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Siyasi icmat 
Arab politikas1 

Yazan: Kadircan Kafh yeni hava hatlarl m_~:~a_llimfigi teb}igde bulundu 
\ 

Tarihi roman: 34 a ngiltere hiikumetinin Filistindeki man· 0 da idaresini kaldmp yerine Arab 

Zencilerden biri 
i~ine girdikten 

yardrmile 

~uvalm agzmt acb, Mahfiruz Ik' . 1 t · 1 k 
~ · . .. • • 1 yo cu ayyares1 a rna 

sonra tekrar bagladt, otekmm i~in biit~eye 200 bin 
s1rtma aldt ve yiiriidii... lira konuldu 

Mahfiruz ko§eye biiziilmii1. boynunun I c;rkular. Saraytn ISsrzhgr ic;inde, can kur· 
etrafma minimini ellerini siper etmi§ti. taran degil birer nebba1 gibi yiiriiyorlard1. 

Y agh ipi tutan zenci otekine bakh. Ba- Y ol uzad1k~a Mahfiruzun kafastndaki 
~rnr oynatarak: kiitii ihtimaller iyi ihtimalleri birer birer 

- Haydi I yutuyor; yuttuk~a biiyiiyorlard1. 
haretini verdi; fenerli zenci sordu: - Y a beni boyle ~uvahn i~inde ve 
- Hazinedaragayi beklemedik diye diri diri denize atarlarsa L 

bir~ey olmasrn} Kendisini miimkiin oldugu kadar pa-
- Ne olabilir} Bize ne, arad1k am a hah satmak arzusunu, hi~bir faydaSI ol· 

bulamadik. Padi~ahrn yamndan ~·!unci- masa bile, feda ettigi i~in IStuab duyc· 
ya kadar belki sabah olur. Halbuki Va- yordu. 
!ide Sultan... Etraf o kadar sessizdi ki nerede bu-

Bunu siiyliyerek yagh kemendin ilmi- lundugunu, nerelere geldigini kestiremi
gini iyice ve son de fa yokluyor; bir al!jla yordu. Bazan, riizgan and1ran hafif esin· 
gene krzm boynuna ge~irerek hemen i1ini tiler, soguk denecek kac!ar serinlikler du
bitirmek ic;in en elveri1li 10klin ne oldu- yuyordu. 0 zaman saraydan ~·kugrm 
gunu tasarlamaya ~ah!Iyordu. Fakat bu- samyor; nereye giitiiriildiigii_nii daha ~ok 
na vakil kalma~, <.<iinkii me!divenden merak ediyordu. Eger $ehzade Ahmed 
hrzh ayak seslen duyuldu. Bag~rmaktan onun kurtanlmaSI i~in t.mir verdise ken· 
bir fayda olmadr~ i<;in ~iimkiin oldugu di dairesine giitiiriilmesini de soylemi§ 
kadar, faltat sesSizce bogu~maya karar olmaSI lazrmd1. Halbuk' Mahfiruz ken· 
vermi1 olan Mahfiruz dogrulur g~bi ol- disinin oraya giitiirldiigu~ii zannettirecek 

du. sebebler bulamryordu. 
Eli kemendli hadrm~gasi geri dondii, Eger yagh ip boynuna dolanm11 olsa 

yaklajan ayak seslerinin geldigi yere bak- idi, bir defacrk olecekti ve o zamana ka
t!. Orada biiyiik kavuklu. 'kocaman kiirk- dar ~oktan olmii1 bulunacaktJ. 
Iii, iri bir adam karalt151 gordii. Oteki Halbuki simdi her dakika bir~ok defa-
zenci onu tammi!II. Mmldand~: lar oliiyor, diriliyor. gene oliiyordu. 

- Hazinedaraii,adir. 
I ld 

-18-
Mustafa Aga soluk so uga ge i; me· 

rakla sordu: Ilk emri ••• 
- Ne yaphmz} Doguda ;lah Abbas, Tebriz iizerine 
Eli kemendli zenci hemen cevab ver· yiiriimii§, orada kendisinden az bir Os-

dt: manlr ordusunu bozmu§lu. lki beylerbeyi 
- Seni bekliyorduk, sultamm I harb meydamnda vurulup olmii§lerdi. 
Mustafa Aga, onlan bir kenara ~ekti, Tebriz Valisi Ali Pa1a. $ahm da ho§una 

geldigi tarafa bakarak oralarda kimseler gidecek kadar biiyiik kahramanhk gos
bulunmadrgml gii;diikten sonra yava1 ses· termi1. fakat esir dii§mekten kurtulama· 
le: rni§h. 

- Valide Sultanm emrini yapm1ya- ;lah Abbas, Nahcivam alm11 Revan 
cabmrz I Bu k1z kurtulmahd1r I kalesi kar§tSina ~d1r kurmu§tu. 

Dedi. Macaristan ve bosnadan da bozgun 
- F akat ... Sonra bizi... haberleri geliyordu. 

- Mahfiruz veliahdin gozdesidir. Anadoludaki isyanlar, baz1 beylerbe· 
Valide Sultan onun dairesinden ka~Irdr. yilerin ve sancakbeylerinin asilerden da
Saadetlu Padi1ah hazretleri ~ok hastadu; ha insafSizca hareketleri, gittik~e art1yor· 

hekimlerin iimidle~j .fMI~,~A!~I,\J!~bi- QU.,o.\o>AH .-nzu,, ,,, Jic" hr ) n 
dir. Eger emrihak ,v~k• elUf if~ .~~jnade •• Bunun i<;in.bi<ka« giin once sadaret 
Ahmed calisi (alifi.Osmani olursa val- k I. 'li"' I d b" 00 

" 1 1 •Ylllll~~ffilnll! teis .,Iii ~'1. ~n t . utun ve· 
lah ~izden ve bendenlie~ab ·~oruNit' . .: I zirlet ve hoc::alann bulunJugu b1r top! an· 

Sarayda, Padi~ahm degijmesi, bir~ok trda uzun uzadrya gorii§iilmii1; vaktile 
kudretli kimselerin idam veya siirgiin e· Yemi~inin T rabzona siirdiigii Saat:<;i 
dilmeleri, bir~ok kenarda ko!ede ka1mi§ Hasan Pasamn lranhlarla harbeden o:· 
kimselerin de birdenbire parlayivermeleri duya serdar olarak tayinine karar veril
~ok zaman anSJZID olurdu. Bunun i~in mi,ti. 

Hazinedaraganm sozlerine aldirmamak Padi1ahm dairesinde her zamanki ka-

aptalhku. Iabalrk yoktu. Ciiceler bir kenara sinmi1; 
Bununla beraber korkulu taraf1 da yok balta incili~avu1 oldugu halde biitiin mu· 

degildi: Y a Padi1ah iyi olur da Valide sahibler hiinkar sofasma a~1lan kaptnm 
Sultan bu hiyaneti haber alma!.. dibinde dua ediyorlard!. 

11te o zaman iki celladm ba,lannm he- !603 senesinin en uzun gecesi biitiin a-
men kesilecegine 1iiphe yoktu. k 

Bun dan ba1ka bir ihtimal daha vard1: 
8Jrhgile pelte pelte, saraym iistiine ~ii • 

Hazinedaraga bu teklifi iki cellad zenci- mii1tii. 
nin sadrk olup olmad1klann1 denemek j. Ciicelerin, dilsizlerin, l"klabanlann, ak 
~in yaprnl! olmasm 1 ve kara hadJmagalannm, renk renk ve 

Birka~ saniye sessizlik oldu. boy boy kadmlarla k1zlann dola§tJklan; 
Eli kemendlisi boynunu biiktii: bazan 1en, bazan da i~li ve pest §8rk•la-
- Agam, camm•z sana emanet... nn aksettigi; tef, ney ve zillerin gittik~e 

Biz Valide Sulatana da, veliahd §ehza· eriyerek, fakat i~lenerek dola§l!iiJ kori· 
deye de, Saadetlu Padi18h1m1za da iyi dorlarda derin bir sessizlik vard1. Y almz 
kulluk ebnek dileriz. Sen bizden daha arama ayaklannm uclanna basarak, 
iyi bilirsin. nasii dilersen oyle yapahm 1 maddele,mil hirer esinti gibi tela,! a gi-

- Hot siiylersin. Elbet miikafa~nr dip gelen adamlar goriiliiyordu. 
giirsen gerehir. ;lim eli, beni dinleyin I 

1 
Lale ba~esinin iitesindeki hekimba11 

lki zenci bird en: 1 odasmda bol I!Iklar yantyor; kuk kadar 
- Buyur, sultanlffi I hekim, birtakrm otlan, kokleri kaynati· 
Dediler. yorlar, katJ §eyleri havanlarda dogerek 
Mahfiruz bunlan dikkatle dinlemj§ti. toz haline getiriyorlard1. Ba~lala orada 

Hazinedaraganm ya,atmak istedigi insa· olanlann hepsini giizden ge~iriyor; bazr· 
mn oliim ihtimali ~ok azalm•1 demekti. lanm kase, hokka, kutu, kavanoz veya 

Fa kat onu nasrl kurtaracaklardr? ~i~elere koyduktan sonra hekimba,ile bir-
Ger~ekten kurtaracaklar m1ydi? likte miihiirliiyordu. 
Y oksa onun kar11 koymamaSI, gliriiltii Hekimba11 bu ilaclardan baz1lanm a-

c;1karmamaSI i~in hamlanan bir tuza'k larak h1zlJ h1zh !ale bah~esini ge~iyor, re· 
m1yd1? Kendisini o kadar korkunc vazi- van kii,kiiniin iiniinden hasodaltlar kogu· 
yette buluyordu ki en uzak ihtimaHeri §Una, oradan da padi~ahrn yattrR! odaya 
bile dii~iiniiyordu. gidiyordu. F akat iimidlerinin hep bo1a 

Hazinedaraga Mahfiruzun yanma so- ~lkni\tnl giirerek iiziiliiyordu. 
kuldu. Y ava1 ve tatlJ bir sesle: Uykusuzluktan sararmr1 alan Safiyt 

- Veliahd Sultan Ahmed Efendi- Sultan artrk hekimlerden ziyade yamk 
mizin emri vardrr. Seni kurtaraca~Im. seslerile Kur'an okuyan hahzlara belbag· 
Hem en ~uvala gireceksin; iilii gibi dura· lam•! goriiniiyordu. Bunun i<;in de oda-
caksm; buradan gotiirecegizl lar ve dehlizler gitgide hayatm ve varh-

Dedi. gm otesinden geliyormu1 hissini veren bu 

Mahfiruz hi~ bir§ey siiylemedi. G~- seslerle doluyordu. 
sii "k Sik kabanp inerken ~ki» mana~- (Arta., ~arl 

na gelmek iizere bajtm hafif~e sallad1. 
Zencilerden biri ~uvalm agzm1 a~t1. Bir tayfa boguldu 

Mahfiruz i~ine girdikten sonra agzm1 bag· 
ladr, otekinin yardimile mtma aid! ve 
yiiriidii. 

Havayollan Devlet hletme idaresince 
yeni hatlar a~Ilmak iizere hamhklar ya
prlmaktadrr. Ankara • lstanbul hattmdan 
sonra Ankara • Adana ve Ankara • lz. 
mir hatlanmn da i1letmeye a~Ilm1~ bu
lunmasile evvelce idare tarafmdan haz:r· 
lanan dort senelik i1letme programmm 
ilk krsm1 tamam olmu§tur. 

;limdi ise programm ikinci k•smma gt· 
~ilerek 939 senesi i~inde Ankara • Sam· 
sun ve 940 senesi i~inde de Ankara • Er
zincan hatlan i1letilmeye a~1lacak ve bun
dan sonra da Ankara • Diyarbak1r ve 
Ankara • Van ha.*'mnm a<;rlmaSI i~in 
tedbirler ahnacakhr. 

Bir taraftan yeni hatlann a~1lmasma 
~h§Ihrken bir taraftan da yeniden yolcu 
tayyareleri ahnmaSI hrarla§rnl§hr. Bu 
arada hemen mevcuda ilave edilmek 
iizere iki biiyiik yolcu tayyaresi alma· 
caktJr. Bunun i~in de biit~eye iki yiiz bin 
lirahk tahsisat konmu§lur. 

Bundan ba1ka. beynelmilel biitiin ha
va hatlarmda pilot, pilot muavini ve tay
yarede u~ucu olarak ~ah§anlara katettik
leri kilometre miktanna gore bir ikrami
ye verilmesi usul halinde bulundugundan 
bu usuliin Havayollan Devlet islttmesin
de ~alJ1an u~uculara da te~mili kararla§
mr~; bunun i~in de biit~eye aynca tahsi· 
sat konmu1tur. 

$EHIR ISLER/ 

Hidiv ki:i§kii 
<;ubukludaki Hrdiv ko§kiinden istifa

de §ekil ve imkanlan ara§tmlmaktadir. 
Belediyc, §imdil:k 1800 lira sarfile ko§
kiin baZt kisimianm tamir ettirecektir. 

Okmeydam yah mektebi 
Maarife devrediliyor 

Dariilaceze binas1 dahilinde bulunan 
ve Okmeydam yatl mektebi namile am
Ian mekteb, Maarife devredilecektir. 
Maarif, buradaki b11 ~;ocuklan Biiyii k-
9ekmece yah mektebine yerle§tirecek • 
ti.r. Bliyiik~;ekmecede nahiye mlidiirii • 
niin oturdugu bina ilc dispanser binas1 
mektebe · verilecek, dispanser ~imdllti 
hlikfunet konagmda yerle§ecek, hiiku • 
met konag1 i'in de aynca yer aranacak
br. 

Belediye ile Evkaf araainda 
emlak miibadeleai 

Evkaf, ~i§hane yokll§unda, Psalti ile 
~en bah~e arasmdaki bo§ arsa)'l Beledi
yeye verecek, Belediye de buna muka
bil ~'§hane yoku§undaki Jale bah~;esile 
garaj mahallini Evkafa terkedecektir. 
Evkaf, Halice naz1r olan bu mevkide gii· 
zel bir aparbmanla bir kazin-o in§a et
tirecektir. Arsanm civarmda medfun bu
Iunan Katib <;elebinin mezan da tamir 
edilecektir. 

Y aptir1lacak refiijler 
Belediyenin Ayaspa§a biil varla.rmda 

yapbrmakta oldugu reflijler bitmi§tir. 
Buglinden itibaren, Laleli • Aksaray, o
nu takiben de Fatih • Edirnekap1 blilvar
lannda refiijler yapilacakbr. 

Atatiirk ki:ipriisii dubalarinin 
boyaa1 bozulmu§! 

Atatiirk koprlisli dubalanmn in§aatl 
bitmi§ ve bu dubalar boyanmi§br. Kop· 
riiyii yapan firma, Belediyeye miira • 
caatle dubalann ii9 ay evvel boyanm1~ 
oldugunu, pis Halic sularile boyalann 
bozuldugunu bildinni§tir. Belediye, bu 
iddiaY' varid gormemi§tir. 

Belediyeyi iall'al f'den imar 
projeleri! 

Vali Lutfi K~rdarm istanbul Vali ve 
Belediye reisligine tayinile ba§l!yan i
mar faaliveti iizerine Belediyeye imar ve 
Isiahat plam takdim edenlerin sa)'ISI ~o
galmi§IIr. 

Bunlar arasmda bir zat, Belediyeye 
verdigi on iki maddelik bir projede mii
teaddid tekliflerde bulunuyor. Varidabn 
artmas1 i~in otoblis ve tramvaylara bir 
miktar zam yapilmasmi, bu ke§ifte bu
Iundugundan dolaY' hasilatm yiizde o
nunun kendisine verilmesini istemek -
tedi.r. Bu garib 1slah projeleri Be 
lediypvi isgal edecek mahiyettedi.r. 

Vilayet binaa1 i:iniinde 
aafalt aaha 

Vilayet binasmm methalindeki as • 
faltm Defterdarhk binas1 oniine kadar 
temdidi kararla§tmlmi§br. 

Emini:iniinde VIktlacak 
diikkanlar 

Gene k1z iki biikliim olmu1tu. Sag 
omzu ikide bir kahn ve sert klirek. ke
miklerinden birine ~arptyor, s!Zlryordu; 
bol hava alamiyor, bunahyordu. Bacak
lan o kadar fena kmt!rni!b ki kmlm•! 
gibi agnyordu. 

Pa§ahah~edeki §i§e fabrikas1na Kara
denizden kum getirmekte olan Galib 
kaptamn idaresindeki Saadet motorii, 
Rumelih'sar a~1kianndan ge~erken tay-
fala.rdan Mevludla Ali birbirlerile §aka- Eminonii meydamnda Yenicami ke-
la$maga ba§lami§lardir. merinc biti§ik ~ayc1 diikkanile eczacr 

Merdivenleri ~1ktrlar, bir koridoru ge~
tiler. Bir merdiven, bir merdiven daha 

Bir arahk i§i fazla az1tan iki tayfa mu- Kazim miiessesesinin bulundugu maga
vazenelerini kaybederek denize dii$ • za, birka~ giine kadar Y•iolacak!Jr. 

mii~lerdri. Dalgalann altmda ~r.rpmln ~ehir hrotiirii 
iki tayfanm kurtanlmas1 i~in vaki gay- Belediye turizm miidlirlligii, istanbula 
relier, yalmz Mevludiin kurtanlmasrm j aid ingilizce <esimli bir bro§iir ne§ret • 
temin etmi§, Ali kaybolrnu§tur, mi§tir. 

imtihanlara almacak 
( 

muallimlerinin • • ISlm• I 

Jeri teblig edildi l 
1 Orta mekteb muallimleri ic;in a-

1 
a~1lacak imtihanlara kabulleri tensib 1 
edilen ilk mekteb muallimlerinin i· 
simlerini havi liste, diin Maarif mii· , 
diirliigiine teblig edilmi1tir. lmtiha
na ahnacak olan bu muallimlerin i
simlerini bildiriyoruz: 

Istanbul 13 iincii mektebden Va
cide Ozsan matematik, Nuriye Boz
bay (Beyoglu 48 den) tarih • cog
rafya, Makbule lrdel (Beykoz 39 

~dan) tiirk~e. R1za Ozen (<;atalca 
I den) matematik, Sevim Ba1ak 
(Kadtkiiy 8 den) tarih • cografya, 
Memnune Ozkal (Kadtkoy 8 den) \ 

1 tarih • cografya, Bahri Bilgin {tstan· 
bul 32 den) tiirk~e. Sabahat Artiiz 1 

(Beyoglu II den) tiirk~e. Niizhet I 
Duyan (Sanyer 14 ten) tarih • cog· ~ 
rafya, S1tkt Din~ {tstanbul 61 den) I 

:( tarih • cografya, Nimet Gokta1 (1,. ~ 
~ tanbul 13 ten) tiirk~e. Akif Giiner I 

( Omerli ba§mullimi) tarih • cograf- I 
ya, Nihad Giir~ay (;lile Kabakoz \ 

ba,mullimi) matematik, Nazmi Tii·l 

1 
rei (0skiidar Re1adiyeden) tarih • 
cografya, Mehmed Alptekin (Be
yoglu 9 dan) tarih • cografya, Giizi· 
de Siinmez (Maltepe 2 den) tarih • 

I cografya, tlyas Akhan (Pendik 2 
den) tarih • cografya, Asaf Eren 
(Beyoglu 45 ten) tiirk~e. Receb Pe· 
ker (Beyoglu 12 den) tarih • cog· ~ 

~ rafya, Fazilet Orhan {tstanbul 61 \ 
den) tarih • cografya, Meliha Uya- ~ 
ntk (Kadtkiiy 25 ten) matematik, 1 
Hikmet <;eki~ (Istanbul 56 dan) ta-~ 
rib • cografya, Selma (Istanbul 47 ~ 
den) tiirk~e. Leman Gobel (tstan- j 
bul 47 den) tiirk~e. Zeki Kofal (Be· 
1ikta1 39 dan) tiirk~e. F ahreddin Bo
ra (Kartal I den) tarih • cografya, 

1 ;lad1man Ardar (Istanbul 29 dan) 
( tarih • cografya, Kemal Onan (Ka

dikoy 6 dan) tiirk~e. Sadiye Salgar· 
kan <lstanbul 22 den) tarih • cograf
ya, Yusuf Merdcan (Oskiidar 21 ~ 
den) tUrk~e. La'Inia Saracoglu (Os
kiidar 19 dan) tarih • cografya, Sa
O.hat Say1m (Oskiidar Rumdan) 

~ tiirk~e. 

