ocuk bah~esinde ne$'e i~inde egl~en yavi'U!ar 

Cocuk Haftas1 diin kapanml$hr. Ev - A nkarada Evvelki ak§am Ge~ioren Anakucagi 
velki gece 44 iincii ilkmekteb 5 inci s1mf Ankara 30 (a.a.) - Cocuk Haftasi- miniminilerinin yapllklan radyofonik tem-
talebeleri arkada!lanna bir mii<amere nm son giinii alan bugiin saat 15 te An- sil de memleket i~inde biiyiik alaka uyan
vermi$lerdir. Diin, haftamn son giinii ol- kara Halkevinde umumun istegi iizerine d!Tml$ ve kuruma takdir ve tebrik telgraf 
dugu i~in bir~ok mekteblerde toplant•lar bir kere daha tekrar edilen Kii~iik Y a - ve mektublan gelmi~Lir. 
yap!lm,~. Giilhane parkmda bir eglence man ve Hayat Halkalan piyesleri !'(en~ Memleketin her tarafmdan alman ha
tertib edildigi g1bi, ~ocuk bah~eleri de do- ptk (ok alki!lanml! ve hafta boylece ka- berltr bu y1l Cocuk Hafta;mm pek canh 
!up dolup bo!almtlhr. panmi$1lT. bir surette kutlulandigmt bildirmektedir. 
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Diinkii 

Diin milli kiime 
mat;laTina devam 
ed ilmif, F ener
baht;e Demirspo
ru 4 - I yenmiflir. 
lzm irde de Vela 

spor hareketleri 

OMER BESilll'in tak1m1 Ate~sporu 
bir mektubunu bu 6 _ 0 magliib et· 

!;oban .Mehmed birinci ma,ta isve~li Nyman'la ii~ dakika iistte iken 

gun 9 uncu aahi
fem izde bulacak 
Sinl%. 

miflir. MarlaTin 
tafsilall 6 nc1 sa· 
hilemizdedir. 

hiicumunu kurtanyor 
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Birinci Tiirk Ne§riyat 
kongresi yar1n a~IIIyor 

Basvekil Refik miihim bir 
• 

Londara hiikumeti 

Polonyan,n 

anlainak 

fikrini 
• • 1sbyor 

Kongreyi, 
nutukla a~acak, 

liizum ve 
Maarif 

Saydam 
Vekili de 

gayelerini izah 

kongrenin 

edecek 

Var~ovadaki ingiliz el
~isine talimat verildi 
Londar 30 (a.a.) - lngiliz kabinesi

nin pazartesi sabah1 yapacag1 toplan!Ida 
Hitler'in siiylemi§ oldugu nutkun tesirle -
rini, Almanya tarafmdan lngiliz - Alman 
deniz itiliifmm ve Polonya • Almanya 
itilafmm feshi keyfiyetini askeri mi.ikelle
fiyete miiteallik ilk tedbirleri, asker! mi.i
kellefiyet dolayiSile irlanda ile olan mi.i -
nasebetleri tetkik ve mi.izakere edecegi 
soylenmektedir. 

Ankara 30 ( a.a.) Memleketin /Iabmm onuncu y,ldoniimii miinasebetile 
miistakbel ne§riyat faaliyetini, sistemli ve Maarif Vekilligi tarafmdan Ankarada 
y11lara aynlmi! bir programa bai!lamak Sergievinde hamlanan «On y1lhk Turk 

ve _bu sah~da c;ah$an biit~n. r~:':"1 ve hu- ne§riyat sergisi» 1 may IS 1939 pazartesi 
suSI t~$~kk~ller arasmda I$~ITh.gi yaparak giinii saat 11 de resmi davetlilere ve 14 
eld~k~ 1mkanlardan en venmh ~onundar ten itibaren de umuma a~1Iacakhr. 
temm1 yollanm aramak maksad1le Maa- Sergide resmi ve hususi miiesse,elerin 
rif Vekilligi tarafmdan tertib olunan kk"•ll · 1 · · d T" k 
«Birinci TUrk Ne,riyat kongresi» 2 rna- hve tfe§e. u erm son on ~~ u;m ~ kul r. 

1939 1 .. .. 10 d A k d ar lenle yaphklan ne$nyatm orne en 
VIS sa 1 gunu saat a, n ara a . . 
lsmetpa1a K 1z Enstitiisiinde toplanacak- te1hir edilecektir. Serg1de aynca hiT sah$ 

t Yeri bulunacak ve hertiirlii kitab ve mecJr. 
Kongre, Ba&vekil Dr. Refik Saydamm mualar yiizde yirmi iskonto ile satilacak

bir nutkile a~Ilacak, Maarif Vekili Ha - hr. 
san Ali Yi.icel, kongrenin toplanmasm _ Sergi ii~ hafta mliddetle hergi.in I 0 dan 

daki llizum ve gayeyi izah edecektir. 13 buc;uga ve 16 dan 19 a kadar ac;1k 
Bundan sonra riyaset divanile c;ah,ma bulunacaktiT. 
enciimenlerinin sec;imleri yapi!acakhr. Sergide bir de okuma salonu aynlm11• 

Ne,riyat sergisi hr. Sergiyi ziyaret edeceklerden duhuli-
Ankara 30 (a.a.) - Ti.irk harf ink1- ye almmJYacaktiT. 

_ .......................... ,,uuumunmUHIIUIIIIIIIIIIIIJIIUI\IU!IIJIUIIIIJJIIIIIIIIUiflUIIIIUUUIIUIIIIIm""'"'""""'""""''"M. 

Macarlarin tale hi ~indeki barb 
Slovakyada tahrikat ya· <;inliler miitemadiyen za
pddigi haber veriliyor fer haberleri veriyorlar 
Berlin 30 (a.a.) - Hitler, Macar 

devlet adamlanmn §erefine bir ziyafet 
vermi§tir. Ziyafette bilhassa Goring, Al
man nazirlan, Berlinde bulunan Roma 
valisi Prens Colonna, ri.itbeli Alman ve 
Macar zabitleri yaziT bulunm§lardiT. 

Slovakyada tahrikiit 
Bratislava 30 (a.a.) - Havas: Bu 

gece Bratislava 1ehrinin duvarlan, i.ize • 
rinde «An1lus istiyoruz» ci.imlesi yaZJI1 
kagidlarla orti.ilmi.i§tii. Birc;ok yerlerde 
bu kag,dlar Slovaklar tarafmdan kaldml
m11tir. Ayni gece Y ahudi magazalanmn 
duvarlarma da yaghboya ile bir tak1m ya
ziiar yaztlmi§IIT. Bu tezahi.irat, Macar 
naml~nnm Berlin seyahatile haS!! olan 
end~eleri artmi&Ilr. 

Israrla diinen bir §ayiaya gore, Csaky 
ve T eleki, Slovakyanm Macaristana il -
hakk1 i~in Mussolini'nin muvafakatini is
tihsal etmi§lerdir ve Mussolini' den Hit • 
ler'e bir mektubu hamil bulunmaktadiT -
lar. 

Slovakyadaki Alman orgammn birden 
hire lisamm degi§tirerek Macaristana 
ker§I dostane bir tavu takmmaSI Slovak 
endi1elerini daha ziyade artirmaktadiT. 
Bu endi§eleri yall§hrmak ic;in, Slovak hii
kumetinin organ! Hitler'in nutkunda Slo
vakyanm Alman • Leh dostlugu ic;in olan 
hayat1 ehemmiyetini kaydetmi§ bulundu
gunu bildiriyor. Bu miinasebetlerin ise c;ok 
iyi olmadigi ileri si.iri.ilebileceginden, ga • 
zete Slovaklara istiklalleri hakkmda res
men teminat veimi! olan Hitler'in sozi.ine 
kar11 i6madm1 ilave etmektedir. 

Fran~rz meb'usu 
tahliye edildi 

Paris. 30 (a.a.) - 1spanyol nasyona!ist
leri tarafmdan iki aydanberi mevkuf tu. 
tulan Frans!Z komiinist meb'usu Charles 
Tillon, bu sabah Parise vann1§ ve birc;ok 
dostlan ve ba§la Thorez olmak i,izere 
Komiinist Partisinin bir heyeti tarafm
dan kar~Ilanmi§hr. Tillon'un donmesi 
rniinasebetile beynelmilel i§birligi komi
tesi tarafmdan bir merasim tertib edil
rnisti.r. Toplantida birc;ok parHimento a-
2aSI. ezciimle Cachin, Thorez, Peri ve 
Duclos bulunmu~lardrr. 

Cachin, klsa bir h itabede bulunmu~. 
ll'Uteakiben Tillon soz alarak halen Ali. 
cante ile hudud arasmda kitaat tah~id 
ed'lmi§ ve birc;ok binalann iizerinde t
talyan bayrag, dalgalanmakta bulundu
gunu siiylemi~tir. 

Tillon, halen bir,ok FranSizlarm ve ez
ciimle Air France pilotlanndan Bizien'in 
nasyonalistler tarafmdan mevkuf tutul
duP;unu bildirrni§tir. 

H=t.tay Batvekilinin beyanab 
Antalya, 30 (a.a.) - Ba§veldl Dr. Me

lck. Hataya dondii§ ve gazetecilere vaki 
beyanatmda demi§tir ki: 

c- Milli $efimiz ve Reisicumhuru
muz ismet inoniiniin ve kendilerile be. 
raber biitiin TUrk milletinin Ratay hak
kmdaki sevgi ve alakalan pek biiyi.ik
tiir. 0 dereced~ ki anavatanimiz Tiirki
ye Cumhuriyetile Ratay tek bir kalb o
larak <;arpmaktad1r. Hatayl.Jlann bu bah. 
t1yarhga mazhariyetlerinden dolay1 bir 
kat daha miiftehir ve mes'ud olacaklan 
~Uphesizdi.r, 

Gener!' l Vey~and Ankaraya 
geliyor 

Adana. 30 (a.a.) - General Veygand, 
buPiin, Toros ekspresile Tahrandan §eh
rimi?.P :!(eqmi§tir. Veygand'I Adana Va
lisi kaq1lanu< ve ugurlami§tirc 

Cungking 30 (a.a.) - <;in AjanSI 
bil diriyor: 

Asker! mahfiller, mevzit mukabil ta
arruzlann ba§langicmdanberi <;inlilerin 
~ansi, Kuangtung, Kiangsi, Hunan, Hu
peh, Kiangsu, <;:ekiang, Anhuei, ~ang -
tun, Hopei ve Honan vilayetlerinde 70 
§ehir istirdad ettiklerini bildirmektedirler. 

'f;'f;/io 

<;:ungking 30 (a.a.) - Cin AjanSI 
bildiriyor: 

Cin kuvvetleri Kantonun 80 kilometre 
cenub batiSindaki Sunvui'yi zaptetmi1 -
lerdir. 

Diger taraftan bir kol Kon~mon' a dog
ru ilerlemktedir. <;inliler bu §ehri de zap
tottikleri takdirde, Kantonun malum ol
dugu ve~hile Sikiang nehri yolile yap1l -
makta olan miinakalah kesilecektir. 

liolio'fO 

Cunking 30 (a.a.) - <;in ajans1 bil
diriyor: 

Sima! Cininde muharebeler gittik~e 
§iddetlenmektedir. <;inliler demiryolunun 
ballsma uzanan biilgede §iddetli hi.icum
lar yap1yorlar. Japonlann Uensi'de 2 bin 
oli.i verdikleri bildirilmektedir. 

liolto'f; 

Cunking 30 (a.a.) - Cin ajanSI bil
bildiriyor: 

Kiangsu ve Cekiang vilayetlerinin do
gu cephesinde Cinliler Tienc;in - Pukeu 
ve Lunghai demiryollanmn teli>ki noktaSI 
olan Hsuc;eu'nun civar mahallelerini al
rni§lardiT. 

Romanya Haridye 
Nazm Romada 

Roma, 30 (a.a.) - Gafenko bugiin og
leden sonra Romaya varml§ ve istasyon
da Kont Ciano ile Tiirkiye, Almanya ve 
Polonya biiyiik elcileri ve Yugoslavya ve 
Yunanistan el~ileri tarafmdan kar§Ilan
mi~!ir. 

Gafenko a~ama doi(ru Kont Ciano ile 
bir miil1ikat yaoml§tir. 

Kudiiste barb ihtimaline 
kars1 kaz1rhk 

' 
Kudi.is 30 (a.a.) - Havas: Filistin 

bir harb ihtimaline kar§I te~kilatlanmak
tadiT. Bilhassa Hayfa, Sarafand ve Ku
duste kamplar ve ki§lalar yap1hrken, di
ger taraftan da Hayfa, Senian, Dakr gi
bi stratejik bolgeler te~hiz edilmekte, Si
nadan MJSua giden yolla petrol borusu 
boyunca giden Bagdad yolu in1a edil -
mekte ve sahil boyunca Karmel da~I te
pesine hava bataryalan yerle!tirilmekte -
dir. 

Hi.ikfunet Bagdad yolunu sur' a tie yap
maktadu. Bu yolun 430 kilometresi ya -
pilmi~l:ir. Geri kalan 650 kilometre Irak 
hi.ikumeti tarafmdan yapilmaktadiT. 

Nihayet, hiikumet, memleketin ia1esi 
i1ile de me~gul olarak bu i$e bir komis -
yonu memur elmi~tir. Alb memurla lngi
liz, Arab ve Y ahudi cemaatlerinin i.i~ 
mi.imessilinden mi.ite&ekkil olacak olan bu 
komisyon stoklar te,kili ve bu stoklann 
tevziile i&ti~~;al edecektir. 

Emir Abdullahtn oglu geliyor 
Adana, 30 (a.a.) - Erdiin Emiri Ab

dullahm oglu Prens Naib ve yaveri bu
giinkii Torosla §ehrimize gelmi§ ve ka. 
tara tak1lan hususi vagona gec;erek An
karaya dogru seyahatine devam etrni§
tll". 

iyi malumat almakta olan mehafil. 
kabinenin fngilterenin Var1ova sefirini 
Polonyamn Danzig hakkmdaki hakiki 
niyet ve tasavvurlanmn ne oldugunu og -
renmek i.izere Var,ova hi.ikumetini iskan
dil etmege memur ey]iycceRi mi.italeasm
da bulunmaktadu. 

Var§ova, Berlinle mi.izakereler yap1l -
d1ktan sonra serbest §ehrin 1imdiki rejimi 
yerine yeni bir stoti.i ikamesine taraftar 
bulunmaktadu. 

Diger taraftan Polonya gazeteleri, Al
manyaya ~arki Prusya ile irtibahm temin 
edecek bir mahrec itasmt istihdaf edecek 
miizakere icraSJm da ihtimal dairesi 
haricinde birakmaktadiT. 

Diolomasi mehafil, mi.izakerelerde bu
lunmak ihtimalinin mevcud oldugu, Hit
ler'in - baz1 mehafilin Fiihrer'in irad et
mi& oldugu nutuk i.izerine Polonya mat
buatmda haSJI olan aksi.ilamelin kendisini 
siir' a tie harekete te§vik etmesinden kork
malanna ragmen - bu ihtimali hesaba ka
tabilecegi miitaleasm1 serdetmektedir. 

Nutkun tesirleri 
Paris 30 (a.a.) - Salahiyettar me -

hafil, Hitler'in irad etmi1 oldugu nutkun 
FraoSIZlarla ingilizlerin beynelmilel bir 
organizosyon vi.icude getirmegi istihdaf 
eden gayretlerinde hi~bir degi1iklik hu
sule getirmemi§ oldugunu ve FranSizlarla 
Romanyahlar arasmda yap1lan miizake
relerin iki tarafm mi.itekabil memnuniyeti
ni celbedecek surette ve her noktada tam 
bir uzla§ffia ile hitama ermi§ oldugunu 
beyan etmektedir. 

Elde edilmi1 olan "Detayicin nedep iba
ret oldugu hakkmda ketumiyet gostermek
te olan ayni mehafil, bu netayici Sovyet 
Rusya ile yap1lmakta olan mi.izakerelere 
bir istikamet vermege hadim olacagmi 
beyan etmektedirler. Ne Romanya, ne de 
F ransa, Hitler'in nutku yiizi.inden bir tek 
meseleyi bile yeniden mevzuu bahsetmek 
mecburiyetinde kalm1~ degildir. T ecavii
ze kaq1 vi.icude getirilmek istenilen cephe 
usul dahiiinde te§ekki.il etmektedir. Hali
hamda FranSiz mehafilinin nazan dik • 
kati, Polonya iizerinde temerki.iz etmek
tedir. Bunun sebebi, Danzig meselesi de
gildir, Bu mesele Fransanm salahiyeti 
dairesine dahil olan meseleler meyamnda 
bulunmamaktadu. Y almz F ranSizlar, 
Almanyanm hath hareketi ne olacagmi 
beklemektedirler. 

Nutkun tetkiki heniiz bitmedi 
Londra 30 (a.a.) - lngilterenin 

Berlin el~isine, Hitler'in nutkunun bazi 
kiSimlan hakkmda malumat edinmek ii· 
zere Alman hi.ikumetile temasa ge~mesi 
ic;in talimat verildigine dair dola,an $a
yialann mevsimsiz oldugu yamesmi mah
fillerde siiylenmektedir. Bu mahfillerde 
beyan edildigine gore Hitler'in nutkunun 
tetkiki heni.iz bitmemi§se de mumaileyh, 
tarafmda yapilan yeni mi.izakere teklille
rinin &i.imuli.ini.in anla§Ilmasi i~in temaslar 
yapilaca~I muhakkaktu. Almanya hi.iku
metinin yalmz deniz kuvvetleri meselesini 
mi mi.izakere etmek istedigi yoksa silahlar 
hakkmda daha umumi mahiyette bir iti
lafa vanlmaSinl m1 arzu ettigi bu temas
lar nr•:-.,inde anlaSilacaktiT. 

Hitler veni bir ni§an 
ihdas etti 

Berlin, 30 (a.a.) -Hitler, cAiman kar. 
talmm biiyiin alhn salibi. isminde ycni 
bir ni§an ihdas etmi§tir. Bu ni§am ancak 
16 ki§i almi§Iir. Ni§am resmi merasim
lerde yalmz Hariciye Naz1n Von Ribben
trop ile Bohemya ve Moravya hfunisi 
Von Neurath ta"yabileceklerdir. 

Y unan Krah halyan 
sefirini kabul etti 

Atina, 30 (a.a.) - italya sefin, 
Kral tarafmdan kabul edilmi§lir. 

Franstz • Rumen miinasebah 
Paris, 30 (a.a.) - Bu sabahki gazete 

tefsiratJ: 
Matin gazetesinden: 
Fransa - Romanya gorii§meleri pek 

parlak netice vermi§tir. FranSIZ heyeti
nin 10 mayiSta Biikre§e gitrnesi karar
la§mi§Iir. BaZI mahfillerde soylendigine 
gore, halen Tah.randan donmekte olan 
Weygand, heyetin vazife ve salahiyet
ler'ni sarih bir surette tesipt i,in, Biik
re§e gidecektir. 

r ............... u .............. . 

HAYAT VE 

GDROSLER · ............................... . Cemiyette san'atm 
ve san'atkann rolu nedir? 

ic;inde ya§adiglmiZ harici aJeme derin 
bir sezi;le baktiglmiz zamanlar azdiT. 
Biz, daha ziyade var olanm di!ile me;
guliiz.. E,ya ve hadiseler, gozlerimizin 
oniinde, ekseriya canhhktan mahrum re
sim ve §ekillerden ibaret kahyor. 

insanda, iki ti.irli.i baki,, iki tahassiis 
vardu. Birinde sat1hta kalarak ejya ve 
hayah oldugu gibi goriiyoruz .. Bundaki 
gi.izellik in!Ibalan havvasa aid ve bi.iti.in 
insanlarda mii$ter~k olan duygulardiT. 

Dii!eri, gi.ine1 ziyasm1 tahlil eden men
•urun gi.in I$1gmdaki gizli hakikati sihirli 
bir renk aJemi halinde meydana ~1kar -
maSI gibi, bize tesir eden harici in!Ibala
rm derinle1mi; bir ruh haleti i~inde daha 
hususi bir mahiyetle gori.ilmesidir. 

Reeldeki gi.izelligi bize gosteren ruhu· 
muzdan aldigimiz I$Iklir. EP;er ruhumuz
da boyle bir I§Ik yoksa, e&ya ve hayatm 
derinliklerinde mevcud ,iiri anlamam1za 
imkan olmadigi gibi, bizde haSJI edecek
leri nadide tahassi.islerden de mahrum ka-
lmz. 

klerindeki bu derin sezi& kabiliyetile 
hayata bakmasm1 bilenler, daimi bir se
vinc, en saf bir duygu aleminde ya$arlar .. 
Onlarda, agu ve uzun bir hasta!Jktan 
yeni kalkmis insanlann herjeyi seven, 
her~Cyden sonsuz bir saadet almak isti -
yen ruh1 iirperi$, sakin ve i~ten gelen 
hamlesi vardu. 

Deruni yasiyanlarla, san' atkarlarJa 
gordiigiimiiz bu ruh, onlarda, devamh 
bir vecd, gi.izel bir sermestt halindedir. 
Bir c;ocuk gibi, dudaklarmda masum tc
bessiimler oldugu halde, hayata saf bir 
hayranbkla bakmasm1 bilirler .. Fa kat .;o
cukta az me&'ur ve mi.iphem olan bu he
yecan onlarda anhyan ve derinle&en bir 
hayranhgm ifadesidir. 

Yazan: CAFER SENO 

lerdir. Eflatunun, e$yamn kaba maddi
yeti altmda sak!J dedigi gi.izellik budur . 

San'atkarane gori.i$; maddeye tevec
ciih eden ruhun, harict alemin miirekkeb 
mahiyeti i,indeki en gi.izel hale niifuz 
edebilmesidir. 

ilim realisttir. Ci.inki.i doi!rudan dog
ruya havvasa tesir edenle me1gul olur. 
Bu itibarla tecri.ibe ve mi.i&ahedeye isti -
nad eder ve neticcye baglamr. 

San'at ise boyle bir iddiaya kalki!h&l 
zaman ekserjya, kuru ve can siktct ol -
mu~tur. 0. bilakis havvasa tesir eden ha
rici goriinii;iin alt•nda mevcud manevi 
varli!!I bize gosterir.. Bu varhk nedir? 
hte san 'at bunu arar. Bu aranan $ey mad
de dei(ildir. ilim bu i~i iizerine alrm0tu. 
o. daha ziyade e&yanm ic; alemimizle 
mi.inasebete giren miicerred bir halidir. 
5e'niyetin bizde alaca!b &ekille alaka -
dardiT. San'atta hakiki realizm, hayatm 
goriinmiyen mahiyetini gi:istermektir. 

DI$ alem; onu az~ok farklarla herkes 
gori.iyor. Fa kat, onu butiin derinliiiilc iha
ta etmek ayn bir i•tir. E1ya ve hadiseleri 
fotograf objektifi gibi tam bir sadakatle 
gostermek san' a !tan ziyade teknik bir 
meseledir. Mehmedin giirdiigiini.i, Alinin 
bildiiiini anlatmak neye yarar.. Bana, 
bilmedigim bir alemden haber getirin! 
Hakiki san' atkar bu haberi getiren kim
sedir. Haya!In sonsuz gi.izelliklerini, gizli 
facialanm, gi.ili.incliiklerini bulup goste
ren odur. 

Muvaffak olmu~ bir san'at eserinde, 
ya$addi;Imiz hayatta hi~bir giizellii\ini, 
fevkaladeligini goremedigimiz sahnclerin 
tasvirine raslaymca, yeni bir giizellik id
raki kar~ISmda kalarak: Ne gi.izel d•riz . 
Halbuki, tasvir edilen o sahne, gi.inli.ik 
hayat1m1za dahildir. Onun ic;inde yaSI -
yor, hergi.in o manzaray1 gori.iyoruz. So

Hakiki 1air ve san'atkarlarda, yi.iksek, kaklar, dekorlar aynidiT. 1nsanlarda, ha
yarahci bir inkioaf bulan hu hassasiyet, yat $ekillerinde bir fark yoktur. Ya!mz 
bi.iti.in hayata, e1yaya kar;i ruhlarda en de!(i,en bab~lardiT. 
derin sempatiyi meydana getirir. Bizde 

San'atkar, orada reelin derinliil;ine gir
aSII manasm1 bulan boyle gi.izellik sevgi-

mi, .. Ruhunun I$Iklan altmda, onun gu
si, hayat anlay11Idir ki san' at eserinde a-

zelli!iini bulmu~ .. Biz ise, alelade baki!
radigimiz samimiyeti temin eder. 

!aria sadece, di~m' gormi.i! oluyoruz. 
kinde ya&adigimlz halde, derinligine Maalesef, pek ~ok insanlar, hayatm 

varamadigiiDIZ bir~ok hayat ,ekillcri, ve tabiat'in gi.izelriklerine kam Bu yi.ik
san'at eserine bu $eklile aksettii(i vakit sek hassasiyeti gosteremiyor. Baz1Iar:nda 
bize SITTIDI sOYler .. Her zaman goriip, <;ok bu l'nf!balar kisa ve rr.uvakf<at ahlara in
defa farkedemedii\imiz giizelliklere, bu- hisar eden mcsud hirer panJt,du. Ancak 
nun i~indir ki ancak bir san'atkarm mii- pek mahdud ve mi.istesna olanlardu ki 
dahalesile niifuz ettiil;imiz oluyor. havat1 bi.iti.in derinliil;ile kavnyabiliyor. 

San'atkarm vazifesi, reelin tam hudu- Boyleleri hergi.in yeni iklimler kesfe • 
dunu c;izerken, onun herkese goriinmiyen den seyya~lar gibi ,h. Ruhlan sonsuz bir 
sakh tarafm1 bulup meydana ~1karmak hayret ve heyeean kaynag1du. Havat 
aSII iizi.i gostermektir. bunlar icin, vudum yudum i~ilen bir sa-

Burada gosterilen, yalmz, goriinen rabm ruha lezzet veren sarhoslui>;ile do
madde degildir. Belki var olan alemin ludur. H•vat• en gi.izel manay1 veren de 
derinligindeki gi.izelliklerin ruhumuzda, gene bunlardu. 
manevi diinyamizda alm1• oldugu sekil- (' .d J; ER SENO 

(Von Papen'in itimadnamesini takdim merasimi) 

[ 

Alman Biiyiikel!;isi F on Pape n'in evvelki giin Cumhur Reisimiz 
lnoniine itimadnamesini takdim et tigini yazmr$frk. 

Yukar1ki resimde, Cumhur R eisligi kofkiine giren Biiyiikelfiyi, 
seliim resmini ifa etmekte olan ihtiram krt'asrm teftis ederken gorii· 
yorsunuz. 

( Potemkin sere fine • 
verilen ogle ziyafetinde ) 

HEM NALINA 
MIHINA 

T ehlike nerede? 
fL_JJ itlerin nutku, kimseye yeni bir1ey 
1rU ogretmedi. Vaziyette hic;bir de-

gi,iklik yapmad1. Unulmiyahm 
ki Almanyamn mutlak hakimi, her nut
kundan sonra bir darbe indirmegi u•ul 
ittihaz etmi§tir. Onun adetidir: Sayler ve 
yapar. Di.in soyledi, yarm yapacakllr. 
Bakahm, ne yapacak ~ 

Nutkunda, kendi kendini tekzib eden 
mi.iteaddid tezadlar arasmda bir tanesi 
hepsinden miihimdir. Bir taraftan !ngilte
re ve Lehistanla mevcud muahedeleri yiT
!Iyor, diger taraftan, bu devletlerle dost 
ge~inmek istedigi ic;in yenilerini yapmaga 
ham oldugunu soyli.iyor. Bunlar, daha 
ziyade dostluk muahedeleri idi; yenisini 
yapacak olduktao sonra eskilerini yirtma
mn manaSI nedir~ Degi§tirmek istedigi 
baz1 hiiki.imler varsa, yiTtmadan di.izelt
mek kabildi. Fakat aSII tezad §undadiT: 
Kendisi lngiltere ve Lehistanla dostluk
tan bahsediyor; bunlara taarruz niyetin
de olmadigiDI soy]i.iyor. Sonra, ingiltere 
ile Polonyamn bir taarruz kar§ISmda te
dafiii bir anla~malanna fena halde klZl
yor. Bu devletlere kar'il taarruz niyeti 
beslemiyorsa, muhtemel bir taarruza kar§I 
birle§tikleri i~in, bunlara hiddetinin 
manaSI nedir) Bu infialin sebebi meydan
dadiT. Hitler ayn ayn diivmek istedigi 
iki ki~inin kendisine kar§I birle§tiklerini 
gorerek hirslanan adam vaziyetindedir. 