ADLIYEDE 

Bir polis memurunun 
muhakemesi 

Fehmi adl! bir polis memurunun, 
Mezbahada miibayaacilar yamnda ko • 
misyoncu ~uayibden, Florya plajmda ce
kilmi§ bir resim kat'§ihi:J. olrnak iizere 
be§ lira aid•!!• kaydile muhakemesine, 
istanbul Ag..rceza mahkemesinde ba§Ia
mlmi§tlr. 

Diin, mahkeme heyeti, birka~ §ahid 
dinlemi§ ve muhakemeyi ba§ka §ahid 
,agm!masma birakmi§tlr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Frans1z gazeteciai 
§ehrimizde 

Poti Parizyen gazetesinin siya,, mu
habiri Dobu §ehrimize gelmi)j ve Anka
raya gitmi§tir. 

DENIZ ISLER/ 

Buzun kilosu, heryerde 
her saatte yiiz paradan 
fazlaya sattmlmtyacak 

Dahiliye Vekaleti, Istanbul bu1 i1inin 
Islahi ve her tarafa buz yetijtirilebilmesi
nin temini i~in istanbul Belediyesine §U 
tebliiii giindermi1tir: 

I. istanbulda buz sarfiyal!nin ~ok ol
dugu aylara giriyoruz. Belediye elinde 
bulunan iki buz fabrikaSI giinde 125.000, 
ayda 3,750.000 kilo buz istihsal edecek 
kabiliyettedir. Ayhk sarfiyat istihla\in en 
~ok oldugu temmuz ve a!iustos avlannda 

bile, ayda iki milyon kiloyu ge~memek
tedir. Binaenaleyh mevcud tesi<atm is
tihsal kudreti en yiiksek sarfiyatrn daha 

bir mislini kar§Ihyabilecek kabiliyette ol
duguna gore bu yiizden halkm s1k;nl!ya 
dii1mesi mutasavver degildir. 

2. En miihim nokta serbayilik muka
velenamesi hiikiimlerinin tamamtn yeri
ne getirilmesi hususunun teminidir. Bu
nun 1~10: 

a. mukavelenamenin 3 iincii madde
sinde yaz1h depo ve jubelerin faaliyete 
getirilmesi, bunlara aid tasarruf vesika
lannm veya icar mukavelenamelerinin 
serbayiden istenmesi, 

b. Biitiin depo ve 1ubelerde mahalli 
ihtiyac ve istihlake gore, giindiiz ve gece 
her zaman liizumu kadar buz bulundu
rulmaSI, hi~bir talebin IU veya bu sebeb
lerle reddedilmemesi, 

c. Buzun kilosunun her yerde ve her 
saatte I 00 paradan fazlaya sattmlma
masr; bunun i~in de mukavelename mu· 
cibince buz bulundurmak ve satmak mec
buriyetinde olan depo ve tubelerin her 
hafta gazetelerle halka ilan edilmekle be
raber bu yerlere (buz sal!§ yeridir, her 
zaman istenildigi kadar buz bulunur. Ki
losu 1 00 paradu) ibaresini havi herkesin 
gorebilecegi eb' add a levhalar astrnlmaSI 
muvank olur. 

3. Mukavelename hiikiimlerinin !a· 
mamii tatbikm1 temin i<rin her mmtaka· 
da Belediye zabJtasJ memurlanmn de
vamh surette buz sal!! yerlerini gunun 
muhtelif saatlerinde tefti1e memur edil
mtfsi~ ·' ,. 

4. Buz bulunm1yan veya kilosunu yiiz 
patadan fazlaya satan yerler gi>riiliirse 
derhal keyfiyet zab1t varakasile tevsik e· 
dilerek mukavelename hiikiimlerinin tat· 
bik olunmaSI. 

5. Her Belediye dairesi dahilinde hal
km bu mevzua taalluk eden miiracaat ve 
1ikayetlerile milstemirren me1gul olacak 
bir merci ve bir telefon numaras1 giiste
rilerek keyfiyetin llalka ilam. 

MVTEFERRIK 

Hava vaziyeti 
SJcaklar, ar!Jk bast1rm1§ gibidir. Diin 

§ehrimizin muhtelif semtlerine mevzli 
bir halde yagmur yagmi§ olmasma raj!· 
men, hara.ret, 24,7 dereceye kadar 91k · 
mi§tlr. 

Diin, hava, yurdun Ege, Kocaeli ve 
Karadeniz kiy•lannda bulutlu, diger 
mmtakalannda ~k bulutlu ve mevzli 
yaj!I§II ge9mi§tir. 

Riizgar, Trakya ve Ege mmtakalarm
da garb ve diger yerlerde umumiyetle 
cenub istikametinden orta kuvvette es
mi§tir. 

Brezilya kahve tirketinde 
Mudanya hath i~in tenzilath tefti§ler 

biletler Bir miiddettenberi §ehrimizde baz1 ik-

ve Y ahudi unsurlanndan miite~ekk: 
ve ekseriyet Arabda olarak miistakil b' 
devlet te~kili ic;in Beyazkitab ~eklind< 
hazuladrgi plan• Avam kamaraSJ az b' 
ekseriyetle tasvib etmi§tir. Amele parU' 
sile muhalif hiziblerin ciimlesi aleyhind' 
rey verdigi gibi hiikumete taraftar parn· 
lerin mensublanndan kirk! ya aleyhte rti 
venni1 yahud miistenkif kalm1~trr. HiikO' 
met taraftarlanndan yirmisi plamn tehi•' 
ne aid amele partisinin yaptrgr teklifi bil 
iltizam etmi§tir. 

Eger Almanya ve italya ile lngilter< 
ve F ransa arasmdaki gerginlikten dolaf 
beynelmilel ahval bozuk olmasayd1 c;ert· 
berlayn kabinesi Filistin meselesinde mu· 
hakkak ekalliyette kalacakti. Su nazi~ 
zamanda hiikumet taraftarlan hep bird•1 

isyan ederek kabinenin harice kar§r ~ere! 
ve niifuzunu sarsmak istememi§lerdir. 

lngiltere kabinesi bu planr hamlarkel 
lngiliz imparatorlugunda Y ahudileri yer 
le~tirmege uygun ba1ka bir memleket a• 
ramami§ degildir. Fa kat bo§ olarak A ' 
merikada Hatlliistiivadaki lngiliz Giiy~· 
nesi'nin sahilden ~ok uzaktaki Sitmali b>' 
tak!.ktan ba~ka bir yer bulamamr§tt. Hal' 

buki burasm1n Avrupadan gelecek mu ' 
hacirlerin yerle1mesine ve ya§amasrn• 
miisaid olup olmadrgrm tetkike memul 
edilen lngiliz komisyonu bu havalide an· 
cak Hatl!iistiiva iklimine ali§km amelenil 
ya§ryabilecegi ve Giiyane'de Yahudi!er' 
iKilik yapacak boyle bir unsur bulunma' 
drg. ve haricden getirilmesi giic; ve mas· 
rafh olacag1 ve niimune ~iftliklerin hilt 
tesisi en a~ag1 be~ seneye muhtac bu!un· 
dugu neticelerine varm1~1Ir. Simdilik dun' 
yamn hic;bir tarafrnda Y ahudileri bann' 
duacak miinasib ve serbest bir memlekel 
bulunmuyor dernektir. 

lngiltere hiikumeti Filistinin kaprlartnl 
Y ahudi muhaceretine kapamakla Y ahu' 
dilere tevecciihkar olan devletlerio ve ba' 
husus Amerikamn gayrimemnun kalaca' 
grm takdir etmektedir. Bahusus Kanada 
lngiliz dominyonunda bulunan Kral AI• 
trna Corc'un Va,ington'u ziyaretinin A• 
merikadaki memnuniyetsizlik bulundugU 
bir zamana tesadiif eylemesini hi~ de is• 
temezdi. 

F akat Y aktn§arkta A! many a ile ltal· 
yaya llar§I nlevkiini muhafaza lcin Arab 
aleminin aleni husu'rrleti'll bet at<lf etfnek 
iizere y ahudi alemini fed a etmek mec • 
buriyetinde kalmt§hr. lngiltere Filistin A' 
rablaru:un yeni hiikumette ekseriyeti mu· 
hafaza eylemesini temin ederken mandasl 
altmda bulunan Mave1 aii§§eriaya dahi 
idari, asker! ve siyasi sahada miihim mii· 
saadeler vermi§tir. 

lngilterenin aSil gayesi Arab memle • 
ketlerini ve hi~ olmazsa Suriye, Filistio• 
le Maverau§§eria}'I , aralannda federasyoo 
esaSI iizere miittehid hiikumetler dev!eti 
1eklinde birle§tirmektir. Bu tasavvura bii• 
tiin lngiliz efkanurnumiyesi taraftard•r• 
Fa kat F ransanrn !U zamanda Arablara 
tam istiklal vermege taraftar bulunma • 
mas1 lngilterenin planlartnl bozmu§tUl• 
F ransa halklan arabca konu~n ve yakiP 
zamana kadar miistakil birer Arab dev• 
leti bulunan T unus, F as ve Cezairdeki 
Arab milliyetperverligini ve islam hare • 
ketini te§ci etmemek i~in Suriyeye istik• 
Ia! vermekten evvelce yapl!gl vaidlere ve 
miizakerelere ragmen ~ekiniyor. Her w 
hada beraberce yiiriiyen lngiltere ile 
F ransa yalmz Arab meselesinde aynl • 
maktadular. 

Mahanem Fey:zi TOGAl' 

Belediyede yeni kadro Denizbank, ge.;en sene oldugu gibi bu tlsadl miiesseselerde tefti§ler yapan tk-
hsad ve Ticaret Vekiileti miifetti§lerine -

sene de Mudanya hath yaz tarifesinin yenileri iltihak etmi§tir. Aynca ba§mil- Belediyede yeni kadronun tatbikm~ 
devam1 miiddetince tatbik edilmek iize- fetti§ de §ehrimize gelmi§tir. ba§Ianmak iizeredir. Otuz seneyi ikmal 
re vc yalmz pazar giinlerine mahsus o- Miifetti§ler, bilhassa Brezilya kahve eden on bir memur, tekaiidliiklerini ta· 
larak gidi§ ve donii§ tenzilatl! tenezziih §irketi muamelat ve hesabab iizerinde leb etmi§lerdir. 1ktJsad mlidlirliigii kad• 
ve kombine biletleri sal!§a ~1kartmr§tlr. tefti§ler yapmaktadJr!ar. rosu kat'! §eklini almi§tlr. r Yen· kadroda 1 miidiirle 3 §Ube mlidii· 

l Diin limammtza gelen Rumen gemileri J rii vardir. Bu miidii.rler, turizm, mils • 
"::-':::' ____________ _;_ ________ _::_ _____ ~ tahdemin ve ikhsad blirolanm idare e-
.-- deceklerdir. 

I 

Romanyanm biitiin harb gemilerinin kisa bir miiddet zarfmd.a limamm1za 
gelerek Ha!icde devlet havuzlarmda havu7,lanmas1 ve tamir edilmesi iizerinde 
mutab1k kalmm•~hr. DUn ilk defa Romanyanm Kostence isimli r!enizalh 
ana gemisile Delfia isimli denizalb gemisi limamm1za gelmi$tir. iki gemi 
d.iin gece Halice girm~tir. Romanyanm dijter denizait1 ve harb gemileri de 
bul!iinl•rile sl!a j!e .l!eleceklerdir, Resim, gemileri limanda gostermektedir. 

Evvelce mevcud mahrukat, g~da vJ 
tarifeler miidiirliikleri birle§tirilerek 
ikhsad biirosu unvanile toplanml§hr. 

Ge.;enlerde inhilal eden miistahde 
min $Ubesi miidiirliigline Bahamn ta • 
yini muhtemeldir. 

Otomobilin marifeti 
~ofiir H~ristonun idaresindek.i 22z0 

sayli1 taksi otomobili, diin gece saat 11 c 
dogru Tepeba§mdan ge.;erken Mehmed 
admda birine ~arpmi§llr. Mehmed, ka· 
zaY' yapan otomobile konularak siiratle 
Niimune hastanesine kaldmlmi§br. 

Cumhuriyet 
NUshas1 5 kurustur 

Abone ~eraiti} Tllr~iye 
Y ie•n 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
tle ayhk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Harle 
icin 

2700 rcr. 
1450 • 
800 • 
'l:oldur 
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Alman hava miiste§ari 
diin Romaya gitti 

imzalanan ittifakm ne~redilen Berlin de 

hiikiimleri eger dogru ise, ingiliz - italyan 

anla~masma muhalif degil 

_Roma 25 (a.a.) - Alman. Ha~a lnetice=i oldugunu soyliyerek ezciimle di
muste§an General Milch, berabennde uc; yor kt: 
Alman zabiti oldugu halde diin tayyare «Mevcud sistem bugiine kadar bilhassa 
~ Romaya gelmi§tir. General, ltalyan Almal:~Ya menfaatine hadim oldugu ic;in, 
. ava miiste§an General Giuseppe N aile fa§ist ltalyanm, kat'! taahhiidlerle bag! an
Ile uzun uzadtya gorii§mii~tiir. mak hususunda uzun miiddet tereddiid 
k General Milch, ltalyada birkac; giin ettigi soylenebilir. Fa kat, hadiseler silsi-

alacakbr. lesi ve iki otoriter rejimin gitgide daha 
Pakt haklunda Yugoslau gazete- barizle§en tezahiirleri, onu nihayet kat'! 

lerinin miitaleasl bir durum almak mecburiyetinde buak -
Belgrad 25 (a.a.) - Alman - hal- mt§l!r. Avrupa haritast ve iki devletin is

Yan asker! ittifak misakt hakkmda miita- tila imkanlan iyice tetkik edilecek olursa, 
Ie~lar serdeden Samouprava gazetesi, bu bu paktm, miidafaa edilecek mii§terek 
llltsaktn Roma _ Berlin mihverini tarsin menfaatlere sahib milletlerin hakiki bir it
•hnekte oldugunu ve cihan efkanumumi- tifakmdan ziyade ideolojik mahiyette bir 
~esinin son derece dikkatini celbel!ne~te itt!fak man~st ta§tdtg~ k_olay~a a_nla§t~t~. 
k ulundugunu yazdtktan. so~ra b~ vest - ~~:Ie1en, mtzac ve ZJhmyet tl!~a~l~ _b~n
. •~tn beynelmilel vaztyebn mustakbel bmnden c;ok farkh, menfaatlen bmbmne 
t~kt!aft ic;in fevkalade miihim oldugunu ztd iki millet degil, iki rejimdir. 
SOylemektedir. lleri siiriilen tez, hie; kimsenin maglub 

Cemberlayn'in beyanatr edemiyecegi kuvvette, 150 milyonluk bir 
A Londra 25 (a.a.) - Cemberlayn d~n kiitle viicude getirilmi§ oldugudur. Ei';er 
. •am kamarasmda Alman - ltalyan tt- mesele, anla§malarla biribirine bagh 

hfaktnt resmen mevzuu bahsetmi§tir. memleketlerin niifusunu toplamaktan 
IKi meb'us Henderson'un bir sualine ibaretse, lngiltere, Fransa, Lehistan ve 

cevab veren BaFekil demi~tir ki: Tiirkiyenin, Rus kuvvetleri ve umumi bir 
b «- Muahedenin ne§rolunan metnine harb vukuunda bu harbe i§tirak etmek za
.•kthrsa, bu muahedede 2/1/1937 ta- ruretinde kalacak serbest memleketlerin 

tth!i gentlemens agreement ve bunu teyid kuvvetleri baric olmak iizere, te§kil ettik
eden 16/4/938 tarihli lngiliz - ltalyao Jeri kiitle, son derece daha mehabetlidir. 
t.:\•§m~sile ltal~amn go;te~dig_i_ t_~ahhiid- Fa kat, sulh ihtimalleri veya barb tehlike-

e teltf ed!lemtyecek hu;btr hukum yok- Jeri bahsinde sozii ge~ecek alan beynel -
!ur.» ·1 I ·· I · k . . ··t k h mt e zumre enn uvvehm o c;me usu .. 

• Cemberlayn, Fransa ile miizakere im- sunda, sadece rakam biqey ifade el!nez. 
kanlanna dair ltalyan hiikilmetinin ln • 1914-1918 devresinin feci imtiham da 
giltereye hirbir •ey ihsas edip el!nedigi 

¥ • ispat ellni§tir ki, ast! Mkim kuvvet mane-
sualine de §U cevab1 vermi1tir: vi kuvvetlerdir. 

«- F ranstz ve ltalyan hiikumetleri 
ar d 1 Roma ve Berlin, italyan • Alman it-
1 asm a olabilecek veya o amtyacak ~ey- tifakmm sulha yardtm ettig" ini soyliiyor. 
er hakktnda herhangi beyanatta bulun· 
tn~k ban a aid degildir.» Fa kat, bu ittifak, mlhverin tabii bir ne-
J ticesi olup, ba§hca hedefi mihver siyase-
ttifak 'hakkrnda Le Temps tinin inki1an ise, mahiyeti, metod! an ve 

11azetesinin bir ba§makalesi tatbik tarzlarile, §imdiye kadar liizumun
Pariste ~tkan Le Temps gazetesi, ltal- dan fazla endi§e tevlid eden ve bilhassa, 

Yart - Alman palt~ ~~rafmdaki mi.italeala- hi.iti.in Avrupayt tehlike i~inde ya\atmak 
ta tahsis etligi 23 maylS ta.rihli ,ba~maka- tan f?a~ka bir i1e yaram1yan bir siyaset 
'••inde, pakt karanmn, ii~ senedenberi emrindeki bu ashri ittifakm, sulhu ne 
latbik edilen mii§terek siyasetin zaruri bir 1ekilde takviye edecegi cayi sualdir.» 
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Ankara • Istanbul 

posta treni 

Bu~riinden itibaren 3 iincii 
1 

bir tren il;lliyecek 
Ankara 25 (a.a.) - Oevlet Oemir

{ollan idaresi Ankara - lstanbul - An-
ara arasmda yeni bir yolcu treni ihdas 

•trni§tir. Bu tren Ankaradan her giin 
saat 16.42 de hareketle Haydarpa§aya 
ertesi giin saat 8,20 de varacak, Haydar
Pa§adan da her giin saat 14,5 te hareket 
•derek ertesi giin saat 6,55 te Ankara
~· &elecektir. T renin Ankaradan Hay-
·~'Pa§aya ilk hareketi 26/ 5/ 1939 cuma 

~unu, Haydarpa§adan da Ankaraya ilk 
areketi 27/5 / 939 cumartesi giiniidiir. 

k Bu trenlerde yolculann ihtiyaclanm 
I ar!thyacak kadar yolcu arabasile yatak
~- "Ve Yemekli vagon bulunacagt gibi 'ner 

turlu tenzilath biletler iicret farktna tahi 
lut,l~ k b I k ·na s1zm mute er o aca hr. 

Meclise verilen bir layiha 
'!'·Ankara 2'l (Telefonl•) - Mahpeyk~r, 
k.urkan, Ali, Rana ve HGmeyrenin Tiir-

'Yeye a vdet etmeleri hakkinda bir ka-
Dt..n l' "h k d"l ayt ast haztrlandt. Meclise sev e -
t~oen layiha, Dahiliye ve Ad!iye Encii -

11 ; 1ennde ifiiriisiilerPktir. 
"'a.ca.r - Slovak bududunda 

13 
bir hadise 

nct':_dape~te 25 (a.a.) - Resmen bildi
kt tg tne gore, 22 maytsta Csutoterk ya
d tntnda Macaristan - Slovakya hudu -

unda b" h. k d Sl 1r adise olmustu.r. Bu no ta a 
rn~~ak koylGleri Macar arazisine gir 
10,,1 er ve bir Macar karakolile ~arpl§ -

ard1r 
I<oy1 .. 1· 

ar;ar ·k u er, karakol efrad1 Gzerine ate§ 
kosaa kaqmt~lardtr. Vak'a mahalline 
rako~ bJr Slovak giimriik memuru, ka
nan b"efradtndan ayn bir tarafta bulu · 
•un Ia tr Macar askerinin atl!g1 bir kur -

t Yaralanarak olmli§tlir. 
~'>a.nva. ~ · 'k 
P 

. ntn yapacag1 tsh raz 
an, 25 (a ) P . t k" A .k sec:-· . .a. - ans e 1 men a 

)at'. Willia~ Bullit, buglin bir ogle zi
ts ett verm,.tir. Bu ziyafette bilhassa 
s:an l~n Paris sefiri Lequerica 'e 
Ylerd"~ ne gore General Frar' Jva 

YaQllacak bir ecnebi ikrazt hakkmda 
~U>akerelerdc bul11nmak li>ere vakm -

13
• Burgos'• girlecek alan eski Bel~ika 
a§vekili Van Zeeland haz1r bulunmu§

Itur, 

Sipari~ olunan yeni 

lokomotifler 

1 milyon lira ile 58 
lokomotif vapt1r1yoruz 
Londra 25 (a.a.) - Tlirkiye hlikum~ti 

!ngiltereye mlihim bi.r lokomotif sipari· 
§lnde bulunmu§tur. Bu sipari§ 58 loko -
motif hakkmdadtr ve takriben bir mil
yon Ingiliz liras1 ktymetindedir. 

18 ay iqinde teslim edilecek clan bu 
lokomotifler Avrupanm en bliyiik ve en 
kuvvetli makineleri olacakhr. 

Ostiindagm muhakemesi 
Ankara 25 (Telefonla) - Eski Vali ve 

Belediye Reisi Ustiindag hakkmda a~tl
mt§ olan asri mezar!tk, otobiis yolsuz
lugu ve SG.rp Agob arsast meselelerine 
aid davalara bugiln Temyiz dordiincii 
ceza dairesinde ogleden evvel ve sonra 
muhtelif celseler halinde devam edildi 

Muhakeme, haziranm 25 ine b1raktld1. 
Muhiddin Ustiindag, muhakemelerde 
haz!T bulundu. 

Hayfada be§ Arab oldiiriildii 
Hayfa 25 (a.a.) - t;:alml§ olduklan 

bt... oton.-:>bile binerek ellerinde rovelv,>r 
oldug1• halde Arab mahallesinden geren 
I ' r Yahudi grupunun atml§ olduklan 
l. Ir§unlann isabetile 5 Arab maktul d;i§
mii§tlir. (,:ahnan otomobil, Filistin Ya -
'1 ... di ];deri Dr V·Tp>-m<=~nn'l n karde§ine 
a:ddi. Otomobil, bir muddet sonra sa 
} · nin ikametgaht ctvarmda bulun 
mu(\tu.r. 

Yugoslav Ticaret Nazirt 
Romada 

Rome 25 (a.a.) - Yugoslavya Ticar.>t 
Nazm Tomitch, Romaya gelmi§tir. 

Pragdaki lngiliz elc;iligi 
lagvedildi 

Londra 25 (a.a.) - t;:emberlayn, dtin 
Avam Kamarasmda yapllg1 beyanatta 
Pragdaki !ngiliz maslahatgilzarmm 25 
mayts'a Pragdan aynlacagmt ve muvak
katen ingiliz menafiinin oradaki ingiliz 
konsolosuna tevdi olunacagmt bildirmi~ 
ve demi§ti.r ki: 

c- Biiylik Britanya hiikumetinin ile -
ride Pragda temsili ve bunun emri vakii 
tammak meselesi iizerindeki §limu!G 
tetkik edilmektedir. Pek yakmda bu hu
susta da beyanatta bulunabilecegimi G
mid ediyorum .• 

Amerikada batan 
• • denizaltJ gemiSI 

Magruk gemiden 16 ki~i 
daha kurtardd1 

Portsmouth 25 (a.a.) - Squalus de· 
nizalt1 gemisinden tahlisiye balonile 16 
ki§i daha kurtanlmi§hr. 

Kurtanlacak daha 16 ki1inin bulun -
dugu zannediliyor. I 3 ki§i gemide olmii§
tiir. Kurtanlan ilk yedi ki§i tegmen Ui -
chols ile Bahriye Nezaretinin bir memuru 
ve be§ askerdir. Bunlann fazla Sikmtt 
~ekmedikleri anla§thyor. 

Bir kaza daha 
Portsmouth 25 (a.a.) - Squalus de

nizallt gemisinin iilmemi§ son sekiz bahri
yelisini ~1karmakta iken, kurtarma halo -
nunun kablosu taktlarak yanyolda kal -
mt§, fakat derhal dalgiclar indirilerek 
kablo tamir olunmu§ ve son 8 ki§i de kur
tanlmt§!tr. Bu suretle kurtanlanlarm ade
di 33 ii bulmu§tur. Geminin kt~ tarafmda 
bulunan 26 ki,inin olmii§ olduklan sa -
mlmaktadtr. Maamafih bu ktstm iizerinde 
de ~alt~malara devam edilmektedir . 

Diger taylalartn vaziyeti 
Portsmouth 25 (a.a.) - Squalus de

nizaltt gemisinden kurtulan Nichols gemi
nin kaptant tegmen N aquio ile diger iki 
subaym sag olduklan fakat geminio kt~ 
tarafmda bulunan astegmen Patterson ile 
26 erin muhakkak bogulmu§ olduklanm 
bildirmi§tir. 

Bahriye Nezaretinin tebligi 
Va0ington 25 (a.a.) - Bahriye Ne

zareti gazetelere verdigi bir tebligde do
la0an §ayialar hilafma olarak Squalus de
nizaltt gemisinde olii ve yarahlar bulun -
duguna dair hi~bir haber almadtgmt bil -
dirmektedir. 

Tahlisiye i§i memnuniyet venc1 bir 
tarzda devam el!nektedir. T ahlisiye ba • 
lonunu indiren Fa leon gemtsl bilhassa 
denizaltt gemilerini kurtarmak i~in te~hiz 
edilmi§ hir vapurdur. 

Squalus denizaltt gemisile yiizge~ler a
rasmda teati edildigi soylenen muhabe -
reler Bahriye N ezaretine bildirilmemi~tir. 

Kurtulanlar ne diyorlar? 
Portsmouth (Amerika) 25 (a.a.) -

Squalus tahtelbahiri miirettebatmdan ha
yatta bulunan ton sekiz ki,i, 'en saglam si
nirleri bo,andtrabilecek me~akkatli bir 
gayietten eonra oa yli~iine 9kanlm~br ,. 

Dalgt~ ~ammo deniz altmdaki ilk ii~ 
seyahatinin her biri iki saat devam etmi§
tir. 

Son ini§inde dalg11; ~am, I 50 kadem 
derinlikte kablolara taktlmi§ttr. Dalgtclar, 
c;ant kurtarmak i~in 4 saat hummah bir 
surette c;ab§mt§lardtr. Bu esnada miiret
tebattan hayatta bulunan 8 ki~ile c;an 
i~inde inmi§ alan bir ki§i sardalya babk -
Ian gibi birbirine sanlmi§ bir halde oksi -
jen ve helium ile teneffiis ediyorlard1. 

Ceman 33 ki§i kurtanlmt§l!r. Squalus
da kalmt§ olan diger 26 ki§inin olmii§ ol
malan muhtemeldir. 

Donanma yiiksek kumandant, felaket
zedelerin cesedlerini su yi.iziine ~tkarmak 
i~in bu sabah fecir vakti tekrar i§e ba§la
m• I 'nm dagt~lara emrellni§tir. 

Hayatta kalanlardan Thomas Bland, 
demieytir ki: 

«- «Seri dalma» hareketimizi bida -
yette normal bir surette yapttk, fakat bir
denbire gemide bir tar•fm bozuk o1du -
gunun farkma vardtk. Makinelerin iyi i!
lememekte oldugunu gordiim. Bir miid· 
det sonra hava siipapmdan su girme~e 
ba,1adL Miirettebat, suyu durdurmaga 
gayret etti. su girmemi§ olan kabinelere 
cekilrlik . Ba, taraf1 havava blkmts alan 
iahtelbahirin te,kil etmekte oldu~u zavi
ye, insana deh§et veriyordu. Herkes, son 
derece §iddetli olarak soguga ve karanh
h ragmen sonuna kadar sogukkanhhgmt 
·•(!> .... t~rPtini muh::.faza f"tti .» 

Berlinde ecnebi gazete 
muhabh·lerine verilen 

beyanat 
Berlin 25 (Hususi) - Bu gece yabanc1 

gazete muhal>irlerine verilen yan reS· 
mi bir beyanat, ingiliz- Sovyet- Frans1z 
mUzakereleri hakkmda Cenevrede Fran
stz ve ingiliz Hariciye Naztrlan tarafm
dan irad edilen nutuklardan bahsede -
rek diyor ki: 

c- Demokrat devletleri, Almanyayi 
~ember i~erisine almak hususundaki te
§ebbiislere devam etmekle, diinya me
selelerinin miizakere yolile halline dair 
Roma _ Berlin mihverinin son tek!ifini 
reddetmi§lerdir. 

Bu vaziyet kar§tsmda totaliterler ,em
berleme te§EibbUsline icab eden muka -
belede bulunacaklardlf.> 

ingiliz siyasi mehafilinde, ingilter~ 
nin hi~bi.r zaman Almanyayt ~ember ,_ 
'eris'n' almak te~ebbiisiinde bulun?'a
digt, muhtelif devletlerle yap1lan muza· 
kerelerin yeni istilalara mapi olmak ga· 
yesini takib ettigi ve tngilterenin be:>
f'IDlmilnl mU79keTPlere da·i ma haZlr Ol .. 

dugu beyan edilmektedir. 

Mihver ve Cenub rE5\ arti kurultayma sunulmak ii· 
IF"' zere 74 maddelik bir dilek 

liatesi haztrlandt, Bu rnadde
lerin pek orogu halkm biiyiik ihtiyac
larmt huliaa ediyor. Senelerdenberi 
gazetelerin §lkayet autunian bu di· 
leklerin yiiz bin ore§idile dolup ta§h. 
Komiayonlara,. kongrelere, kurultay· 
lara sun ulan birorok dileklerin an' ane
vi bir kaderi vard1r: Dilek ih.alinde 
kalmak. Boylece, nesillerden nesillere 
bir .. ok dilekler, hep dilek halinde in
tikal edip gider. 

Alman ordusunun yiiksek riitbeli §ah -
siyetleri, ezciimle Mare§al Goring ve 
General Brauchitsch, ge~enlerde italyan 
LibyaSim ziyaret ettiler. 

ltalyanlann Afrikada bir taarruz ha
mltgt yapt1klan bir kere daha akla geldi. 
Mare§al Balbo bizzat Kahireye giderek, 
kendi kttaatmm Mtstn tehdhl etmedigini 
soylemegi mlinasib buldu. Onun soyledi
gine gore, Libyada asker ve miihimmat 
cemedilmesinin sebebi, bilhassa, arazinin 
asker talimi baktmmdan miisaid §erait ar
zetmesidir. fki bin topun, alelade talimler 
i~in fazla bir kuvvet oldugunu ve bu ka
dar topun yamstra yiiz bin miisellah nefe
rin, kom§ularm nazan dikkatini hak!t ola
rak celbedebilecegini soyliyenler de var -
dtr, 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

sadlanm ve iimidlerini tekrar §arki Akde
nize tevcih eder goriiniiyorlar. 

Arnavudlugun ani surette i§gali, On
iki ada garnizonlannm takviyesi, Libya
nm sevkiilcen esaslarla haztrlanmaot, 
Arablar arasmda yaptlan propagandanm 
artmlmas1, bunu gosterir. Ve biitiin bun
Jar, gerek §imali 1arki AfrikaSina, gerek 
kiic;iik Asyaya matuf emellerin tahakku
ku i~in kullamlabilir. 

Kii~iik Asya, petrollar dolaytsile en 
cazib hedeftir. Buna mukabil Libyadan 
itibaren Afrikaya bir yayth§ plan1, <<im
paratorluk» ve «mihver>> mefhumlan ba
ktmmdan daha tatminkardJT. 

Parti kurultaymda bu dileklerin 
ameli ve miispet kararlara istihale 
etmesini dilerim. Benim ilk dilegim 
bu. ~imdi listenin biiyiik bir eksigini 
hahrlatmak istiyorum. Maarife aid 
dilekler arasmda en ehemmiyetlisi 
unutulrnut: Kitab meselesi. 

'f.¥"" {:ok sade oldugu lbalde iyice anla· 
Italya i~in, harb zamanmda en biiyiik §tlrnadtimt sand1gtm bu meseleyi bir 

imparatorluk meselesi, daha harbin bida- daha tekrarhyayun. Bin defa tekrar-
¥,.,. yetinde Habe§istanla muvasalasmt tahh lanmaga deger: Arab harflerini bii-

Az~ok nispetsiz goriinen, yalntz Lib- temine almaktu. miyen yeni nesillerin kiitiibhanesi 
yadaki kuvvetler deii;ildir. F a,ist hiiku • italyan kuvvetleri, gerek Siivey1e ve tamtaktrdtr. Telif ve orogu terciime 
met, mahud Arnavudluk i~galindenberi, Karadenize faSI!aSiz bir mahrec; gerek, romanlart .. tkarirSamz geri kalan 

k · b k yukan Mtstrdan ve fngiliz - Mtm Suda- eaerlerin her ilim, fen, aan'at, edebi-oraya altmt§ bine yakm as er ve tea 1 a-
dar silah ithal etmi§tir. Oniki adada, ~ok nmdan ge~erek, Libyadan Habe§istana yat ve pratik bilgiler tubesine dii§en 
fazla degilse bile, hi~ olmazsa ihtiyacm bir kara muvasala yolu teminile m~kellef- miktar1 «birka!; tane» den ibaret. 
fevkinde asker mevcuddur. Habe1istan- tirler. Bu birkaor kitab ihtiyacm binde bi
daki ltalyan ordusu mevcudu herhalde Bu mmtakalardan gelen haberlere ba- ri degildir. Eger, en fa.zla be§ sene 
yiiz elli binden a§agt degildir. Halen is- ktltrsa, Libyadaki ltalyan kuvvetlerinin i!;inde en az yirmi bin kitab bastlma
panyada bulunan ltalyan askerleri kah- haliham vaziyetleri, T unus tarafmda te- ami temin edecek miispet tedbirleri 
yor ki, §imdiye kadar, General Franko- dafiii, lskenderiye ve lngiliz - Mlstr Su- a:lmazsak yeni nesiller kitabsiZ kala
nun bunlan muhafaza etmek istedigine dam taraflannda taarruzidir. caklar. «KitabaiZ» hiikmiinde zerre 
dair bir emare goriilmemi~tir. <::ad golii ile Guinee'yi birle§tiren yo!- kadar mubaliga yoktur; .. iinkii bu 

dk I 1 Jar U··zert"nde de taarruz"t bir ltalyan vazi- birka~ kitab gene okuyucuya ihbsas Bu vaziyet, tenki ar miita ea ara ve '" 
b. b h yeti vardtr. degil, tercih imki.n1 degil, en a§agt hayretlere yo! a~mt§!tr. Bitta 1, u aztr-

1 f ¥,.¥ derecede bilgili bir adam seviyesi bile 
hklan, geli~igiizel verilen emir ere at et- 1 · "f 

b d Almanlarm nazannda, talyan till ·a- veremez. Bu birka .. kitabt biz, Latin 
mege imkan yoktur. Bunlar, ir meto ve 1 1 

kmtn arzettigi ba,hca menfaat, ta yamn, harflerinin kabuliinii takib eden ilk 
hesab neticesidir. k" b"" Akdeniz ortasmt miiessir surette i 1ye o- on aenenin hararetli netriyat devre-

Bu metodun, dii§mam, kabil oldugu Iebilmesidir. Bu manianm tesirli olabil - ainde ortkarabilmi§iz; bundan sonraki 
kadar dagtmk noktalarda, ayni zamanda mes1 i~in, Libyamn T unustan gelecek bir on sene i .. inde yeniden birka .. kitab 
stkt~ttrarak, dikkatini ve vesaitini dagtt - tazyik kar§lsmda serfiiru etmemesi laztm- daha .. tkarabilecegiz ve gene bu 
mag" a ve onu tehdid eden darbenin hakiki kd" d h b k d ft I b' k k • · ' d k 1 • dtr. Aksi ta tr e, ar vu uun a, a - « tr a .. >> enuyeh i .. tn e a acagiZ. 
istikametini gizlemege matuf oldugu rna- yan _ Alman cephesi cenubdan ku§attla· Siz netriyat sergisini ve kitabc1 
lumdur. F a§ist siyasetinin ruhu bu metoda rak §imal istikametinde, Adriyatige, Se - vitrinlerini dolduran alb ye§illi bir sii· 
ah§tkttr. F a§izmin iktidar mevkiine gel- lanige yahud Karadenize dogru siiriile • rii yeni kitaba bakarak «birka .. » tan 
mesini temin i~in, dahilde tatbik edilen de cektir. Binaenaleyh, Alman asker! maka- fazla eser bastlml§ oldugunu zannet
ayni metoddur. mal!nm, Libyadaki asker! hamhklan meyiniz. Bu kitablartn i!;inden masal-

Gene bu metod, ayni zamanda muhte- dikkatle takib etmelerine §a§maga mahal !art, romanlart. bikiyeleri aymrsamz 
!if kazanc ihtimallerini evvelden hesab yoktur. yiizde aekseni gider. Geri kalan yiiz
etmege, yahud bu ihtimallerden her birisi- Almanlar, ltalyanm, bir taraftan Kt- de yirmiyi de otuz, lnrk §Ubeye oolii
ne uygun vesaitle ve birinden otekine ge~- ziidenizle Habe~istan arasmda, diger Ia- niiz: 0 zaman bu «birka .. kitab» fa. 
llj,ek hususunda biiyiik bir siihuletle takib raftan Cad golii ile Guinee arasmda ka- ciasile burun buruna gelirsiniz. 
etmege alt§t!mt§ oldugunu da gi:istermek- radan muvasala teminine matuf proieleri- Maarif Vekaletinin neJriyat biit~e
tedir,, ni de ayni dikkatle takib ediyorlar mt? ai ihtiyactn yiizde birini kar§tlamtyor. 