Hitler'in bir taraftan bu tezad1, diger 
taraftan a,Ikc;a siizleri, Almanyanm 
Danzig ve koridor meselelerini halletmek 
istedigini gosteriyor. Almanya, bu mese
lelerde, esas itibarile hakhdiT. Ciinkii yir
tilmadik yaprag1 kalmami§ olan Versay 
muahedesinin en manaSiz ve 'i.iri.ik taraf
lanndan biri de budur. Lehistam, denize 
indirmek ic;in bir Alman 1ehri, serbest 
devlet yap1lmi§ ve Almanya iki par~aya 
ayTilmi§IIr. Halbuki Lituanya diye neka
dar ya 1yacag1 malum olm1yan bir devlet· 
cik uyduracaklarma Lehistani buradan 
denize indirebilirlerdi. Fa kat Versay mu
ahedesi, akii ve manhktan ziyade hm ve 
kine dayamyor, Almanyay1 ki.i~iiltmek, 
parralamak ve zay1flatmak gayesm1 ta· 
kib edivordu. Bu muahedeyi yapanlardan 
sag kalan mahud Loid Core, marife~iie 
iftihar edebilir. (:Unki.i Avrupa yeni hir 
harbe girerse bunun miisebbiblerinden 
biri kendisidir. 0 zaman, maglub Alman
yaya o kadar fena muamele edilmeseytli, 
Alman milletinin i~inde siinmez bir inti
kam ate1i yakilmam11 olurdu; Hitler de, 
biitiin bir milleti, bu ate1i koriikliyerek 
ayaklandiTmaga imkan bulamazd1. 

Umumi Harbden sonra, galibler tara
fmdan adeta zorla Danimarkaya verilen 
ve onun tarafmdan da istemiye istem1ye, 
korka korka kabul edilen bir a§agi Si
lczvig mmtakaSI vardu ki Almanya bu
raSim 1864 te ilhak etmi§ti. Simdi Hit
ler'in yeni darbesini buraya indirecegi de 
soylenmektedir. Filvaki, Danimarkanm 
miilki tamamiyeti kimse tarafmdan garan
ti edilmemi§tir ve bu ki.i~i.ik devlet, ilk 
silah sakirtiSIDI duyar duymaz, a§agi ,Si
lezvig'i Almanyaya takdim edip ba1m1 
beladan koruyacakhr. isve~le Danimarka 
arasmdaki Belt, Sund bogazlan Balllk 
denizinin kilidi oldugu i~in, sevkulcey§i 
bir ehemmiyeti haizdirler. Buralan a1ag1 
,Silezvig' e dahil degilse de mihver devlet
lerinin sevkulceY§i noktalara karsi zaflan 
malumdur. 

Fa kat aSJI tehlike §Unlardadu: 

Hitler, Allah tarafmdan Almanyay1 
kurtarmaga ve di.inyaya hakim k1lmaga 
memur edilmi§ olduguna inanmi$ bir mis
tiktir. Bu iman, harb tehlikesinin manevi 
ve ruhi amilidir. 

Almanyanm gittik~e artan ni.ifusu ia§e 
maddelerine, sanayii de ham maddelere 
1iddetle muhtacdiT. Bunlann ikisi de AI
manyanm elini uzatsa alabilecegi memle
kctlerdir. Bu zarur1 ihtiyaclar da, harb 
tehlikesinin maddi ve mi.icbir amihdir. 
Almanya, bugiin karmm ve fabrikalanm 
doyurmak i~in harbetmek mecburiyetin
dedir. T ereyag1 yerine top siyasetinin 
sonu budur. 

Norve~, Danimarka 
miistemlekelerini istiyormu§ 

Kopenhag, 30 (a.a.) - Norve<;ten all
nan haberlere gore bin senedenberi Da
nirnarkaya aid olan Groenland ve Faro! 
adalan gibi Danimarka miistemlekekr _ 
ni taleb etmek iizere Norve<;te yiiksek 
§ahsiyetlerden miirekkeb bir hareket vii
cude getirilmi§tir. Norvec; sekiz sene ev
vel La Haye mahkemesinde Groenland 
m bir kiSmimn kendine verilmes ni is-

Ml
·n·, . .. .. .. . .. temi§se de bu teklifi ittifakla ,.eddedil

. ,. :;lef Inonu.~u": evvelki gun Sovyet Hariciye Komiser muavini mi~tir. Danimarka gazeteleri bu haberr 
Potemkm I kabul ethgml yazmJ~hk. Resmimiz Potemkin' I H . . . I r . -
limiz $iikrii Saracoglunu verilen ogle ziyafeti~de gostermek~edi~nciye V.eki- ~er~mmiyet atfetmeden ne§retmektedin 
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II 
KU~Uk 

hikaye Nuhun defteri J 
Bir giin: 
Cok memnunum. Eger hava boyle gii

zel giderse bu ytl bag bozumunu ge~en 
senekinden daha erken bitirecegim. Fa
kat, yann i~in tann beni huzuruna ~agut
mi§. Bu sekizinci oluyor. Olur olmaz t•Y 
ic;in c;agullr. Bu §erait dahilinde, c;ahtma
ga imkan yok. Emri getiren melege, da

vetin sebebini sordum. Arasna §arabi 
fazla kac;mp magaram1 §a§mugun oluyor 
da, acaba ondan dolayt mt c;agnhyoruz, 
dedim. Bilmiyor. Yalmz, ortada bir fela
ket rivayeti dola§tyormu§. 

Ertesi giin: 
T annnm huzuruna kabul edildim. Be

ni c;ok iyi kar§tlach. 

- N uh, dedi, yagmur yagacak... 
- lradei ilahiyeniz yerini bulsun ya-

rabbi, diye cevab verdim. Bir miktar yag
mur yagarsa, iiziim bagtma da faydas1 
dokunur. 

- Oyle bir miktar filan degil. kuk giin 
yagmur yagacak. Su, daglann tepesmt 
a§acak. Miithi! bir felaket olacak. 

- Bu su baskmmm sebebini sorabilir 
miyim? 

- Evet. Denizleri yarallyorum da, 
sulann bir tarafta az, bir tarafta ~ok ol
mamaSI ic;in boyle bir tufan1 muvahk but
dum. Sonra, bahklar ic;in de birtey yap
mak istiyorum. Bu agz1 var dili yok, ses

siz sadastz, giinahstz mahlukc;uklan da 
diitunmek laztm. Binaenaleyh tufan ola
cak. Seni bu tufandan haric tutmaga ka
rar verdim. 

- Beni mi yarabbi ~ 
- Eve!. Sen iyi, dogru, halim bir a-

damsm. Vakta kusurlarm yok deiiil. Me
sela gec;ende, yanh§hkla mamutlarm ma
garasma girip yatmt§Sln. F akat gene kalbi 
iyi bir insanSin. Onun ic;in, 1imdi beni din
le. Agac kiitiiklerinden bir gemi yapa

caksm. Kiitiiklerin arasma zift doldura
caksm. Yagmur ba§lar ba§lamaz, kanm 
ahp gemiye bineceksin, k~rk giin orada 
oturacak:sm. 

- K~rk gun kanmla beraber mi otu -
racagtm ~ Aman allahtm, bu muthi1 ceza
ya miistahak olacak ne giinah itledim ~ 
Beni sularda bog da bu cezaya c;arpma! 
Kuk gun kanmla beraber oturmanm ne 

demek oldugunu bilir misin tanrun ~ 

- Ne olursa olsun bunu yapacaksm. 
Kadmt teskin etmek i~in gemide hayat 
ge~irmekten daha mi.ikemmel <;are yok
tur. Hem ikiniz yalntz kalacak degilsiniz, 
ii~ oglunu ve onlann kanlanm da alacak

sm. Sonra, faydah hayvanlann her birin
den yedi, zararh hayvanlardan da hirer 
~ift bulunacak. 

Bu emri verdikten sonra, tann, bir i~a
retile koskoca bir amhk servi ormam ya
raltt. Cenab1 hak boyledir i§le. Hi~ bu 
kadar kan§tk i§ gorene raslamadim. Servi 
ormanmt yaratacagma dogrudan dogruya 
gemiyi yarahverseydi de beni ugra§hrma
saydi, olmaz mtydi sanki? Dii§iinmeden, 
uluorta yaptverir; 

Daha eriesi giin: 
Gemiye ba§lad1k. Fa kat maalesef tufan 

haberi etrafa yaytldt. Kanmm agztnda 
hakla tslanmaz ki I Y erlerini vaktile teda
rik etmek istiyen hayvanlar ii§U§mege 
ba,Iadtlar. friyan bir asian var ki, tepeme 
dikilmi§, be§ dakikada bir omzuma vuru
yor, kendisini gemiye almakltgtm i~in 
yalvanp duruyor. Can stktct bir1ey. Hele 
siimiikliibocekler, vaktinde yeti§emiyecek
leri i~in oyle iiziiluyorlar ki, hallerine 
1~1m actyor. 

Y iiz sene sonra bir gun: 
Gemi ham. Yarm sabah binilecek. 

Fa kat ban a oyle geliyor ki bir ana baba 
giinu gec;irecegiz. Y agmur ba§ladt. 

lkinci giin: 
Bardaktan bo§amrcasma yagan yag

mur, durmadan dokuliiyor. Zavalh bagtm 
sulara gomiildu. Gemideki iti1 kak11 kor
kunc bir hal alch. Y edi ~ift fil gemiye hep 
birden doldular ve tekne, korkulacak §e
kilde bir yana yath. ftin zor taraft, mum 
hayvanlardan yalmz hirer ~ift almak me

selesinde. E1ekansmdan sekiz ~ift birden 
girdi. ~oluk ~ocuk dort saat ugrathktan 
sonra yedisini dt§an atabildik. Her kafa

dan bir ses ~tbyor. Geyigin boynuzlan 
kamdan Slgmadigt iGin, kapt hkandt kaldt. 
Oglum Sam, yivecek iizerinde derhal ih
tikara baslad1. Miihim bir mesele daha 

-
var. Solucan, yeryiizunde tek ya§anm di
ye tutturmuj, gemiye c;ift gelmek istemi
yor. Halbuki, allahm emri mucibince, onu 
da c;ift almak mecburiyetindeyim. F akat 
c;ift solucan alsam, hayvanm tohreti kay
bolacak. ftin i~inden ~tkamtyorum. 

Be§inci gun: 
Y agmur durmadan dokiiliiyor. Man

zara muthit kasvetli. Sulann iistiinde, 
tektuk birka~ agacm tepeleri goruniiyor. 
Nihayet, gemi halkm1 yerlettirdik. Mik
roblara bir kiic;iik kiite ayumak mecburi
yeti hast! oldu. Bunlan hie; kimse yamna 
yakla§hrmak istemiyor. 

Arttk herkes gemiye girmi§tir, noksa
mmJz yoktur zannile kaptyl kapamak ij

zereydim ki, kaplumbagamn uzaktan me
yusane i§aretler c;akhgmt gordiim. Kapt
YI a~tun, onu da ald1m. 

Boa ytlanile anla§ltm. Cok sevimli 
mahluk. Size miisaade etti, kendisini ta
vana ashk, iistiine c;ama§Ir serip kurutuyo
ruz. 

Y edinci giin: 
Y agmur gittik~e arllyor. Hava sogu

du. Oglum Sam, ambarda kiirk ticaretine 
ba§ladJ. Kanm kameti az1tt1. Simdiye 
kadar bilmedigim bir enerji ile kap1y1 ·~
tun: «hine gelmiyorsa, c;tktp gidebilirsin» 
diyerek ucsuz bucakSiz su y1gmmt goster -
dim. Sonra, yaradana Slgmtp bir sille at -
ltm ve kendisini muzu hayvanlann bolme
sine ttkhm. 

... inci giin ~ 
Fena halde cantmi s1kan bir§ey oldu. 

Giinlerimi bilmek i~in. her seher vakti, 
bir tahtaya ~etele c;iziyordum. Kaplamn 
eline ge~mi§, di§ fu~aSI yapmt§. Gemide 

daha nekadar kalacagtmtzi haddin varsa 
bil. 1ki giin mii, yirmi giin mu, allah bilir. 

Yagmur boyuna yag1yor. Manzara 

kasvetli. Yeryiizunde canh ne varsa hep 
oldu. Bereket versin fazla bir,ey yoktu. 
Dii§iiniin bir kere, ya bu tufan on milyon 

sene sonra. olsaydt ... Allah i§ini bilir. 
... inci giin : 
Sel gibi yagmur yag1yor. 

Hayvanlann bulundugu tarafta vazi -
yet kotii. llk giinlerdeki siikunet, hakh 
bir asabiyete inktlab etti. Kediler fareleri 
kovaltyor. Di1i asian bir ke~iyi yedi; bay
ku§, geceleri kimseye uyku uyutmuyor. 
Ziirafe, ayaga. kalhrken, kafaSint tava
na ~arpb, azkalsm oliiyordu. Doguran -

lar da var, Ine,k bir buza~1 Y'lvrulad1, Ka-. 
~anhkta, kongoro, yanh1hkla buzagJYt ce

bine yerle§tirdi. Bu i§ler sekiz giin daha 
boyle giderse aklunt oynatacagtm. 

... inci giin: 
Mubarek, yagmur degil, sell T ufan 

ba§hyalt kirk giinden fazla oluyor. Vazi
yet hi~ de ho§ degil. Giivercini u~urtarak 
havanm duzelip diizelmiyecegini anlamak 
istedim. Kap1y1 a~ttm. Giivercin sesm1 

taklid ettim. Fa kat nastl oldu da, fil bunu 
kendisine da vet sandt bilmiyorum. Etraft 
ite kaka kottu, aptal gibi suya al!ldt. 0-
nun, ac1 bir ~tgltkla hayata mevsimsiz ve
da editi. gemi halkmt buyiik bir yese bog
du. 

Gelinlerim benimle miitemadiyen kav
ga ediyorlar. «Evlilik hayatmm bu oldu
gunu bilseydik, ktsmetimizi ba1ka yerde 
arardtk» diye boyuna soyleniyorlar. 

Ogullanm ve ben, gece karanhgtndan 
istifade ederek kadmlan suya atmaga ve 
yakamtZI kurtarmaga karar verdik ve bu 
i§i, sessiz sadaSiz ba§ard1k. Fa kat, gun 
agaruken bir de bakttk ki, kadmlar gene 
gemide I Karanhkta yamlmt§, kadmlann 
yerine, dort lane maymun alrnl§IZ! 

... inci giin: 
Guvercini nihayet sahverdim. Geminin 

iistunde iic; defa dondukten sonra uc;tu, 
gitti. Oglum Sam, derhal bir bahis tertib 
etti. Guvercin diinecek mi? donmiyecek 
mi diye 1 Birka~ dakika sonra, guvercinin 
gagasmda, bir zeytin dah oldugu halde 
avdet ettigini gorduk. Gemi de, o mada 
bir dag tepesine oturdu. Buraya, rasgele, 
Ararat admt verdim. 

N e olur ne olmaz diye, gemiden. en 
evvel kanmt d1~an ~1kardun. Sonra gemi 
halkt hep ctkt1lar. Tav§ana vannc1ya ka
dar i<;imizde nezleye yakalanmiyan kal -
mad1. Akman akmana. Simdi de buna 
bir ~are anyorum. · 

Nak!eden: 
HAMDI VAROCLU 

r Karaglimrilk A Y S U Sinemasmda 

I 
A~~. h!!eca~ 111~1. f ~!~,, KH~Y,~K M~~~Y.RJ~~~ 

Bugiin 2 tilim o rden : saat l · 3 ve 8 45 te 

~enentv en !liizel ... ve en biiyiik frans1z tilm ~abeseri 

V I V I A N R 0 M A N C E' tn harikas1 

Kad1nlar Hapishanesi 
Pek yak1nda L A L E' de 

Objektifin borcu 
yocuk balosunun tertib edildigi salon 

hentiz a<;tlmamt§ti. Biraz vakit ge<;ire
bilmek i<;in, yandaki gaziyona girdigim 
zaman, dostlanmdan birka<; ilkokul iig
retmeninin te§kil ettigi bir grupla kar. 
§tla~ttm. 

1l'<; be§ kelimeden sonra, naSI! olduysa, 
sohbet mevzuu gene bizim i~lere intikal 
etti. Eskidenberi kuvvetli bir amator o
larak tamdtgim bir ogretmen: 

- Kendi mesle~de kendimi hentiz 
gene sayabilirim, dedi; iintimde daha 
pek uzun c;ah§ma senelerim olacaktJr. 
Fakat, c;ok sevdigim §U fotograf makine
mi kiittibhanemin en kuytu ko§esindeki 
uykusundan, bir gUn olsun, uyandtrabil
mek kudretini, biittin htisnti niyetime 
ragmen, kendimde art1k hissedemez ol
dum. 

Zeki dostum, biraz mtiphem konu§tu. 
gunu, gozlerimizdeki istifhamlardan o
kumakta gecikmedi: 

- Bu giiniin kti~tik forma sistemi, sti
jeyi takib edebilmek ve onun hayatiyeti
ni btittin asaletile ya§atmak balomm
dan, kabili inkar veya mtinaka§a olmt
yan bir kabiliyete maliktir ... 

- ... ve siz de, dedim; eski kartpostal 
makinenizin yerine, §imdi, elbette mo
dern bir makine kullanmaktaSimz? 

Muhatabtm, vaktile infrarot plakiar 
ilk icad olundugu devirlerde, Moda Sirt
larmdan (Uludag) m manzarasmt <;ek
mi§ bir amatiirdti. Birinci plandaki kot
ra filolarile, ufuklarm otesinde gozden 
kaybolan karh silsileleri ayni pa.rlakhk
Ia develope ederek, fotograf kimyasm
da pratik bir rekor yapmt§ olan bu zat; 
§imdi galiba, ufak formalann grenlerile 
pek iinsiyet edemiyordu. 

- Her i§te oldugu gibi, fotografta da 
bir<;ok bran§lann ayr1 ayn hirer klymet 
oldugunu kabul edenlerdeniz, dedim; bu 
itibarla, siz de eski biiytik makinenizle 
devam edersiniz. Tabiatin ha§met ve sal
tanatmdaki zenginlik mahdud degil ya .. 
Siz de o sahifelerini yazmt§ olursunuz? 

Ve diger taraftan, dosturna bugiinkti 
emiilsiyonlann tekmilini de hahrlatmak 
istedim. 

- Evet, diyordu; 17 D. kaliteli filmle
rin §effafhgt ve revelatorlerin inceligile 
azc;ok muvaffak oldum. En ufak fonna
h kareler ic;ine topladtgtm en uzak plan-
1! stijelerin bile iki, iic;, hatta dart defahk 
agrandismanlan, orijinale c;ok yakln o
labiliyor. Fakat btittin bunlardan, bu tek
nik sebeblerden biisbtittin ba§ka bir es
k.i illet var ki ... Astl beni objektifime 
hasret ya§atan derd o oldu! 

Gene ogretmeni bir taful kadar ytldt· 
ran bu derdi bird€n hattrlayamadij!J.ml 
itiraf ettim. 

- Adeseme c;arpan ehibbaya borclu 
kald1gtm cbirer tanecik kopye. nin ci.i"
dantmJ kemiren di§lerinden ... 

Yandaki salonda c;ocuklarm caz1 ba§
lami§tl; i§ba§I saatim geldigini soyliye
rek vedala§tlm. 

N. G. 

~iddet ve hiddet 
Taksimde Yaghane sokagmda 33 nu. 

marada oturan marangoz Eminden ala
caj!J.m istemek tizere gece evine giden 
komiirci.i Omerle Emin arasmda bir kav
ga <;tkmt~, Orner Emini dogerek yumruk 
Ia (;enesinden yaralamt§ttr. lkinci defa 
tekrar eve gelerek kaptyt c;alan Omerin 
bu hareketine ic;erleyen Emin, balko
nun penceresinden a§aj!J. atlayarak 0-
mere saldtrrnak istemi§se de dti§rnenin 
§iddetinden ayagt kmlmt§tlr. Yarah Bey 
oglu hastanesine kaldmlmt§hr. 

lki A gob araamda ... 
Parmakkap1 sokagmdaki 16 numarah 

evin list kahnda oturan terzi Mlgtrd!<; 
oglu Kancaba§yana arkada§I demrici Sa
hak oglu Agob misafir gelrni§tir. !ki ar
kada§ altta oturan ve adt gene Agob o
!an kom§ulanna giderek beraberce i<;ki 
ic;mi§ ve eglenceye ba§lami§!ardtr. De
mirci Agobla diger Ago bun ni§anhs1 yii
ztinden aralannda gec;en bir hadise gene 
mevzubahs olmu§, Demirci Agob btc;a
[lm c;ekerek evinde misafir oldugu Ago
bu sol kal<;asmdan yaralamt§tir. Yarah 
tedavi altma almarak su~lu yakalanrnt§· 
tlr. 

Kernan resitali 
Beyoglu Halkevinden: 
Tanmmi§ tla!yan keman san'atkarla. 

nndan Lilia d' A! bore iki gtin ic;in §ehri
mize gelecektir. Bu ak§am saat 21 de 
evimizin tepeba§mdaki merkez binasm
da keman resitali verecektir. Davetname 
tevziine vakit mtisaid olmad1[lndan ar
zu edenlerin davetnamelerinl Evimizden 
aldtrmalafiDJ rica eyleriz. 

Urolog Operator 

Pr. Behaeddln LOtti Yarnall 
Biibrek. mesane, ldrar ve tena

slll voUan bastalt.klan mlltebasm· 
1!1. Bevo.l!lu - ls BankaSJ kB.I'liiSl &. 
mirnevruz aokak 10 Pananiva 

ap. No. 2 Telefon: 42203. 

AK.$EHIRDE 
Kanaat Pazan 

Cumhuriyet Gazetesinln ve btitiin 
mekteb kltablan, lortasiye, ~azete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

Kaiserdamm'da bir bes cayt 
«Biraz sonra gene gelecegimh> filminin kahra• 

mam skat oynarken, bir kur~unla elmay1 
nas1l ikiye bi~tigini anlatb 

Berlinden yaziit -
yor: 

Bir~ok erkeklerin 
kag1d oyununa ~ok 
dii§kiin olduklanm 
bilirdim ama, ka
dtnlann iskambil kil.
gtdlanna kar~I son
suz bir muhabbet 
beslediklerine yem 
~ahid oldum. A1 -
manyada yeni bir 
kaii;td oyunu ~tkll. 
Ad1 skat.. Hemen 
nereye gitseniz yu
varlak rnasanm ba
~ma toplanan bir -
ka<; ki§inin bununla 
me0gul olduiiunu go 
rursunuz. Aktam -
ustii kendisini Ka
iserdamm'daki apar
hrnanmda ziyarete 
gittigim zaman Ur
sula Grabley'i de 
skat oynarken ele 
ge,irdim. Ursula, 
1imdi isimlerini pek 
iyi hatnhyarruyorum 
ama, bizim memle
kette de pek ~ok 
filimleri gec;rni§, ta· 
mnm11 ve sevilmi1 
Alman artistlerinden biridir. Nekadar 
nazik bir kadm ki. biiyle cok sevdiiii bir 
oyun esnasmda rahatstz etmekliii;ime bile 
giicenmedi, bilakis bir arahk yerine bal
ka birisini oturtarak bana cay verdi. Her 
ikimizin yiizunu de mubalagah ~ekilde 
ay.dtnlatan ayakh lambanm yamnda kar
~~ kar§Jya oturduk. Dogdugu yer olan 
Berlin haricindeki Eibenhof' da orman 
ortasmda ve go! kenarmda gecen cocuk
lugunu lath tatlt anlattt. 0 zamandan
beri miikemmel ala binmege, av silaht 
kulla'nmaya ~11'k ve ah11k oldugunu soy
ledi. 

Ne garib bir tesadlif.. Son filmi «Biraz 
sonra gene geleceii;im I» de Ursula Grab
ley, ni§aOcJiar krali~esi Yvonne rolunu 
oynuyor . 

- Bakm, dedi, bu eglenceli kordelii
dan ~ok heyecanh bir safhayt anlataYJm 
da siz de biraz halecan ~ekin .. Eserdeki 
roliim, bir erkegin ba~mm ustiine konmu~ 
bir elmaYJ bir darbede ikiye bolmemi 
icab ettiriyor. Yani ;u Guillame Tell'in 
yaptJi!:t i* .. F akat benim meharetim o nok
tada da kalmtyor. Diger bir erkei!in du
daklan arasmdaki sigarayt da bir kur -
;unla dii;iirmem laztm geliyor. Birinci 
vazifeyi yapacak olan adam partonerim 

degil.. Laalettayin bir figiiran.. Zavalh 
sarard1, soldu, bircok mmnkmn ettikten 
sonra gudiikle razt oldu. Allaha tevek
kiil ederek kar~una ge~ti. N eyse hicbir 
tehlikeli vaziyet has1! olmadan sahne 
gevrildi, bitti. Bi~are de geni~ bir nefes 
ald1. Zaten rol icab1 rniiternadiyen tebes
sum etmesi laztm geliyordt. Azcok onu 
da yaptJ. 

Ursula Grabley 

Sigara meselesini partonerim Paul 
Klinger' e tatbik edecektim. 0, bereket 
versin benim ahc1hktaki meharetimi lYI 

biliyordu. Onun i~in biiyiik bir korku ge
~irmedi. 

Skat partisi heyecanh bir devreye gir
mi;ti. Ursula'yt ~ok sevdiiii bu oyundan 
daha fazla mahrum etmek istemedim. 
Tekrar yerine oturmasmt rica ettim. Biraz 
da ben seyrettim. F akat esasm1 bilmed.i
iiim ic;in adamakt!h anhyarak zevk ala
madtm. Miisaade istiyerek ve te;ekkiir 
ederek ayriidun. 

*Fred Astaire, M. G. M. ;irketi ta· 
rafmdan angaje edilrni§tir. « 1940 Bro· 
adway Melodi» filminde Eleanor 
Powell'in partoneri olacakltr. 

* Y akmda Holivud' da «Kotedeki 
diikkan» isminde bir filim yaptlacaktu. 
Kordelayt halihamda Greta Garbo'nun 
«Nino§ka» filmini idare etmekte olan 
Ernest Lubitsch idare edecektir. Ba1 • 
rolleri Margaret Sullavan, James Stewart 
ve Frank Morgan oymyacaklardtr. 

* Holivud' da Shirley T empel'in ~e· 
virecegi bir filim i~in ingiliz artisti Mar
garet Lakwood ile Randolph Scott an
gaje edilmi§tir. Bu kordelanm adt «Su
zanna» olacakbr. 

* Bir miiddettenberi beyaz perdeden 
c;.ekilmi§ olan Ann Sothern «Karanhk 
ruhlu kadm» ismmde bir filim ~evirecek
tir. 

* Errol Flynn, Bette Davis'le bir -
likte «Simon Bolivar» isminde bir filim 
~evirecektir. ,Simon Bolivar malum oldu
gu uzere Cenub! Amerikanm Washing
ton'u addedilmektedir. 

1939-40 mevsimi i~in Holivud'da ~evrilen filimler 

1 MayJS 1939 

RADYO 
( Bu ak~amki program) 

Ti.irk!ye Radyod!ftizyon Postalan 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12,35 Ti.irk miizl~i - Pl. 
13,00 Memleket saat ~yan, ajan.s ve mete
oroloji haberler!. 13,15-14 Miizlk (Ne~'ell 
plai<lar). 18,30 Program. 18,35 Miizik (Miizlk 
ve rak8 - Cevad Memduh tarafmdan - Ko
nUiima). Plaklarla m!.sa.ller. 19,00 KonUiima 
(Doktorun saatl) 19,15 Ti.irk mi.izlgi (Ka
rtilk program) Hakk! Derman, E§ref ~ad
ri, Hasan Giir, Hamd! Tokay; Bil.'lri Ufler 
20,00 Memleket saat ll.yarl, ajan.s ve meteo
rolojl haberleri. 20,15 Ti.irk miizig! (Klil.'llk 
program), Idare eden: Mes'ud oemll, Anka
ra Radyo.su kiime heyeti 1 - Raul Yekta 
Beyin Mahur pe~rev!. 2 - Itrinin - Pencgah 
bestesi. 3 - Rast §arkt - Hatmmdan ctkmaz 
asia. 4 - Haflz Postun - Rast aglf sema!.s! -
Biz aludei sagar1 badeyiz. 5 - Dedenin -
Rast yiirilk sema!s! - Geise o §uh mecl!se. 
6 - Basri U!ler - Ney tak8!rnl. 7 - Musta
fa izzet E!end!nln - Segah ~rkt - Doldur 
getlr. 8 - Deden!n mahur yi.iriik sema!s! -
Ylne zevraki de run urn. 9 - l;!akir Aganm 
- Rast ~rk1 - Hie bulunmaz bOyle d!lbaz. 
10 - Dedenin - Mahur §ark! - Gtinii! adll 
bi.ilbi.ili.im var. 11 - &nll Hasan Aganm -
Ra-st sazsemaisi. 21,00 Konu¥ma, 21,15 Es
ham, tahv!lat, kamblyo - nukud v~ ziraat 
borsast (flat> 21,25 Ne~'dl plaklar - R. 21,30 
Miizik (Kiici.ik orkestra - E)et: Necib A;!km) 
22,30 Muzik (l')an san'atkarlart - Pl.) 23,00 
Mi.izik <Cazband - Pl.) 23,45-24 Son ajan.s 
ha ber lerl ve yarmkl program. 