Ve nihayet, bu dagtmkhgt hakiki ol - Eger bu te§ebbiisleri, tahakkuku nisbeten Telif veya terciime iicreti senelerce 
maktan ziyade zahiri ve heyeti mecmuast- kolay §Oyler telakki etselerdi ve keodi evvel verilmi§ nice kitab miisveddesi 

01 bir esasa miistenid telakki el!nek de kuvvetlerini bu i§ler i~in fazla miktarda var ki hili ne§redilmemi§tir. Kitab· 
yanh§ olmaz. Esasen bu heyeti mecmua, sarfetmek mecburiyetinden vareste kala- c1larsa, her zaman oldugu gibi, bun
yarm, degi§tirilmesi mi.imkiin hesablarla caklanm bilselerdi alakadar olurlard!. dan aonra da romandan ve pek az1 
tebeddi.ile ugnyabilir. Afrikada geni~ bir te§ebbiisleri olma - iyi ae .. ilmi§ birka!; ilim ve edebiyat 

¥,.,. d1g1 i~in, ltalyanlann, kii~iik Asyaya kitabmdan b&Jka birtey basacak de-

F ransanm §imali Afrikadaki, ezciimle dogru bir ileri hareketi yapmalan ihtima- gillerdir. 
T unustaki miidafaa mevkileri miikemmel lini memnuniyetle mi kar!thyorlar? llk Ordu bir memleketi yalmz askeri 
bir hale konulduktan, ingilizler Cebeliit- hamle olan ve Tiirk - lngiliz anla§IDaSinl iatililara ka111 korur. Ondan daha 
tank etrafmda miiteyakktz davranmaga, intac eden Arnavudluk hadisesi, Alman- miitbi§ kafa iatililarma kartt bir 
FranSIZ ve lngiliz filolan Akdenizle At- lan pek ho§nud btrakmaml§tlr. . . memleketj kitab ordusundan ba§ka 
lantik arasmdaki ge~idde daha s1k goziik- Kont Ciano, §U giinlerde, Berhndelt koruyacak hi .. bir kuvvet yoktur. Mo
mege ba1Iad1ktan sonra, keza lspanya Nazi diplomatlarile, askerlerile ve cog - dem ve canh milletler ara..smda milli 
harbi bittikten sonra, lngiltere, tekrar fa- rafyac!larile, <::ad' dan Lehistana ve Ha- kiiltiirlerinin genit smulartm birka!; 
jist matbual!n hiicumuna, hemen hemen be§istandan Tunaya kadar, bir~ok mese- kitabla miidafaa eden bir tanesi gos-
Fransa derecesinde maruz kalmaga ba,Ia- Ieier iizerinde gorii1ecektir. terilemez. 
ml§tlr. Ayni zamanda, italyanlar, mak- LUCIEN ROMIER Bundan daha a .. tk yazamaytz. 
;;;;;;;.;,~,:,:;,;;;,.~~~;..,;~:;..,~~,_=...,..~=~~=~~~"""~"""'~"""~ Biit~e miizakeresi yapan Biiyiik Mil

<;inlilerin 
(BQ.1tarat• 1 tncf sahlfede) 

Japonlar ric'at ediyor 
Hongkong 25 (a.a.) - Japonlann 

garb istikametindeki ileri hareketini dur
durmak i~in Cin kuvvetleri Taoyang'm 
§imalinde T ange'ye dogru yiiriimektedir. 
Dii§man ordusunun bir ktsmt $e~antien
de ezilmi§tir. Geri kalan kiSmt da §ark 

istikametinde ric' at etmektedir. 
Dii§manm merkez kuvveti T an§ien

!eng mmtakasmda Han nehrini ge~meye 
te§ebbiis ederken di.in ak§am tardedilmis
tir. <;:in kuvvetleri, ric' at eden dii~mam 
Hankov'un 130 kilometre §imali garbi
sinde bulunan $eisiyen' e kadar takib et
mi§tir. Burada cok kanh bir muharebe 
cereyan etmektedir. 

Tange' de hezimete ugnyan J apon kt
taatt T aoden $ahoc;eng civannda ihata 
edilmi§tir. Birbiri ardmdan ii~ defa siin
gii muharebesi olmu§ ve J aponlar bin 
kadar o!G bnakttktan sonra ~ekilmi§ler
dir. 

$anghay'da bir hadise 
Tokyo 25 (a.a.) - $anghaydaki Ja

pon deniz kumandam, bir ingiliz bahriye 
neferinin bir J apon zabitini ve bir tercii -
mam yaralamasile neticelenmi§ olan ha -
diseyi lngiliz makamatt nezdinde §iddetle 
protesto etmi§tir. 

Hadisenin bir lngiliz bahriye miifreze
sinin bir lngiliz anayi miiessesesini hima
ye etmek maksadile $anghaym kar§tsmda 
kain Pootung'da karaya ~tkanlmast esna
smda vukua gelmi§ oldugu soylenmekte -
dir. 

J apon menabiinden alman haberlere 

taarruzu 
gore lngiliz bahriyelileri, balihamda 
Pootung'u tahliye ellni§ bulunma~tadtr -
lar. 

l;inin talebi 
Cenevre t5 (a.a.) - Cin - Japon ih

tilaft hakkmdaki miizakere, diin tanzim 
ve Cin miimessili tarafmdan kabul edil • 
mi§ olan iki karar suretinin reye konulma
st suretile bugiin hitama erecektir. 

Birinci karar sureti, Cemiyet azasm -
dan olan biitiin devletlere Cine ferdi su -
rette her tiirlii yardtmt yapmalan tavsiye

sinde bulunmaktadn. Esasen ge~en ikinci
kanun aymda da boyle bir karar sureti 
kabul edilmi§ti. 

fkinci karar sureti, sivil ahalinin hava
dan bombardtman edilmesini protesto et
mekte ve Cemiyet azastndan olsun, olma
sm blitiin devletleri yaptlacak bu kabil 

bombard1manlar hakkmda konseye bir 
rna lumat vermege davet eylemektedir. 

Cinin bir anket komisyonunun Cine 
<(onderilmesi suretindeki talebi, nazan iti
bara almmaml§ttr. _;, __ .. _ 
Kralic;e Marinin sthhi vaziyeti 

Londra 25 (a.a.) - Valide Krali~e 
Mari, iyi bir gece ge~irmi§tir. Yarah go
ziinlin vaziyeti ~ok daha iyidir. Umumi 
vaziyeti salaha dogru gitmektedir. 

Londra 25 (a.a.) - Otomobil kazasma 
ugnyan Valide Krali>e Mariye dun rad
yograf" yaptlmi~ILr. 
Krali~enin kemiklerinde hi~bir ktnk

hk olmad1g1 anla§Ilmtsttr. Hasta bir ta • 
ktm berelerden ve SlZ!lardan muztarib
dir. Sol gozi.i iyile§mektedi.r. 

let Meclisinin ve yakmda toplanacak 
Parti kurulta.ymtn oniine, bu biiyiik 
memleket davaamr da koyahm ve bir 
kere daha, kiiltiiriimiize, gtrtlagmu
zm olanca kabiliyetile imdad .. agua
hm: Kitab yeti§tiriniz! Memleket 
kiiltiirii teblikededir, kitab yeti§tiri-
niz! 

PEYAMI SAFA 

Maliye Veka.letinin 
bir tebligi 

Anbra 25 (a.a.) - Maliye Vekale • 
tin den: 

1 - Miikelleflerin vergi nevilerine go
re, tahakkuk ettirilmi~ clan borclarile 
bu borclanna kar§' yallracaklan para -
!ann miktrmt, ellerindeki makbuzlara 
mliracaat etmeksizin derhal an!tyabil -
meleri maksadile 2184 saytl.t kan•m '.a 
ihdas edilmi§ bulunan vergi clizdan lan 
her malsandtgmda bez kaphlan 20 ve 
me~in kaphlan 50 kurusa salllmaktad1r. 

2 - Borclu taraf1ndan yaptlacak te•
limat iqin !rendilerine aynca makbuz ve
rilmekle beraber teslimat bu ciizdanlara 
da kaydedilir ve her miikellef vergi cliz
danlanndaki kaytdlarla da vergisini Ode· 
digini ispat edebilir. 

3 - CGzdan almak miikellefler iq'~ 
mecburi deJildir. Ancak blitiin borcla 
teslimall bir arada gosteren bu cuzdan
lar btiyiik bir kolayhk tern in ettil'in oleo 
her borclu vatanda~ tarafmdan ahnmas1 
faydah oldugu ve arzu eden vatanda~ -
!ann bedeli mukabilinde mal<and•kla • 
nnda· a]•" ilecAl-lorj tehli~ olunur. 

lzmirde zelzele 
izmir 25 (a.a.) - Bu sa bah saat 5 i 50 

ge~e dipten gelen bir zelzele olmu~tur. 
Zarar yoktur. 



I 
~---

r KU~Uk hikaye 

~ 
Ahmed Cemil masasmm ba§ma otur- almi§ olan Ahmed Cemile hayretle bakh, 

duktan biraz sonra birinei mektubu yaz· 
maya ba,ladi. i1te birinci mektub: 

yava§~a: 

«- Mektubu postaya verdim, efen
dim, dedi. Tam da zamam imi§, kutuyu 
a~maya gelmi§lerdi.» 

- Sevgili Siiheyla.. Seni ~ok goreee
gim geldi. Bu Avrupa seyahatini nereden 
~Ikardm, bilmem... Altm ba1m her gece 
riiyalanma giriyor. Budala Rauf bu se
yahate nasii miisaade etti, seni naSII yol
ladi? Hayretler i~indeyim I $imdi o, Bur
sada bulunuyor. Sana yazd1ktan sonra bir 
mektub da ona yazmak istiyorum. ,Sir
ketin baz1 davalan var ki, fazla ihmal et
meye ba§ladi. Onun hesabma 1irkette ben 
maheub oluyorum. 1n§allah orada yara
mazhk etmiyorsun? Burada Rauf sana 
goz a~tnmazd1. Dskiidardaki kii~iik evi
mizde ne kalb heyecanlan i~inde bulu§· 
tugumuzu unutma .. Avdetin yakla§h, di
ye. nekadar seviniyorum bilsen I Burada 
yazmaga deger miihim bir§ey yok. Kad
riye gene pek ~ekilmez oldu. Somurtup 
duruyor. Daima benden bir1ey bekler, 
bana bir§fy sormak ister gibi bir hali var. 
Hayatlmda bir ba§kasi oldugunu sezdigi
ne eminim. Kii~iikleri sorrna, yaramazhk 
ve huysuzluk i~indeler ... 

Raufu k1skamyorum .. Senin ona aid 
olman beni ofke i~inde bnakiyor ve slk 
s1k senin !U sozlerini hahrhyorum: «Ra
uftan vazge~emem. 0, benim kocam a· 
yol !» 

Nekadar fenasm I Fa kat boyle oldu
ilun halde gene seni seviyorum. Raufa 
kar§l ise i~imde oyle bir kin var k~ bii • 
yiik hir galibiyet sevineile k.an§Iyor. Biis
biitiin degilse de gene seni onun elinden 
almi§ say1lmaz rmy1m? Buraya geldiginitt 
ertesi giin muhakkak Dskiidardaki kii~iik 
evimize hir f~rsahm bulup gelmelisin. 
Ba1ka tiirlii yapamam. Bunu bana ge~en 
mektubunda zaten vadediyordun. ;limdi 
ben stk. s1k o kii~iik eve gidip perdeleri 
inik. lcaranhk odam!Zdaki kum!Zt gem§ se
dire kendimi ahyorum. Orada hala yas
tiklara sinmi1 olan kokun var ... » 

Ahmed Cemil mektubu bitirdikten son
ra kagidi katlad1, yaz1hanesinin iizerine 
koydu. Diger mektuba ba,ladJ. ikinci 
mektubun son satulan §oyle bitiyordu: 

« ... Rauf, yukanda da anlatbgim gibi, 
bu iki jj~ da vanm biran evvel neticesini al· 
mam1z lazimdn, karde§im. Halhuki ka
tibin, senin Bursadan aneak on gun sonra 
gelebilecegini soyledi. Ben bugiin mii· 
diirle konustum. Sana derhal mektub yaz~ 
rnarn1 ve h~ran evvel avdetinin zaruri ol
dugunu bildirmemi soyledi. Burada beni, 
miijkiil vaziyette btrakmak. istemiyeeegini 
biliyorum. Derhal hareket tarihini bildir
meni rica ederim. Gozlerinden ilah ... » 

Ahmed Cemil zarflann iizerlerini yaz
di. Bir aral1k «Siiheylanm ne zaman ge
l ·eegini ban a bildirmesini yazmayt unut· 

•m diye>> dii1iindii. Sonra: «Aman obii-
r :i daha acele, evvela kocasmm ~ktubu· 

u yollamahy1m» diye mmldand1, Rau· 
un mektubimu ald1, zarfa koydu. Zile 
asli, gelen U§aga verdi, «derbal postaya 

~t» dedi. U~ak al1p ~Iktigi esnada odaya 
<atiblerden biri girdi. Gene adama bazt 
kag,dlar imzalatb, ~tkli. 0 gittikten son· 
ra Ahmed Cemil masanm iizerinde duran 
diger mektubu ald1 ve ilave etmek istedigi 
~eyleri yazmak i~in a~t1. 0 zaman birden· 
bire yiizii sapsan olarak gozleri biiyiidii. 
Bu Raufa yazd1g1 mektubdu! Derhal 
zarfa el ath. Bu da Siihey].Uan mektubu 
i~in hazuladigi zarfli. Raufun adresini 
yazd1g1 zarhn i~ine, avukabn kansma, 
Siiheylaya yazd1g1 mektubu yanh1hkla 
koyup yollamJ§IJ. Gene adam, biran Ia§ 
gibi hareketsiz kald1. Kalbi gogsiinii par· 
~alayacak gibi aliyordu. Derhal bundan 
sonra olacak hadiseler goziiniin onune 
geldi. Raufu elinde tabanca mii;tehzi 
tebessiimle k.ar§•smda goriir gibi oldu. 

Ahmed Cenril hirdenbire yerinden fn
ladi, kap1ya k.o§tu ve orada mektubu ver· 
digi odac1 ile k.ar§Ila§h. Odac1, gozleri 
biiyiimiis, yiizii gerilerek acayib bir hal 

Ahmed Cemil salland1. Boguk bir ses· 
!e «Allah belam versin .. » diye inledi. 
T ersyiizii geri dondii. ;;apkasmt ba~Ina 
ge~i;di. ;;irketteki diger memurlann hay· 
rctle a~IIml§ gozleri oniinden bir riizgar 
gibi ge~erek sokaga fulad1. Arlik ~uuru· 
na tamamile sahib degildi. Y oldan gelip 
ge~enler hayretle ona babyorlard1. Gene 
adam acele yiiriiyor, ayaklan s1k sik tar 
lara ~arparak sendeliyordu. Bir aralik 
postaneye gitmeyi dii§iindii. Sonra hunun 
liizumsuzlugunu anlad1. 

Kans1 onu boyle vakitsiz ve peri§an bir 
halde kar§ISmda goriince §a§ud1. Ahmed 
Cemil, kapand1g1 odadan tam ii~ giin ~·k
madi. Pek az yiyor, hep dii§iiniiyordu. 
Kam1 birka~ kere onunla konu§mak, der· 
dini anlamak. istedi, muvaffak. olamad1. 

O~iincii giiniin sabah1 idi. Ahmed Ce
mil gene yiizii sapsan, gozleri tavana di
kilmi§, dalg:n, yatagmda ark.aiistii yat· 
mi§, hareketsiz duruyordu. Kans1 i~eri 
girdi. Y ava§~ ilerledi. Kocasma yakla§
II. Tat!., mii§fik bir tebessiimle: 

- Cemil, dedi, bak. B ursadan ... 
Daha bunu soyler soylemez gene adam 

yerinden fulad1. Gene kadmm elinde hir 
zarf oldugunu gordii. Onun §oyle mml • 
dand1gmi duydu: 

- Ne oluyorsun Cemil! Bir felaket 
degil... Bursaya avukat Raufa gonderdi
gin mektub geri gelmi§ ... Avukat Raufu 
adresinde bulamami§lar. Mektubun iize
rine memurlar tarafmdao yazdmi§ bir not 
var. Senin mektub gitmeden bir giin evvel 
avukat oradan hareket etmi1 olacak, mek
tubu odac1 getirdi. Hem bugtin 1irketten 
muhakkak. seni istiyorlarmi§, miidiir seni 
arafmlj .. 

Gene adam arhk. onu dinlemiyordu. 
Birdenbire yiizii degi§mij, gozlerine ga
rib bir parlaklik gelmi§ti. Sonra dudakla
nnda yava§ yava§ geni§ bir tebessiim be· 
lirdi, elini uzattJ, mektubu ald1; yutarak 
kii~iik kii~iik par,alara ayud1. Sonrd 
kalk1p pencereden atll. Dondiigii zaman 
kammm oldugu yerden k1pudamadan 
hall! ayni dikkatli gozle•le har<!ketlerini 
takib ettigini gordii. Tekrar dudaklann
da o geni~ tebessiim belirdi, yakla§b. Be-
linden tutarak. onu kendisine ~ekti. Gene 
kadmm gozlerine, k12aran yiiziine sevgi
le hakarak.: 

- Futma ge~ti, dedi, bana itimad et.. 
Bundan sonra seni iizecek hi~bir hareketi
mi gormiyeceksin. T ehlikeli bir oyun oy· 
nad1m. Azkald1, kayhediyordum ama 
1imdi akhm ba~Ima geldi. Seni seviyorum, 
~ok daha fazla seveeegim. ;limdi derhal 
§irkete gidip miidiirle konU§acagim, izin 
istiyorum, Senin, ~ocuklann ve benim u
zak, tenha bir yerde ha§ha§a birk.a~ ay ge· 
~inneye ihtiyacimiz var .. 

Gene kadm uysal bir ~ocuk gibi k.o
casma sokulmu§tu. Bu degi~ikligin nere • 
den geldigini bilmemekle beraher, saade
tinin emniyete girdigini, bulutlann dagii
digim hissediyordu. Derin, rahat hir so
luk alarak ba§Int onun gogsiine koydu. 
Ahmed Cemil onun narin viicudiinii kuv· 
vetle kollannda s1kti. 

Peride Celal 

Sat1hk Ta!? 
Makinesi 

Steinmesse ve Stolberg Alman 
fabrikas1 mamuliltmdan 57X82 eb
admda bir klt'a Ia§ makinesi acele 
sahhkhr. Matbaam1z idares:ne mii· 
racaat. -

P1rlanta tek tas yuzuk ve 
j 

plak •v 1gne 
Dort ktrathk temlz blr tek ta, p1rlanta yUzUkle fi~Ok gUzel blr 
plilk lgne sandal bedestenlnde te,hlr edllmektedlr. Hazlranm 

1 lncl per•embe gUnii saat 14 te afilJk art1rma lie satJlacaktJr 

A S IC i sinemada Bugiin 
ingiltere Tac1n1n 

iNCiLERi 
SACHA OUITRY • RAIMU 

taratmdan oynanm1~ 
,ahane blr film. 