Operalar ve operetler 

21,11i Droltwlch: SatilmJ§ nl§anlt (1 Inc! 
perde). 

21,30 Strassburg: Mignon. 
Biiyiik konserler 

16,15 Hllvlrsum I: Gr!eg, Debus.sy ve sal! 
bestekarlarm e.s>erler!. 

20,45 Beromi.inster islav musikls!. 
21,20 Berlin : Beethoven, L!.szt ve sa!r bes· 

teka.rlann eserler1. 
21,35 IJ!le: Haydn, Roussel ve salr beste· 

kilrlartn eserlerl. 
22,50 Roma: Senfonlk kon.ser. 

Oda musikileri 

16,25 Viyana: Kentet kon.serl <Schubert'in 
eserlerl). 

22,05 Paris (P.T.T.) Mozart ve Hahn'm e-
serlerl 

Solistlerin konserleri 

16,35 Stokholm: Plyano kon.serl. 
20,05 Leipzig: l;!ark!lar (bas), 
20,55 Droitw!ch : Plyano konserl. 
21,45 Oslo: Plyano k.onserl (Grieg'in eser

lerl), 

Eiilenceli konserler 

17,00 Saarbruck.en : Melodller. 
19,25 Berlin:' Gtizel ma.yiS. 
21,20 Konigsberg: Ho§ par~alar. 
21,20 Stuttgart: Bahar §arktlan. 

Nelesli sazlar o~kestrasz 

16,05 Doy9Iandzender; Tayyare bandosu
nun kon.s:erl. 

17,05 Danzig: Muhtellf havalar. 
19,1:..:5....;H:..:!:..:lv:..:e:..:rs:..:um=:..:I:.::_As:=k:..:e~r.l;...;;b.:;an:..:d:..:o:..:·---.. 

( TE§EKKOR ) 
Mide hastahgmdan vecalar i<;inde In V• 

ramrken Etfal hastanesinin k!ymetli da
hiliye miitehasSJs!armdan Bay Ahmed 
Rasim imdadrma yeti§erek tamamen iyi 
oldum. Kendisine te§ekkiiri.i bir bore bi· 
lirim. Hu.riye 

$ehzadeba§I TURAN 
Tiya trosunda bu gece 
(HALK) gecesi. Her 
yer 20, paradi 10, lo.. 

calar 100 kuru§tu.r. 
YALANCININ 

MUMU 
Vodvil 3 perde. Okuyucu Bayan Ayse!. 

Atilla reviisii 

1.tski.idar Hale sinemast 
YA$ASIN A$K 

ABDUL VEHAB, LEYLA MURAD 
TtiRKyE SOZLU VE ARABQA 

l;)ARKILI 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

Kadm A§ln 
A§k Pe§inde 
Karagiimlekliler ihti!All 
Ftriisk Vazosu 
l!k A§k 
!Iigin Oliimii 
Efendi !Ie 'T§ak 
Vikontun Dliimii 
tkllmler 
Oliiler Evi 
Felsefe 
Kii~tik hiMyeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Fe!sefesi 
Farmasonluk 
Anarsizm 

60 Kr. 
100 • 
100 • 

20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 
75 • 

125 • 

~~~-: ~1, 

Bugiin matinelerden itibaren Bahar Bayram1 §eretine 

Alkazar sinemastnda 
Tarzan ve Trader Horn filimlerine nazire olaral!. yap1lan harikalar hlmi 

Tim Tavlor tarahndan her sahnesi bin bir hevecan ve sergilze~t dolu l.ir ~a.heser 
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Etildler: 51'1 

Tahsil 
Vazifesinin dini teclrisat oldugu zannedilen 

demokrasi mekteb, bugiinkii hiiviyetini ancak 
cereyam ba~ladig'l zaman kazanmi~br 

Yazan: Latif Erenel 

Memleketimizde, maarif hamleleri N azariyabn filen rnakinelere tatbikt 
dairna muvakkal tesirler yapmt§, IU veya ile alip yiirliyen fikir, ~ocuklart hi~ de • 
bu tahsil §Ubesi iizerinde bir tekenuniil gilse, pratik bilgilerle le~hiz etmek zaru· 
zemini haztrltyarnamt~ltr. Tesir muvakkat retini ortaya koymu~. yalmz bilgi sahibi 
olduk~a, karar bir tarafh kaldlk~a. bu degil, biraz da i§ goren unsurlar yeti§tiril
hainlelerden beklenen giizel neticeler el- m~sine ba§lanmt§ltr. Programlanmtzda 
de edilmemi~tir. yer alan resim, eli§i gibi pratik meleke 

Maarifimiz, yeni ve kuvvetli bir ham- tedrisalma ancak, smai inktlablara ba§lan
leye muhtac goriiliiyor. Biitiin meselele- dtktan sonra yer verilrni§lir. 
rile, program, tedrisat, talebe, muallim, Tahsil ve terbiyeye yepyeni bir ve~he 
bina, disiplin sisternleri mevzularile ala· veren demokrasi cereyam, siyasi diinya 
kah tam bir ham! e ... Y eni nesli curnhuri· hayatmda yer bulduklan sonra balkm 
yet rejiminin istedigi tekilde haztrlamak miinevver olmast, cehaletten kurtanlmaSI 
vazifesile miikellef olanlann dairna duy- prensipi iizerinde durulrnu~. mektebin va
duklan bu zaruret, en kat'i, en kestirme zifesinin sadece okutmak degil, terbiye 
§ekilcl· , blandmlmahdlr. Hi~ §iiphe etmek oldugu da ileri siirlilrnii§tiir. De -
yok I. .n terbiyesinde mekteb ve mu- mokrasi fikrinin inki~n. mekteblerimizin 
hiti dii§iindiigiimiiz kadar ailenin roliinli hem tedrisahna istikamet vermi§, hem de 
de nazan ilibara alrnaga mecburuz. Bu- o miiesseselerdeki hayatm, cemiyet icab
giin mekteb, vazifesini yalmz tedris ola- Ianna ve zaruretlerine gore inki§af zemi· 
rak biliyor. Halbuki, aile de ~ocugun ye· ni haztrlamt§ltr. 
ti§tirilmesinde her rolii mektebe buakml§• <;;:ocuk haklannm tanmmaSI da mekte
hr. <;ocuk, aile ile rnektebin muhtelif ter- bin gaye ve hedefinin bamba~ka oldugu
biye tesirleri arasmda bocalaytp duruyor. nu tebariiz ettiren sebeblerden biri ol -
<;;:ocugunu okumak, terbiye edilmek i~in mu§tur. 1833 te lngiliz parlamentosu, 
degil, ba1mdan savmt§ olmak ~in mekte- lngilterede esir olanlann hlirriyetini iade 
be gonderen aileler ~oktur. Programlan• ve herkesin hlir oldugunu ilan etmi§tir. 
m1z, rnekteble aileyi terbiye i§inde te1riki Bunun lizerine esir ticaretile ugra§anlara 
mesaide bulundurmaktan uzakttr. Mek- ve ellerinde binlerce esir bulunan kimse -
tebin yapttgtnt ~ok defa aile bozuyor. Ai- le;e. 20 milyon lira tazminat verilmi1 ve 
lenin alakastzltgl, terbiye i1indeki cehli, estrlik dogrudan dogruya menedilmi§tir. 
bilgisizligi urnumidir. Bu mada, fabrikalarda, imalathanelerde 
Ka~ aile gosterilebilir ki, ~ocugun ev >•lt§ttnlmakta alan kii~iik ~ocuklar naza

dt§tndaki hayatile yakmdan alilkadar n dikkati celbetmi~. ~ocuklar i~in de mu· 
olur? Evden aynld!ktan sonra yavrusu - ayyen baz1 rnevzuat konulmujlur. Bu a· 
nun oyunile, ~ah,rnasile, hayatile alaka- rada, biitiin ~ocuklann mejguliyetlerim 
dar olan baba ve analar, nekadar az.dtr? azaltmak ,areleri ara1tmlarak muayyen 
Binenaleyh, bugiinkii terbiye sistemi bu sinden a§ag• olanlann fabrikalarda ~a!t!
~Lilde btraktld•kca, aile ile mektebin el tmlrnalan menolunmu§lur, 
ve i§birligi yapamamasmm hlisranile kar- * * * 
§tla1maya tahammiil etmek lazundtr. Bizde tahsil mecburiyeti 1286 da ne§· 

* * * redilen bir kanunla temin olunmu§, bu 
Terbiye, yeti~kin ve ergin olanlar ta- kanun pek sernere vermemi§tir. Mahalle 

rafmdan yeti1kin olm•yanlar iizerine tat- mekteblerindeki dini tedrisat 1329 a ka
bik edilen bir vetiredir. Terbiyenin hede· dar devam etmi§, ayni sene ~tkanlan ted
fi, umumi saadet elde etmektir. <;ocuk • risat1 iptidaiye mecburiyetine aid kanun 
lara sthhat, ahlak ve malilmat kazand! • da meklebin 1eklini bittabi birdenbire de· 
racak olan miiessese, mekleb, ilk planda gi~tirememi§tir. 

011)ara alakalar, bilgiler, itiyadlar ve mef- Halen rnekteblerimizde latbik edilmek
kiireler verecektir. Bizim i~in, i~timai te olan rnlifredat programlanmn esast 
ferdler yeli§tirmek zaruridir. Mekteb, i~- I 927 de haztrlanmt§ ve bu 927 progra
timai bir miiessesedir ve cemiyetin gaye- mile tedrisat, dini mahiyetinden tamamen 
lerini elde etmesi i~in kurulmu1tur. Mek· kurtanlrnt§ltr. 936 ytlmda, bu programlar 
teh, yekdigerile alilkah olmtyan ferdlerin iizerinde tekrar ugra~t!mtjltr. Yeni pro • 
bir toululugu olamaz. Mektebin ictimai grama dokuz y1lm verdigi neticelere aid 
hiiviyetini ilk de fa ortaya koyan Jon esaslarla parti umdeleri ilave edilmi~. 
Diivey, diyor ki: tedrisat ve terbiyede hedefin Tiirk cami-

«Mekteb bir cemiyet niimunesidir. 0- astna en yarar ferd yeti§tirmek oldugu 
rada toplananlara bir kiitle halinde bak - kaydolunmu§tur. 
mamaltd1r. Hayata haztrlanack alan bu Programumzm hedefi, Tiirk camiaSI 
topluluk i~in i~limai faaliyet laztmdtr.» ve Tiirk hayattdtr. Ortaya vazedilen bii-

Eski rnekteb, kendisine hedef olarak tlin esaslar, Tiirk camiasma en faydah 
yalmz rnalumalt almt§, cok bilgili ferd ye- unsurlan yeti1tirmek i~in konulmu§tur. 
h~tirmi§tir. Halbuki cemiyetin hayat icab- Y eni miifredat programmm degi§tirilme· 
Ianna inttbak edemiye.,, hayattan uzak mesi zaruri olmakla beraber, mektebi, 
yeti§tirilen ~ocuk, daima §a§lrmt§, daima herhaldc bugiinkiinden daha ba§ka, daha 
muvaffak olamamt§ltr. Mektebi hedefme ileri 1ekilde ve derhal bir terbiye ve di
ula§ltrmak iyin tedrisatt da i~timai gaye- siplin mliessesesi haline getirmek laztm • 
!ere uydurmahdu. T edrisah tanzim ede - dtr. Tedris ve terbiyede istikrar §artttr. 
cek alan programlarda en evvel nazan Maarifte miistakar sistemler istedigim ile
dikkate almacak nokta da budur. ri sliren iistad ismail Habib: «lstikrann 

Eskiden ilkrnekteblerin gayesi, yalntz en kusurlusu, en rnlilekamilinden daha 
din olarak dii~iiniilmii§, terbiyede, ted- hayuhdtr. Maarif, durmadan daimi bir 
riste hep bu gaye dli§iiniilmii1tiir. Bu fi- seviye tekamiilii ister. Bu tekamiil. mes • 
kir yolunda, diinyevi i§ler, daima unutul- leki bir istikrar i~inde olmahdtr ki, hem 
mu§, uhrevi gayeler ugrunda beyhude ye- terakkinin nimetine erebilelim, hem de 
re emek sarfedilmi§tir. sarstnlllann hiisranlanndan kurtulehm.» 

* otc otc diyor. 
Tahsil ve terbiyede gayenin degi§ip !Jeri tedris ve terbiye tekniginin muvaf-

g•ni§lernesine sebeb alan am iller ii~tiir: fakiyeti, ancak islikrarla artacakttr. Bu 
I - Stnai inktlablar, tlibarla yalmz bir tahsil ~ubesi i~in degil, 
2 - 1Ier!iyen demokrasi cereyam, biitiin maarif i~in miislakar bir sistem ve 
3 - <;;:ocuk haklannm tanmmast... program, almacak neticeyi ktymetlendi -

(•) Bundan evvelkl yaz!lar, 1, 5, 8 ve 15 recektir. 
ntsan tarihll ni.ishalartmlzda ~~km~tlr. LA.TiF EREN EL 

cl .Babrilli • Sirkeci yolunun asfalt in~aatma aic! haztrltklar ilerleyor. Bu cad
·~ uzerindeki parkeler siikiilmektedir. Yuka,pdaki resim, bu faaliyeti tespit 

e mektedir. 

CUMHlJRlYE':l. 

Biitiin diinyada elli yedi bin litre 
bira yapthyor. 

Danimarka iki bin sekiz yiiz ta• 
ne yumurta ibrac ediyor. 

ingiliz seyyahlan ii~ yiiz lira 
sarfediyorlar. 

Diinyada r tnz bin kilo bahk tu. 
tuluyor. 

Fransa, ordusu i~in knk bin 
frank, miistemlekelerinin miida· 
faas1 itin ii~ bin b~ yiiz frank 
sarfeyliyor. 
Almanya~a. ii~ bin yolcu trene 

biniyor; arabalar dokuz yiiz ton 
ti.iccar e~yas1 naklediyor; ~imen
diferler sekiz bin mark tahsil edl· 
yorlar. 

Amerikada, l~i su dolu banyoda 
bogulma, elektrik ~arp1p iilme, 
kafasma tugla dii~me nev'inden 
ii~ lane kaza oluyor. 

Bursa vilayetinde 

kallunma faaliyeti 

vii tude 
~ok 

On be, ydda 
getirilen eserler 

biiyiiktiir 
Bursa (Hususl) - Cumhuriyet yilla

rmdanberi, yurdun diirtte ii~li gibi ka. 
hir bir ekseriyetini te~kil eden Tiirk 
kiiyliisiiniin kalkmrnasma ve onun her 
cepheden retaha ula~ttnlmasma devle
tin ve Parti te§kilatmm verdigi biiyiik 
ehemmiyet miisbet ve verimli bir inki
§Sf seyri takib etmekte bulunuyor. Bil
hassa garbi Anadolu gibi niifusu miite· 
kasif alan mmtakalardaki kiiylerde ya. 
p1lan i§ler, bu kalkmma bahsinde olduk
<;a ileri gidilmi§ oldugunu anlatmak -
tad1r. 

Bursamn koy ve kiiy kalkmmas1 va • 
disinde yapt1g, faydah i~ler ve miisbet 
etiidler giinilllerimize in§irah verecek 
mahiyetted ir. Bu i~leri rakamla anla -
tmca, bu rakamlann azamet ve belagati 
kar§Jsmda insan, eski devirle yeni devir 
arasmda bir mukayese yapm1ya kal\<1§· 
mak istemiyor. Mesela, astrlar siiren 
Osmanh !mparatorlugu zamanmda B,ur
sa Vilayetindeki koylerde yap1lah dev
let t esisatma nekadar para sarfedllmi§
tir, biliyor musunuz? 283,432 lira .. 

Buna mukabil Cumhuriyetin on be§ 
<;ah'jma y1lmda yalmz maarif, ziraat, na
fla ve s1hhat i§lerine 1,371,975 lira sar. 
folunmu§tur. Osmanh 1mparatorlugu 
Bursa kiiylerinde topu topu 77 mekteb 
yapttrabUrni§ ve 15 koy okuma odas1 
a<;abilmi~tir. Bunlara 67,033 lira sarfet • 
mi§tir. 

Cumhuriyetten sonra Bursa kiiylerin
de a~tlan mekteblerin saytst 250 dir. 12 
pansiyon, 12 muailirn evi ve 39 koy a ku
ma odas1 da a<;•lmt ~tlr ki, yalmz bunlara 
sarfolunan para 441 ,685 lirad1r. 

Esk: devirde 154 koy misafir odas1 ya
ptlrn•§ken, Cumhuriyette 525 oda yap1!. 
m•§ttr. 100 koy konagma mukabil 266 
konak kurulmu§tur. 17 koy yoluna mu
kabil 500 yeni koy yolu a<;llm!§ltr. 117 
kiipriiye kar§l 246 koprii yapllml§tl.r. 
10 koy meydam varken Cumburiyet 
devrinde bunlarm sayiSI 250 ye ~tkanl
ffiJ§br. 

Koylerde hi~bir telefon yokken bu • 
gun 651 telefon makinesi mevcuddur ve 
bunlar koyleri birbirine oldugu gibi 
merkeze de baglamt§ bulundurmaktadir. 

Eski devirde 630 cami yaptlml§ken 
Cumhuriyet devrinde 90 cami yap1l • 
m1~br. Eskiden k6ylerde hi~ heykel ve 
amt yokken Cumhuriyet devrinde 205 
heykel ve amt kurulmu§tUr. 

( Buyuk davalar _) 

Arnavudlugun ilhak1 
v~ VYifi1<§llf11o~t~lFil 

Yunanistan kii~iik bir millet oldugu 
i~in, istilaya ugrarnak ve biiyiik devletle· 
rin fiituhat h!fsma kurban gilrnek tehli -
kesine maruz her kii~iik memlekele kar~1 
derin bir sernpati duyrnas1 g"yet tahiidir. 

Yunanistantn menfaati, biiyiik devlet· 
ler arastnda ~1kabilecek ihtilaflann hari -

cinde kalrnagt arnir bulunduguna kuvvet· 
le kani olan Yunan efkart urnumiyesi, 
milletlerden rniite~ekkil herhangi bir zlim
reye kar§t bir sempati veya ideolojik ter· 
cih duygusuna kaptlmtyacaktJr. 

Y unanistantn arazi hususunda hi~ bir 
emeli yoktur, fakat kendi topragma yapt· 
lacak hi~bir tecaviize de miisamaha gas -
termiyecektir. <;;:linkii, arazisi esas itiba • 
rile Yunan topragtdtr ve miinhaman Yu· 
nanhlarla rneskundur. Bundan maada, 
Yunanistan, Almanya ile oldugu gibi 1n
giltere ve Arnerika ile de ~ok miihirn iktt· 
sadi mlinasebeller idame ettiginden, onun 
bir tek memleketle elbirligi yapmas1, di
ger!trile her tiirlii ikttsadi muamelelerden 
vazge~esi rnanastnt tazammun etmek 
itibarile, hie de §ayam arzu degildir. Bi· 
naenaleyh, Yunan efkan umumiyesinin, 
bitarafhk lehinde ~ok kuvvetle miiessir 
olmaSI gayet tabiidir. 

Yazan: JORJ PESMAZOCLU 
Eskl Yunan ikt1sad Nazm 

ldnberi yapmak istedigi hulule kat'i bir 
§ekil vermektedir. ~unu da ilave edebili· 
rim ki, italyanm bu hareketi, beynelmi • 
lei miizakerelerle veya umumi bir harble 
halli ancak rniimkiin olan, umurni men
faate miiteallik bir mahiyeti haizdir. 

Balkanlardaki vaziyet tetkik edilirken 
unutulmamast laztm gelen bir nokta var
dtr ki, o da, ge~en senedenberi, Avustur• 
yamn ilhakt ve <;;:eko-Slovakyantn ilgast 

iizerine, bazt Balkan devletlerinin vaziye· 
Iinde biiyiik degi§iklikler vuku bulmu§ 
olmastdtr. Orla Avrupa devletlerinin yeni 
hududlan, mihver devletlerinin Romanya 
ve Yugoslavyadaki niifuzunu son derece 
arttrrnt§, §imdi de Arnavudlugun i§gali, 

Yunanistanla lta!ya arasmda mii§terck 
hududlar vlicude getirmi§tir. Kemal Ala· 
tiirkiin ve Balkan Pakh mliessislerinin ilk 

plant kabul edilmi! olsaydt, halihaztrdaki 
vaziyetin hi~ §liphesiz online g«;ilmit ola· 
caktt. 0 takdirde, Balkan Pakt1 nihai §e

kildeki anla§manm tesirinden ~ok daha 
fazla bir §iirnul gosterecekti. Eger Bulga· 
ristan pakta girmege dave! edilseydi ve bu 
pakt, imza sahibi devletlerin Balkan hu· 
dudlarmt tekeffiile miinham bir anla1ma· 
dan ibaret olacag1 yerde Balkan devletle
ri arasmda tam bir ittifak haline gelebil -

seydi, bugiin husule gelen vaziyet daha 
<;abuk ve daha miiessir olarak yaptlabilir
di. 

Bununla beraber, Yunanistan bir teca
viize maruz kaldtg\ takdirde, miitecaviz 
kim olur5a olsun, tamamiyetini, diode bu
lunan biitiin vesaitle miidafaa edecegine 
hi~ ~iiphe yoktur. Boyle bir hal vukuunda, 
bu mukavemetin neliceleri bertaraf, milll Bu ~erait dahilinde, o Balkan ittifakt 

1eref ve cesarete inztmam eden Yunan 50 milyon niifusu miitecaviz bir kiitleye 
askeri haztrhklan, tasavvur ve tahmin §ami! olacak ve 5 rnilyon neferden fazla 
edilebileceklerinden ~ok daha saglam ve bir orduyu seferber hale koyabilecekti. 
miiessir 0 larak kendilerini gosterecekler - Bundan maada, gene bu ittifak, hi~bir 
dir. Avrupa memleketinde bulunmtyan bol· 

Y unanistan, Balkan Pakttm imzalamt§ lukta iptidai maddeye sahib olacaku. Da
olan diger milletlere, alelhusus, uzun za· hast var: 0 takdirde, Balkan iltifakt, bii
mandanberi, ~ok saglam bir ittifakla ken- tiin diger biiyiik devletlerle miisavi §erait 

' disine bagh bulundugu Tiirkiyeye, stkt dahilinde elbirligi yapabilen bir ii~iincii 
surette merbuttur. Kii~iik milletlel'in le§- mihver te§kil edecck; yalmz cenubu §arki 
kil ettigi bu birlik, miinhastran tedafiii Avrupasmm menafiini rniidafaa ile iklifa 
bir mahiyet la§tmakt~dtr. Bin~eQa]~yl), etmiyecek, cografi vaziyeti itibarile, Av
icraat hususunda ne gibi imkanlara sahib rupada tehdide rnaruz bulunan sulhun 
bulundugu a§ikardtr. .muhafazasma muvaffakiyetle >ah§IDif 0 • 

Yunanistanm, umumi bir harb halinde 'Iacaktt. 
ne yapacagm1, yahud ne yaprnak mecbu- Balkan devletleri, o strada, takibi ikti
riyetinde kalacagmt tahmin etmek irnkan- za eden yolun tayini hususunda, maalesef 
stZdtr. Bununla beraber, ltalyanm, Ar- tam bir §UUra sahib degillerdi. Hakiki bir 
novudluktaki son hareketinin umumi bir 'ttt'f k 1 I'd d b'l • · ht 1 1 h 

• ... • •• 1 a m ev 1 e e 1 ecegt mu erne e • 
harbe sebebtyet vereceg1 muhlemel go· l'k 1 k k d'l · · h f tm k . . . 1 1 e ere ar§I en 1 enm mu a aza e e 
riinmiiyor. Atmadakt resmi mehaftl, tal- 1·1 b .. k d' · .. 1 1 hl'k . . . f • .. gayre 1 e, ugun en tnl gos eren e t e-
yan faahyetmm, str Arnavudluga mun - I . h b •. ·hm 1 ·1 (M h 
l k 1 • .. 1 d d 1 en esa etmegt t a ettt er. u ar -
laStr a aca~1 mula easm a tr ar. . h I hl 'k 1 b' ·1 1934 

F k t I A dl 
• . m, mu Ierne le t e er Ia m e, te 

a at, ta yanm rnavu ugu t§· k · 1 1 1 y 1 ··• 
I · d - d d • I'd d ~o gergm o an ta yan - ugos av mu 

ga etmest, ogru an ogruya lev t e e· b t 1 y 1 
b

.l • · · 1 d b k b l .1 I nase attm ve ta yanm ugos avyaya ta· t ecegt nettce er en a§ a, eyne rot e . . . . . . 
h. tt b' 1 'hd tm' b 1 arruz etmest thllmahm kasdedtyor.) Ha-

ma tye e 1r rnese e 1 as e l§ u unu· 1. . I b 1 ·1 1 
A t AI ']h k thaztr vaztyete, Ba kanlarm, eyne mt e 

vor. vus uryamn manyaya t a Int ve . . • h 11. . . b' 
C k Sl k d I t. · ·1 .. 

1 
k b vaztyetm umum1 surette a t 1~m yapa ,-

e o& ova eve mm 1 ga~m1 wu ea 1 . ... .. . k k d' 
A dl k d · t'k]•]' · k b 11· B" leceklen yegane muesm hare et, en t rnavu u a ts t a mt ay e 1. oy- . . . ... 
Ieee kli<;iik devletler i<;in cok tehlihli bir ~tt~rafhklar~m m~h~fa~~ya ve !Shklalle
usul tee.siis etmi§ oldu<!u kabili inkar de· nnt, tama~myetl~nm mudafaaya gayret 
'lildir. Demek oluyor ki beynelmilel ehem- etm.~klen Jbarethr. 
mi:veti haiz bir mes-le muvacehesindeyiz; Umid edelim ki Avrupah biiyiik dev· 
''" bu :veni ihdas edilen u~uller km,.mda letler, Balkanlarda hlikiim sliren zihniyeti 

Yunanistanm yapabilecegi i<!Y· kendi ta· ve dlinyanm bu ktsmmda harbden sonra 
mamivetini ve i•t;klalini, bi.itiin kuvvetile tesis edilen statiikoyu tadil maksadile ya
rr.lidaf•a etmek hususundaki azmini ifa- ptlacak herhangi te~bbiisiin ihdas edece· 
deden ibarettir. gi tehlikeleri vaktinde anlasmlar. 

Arnavudlugun i1gali neticesinde ortaya 
~tkan diger bir vaziyel de, ltalyanm, aya· 
i!tnt, ilk defa olarak Balkan yanmadasma 
atttgt keyfiyetidir. ftlvanm. Arnavudluk
ta ve Arnavudluk sahilinde, havati menfa 
atleri bulundugunu bittabi kabul etmek 
zaruridir. Fa kat, bunun boyle olmasile, 
bir memlPketi ilhak etmek hakkma •ahib 
tel~Ui edilll"•si arasmda ··~urumlar kadar 
fark vardtr. Bu hareket, ltalyaya verilmi1 
olan me~ru haklan ~ok lecaviiz etmekte 
ve ltalvanm, Balkan :vanmadasma c;ok • 

Trenaltmda 
Evvelki ak§am Samatyadan g~en bir 

banliyo treninin ate§<;isi, istasyon me. 
muruluguna Etyemez kopriisilniln ya
nmda tren yolu ilzerinde bir cesed bulun 
dugunu haber vermi§ti.r. 

Hadise rnahalline giden zabtta, cese
din tahminen 25 ya§larmda ve siyah man
tolu bir kadtna aid oldugunu gormii§tilr. 
Kadmm iki ayag, ile bir kolu kesilm:§. 
tir. Feli\ketzede kadm, yolda iilmli§tiir. 

61 inci ilkmekteb talebelerinin 

Bunlardan bilhassa (cami ve amt) la
ra dair rakamlar, Cumhuriyet devrinde 
kiiyliimiiziin fikren iki milhim inkllab 
ya~ad1gm1 ispat etmektedir. MeseHi, es
kiden cami, hamam, ~e§me gibi hayrat 
yaphrmakla vakit ge<;irildigi i9in mem
lekette bir tek san'at miiessesesinin ku • 
rulmadtgm• ve bu yilzden diger ileri 
devletlerden ~ok geri kald•gtmiZI tak • ~~----------============;;;;;:=::======::=:: 
dir eden koyliiler artJk fazla paralarmt 
cami, hamam ve ~e§me gibi para getir -
miyen hayratlara vermenin liizumsuz 
ve manastz oldugunu idrak etmi§ bulu
nuyorlar. $imdi ii<; be§ koylii bir olup 
fazla paralan varsa harman makinesi 
almak veya koylerini elektrikle aydm • 
Jarnak gibi hayat i9;n zarUJri ve ~ok el. 
zem oaln faydalt i§lere sarfetmektedir -
ler. 

Finikede bir cinayet 
Finike, (Hususi) - Bir kadm mesele

si yiiziinden Finikenin tamnmt§ gene 
pehlivanlanndan Mustafa Orner, a.rka
da§' Mustafa tarafmdan b1~akla oldiiriil
mil§tilr. Muhitinde sevgi uynadtrml§ o. 
Ian gene pehlivanm ollimli teessiirle kar
§tlanmt§llr. Katil tevkif edilmi§tir. Tah
ki.kata devam olunmaktadlr, 

. (:ocuk haftasmm. sona ermesi dolay)sile, diin 61 inci ilkmekteb talebeleri, 
Istanbul Erkek Ltsesmde bir miisamere vermi~lerdir. Y!lkanki resim .!nk!lab 
<;ocuklan. piyesini muvaffakiyetle temsil eden kil~likleri giistermektedir, 
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Ev fizigi 
Sabunlu su, kirli el veya kuma§la te

masa gelirse, kir zerreleri etrafmda sa
bunlu su filmleri te§ek.kill eder. 

Biitiln sulb cisimler, temasta bulun
duklan gaz veya mayileri satJhlannda 
teksif etmege, toplamaga miistaiddir. 
Bir maddenin diger bir maddeyi kendi 
sathmda toplamak hassasma fizik~iler 
adsorpsiyon ve i<;ine alma hassasma da 
(Bel' etmek - absorpsiyon) derler. 

Maddenin baz1 miihim hassalanndan 
evlerimizde <;ok istifade ederiz. Muayyen 
bir madde, muhtelif gaz veya mayileri 
rnuhtelif derecede adsorbe eder. Fazla 
adsorbe edilen rnadde az adsorbe edilen 
maddenin yerine g~er. 

Hindistancevizi kabugundan yap1lmt§ 
olan komiir, zehirli gazlan havadan faz.. 
Ia adsnrbe etmek hassastm haiz oldu· 
gundan zehirli gaz maskelerinde kulla
mltr. 

Bir sulb cisim, bir mayii havadan faz
Ja adsorbe ederse sulb cismin sathmda 
bir mayi filmi te§ekkiil eder, yani sulb 
sahh tslamr. 

Madenlerle temasa gelen petrol yeri
ni all.l'; ispirto da petroliin yerine kaim 
olur. Binaenaleyh bir maddenin satlun.. 
dan yag <;1kannak i<;in ispirto kullam
nz. Gene bu bassadan do!ayt filtre ka
g,dmdan g~en mahhUiin ilk klsm1 son
rakl lnS!mlarma nazaran daha suludur. 

Terziler lekeleri ~1karan lekeci topra· 
~= ya~ dsmlamt§ bir kum~ iizerine 
siirdiikten sonra benzinle ytkarlar. <;iin.. 
kii ~amur, yag, adsorbe eder, benzin ise 
halleder. Boya i§lerinde kuma§ elyaft ii
zerinde, boyanm konsantrasyonu "'k bii
yiidiigilnden dolayt teresslib hiidisesi el
yaf arasmda vaki olur. Eger bu teresslib 
boya ile 'lruma§tn maddesi arasmdaki bir 
kimyevl fii!le miiterafik olursa, inhilal 
etmiyen bir miirekkeb cisim has1l olur. 
Bu takdirde boya y1kamnca ~tkmaz, ku
ma§ solmaz.Gene bu teamiilden bir misal 
olmak iizere, inek siitii mide asidile te. 
masa gelince biiyiik kazayin par<;alan 
lop lop te§ekkiil eder. Bu pat;alan kil· 
~iik <;ocuk midesi hazmed.emez. !nek sii
tiine biraz jelAtin veya biraz arpa suyu 
kan§tmhrsa bunun online ge<;ilebilir. 
Kadm sii tiinde mevcud olan bir madde 
jelatin yerine ge~er. 

Prl. SALIH MURAT 

Bursada 

mether 

daimi bir 
a~dacak 

Bursa, (Hususi) - $ehrimizdeki diik
kanlann ak§am kapanma saatlerinin tah
didi !~in bir 'te~ebbils ve miiracaat ya. 
p1lrn1§tlr. Ticaret erbab1 tarafmdan Vi
layete yaptlan bu rniiracaat Belediye ile 
Ticaret odasma havale olunmu§tur. Bu 
maksadla Ticaret odasmda her san' at ve 
ticaret §Ubesinin iki§er miimessilin in ~
tirakile bilyiik bir toplantt yap•lml§hr. 
Toplantty1 Oda Reisi Kazrm Akiin a~ 
mt§ ve: 

- Dilkkanlarm muayyen saatlerde ka
panmasJ sthh! ve medeni bir zarurettir. 
Dilnyanm her tarafmda bu bOyle oldugu 
gibi yurdumuzun da bazt §ehirlerinde bu 
§ekil tatbik edilmektedir. 1nsamn muay. 
yen bir zamanda <;ah§tp muayyen bir za
manda dinlenmesl ayni zarnanda sthhi 
bir liizumdur. Bunun i<;in yapbgmtz mii
racaati burada kat'! §ekilde reylerinize 
miiracaat ederek tespit edecegiz. demi§
tir. 

Bunun iizerine Miifid Elbir, bunda ge<; 
bile kalmmt§ oldugunu anlatml§, 1§ Da· 
iresi amiri Avni Ankgiik de vaziyeti !§ 
kanunu ~er;evesi d•§mda kalan esnaf i
~in <;ok liizumlu gordiigii.nil soylemi§, a
zadan Ali Ferruh da Bursanm turisti.k hu 
susiyetinden bahsederek kapanma saat
lerinin yaz ve lu§ giinlerine gii.re ayn ay
n olarak tespiti Iaztm gelece~i miitale
asmda buJunrnu§!Ur. 1§ dairesi amiri bu 
rniltaleanm varid olmad1gmt ileri siire
rek: 

- Bursa bir tu.rist §ehridir. Bunun i. 
<;in umuml bir me§her a<;mak ve buraSI
m daimi surette a~1k bulundurmak miim 
kilndiir, bir turist n diikkan diikkan ge
zerek yorulmas1 dahi dogru bir vaziyet 
olmadtgma gore; boyle bir sergi pekala 
biltiln Bursa san'a~ ve ticaret alemini 
tatmin edebilir. demi§tir. Oda Reisi de 
esasen boyle bir me§herin a~tlmast dii
§iiniildiigiinii bildirmi§tir. Rii§tii Egel: 

- Bursaya turist olarak gelcnlerin 
memleketlerinde zaten dlikkanlar bovle 
rnuayyen saatlerde a~1hp kapamyor. Bu
nun i<;in onlar buna ah§km kimselerdir. 
demi§li.r. 

Bilabare Haydar Gori§. Emin Hak<;tl, 
\'e diger baz1 ticaret erbabt da konu§tuk
tan sonra dilkkanlann kapanma saatle
rinin tahdidine ittifakla karar verilmi§
tir. Tonlanhda bulunanlar: 

- Hemen derhal hunun tatbikatma 
ge<;ilsin! temenn sinde bulunmuRlardtr. 

Belediye Meclisi de son toplanttsmda 
Vilayetten hava!e edilen bu miiracaat 
iizerine yapbjtt milzakere s~nunda Bur
sada diikkanlarm ak§amlan muavyPn 
saatlerde kananmasma ve bu saatlerin 
tespiti i~in Daiml enciimPne saHihivet 
verilmesine karar vermic:tir. 

-~·-·---
Zehirli gaz tecriibeleri 

istanbul itfaiyesindcki gaz kursu niha· 
yet buldugundan cuma giinii zengin bir 
programla davetliler huzurunda zehirli 
gaz tecriibeleri yap•lacaktt.r. 
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Diin yaollan milli kiime ma~lar1 
• 

lstanbulda Fenerbahfe Demirsporu 4- 1 majliib etti 
lzmirde Ate§spor da Vefa takzmzna 6- 0 genildi 

' . 

Demirspor kalesine yaptlan go! 