Ate~ Sacan Suvari 
BUCK JONES 

taralmdan oynanm•• 
Macera tllml. 

• 
LA" LE Bu hafta biiyiik y!ldJZ!an tophyan bir sal~n, §aheser filmleri 

gosteren bir sinema, herkesi siirii'<liyen b1r zevk kutbu oldu 
Senenln ... Mevslmln ve gUniin en bUyUk fllml 

' 939 Al TIN ARAVAN KIZLAR ... E:~~~ :~:~~~L 
ve §imdiye kadar yap1lan sergiize§t filmlerinin en muazzamt 

SON DETTIE DAVIES 
EDVARD ROBINSON 

Bugiin L A L E s~.1emasmda 

r ASKERLlK l~LERl "\ 
~----------~----J 

~ubeye davet 
Bakirkoy Askerlik ~ubes!nden: 
1 - eubede hayHIJI yedek SUbay ve as

keri memurlann 1 bazlran 939 gi.inli ba~· 
!amak ve 30 haziran 939 da nihayet bulmak 
iizere §Ubede senellk yoklamalan yapila -
cakt1r. 

2 - Mazeret dolayLSi!e mektubla miira
caat edecekloerin yen! ad.reslerini ve Slhhi 
ahvallerini, sm1f ve sicil veya kay1d nu
maralanm behemehal bildlrmelerl. 

3 - Muayyen miiddet zartmda mfiracaat 
etm!yenler hakkmda ceza maddest tatblk 
olunacagl nan olunur. 

'(.'(.'(. 

Beyog!u Y<ri! Askerlik ~ubes!nden: 
1 - eubemlzde kayldll yedek subay ve 

askeri memurlarm yilllk yoklamalanna 
1 haziran 939 da ba§lamlacak ve 30 haziran 
939 gtinu b!tmi~ olacaktu. Her yedek su
bay niilus htivlyet cilzdam ve biitiin as
ker! vesikalarlle blzzat §ubeye gelecek ve 
yoklamasm1 §absan kenOJ.s! yap\Iracaktir. 

2 - Her ne sebebden olursa olsun §ube~ 
ye gelemiyecek olanlar; yaz1 lie yapa.cak~ 

Ian mtiracaatlerlnl ttaahhticllti mektubl 
30 haziran 939 giiniine kadar §Ubeye ula§· 
tumt~ olrnahdtrlar. Mektubla mftracaat 
edecekler, a§a~Iodakl hususatl ~ubeye bil -
direceklerdir. 

A - M. M. Y.eki!Iet!ndek! s!cil veya 'ka· 
ytd numarasile ~ubemlzde kaytdh oldugu 
defter s1ra numara.s1, smt! ve ri.itbesi. 

B - ~!mcllk! lka.metgali ve memuriyet 
adresiJ.e bulundug-u memuriyet veya miis
tahdem oldu~u mtiesseseden almakta ol • 
dugu maa~ veya Ucret miktan. 

C - Rem!z kullamlmamak ve okunakl1 
yaz1Imak suretile a.c:h, baba. ad1 w soy adJ. 

D - Hang! yabancl d!lleri b!ld!gi ve bun
dakl tekelliim ve tercilme kudre\1. 

E - Toxu ve fen smlflan subaylarmm 
m~sleklerl dall!l!ndeki JhtLSas!an. 

F - Heklm, eczact, d1;,9l ve veterlnerlerin 
diploma ve !htLSas ves!kalar1 numaralan. 

G - Kimyagerlerin ihtLSas ~ubelerile 
me~gul bulunduklan bran~lar. 
J- Deniz subaylanmn, Slnlflarmm han

gi klsmmda JhtLSas sahib! bulunduklar•. 
3 - Yoklamalarm yaz1 !le de yapilablle· 

cel';ine gore; yokla.ma mtiddet!n!n b!t!m!n
doe mazeret gostermek ve hastalik raporu 
gtindermek ca!z degild!r. Yoklamasm• vak· 
t!nde yaptmruyanlar 1076 say11i kanunun 
10 uncu maddes!ne tAb! tutulacaklardu. 

4 - Yoklama hergiin mesal saatler! zar
fmda ve a~ag1daM suaya gore yapllacak
ttr. 

1 • 8 haziran: Gen~raller, kurmay, PI • 
yade1 siivarl subaylart. 

9 - l3 haz!ran: To!>!;u, J.stlhkll.m, muha
bere, hava subaylarl. 

14 • 16 haz!ran: Nakl!ye, Ievazun, Jan -
darma, demiryol, harb sanayl subaylan 

17 • 20 haz!ran: Deniz sml!1 subaylan. 
21 - 24 haziran: Hekim, veteriner, .ecza

CI, di~~i. k!myager subay!ar1. 
25 - 30 haz!ran: Asker! hA!timler, hesab 

ve muamele memurlari, imam, m1z1kact, 
ttitek~i, makinist, marangoz ve sair a.skert 
memurlar. 

Bir muallimin vefat-;-
t..tanbuJ OA'retmenler! YardlDl cem!ye • 

t!nden: 
Qata!canm Bakla!1 koi'ii okulu o~retmenl 

Osman Giineri maalesef aramizdan ebe · 
d!yen kaybettlk. Kederll a!leslne ve saym 
arkacta§lanm•za ta~lyetler!mlz! sunar!Z. ---Te,ekkiir 

§ehldl!kler! imar cemlyet!nden: 
~ Bankas1, Stimerbank, Merkez Bankast, 

Deniz Harb Akademl.s!, Yilkuk Ziraat Ens· 
titi.isti, Malbepe P!yade Endallt mekteb!, 
S1vas l!.ses!, Aymtab llses!, Malatya Bez 
fabrikast umum mtidilrltigti, Qatalca, Ay • 
dm, Banduma, Eruh~ Bllecik ve Devrek be
lediye!eri, Aydm Halkev!, Bay Salilhaddin 
R!fat w Mehmed Hayri karde~ler, Zongul
dakta Bay Mehmed Qel!kel cemlyet!mlze 
nakcll teberrularda bulunmak suret!le ha
yirli bir mak.<ada kar~I yiiksek alaka!arm1 
giisllerml§lerd!r. 

Cemlyetlm!z; kend!lerlne alenen te§ek -
ktir eder. 

Bahc;e Miman 
Jv. evlud Baysal 

Dordiincil Vaklf Han dordiincll 
kat, 18 nllmara. Telefon: 23426 

Telgrat adres!: Mlm Baysa! istanbUl ........................................................ 

jean Pierre Aumont 
Frans1z filimlerinin me~hur jonpromiyesi beyaz 

perdede goriindugiiniin tamamile z1ddma 
bir gencdir ~ok ne~' eli ve ~ac1 

Parisien yaz1hyor: I 
D<; dort senedenberi F rans1z filimleri

nin hakim bir jiinpromiyesi olan Jean 
Pierre Aumont hi<; §uphesiz biitUn diinya 
sinema seyireilerinin takdir ettikleri bir 
§ahsiyettir. Bu gencin san' at alemindeki 
mevkii giinden giine yiikseldigi i~in bir 
~ok Amerikal1 filim amilleri kendisine 
muhtelif tekliflerde hulunmakta iseler de 
gene aktor Yenidiinyada her cins artistin 
ayni muvaffakiyeti kazanamad1gm1 pek 
iyi bildigi i~in §imdilik vatanmda ~aii§ma· 
YI tercih etmektedir. 

Jean Pierre Aumont'un siilalesinde pek 
~ok artist bulundugu i~in o da kii~iiklii -
giinden itibaren aktorliige heves etmi§, fa
kat babaSI bu temayii]iinun onune ge~mek 
istiyerek onu gene ya§Inda bir hiiroya 
yerle§tirmi§, fakat delikanh orada gizli ' 
gizli tiyatro kitablan okumakla me~gul 
olmu~ ve flfSat bulduk<;:a da Comedie 
Francaise temsillerine devam etmekten 

• 

Jean Pierre Aumont, Marcelle 
Chantal'la birlikte ~evirdigi 

filimlerinden birinde 

geri kalmami§br. bur eserleri arasmda Madeleine Penaud 
ve Jean Gabin'le mii§tereken viicude ge

1639 m. 183 Kcs. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kcs. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kcs. 

12,30 Program. 12,35 Tiirk muzlgt 
13,00 Memleket saat ayan, ajans 
oroloJ! haberler!. 13,15-14 Miiz!k 
mtiz!k - Pl.) 18,30 Program. 18,35 
peretler - Pl.) 19,00 Konu§ma 
spor serv!s!), 19,15 Tiirk miiz!gi tFasil 
til 20,00 Memleket saat ayan, ajaru 
teoroloj! haberlerl. 20,15 Tiirk muzigi':j 
Osman Beyin Htizzam pe§revi. 
Osman Beyin Hiizzam ~arlu: (Ne!Se,•abl 
tun .. ) 3 - Etem Efend!n!n Huzzam 
(Eskl ~~m!m) 4 - t..ak Varanm 
§ark•: lBllmem ben de nasill. 5 -
Raslm Bey!n segAh ~arlu: (Benlm sen 
s!nl. 6 - Aya~ tiirkiisii: (Ayva ~~~ek 
7 - Sadedd!n Kayna~m Muhayyer 

(Ben! ey d1!) 8 - Sadedd!I:~~~~J!j hayyer §arkl: (Adma and 
m!n!n U~ak ~ark1: (Ruhunda 
Lem!n!n U~ak §Orkl: (Neier ~ekt!m 
21,00 Konu~a. 21,15 Esham, tahv!lll.t, 
b!yo - nukud w Z!raat borsas1 (fiat>. 
Ne~'e!l plaklar - R. 21,30 Mtizik 
CUmhur fllarmonlk orkestras1. 
tor!usl. 22,30 Miiz!k (Melod!lerl. 
ajan.s haberler! ve yarmkl program. 
24 Miizlk ( Cazband) Pl. 
Operalar ve operetle~ 

20,35 Budape§te: Fret;;cllutz. 
21,00 Beromiinster: Biiyiik amlral. 
21,20 Leipzig: Mnsiklll temsn. 
21,20 Stuttgart: Saraydan f!rar. 
21,20 V!yana: Muslk11! b!r tems!l. 
22,05 Roma: Operet tems!ll. 
Biiyiih konserler Nihayet, babas1 oglunun bu arzusuna 

mukavemet edemiyeeegini anlaymca onu 
Konservatuara yazdamaya mecbur kal • 
m1~, Jean ora dan ~1kmea baz1 kii<;:iik rol
ler deruhde etmege ba§lami§hr. Gene ak
tiirii aSJI yeti§tiren Champs Elysees stiid
yosunun miidiirii, tamnmi§ karakter ar -
tisti Louis J ouvet' dir. Bir arahk askerligi
ni yapmak i~in ortadan kaybolan Jean 
Pierre terhis edildikten sonra filme inti

tirdigi «Marie Chapdeleine», Marcelle 16,50 Londra (Regional) muhtel!f 

sab etmi§tir. 
Delikanlmm beynelmilel 10hretini te

mine vesile olan Simone Simon'la ~evirdi
gi «Kadmlar giilii>> diir. Onu Harry 
Baur'la birlikte yapligt «Tarasbulba» ve 
gene Simone Simon ve Harry Baur'la 
beraber temsil ettigi «Siyah gozler>> tak.ib 
etmi§tir. 

Jean Pierre Aumont gitgide kemal 
mertebesine yiikselmi§tir. Hemen hemen 
hi~bir filminde bayag1hga, adilige dii1· 
meden gayet tabii oynayi§ tarzile sonsuz 
bir miimtaziyet kazanmt§IIT. Diger me§· 

Chantal ve Victor Francen ile ~evirdigi !arm eserler!. 
21,05 Kopenllag: Skand!nav musik!sl. 

«Bir kiz i~in miieadele», Hugette Dulfos 21,20 Melnik: Beethoven'in 5 Inc! 
ile yaphg1 «Colibri anne», Kate Von 21,20 Miinlh: Marks ve Briickner'!n 
Nag'mn partonerliaile yarathg"t «Rio yo- 22,20 Frankfurt: Debussy ve Goun<D<l'l 

o· eserlerl. 
lu» da vardlf. Zannediyorum ki, bunlar- Oda musikileri 
dan bir ikisi rbaatteessiif memleketimiz - ------
de ge~emi§tir. 

Jean Pierre Aumont baz1 Alman fi • 
limlerinin frans1zca versionlannda oyna • 
mak iizere Berlin stiidyolarma gidip ora
da da ~ah§hg1 i~in Almanyada da pek. 
tutulan hir aktordiir. 

Bilhassa son viieude getirdigi «Asker 
ka~agi» filminde derisinin i~ine girdigi 
kahramam emsalsiz bir 1ekilde yaratmi§· 
hr. Eserlerinde ~ok mazlum, mahzun go
riinen Jean Pierre hususi hayatmda son 
derece ne§eli ve §akaci bir genedir. Her 
zaman tekrar ettigi soz §Udur: 

- Diinyaya hakim olan tebessiim ve 
kahkahadu! 

16,35 V!yana: Muhtel!t bestekdrlarm 
Ier!. 

18,30 Hamburg: Trio konser! 
eserler!). 

22,05 Paris (E!!te1 kules!J : Mozart, 
ve sair bestekarlarm eserleri. 

23,25 Kopenhag: Danimarka mus!k!s!. 
23,25 Liiksemburg: Loe1llet ve Sctiubo•~ 

kuvartetler!. 
Solistlerin konserleri 

16,30 
18,20 
19,35 
20,05 

Hamburg: §an konser!. 
M!lAno: Piyano konserl. 
Konigsberg: Beethoven'!n sor1atl."1 
Riga: Btihm, Bach, §open ve 
eserlerl. 

MEVLlD 
Pek gen9 ya§In -

da beklenmedik (j. 

biitiin spor-
cu arkada§lanru 

gar ked en 
ve Beylerbeyi spor * Franstz senaryo muharrirlerinden * Ginger Rogers ile «Kii~iik anne 1» kuliibtinde uzun se 

Joseph Than «Kaybolan cennel:>> ismin- ismindeki filmi yap1p bitirmi§ olan David neler kara ve de
de bir senaryo yazmt§ ve bu senaiyodan Niven'e mensuh oldugu kumpanya tara- niz sporlannda bli· 
rejisor Abel Gance bir filim viicude ge- fmdan yeni bir filimde ba§rolii oynamas1 ytik muvaffakiyet • 
tirmi§tir. Ayni senaryo muharriri eylulde tek.lif olunmu§lur. Bu kordelanm ad1 ler kazanml~ alan iiyemizden mo•rn~ 

H k'k" f 1 · $enf 1zzeddm Potamozun ruht•na "'vrilmek iizere yeni bir senaryo daha « a 1 1 za erl» o acak ve esenn mev• h f d'l k .. 
28 939 >" F'I' . d l d k' Am 'k a e 1 me uzere rnayts 

kaleme almi§Ilr. Ad1 «Yeni vatan» dlf. zu~ 1 :pm a a ann _a 1 en a~ as • gilnii saat 13 te Beylerbeyi !skele 
Bu kordela son vakayi dolay1sile Fran • ~en kit alanndan bmne men sub hu de- in de Mevlidi $erif okutturulacaklir. 
saya hicret etmi1 olan muhacirlerin ha • hkanhnm ba,mdan g~en maceralan las· $erifimizi tamyan aile dostlanm1 
yahm tasvir edeeektir. vir edecektir. sporcu arkada§lanm1zm yukanda * F ransada ~evrilmi1 olan «Artistler * Tyrone Power ile Sonja Henie giin ve saatte te§riflerini tisttin 
kapisi» ve «Giin batarken>> filimlerinde yeniden partiiner olacaklardu. Yakmda lanm•zla dilerim. 
muvaffakiyet kazanmJ§ olan gene artist viicude getirecekleri filmin ad1 «51ft m- Beylerbeyi spor kuliibiinden 
Gaby Andreu mensub oldugu 1irketle jj~ Ia» olacaktir. Afif Sadreddin Prob·mn,z" 

senelik bir kuntrat akdetmi1tir. Y akmda * Barbara Stanwyck'in ba1 kadm ro- Harn!i§: Vapur Kopriiden- tl'skiidar 
me§hur komik F ernandel ile bir k.ordela liinii temsil edeeegi <<Alnn gender» fil • kelesinden 12,35 te hareket eder. 

k . . k k k h l h .. . 'h b * * * viicude getirece tir. mmm er e a raman an enuz mb a 
tl'nlii Mevlid okuyuculardan $a~1 

* Vaktile renkli olarak «Kukaraca» edilmemi§tir. Bu kordela, Louise Reiner 
Biiyiik ,eblr ve kasaba parklar~; 

Alii!, meydan, ~ocuk parklan ve 
viii§ bah~eleri i~in modem proje 
ve planlar bazular; ke§ifnnmeler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahblid 
edcr. 

' f1z Osman Efendi merhumun •.u••u"'d 
ve «Mavi valsler» filimlerini yapm11 olan kocast muharrir Clifford Odet'in hir pi- haf edilmek iizere 27/5/939 
Macar artisti Steffi Duna yeniden kor- yesinden iktibas edilmi§tir. giinii ogle namazuu miiteakib ::su1evm; 

Biiket. ni~an sepeti ve celenkler 
icin vap1lan siparisler slir'atle ha· 
zularu..r. 

C•\:ek, sebze tohurnlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva aga, ve aga~
clklan; bahqe alilt ve edevat1 ve 
ehlivetlf Bah~!vanlar !1l)nderlr. 