Ankara §ampiyonu Demirspor, diin i-[ futbolculann ferdi hiicumlan ekseriya 
kinci magmr F ener stadmda F enerbah- F ener kalesine kadar uzamyor. 
~e ile yaph. Havanm Cumartesiye nis- Yirminci dakikada Fikret sol a~Iga 
be ten daha giizel olmaSI, F enerin yem- ve Basri sag i~e. N aci ortaya gelerek 
ye~il sahasrnr yedi bine yakrn bir seyircile F ener hiicum hattmda bir degi§iklik ya
doldurmu§tu. prldr. Bu malarda Basri kendisini kale-

Muay~en saatte evvela Demirspor ve cile kar§I kar§Iya brrakan miikemmel bir 
onu takiben F enerbah<re sa hay a ~rkti!ar go! fnsall ka<rndr. 
ve mutad merasimi miiteakrb kar!rhkh Otuzuncu dakikada Demirsporlu ls-
yer alddar. kenderin 30 metreden attrgr c;ok giizel bir 

Demirspor: Ismail • Cazi, $evket . §iit de avut oldu. 
Ibrahim. Ibrahim, Salih • Zekeriya, A- Ankarahlann baz1 ferdi hiicumlari gii· 
rif, iskender, Orhan, Zeki. zel oluyor fakat bir giin evvelki gibi an-

F enerbah~e: Hiisam - Ya~ar, Lebib - la1arak oymyamryorlar. Pas! an kontroi
Ali Rrza, Esad, Re1ad - Fazrl, Naci, suz ... 
Fikret, Rebii, Basri. Buna mukabil Fener takrmmda umu· 

Hakem: Halid Galib. mi bir ahenk goze c;arpryor. Y almz hii-
Demirspor takimi, bugiin kadrosunda cum ·'hattmd,. Basri •ve miida~aada ,y,... 

degi§iklik yapmijll. Bu degi§iklik miida- 1ar fena oynuyorlar. Fener hiicum hath
faa hattmda goze <;arpryorc:lu. Hiicum nrn i'stinad nolctas1 ve biltiin tehlikeli hw 
hattmda, hasta alan en iyi oyunculan cumlarm amili Fikretle Rebii ... 
Orhandan mahrum bulunuyorlardr. Birinci devre, F ener hakimiyeti alhn-

Oyuna F eoerliler ba,ladi. Ilk hiicum da I • 0 bitti. 
Fikretin "k' bir 1iitile avut oldu. O,.iincii ikinci devrenin ilk dakikalan miite
dakikada sol dan uzanan bir hiicumda kabil hiicumlarla ge~ti. Fa kat F enerlrle
Rebiinin, arkadajiDJ bulan giizel bir pa- rin hiicumlw daha tehlikeli oluyor. Ni
sml N aci vole bir 1iitle Demirspor agla- tekim, be§inci dakikada soldan F ener le
nna takti: F enerin birinci golii... hine bir favul oldu. Bu ceza vuru~unun 

Dakikalar ilerledik~e oyun <rok seri bir Demirspor kalesi oniinde tevlid ettigi ka
cereyan fakib etmege ba§ladr. Ankarah TI!Ikhk esnasmda Ali Rrzanm giizel bir 

r 

Maktan heyecanlt bir safha 

Kapr aralandr. Deminki yajhca kadm, 
•Iinde bir kahve tepsisi i<reriye girdi. 

Muhtar lejckkiir etti: 
- Zahmet ettiniz !.. 
Diye fincam ald1. Sonra: 
- Behice HammefendJ, uzun uzun 

rahatSiz olmasmlar. Kendisini §oyle biraz 
goriip gidecektim. 

Kadm, ~Ikarken: 
- $imdi geliyor, efendim. 
Dedi. Gene oyle kap1y1 c;ekti. 
M uhtar, kahve fin cam elinde, dii§ii· 

ne dii§iine dolajJYordu. Konsolun iistiin
de iki tane resim c;erc;evesi vardr. ~oyle 
igildi. Y akmdan baktr. Ke.kin bakr1h bir 
adam, koltuV,a oturmu§, kucagma dart be§ 
ya§mda bir k1z c;ocugu almr;, yanrba11n· 
da da on on iki ya1mda bir erkek c;ocuk 
duruyordu. Muhtar, Mua!layr gozlerin
den tamdr. Bu adam da mutlaka babaSI 
olacaktr. Basmt onun gogsiine dayam11, 
ziimriid bak;~h gozleri daha o zamandan 
parrldryordu. Muhtar, uzun uzun baktr; 
gozlerini Mualla ile babasmdan ayua· 

mryordu. Sonra, ayakta duran erkek <rO· 
cuga ma geldi. Bu da onun karde§i ola
caktr. ~oyle bir bakrp gec;iverecek gibi 
iken birdenbire durdu. ~erc;eveyi ald1. 
Pencerenin oniine kadar geldi. l§tgtn o
niinde iyice baktr: 

- Bu ~ocuk birine benziyor. 
Diye dii1iindii. 
Onun da oyle, Muallamnkiler gibi, e1i 

az bulunan gozleri vardr. Hem hrde§i 
gibi ince, hem §eytanca bir bak11; hem 
de babasrmnki gibi keskin, hnc;m gozler ... 

Muhtar, bu gozleri bir yerde daha 
gormii§tii. Hem de pek yakmd<!, hemen 
IU son on on be; giin ic;inde ... 

Birdenbire titredi: 
- Kuyumcu Y ervanlln diikkanmr 

soy an gence nekadar benziyor? 
Diye soylendi. 
~oyle boyle bir benzeyi§ degil hem 

de ... 0, iste... 0 giin Haydara bakar
ken: 

- Ben bunu bir yerde gordiim ama ... 
Diye dii.§Unmii§, fakat .onu ku§kulan-

r Milli kiimede puvan vaziyeti I 
Mac; AttJgr Yedigi Galib Berabere Maglub Puvan 

Ankaraglicii 8 24 10 6 1 1 21 
Fenerbah~e 6 16 6 5 0 1 16 
Demirspor 6 13 9 3 1 2 13 
Vefa 7 18 14 3 0 4 13 
Be~ikta~ 6 13 6 3 0 3 12 
Ate~spor 8 6 27 1 1 6 11 
Do!:anspor 6 9 23 1 1 4 9 
Galatasaray 5 7 11 2 0 3 8 

jiitii F enere ikinci golii kazandndr. r Cirkin bir hadise 
F ener hiicumlan <rok tehlikeli bir jekil Ma~m ikinci devresinden itibaren ted-

almaga ba§ladr. Bilhassa Fikret • Rebii riel surette ba§hyan liizumsuz bir asabi
kombinezonu, Ankarah miidafileri ~ok yet oyunun nihayetinde ~irkin bir hadise
~·h~mak mecburiyetinde bnakryor. ye sebebiyet verdi. Ma~ nekadar asabi 

14 iincii dakikada ortadan sola uzanan ve sert bir hava i<;;ndc cereyan ederse et
topu Fikret yakalad1 ve oniindeki miida- sin oyunun bitmesile bu asabi ve sert ha
fii atlatarak yerden Silo bir §iitle topu vanm da neticelenmesi icab eder. 

Demir~por kalecisinin bir kurtall§l 

ii~iincii de fa Demirspor kalesine soktu. Diin F enerli F azrhn misafir tak1m o-
Bu galle F ener, galibiyeti garanti et- yunculanndan iskendere vurdugu yum

mi§ bulunuyordu. Bu malarda F az1l mii- rugun affedilecek bir hata olmadri!;r ka· 
dafaaya ve miidafaada hi<r muvaffak o- naatindeyiz. Bu hadise giize1 bir ma~ 
lamryan Y ajar da sag a~Iga ge<rti. Fa- seyreden seyircilerin iizerinde bariz bir 
kat ii<; gal yapan Fenerbahce tak1m1 yir- tesir uyandndrgmr gordiik .. Misafir o -
minci dakikadan sonra olduk~a kanjik yuncunun sebebiyet verecek bir hareketi 
bir oyun <;Ikarmaga bajlami§tJ. neticesi bu <;irkin hadisenin tahaddiis et-

Be,ikta~: 3 • $i,li: 2 l sonra 7-1 galib gelmi§l... 
Diin sabah Seref stadmda Be0ikta~ - Topkap1, Arnavudkoy: 1 ~ 1 

Si,Ji takrmlan hususi surette kar;rla;mr~- HilCil, Kurtulu,: 3 
lardn. Ma~ ~ok hararetli olmu§tur. Sii • Fenerbah~e stadmda Beden Terbiyesl 

Yirminci dakikadan sonra miiessir hii- tigini kabul etsek bile gene kabahat yum
cumlar yaomaga ba§hyan Ankarah mu- rugu vuran oyuncudadn. Bu .;irkin ha
hacimler, F ener kalesini iistiiste mute ad- diseye zab1ta da el koymu 0 ve hadise 
did defalar tehlikeli vaziyete soktular ve Adliyeye intikal etmi§tir. 
yirmi be~inci dakikada lehlerine verilen Hakem Halid Galib, ikinci devrede 
bir firikiki sag i~ Arif giizel bir kafa vu· bashyan miitekabil sertlige elindeki sala
ru~le F ener kalesine soktu. . hi;ete day anarak kat'i miidahalelerde 

Oyun yavaj yava1 sert bn cer~yana bulunsaydr daha ilk zarnanlarda bu asabi 
siiri.iklenmege ba,lami§Il. Miitekabrl fa- havanm oniine ge~ebilirdi. Oyunun imti
vullann _bir ltt&miDI hakem gormiiyordu. dadmct mi.iteaddid yanh~ ceza vuru~lan 
Bu vazryet oyuncularm sert oynamala- verdigini de gordiik. Diinkii ma~ta Ha

fiDl l!:o~ay~a~trnm~\1, , , lid GL!ibl i~in umumiyet itibarile muvaf-
25 mer dakrkada soldan yaprlan bn fakiyetsizdi denebilir. 

leymaniye]i oyuncularla takviye edilmi; 
olan Si1li olduk~a giizel oynarnr0hr. Ne

ticede Be~ikta; 3 - 2 rna<rr kazanmaga 
muvaffak olmu0tur. 

Kurtulu,: 6 • Pera: 3 
Gayrifederelerin bu iki kuvvetli takr • 

mr..i_a diin sabah Taksim stadmda kar-

;rla~mr;lardn. Butiin tahminlerin hilafr • 
na, hakim bir oyun tutturan Kurtulu§ 
Perayr 6 - 3 maglub etrni;tir. 

Anadoluhisar~: 7- Kad1koyspor: 1 
Bolgenin tertib ettigi ikinci lik 

kar0rla~malanndan biri olan bu miisabakrr 
milli kiirne mac;mdan evvel Kadrkoyde 
oynanrntjhr. 

Anadoluhisar ~ok hakirn bir oyundan 

kupaSI i~in oynanan bu muhtelitler ma<;m· 

da Hila!, Kurtulu§ hakim bir oyun tut .. 

turarak santrforlan Hakkmm ayagile ii<! 
gal atmi§, son dakikalarda T o_pkapr, Ar· 
navudkoyiio athgr bir gole kar§I rna~1 3-1 
ko.zanmaga muvaffak olmu§tUr. 

lngiltere Kral kupas1 finalini 
Portsmouth kazandt 

1mparatorluk stadr olan Wembley; 

stadyomunda Krahn da bulundugu yii:~: 

bin ki§ilik bir seyirci kiitlesi oniinde Port~ 

smouth • W ohverhampton takrmlar\ ara • 
smda oynanan Kral kupast finalini biitiin 

tahroinlerin hilafma Portsmouth takuru 
4·1 kazanmi§br. 

hiicumda Fikretle Rebii giizel b~~ ?eplas: Hakemlerimizin boyle miihim ma<;lar
man yapttlar ve topu alan Rebn ISabeth da <;ok dikkatli olmalan lazrmdn. Milli 
bir siitle F enerin dordiincii goliinii ~apt1. kiime ma~lan, ]ik ma<;lanndan daha 

Zilede sevindirilen ~ocuklar ) 
. Bu golden sonra oyun kan§~k br_; §e· ehemmiyetli ve §iimulliidiir. Hakemlerin 

krl almijii. F enerbah~e. ba_sladr~I musp~t bilerek veya bilmiyerek yapacaklan hak
oyunu oynamryarak sert bn tabrye tetbrk stzhklar, iki sehir futbolculan arasma 
ediyor, Ankarahlardan ajagr kalmak is- derin bir husu~et sokabilir. Hakernleri • 

femiyorlar?r. .. .. . . miz, kendilerine giivenemedikleri ma~la • 
Hakemm gozunden ka~an, 1k1 tarafm nn idaresini kabul etmezlerse daha dii • 

cezayr istilzam edecek miiteaddid hare- rust hareket etmi§ olurlar. 
ketleri, oyuna daha fazla kan§Ik ve as a- V ef a diin lzmirde 6 • 0 
b1 bir cereyana siiriiklemi§ti. Oyunun • • 
bundan sonraki kiSmi karsrhkh bir ~eki1- gahb geldt 
me halinde devam ederek 4- I Fenerin Izmir 30 (Telefonla) - Vefa taktmi 
galibiyetile neticelendi. bugiin Altmsporla kar§rla§II. Vefa; §U 

ilk devrede F enerbah~eliler, Ya~arla kadro ile oynadr: 
Basri miistesna, giizel bir oyun ~1kard1- Safa • Lutfi, Vahid - Siikrii, Hakkr, 
Jar. Ya§ar idmanstz ve agndr. Biitiin Siileyman - Adnan, Sulhi, Cazi, Muhte
vurujlan falsolu idi. Basriye gelince biitiin §effi, Necib. 
oyun imtidadmca fen a oynad1. F ener- ilk devrede Muhte0em ve Gazi iki go! 
bahc;enin diinkii oyunda muvaffakiyetine attrlar. ikinci devrede Sulhi ve Gazi iki 
ba1hca ami! olan bir 1ey de yerden isa- gol daha yaplllar. Izmirliler de kendi ka- Zile, (Hususi) - Zilede <;ocuk esirge. 
betli paslarla oynamalandn. lelerine bir gol attrlar. Sulhinin athih ye- me kurumu programh ~ah§malarile bir 

Dernirspor takrmr ise, diin de ~orerek dinci golii hakern, hakSizhk ederek say- ~k fakir ~ocuklann ellerinden tutmak-
oymyamadr. Pas! an gayrimuntazam ve mad1. tad1r. Bu sene 70 ~ocuga muntazaman ye-

D.. 1 h l"f 1 mek vermektedir. Bunlarm basta olan-~ok defa isabetsizdi. Ba~hca meziyetleri un yap1 an mu te 1 mar ar " larmm tedavisini de kendi lizerine al. 
nefesli ve enerjik olmalandn. Esasen Diin muhtelif sahalarda resmr· ve hu- mr~trr. Bir sene i~inde 60 ~ocugu tedavi 
gayrete dayanan hiicumlan bunu gos- sus! bir~ok futbol kar;tla;malan yaprl • ettirmi~tir. Hiisnii niyetle ~ah§an bu he
teriyordu. mr0hr. Neticelerini a0agrya yazryoruz: yet, gelecek sene i~in daha esash hazrr-

dnmamak, uyandumamak ic;in sesini ,.,. 
karmamr;t1. Anlajilan Haydan da Mu
allaya benzetmij, onun i~in tamyacak 
gibi olmu§tu. Simdi biitiin bunlar bir a
raya toplamnca hepsi aydmlamyordu. 
Demek ki Mualla, kuyumcu diikkanm

da kar1rlanna c;rkan hmrzlardan birinin, 
hem de eleba§IIanmn karde1i idi. Buna 
biraz iiziiliir gibi oldu. Sonra birdenbire 

gozleri, ac1 acr panldad!. ~imdi artrk, 
bu ~ahmmdan yanma vanlm1yan daktilo 
hamm, oyle eskisi kadar yiiksekten allp 
tutamryacakll. Karde1inin bir hnSiz ol
dugu duyulmasm, ortaya <;rkmasm diye 

korkacak, ba§Int igecek, Muhtar da ona, 
her istedigini yaptnabilecekti. 

Kapr ac;rldr. Muallanm annesi ic;eriye 
girdi. Muhtar, kendini topladr. 1gildi, se
lamladi. Behice Hamm: 

- Safa geldiniz, diyordu ,niye ayak
ta duruyorsunuz, §oyle buyursamza ... 

Ona yer gosterdi. Kendisi de oturdu. 
Sonra: 

- Sizi dinliyorum. 
Demek ister gibi durdu. Yiiziine bakll. 
Muhtar: 
- Gec;mi§ olsun hammefendi, diye 

soze ba§ladr. Epeyce rahatsrzhk ge~ir
mi,siniz. Duyduk. Pek iiziildiik. Simdi 

de boyle bir zamanda ba§miZI agntaca
grm i~in af buyurunuz. Fa kat hem gec;
mi§ olsun demek, hem de sizinle biraz 
daha yakmdan te§erriif etmi§ olmak i
c;in bu kadar saygJsrzhgr goze aldrm. 
Benim adrm: Muhtar ... Belki duymu1 
olacaksmrz. Mualla hanrmm c;ah§l.!gr §ir

kette, idare meclisi reisi ... 
Kadmcagrz biraz toparland1. Muhtar 

gibi pek azametli, pek saltanath diye adr 
~rkmi§ bir adamm, durup dururken bura
ya kadar gelmi1 olmasmdan la§ndr. Bi
raz korktu da: 

- Acaba ne var, ne oldu?.. 
Diye dii§iindii. Dudaklannm arasm

dan belli belirsiz, duyulur duyulmaz bir
kac; soz dokiildii. 

Muhtar: 

- Sizi uzun 'llzadrya rahatsrz etmi
yeyim, hammefendi, diyordu. Mualla 
Hamm, pek iyi bilir; belki bir maSI gel
mi§, size de anlatmijiiT; §irkette c;ah§tigi 
§U birkac; sene ic;inde kendisini hepimize 
sevdirdi. ~ah§kanhgi, terbiyesi, sessizligi, 
inceligi, 1irketteki biitiin arkada1lanm ona 
bagladi. Onun bu degerine kar§rhk, nasrl 
diyeyim, biz de ona §irketi sevdirmege 
c;ah§llk; mas1 gelince ayhgmr artnmak, 
ikramiye vermek gibi, <rah§an her memu· 

ra yaprlacak yardrmlarla ... 
- Eksik olmaymrz, beyefendi. Kr

Zlm da bunu her zaman sayler. Sizden 
gordiigii iyiligi anlata anlata bitiremez. 

- Rica ederim, efendim, iyilik de
g;J, §irket de ona karjl borcunu odiiyor
du. Daha sonra, senelerce bir c;all altm· 
da c;ah§a c;ah§a anladrm ki Mualla Ha
mm yalmz iyi bir memur degil, her ba

krmdan e§i bulunmtyacak bir gene krz· 
dn. ~ok faziletli bir yaradih§I var. Oste
lik siz de kendisine ~ok saglam bir ter
biye vermi1siniz. insanlarm degeri, yara
dih§lanndan daha <;ok, naSI! yeti§tirilir
lerse ona gore ortaya c;rkacagma gore kJ
zmrza bakarken sizin de nekadar kibar, 
nasrl gormii§ gec;irmi; bir hammefendi 
oldugunuz anlajrhyor. Siz de Mualla 
gibi bir 'krz yetijtiren bir annesiniz. Onu 
bugiin herkesten iistiin gosteren terbiyeyi 
siz vermi§siniz, demektir. Boyle bir gene 
krz, yrllarca bir 1irkette c;alr1a <rah1a yip· 
ramrsa pek yazrk olur. 

- Ne yapayrm efendim, ben de is
temiyorum ama elden ne gelir?.. Bu 
zamanda kimseye boyun igmeden yaji· 
yabilmek i~in biraz daha di1imizi srka· 
cagrz. Sonrasma da Allah kerim ... 

- Ben de bunu soylemek istiyorum, 

' " l 
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lanmaktad.Ir. Zilede himaye heyetler1 
ba§lannda rnaarif rnernuru ve ba§iigret-. 
menler olmak §artile 100 kadar fakir ~o
cugu giydirrni§lerdir. Bundan ba§ka Zi.. 
le hukuk hakiminin hamiyetli kayinval
desi ba§tan ayaga kadar 18 ~ocugu giy· 
dirmekle sevindirrni§tir. Gonderdiilim 
resim, sevindirilen ~ocuklardan bir k.rs. 
mmr gostermektedir. 

zaten ... Mualla Hanrmrn yeri, bir ailo 
ocagtdiT. 0, ancak bir yuva kurmak ic;in 
yaratrlmr§llr; biitun giio yaz1 makinesinin 
ba§mda parmaklarmr orselemek, bir yr• 
gm kaiitdla beraber kendi gonliinii de ka• 
rartmak i<rin degil... 

Behice Hamm, demindenberi hep iiy· 
le Muhtarm buraya kadar nic;in gelmi1 
olabilecegioi, sonra da biitiin bu sozlerin 
arkasmdan ne <rrkacagmi anlamadan din
liyordu. ,Simdi art1k, i§in ucu nereye va• 
racagmr sezdi; ic;inde derinden derine bir 
iiziintii krvrandt. 

Muhtar, buraya gelince ba§tnl online 
igdi. Oylece biraz durdu. Sonra, yeniden 
ba,ladl: 

- insanlann kendi kendileri i~in soz 
soylemeleri pek c;irkin olur. Onun ic;in 
ben de, §oyle yeti1tim, boyle ya§adrm, 
1unlan yaptrm, bunlan yapacagrm, diye 
ba,mrzt agntmak istemem. Ancak, ou 
kadarcrk olsun soyliyeyim ki, bana uzak
tan bakanlar, beni uzaktan uzaga tam· 
yanlar pek aldamrlar. Zaten, yakrndan 
tamyan da yok gibidir. Bu bakrmdan 
pek yalmzrm, hammefendi. Dedigim gi
bi oyle dr§andan gorenlerin i<rinde belki 
bana imrenenler bile olur. 

<Ar~aSI tJGrl 



CU!IlUURIYET 

az i~in lngiliz modalart 

, 

Beyaz organdiden klo§ etekli bir gece elbisesi. Ozerin
deki tezyinat pembe kordeladandir. Korsai kismi siyah sa
tendendir. Arka ve omuzlar tamamen dekoltedir. 

Laciverd alpaktan bolerolu bir giindiiz elbisesi. kinde 
dante! bir kombinezon vard1r. Y aka o kombinezonun hususi 
§ekilde yapiimi! iist kismmm di§ari <;Ikmasile viicude gelmi1tir. ....... ········ ............................ ················ ·············· .................................... ········ .................................................................. . 

Yaz bocek~~ri I Sinirlenmemek ~areleri 
Y az, hi~ §iiphesiz ho§ mevSimdit ama, 

onun da tadm1 ka~nan baz1 miinasebetsiz 
hayvanlar vardit. Malum ya, martm ii
~iincii haftaSindan itibaren biitiin ha§ere
ler meydana ~1karlar. Hususile yazhk 
ikametgahlanmizda bunlar, kendilerile 
lay!ki v~~hile miicadele edilmiyecek olur· 
sa, pek miiz'ic vaziyetler ihdas edebilir
ler. Onun i~in s1k Sik antiseptik maddeler
den birini tulumbaya doldurarak her ta· 
rafa Sikmab, eger ko1k ah1ab ve fare de 
mevcudsa icab eden yerlere fare zehirleri 
koymab, fakat bunlarm ~ocuklar ve ehli 
hayvanlar isin bir tehlike te1kil eylememe-

etmek Asabmiz1 teskin 
maddi ve " 

i~in ittihaz edeceginiz 
ba~hca tedbirler manev1 

Biz, kadmlar erkekler nazannda da
ima hirer sinirli addediliriz. Buna kizma
YJDIZ. Ciinkii sinirliler ekseriya fazla 
hassas olanlardit. Fakat bazan hayatta 
kadmlardan ~ok daha sinirli erkeklere de 
tesadiif olunmaktadit, 

Sinirlilik insana ya cihanm gidi1inde 
umumi bir buhran has1l olmaSI yahud da 
kendi hususi i1lerinde bozukluklar, aksi
likler viicude gelmesi yiiziinden basar. 
Bundan miimliiin mertebe korunmak i~in 
maddi ve manevi olmak iizere iki k1sun 
~reler mevcuddur. 

Maddi ~<•relerin ba1mda su tedavisi 
gelir. Hayabn kaynaklanodan biri olan 
suyun asabt yahjt:nnak hususunda bir -
<;ok faydalan vardu. Sinirlerinizin mu • 
vazenesi bozuldugu zaman hemen ban
yoya ko~arak du§un altma girmek ve da
yanabileceginiz derecede s1cak suyu en
senizden itibaren belkemiginizin iizerine 
dart bet dakika kadar akar b~takmak 

sine dikkat eylemelidir. Sineklere kar11 en miikemmel bir devadu. Ei!er bundan son
iyi ~are onlan herhangi bir vaSita ile mer- ra umumi bir soguk du1 alabilirsemz da
hametsizce imhaya gayret ehnek, i~eriye ha biiyiik bir istifade ederseniz ama, 
sineklikler koymak, pencerelere teller herkes bunu yapamaz. 
m•hlamaktu. Hatta bu suretle, sivrisinek, Sayed evinizde du1 yoksa bu ameli
kelebek ve sair u~ucu bOceklerin de sizi yeyi bir boru veya bir siingerle temin et
rahatSiz ehnemelerini temin edebilirsiniz. mege <;ah1m1z. 

Hamamboceklerine ve kanncalara kar§I Tenebbiih halindeki sinirlilige bu tav
komiir tozile kari§tmlmij zeytinyagi mah· siyemizin lathib miiessir olacaib gibi hal
lutu bulundurmak faydahdu. Siimiiklii- sizlik ve iimidsizlik §Cklindeki sinirliliil;e 
biicekler ise sulb haline konmu§ alkol kar11 da mutlaka soguk su duju tatbik et
komprimelerile imha edilirler. mek gerektir. Soi!uk su du1u yapt1ktan 

Anlar ve e1ekanlanm heyecanh hare· sonra kurulanmamah, el ayasile viicud 
ketlerle kovmaya ~ah11tsamz muhakkak iizerinde masaj yaparak suyu gidermeli, 
sizi wkarlar. Yammzdan kendiliklerinden hemen yataga girip istirahat ehneli, bu 
~ekilip gitmelerini temin edecek 1ekilde Sirada geni1 nefesler al.p vermeli ve zih
hareket ederseniz, yani onlara dijanya nen de kendine «bu du0 bana iyi gele • 
~·kmalan i~in bir mahrec tedarik ederseniz cek !» diye !elkin yapmal.d1r. 
kat'iyyen fenahklan dokunmaz. Kii~iik Uykusuzluga hr11 da en iyi <;are 
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Y•lanlar ve kertenkelelerden kat'iyyen guk su ile ugmaktu. Bir kese veya bir tu
korkmaymiz. Ba1lanna basarak oldiirii· valet eldivenini soguk suya bahrarak bu 
niiz. Biiyiik yiianlan ancak bir sopa ile i! miikemmel yapiiabilir. Kuruland1ktan 
ba•ma vurarak imha etmek kabil olabilir. h 1 d y k ' sonra emen yahna 1 It. ata ta ar • 

Allah saklasm, bir y1lan tarafmdan so- kaiistii bajml ve ayaklanm yere degdirip 
kulacak olursamz hemen doktor ~agmp belini yiikselterek bir miiddet durmak ve 
serum yaphrmah ve doktor gelinciye ka- dinlene dinlene bu hareketi birkac kere 
clar da yaray1 biiyiitiip kanatmahdit. tekrar elmek uyku getirme ~relerinden 
AgZimzda hi~bir ~iz1k ve yank bulunma· biridir. 
d•gma eminsemz zehiri emmek de iyi bir F azla ka~1rmamak suretile §ekerli ve 
~suldiir. (:ocuklarda muhakkak ve bii - yagl. maddeler yemek de uyk~s~z.lu~a 
Yiiklerde ise yiizde elli oliime sebebiyet I karjl bir devadlt. Korkma}'IDIZ SIOitli za
Vermeleri ihtimali oldugundan bu tedbir- manlanmzda ~eker ve ya~ sizi !i!manlat
lcri kat'iyyen ihmal etmemelidir. maz. Yalmz her oviinde hafif yemek, 

···················································••••••••• mideyi ziyade doldurmamak, ikindi kah-

Kunduralarimiz * Liistrm kunduralara kat'iyyen f.r~a 
lirmeyiniz ve siirdiirmeyiniz. Onlan IS· 

lak bir bezle silmiz ve kurulay1p iizerleri· 
ne beyaz krem siirdiikten sonra yiinlii bir 
~zle parlatm1z. . * ~amurlu kunduralann kirliliklerini 
b1r tahta par~asile ~Ikanniz. Bu hususta 
kat'iyyen b1<;ak ve demir kullanmaymiz. 
Yiizlerini kesersiniz. , * Ayai!Imzdan (Ikam ~·karmaz on· 
•n hemen kahba koyunuz. Kahbm11 
' 0 k•a i(eri<ine kag1d llkm I * Gerek Sihhat gerebe ekonomi ~Wk
"•ndan hergiin ayni kundurayi giyme· 

valtismi kat'iyyen ihrnal ehnemek laz•m
dit. Bir de sofrada keder ve heyecan ve
rici mevzulara temas etmemek gereklir. 
Boyle va1.iyetler hazimsizhk, binnetice de 
uykusuzluk verir. 

Sinirlenmemek i~in almacak manevi 
tedbirlerin de maddi carder kadar ve 

mek gerektir. Daima degi§tirmelidir. * Kunduralarinizi yatak odas1 ve 
mutfak gibi yerlerde temizlemeyiniz. 
Mikroblar, tozlar yiyecegin, i~ecegin i~i
ne kanjlt, <;arjaflarm, yataklann iistiine 

konar. Onlarm tuvaletini kabine, balkan, 
pencere yam gibi yerle:de yapmamz mu
vafik olur. 

-belki onlardan daha biiyiik tesirleri mev-
cuddur. Esnemek, siikunet, nej' e ve giil
mek bunlann ba,hcalandu. 

Sinirlenmeil;e yiiztuttugunuz zaman 
sanki uykunuz gelmi1 gibi esneme~i da • 
vete cah§mak bazan onu pek kolayhkla 
gelire<bilir. Giiliinc piyeslere, filimlere git
mek, eglenceli kitablar okumamn da ne1'e 
ve kahkahayi celbedecegini aynca soyle
mege liizum yoktur, zannederim. Ac•k
hava gezintileri de ~ok iyi bir netice ve
rir. F akat en iyisi bunlan yaparken zih
ninizdeki biitiin dii1iince ve endi1elerden 
kurtulmaya cal.jmak, istikbale aid «ya 
joyle olursa .. Y a boyle olursa .. » tarzmda 
1iipheli proieler kurmaktan <;ekinmek la
Zimdit. Bugiiniiniiz ho1 ge<;ti ya, onu en 
biiyiik saadet sayrnahdit. Hayatta ertesi 
giiniinden kim emindir. Hi<; kimse .. 0 
halde gam1 ferday1 anmaya liizum var 
m1? .................................................. ······ .... 

Yeni ~apkalar 

Parisin kibar kiSminm toplanh yerle
rinden olan yan§ mahallinin birinde go
riilen bu §apka kadife iizerine yap1lan ~ok 
mahirane tezyinatla viicude getirilmi§tir. 
Cidden ~ok kibar durmaktadu, 

V ar~ovada miihim 
bir toplanh 

[B<Utaraf11 I11CI sallflttfll 

Pat ajanSI fU cihetleri tasrih etmekte
dir: 

I - Polonya hiikfunetine bu kabil 
hi~<bir muhhra verilmemi1tir. 

2 - Polonya - lngiltere itilafi, Po -
lonyanm Dantzig'e ve Leh koridorundan 
ge<;ecek otomobil yoluna miiteallik olan 
Alman mutalebati muvacehesindeki va • 
ziyeti malum oldugu bir anda akdedil • 
mi1tir. 

3 - Leh hududlannm 2S sene miid
detle garanti edilmesine miiteallik olan 
diger Alman tekliflerine gelince, Polan· 
ya hiikilmeti Ray§lag'm a<;IImas~ndan ev· 
vel Alman hiikilmetinden kat'i hi<;bir 
teklif aim I§ degildir. 

Miihim bir toplantr 
Var§ova 30 (a.a.) - Diin ak§am Ri

yaseticumhur §atosunda Reisicumhur 
Ignace Mosciki ile Mare§al Edouard 
Smigly ve Beck, bir gorii1me yapmi§lar· 
d1r. fyi malilmat almakta olan mehafile 
nazaran bu gorii§me, Hitler'in nutkunun 
tetkikma ve oniimiizdeki hafta bidayetin
de Almanya mutalebabna Lehistan tara
fmdan verilecek olan cevabm ihzarma 
hasredilmi§tir. Bundan ba1ka Beck'in 2 
mayiSta bir nutuk soyliyece~i ve bu nut
kun Polonyamn Almanyaya verece~i ce
vabi ihtiva edecegi haber verilmektedir. 

Mussolini ile Hitler'in nutuhiart 
ara1mda bir mukayeae 

Var§ova 30 (a.a.) - Hitler'in irad 
etmi1 oldugu nutkun haricdeki tesirlerini 
biiyiik bir alaka ile takib etmektt o'an 
Polonya gazeteleri, ltalyan efkan umu
miyesinin biraz ihtiyath davranmakta ol
dugunu gosteren ltalya haberlerini by
detmektedirler. 

Gazeta Polska'nm Roma mul,ab:ri, 
Hitler'in nutlr.ile Mussolini'nin nutkl: ara
smdaki benzeyi1 noktalarile aynli1 nvk
talanm gostermege ~ah,maktadu. Ben
zeyi§ noktalan, funlard~r: Her iki nutuk 