NM-~C9RI(A 
~~~ 

iKi MUA7Z'AM 
VAPUR. 

dela ~evirmege ba§laml§llr. Leo Carrillo * Greta Garbo'nun vaktile ~evirmi1 niye camii ~erifinde Mevlidi Nebevi 
ile hirlikte <<Giivercin>> kordelasim viicu- oldugu «Krali~e Kristin» filminde artis- kunacakhr. Kendisini seven ve arzu 
de getirmektedir. tin ~ocukluk zamamm yajalmt! olan Cora den ihvani dinin te§rifleri rica nmnur1 * Bette Davis ile Errol Flyn «Beyaz Sue Collins o zamandanheri bazt filim· * * * 
Ra~a>> isminde bir filim yapacaklardu. Jerde rol almasma mukabil pek ziyade Sevgill annem Bayan Behirenin * Amerikahlar «Kendi zevklerine nazan dikkati eelbetmemi§ti. Simdi tmm k1rkmt;'1 giinline musadif 28 
yabanc1» isminde yeni bir k.ordela yapa- «Gayrikabili tedavi nikbinlik» isminde pazar giinli ikindi namazm1 mi'itPr>ki 

kl d B d b II · v· · · M. G. M. ,1'rket1' taraf1ndan vu"cude ge· camiinde Mevlid oku:nac:ag~ ea ar u. u eser e a§ro en 1rg1ma , 
Bruce, Rita Johnson oymyacaklardlf. tirilecek olan k1sa bir kordelada ba§ rolii dan akraba ve dostlanm•zla arzu 

ran zevatm te§riflerini rica ederiz. 

* Holivud'daki sinema •irketlerinden oymyacakhr. Cora'nm annesmm ISmi Ho~rro• 
' Peymanizer birinin rousiki heyeti arasmda bulunan Ruth Hussey, babasmm adt Emmett 

kemanct Helen Gilbert artistlige kar11 Vogan'dll. Kendisi bu sene on ya§ma 
fevkalade istidad gostennesi dola}'lsile basml§llr. 
mensub oldugu kumpanya onu «Hardy * Yeniden ~evrileeek. olan «Bagdad 
ailesi» isminde viieude getirmekte bulun- hmtzi» nda tanmm11 aktor Conrad Veidt 
dugu serili filimde miihim hir role ~Ikart· ile June Duprez'e de hirer miihim rol ve-
maya karar vermi§tir. rilmi1tir. 

==~---------------------

;!ewell • Kaybolan gene_ ku. ! • kordelasmda. 

ERTUGRUL SADi TEK 
~ehzadebait 

tiyatrosunda bu 
Her yer 20, paradi 

localar 100 
'(GECEYARISI) 
piyes 3 perde 

Ge~en sene 
ler verdigi 

tiyatrolarda hazirandan itlbaren 
temsillerine baihyor 
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BEYRUT MEKTUBLARI: 

Suriyede yeni bir 
buhran ba§IIyor 

Fransamn yapbg1 son teklifle~, yalniZ bir hiikumet 
ve kabine buhram degil, siyasi, manevi ve 

ruhi bir peri~anhk husule getirmi,tir 

Beyrut, 19 mayrs I beyanat yapbktan sonra, hemen ~ama 
Gabriel Puaux F ransadan avdet etti. gidip orada Suriyelileri gene tath kelime· 

Yiiksek Komiserle F ranSIZ hiikllmeti ara· lerle temin etmege te§ebbiis eden Puaux, 
smda Pariste, diger taraftan FranSIZ hii- ~ama vanp hiikllmet reisile uzunca iki 
kumetile fngiltere hiikumeti arasmda Pa- miilakat yap!!. Bu miilakatlar hakkmda 
'" ve Londrada da cereyan etmi1 olan hi~bir !"Y S!Zmaml§sa da, Suriye istiklali
uzun miizakerelerden haS!! olan neticeyi nin temin edilecegi vadi iizerine hiikllmet 
de beraber getirdi. Liibnan ve Suriye, fa- mes'uliyetini iizerine alm1! olan Nasuhi 
kat, daha ziyade Suriye bu neticeyi dort- Bey Neccari, biitiin iimidlerin berhava 
giizle ve halecan i~inde bekliyordu. oldugunu gorerek istifa karanm derhal 

Netice nedir} Bunu Suriye ve Liib- tatbika ge~ti ve Curnhurreisine istifasmt 
nandaki merakhlara Puaux, gelir gelmez, verdi. fstifanamede, sebeb olarak, hiikii
ayagmm tozile, radyoda yapbg1 beyanat· rnetin ald!gl vaidler iizerine besledigi ii
I~ teblig etti. Suriye ve Liibnanhlar, 1im. midlerin tahakkuk etmemi1 olmaSI goste· 
di bu beyanatm tahlilile me§guldiirler. rilmektedir. 
F' akat, eger hulasasmm ne oldugu bana Bu sure tie, Suriye yeniden bir buhra· 
sorulursa k15aca §U cevab1 verebilirirn: na giriyor. Fa kat, bu defaki buhran, yal· 
«Bizim ~ocuk Bina okur, doner doner mz bir hiikumet buhram, bir kabine mese· 
Sene okur I» lesi degildir. Arhk kabinenin ve hiikume-

Evet, Suriye • Fransa ihtilaf. doniip t~ d~ z.~t.en manau kalmaml§hr. S~riye· 
dolai'P ayni noktaya avdet ediyor. eski nm g!fd!gl buhran, tam manaS!le Slyasi, 
ihtili.f ve miicadele safhalanm bir 'tara fa ruhi ve manevi bir buhran, bir peri§anhk
hirak~rsak tam am dort senedenberi Fran· hr. 
•a, ayni 1eyi Suriyeye her sene hir defa 
Vermi! ve bir defa alm!§hr. Bu defa 
Puaux Parisien, kat'i ve nihai surette bir 
vaid getirmi1 bulunuyor. Bu vaid muci
bince, nihayet Suriyenin istiklal haklc1 
tasdik edilecektir. ~u kadar var lei Fran· 
sa her «eve!» ten sonra bir «fahb> !coy· 
lt!aSlnJ iyi bilen ve herhangi meseleyi olur
sa olsun, uzata uzata insanlarda sinir ve 
sabtr bnakm1yan, herhangi bir meseleyi 
kah miispet ve kah menfi safhalardan dcr 
la!hra dola§hra, en kuvvetli mukavemet· 
leri bile y1pratmaSim bilen bir siyasetin 
iistad!d!f. t,te, bu defa da oyle yap!yor. 

·~~ 
Puaux'nun beyanall kahil oldugu ka

dar miiphemdir. Dedi ki: 

«F ransa hiikurneti, rniittefiki ve dostu 
olan Suriyeyi istiklale gotiirmek hususun· 
daki vadine sad1kllr. Bu gayeye vas1l ol
lt!ak i~in, derhal Suriye hiikiimetile mii· 
Zakereye giri§meg.j ve bundan evvel akde
dilmi! olan itilaflann ruhu dairesinde ye
ni bir itilaf yapmay1 arzu eylemektedir.» 

Sozlerinin biitiin hu!O.sas1 bundan iba· 
rettir. Ancak, beyanatmm diger luumla
tlndan anla§!ld!gma gore, Fraosa hiikii • 
zneti, Suriyede 1imdilik yalmz §ekilden 
ibaret bir degi1iklik yapacak ve bu mem
lekete, hatta manda zamamndakinden fe· 
na bir nizam verecektir. Gene Puaux'nun 
beyanatmdan anlaj!ld!gl ve~hile 936 mu· 
ahedesinin ruhuna muvaf1k olarak yap!la
cak anla1mamn yenilikleri §unlar olacak
br: 

I - Suriyenin vahdetine hale! gelme
znek iizere vilayetlerin mahalli bir muh
tariyet prensipi dairesinde idaresi. 

Bu noktada, <<Suriyenin vahdetine ha· 
lei gelmemek» sozii bir laftan ibarettir. 
Hakikatte, Suriye bugiinkii par~alanrntl 
Vaziyetini muhafazada devam edecektir. 

2 - Suriyenin dahili ve harici emni· 
Yeti FranSlz ordusu tarafmdan miidafaa 
•dilecok ve Suriyenin miidafaa kuvvetini 
F' rans1zlar viicude getirip onlar idare ede
ceklerdir. 

Bu da Suriyenin F ranMz i§galinden 
kurtulamiyacagl demek oldugu gibi Fran· 
S!z i1galini miidafaa ve bu havalideki 
f ranSIZ siyasetini kuvvetlendirecek olan 
askeri kuvveti de F ransa. anavatandan 
getirmeyip Suriyede, askerlerini Suriyeli
lerden toplayacak olan mahalli bir miis· 
temleke ordusu viicude getirecektir. Bu 
miistemleke kuvveti, mesela cezayir, Tu
nus ve F astaki kuvvetler gibi bir§ey ola
caktJr. 

Beyanattan, diger meselelerin ne su • 
retle halledilecegi, bu arada Suriyenin bir 
kral!,k §ekli almaSI meselesinde ne ka
rar verildigi anla§!lam!yor. Ancak, bu 
husustaki §ayialar kuvvetle devam etmek
tedir. 

~~~ 

Zaten ~oktanberi malum olan bu siya
setin degi1ecegi hakkmda, Suriyeliler, 
~~~ux' nun Parise gitmezden evvel ver
d!gi baz, teminat iizerine, baz1 iirnidlere 
kap!lm,!lard,, F ranSIZ siyasetinin daima 
vadedip de b 'dl . h b' k u VaJ en er zaman, Ir la-

'm1. tevdillerle hiikiimsiiz b~ralcrna an' anesi 
rna urn ur Ko · . b h · ID!Ser, son Sunye u ran· 
Ian arasmda Suriye · t'kJ•J' . 'd h Js 1 a 101 teyt usu-
sunda pek kuvvetli vaidl . b 1 .. or verm11 ve a • 
ta, uzun ~uddet bo1 kalan hiikiimet rna· 
kamma mhayet Nasuhi Neccari kabine
sinin gelebilmesini de bu vaidler sayesinde 
temin eylemijti. 

Bu defa. Puaux gelip de radyo ile 
bahsettigim beyanatl yapmca Neccari 
hiikumeti, iki ay evvel yap!lm!t olan vaid
Ierin de bo~ oldugunu anlaml§ oldugundan 
istifaya karar vermi§ti. Beyrutta radyo ile 
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Y akm zamana kadar Suriyede merke
zi, miittehid bir kuvvet olsun vard1. Suri
ye istiklalini fikir ve prensip halinde mii· 
dafaaya azmetmi! goriinen Milli Blok, 
bir tak1m hatalanna ve fena idaresine rag
men, h~ olmazsa istiklal bayrag1m miida
faa edebilmek i~in, kendi etrafmda top· 
!arum§ olan kuvvetli bir kiitleye istinad e
diyordu. Halbuki, bugiin o kiitle yoktur. 
Milli Blokun en miihim erkam arasmda, 
gene Fransamn tahrikatt vaS!tasile, ihtilaf· 
lar ~1km1§, en ileri gelen unsurlardan bir 
~ogu istifa etmi1, diger bir lmm1 da hem 
F ranS!Zlara, hem de bir k!Slm Suriyelilere 
kiiserek bir tarafa ~ekilmi§lerdir. Milli 
Blok muhaliflerinden olan doktor Ab
durrahman ,S.hbender taraftarlarma ge· 
Iince, bunlar son zamanlarda hayli kuv
vetlenmi§ olmakla beraber ne yapacakla
nm bir tiirlii tayin etmi1 degillerdir. Bun· 
lar da istiklal fikrinin 1iddetli miidafileri 
goriinmekle beraber i~lerinde, hiikumet 
mevkiine ge~mek i~in, F ransamn her em· 
rine itaat etmegi kabul edecek olanlar da 
vardn. Zaten Liibnan ve Suiiye politika
c!larmm en belliba§II marifetlerinden biri 
de iktidar mevkiine ge~ebilmek veya si
yasi niifuz kazanmak i~in, icab ederse, 
F ransaya utakl!k etmegi kolayca kabul 
etmektir. F ransanm giivendigi vaziyet de 
budur. 

~imdi, Suriyede yeniden siyasi buhran 
ba,lam!§ltr. Siyasi ziimreler ve fikirler a
rasmda son derecede peri1anhk hiikiim 
siirmesine ragmen, Suriyeliler gene muka
vemete ~al!§acaklar, toplanma ve birle1· 
me tecriibeleri yapacaklar, niirnayi§lere 
kalkacaklar, hulasa, kiitle istiklal ugrun· 
da bir~ok te,ebbiislere giri§ecektir. 

Fa kat, biitiin bu gayretlerin neticesiz 
kalacag1 §iiphesizdir. <;:iinkii, Fransa, bir 
miiddettenberi, harb ~1kacag1 bahanesile 
yeniden bir~ok kuvvetler getirmi§, Suri· 
yeyi silah ve cepane ile doldurmu,, bir~ok 
yerlerde askeri tahkimata giri1mi1 bulu
nuyor. F ransa Suriyedeki askeri vaziyeti 
halen ~ok tahkim etmi! oldugu gibi siya
set baklmmdan da kendisine kar§l kuvvet· 
li bir mukavemet gosterecek unsurlardan 
bir k!Srnml tevkif ve nefiy eylemi§. diger 
bir k!Sml aleyhinde de t~kiblere ba,Iam!j· 
hr. 

Suriyenin vaziyeti iimidsizdir. F ransa, 
burada gittik~e daha kuvvetle yerle,iyor 
ve yava1 yavat ortadan Suriyeliligi ve A
rabhih kald~rmaya ~ah!IYOr. Bugiinlerde 
burada toplanacak olan bir <<Arab mem· 
lcketleri katolikleri» kongresi, Yakm1ark 
tarihinde ilk defa goriilen fevkalade bii
viik b;r katoliklik niimayi1i 1eklini ahyor. 
F'ransa Suriyede sade Arabhg1 degil, 
miisliirnanllgl da ezmegi plamna koymut-
tur. 

T. Cemil 

Umumi magazalar 
Umumi Magazlar Tiirk Anon1m §ir • 

keti, Mersinde kurulmU§ olan ilk umu
mt magazadan sonra i§i yurdun her ta
rafmda geni§letmege kara.r vermi§l!r. 
tstanbulada da bir umum! magaza ku • 
rulacakbr, 

~ .... ·-Eyiib Halkevinde aile konseri 
Eyiib Halkevi ar kolu tarafmdan yarm 

ak§am bir aile konseri tertib edilmi§tir. 
Eyiib Halkevinin yeti§tirdigi gender ta
rafmdan verilecek olan bu konserin mii
kemmel olacag1 muhakkak goriilmek • 
tedir. .-. .... ~ 

Biaikletle .. 
Karagiimriikte oturan Must • '• "' 

klz1 Turan, Ahmed isminde biri · r· ;n 
bindigi bisikletin sadmesine maruz b 
larak yaralanml~tll'. 

CU!\11\URlYET 

<<Tirhan>> geliyor 
---

Miinakale Vekaleti, 
gemilerin teselliimiine 
karar vermi~ bulunuyor 
Muhabere ve Miinakale Vekaleti AI • 

manyaya sipari§ edilip de heniiz teslim 
ahnam1yan alii vapurdan in§a edilen ve 
teselliim edilebilecek vaziyette olanla -
rm siiratle teselliim edilmesine karar 
vermi§tir. 

i:Jk olarak Etriiskiin e§i olan T1rhan 
getirilecektir. Siivariligine Rii§tii kap
lan tayin edilmi§!ir. Rii§tii kaptanm ri
yaseti altmdaki sekiz ki§iden miirekkeb 
heyet, gemiyi teselliim etmek iizere ya
nn Rostok'a miiteveccihen hareket ede
cektir. 

T1rhan vapuru Etriiskiin e§idir. 3500 
tonluktur. Vapurlanmlzm umumi miite· 
ahhidi olan Krupp, bu t:p vapurlan 
Rostok'ta Nepton ve Reft tezgahla • 
nna in§a ettinni§tir. Etriiskteki 60 kii -
sur hata iizerine bunun e§i olan T1rhan, 
Kade§ ve $alam teselliim edilmemi§, 
bunlarm tadili istenmi§ti. !stanbulda ya· 
p1lan miizakereler sonunda bu tadilat1 
kabul eden krupp, T1rham tadil etmi§, 
vapura ii~iincii bir kazan konulmu§, gii
verte muvazenesi diizeltilmi§, teferrii
ata aid bir~ok noksanlar ilona] edilmi§· 
tir. T1rhan, pek yakmda limarum1za ge
lecektir. 

Diger taraftan mukavelesi feshedilen 
5300 er tonluk ii~ biiyiik tip vapur inp
ah bilahare Yavuzu in~a eden Blum 
Und Fos'a verilm;§ti. Bu ii~ vapurdan 
ilki olan Dogunun tecriibeleri ikmal e
dilmi~tir. Bu vapurun siivarisi Aziz kap
tan Kil'dedir. Dogu da ternrnuz ba§m • 
da limammizda bulunacakbr. 

Niifus davamiZui 
iki anahtar1 

(BaJmakaleden det>aml 

2 - Eski miitekaid maa§lanmn artml· 
mast. 

S1hhiye Vekaletinden: 
1 - Doktor. S!hhat memuru, ebe ek-

siginin tamamlanmaSI. 
2 - Dogum evlerinin ~ogalulmasi. 
3 - <;:ok ~ocuklu ailelere yard1m i1ine 

hiikumetin fazla ehemmiyet vermesi. 
4 - Kimsesiz ~ocuklar i~in devlet 

yurdlan a~IlmaSI. 
Goriiliiyor ki halk; niifus meselesile 

candan ve yakmdan alakadar oluyor. 
Muhtelif vekaletlere tevcih edilen ve yu· 
kanya ald1il;!m dilekler dogrudan dogruya 
niifus politikam1za dairdir. Dolay!Si!e ay· 
ni bahse tema• eden bir~oklan daha var 
ki onlan da derleyerek bir kiil halinde 
miitalea etmek, bu milli davamlZln mu· 
vaffakiyetle yiiriitiilebilmesi i~in ba1hca 
1artlardan say1hr. 

Yukanya kaydetiigim dilekler, ~iiphe· 
siz tamam ve meselenin halli i~in kafi de· 
gildir. Bunlann en biiyiik meziyeti bize, 
takib etmege mecbur oldugumuz bir da· 
vay1 a~1k ve samimi bir §ekilde gostermi§ 
olmaktn. UnutmiyallfD ki, fazla niifus 
bahsinde ayni fikri giitmiyerek ikiye ayn· 
Ian milletler de var. Vatandajlanm ferdi
yet~i terbiye sistemlerile yeti§tiren cemi· 
yetleri misal diye sayabiliriz. Oralarda, 
fazla niifusu bir !Shrab kaynag1 olarak 
gosteren, halk1 ~ocuk sahibi olmamaya 
te1vik eden nazariyeler revac bulmakta· 
dn. Mahallelere varmc1ya kadar a~Ilml! 
dogum evlerine, bedava doktor ve ebele· 
re, hiikumetin maddi yardlfDianna rag· 
men saylSI seneden seneye azalan millet· 
ler, i1Le oniimiizde. 

Bizim bunlardan olmamamiz, yarml· 
m1zm emniyeti bahmmdan §iiphesiz en 
biiyiik kazancd1r. Hiir Anadolunun terniz 
havaSI i~inde yajlyan Tiirk nk1 dejenere 
olmak tehlikesinden ~ok uzak bulunuyor. 
Niifus bahsinde, ~ok az tedbir almml§ ol· 
masma ragmen on be1 senedenberi alh 
milyon artabilmemiz, biitiin §iipheleri ko· 
kiinden silen bir hayatiyet ornegidir. 

Fa kat, diinyanm bugiinkii §artlan daha 
~ogalmamiZI istiyor. lstiklalimizin emni
yeti i~in satm alacagirnlZ toplar, tayyare· 
ler yeti§mit ve yeti§mekte olan giirbiiz ne· 
sillerin yanmda daima ikinci, ii~iincii 
planda kalacaklard!r. 

Artacag1z, daha artacaglZ, miitemadi
yen artacag1z ... Yurdun kazand1g1 her ~o
cuk maddi ve manevi varhg1m1za katJlan 
bir kuvvettir. Onu top, tiifek gibi seri 
fabrika mamulatile mukayeseye kalk
mak bile liizumsuz say1hr. 

Yetijen ~ocuklanmlzla ~ole yakmdan 
me§gul olmak, yeti§tiren vatanda§lara a· 
'ami yard 1m etmek 1 

hte bizim niifus davamizm iki anah
tan. 

Biiyiik parti kurultayinm bu i1 iizerinde 
~iddi olarak i1ledigini gormek isteriz. 

NADIR NADI --···--Korsikadan ayr1lan 
ltalyanlar 

Livourne 25 (a.a.) - Korsikadan kat'i 
surette aynlan ve memleketlerine ia:l.e 
edilen ltalyanlarm vapurlara bindiril • 
mesi muntazaman devam etmektedir. 
100 italyan, diin Bastia'dan hareket et
.,;~ler ve gecelcyin Livourne'a gelmi§ · 

l~e1dir. 

SAGLIK NOTLARI 

ispirto beyne en insiyaki bir tarzda dii~iinme, 
i,Ieme, ~ah~ma kabiliyeti verir 

Ni~in i~erler? Bunu sormah ilkin. <;:un
kii yenmel< istedigimiz dii~mam kuvvet • 
lendiren amiller bilinmezse ona kar§l ah
nacak tedbirlerin temeli saglam olmaz. 

Viicudiimiizii ni~in ispirtolayoruz} 
ilk defa i~ilir ve biraz da fazla ka~mhr· 
sa, mideyi bulandmr, kusturur, ba1 don • 
diiriir. Boyle ho1a gitmiyen reaksiyonlar 
yapan bir~eyi aramak, abes bir d~~iince 
say1lsa gerek. Y ediklerimiz, i~tiklerimiz, 
tabii ihtiyaclanmlZI kar11hyan maddelere 
miinham kalmal!. Bugday1 yiyoruz, pinn· 
ci yiyoruz, neden} Albiiminoidleti; idro
karbonlan, yaglan, madenleri bunlarda 
kolayca hazmedebilecek, hazmettikten 
sonra kolayca viicudiimiize sindirebilecek 
bir halde buluyoruz. Hem viicudiimii2e 
yanyorlar, hem de ba§ka §eyler gibi vii
cudiimiizii h~rpalamiyorlar. 

fspirtolu i~kilere gelince, insanlar her 
yerde, her zaman kendilerini sarho§ ede • 
cek i~kileri arad1lar. ~ahid mi istersiniz? 
hte mukaddes kitablar, i1te eski eserlcr, 
hepsinde yaz1h. 

fspirtolu i~kiler hangi ihtiyac1 kar~Ih· 
yor; bunu kullanmak i~in insanm akl1 na
s!l yahyor} 

Rak1, aperitif, likor, ad1 ne olursa ol· 
sun, ~arab gibi. bira gibi hepsinde ispirto 
var. Y aln1z tutan degi§ir. BazlSlnda az, 
baZISmda ~ok. Az da olsa gene yapaca
glm yapar, 

Derecesi yiiksek ispirtolan i~kilere kat· 
mayorlar. Katarlarsa zehiri artJyor. Ken~ 
dilerine mahsus kokulan vermek i~in i~ki
leri esanshyorlar. Bu esanslar ~ogu sar'a 
yapar. Temeli ispirto olan bu i~kiler g1da 
yerine ge~emez mi} Bunu ara§l!rd1lar. 
Neticede; s1cakhk yaptyor; yaglar gibi; 
etlerin ~ah§masml devam ettiriyor: ~eker 
gibi diyenler varsa da son ara§tlrmalar 
bunun jiipheli oldugunu gosterdi. 