R'lllvelt'in beyannamesine verilmi1 olan 
menfi bir cevabdu ve her ikisi de muh
telif tabirlerle Roma - Berlin mihveriJin 
tesaniidiine itaret etmektedir. 

Fa kat iki aynh1 noktaSI vardu: 
I - Mussolini'nin nutku, ftaly>nm 

muslihane temayiillerinden ni1an ''ermek
tedir, halbuki Hitler'in nutkuna 1ngiltere 
ve Polonya ile serbest~e akdedilm.§ olan 
itilaflarm feshi hakim olmu§tur. 

2 - Mussolini, lngilterenin ftalyan 
menafii muhitinde Yunanistana garanti 
bah,edilmesi suretindeki harekete karji bir 
aksiilamelde bulunmamaktadu. Bilakis 
ftalya, bizzat kendisi bu memlelwe i!•· 
ranti vermege 1itab etmi§tir. H1tl<r ise, 
lngilterenin diplomatik hareketine ik: mu
ahedeyi feshetmekle mukabele eyleml§· 
hr. 

Leh gazetelerinin nefriyatr 
Varfova 30 (a.a.) - Biitiin Polonya 

matbuahrun Hitler'in nutkile Polonya ta
rafmdan reddedilmi§ olan Alman muta
lebah ve Almanya tarafmdan Alman • 
Leh itilafmm feshedilmesi kar§I5:nclaki 
hath hareketinde ittifak vardir, yaJn.z :fa
de itibarile ufaktefek baz1 farklar me1 • 
hud olmaktadit. 

Biitiin gazeteler, Alman idcllllar.nm 
esasSiz oldugunu yazmakta ve Po'Gnya
nm, Leh milletinin 1eref ve hay•iyet:le 
miitenasib yeni esaslara istinad ede:~1< iyi 
kom§uluk miinasebetleri tesisini a•7U et
mekle beraber, menfaatinin hi~bir ve~
hile ihlal edilmesini kabul etmiy•ct~ini 
yazmaktad~r. Romanya, hi~bir tazv:~ a· 
niinde serfiiru etmiyecek ve siikilnet:ni 
muhafaza edecektir. 

Sosyalist Ludowy, vaziyette bir degi
§iklik olmadigi, biitiin diinyanm miit•
yakkiz buhmdugu, Almanyan1n dal.a zi
yade miinferid bir vaziyete geleceg1 mii
taleasmi serdetmektedir. 

Polonya muzakereye girmege 
haztrdtr! 

Var§ova 30 (a.a.) - «Privat Presse» 
ak§am niishalannda Hitler'in nutku hak -
kmda yanresmi mahiyette bir makale ne§· 
rehnektedir. 

Makalede ezciimle §oyle denilmekte· 
dir: 

«Polonya ademi tecaviiz paktmm fes
hedildigini ogrenmi1tir ve Alman - Leh 
miinasebetlerinin yeniden tanzimi i~in mii
zakereye giri§mege hamd1r. Y almz nok· 
tai nazarinm degi1miyecegini kar11 tarafa 
ihtar ed.er. Bununla beraber Polonya ile 
Almanya arasmda emniyetin sarsilmasmi 
intac eden halihamdaki vaziyetin iki 
memleket arasmda yapiiacak miizkereler 
i~in miisaid bir hava te§kil ettiginden §Up
he etmekteyiz.» 

Lehistanda bir milyon asker 
ailcih alttnda 

Var§ova 30 (Hususi) - Resmen bil
dirildigine gore, Lehistan hiikumeti ihti -
yatlardan alt1 yiiz bin askeri silah altma 
almi§hr. Muntazam kuvvetlerle birlikte 
halen silah ahmda bulunan askerin say1s1 
bir milyondur. 

SAGLIK NOTLARI 

Tren giizergahlarmdaki evlerin yiizii 
kapkara olduguna gore, maden 

cigerlerini dii~iinmek insana korku 

komiirden 
iunelesinin 

• ver1yor ... 

Hekimler hemen hergiin sayler durur
lar: <9ehirlerin havaSI tozlarla, duman -
!aria berbad ediliyor.» 

Onlarm bu sozlerini yeller savurur, 
tozlar, dumanlar gene havada kahr. 
T ozlu, dum an!. hava, akcigerlerimize do
Jar; sagligimiz tehlikeye dii§er. He kim • 
lerin tela§I neden? 

!lkonce tozlar, dumanlar havay1 ka 
rartlt: giine1 I§Iklanmn blze kadar gelme
sme mani olurlar. Goriinen l§Iklan da bi
rakmazlar, goriinmiyenleri de ... 

Neden durakladm1z? Giine§in bizim 
goremedigim1z I§Iklan da var: K•rm•z• 
alb, menek§e iistii denilen I§Iklar gibi ... 

Bunlardan ba1ka, havada zehirli gaz· 
ler bulunur. -Klor, amonyak gibi- komiir 
tozlan, toz haline gelmi§ ufac1k ta§ kmn
hlan, her lahza etrafmuzda dola§Itlar. 
Onlan bol bol teneffiis ederiz. Hava ile 
beraber teneffiis yollanna giren bu toz • 
lardan ne zarar goriiyoruz? Hekimlerden 
baz1lan bu tozlann neler yaphgmi i§~i -
Jerde ara§tirdiiar; neticede tozlu yer!erde 
~ah§an amelenin biiyiik bir tehlikeye ma
ruz bulundugu anla§IIdi. 

Bir maden i§~isi ~ah11rken bir ~ok ko· 
miir tozu teneffiis eder. Bu keyfiyet aran
di, tarand1, hatta bunun bir hastahk yap
tl€1 bile meydana ~·kh. Madencilik.le ug
ra1m•yanlar arasmda bile bu hastahga 
tutul~nlar var, hafif de olsa. Lokomotif, 
vapur, ve biiyiilr. fabrilr.alarm ate§~ilerin • 
de oldugu gibi .. 

Biiyiik §ehirlerin i§lek yollanna bak1 • 
n1z. Y ap1lann yiizleri kapkaradit; fabri· 
kalann, lokomotiflerin piiskiirdiikleri du
manlardan ... 

0 kara dumanlar, ge~tikleri yerlerin 
havasm1 komiir tozlarile doldururlar. 
Halk farkmda olm1yarak bunlan tenef
fiis eder. 

Komiirciilerden sonra ta§~IIar. Bun • 
!arm hastahklan daha onemli olur. bnem
lerine gore §oyle malanabilirler: T a§ 
yontanlar, mermere cila verenler, ai~Icl
lar, ~imentocular. 

Arduvaz i§liyenlerde de bu tiirlii an • 
zalar goriiliiyor. Cenubi Amerikada altm 
~Ikaranlann da bu ~e§id derdi vardit. 
Umranh jehirlerin halk1 arasmda bu toz 
hastahgma tutulanlar oluyor. 

Bir de nebati tozlar var. T estere tala
!'· pamuk tozlan gibi. Bu otekiler kadar 
onemli degilse de bunlar da cigerlere gi
riyorlar. 

Unuttum sanmaym1z. Unutulur mu 
hi~: Sokak tozlan. Kamgala§arak yiik -
selen, bulutlaiarak her yana yay1lan toz
lar ... Teneffiis edenlerin akcigerlerine 
neler gotiiriir bunlar. Dii1iiniiniiz onu siz .. ...... 

!nsan tabii olarak nefes almasmi bilir
se, bu tozlarm akcigerlere pek o kadar 
zaran dokunmaz. Dikkat etmi§ler, Si
leks ta§ocaklarmda beygirler Sileks toz
lanndan miiteessir olmuyorlar; ~iinkii 
burunlanndan soluyorlar. Orada ~ah§an 
insanlar ise agiZianndan soluyorlar, Ak
cigerlere giren tabii yo! burnumuzun ·~i
dir. Burnumuzun i~inde ise tozlan tuta
cak tuzaklar kurulmu§tur. Burnumuzun 

sirlerini dii§iinelim: Keskin, girintiti, ~~ -
kmhh bi~imile kur§un par~as1, cigerde do
kundugu yeri giciklar, orada yeni bir ne
sic, lifi bir orgii belirmege ba§lar. Bu yeni 

orgii cigerin aSI! nescini sarar ve sUr.ar. s,. 
ki f1k1 teneffiis hadisesinin olup bittigi 
a"l ciger nescinin geni§lemesi azahr. 0 
•ahada di§andaki havanm oksijenile kan
daki asid karbonik arasmda bir ahtveri§ 
oluvordu; sahanm daralmasile bu ah§ • 

veri§ de uygun olmaz. Bundan dolayt 
govdenin fiziyolojik degeri de dii§er. Bii
tiin uzuvlar zorla i1ler. Gii~ azahr, i~eri
den, d1 andan gelen §eylere kat§I govde
nin mukavemeti azahr. Hastahklar bede
ne girmek i~in kolayca yol bulur. 

Tozlarm bir ba,ka tiirlii dokunmu§ bi
~imi de vardu. Akcigtrin herhang1 bir 
noktasma bir<;ok bezier birden birikirse 
agu gelir, bunlan oradan atmaga u~ra • 

$IT, onJan, ya Jenfa boruJan suriikJer, ya 
balgamlar d11an atar. Bunlar gider ama, 
yerlerinde bir bo1luk kabr. Oralarda CI• 
gerin hayatiyeti, mukavemeti azalmiihr. 
Pusuda bekliyen mikroblar oralara sal
dmrlar. 

Akcigerleri boyle zedelenmi1 olanlar· 
da akciger iltihab1, kronik bron1itler ve 
bunlara benzer senfeksiyonlar kolayca 
yerleoif, 

Verem, o da boyle mi? Akcigerler 
ic;iD nekadar zararh ol ursa olsun bu katt 
par<;aciklar yaln1z ba1ma verem yapa • 
maz. Bir zamanlar ta1 yontanlann, ma· 
dencilerin verem olduklanm soylerlerdi. 

Bir kere 1unu unutmamah; onla:~r. ciger· 
leri verem olmaga ba.kalarmrlan daha 
elveri,lidir. T a§larla, kCimiir tozlanle ze
delenmi§ akcigerlenn verem mikroblan • 
nm saldmsma dayanmast va sa~diri!I yen
mesi seyrek ele ge~en bir zafer say1hr. ...... 

Araya bir hastahk girmezse bu tozlu 
ve kirli cigeder nasii anla1•hr? Ha;tad" 
demek i~n bir madencinin kara kara Iii· 

kiirmesi yeti,mez. Bu, dolan tozladan ne· 
fes borusunu kurtarmak i~in bir ihtardiT. 

«- Gir temiz hava okyanusuna, hr
tul bu pislikten !» 

Eger oksiiriik varsa, eger nefes tutulu
yorsa o zaman ku,kulan hastabk var m•? 
diye ... Gozetle ve onle. 

T ozlar cigerlere girer, yerle1ir, ara
dan hayli zaman ge~er de bir§ey olmaz. 
Yava§ yava1 solumada bi~imsizlik ba1· 

lar. Soluk kesik kesiktir. Daha ileriledik
~e tozlarm cigerlerde yaptlg1 bozukluk du 
yulur. 

Teneffiis bozukluguna kar11 gelmek i
~in yiirek kendisini zorlar, yorulur ve son· 
ra bozulur. Havanm tozlarile kirlenen ak

cigerlerin i1lemesi gii~le§it, saghk muka
vemeti az olur. Biiyiik 1ehirlerin havaSim 
temizlemelidir. Biiyiik 1ehirlerde otur • 

mak zoru olmiyanlann koylere gitmele
rini is1teyenler hakb goriiniir. Koylerde, 
temiz hava i~inde, agaclar arasmda ya
jamah}'lz. Koca Sadi ne iyi gormii1 ve 
ne giizel soylemij: 

Y e1il agaclann yaprag1, ,a kill. kisinin 
goziinde bir defterdir, Tann bilgisinden ... 

Dr. Rusj;uklu Hakkz 
i~indeki ince zar, o zann ~Ikardigi siimiik ---------------:-
ve ince k1llar giren tozlan i~eriye b~rak
maz ... Ag1zlanndan soluyanlar, korun -
ma yolund•n sapmi§ olutlar. 

Bedenimizde, di§andan i~eriye giren
leri kat§Ihyan ba§ka §eyler de var. Kan· 
daki ak kiirecikler. 0I§andan bir§Cyi be
dene girmek i~in saldud, m1, bunlar he
men salditamn iizerine altihrlar ve onlan 
yutatlar. Salduan tozlar ~ok olursa ba!a 
~Ikamazlar. Aksigerler tozlarla dolar. 
On dan sonra neler olur? 

Giren 1eyler zehirli maddelerdense 
tabii olduk~ tehlikelidir. Ufac•k bir kur
§un par~aSI, bir Civa par~as1, bir arsenik, 
kire~ par~alan dokunduklan yeri yakar. 
Bunlann kimyevi tesitlerini bir yana hi
rakalnn. yalmz yabanc• bir cisim gibi te-

Amerikadaki Sup ve Hlrvat
lar bir toplanh yapacaklar 
Belgrad. 30 (a.a.) - Amerikada bulu

nan en miihim Strp, Hirvat ve Solven 
te.ekkiilleri 7 maytsta Pittsburg'da bii
yiik bir milli Yugoslav mitingi tertib e
deceklerdir. Mitingde miijterok vatana 
ve onun hiirriyet ve istiklaline kar§I Yu
goslavlarm sars1lmaz hislcri izhar edile • 
cektir. Bu tejekkiiller, Amerikada bu
lunan biitiin Yugoslavlara hitaben bir 
beyanname ne§redecekler ve Yugoslav 
vatammn daha iyi bir istikbale kavuj
masma ugrajacaklarmt bildireceklerdir. 
Bu miting Amerikadaki Sup, Hrrvat ve 
Sloven te~ekkiillerinin uzun senelerden
beri ilk defa olarak tertib ettikleri b:r 
toplanh olacakttr, 
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ROMANYA SEYR1SEFA1N 1DARES1 I 
Hareket edecek vapurlar 

ROMANIA vapuru 3 ma)'ls ~al'§amba 
saat 9 da (Pire, Larnaka, Yafa, Tel~viv 
(ihtiyari) Hayfa ve Beyrut) a, 
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I I 1., 
Soldan &alta : 
1 - Uzunboylu konutmalar (ceml> 2 -

Gokle yerln blrlettlltl yer, baz• kumar o
yunlarmda kullanllan artlrma u.sulil. 3 -
Blrteyln ruhu ve muha.ssal""'· temlz deRII, 
an. 4 - Hicab hwl, I~ uzuvlar1m1Zdan. pe
derln yarl.SI. 5 - Oldilriicii blr maddeyl ml
deye ~~ilren (lkl kellmeJ . 8 - Maruwz l.S
rarda bulunan. tera ~evlrln sahib olur. 7 -
Kern ale golmemlt ~ocuk, ate, baklyeol. 8 -
Evln kLSimlarmdan, arkadiL!j, blr hayvanm 
yavru.su. g- Blr clru kumiL!jlar (ceml), ka
nad. 10 - Kiirlilk, lnleme. 11 - Hamam 
milstahdemlnlnd<n, htr 111m. 

Yukandan a~~a~1ya: 
1 - TeRmen rlitbeslne ulatan Ul<l keU

me >, 2 - Nefestle ltme~e ~ah,an. blr oyun. 
3 - Ters l:'fvlrln .<oituk blrf"y olur, kan 
alduma. 4 - Blr renk, Karadenlz sah!ltn
de blr ka.<abanuz. 5- Avrupadakl srra da~
Jardan CcemD. 6 - Kolunun ucu ka~man 
Clkl kellmel. 7 - intthab eden, yel. 8 -

ikamet¥Ah. blr nehlr, soru edatl. 9 - T<>rs 
~evlrln IJ.san olur. kadmlarm glydlklertn
den. 10 - Terblye, PLS•nk. 11 - Eskl blr 
lmparatorlu~un vatandiL!jlan (cemll. 

Evvellrl bulmacanm bnlledilmi~ ~ekll 
•J 'I 4 , "' '7 "' ,. 1n II 
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jGfOINIEI~IEITIAIPfAINj 
ElziEILI I I•IAIN tlr1•l 
LIOIFIE Rl•lviAIRII Is 
I ILl liM A D AIM 11810 
SIEI•t• z EINI• LIEIR 
TlNIAINIA R AIK •IL~ 
GIAIRI•IGIE BIEILIIIK , 
OINIRICIIILIAILIAIMIA 
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AFYONDA 
A. ~eref Ayylldtz Kitabevl 

Cumhuriyet Gazetesinin, mekteb 
kitablan. pul. Tayyare biletleri ve 
biltfin ve mecmualann tev-

1 

Dr. Osman Kamil 
Galatal• 

Ci dive ve Ziihrev•ve miit. 
..., Hevoli;lu htikl!l Cad No. 193 

ilk SGJISI 5 May1s Cum a 
En se~me yaz1larr, en cazib mevzularr, 

tann1mu~ muharrlrler Yeni Mecmua 
l~ln haz~rhyorlar. 

BirirYci say1s1nda 

en 

Peyami Safa • Turhan Tan· omer Rtza • VI·Nu• 
Hakk• SUha • Hlkmot Feridun - Nurullah Ata.; • 
Nlzameddln Hazif • Necdet RU~tiU • Salihaddin 
GUng6r • Mahmud Yesarl • Sermed Muhtar • 
E. ![0. Atabejl ve Bayan Zi$Bntn en gUzel yaz1• 

Ianni okuyacakSiniZ. 
Her say1da k1ymetll aan'atkir ressam Ramlzln 

eserlerlni bulacaks1n1z. 

YENi 
MECMUA 

Halkm, gencligin ve ailenin mecmuasr olabilmek 
i~in mUmkUn olan her hazrrhgr yapmr~trr. 

36 sahife 10 kuru~ 
C. H. P. istanbul ilyonkurul Ba~kanhgmdan: 

4/5/939 per~embe giinil saat ( 15) te 1stanbulda C. H. P. llyonkurulu 
binasmda kapah zarf usulile eksiltmesinin yapilacai(J !stanbul(l..a Cumhuriyet, 
Ankarada Ulus, izmirde Anadolu gazetelerile 15, 20, 25 nisan 939 tarihlerinde 
Win edilmis olan ( 129,262 ) lira kesif bedelli Kad1koy Halkevi binasmm bir 
k1s1m in~aab ~artnamelerinde tadili icab eden bazt hususattan dolay1 tehir 
edilmi~ ve bu ~artname ve teferriiatJ kamilen hilkilmsilz kalm•shr. 

Eksiltme yeniden tanzim edilmi$ olan sartname ve teferrilatma ,;:iire 17 
may1s 939 ~arsamba giinii ayni komisyonda saat ( 15 ) te yapiiacakhr. 

Tadilen tanzim olunan rnukavelename, eksiltme ~artnamesi, ke§if hula
sasi, husmi sartname, proje ve buns milteferri evrak ( 650) kuru~ muka
bilind.e 1Iyonkurul baskanhg1 biirosundan verilecektir. Evvelki eksiltme 
ilam ilzerine bu bedeli vermi$ olanlara alm1s olduklan evrakm iadesi mu
kabilinde yukanda yaz1h muaddel evrak parastz verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 7,714) liradir. 
tsteklilerin teklif mektublanm ve istanbul Vilayetinden eksiltme tari

hind.en (8) giln evvel ahnm~ ehliyet ve 939 y1lma aid Ticaret Odas1 vesi
kalarmJ hnvi kapah zarflarm1 17 may1s 939 car§amba giinii saat ( 14) e 
kadar C. H. P. istanbul ilyonkurul Ba~kanhj:(ma vermeleri. ( 2929) 

Kim yager altnacak 
Ask~ri Fabrikalar Umum Miidiirliigunden : 

Kii~iik Yozgadda ~al·~lmlm.ak iizere kimyager 
lstida ile Umum Mildiirlilge milracaatleri. 

almacaktu:. lsteklilerin 
( 2953 ) 

Muhabere ve Miinakale Vekaleti 
istanbul Elektrik ilfleri Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Muhammen bedeli ( 35091,11) otuz be~ bin doksan bir lira on bir 
kuru~. muvakkat teminab ( 2631,83) iki bin alh yilz otuz bir lira sekscn il~ 
kuru~ tutan muhtelif ( 44475) k1rk dart bin dart yilz yetmis bes kilo bak1r 
~ubuk ve c•plak bak1r kablolarla, muhammen bed.eli ( 57465) elli vedi bin 
dort yilz altm1~ bes lira ve m.uvakkat teminat1 ( 4123.25 ) dart bin yilz yirmi 
ilc; lira yirmi bes kuru~ tutan ( 65850) altmll; bes bin sekiz yilz elli metre 
muhtelif yeralh kablolan ayn ayn kapah zarf usulile eksiltmiye konmustur. 

2 - Eksiltme : 
C1plak balur kablo ve ~ubuklar 23/5/939 sah, yeraltt kablolan 29/5/939 

pazartesi gimii Metro han binasmm 5 inci katmda toplanacak olan Komis
yonda saat 15 te yap1lacaktu:. 

3 - ~artname ve mukavele projeleri. 
C•plak bak~r tel ve ~ubuklar !~in 175, yeralh kabl olar1 i~in 287 kurus 

mukabilinele idare veznesinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu i~lere girmek istiyenlerin 2490 numarah kanun ahkamma uy

gun olarak tekliflerini eksiltme giinlerinde saat 14 e kadar makbuz muka-
bilinde Komisyona vermeleri il<'in olunur. ( 2783 ) 

Bi~ki Dersleri 

TRANNS!L V AN!A vapuru 5 mayts c:u
ma saat 12 de (Pi.re, 1skenderiye, TelA.. 
viv, Hayfa ve Beyrut) a. 

cRomaniao ve cDacia• vapurlan 15 

gilnde bir yapttklan (Pire, Larnaka, Te
l~vlv, Hayfa ve Beyrut) seferlerl l~in 
~ar§amba gilnlerl saat 9 da ve gene 15 
giinde bir yapttklan (Kostence) sefer
lerl i~ln cuma giinlerl saat 14 te llmam
m!Zdan kalkacaklardu'. 

Fazla tafsllat i~ln Galata Yolcu Salonu 
kar§tsmda Tahirbey hanmda istanbul 
umum! acentah~na miiracaat. Telefon: 
49449 - 49450. 

ZA Y1 - <;erke§ Askerlik §Ubeslnden 
ald•Atm terhis tezkeremi zayi ettlm. 
Hilkmil yoktur. 

<;erke§ kazasmm Ah1r koyiinden 
<;elmeciogullanndan 317 dogumlu 

Mevllld oglu Hasan 

Her nevi garanti verebilen 
lNGILlZ IHRACA T EVI 
lng:ltereye ihracat i§lerile me§gul 

olmak ilzere §ayan1 itimad bir 

lHRACA T EVI ARA YOR 
Tekliflerin almanca, fransJZca ve ln
gilizce olarak London rumuzile §U 

adrese gonderilmesi: 
Beam Advertisiong Service. 177-178 

Fleet Street, London E. C. 4. 

VEBOLiO 
$ilphe!i su filtreleri ve kire~li ac1 su 

tasfiye cihazlan 

VEBOliD Ltd. Sti. 
Merkezi: Galata Bilhir sokak No. 7/9, 

Tel: 44507. :;iubeleri: 
Ankara Banknlar caddesi 22, Tel: 
2681. bmir Mimar Kamaleddin C. 15 

Tel: 2365 

Dikkatle bakmrz! 
UnutmaymtZ! 

Yaln1z 

REX 
Prezervatif· 

leri 
sizi memnun eder. 

<;unkii REX sag· 

lamdJr ve gayet 
ince ipe'.!:li lastik-

ten yapllm1~tlr. 
J4!rzA.rHHzrlan istt>viniz 

SiNGER 
Bi~ki Profesorii ~ilkTil Canah.n kadm terziliginl hocastz ogreten 3 

cildden ibaret Bi~ki dersleri k1tablanm - Bi~ki yurdlar1 ve aksam san'at 
mekteblerl ogrencl ve ol(rctmenler!, zabit ve memur ailelerile biltiin aile 
kadmlannm daima yanlannda bulundurmalari lAztmdir, terzive. hocaya 
thtiyac buakmaz, kolayhkla anlallthr ve her modele tatbik olunur 3 c1ldi 
birden ( 5 ) liradir. ( Perakende birinci cildi 2, ikinci ve ilc;ilncil cildlerl 
iki$er buc;uk liradu:.) Bedeli gonderildiginde posts ile gond.erilir. 

Bayonlara mahsus elmash ve p•rlantah S t N G E R saatlerlnln 
yem modellerl gelmistfr. Fiatlar1 75 lira lie 500 liradu:. 

Sahs veri: Besiktas Diki~ Yurdu Visnezade Dibekc;ik.imil sokak No. 1/2 

Evet. latasmm kollanm arkaya dogru silkerek: 
Yam~ - Mahkeme hitam huldu, diye ba· 
Yam, •evdigim adamm evine git- gmyor. 

tim, demek istlyorurn. Sonra, zab.t katibine: 
Reis birdenbire, parrnaklanm sakah- - Y az hiikmii, diyor. 

n•n k~r~•l tellerine ge~irerek, biitiin h1zile Katib yazmaga ba~hyor. 
~e~iyor ve tiikiiriir gibi Leylamn yiiziine - «Mahkeme, miiddeinin iddiasm1 
baktlktan oonra, nefretle ba~m1 ~eviriyor: tetkik etti. Gerek mahkemede haZir bu-

- Oturunuz yerinize, kafi... lunan zevcenin vaki olan itirafatl ve ge
Leyla, sandalyenin iizerine y•k•hyor. rek elde mevcud delailin mertebei siibu
Hakim, hiddetinden, yerinde duraml- ta vasll olmu, bulunmaSI dolay .. i!e aile 

yor adeta I Sandalyesinin iistiinde, fml- rab1tasmm, bu 1iddetli gecimsizlik yiiziin
de \. l(ibi diin:.iyor. den daha uzun miiddet devam1na imkan 

<:::mdi, yava~ yava1 ii~ ihtiyar basm olmad•ib giiriilerek, taraflann birbirlerin
birbirine yakla<m•kta oldugunu gariiyo- den ayrdmalanna ve aralanndaki evlilik 
ruz. Konujmaga ba,hyorlar. Hiikiim ve· bagmm nihayet bulmasma ittifakla karar 

- EMSALLERI GtBt ON BES SENE GARANTiLIDtR -
Tasradan taleb vukuunda venl katalog gonderilir. 

S I N G E R SAAT MA(';AZALARI - Istanbul Eminonil. Tel: 21964. 
1stim1Ak dolayJslle maii:azamiZ arkadakl dar sokai:(a naklolunmustur. 

A'" ara AcentamJZ: ~eref K uyumcu .Anafartalar 37 
Bayi olm1yan yerlerde SlNGER saatlerini satmak i~in bayi aramyor. 

me gelince, o da 1udur, dinle: Heyeti 
hakime, zevcenin, ahlakan miitereddi bir 
kadm oldugunu ve kocasm1, yuvaSim; 
bembeyaz . a~larma, boyu ile yeti1mi1 
gelinlik kiZlna ragmen terkederek, hay
vani ihtiraslanm tatmin i~in at•kmm evi
ne ka~t1gm• tespit ettiginden, namuslu bir 
adam1n terefini vakit kaybetmeden kur
tarmak maksadile, bir celsede, bu, na 
yaphgm1 bilmiyen kadm1 kocasmdan a
yl!maga karar verdik! 

Reis •onra hiddetle kolunu kald~rarak: 
- <;:1k1n d11an, ijte bu kadarl diye 

bagmyor. 

~imdi, davaciSI, dava edileni, tahidi 
ve avukatl, hepsi bir y1gm halinde, rnah
keme salonundan ~·k•yor ve koridorlar
daki kalabah~m arasma kan1arak gazden 
kaybolup gidiyorlar. 

U ~iincii ktsJm 
Alt1 ay sonra 

Bir ilkbahar aktamidir. 
Kemal Enginin Ma~kadaki aparllma

m. hte Nevin, gene masasmm batmda. 
H1~kua lu~kiTa aghyarak arkada,ma yaz
digl mektubun son sahrlarmt okuyor ... 
dinliyoruz. 

- «Arllk sabnm tiikendi Raynhart l 
Feridi ~ag1rarak herjeyi itiraf edecegim. 
Annemin, sevdigim adarnm kans1 olma
sma tahammiil edemiyorum. Buna ma
ni olmak i~in elirnden ne gelirse yapma
ga karar verdim. Onu hemen bulacak ve 
senelerdenberi ~ektigim cehennem azab
lannl yiiziine haylo1ra haykna, bagna ba
giTa anlatacag1m I 

Seviyorum, Raynhart; hal a deli gibi 
seviyorum. Bir an gozlerimin iiniinden 
gitmiyor. Unutamiyorum. Unutmama 
imHn yok. Bnakarntyorum i1te. Kafa
rnm i~inden silip atam1yorurn bir tiirlii, ne 
yapaYJm) 

rec•kler. verildi. .. » 
Bekliyoruz: Bir. iki, il~. be1 dakika... lhtiyar hakim hndini tutam.yor. Bir Aradan alh ay g~mi,tir. 

Ni'1ayet reis, sandalyesinin iizerinde dog- an kiirs;ideki mevkiini unutarak, giizleri- Leyla ile Ferid, arhk evleniyorlar ... 

Diitiin bir kere i~inde ya~ad1g1m feca
atin hududsuzlugunu, dehjetini I Ben !im
di burada, dart duvar arasmda, gozlerim
den iki ma ya,lar ak1tarak sabaha kadar 
aglarken, sevdigim adam, siyah kn sa~h 
ha1m1 annemin gagsiine koymuj, gazle
rini gazlerine dikmi1; onun kollan arasm
da peri1an yal!yor. 

ruluyor. Anla.,lan, ne iddiaya, ne mil- ni nefretle Leylamn giizlerine drkiyor ve Korkunc ak1bet, giinler yiiriidiik~e yak
dafuya, ne de avukata, liizum lcalma- giir bir sesle: lajiyor. Bu sabah Belediye dairesine H
d1. ~-Hkim'•r hiikiimlerini verd11er. I - Bu. zapta ge~en hiikiim, hamm, g1dlan aSildi. On be1 giin oonra rnua-

. · · iizerine adar uzanan diyor. Zapta ge~mesini istemedigim hiik-1 meleleri ikmal edilmij olacak. 

Y az Mevsimine Mahsus Olmak Ozere Yalova 
•• 

Hatta Tenzilath Bilet Ucretleri 
1 mayiS 939 tarihinden itibaren birincite~rin sonuna kadar mutebcr 

olmak iizere Yalova hath yolcu vapur ilcretleri a~agtC.. yazili miktarlara 
lndirilmi~tir : 

KoprU ve Birinci Mmtaka 
Yalmz Gidi~ 

iskelelerinden Yalovaya ve miitekabilen 
Gidis- Donii~ 

Kuru~ Kuru~ 
30 60 Birinci mevki 
20 40 tklnci • 

Yalmz Gidi~ 
Kuru§ 

Adalardan Yalovaya ve miitekabilcn 
Gidi~- Donii& 

20 
12,50 

DIKKAT: 

Kuru$ 
40 
25 

Birlncl mevki 
lkinci • 

Gidi§ - Donil§ biletlerl almdl~ giln i~in rnuteberdir. 

Vapurlann haftahk hareket tarifesi : 
1 May1stan 8 May1sa lradar muhtellf hatlara 
kalkacak vapurlarrn lslmlerl, kalklf gUn ve 

saatlerl ve kalkacaklara raht1mlar : 
Knradcniz hattma 

Bartm hattma 

Sah 12 de (Karadeniz), Per~embe 12 de (Ege)", 
Pazar 16 da (Cumhuriyet), Galata Rlhhmmdan. 
Salt 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (llgen). 
Sirkeci Rlhtunmdan. 

t~it hattma Salr, Per~embe ve Pazar 9,30 da (U~). Tophane 
R1hhmmdan. 

Mudanya battma Hergiin 8,45 te (Trak) sistemi vapurlardan biri, 
Cumartesi aynca 13,30 da (Sus). Galata Rlhh-
mmC..n. 

Bandtrma hattma Pazartesi, Car~amba ve Cuma 8,15 te (Sus). AY
nca Carsamba 20 de (1.hgen), Cumartesi 20 de 
(Antalya). Tophane Rlhhmmdan. 

Karabiga hnttma 
tmroz batbna 
Ayvahk hatbnn 

Salt ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane Rthhmmdan 
Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane Rthhmmdan. 
Carsamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te (Mer
sin). Sirkeci R1hhmmdan. (Cumartesi postast bu 
haftadan ltibaren yaz tarifesi rnuciblnce Dikiliye 
kadar gidip donecektir.) 

tzmir Siir'at hattma - Pazar 11 de (Ankara). Galata Rthhmmdan. 
Mersln hathna Sah 10 da (Dumlupmar), Cuma 10 da (Konya), 

Sirkeci RlhhmmC..n. 
Not: Vapur seferleri hakkmda her tiirlii malumat a§a~da telefon nu

maralan yaz1h acentalardan iigrenilir. 
Karakiiy acentah~ Karakoy, Koprilba$1 Tel: 42362 
Galata acentah~ Galata, Deniz Ticaretl 

Sirkecl acentah~ 
Miid. binast altmda 
Sirkecl, Yolc:u salonu 

Tel: 40133 
Tel: 22740 

~ehir hatlan vapurlart kahve ocaklan 
1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene milddetle a~1k artttrma lle kiraya 

verilecektir. Artbrma 18/5/939 saat 14 te Denizbank Kamara Servisinde 
yap1lacakbr. ( 1500) lirahk teminat laz1mdu:. ~artlar1 ogrenmek iGin hergiin 
mezkur servise milracaat edilebilir. 

Naf1a Miidiirliigiinden : 
t ~-;.-~--, .. 4/5/93S per~embe giinii saat 14 te stanbuld.a Nafta Miidiirliigii Eksiltme 

Komisyonu odasmda ( 1010 ) lira ke~if bedelli Yilksek Deniz Ticaret mek
tebinde yapllacak Neon tesisatl pazarhkla eksiltmiye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, baymdirhk i~leri gene!, husus! ve fenn! sartna
meleri, proje, ke~if hulasasile buna milteferri diger evrak daireslnde go. 
rillecektir. 

Muvakkat teminat ( 76) liradtr. 
!steklilerin en az ( 1000) lirahk bu ise benzer is yapbgma dair !darele

rind~n alm1~ oldugu vesikalarla 939 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikalarile 
gelmeleri. ( 2986 ) 

ARADIGINIZ G i ~ E: 

istanbul i~ Bankas1 Kar,Ismda 15 numarada 

MALOL CEMAL 
G i E s i 

Tayyare bileti gibi geni§ bir timid kap1s1 dururken; yese kaptlmak 
dogru olur mu? Bir bilet alm1z. Israrla takib ediniz. Elbet 

gilniln birinde siz de :.oen11in olursunuz. 

V1yanada Profestsr Dr. VAGNER'in formUIU 

EKZAMiN 
Ekzeman1n hususl lllc1 

Yara ve ~1hanlar• derhal ge~irir. Her eczanede iutosu 50 kuru§tur. -

Ah, ni~in iilmiiyorurn; ni~in olemiyo
rurn; ni~in bir ko1ede y1g1hp kalrn1yorum 
hala) Allah cammt alsa da kurtulsam 
bu IStiTabdanl 

Mektubunda, annenle garii1. diyorsun. 
Hay1r, giiriitmiyecegim. Ona hi~ bir1ey 
a~rnlyacaglm. Hi~ bir1ey soylerniyece
gim. Annem, benim i~in. arhk tamarni
le kaybolmuj. act bir hahradan ba~ka bir
jey degil. Diinyada en ~ok sevdigim in
san annemdi. ,Simdi diinyada en ~ok nef· 
ret ettigim iman gene annem. Kahkaha
larmdan odalar ~mhyormuj... Mes'ud
mu,... Kendini, diinyamn en bahtiyar 
kadm1 addediyormu1 I K1zmm cesedi il
zerinde saadet kuran bir anne ... Hayat. 
ne igrenc 1ey yarabbi! 

Hay1r hay1r, Raynhart; arhk bu kor
kunc, bu tiiyler iirpertici dram bitmeli
dir. Sevdigim adamm daha fazla anne
min kollan arasmda ya1arnasma taham
mill edemern. Edemiyorum. Olamaz 
bul Olm•yacak. Olmama" laz1ml He
men 1imdi, 1imdi, sana bu mektubu giin
derir gandermez, F eridi '<aguacagtm. 
Telefon edectgim. Herjeyi, herjeyi bii
Liin tafsilatile anlataca~m ona, giinah
SIZ bir c;ocugun senelerdenberi ~ektigi a
zablan ... » 

Mektubun son sat1rlanm okuyamiyo
ruz. <;:iinkii Nevin, birdenbire kag1d1 ka· 
pwarak zarf•n i~ine koyuyor. Mendilile 
gozlerinin yajlDI sildikten sonra yava1~a 
ayaga kalbyor. 

D11anda, giizel bir ilkbahar ak1aml 
bitmek iizeredir. Karjt yamaclara ma-

lanmlj yahlann pencerelerinde kwl •!•k· 
lar panld1yor. <::i~ekli kii~iik bir badem 

agac1 ve Bogazm tepelerinden a~arak ge
len serin ilkbahar riizgarlan ... 

- Ane, diye sesleniyor. 

Bir dakika ... 

Baham geldi mi Ane? 

- HaYJr kii~iik hamm. 

- Bu rnektubu derhal postaya ver. 

Peki efendim. 

- T elefon odasmda kimse var m•? 

- Hayn. 
Nevin. hizmet~i k1z ~1kllktan sonra, 

hemen kap:ya dogru yiiriiyor. 
Koridor ... Salon ... Ve kii~iik bir oda. 

Ag1r adlmlarla odadan i~eriye giri
yor. Kenarda dart kii,e bir yaz1 masas1 
var. Ve yaz1 masasmm iistiinde de bir 
telefon makinesi. 

<Armal tlar) 



1 May1s 1939 

Avrupa gOres ~ampiyonas1 

Oslo' da yaptlan ma~lartn 
birinci giinii nas1l ge~ti? 
Miisabakalara biiyiik 

her milletin milli 
giire,~ilerimiz • • Iyl 

merasimle ba,IandJ, 
~abndt 

alddar 
mar'1 

dereceler 
ve 

66 kiloda Ya§ar, Danimarka Meyer'le giir"'lirken 

Oslo 25 (Mill1 giire1 taktmtmtzla gi- Kenan altta. Finlandiyah, gt]e ve burgu 
den arkada§lffilZ yazJyor) - Avrupa i.;in ugra§tyor. Kenan miidafaada. O, 
giire§ §ampiyonaSJ Oslo'nun en biiyiik si- dakika boyle bitti. Finlandiyah altta .. 
nema ve tiyatrosu olan Verdestenteatre Kenan hasmmm hep sag kolunu zorhya
salonunda giizel ve sade bir merasimle rak oyun almaga .;aiJ§JYOr. 0 da muvaf
a<;tld1. lsve<; maslahatgiizanrmz Nured • fak olam1yor. Son dart dakika ayakta
din Pmar da seyirciler arasmdaydt. lar .. Finlandiyah daha kuvvetli ve daha 

1600 seyircinin doldurdugu salon mii- nefesli olarak .;ah§tyor. Hiicumlan daha 
sabakalara i1tirak eden millet1erin bay - fazla olan Kisseli ittifakla galib ilan edil
raklarile silslenmi§, davetlilere aynlan en di. 
on ktsmm birinci mast Avrupanm her ye- 61 kilo: Ankarah Ahmed· Macar 
rinden gel en gazetecilere tahsis edilmi1- Tot. 
· Hakem: Alman. h. 

Biiyiik ve geni§ bir sahnenin ortasma Macar .;ok stkl ba,lad!. Miitemadiyen 
yerle§tirilen minderin etrafmda taklffilar bele geQnege .;ah,an Macar, birbiri iize-
§U stra ile yer aldtlar. rine giizel hiicumlar yap1yor, Tamamile 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, miidafaada olan Ahmede bir ihtar veril-
Fransa, italya, Letonya, lsvi.;re, fsvec, di. llk devrenin sonlanna dogru ikisine 
Tiirkiye, Almanya, Macaristan, ve Nor- de hirer ihtar verildi. Ahmedin iki ihtan 
vee. 

On iki milletin bayrag.m talumlann a
gtr Slklet giire1eileri \a§tyordu. Bizim bay
rak da Cohan Mehmed tarafmdan ta§m· 
d.t. 

N orvec spor te§kilatJ reisi minderin 
ortasma gelerek evvela Beynelmilel Gii
re§ F ederasyonu relSl Finlandiyah 
Srnedsi, sonra ma ile isve~li ikinci reis, 
umuml katib Macar Cilaki ve heyetin 
italyan ve Alman olan iki azasmt halka 
takdim etti. 

Bu merasimi miiteak1b Danimarkadan 
ba1],yarak biitiin ekipler minderin ortasm
da halka takdim edildiler, milli mar1lart 
ayakta dinlendi ve herbiri devamh bir su
rette alkl!landtlar. 

N orvec; taktmmm takdimile biten me
rasimde Norvec millt mar,,, biltiin halk 
tarahndan soylendi. 

T akdim merasimini milteaktb Beynel
milel Giire§ F ederasyonu reisi Finlandi
yah Smedsi franstzca, almanca ve nor -
veece, bu toplanhlann ktymetinden, i1in 
yirmi be! senelik tarihinden bahsederek, 
beynelmilel federasyon namma, miisaba
kalara i1tirak eden biitiin milletlerin bay
raklanm selamladtgmt soylemi1 ve Av
rupa 1ampiyonasmt haztrhyan Norve~ 
F ederasyonuna te,ekkiir etmi1tir. 

T abmlar sahneye geldikleri ma ile 
yiiriiyii! yaparak salonu terkettiler. 

Miisabakalar ba,lryor 
Avrupa giire1 1ampiyonast miisabaka

lanna sah sabah1 on birde seQnelerle ba!
!anmt!, ak§am sekizde merasim yaptlmtj
tJ. Sabahleyin saat sekizden, ona kadar 
yaptlan tarttda Tiirk taktmmm biitiin gii
re§eileri tam ve nizami SJk!etlerindeydiler. 

Tepsit edilen programa gore her sabah 
tartt yaptlacak ve on birde bir klSim, ak-
1am sekizde diger bir kJSlffi giire1 yapa -
caktJ. Sabah programmda 56, 79, 61 ki
lolar arasmda miisabaka yaptldt. 

Evvelce giire1 miiddetini on be1 daki
ka olarak kabul eden Beynelmilel Giire1 
F ederasyonu, bu rniiddeti gene eskisi gibi 
yirmi dakika olarak. kabul etti. Uzun 
miiddet on be§ daktka iizerinden ham
lanmt§ olan giire§<;ilerimiz ic;io bu fark 
hie ,iiphe yok ki taktmm aleyhine bir ka
rar olmu§tur. Antrenor Onni Pellinan ta
ktmm iyi ve idma~h. 0~~uiiu.nu, bu farkt 
telafi edebileceklenm soyled, .. 

56 kilo: Birinci miisabaka: 
Kenan _ Finlandiyah Kisseli. 

Hakem: fsve~li. 
Her iki giire1~i birbirlerini c;ok iyi ta

mrlar. TUrk taklffitOJn 1937 de limale 
yaphgJ turne ile, !938 d~ Ankarada Y•: 
ptlan Tiirkiye - Finlandtya arasmdakt 
beynelmilel mac;ta kar§tla§mt§lardt. 

Cok ihtiyath hareketlerle ba~h~an g.ii
re§, ilk on dakikanm sonlanna dogru sur
atlendi. Kenan, miitemadiyen kala kol 
kapmak ic;in gayret ediyor, rakibi, muka
bil oyunlarla fasat vennemege c;ah!tyOr

D re erabere bitti. ilk ii<; dakika .• 

oldu. Bir ihtar daha alma miisabaka ha-
rici 'kalacak. Devre ekseriyetle Macarm 
lehinde bitti. 0~ dakika ic;in Ahmed alt
ta .. Macar iistte gilzel c;ah§tyor. fki defa 
burgu yap!I. 

Macar altta .. 1\hmed iistte oldugu 
halde hi> ~ahjamtyor. Ahmed, siiples 
yapmak istedi. muvaffak olamad1. 

Son dort dakika .. Macar miltemadiyen 
hiicumda ve sert ~ah!tyOr. Miisabakanm 
sonuna bir dakika var. Ahmede iieiincii 
ihtar verildi ve miisabaka harici b~rak1ldt. 
Macar ittifakla galib .. 

79 kilo: Mersinli Ahmed - Letonyah 
Ozolmi1. 

Hakem: Finlandiyah. 
Ge~en sene Tall in' de yaptlan miisaba

kada Ahmed, Letonyah Ozolmi1'e tu§la 
maglub olmu,tu. Bu Letonyah, kilosun
da Avrupa ikincisidir. llk dakikalar bir
birlerini deneme ile gec;ti. Letonyah her 
ftrsatta saltoya te§ebbiis ediyor. Ahmed 
c;ok dikkatli ve ihtiyath. Ahmed bir ara
hk c;aprazdan saltoya gec;ti. Minder dJ!I
na c;tkttlar. Letonyah ciddl bir tehlike 
gec;irdi. On dakika bittigi zaman ekseri
yetle Ahmed galib. lkinci devreyi Ah -
med ayakta istedi. Mac;m siir' ati gittikc;e 
ar!Jyor. Letonyah nihayet bir salto yap
maga muvaffak olarak Ahmedi alta aldt. 
Ahmed, c;ok ~buk bir donii1le hemen a
yaga kalktt. Halk Ahmedi alk1!lad.t. 
Ahmed gittikc;e daha iyi c;ah§tyor. Daha 
fazla hiicum yapan Ahmed ittifakla ve 
halkm biiyiik alk1!lan arasmda galib o
larak minderden aynldt. 

Gece miisabakalan: 66 kilo. 
Ankarah Y a1ar • Danimarkah Meyer. 
Hakem: Leonyah. 
Giire§ birdenbire Slkt ba§ladt. T ek kol 

kapan Danimarkah Y a1an yere indirdi, 
fakat hemen kalkttlar. Danimarkah sal
to yap!l, Y a§ar bundan kolayhkla kur • 
tuldu. Danimarkalmm ikinci saltosu min
der dt!mda oldu. Sakatlamp dtjan e1kh. 
Be1 dakika sonra giire1 tekrar ba1ladt. 
Giire1 stb ve sert devam ediyor. Ya1ar 
gittikc;e giizel c;ah1maga ba1ladt. ilk dev
re ekseriyetle berabere bitti. Danimarkah 
iic; dakika iein altta .. 

Y a;ar, miitemadiyen burgu iein ugra
IJYOT. o~ dakika bitti. y a~ar altta .. Da
nimarkah tecriibe ettigi oyunlarda mu -
vaffak olamadt. Son dort dakika ayakta
lar. Daha c;ok hiicum yapan ve eah§an 
Y a§ar ekseriyetle galib ilan edildi. 

87 kilo: Mustafa - Estonyah Neo. 
Hakem: ftalyan. 
Giire1 sur' atli ba,lamakla beraber bir

birlerini denemekle ge.;iyor. U.;iincii da
kikada hirer ihtar aldtlar. Mustafa miite
madiyen c;apraza girmek ic;in ugra§tyor. 
Birbirlerinin oyunlanm bozuyorlar. On 
dakika ittifakla berabere bitti. 

Neo altta .. Mustafa me1hur oyunu 
k~nde ic;in c;ah1!yor. Neo SJkt ve kapah 
bJr miidafaada. 

Mustafa altta .. Mustafa yere mthlan-

Tahran Tiirk sefaretinde 
verilen biiyiik ziyafet 

I y AMYAMLARIN HAYATI I 
Sumatra adastnda sakin 

bir sihirbaz anlattyor : 
Sadabad Pakb devletleri Hariciye Naztrlarmm da 
bulundugu bu toplanbda miihim nutuklar soylendi 

IBa~tarat• I fncl sahfledel 
hir edilmi§, bu toplanttda da dart dost 
memleket arasmda miitesanid menfaat
lerini yakmdan alakadar eden meseleler 
hakkmda mevcud tam gorii§ mutabakati 
mii§ahede ve tespit edi·lmi§tir. fran hudu
duna girdigimiz dakikadan itibaren gor
diigilmiiz hararetli kabulden ve Tahran
daki ikametimiz miiddetince hakktmtz
da ibzal edilen ~ok karde§~e ihtimamdan 
dolaYJ Ekselanslanna en samimi te§ek
kiirlerimi bildirmek benim i~in zevkli bir 
vazifedir. 

Keza, hududdan itibaren ge,tigimiz 
§ehirlerde ve bilhassa biiyiik ve gilzel 
payitahttmzda giirdiiklerimizden dolayt 
hissettigimiz hayranhk ve sevinci de kay
detmek isterim. fran milleti tarafmdan 
Maieste Sahin~ah Pehlevinin kudretli i
daresi ve yiiksek direktifleri altmda biitiin 
sahalarda bu kadar az zamanda ba§a
nlan terakki muazzam ve her tiirlii se
nanm iistiindedir. Bu terakki ve bu ba§a
nlar, karde1 milleti, §erefli mukaddera
!lna dogru yiiriitmektedir.» 

Iran Hariciye Na;zartmn cevabt 
Bu nutka, fran Hariciye Nazm Alam 

§U suretle mukabele etmi§tir: 
«- Kendi admtza ve Sadabad Paktt 

memleketlerinin miimes.illeri namma 
siiylediginiz gilzel siizlerden dolayt te§ek
kiir ederim. Pakt konseyi toplanttsmm 
Veliahdm izdivacile ayni zamana tesa
diifii, aziz misafirlerimizin burada mev
cudiyeti dolaytsile hissettigimiz sevmct 
ar!lrmt§hr. Payitahhmtza gelmekle, yeni 
bir dostluk delili gosterdiginiz; bunu zi
yadesile takdir ediyoruz ve size derin bir 
surette minnettanz. Ekselansmtz, hanm 
mufahnam hiikiimdartm Majeste ~ehin
§ahm idaresi ve yiiksek direktifleri altm
da ba,ardtgt terakkilere i1aret ettiniz. A
ramtzdaki ikametinizin ve bu gayretleri
mizi mii1ahede ve tespit etmenizin dost
lugumuzu daha ziyade takviye edece~ini 
ve saglam karde§lik zincirlerimize bir 
halka daha ilave edecegini iimid ediyo
ruz. Bu sabah bizi yakmdan alakadar e
den meseleleri gozden ge~irirken Ekse
lansmtzm i1aret ettigi ve~hile, dort mrm
leketin miimessillerinde her zamlln oldu
gu gibi tam bir gorii§ birligine tesadiif et
tik. Diinyanm err nazik bir devre-ge«trdi
gi §U mad a bu gorii~ birligi ~'*- rahat ve
rici ve ktymetli bir1eydir ve billhssa kaytd 
ve i§arete laytkhr. Bu dostluk ve bu kar
de,ligin daima saglam ve sarstlmaz bir 
1ekilde kalmast temennisinde bulunmak
la, burada toplanmt§ olan biltiin miimes
sillerin hissiyatma terciiman oldugumu 
zannederim.» 

Sadiibad Paktt konseyi 
Tahran 30 (a.a.) - Sadabad Paktt 

lconseyinin ii~iincil devre toplanhst diin 
yeni Hariciye Nezareti binasmda yaptl
mt§llr. 

Anadolu ajansimn gonderdigi hususi 
muhabirinin konferans muhitinde ogren
digine gore, Iran Hariciye Nazm, kon
seyin a~th§ celsesinde siiyledigi nutukta, 
izdivac §enlikleri dolayJSile Kabil toplan
tmmn da Tahran'da yaptlmast hakkmda 
ki teklifinden dolayt Tiirk heyetine ve bu 
teklifi kabul ettiklerinden dolaYJ da diger 
heyetlere te§ekkiir etmi§tir. 

N aztr, diirt devlet arasmda daima 
mevcud olmu1 olan gorii§ birligini ve bu 
milletlerin biiyiik 1eflerinin idareleri al
tmda istikbalde daha ziyade kuvvet bula
cak olan karde,Iik miinasebetlerini kay
deylemi§tir. 

N am, bu vaziyetin diinyanin endi;ede 
oldugu bir zamanda bilhassa mes'ud bir 
§ey oldugunu ilave etmi§tir. 

Alam, biitiln aza devletlerin lrakm 
miiellim matemi iiniindeki samimi act
lanna terciiman olmu§tur. 

fran N azmndan sonra strasile Tiirk, 

dt. Halk bu kuvvetli miidafaayt alkt§h
yor. Son dart dakika tc;m ayaktalar .. 
F azla hiicum yapan kazanacak. Minde
rin ortasmdan ba§hyn savurmalar, min -
der kenannda bitiyor. Mustafamn yaph
g. fazla hiicumlar ekoeriyetle galibiyetin
de rol oynad1 .. 

Aga Slk!et: Cob•ii H•hmed - isve~li 
Nyman. 

Hakem: Letonyah. 
Giire1 !;Ok yava1 bir 1ekilde ba§ladt. 

Coban birkac; el ense c;ekti. Fa kat her 
ikisinin hareketi de yava1. Birer ihtar al
dt!ar. Biraz harekete gec;er gibi oldular. 
lsvec;li miitemadiyen arkadan bele gee -
mek istiyor. Birer ihtar daha aldtlar. 
Devre ittifakla berabere bitti. fsvedi alt
ta .. Mehmed stkl ktleler taktyor. isvedi 
kuvvetli miidafaa yaptyor. Mehmed alt
ta.. !sveelinin puvan iein c;ah~h$h belli. 
Diirt dakika i~in ayaktalar. !sve~linin 
daha gayretli c;ah~mast neticesi ittifakla 
galib ilan edildi. Geeen sene lsve~li 
Mehmedi tujla yenmi1ti. 

limer Besim 

Efgan, lrak miimessilleri siiz alarak Ala
mm his ve miitalealaxmt payla§mt§lardtr. 

Miiteaktben delegeler, samimi bir hava 
i>inde ve mii§terek menfaatlerin tam bir 
anlayt§ile siyasi meseleleri tetkik etmi1 • 
lerdir. 

Resmi teblig-.. 
Tahran 30 (a.a.) - Saqabad pakh 

konseyinin toplanhSJ nihayet bulmu1 ve j 
a§agtdaki teblig ne§redilmi§tir: 

Sadabad paktt konseyinin iiGiincii dev
resi 28 ve 29 nisanda iran Hariciye N a
ZITI Alamm ba~kanhgmda yaptlmt;!lr. 
Dart memleketin miimessilleri umumi si
yaseti gozden geeirdikten sonra kendile
rini yakmdan alakadar eden meseleleri 
tetkik ve her noktada tam bir gorii; mu
tabakati mii§ahede ve tespit eylemi§ler -
dir. Gelecek toplan!J sonradan itilaf!a 
tespit edilecek bir tarihte Kabilde yapt1a
cakhr. 

Heyetimiz doniiyor 
Tahran 30 (a.a.) - Anadolu Ajan

smm gonderdii!i hususi muhabiri bijdiri-
yor: 

Tiirk heyetinin salt giinii Tahrandan 
ve 5 m•)'t><a Musuldan hareketi mukar
rerdlr. Heyet bu takdirde 7 maytsta An
karada bulunacakttr. 

Teati edilen telgraflar 
Tahran 30 (a.a.) - iran gazeteleri, 

Veliahdin izdivact dolaytsile Alahazret 
Sahin;ahla yabanct devlet reisleri arasm-

« insan viicudiiniin hi~ bir yerinde elin avu~ 
k1smmdaki kadar lezzetli et yoktur » 

insan etinin en lezzetli ktsnun.tn avuc ktsnu oldugunu 
soyliyen Su.matrah s!hirbaz 

da teati edilen telgraflan ne§retmek~edir. Hind Okyanusundaki §arki Hind ada-/ insan etinden mahrumiyeti bir dereceye 
Gazetelerde Reisicumhurumuz lsmet lanndan Sumatra adaSJ; yamyamlann da kadar telafi etmekle seviniyorlarmt§. 
iniin ile Alahazret arasmda teati olunan ' bulundugu bir adadtr. Buradaki yam- c;ar!tda, pazarda onlara kopek eti te
telgraflar bunlann en ba1mda yer alml! yamlardan bir kJSmt, insan eti yememek darik eden sallcJ!ar, bu eti diger etlerden 
bulunmaktad1r. zoru kar§JSmda hayvan eti yemege ah§tt- pahah sahyorlarmt§. Kopek eti, en pahah 
Heyetler tetkik seyahatine ftktrlar nlmt;larsa da, biisbiitiin degil; gene insan et olduguna gore de, ziyafetlerde yenilen 

Tahran 30 (a.a. )- Heniiz iranda etinin lezzetine hasret ~ektikleri ve ftrSat en se<;me yemek mahiyetini almt§. Batak
bulunan yabanct heyetler memleketin ta- bulduk~a insan etini i1tahla tatttklan an· lar arasmda muhtelif dinden olanlar mev
rihi ve manzarah yerlerini gormek iizere lahltyor. Bunlardan Batak denilen kavme cuddur. Bunlardan bir kJSml mahalli iti-
§imal ve cenuba gideceklerdir. mensub seksen ya§mda bir yerli hekim, kadlanna uygun hareketten aynlmt§, ht-

Y eni evlilerin balayi seyahati orada seyahat eden Gothard ~uh adh ristiyan olmujtur. Bir klsmt da islamhgt 
Tahran 30 ( a.a.) - Veliahd refikast Alman gazeteciye, bu hususta 1unlan kabul etmi;tir. !slam olanlar, kopek etini 

Prenses Fevziye ile birlikte Nazenderana siiylemi§tir: agtzlanna koymamaktadtrlar. 
hareket elrni;tir. - !nsan eti yerken bana en lezzetli Bataklardan hJTistiyan dinine girenler, 

Krali~e Nazh ile lran ve Mtm pren- gelen ktsun, etin avuc ktsmt idi. fnsan vii- kadm ve erkek 230,000 raddesindedir ve 
sesleri de birlikte Nazenderana gitmijl~r- cudiiniin hi~bir yerinde, elin avuc ktsrmn· bu kadan, mevcudun a§agt yukan yanst· 
dir. daki kadar lezzetli et yoktur. Bununla dll. Her Batak, vaftiz edilirken adma ye-

Kont Athlone riyasetindeki ingiliz he- beraber, biz oyle masum insanlartn etini ni bir ad ilavesi strasmda, en ~ok ho1una 
yeti Tiirkiye yolile i -..~iltereye diinecek- yemezdik. Biz, sadece su~ i1liyen insan- giden bir kim sen in veya bir§eyin ismini 
tir. Heyet 3 mayJSta T oros ekspresile !ann etini yemege ah§lkhk. Suc;lulara ter· se~iyor. 13u suretle, mesela pazar giinleri 
Ankaradan gec;ecektir. / tib edebilecegimiz en agll ceza da, hi~ kilise meydanmda Alman ;airi $iller' in, 

Diik do Spolette riyasetindeki ftalyan §iiphesiz kendilerini yemekti I Alman diplomah Bismark'm, orada bii • 
heyeti de T oros ekspresile pek muhtemel Bu seksenlik adam, gazeteciye bunlan yiik bir yiyecek, i~ecek firtnaSJ olan Ti
olarak 7 maylSta Ankaradan gecece1<tir. soylerken, koltugu arasma, iistiinde insan Ieman Dros firmasmm isimlerini ta§tyan 

Iran mahsulleri sergisi 1ekilleri oyulmu§ bulunan ve sihirli say- bir~ok ki1iye rasgelinebilir. Japonya, A-
Tahran 30 (a.a.) - iran mahsulleri dtklan bir asa slkt§hrm11 olarak duru- merika, Kilise isimlerinde kimseler bulun

sergJSt diin Sahin1ah tarafmdan ac;tlmt§- yormu§; bu asamn iistiindeki insan 10kil- dugu gibi, son zamanlarda Radyo has 
hr. Jeri arasma, eziyetle i:ildiiriilerek eli yeni- ismini se,enler de <;ogalmt§hr. Bu arada, 

Nevyork sergisi a~dd1 
LBa,7tarat1 1 tnct satnJecteJ 

kaydetmi§ ve biitiin Amerika namma ge
lecek ytllar Avrupa milletleri arasmdaki 
engellerden biiyiik bir kiSmmm ortadan 
kalkacajp iimidinde bulundugunu siiyle • 
mi;tir. 

Nutkun biiyiik bir kiSmt Amerikanm 
bugiin 150 nci ytldoniimii tes'id edilmek
te olan ilk Cumhur Reisi Va§ington'dan 
bugiine kadar olan tarih,esine hasredil-
mi§tir. 

Cumhur Reisi sergiye i0tirak eden bii
tiin milletlere te§ekkiir ve yabanc1lan bu 
sergi ile Sanfransisko sergisini ziyarete 
davet etmi§ ve sergiyi be§eriyete ithaf ey
lemi0tir. 

Nevyork 0ehri ba§lana§agl donanmt•
tn. Ve 0ehirde bir milyona yakm ziyaret
<;i vardn. Oteller hmcahme dolmu§lur. 
Resmi merasimden sonra sergi, halka 
a~tlmt~tn. Eglenceler, gece saat ikiye ka
dar devam etmi;tir. 

Serginin ac;tlt0 merasimi miinasebetile 
Amerikan donanmast Nevyork limanma 
gelmi1ti. Fa kat siyasi vaziyetin aldti!;t ,e
kil iizerine donanma Biiyiik Okyanusa 
hareket etmi1tir. Nevyork'ta §imdi valmz 
30 kadar harb flemisi vardtr. C. E. -Alman simendifercileri 

Romada 
Roma, 30 (a.a.) - Napoliden hareket 

eden 400 Alman §imendifer memuru, 
diin akjam Romaya gelmi§ler ve istas
yonda hiikumet ve italyan ~imendifer 
memurlan te§ekkiillerinin miimessilleri 
taraf•ndan hararctle kaqtlanmtslardJr. 

Bulgaristanda si.irgiine 
gonderilen Oniversiteliler 
Sofya, (Hususi) - Hiikumet aleyhine 

gizli baz1 ijler giirmege gail§an 8 tl"ni
versiteli tardedilerek Bulgaristanm muh. 
telif semtlerine slirgiin edilm'0lerdir. 

Hayfa limanma giden 
lngiliz gemileri 

Hayfa, 30 (a.a.) - Diirt tngiliz destro
yeri buraya gelmi' ve bir be§inci destro
yer de mec;hul bir istikamete dogru gec;
mi§tir. 

len bir !;Ocugun kemik par,alan yerle§ - tabii §oyle konu§malar da ge~iyor: 
tirilmi1 bulunuyormu§. $imdi orada Ho- - Radyoyla konujtum, kendisile ta. 
Ianda hiikumeti, insan eti yenilmemesi mamile anla1ttk I 
hususunda yakmdan alakadar olmakla - Kilise, ban a miithi§ surette ktzgm! 
beraber, Bataklar, bu mahrumiyete iste- - Amerikayt ben pek seviyorum! 
miyerek katlamyormu§. lnsan eti yemek - }aponya ile evlenmiyecegim! 
ancak ka~ak ve seyrek olarak miimkiin - Tileman Dros, diin gece adama -
oldugundan, muhtelif hayvan et1erini tee- kt!h sarho§tU I 
riibe eden bu bir baktma sabtk yamyam· - Bismark, politikadan hi.;, ama hi~ 
lar, 1imdi kopek etini tercih etmekteler - .;akmtyorl 
mi§; ~iinkii, kopek eti, in san etine en ya- - ~iller, iiyle giizel yemek pi§iriyor ki 
km etmi§, sabtk yamyamlann, bu suretle tadma doyum olmuyor, dogrusu I 

~imdi ne olacak? 
[Ba$makaleden devaml 

Maamafih, vaziyetin bu safhaya girdi
gini ispat edecek kat'i delillere malik bu
lunmuyoruz. Umumi kanaat, ortaltgm es
ki kararSlZitgmt muhafaza ettigi merke
zindedir. 

Peki, 1imdi ne olacak? 
Mademki vaziyette bir degi1iklik goriil

miiyor, o halde hadiselerin bundan sonra
ki inki§afl nast! bir yo! tutacak? Miistakar 
oimtyan bir hal uzun zaman siiremiyece· 
gine gore, yannm Avrupaya haztrladtgt 
,ahne nedir? A~tkt;aSJ, insanltk harbe 
doiiru mu gidiyor, S1'11'a dogru mu} 

Bazt kimseler, Amerikanm Almanya
ya sempati beslememesini, !ngilterede 
mecburi askerlik usuliiniin ihdas edilme
sini ve umumiyetle diinyada mihvere kar
l' gittikt;e artan bir itimadm!tk hiikiim 
siirmesini sulh lehine biiyiik bir kazanc 
saymak•adnlar. 

- Demokrasiler hergiin kuvvetleni
yorlar. Bu, totaliterlerin ciir'etini knacak, 
harb olmtyacakttr. 

Diyorlar. 

gibidirler. Almanya ve italya, milyarlar 
sarfederek muharebe kabiliyetlerini arbr
lDl! bulunuyorlar. 

Biitiin bunlan neden yapblar? 

Almanyaya hit;bir ikttsadi faydast ol· 
mtyan Avusturya ile c;eko-Siovakyayt; 
ltalyaya bir santim bile getirmiyecek olan 
Arnavud daglarmt zaptetmek it; in mi? 

~iiphesiz hayn. 0 hal de, gayelerine 
varmak ugrunda nastl ve ne zaman hare· 
kete ge~ecekler? 

Goriiyoruz ki, masa ba§tna oturmak is
temiyorlar. Beklemek ise, demokrasilerin 
hergiin daha kuvvetlenmelerini temin et· 
mek itibarile onlann aleyhinedir. Sulhun 
kurtanlabilmesi hususunda bir tek iimid 
varsa o da, ftalya ve Almanya tarafmdan 
harcanan milyarlarm bliif yapmak i~in 
kullantlmt§ olmaSJ ihtimalidir. 

Aksi takdirde, her ge~en giiniin Avm
oayt ate§e yaklajllrdtgma inanmak mec-
buriyetindeyiz. NADIR NADI ____.....-.----

Ankara Halkevi T emsil 
tubesi Adanadan dondii 

Ben, buna inanamtyorum. <;:iinki, va- Adana, 30 (a.a.) - Bir baftadanbe,i 
ziyetin bu 1ekilde devam edemiyecegini Adanada bulunan Ankara Halkevi tern
kabul ettikten sonra, harb olmtyacaksa ne silci gencleri burada ii~ glizel eser oyna
olacagmt bu1mak ve siiylemek laz1mdn. ffiljlardtr. c;:ok muvaffak olan gencler, 

Almanya ve ftalya sene1erdenberi, Adanaillart pek miitehassis etmi~lerdir. 

f 
d Genclere ziyafetler verilmi§, Adana gene 

biiteelerioin takatini a§an miithi§ e akar· 1 .1 t 1 · t'l 1 1 > en e emas ar ve gezm 1 er yapt mt§ 1r. 
hklara katlanmak suretile silahlandtlar. Ankarah gencler buglin Tarsusa gitmi§
Bugiin bu memleketlerde ya§tyan insan- Ierdir. Orada verecelkeri temsillerden 
Jar, Umumi Harbde Londrada oturan sonra Mersine gidecekler ve Mersinden 
!ngilizlerden dbha ziyade barb it;inde sonra Ankaraya avdet edeceklerdir. 
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inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
Muhammen %7,5 Eksi!tme 

Cinsi Miktan B. temina!I :;lekli Giin ve Sa a ti 

Asid sutrik 
• tartarik 