~~~ 

Bir g1dadan neler bekleriz? Beslesin 
bizi, zaran dokunmadan. N e de olsa i~
kilere dii,kiinliik, g1dasmdan m1dasmdan 
degil. Hi~bir g1da ille onu elde etmek i~in 
insam S!kbogaz etmez, ugra§hrmaz. 
«Ak§amc1hgm» yurnrugu altmda masa 
ba1ma siiriiklenmeyi dii1iiniiniiz .. N e bey
hude sava§hr, ona kat§! durmak i~in ~a· 
balamak. Bu dii~kiinliikte ve bu siiriiklen· 
mede ba§ka bir tesirin hiikmii var. tlk ka
dehten ba§hyor son kadehe kadar ispirto 
bu tesiri yap1yor; ho§ bir tesir. 

!~kinin keyfile beyni dumanlananlara 
«sarhop> diyi§imiz bundan otiirii belki. 
Neden ileri geliyor, bu tesir? tlkin beyin 
kolayhkla i1liyor. Bunu anlamak i~in bi
raz psikoloji yapallfO. T abii halde bulu
nurken dii1iincemiz bir maksada dogru 
yonelir, muayyen §artlar i~inde. San' at 
aleminde olsun, sosyal hayatta olsun. di
ledigimize ermek i.;in beynimizi zorlanz. 
Y a§ayl§lm!Z, onceden dii§iiniilmii§ gaye· 
I ere dogru yiiriir; o gayelere dogru dii • 
men tutam. Bir dii1iince ~abalamast ol
madan, baz1 vaSltalar bulunmadan ve da
yamkh ve devamh bir kat'iyet istilzam e· 
den baz1 prensipler tatbik edilmedik~e o 
gayelere eri§ilemez. Bergson'un <<hayata 
dikkat», Piyer Jane'nun <<Sinir gerginli
gi», Tuluz'un «kendini giitmek» dedikle
ri jey i§te bu ... 

Beynin bu vazifesi ve bu i§Ieme taw, 
akli tekamiilde en son gelen safha ve en 
kolay bozulan diizendir. Hastahk intan • 
Ian, yorgunluk, tek kelime ile, sinir hiicey
resinin i1lemesine dokunan her1ey beynin 
o va2ifesini bozar. 

*** 
Beynin bir tiirlii ~ah1mas! daha var, 

kendi kendine kolayca ~ah1mak. Ugra§· 
mamn, ~ahjlp ~balamamn tesiri yak bu· 
nun iizerinde .. Hayal ve hulyaya dalmak 
gibi.. Dii§iinmenin tabii 1ekli de budur, 
belki. CanlfDIZI miidafaa etmek ve emni
yette bulundurmak i~in obiir tiirlii, zorla
yarak c;ahjhnyoruz. 

Beynimizin zorlanmadan, kendi ken· 
dine diyebilecegimiz tarzda ~ahjrnaS! bi
raz da riiyaya benzer. Riiya tamamile 
beynin kendi ya§aYI!!d!f, temerkiiz cehdi 
olmakS!Zm, diyor Bergson 

!spirto beyinde, i§te bu hadiseyi yap!· 
yor, tamamile ispirto tesirile beyin kendi 
kendine i1liyor, kendi lcendine ~ah§Iyor, 
en insiyaki bir tarzda ... Bu tesirinden do
lay! i~kileri methedenler oldu. Vilyam 
Ceymis'e gore, yoksullarda i~mek, musiki 
ve edebiyat yerine ge~er. Leven daha i!e
riye gidiyor, medeniyetimiz. terakkisini 
alkole borcludur; i~mekte imsak etmiyen· 
ler, ~ok biiyiik i1ler gordiiler, diyor. Ri
vayet ederler, Gote alkol zebanisinin elin· 
de esir imi§ ... 