Tanen alkol 
Asid siilfiirii 
Terden fiiziivar 
Fosfat amonyak 
Jelatin 
Ronde! kiikiirt 
$arab mayas1 
• 5 kalem • 

950 kilo 
650 • 
400 • 

1000 • 
100 • 
150 • 
450 kg. 
550 • 
463 litre 

Lira K. 
1140,-

643,50 
1380,-
420,-
150,-
225,-
675,-
193,-
944,-

Lira K. 
85,50 
48,23 

103,50 
31,50 
11,25 
16,87 
50,62 
14,48 
70,80 

A9tk Eks. 3/V /939 

• • • 
> • • 

P11zar!tk • 
> > • 
> > > 
A~tk Eks. • 
• • 4/V /939 
• > • 

14,30 
14.45 
15 
15,30 
15,45 
16 
16,30 
14 
14,30 

I - Yukar1da cins ve miktan yaz•h cem'an 9 kalem §arab mayast ve 
eczas1 mubayaa olunacaktJr. 

II - Ahm §Ckilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme 
giln ve saatleri hizalarmda gosterilmi&tir. 

III - Eksiltme Kabata&ta Levaz1m :;lubesi Miidiriyetindeki Ahm Komis-
yonunda yapJ!acaktir. 

IV - $artname!er hergiin siizii ge~en §Ubeden paras!Z ahnabilir. 
V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giln ve saatlerde % 7,5 giiven-

paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2587) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soguk alg•nhg•, nezle ve tenef· 
fiis yollarile gef;er hastahklar• 
dan korur, grip ve bogaz rahat· 
s•zhklar1nda, ses k1S1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Ni~anta§mdaki Te§vikiye camiinin iig yiiz kuru$ vazifeli ikinci miiezzinlik 
ve kayyumlugu, 

Tarabyada Osmanreis camiinin iiG yiiz, YJ!d1zda Hocahayri camiinin iki 
yiiz kuru& asli vazifeli mUezzin ve kayyumluklan aGlktJI. 

Bu cihetler i.;in may1sm 14 iincii pazartesi giinii miisabaka imtiham ya
pllacakhr. imtihana girmek istiyenlerin ayni gilniin saat 13 iinc'.e Beyoglu 
Vakrllar Mildiidilgiine milracaat etmeleri lazimdJI. ( 2970) 

Lira K. 
49.50 

105.25 

3·18.00 

138.40 

-
Ortakoy 3 iincii Orta sokagmda eski 21 miikerrer numara11 arsa
nin tamam1. 
Kas•mpa§ada Gazihasanpa&a mahallesinin Tckkearkast sokagmda 
26 nurnarah arsan1n tamamt. 
Be~iktas Tiirkali mahallesinin Muhtarkuyu sokajlmda eski 6 yeni 
25 numarab ah§ab hanenin tamam1. 
Eski Kamerhatun yeni Kalyoncukullugu mahallcsinin Fakir soka-
gmda ( 7) numara!J ahsab hanenin tamam1. 

21R8.00 Eski Hi.i.seyinaga yeni $ehidmuhtar rnahallesinin Yaghane soka
Jhnda eski 26 yeni 28 numaralt kargir hanenin tamamt. 

Yuk&nda yaz1h gayrimcnkullerin millkiyetleri pesin para ile sah>lan on 
bes giin mi.iddetle ac;tk arttJimtva ~Ikanlmtshr. 

ihalesi 16/5/939 sah gilnii saat 15 te Komisyonda yapiiacagmdan talibli
lerinin yiizde yedi buc;uk pey paralarile Akarat, Mahlillat ~ubesine miira-
caatleri ( 2971 ) , ' Fnsat1 Ka~nmay.n•z ! 

Bevo((lu l-t•kiAI ··addesinde 329 Sakarya siuemas• kar~1smda 

M 0 T 0 L A Gomlek ticarethanesi 

Biitiin 

,Simdiki diikkamn terki miinasebetile 

ve Ticaret Odas1n1n mUsadesile 
Yalmz bir kaf; giin i~in 

ita 45 hakiki tenziliit 

aleminde bir hadise ... 
SUT MAKiNELERi 

1939 modelleri gelmi~tir I 
Diinyamo eo saglam ve eo ucuz 

MiELE 
SUT MAKiNELERi dir. 

Paslanmaz,lekeleomez ve bozulmaz. 
Yedek aksam1 daima mevcuddur. 
Anadoluda acenta aranmaktad.r. 

Ta!lra satu; yerleri. 
Konyada Ka§l ~ ~~ Necati, "rzurumda 

Ne~'et Solakoglu 

Tilrkiye umum deposu 

Ankara acentam1z : 

Jall Oekalo ve ~s1. Istanbul Tahtakale No. 5! 

Adana. 
Konya 
Ceyban 
Gazi Anteb 
Erzu1·um 
Polath 
Eak,~ehir 
Trabzon 
Trabzon 

,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

Yusul Esendomir ve ogullan 
Orner Ba~egmez 
.Mehmed, ~OkrO, Ner.ati Ka§JkQI 
Said Akman 
Mutaloglu M. ~akir Oz§eker 
Ne~'et solakoglu 
Siileyman Uzgeneci 
Alanyah Abdurrahman ~ere[ 
Polatbaneli karde~ler 
K urumahmud oj\lu Hafiz Salih 

Zile Belediyesinden : 
Zile kasabas1 i9me suyu tesisatma aid etiid ve projelerin tanzimi i§i 

pazarhga b1rakilml§llr . 
• 1 - l§in muham":'':n bedeli 2000 lirad1r. istekliler bu i§e aid §artname, 

proJe ve sa1r evrak1 b1la bedel Ankarada Bele<1iyeler !mar Heyeti Fan :;lef
hgmden veya Belediyeden alabilirler. 

. 2- Pazarhk 17/5/939 tarihine rashyan 9ar§amba giinii saat 11 de Bele
diyede toplanacak Enciimence yapllacaktrr. 

3 - Pazarhga girebilmek i9in istekliler "§agtdaki yazi11 teminat ve 
vesaiki ayni giin ve saate kadar Enciimene teslim etm~ olacaktJr. 

A - 2490 say1h kanunun 16 - 17 nci maddeleri mucibince 150 liralik 
muvakkat teminat. 

~ -. Kanunun ta:rin ettigi vesikalar ve 4 iincii madde mucibince pa
z:rhga. gJtmeye biT ~am ?ulu~mad1gma dair imzah bir mektub ve pazar
hga I§brak edeceklerm su l§lermd.e ihtisas1 yiiksek miihendis veya miihendis 
ohna!an §arl oldugundan isteklilerin bu hususu tevsik eden vesaiki lazJmclir. 

4 - Tekhf mektublarmm ihale gilnii olan 17/5/1939 tarihine kadar 
makbuz mukabilinde Belediyeye verilmesi ve teklif mektublarm da iadeli ve 
taahhiidlii olma_~, lazu~d1r. Fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeye ve An
kara Fen $efhgme muracaat etmeleri. ( 2713 ) 

V aktinizi tam amen bilmek isterseniz 

Teminath 

HiS LON 
Saatlerinden 

Kat'iyyen §a~maym1z. 

Satibk 
Devlet Orman 

Koknar 
i~Ietmesi 

Tomrugu 

Karabiik 
A 

Amirliginden: Revir 
1- Karabiike 28 kilometre mesafede bulunan biiyiik diiz biilgesinin Man

care• deposunda istifte mevcud • 1624 • aded muadili , 1118. metre 
mikab • 0.10 • desimetre mikilb koknar tomrugu ag1k arttrrma ile sa
tllacaktrr. 

2-

3-

4-
5-

Tomrukl~rm aynca ba§ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu§ 
olup hactm kabuksuz orta kutur iizerinden hesaplanmi§hr. 
Tomrukiara aid satt§ §attnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirliigiin
de ve Orman Ba§miihen<1is muavinliginde, !stanbulda Orman Bas
I_!liihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman i§letmesi Revlr 
Amirliginde goriilebilir. 
Tomruklarm muhammen bedeli • 9 • lira , 50 • kuru§tur. 
Istekhlerm % 7,5 muvakkat pey ak9esile 8/5/939 giinii saat c 14 • te 
Karabukteki Revir merkezine miiracaatleri. ( 2760 ) 

Kuvvetinizi ve viicudlini.izi.in mukave

metini tazeleyiniz. Ate§li devir ge~mekle 
ve odamzdan c•kabilmekle grip bitmi§ 
addedilmez. Ba§ta devamh bir ail:Jrhk, 
i§tahsizhk, sigara i~enlerde tiltilnden lez
zet almamak gib1 haller viicudiin heniiz 
tesemmiim altmda bulundugunu, eski 
rnukavemetini ve hcle ciimlci asabiyenin 
evvelki zlndeligini henilz kazanmad1gm1 
giisterir. 

i~te bundan do!ay1 grip ge9irdikten 
sonra kanm mugaddi hassalanm ve ku-.. 
miZt kilreyvelcrden zcnginliglni tazele
yen Si:ROP DESCHIEN ile bir tedavi 
yapmak icab eder. 

Bu yeni ve laze kanla en muvauk bir 
surette beslenen vii cud, kudret ve muka
vemetmi ikttsad edcr. !§tiha uyamr, ha
Zim diizc!JI vc viicudii toksinlerden te
mizleyici uzuvlar faaliyete ge9erek ken
dini istila etmi§ olan tekmil zehirlerden 
onu kurtanrlar. DESCHIEN $URUBU
nu sizin i<;in daima emrinize amade bir 
stok bulunduran eczaCimzdan hemen is.. 
teyiniz. 

.-::----:---::-: 
Y azhk i~,;in kirahk evler 

Tarabya, Yenimahallede yiiksek ve 

havadar yerde, 5 odah, hamam, mutfak, 
sarmc ve etrafmda iki sofa, bah<;eli. 

istanbul Yenipostane caddesi No. 20 
Ohannes Papazyana miiracaat. Tele -
fon: 21280 

Sahib ve Ba~muharrirl: Yunu• Nodi 
Umuml ne§rt!latl fdars eaen Yazt /flert 

Milailril: HilmtP' Miini, VIgen 

MAKY AJ SIRRI HALLOLUNDU 

SiZ DE BUNUN KADAR GUZEL ... 

MAX FACTOR Jr. ve JUNE LANG 
~''"' 111111~111 ullaplltrnt 'fiJJn!l w bill'} 

"*a• Factor•,.., lUrlo•ye lotllzi ff\trt!etl ol•• 
tL Iii SIQ(k l'l.r1thul,. Post. ltlllullt llJ), a ..... 
f!lllnl,lnr g.bft(ftriiiiL 

$1111~1 on~ky.ajo••l8 •II tlltriflolfl ., l;>tlliiiM• 
~·" ., ~,,. PMio• t•••'•"d•n ttrlll •dllmif 
el1" • Ye~l "''ky1j )I" 111" h•111il 41 "hlldtla bif-l 
f'l.~yt •fC"'l'HI\ IIIUkitntl 

u ''"'''"I' """\wll bor llwlu pvdra '"" .. 
............ ~~~"' ,11,11 ~llm.¥n•t•nl lit 6 re11ll 4vddl 
kYII'"' IWYI fiDmunrlllo blr ll'o~rtl dll'lmell ane 
du IJM~II, '0 h•uahrta Po,t• l)wl~o~ Itt t:dlnl&. ,... __ , _______ _ 
-

Gorfine bilirsiniz!!! 
Holivud y•ld•zlari gibi, ve ren

ginizin ahengine uydurulmu~ MEC
CANi bir makyaj yapumamz iGin 
sureti halisanede sizi davet cderiz. 
CAN! bir makyaj yap1lmamz iGin 
fenn! muallimesinin giin ve saat
leri a&agida bildirilen yerler iGin 
evvelden bir randevii almamz rica 
olunur. Mayrs 1 _ 2 ve 3 ·Beyoglu. 
Itriyat Magazas1, Tokathyan kar&•
smda ve May1s 4 - 5 ve 6 BahGe
kapid.a • ZAMAN • ltriyat magaza_ 
larmda bulunacaktJI. 

Makyaj saatleri : 
10 ila 13 ve 14,30 Ha 19. 

SlFAT RENGI COl R.ENGI SAC RENGI 

x·' .,ilt. .• 0 M•vo . , ... 0 SAr::?l 
~ik . • :. 0 Boz (Gri) , . 0 A,tk 0 Koyu 0 

Si.it Bryu •. 0 Vetil , . -~0 KESTANE 
Orta 'naturrl) 0 Eli ... • •••• 0 A~ok 0 Koyu 0 
Kormn:1 ;;- 0 Kubonr . ~"'f:': 0 SoYA.H 
Solu\t;t,.,. 0 Soyah., .~ •. 0 A'<lkO Koyu 0 
t:;illi •••• 0 

KIRPlK KIZIL Md ••..• 0 .... :0 Atok 0 Ko)'lJ 0 
CILT Kuno . 0 

A~ok 
Koyu ....• 0 Sa~ler lur in 0 

Yath .••.. 0 evvfllti rtmtide 
Tabii •.••• 0 y~ )'\'klrlya yallnLZ 

MAX FACTOR * HOLLYWOOD -"' 

I Devlet Demiryollar1 i!?letme U. Miidiirliigiinden: I 
1 - Devlet Demiryollarmm istasyon ve gar i§lerinde ~ah~tmlmak ve 

yeti§tirihnek iizere a§ail-tdaki §artlan haiz olanlardan yiiz memur almacakttr. 
2 - :;Jartlar &unlardJI : 
A - Tiirk olmak 
B - Faa! hizmetlerde ~ah§masma mani slhhi bir anzas1 olmad1g1 ida-

renin s1hhat kurulunca tasdik olunmak. 
C - Ya§l otuzdan yukan olmamak 
<;: - Askerligini yaprm~ olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahud lise derecesinde tahsil gordiigiinii 

' i Maariften tasdik ettirmek 
E - iyi huy sahibi oldugunu ve hi~ bir §ekilde mahkil.miyeti olmad1guu 

tevsik etmek 
F - Bu ilanc!.a yazi11 §artlarl kabul ettiklerini miibeyyin bir taahhiid

name ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - Istiyeruerin istidalarm1 ve yukar1daki §artlarJ haiz olduklarm1 

gosterir vesikalan Ankara, Afyon, izmir, Adana, Malatya, Bahkesir, Hay
darpa§a, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum I§letme Miidiirliiklerine ve Mudanya, 
Trabzon I§letme Amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Slhhi muayenelerinin yapilmasi i9in istidalarmdaki adreslerini 
vaz1han yazacaklar<hr. 

5 - Fazla tafsilat i9in l§letme Merkezlerindeki garlarc!.a aslh bulunan 
ilanlan okumalan ve miiracaatlerini ona gore yapmalar1 ilan olunur. 

• 1364 • ( 2566 ) 

, KiRALIK KALORiFERLi APARTIMAN 

I Denize nazJr bahGeli ve havuzlu 5ve 6 §ar odah daireler. Laleli $airha&met) 
- S. 43 No. Giiniilferah aparhmam. KapiCI:ya miiracaat. 

Tiirkkusu Genel Direktorliigiinden : 
' 

Tiirkku§U te~kilatmda, motorlii ve motorsiiz tayyareler iizerinde ogret
men olarak ~ah§mak maksadile yeti§tirilecek Lise mezunu genc!ere ihtiyac 
vard1r. 

Aramlan belliba§h §artlar §unlard1r : 
1 - Tiirk soyundan olmak, 
2 - iyi hal ve §ohret sahibi bulunmak, 
3 - Saghk durumu tayyarecilige elveri§li olmak. 
4 - Boyu 18 ya§mda olanlarm 1,60 d.an, 20 ya§mda olan!arm da 1,63 

ten a§ag1 ohnamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18, en 90k 20 ya§mda olmak. 
!steklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar miiracaat etmeleri laztmdiT. 

Bu arihten sonra s1hh! muayeneler yap1larak inonii kampma sevkoluna
caklar ve orada muvaffakiyet giisterenler kabul edilecektir. 

Daha fazla malumat ahnak istiyenlerin Tiirkku§u. :;lubelerine miiracaat 
etmeleri iliin olunur. ( 2842) 

1111111111! 
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YILDIZ 
13 iincii saytst bugiin ~ikt1. Y I L D I Z, 
bu saytsile ikinci cildine ba§ltyor. Bi
rinci cildi esnasmda her sayiSmda baska 
bir giizellik ve zarafet, baska bir ye
nilik ve ilerilik giisteren Y I L D I Z, 
herkesin de siiylemekte elbirl~i ettigi 
gibi, Tiirkiyenin biricik, en §tk, zengin 
ve en giize1 mecmuastdtr. Tiirkiyede 
bu kadar A vrupai ve nefis bir mec
mua ~tkarmak, ancak nesriyatile 
200,000 Tiirk okuruna hltab eden 
Tiirkiye Yaymevi l~in kabil olabi!. 
mistir. Y I L D I Z, diirt renkli bir 
kapak i~inde kamilen renkll 52 zengin 

sayfahk bir mecmuadtr. Her yerde 15 kuru, 

YILDIZ 
Zengin tablolar, karikatiirler, resimler 
ve hikayelerle bezenmi~ 13 iincii sa
ylSlnm yaztlart arasmda sunlar da var: 
Miinir Nureddin, Tino Rossi, Abdiil
vehab MISlrda bulu0tular ve birlikte 
~arktlar okudular - Miinirin bu iki 
dostu hakkmda dii~iinceleri - Jea. 
nette Mac Donald'm hayah ve kocast 
- Claudette Colbert kimdir ve astl 
adt nedir? - Dorothy Lamour -
Holivud'un en mahcub kadm1 -
Simone Simon'un en y eni filmi. .. Ve 
daha bir~ok giizel yaztlar, nefis hika
yeler ... Bu saytda yeni roman : 
STELLA DALLAS I 

act bir ask faciasmm hikayesi. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihl : 1888 

Ser mayesi : 100,000,000 Tiirk Liras1 
f;ube ve ajans adedl : 262 

Zlral ve tlcarl her nevi banka muamalalerl 

~i~eklerinin Biitiin Ada ~mlarmm ve lavanta 
sthhi kokularm1 terkibinde saklayan 

VENUS CAM Kolonyast 
cigerleri zaytf ve slnirleri bozuk olanlann kalbine 
ferahhk verir ve gtiniUnU a~ar. VENUS 4;AM 

KOLONYASI'nln formUIU bir s1rd1r. 
Taklldlerl onuu yerini tutamaz. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve ltriyat deposu. istanbul 

Olcsiirenlere KATRAN HAKKI EKREM 
Devlet Havayollarl 

Umum Miidiirliigiinden: 
I Mayts 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle 
yolcu, posta ve bagaj nakliyabna ba.lanacakttr 

Bilet fia tlart 
Gidi~ Gidis - Donii~ 

.!d!:!. 
Ankara - tstanb•u 21 29,75 

42,35 
45,15 
46,55 
49,35 
47.9!' 

Ankara - Adana 30 
Ankara - !zmir 32 
fstanbul - l:anlr 33 
istanbul - Adam 35 
tzmir • Adana 34 

( Gidil • Doniis biletleri bir ay muteberdir) 
Vakti bareket eetveU 

Pa?.ardan maada hergiin 

Ye~i1kiiyd.en hareket 
Soat Dakika 

9 30 
: e 

A~ karadan hareket 
S; at Dakika 
14 45 

Ankaradan hareket 

\ 
Saat Da kika 

15 05 

A<'lanadan hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

16 00 

tzmirden hareket 
Saat Dakika 

9 10 

istanbul • Ankara 

Aitkara - Ad~a 

Ankara - izmir 

Adana • Ankara 

Ankara - :fstanbul 

izmir - Ankara 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 
16 55 

izmire 
Sa at 

17 

muvasalat 
Dakika 

55 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 

Ye§!lkiiye muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

!\nkaraya muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare yoleulannt meydanlara nakledeeek 
otobiislerin hareket edeeeiii mabal ve saat 

is tar. bulda : 

Saat B,15 te Taksim meydanmdan kalkacak ve saat 8,30 da Karakoy~.e 
Yatakh V,;gon acentasma ugnyacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
Ankarada: 

!zmir ve Adana yolculan saat 14,20 de ve istanbul yolculan saat 15.30 
da rnerkez P T. T. binBSJ oniinden kalkacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
M~: . 

Saat MO d.e Yen! otel iinilnden kalkaeak otobiisle meydana gideceklerdir. 
izmirde: 

Saat 8.25 te Konaktan kalkacak otobiisle meydana gideceklerdir. 
Tayyarelerimizle meydanlara gelece~ yolcular derhal otobii~e $ehre 

nakledileceklerdir. 

'l;'•lmz lzmtr yo1culan tayyare meydanmdan Gazie"!lr istasyonuna kadar 
otobusle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle Alsancak 
istasyonuna gldeceklerdir. 
y olcu biletleri : 

Ankara. Yeeilkiiy, Adana, fzmlr meydan mildfirlilklerinde ve Yatakh 
Vagon $irketinln Beyoj!lu, Karaklly ve Ankara acentalannda satlhr. 

Fazla tafsilit ~In meydan miidiirlilklerlmizle Yatakh Vagon acentaJa. 
rma miiracaat edilmest. c 1547 • ( 2914 ) 

Tiirk Hava Kurumu 
2 7. nci T E R T i B 

B0YfJl( PfYANGOSU 
siRtNt;t KE!JlDit : U MAVIS 1939 dadtt. 

Biiyiik Ikramiye 40.000 liradtr. 
Bundan ba1ka : 15.000, 12.000. 10.000 liral1k tkramlye!erle 

( 20.000 ve 10.000) llralik lkl aded milklfat vardtr. 
Yenf tertibden blr b!let alarak lttirak etmeyt ihmal etmeyinlz. 

Siz de piyangonun mes'ud ve bahtlyarlan arasma glrmt1 olursunuz. 

Deniz Harb Okulu ve Liaesi Komutanhgmdan: 
Deniz lisesine 180 lira iicretle bir cografya iigretmeni ah-

Kaput Bezi ve iplik PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankastnda kumbarah ve lhbarstz tasarruf hesaplartnde en az SO llras1 bulunanlara H• 

Malatya Bez ve iplik 
F abrikaJan T.A. .}irketindeu : 

nede 4 defa ~ekllecek kur'a lie •ll•t•dakl plAna g6re lkramlye daQttllacakttr. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 

Yeni tesisatla faaliyete ge~en A
dana fabrikanuzm silindirli 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~ if~i) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip· 
likleri imalii.tt piyasaya arzedil -
m~tir. Sipari§ler bir hafta i~inde 

gonderilir. 

4 II 500 I> 2,0')() II 

4 " 250 " 1,000 " 
40 " 100 " 4,01)() " 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " Sipari§ i~in Adana fabrikamtza 

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

O!KKA T: Hesablartndakl paralar blr sene l~inde 50 liradan qal:!t diipailyenlere lla'amlye l:lktll! tUdirde 
'1l> 20 fazlasile verllecektir. 

Kur'alar aanede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birlnclkanun, 1 mart va 1 haziran tarlh· 
adresi: <;:~id - Ankara. lerinde (:ekllecektlr. 

Mezbaha Pazarhkla YapbrJ.lacak 

T e!<irda g Beleclivesinden : ,. 
Kapalt zarf usulile e~lltme;ye konulan ve 28,23 lira be(leli kesfi bu

lunan mezbaha binast hakkmdaki vaki teklif hadd.i laytk goriilmedigin
den bir ay i~inde pazarlikla yaptmlacaj!mdan isteklilerin 23/5/939 salt 
giinii saat 15 e kadar Tek!-dalt Beledl,1e Reisligine miiracaat etmeleri 
ilii.n olun,u·. (2797) 

(J~~!~!!a2 :u!?m~~!!~~kon~~~~!~r9s~o-'\ d.aktilo bay veya bayana ihtiyac vardtr. Taliblerin yazile posta 
- kutusu 1216 adresine miiracaatleri. 

T rabzon Belediye Enciimeninden : 
1 - Trabzon §ehir dahili ve sayfiyelerinde isletilmek iizere mubayaast 

pazarhga btraktlan ii~ otobiise aid 0artnamenin arthrma, eksiltme ve iha
leler kanununun 12 nci maddesine istinaden tadil edilerek yeniden miina
kasaya vaz't karar altma almmt~ ve siizii ge~en otobiislerin mubayaast on 
be§ giin mii&ietle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Otobiislerin 939 modeli Ford veya Sevrole marka hi~ kullamlmaml~ 
makine ve ~aseler iizerine §artnamesi dahilinde karoseri imal edilmek su
retile viicude getirilecektir. 

3 - Otobiislerin muhammen bedeli 11100 liradtr. 
4 - Muvakkat teminat c 832 • lira • 50 • kuru.tur. 
5 - Kat'i teminat ihale bedelinin % 15 idir. 
6 - Bu otobiislere aid ~artname ve modeller yalruz altt kuru~luk posta 

pulu gonrlerilmek suretile bilii.bede1 Belediye Fen Heyetinden almabilecektir. 
7 - Eksiltme 6 mayts 939 cumartesi giinii saat 10 d.a Belediye Encii. 

meni odasmda icra ktlmacakhr. 
8 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakttr. 
9 - Teklif mektublan 6 roay1s 939 cumartesi giinii saat 9 a kadar ihale 

Komisyonu Reisi olan Belediye 'Reisine makbuz mukabi!inde teslim Pdile; 
cektir. ( 2905 ) 

EMEL TERZiHANESi 
Avrupa ve Yerli kuma,larandan pe,ln va vereslya 
KarakOyden 'r eni po•tane caddesi Balk Sand1g> kar~ISID& tasmrn1etir. No I · 

Kiitahya Vilayetinden : 
Eksiltmiye konulan it : 

1 - Kiitahya - Afyon yolunun 0 X 000 ile 0 X 404 kilometre Jeri arasmdaki 
beton yo! ve trotuvar in§aatl, ke§if bedeli 15,525 lira 2 kuru§tur. 

2 - Eksiltme 9/5/939 sah giinii saat 15 te Kiitahya Vilayeti Daiml Encii· 
meninde kapah zarf usulile yapllacakttr. 

3 - !stekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymdtrlik l§leri 
gene! §artnamesi, husust. fenni §artname ve proje ( 50 ) kuru§ muka
bilinde .Kiitahya Naftasmdan alabilirler. 

4 - Mali sene nihayetinin takarriibii dolayiSi!e projelerin Nafta Vekaleti 
l;jose ve Kiipriiler Reislijtinden tetk.ik ve tasdlkinden sonra yapllacak 
teferriiata aid tadiliitt isteklller aynen kabul edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek !~In isteklilerin ( 1164. 38) lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yaptlacallt giinden en az 8 giln evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla Nafta Miidiirlii~ne mUracaat ederek 
bu i§e mahsus vesika almalart §arttlr. Bu mfiddet zarfmda vesika tale
bind!' bulunmayanlar eksiltmeye i§tlrak edemezler. 

6 - lsteklilerin teklif mektublarmt 2 ncl maddede yaztb saatten bir saat 
evveline gelinceye kadar Daiml Enciimene makbuz mukabilinde ver· 
meier! lAzrmc!.tr. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 2800 ) 

Ankara .Uelediyesinden: 
1 - Ankara Belediyesl Su i§lerl ldaresi aboneleri i~ig su saati almacakttr. 
2 - Bu gibi su saatlerl !mal eden fabrika ve mfimessillerinln saatlerinln 

evsaf. §erait ve fiatlarmt giisterir teklif mektublari!e hirer saat niimu
nesini 15 haziran 939 tarihine kadar Ankara Belediyesine I!Ondermeleri. 

• (2565) 

Erzurum Tiirk Hava Kurumu Ba,kanhgmdan : 
Vih1yet merkezinde yeniden yapllacak olan Hava Kurumu binasmt 1 

mayts 939 dan 22 mayts 939 tarihine kadar • 22 • giin miiddetle 20,000 liralik 
in§aatl kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

.1..- EksUtme ~ JllBY~ 939 11azarte~i giinii ~aat 16 da Hava Kurumu 
binast i~inde te§ekkiil edecek Komisyonca yaptlacakttr. 

~ - Mu11ao!W<at teminat • 1500 a_,liradu:. 
3 - tste~ bu i§th evrakt fe!tniyesfni El'!Urum Hava Kurumu me 

kezinden ahp okuyabilirler. · 
4 - Eksiltmeye, Vilii.yet makammdan bu ~e mahsus olarak ehliyet 

vesikaSI almt§ olanlarm i§tirak ed.ebilecekleri ve ehliyet vesikast istihsali 
i~in eksiltme giiniinden sekiz giin evvel istida ile Vilayet makamma miira
caat edilerek o zamana kadar yapmt§ oldugu i§lere dair vesikanm leffe
dilmesi. 

5 - tstekliler teklif mektublarmt iyice kapattlmllj ve miihiir mumile 
miihiirlenmi~ oldugu halde birinci maddede yazth giin ve saatten bil' saat 
evveline kadar Komisyon Riyasetine vermeleri mecburidir. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2817) 

YENi Mtl'Dtl'R: OSMAN SENCER 

ANKARA GAR KAZiNOSU 
Nefis Y emek • Muntazam Servis • Giizel Miizik 
ve i~ a~tCl manzarasile Ankaramn nezih bir top1anh yeridir. Bu temiz 
vasiflarile bahar ve yaz mevsimine girmekte o1dugunu saym mii§terl· 
lerine arzeder. 

Btl'Ttl'N FiA.TLABDA TENziLAT 

Ogle tabildotu 80, Ak•~ tabildotu 90 k~. 
( Yiizde on gusoniye yoktur. ) 

Antalya Orman Miidiirliigiinden: 
1 - Antalyanm Korkuteli kazasma bajth Haetbekl.r - Samas devlet 

ormanmd11n bir sene mii&ietle sahhj!a ~tkarllan ( 2324) metre mikab 
gayrimamul ~am ai(act on be~ giin miiddetle ve kapalt zarf usuhle art
ttrmiya konulmu.tur. 

2 - Artttrma 6/5/939 tarihine musadlf cumartesl l(ilnil saat 10 da 
Antalya Orman idaresinde yap!lacakttr. 

3 - Muhammen bedel ~amm beher gayrlmamul metl'e mikii.bt ( 490) 
kurustur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesabile ( 854) lira ( 7) kuru~tur. 
5 - Satts Orman kanununun muvakkat 6 net maddesi mucibince rna

mall! lhtiyact ka~lamak !~in yapt!acaktlr. 
6 - Teklif mektublan 6/5/939 gilnii saat 9 da Antalya Orman tdare

sindeki Sat!$ Komisyonu Baskanhjtma behemehal verllm~ bulunacakbr. 
7 - $artname ve mukavelenameyl giirmek lstiyenlerin Ankarada Or

man Umum Miidiirliij!iine ve Antalya Orm11n Cevirge Miidiirliijtiine miira
caatlerL ( 2838 ) 

isT ANBULDA HAVAGAZi VE ELEKTRiK 
ve TE$EBBUSA TI SINAiYE T0RK 

ANONiM SiRKETINDEN : 
!;lirketimizin Bayaztdda Elektrik evinde bulunan !stanbul Aboneman 

~ubemizin 29/4/939 tarihlnden ltibaren Caj!aloglunda Nuruosmaniye cad
desinde Kapahftrm kar$tsmda 30 numaralt binanm alt katma nakley le
dijp ilan olunur. 

Naf1a Vekaletinden: 
10/5/939 ~ar§amba giinii saat 15 te Ankarada Nafta Vek8leti blnas1 i~inde 

Malzeme Miidiirlii~ odasmda toplanan Malzeme Eksiltme 
3700 lira muhammen bedelli 264 aded kilometre 324 aded meyil ve 
miinhani levhalarmm a~tk eksiltme usulUe eksiltmesi yap!lacakttr. Ek!;il!Irnef 
prtnamesi ve teferriiatt bedelsiz olarak Malzeme Miidilrliitiinden &lllnal>iil:rJ 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuru§tur. 
Isteklilccin muvakkat teminat ve §artnamesinde yazll1 vesaikle birlikt:<il 

ayni giin saat 15 te mezkur Komisyonda haztr bulunmalan lazrmdtr. 
c 1437. ( 2709 
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