Bu sozlerde ger~egin de pay, buluna· 
bilir; hep<i de agunun miistebid kudretini 
izah ediyor, a'ag1, yukan .. Bu parlak rna· 
dalyanm bir de tersyiizii var. Bir de onu 
gormeli. j tiyad halinde kullan1hrsa insa
nm degerini dii~iiriir. Y aphklarlfOIZ, insi· 
yaki bir kontrola tabidir. Alkol o Icon· 
trolu kaldmr. Tiynetimizdeki temayiiller 
serbest kal!r. lnsamn i~i. tiyneti, meydana 
~1kar, juurun d!§mda kalan arzulanm tat· 
min ederken ... 

~~~ 

Epeyce bir miktar i~ilen alkolle diijiin· 
ce kanadlamr, sozler sa~mala§!f, biribiri· 
ne kan§lf. Ba1kasma kar11 sayg1 azal1r. 
i~ten gelen istekler irade yerine gec;er. 
Y alvarmalar zorlama olur. Be§Ori hay • 
van meydana ~1kar, §Uursuz arzularla 
yiiklii olarak .. i~ten gelen diirtiijler, kuv· 
vetliyse §Una, buna saldm§lar; su~lar, 
hatta cinayetler malan!f. 

Alkol deliliginin tiirlii, tiirlii bi~imleri 
var. Sa~masapan soyliyen sarhottan. lus
kanchktan, petine du,mii§ler kendini ko • 
vahyorlar sanmak deliligine kadar. 

Alkol deliliginin bir dram 1ekli de var: 
Deliryiim tremens, korkulu kabuslar, 
kabus i~inde ge~en hayat. Zavalh bunlar· 
dan kurtulmak i~in ugra§lf, terler i~inde 
kal!r. Pencereyi kap1 san1r, kendini llrla
tlf, sokaga alar. Bunlara bakmakla hii
kiim verebilirsiniz: Alkol sinir hiiceyrele
rinin bir agusu. Acmacak cihet ,uraSI, bu 
hastalar bir kere hastaneye girip ~1khk• 
tan sonra tekrar kendilerini zehirlemege 
bajlarlar. Ve bu facia boyle devreder, gi
der. Bunlarm ijledikleri su~lar, cinayetler 
giinliik gazetelere sermaye olur. 

Dramm en ac1kh fash 1rkm bozulma • 
s1d1r. Sarho§un ~ocuklan eksik ve bozuk· 
tur, hem fizik, hem moral: <;:ogu sar' ah· 
dn. Bunlar cemiyetin mtma yiik olurlar. 

*** 
Bu bela ile ugra§mah. Nas!l? Bir kere 

derin sebeblere sald~rmah. Mademki al
kol nzik bir ihtiyac1 kat§lhyor, 0 hafae 
bu ihtiyac1 ortaya ~1karacak 1artlan ya· 
ratmamak laz1m gelir. Bu meyanda, al· 
kol bir faaliyet miinebbihi gibi, bir eglen· 
ce ve zevk vaSI!aSI gibi. uyu§uk ve §eta
retsiz bir hayata moral bir degi§iklik ver
mek i~in aramyor. i~ki dii§kiinlerine, on· 
Ian ispirtolu i~kilerden ~evirmek i~in ij
yenik i~kiler vermek kifayet etmiyor. A· 
h1mak, onun bu ijte kat'i rolii var. Alko
liin verdigi uyan1khga ah,an sinir merkez
leri onun yoksuzluguna dayanamaz, 
dengi, diizeni bozulmadan ... 

ilk yap1lacak §ey i~kiye dii§kiinliigii 
onlemektir; bilhassa irsi olarak ge.o;en bir 
istidad dolay!Sile akli muvazeneleri ~ar· 
~buk bozulmak kabiliyeti olanlarda .. 
Bu, aile i~inde ve okullarda hekime dii· 
§en bir vazifedir. Morfin ve digerleri gibi 
zehirli keyiflere ah1anlann hepsi biinyece 
tabii olrn1yan kimselerdir. Alkolikten 
alkolik dogar; i~tigi i9n degil zaten anor
mal oldugu i~in. Kadmlarla ~ocuklar al
kole dayanamazlar. Gene k1zlar bilmeli, 
gebeyken ve emzirirken ~ocugu zehirler· 
ler. 

Alkolizm geni§ sosyal ve kiiltiirel bir 
meseledir, en geni§ manasile. Spor -ferdi 
olmak ve mutedil yap1lmak 1artile- alkol 
temayiillerini kar§lhyabilir. 

~~" 

· Alkolizm bahsinde bir de §U vaziyet 
kar§!Smda bulunuyoruz: lspirtolu i~ki ti· 
careti ve zay1flan korumak. T erazinin bir 
goziinde biri, digerinde obiirii. kki tica
retinde nekadar kar edilirse edilsin ferdi 
ve i~timai i1ret facialanm kar§Ihyamaz. 
Asma ~ubugunun mahsullerini ba1ka bir 

s 

Hassas cihazlar 
T elefon ve hoparlorlerde mikrofon pek 

hassas bir cihazdn. Bir yiiksiik dolusu 
suyun siihunetini bir derece yiikseltmek 
i~in laz1m gelen enerji (ki, iki kalori ka
dard~r). bir telefon mikrofonunu on bin 
sene ~ah§llrmaga kifidir. Fa kat bugun 
kullanchg!mlz telefon mikrofonlarile ho· 
parlorlerde bundan ~ok fazla enerji sar· 
fediyoruz. 

Biz burada telefon mikrofonunun has· 
sasiyetini ifade etmek istiyoruz. Bir ku· 
lakhktaki mikrofon zan bir amperin mil
yonda birile ~ah,abilir. Nitekim bir kulak· 
hk ve bir kristal dedektorle uzak mesafe
den gelen radyoyu dinliyebiliriz. Bu rad· 
yo dalgalanmn antende hasll ettigi elek· 
trik cereyanmm nekadar kii~iik olacagmt 
herkes takdir edebilir. 

Hesab edildigine gore bir sinegin bir 
duvarda bir saniye yiiriimesi, takriben 3 
santimetre kadar mesafe katetmesi i~in 
sarfettigi enerjiye miisavi enerji, bir rad· 
yo antenine bagh olan !crista! dedektorle 
kulakhg1 yirmi bet sene ~ah§hrmaga kafi· 
dir. Bu kii~iik hesab, ilim adamlarmm 
nekadar ince i§lerle ugra§hgml gosterir. 
Mikrofon en hassas bir cihaz degildir. 
Bunlardan daha hassas olanlar vard~t. 

Kohl en T ermakupl denilen ve pek kii
~iik siihunet farkml ol~en bir cihaz, yiiz· 
lerce kilometre uzaktaki mum §ulesinin 
hararetinden miiteessir olabilir. Cihazm 
mucidi olan Dr. Coblentz bu eihazla 
Merihle ay da dahil oldugu halde, yiiz 
on seyyare ve peykin siihunetlerini ayn 
ayn ol~mege muvaffak olmuj!ur. 

Prof. Salih MURAD 

Zirai rna hsullere ariZ 
olan ha,erat 

Bursa (Hususi) - Vilayetin zirai 
mahsulleri bir~ok ha§ere ve hastahklann 
hiicurnuna maruzdur. Bunlarm miistevli 
olanlarile umumi tekilde ve mevzii olan· 
larile de mahalli miicadele yapumakta • 
d!f. 

Umumi miicadeleye dahil olanlarda 
«dakiis. ohilliira», elmalarda «iponomot», 
dut ve §eftalilerde «diyaspis». baglarda 
«odemi§», hububat ve saireye anz olan 
domuzlarla miicadele yap!lmaktadlf. 

Bunlarlardan ba1ka zuhur ettikleri za
man miicadeleye ge.o;ilen ~ekirge ve taria 
fareleri de ayn bir fas!l le§kil etmel.:te
dir. Mevzii miicadele yap1lanlar: Sefta
lilerde «piiseron, glok», diger mahsuller· 
de muhtelif ha§ere ve hastahklard!f. 

Vi!ayette bir miicadele mufetti,Iii!i 
merkezi de kurulmu§ bulunmaktadlf. 
Muhtelif senelerde zeytin sinegile yapt • 
!an miicadelede §imdiye kadar 703,559 
agac ilaclanmi§Ilr. Buna 2278 lira sar· 
folunmu§tur. <;:ekirge miicadelesinde 
243,726 doniirn arazi k1§ miicadelesine 
tabi tutulmu§tur. 564,402 ~ekirge siirfesi 
itlaf olunmu§tur. Yapuan sarfiyat 4374 
lirad1r. Fare miicadelesinde: 18,829 dii
niim arazi temizlenmi§, 7 46 lira sarfolun· 
mu§tur. 

Dort sene i~inde 10,685 domuz oldii· 
riilmii§, buna 1900 lira sarfolunmu§tur. 

Out ve §eftalilerdeki diyaspis fa§eresi 
i<;in ilaclanan agac saym 3 sene i<;inde 
4,457,008 dir. Bu miicadeleye 15,220 
lira sarfedilmi!tir. 

lponomot hateresi miicadelesinde: fki 
Yll i~inde 71.543 agac ilaclanml§, buna 
da I 680 lira harcanml§br. 

Baglardaki oderni1 miicadelesinde 
500 hektar bag ilaclanml§ 573 lira sar· 
folunmu,tur. 

yerde kullanmanm yolunu bulmah, eger 
insanlar mes'ud olmak isterlerse ... 

*** 
lspirtolu i~kiler sava11 biraz da kiiltii

rel bir ittir. demi§tim. kki iptilasm1 yayan 
elemanlardan birisi de «i~kili edebiyat» 
t1r. Bizde bir gorenektir bu. D1van Ede· 
biyatile ba,Iad!, bugiine kadar geldi. 
Cern bezmi, sagar, piyale, saki. mey, m~y
hane. ~iirle alakas1 ne, bu sa~malarm ve 
bu kelime oyuncaklanmn garb edebiya • 
tmda da bunlann benzerleri var, tektiik. 
$u sa~malan muam F ranSiz §airlerinin bir 
antoloji kitabma koymu1lar: 
Cin, kiimel, idromel, zitogala, 11iski, 
htim, dondiirmedi ba§!ll11 en keskin i~ki, 
Boguldum apsentler, pikonlar i~it·Je 

bugim, 
bliiyorum mahzun, Vespetroyu tamrra

driJ•m lfin. 
Estetik duygusu bu kadar diiltiiyse :;oic 

yaz1k! Bu i~ki oburu nekadar korpe ij\1• 
hay1 giclklad!, kimbilir} 

Bunun tersine olarak gene edebivat 
i~ki sava§mda kuvvetli bir silah olabiiir. 
$irazh (Hafiz) §arab, ~ok sever. derler; 
inanmaym1z. Onun sakiye yalvarman 
mistik bir niyaz. Bakm1z ne diyor, §arab 
1~m: 

~arab kadehinden dinle: Bu yeni gelin 
olmuj kocakan ~ok kocasm1 oldiirdu, 
Keykubad ve Cern gibi ... 

Dr. Rus~uklu Hakk1 
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DuvouNUZMu? ~lt{IIPO RA~~:J 
Sakal 

• A 

vergisi 
Rus <;an Deli Pet

ronun, memleketine 
nizam vermek ic;in, 
aldtg, bi.r~ok ted
birler meyamn -

da, sakal vergtst 
de ihdas ettigi ma
lfundur. 0 tarih
te, bu verginin, ha
zineye varidat te • 
min ettikten ba~ka . 

Mojtkleri medeni ktltga sokmak halo -
mmdan da hayli faydast goriilmii~. 

Daha sonra, sakaldan vergi almak, 
Franstzlarm ve 1talyanlarm da aklma 
gelmi~. Kim: tatbik etm~, kimi edeme
mi~. 

<;oktanberi, bu verginin kendisi de, 
13ft da tarih yapraklan arasmda mt~tl 
rnt~tl uyuyor. 

Fakat bir FranSiz gazetecisi, Fransa 
Maliye NaZLnna ogiid vermege kalkarak, 
sakal vergisi ihdas edilmesini teklif et
mi~. Acaba sakal aleyhtart oldugu i~in. 
sakal manzarastndan ancak bu sayede 
kurtulmak iirnidile mi, yoksa bu vergi
nin hakikaten irad getirecegine inandt· 
g,ndan rnt bu tekltfi yaptyor, orast belli 
de gil. 

Eger ikincl §tkln dii§iiniiyorsa, bo~u
na kafa yormU§ dernektir. Diinyada bun
dan daha ~iiriik vergi rnatralu olamaz. 
Sakalli, sakalmt bir kalem tarhetti miy
di, matrah g:tti gider, dahi gider. 

Eski agza yeni taam 
1nsanla tabiat a-

rasmdaki miicade -
lenin, irili ufakh 
ne garib tezabiir -
Jeri vardtr. Deniz· 
lerin dibini kula~ 
kula~ gezen, bava- f j 
Jan kan§ kan§ hi-
len bugiiniin insan-
lan, bu biiyiik ~lerin yamma, tab! -
atin ufak tefek kusurlannt tamir ve IS· 

lab ~ini de ihmal etmiyorlar. 
Bir Franstz tarihi tabil muallimi, ne

batlan parmagma dolatnt§, yabanisini, 
tohuma ka~aruru adam edecegim diye 
uj(ra~tp duruyor. Etm~ de. 

Mesela, yaradtldtg,ndanberi merkeb
lerden ba~ka hi~ kimsenin ragbet etrne
d igi ~u mahud deve dikeni, profes&iin 
meharetle ve muannid elleri arasmda, en 
lez'z enginan solda stftr btrakan bir ne
fa<et buluyorn\u§. 

Hele tohuma kac;an havu~. P'lncar, 
turp ve saireyi en kaskatt, en lifli mev
sim in de topraga gomen profesiir, bu ye
nllip yutulmaz nesnelerden oyle fll!zler 
ahvormu~ ki, tabiri marufile cyeme de 
yanmda yat.. 

Eski agtzlara yeni taam ~tloyar. Yal
mz, deve dikeni, nekadar nefaset keshe
derse, etsin, o eski ~hreti iistiinde ol -
duk~a. gene eski mii1!erisinden ba§ka 
talib bulamaz santnm. ............................................................ 

<;arpl,an tramvay ve araba 
Diin sabab saat 9 da Erenkoyiinden 

Kadtkoyiine gelmekte olan vatman Ke
malin idares'ndekl tramvayla Mustafa
nm lda.resindekl yiik arabast ~arpt§mt~
ttr, Araba p~alanmt§, Mustafa ba§tn· 
dan yaralanmt§ttr. ---......... _ 

Birdenbire dii,tii, oldii 
Kumkaptda ~aklrin fmrunda oturan 

Sezal, diin ogle iizeri Sirkecide Be§ir 
Kemal eczanesi oniinden g~erken bir
denbire dii§erek olmii§tiir. Cesedin del
nine ruhsat verilml§tir. ····-Hiiaameddin Kural 

Milletler Cemiyeti lufztssthha komite
sindeki murabhasuruz doktor Hiisamed
din Kural, diin Cenevreden §ehrimize 
gelmi§ ve ak§amkl trenle de Ankaraya 
gitmi§tir. 

- Evvelki gUn L 
Odact, pek isteksiz konu1uyordu. Su

ad N amtk, arhk .OzU uzatmaktan ~e
kmdi. Muhtarm odastnt sordu. 

- Ne yapacakstntz, dediler. 1, t~in-
se muavinleri var. Onlara gidiniz. 

- Haytr, kendisini gi:irecegim. 
- Hi~ kimseyi yanma almtyor. 
Gene doktor, cUzdanmdan bir kart do-

vizit ~tkard~: 

Slnl7.. 

Oyleyse bunu veriniz. 
l~eriye girilmiyor. 

Doktor Suad N amtk gelmi1, der-

Odact ba1tn1 salladt, arkastnt di:inUv"'
di. Gene doktor bUsbUtUn sinirlendi. So

kaga ftrladt. En yakm yerden, Muhtara 
telefon etti: 

- Seni biraz gi:irmek istiyorum. 0-
dactn btrakmtyor. Rahatstz etmezsem, 
be1 dakika yamna geleyim. 

Ka~ giindiir, Muhtar da sinirliydi. 0-
dactlann dedigi gibi, hi~ kimseyi gormek 

Y eni te,kilat Bu hafta yap1lacak 

baslarken ... • 
ISe 

' ' 

Vazife alacaklarm iyi 
se~ilmesi laz•md1r 

Haziran ba1mda geni1 ve tam kadro 
ile i1e ba,hyacak olan Beden T erbiyesi 
Umumi MUdUriUgU te,kilatmm uzun 

zamandanberi beklenen bUt~esi, muhit· 
te alaka uyandtracak bir §ekilde belli ol· 

du. Birka~ gUn sonra, uzun zaman ama
ti:irler tarafmdan idare edilen spor i1leri

miz, 1imdi maa1h memurlar elile idare 
edilecektir. fdarecilikte amati:ir!Uk tarihe 
kart§acak, yalmz sporcular amati:ir kala
cak1ardtr. 

Bizde, spor i1lerinin resmi te§ekkUIU, 
1923 senesinde kurulan Tiirkiye !dman 
~miyetleri lttifakile ba,Iamttttr. Muh

telif spor sahalannda bilfiil iyi ki:itii spor 
yaparak mastnt savan eski sporcular, ld

man cemiyetlerinin tabii idarecileri ol
mujlardt. Senelerce spor ugrunda yalmz 

ceblerinden fedakarhk ederek, yalntz zevk 
ic;in spor yapanlar, te,kilatta vazife al

dtklan zaman da, bpkt spor yapar gibi 
geceli gUndiizlii faaliyet sarfederek, U
zerlerine aldtklan vazifeleri cidden biiyUk 

bir bilgi ve vukufla idare etmi1lerdi. 

miisabakalar 

Galatasaray - Be,ikta, 
Fener • Vefa kar,Ila,Iyor 

Istanbul F utbol aianhgmdan: 

27 '5 / 939 cumartesi yaptlacak rna~: 

T aksim stadtnda Vefa - F enerbahc;e, 
saat 17,30 da. Hakem lzzet Muhiddin 
Apak, yan hakemleri Halid Calib EzgU 
ve N ecdet gezen. 

28. 5 939 pazar gUnii yaptlacak ma~
lar: 

T aksim stadtnda Ca1atagencler • De
mirspor, saat 15,30 da. Hakem Adnan 
Aktn, yan hakemleri ~evki <;anka ve 
Sttkt Eryer. 

Be1ikta§ · Calatasaray, sa at 17.30 da. 

Hakem Nuri Bosut, yan hakemleri ~azi 

T ezcan ve Tank Ozerengin. 

~eref stadmda Bozkurd • Kadtki:iyspor 
saat 15,30 da. Hakom Rlfkt Aksay, yan 

hakemleri Fikret Kayral ve Bekir Erkan· 
It. 

Anadoluhisan • Beylerb~i, sa at 17,30 
da. Hakem Sami A~tki:iney, yan hakem· 
leri Necdet Gezen ve Selami Aka!. 

Atletizm miiaabakalar1 
lstanbul Atletizm ajanhgtndan: 

1923 senesinden 1939 senesine kadar 
tam on alb sene amatorler tarafmdan i- 28/ 5/ 939 pazar gUnii Bebekte Robert 
dare edilen spor i~lerimiz, ldman Cemi· Kolej sahasmda Beden T.erbiyesi Gene! 
yetleri ve Turk Spor Kurumu namt al· Direkti:irliigiiniin himayesinde saat 14.30 

tmda, te1kilat itibarile birbirine yaktn, iki da ba§hyacak clan Istanbul atletizm bay
idare sistemi i~inde ya§amtjhr. Her iki ramtntn onuncu ytldi:inUmii mUsabakala
amati:ir te~kkiilii nde iftihara deger me- rma biitiin atletizmi sevenler davetlidir
saileri ve idare ettikleri devre laytk spor ler. 
zaferleri vardtr. 4/ 6/ 939 pazar giinii F enerbah~e sta· 

Amator bir sporcunun nef<inde ta§tdt- dtnda yaptlacak olan ii<;Uncii ve dordUncU 
gt biiyiik feragati, idare merkezlerinde kategori (CUI kupaSI) mUsabakalarma gi

daha ciddi bir salabetle gi:isteren amati:ir receklerin kaydt 2 / 6/ 939 cuma giinii ak
idarecilerimiz, biiyiik mali mii,kiilat i~in- 1amt kapanacakttt. 

de kJVrandtklan zaman, yalmz spor sa- Bu vakte kadar isimlerini At1etinn a· 
halannda edinmi1 olduklan tecrUbelerle, janhgma bildirmemi1 olanlar mii.abaka· 
her tiirlii mii§kiilatt yenmek yolunu bii- lara giremiyecekler ve bu hususta hi~bir 
!up hedeflerine varmaktan bir an geri hak iddiasinda bulunamtyacaklard~r. 
kalmamt§larru. 

lngiltere milli tak1m1 Biik-T alihin ne garib cilvesidir ki, o tarih-
lerde Balkanlann kat kat iistUnde olan re§te 2 • 0 galib 
futbolumuz, bu hududlan da a1mt1, Pa- !ngiltere lik maylanntn sonunda ii~ 
riste <;eklerle, 1imalde lsv~. Fin1andiya milli mac; yapmak iizere turneye <;tkan 
ve Es!6nya!tlatTa yapttl!l~rt' milli"lemas- 'hrgilit mi!H talmtn son ms~tnl Bilkre,
larla, dillere destan olan bir .!ohret temin te Romanya milli taktmi!e yapmi§hr. 

etmi§ti. Halbuki bugiinkU tutbol~i'nuzu •fngllii r'ltil!i takitn\ Balkanlarda ~a:p-
boyle bir ol~iiye vurmak imkanmt bula- ttgt son rna~• 2 • 0 kazanmt§!tr. 
m 1yor ve gi:iremiyoruz. lngiliz taktmt dogru Londraya done-

Amatorliikle profesyonellik arasmda cektir. 
hedefini §a§trmt§ olan memleket sporu CezalanduJlan oyuncular 
yanndan itibaren yeni ellere tevdi edi!e- !stanbul futbol ajanhgtndan: 
cektir. Ceni1 bir kadro ve bol bir iicret- Fenerbah~e kuliibiinden 306 Faztl Ar-
le ~vrilecek olan spor i,lerimizi. res· ztk 6 ay. 
mi bir vazife olarak yiikleneceklerin se- Fenerbah~ kuliibiinden 234 Hiisa -
~imi mevzuubahs oldugu bugiin!erde bir meddin Bake 1 ay. (Cezast 23/6/939 cu
nokta iizerinde dikkatle durmak isteriz. rna giinii ak§amt bitecekt:r.) 

Amati:ir spor idarecilerini kendi mu· 
hiti i~inden s~er, i1 ba11na i:iyle getirir

dik. Bundan sonra sarfedecegi emege 
mukabil iicret alacak idareciyi de bu i1in 

selameti namma bu mevzuun i<;ine gir
mil olanlardan se~mek laztmdtr. 

Sahada ogrenilmiyen sporu ma•a ba

§tnda staj yaparak i:igrenmeye ~ah1mak, 
vaktimizi almaktan ba,ka bir i1e yaramt· 
ycakttr. 

Samimi temennilerimizin tahakkuku
nu gi:irmek, yeni te§kilata da bu sahada 

muvaffa·kiyet dilemek en temiz arzu

muzdur. Bugiine kadar amator olarak 
~lt§an spor idarecilerimize de uzun se

neler gi:isterdikleri bu feragatten dolayt 
te§ekkiir etmek, hepimize dii1en vicdani 
bir borcdur. 

istemiyor, en belliba,It i1ler i~in r.amna 
gelen memurlan bile ha,hyordu. Oyley
ken karde1ine: 

- Peki, dedi, gel, bekliyorum. 
Suad Namtk, gene 1irkete di:indii. He

men karttladtlar; Muhtann yanma gi:itiir· 
diiler. 

- Affedersin, seni rahatstz ettim a
rna ... 

Diyecek oldu. Muhtar, aralarmdaki 
gerginligi unutmu1 gibi gi:irUnmeye ~ah· 
§tyordu. Zoraki bir gUleryiizliiliikle: 

- Pek iizUidiim, dedi. Fa kat kaba
hat bende. keriye kimseyi buakmaym, 
diye ben si:iyledim. Biraz i1im vardt. He
le bugiinlerde pek srktldtm, onun i~in ... 

- Ben de seni uzun uzadtya rahatstz 
edecek degilim; bir§ey sorup gidecegim. 

- Cantm, ben senin ~in .Oyleme

dim. Otur, ¥iyle. Sigara da ~mezsill, bir 
~ay, bir limonata?.. 

- Te1ekkiir ederim, hi~ hir§ey iste· 
mem. Uzun uzun oturmtyaytm. Bir bat· 

Galata Gencler kuliibiinden 559 Sabit 
t§bilirgil 1 ihtar. 

Demirspor kuliibunden 
Kurde§ 1 ihta.r. 

1590 Receb 

Kastmpa§a kuliibiinden 587 Miimtaz 
Dizmanoglu 1 ihtar. 

Bozkurt kuliibiinden Ladislav Gold • 
berger 1 ihtar. 

Yukartda adlan, soy adlart, kuliibleri 
ve bolge sicil saytlan yazth bulunan 
<dmanctlara i§tirak ettikleri miisabaka
lardaki suihareketlerinden dolayt hiza
larmda yaztlt maddeler i~in ge~ici mii
sabaka boykotu cezast verilmi~tir. Teb
lig tarihi clan 25/5/939 tarihinden itiha
ren kuliiblerinin ve hakemlerin bu fut
bolculan ceza miiddeti i~inde miisab• -
kalara i§tirak ettirmemeleri liizumu teb
lig olunur. 

ka gUn gene gelirim. Zaten senden bir 
ricam var. 0 zaman anlatmm. 

- Si:iyle, timdi. Celmitkeo otur, ko· 
nu,ahm. 

- Senin i1in ~ok. Ben de anlatmaya 
kalksam uzun olacak. Onun i~in, bugiin· 
IUk kalsm. 

- Anlat, timdi. Benim i~in daha i
yi. Seni dinlerken, hi~ olmazsa ben de 
kendi itlerimi unutmu1 olurum, i:iylelik
le biraz oyalanmm. 

- Benim de biraz i1im var, ge~ ka
lmm. Ba1ka zaman ... 

- Merak ettim. Ne imit. hi~ olmaz

sa onu .Oyle. 
- Celip senden bir i1 istiyecektim. 

Elime ge~en para ile g~memtyorum 
da ... 

- Bu muydu i.tiyecegin? .. Ben sa
na ka~hr .Oyledim. Gel, burada beraber 
<r•htaltm, dedim. Doktorluk edip de ne 
yapacaksm, sanki? .. BugUnlerde ben biis
biitiin ~ekilmek, biraz da kendi ba§tmt 
dinlemek istiyorum. ~u bir iki ay i~inde 
i1leri kavrarsm. 0 zaman tirketi sana 
buakmm; sen bakarsm. Bunun i~in, u
uzun uzadt konutmak, di.i1iinmek ister 
mi?.. Ben gel dim, dersin; ge~er, oturur
SU!l-

• 
If ve • • 

lf~l 

Bursada bir i'~i borsas1 
te,kil ediliyor 

Bursa (Hususi) - Bursa 1<0hri ted
ricen biiyiik bir sanayi merkezi halini al

maya dogru gidiyor. $ehirdeki fabrika -
larda ~·h~an iKi saymmn 15 bin oldu
gunu si:iylemek bu vaziyeti anlatmaya ki
fayet eder. Bununla beraber bu iKi ka
labahibnm ehliyet ve vastflart tam bir is
tikrar ifade etmernektedir. Bundan dola
YI mesela Bursa ipek~ilii!i ne vastf ne de 

fiat itibarile ba~ka memleketlerdeki em • 
salile heniiz rekabet edebilecek hale gel· 
mit degildir. 

E vvelemirde 15 bin iKiden ancak yUz
de elli veya altmt~l daimi olarak ~ah1 -
ttklan yerlerde kalanlardu. MUtebakisi 
bir sene i~inde birka~ i1 yeri deii;i,tiren 

Renkll kapak 
Clldll 

tOO Reslmle 
Yeni ~tkan : 

KEMAL ATATORK 
HAYAT V£ l:.'iitftlf't£ AfT R£SIIIL£R 
LEBEN Ul'fD WEill. IN IILOIIf'C. 

Giren yere, Grip nezle, 
ba§ ve di§ agnlan 

girmez 

GRiPiN 

j,qlll ¥ElLA' llfCB &ALh,• fiTAI'teU&. 

ktstmdtr. 0 suretle ki Bursada taknben ~~~-H~e~r~K~1~·t~ab~c~t~da~b~u~l~u~nu~r~~~~ 
di:irt, be~ bin iKi bir senede birka~ defa : 

Soguk algrnhgmdan 
muztarip bir aileyi ih

yakar tesirile iyile§tirir 
yer degi,tirmekte ve bi:iylece liizumsuz bin 
iKi hareketi dogurmaktadtrlar. 

Bunun mahzurlan meydandadtr. Bu 
1artlar altmda daha iyi ve yiiksek vastfta 
mal ~tkarabilecek kalifiye iKinin mebzu
len ve hatta kafi miktarda viicud bulma· 
sma imkan yoktur. !Kinin aded ve vastf 
baktmmdan azhi!t dolaytsile muhtelif 

mUesseseler arasmda ~etid ~e~id ,ekillerle 
i~~i ayartmak ve kapt~mak gibi fena ha

reketler vukua gelmektedir. hte bu hal 
Bursada ba~hba~ma halli icab eden bir 

mesele ve bir iKi davastnt te1kil etmekte
dir. BUtUn bu gibi meselelerin diger mem

leketlerde i~ ve iKi bulma yerleri ve iKi 
borsalan vasttasile halledildigi malum • 
dur. Bizim i1 kanunumuz da bi:iyle bir i1 

ve i1~i bulma dairesinin te!<'kkUiiinii der· 
pi~ etmi1 bulunmakla beraber buna dair 
olan maddeler henUz mer'iyet mevkiine 
girmemi~tir. 

hte bunun i~indir ki Bursanm bu faa! 
vaziyeti, acil ihtiyaclan buradaki i1 er
babtm, muvakkat mahiyette olsun, bazt 
tedbirler almaya ve bir te~kilat viicude 
getirmege sevketmi1 bulunuyor. 

Adana ve lzrnir mtntakalannda ayni 
mevzu Uzerinde tetkikat yapbktan sonra 

Bursaya gelmi1 olan h dairesi umumi 

mUfetti1i Said Aydoslunun dahi fikir ve 

mUtaleasma mUracaat edilerek Sanayi 
Birliginde i~timalar yapthp bazt kararlar 
ahnm1~t1r. Buna nazaran: 

imdilik belecliyeler kanununun, bele

diyelerio vazaifine miiteallik olan 15 inci 
maddesindeki bazt hUkiimlerle belediye· 

lerin belediye yasagt koymast hakkmdao 
istifade edilerek bir iKi borsasmtn te1kili 
kararla,bnlmtlbr. Bu 11 borsast, bir idare 
heyeti ve bir de biiroyu ihtiva edecektir. 

Borsa; i1 arayanlara i~ ve iKi arayan i1 

yerlerine de iKi bulmak, yani tavassut io
lerile me1gul olacakbr. Bundan ba,ka da 

i1~ilerin bir ana kiitiige tescili ve i1 yer· 
lerinde zuhur edecek miinhal i1lerin ve i1 

aramak isteyen iKilerin mutlaka borsa 
kanahna miiracaat suretile halli mecbu

riyeti konacakttr. Aynca her i1ic;inin i1e 
ne zaman girdigi, hangi kademelerden 

gec;tigi, nereden yeti,til!i ve elyevm iicret 
ve bilgi bakumndan ne vaziyette oldugu· 

nu gi:isterir birer iKi karnesi lajtmak mU· 
kellefiyeti tesis edilmektedir. 

Devletin doiirudan dogruya bir amme 

hizmeti olarak kanunla kabul ettigi it ve 
i1~i bulma dairesi teessiis edinciye kadar 

1imdilik mahalli ihtiyac ve zaruretin ko
rumaya mecbur kaldtgt bu iKi borsast 

pek miihim ve acele ihtiyaclara cevab ve
ren hizrnetler ifa edecektir. 

Belediyeler kanunundaki ahkama aid 

maddelerin tatbikma Belediye rei$imiz de 
miizaheret vadinde bulunmu~tur. 

YEN/ CIKTI 

•• 
Oksiiz dilekler 

ve kirik hayat 
$iirler 

Yazan: 

Dalma yan1mzda bulunursa 
kendlnlzl gripe, soguk algm
hjima, nezleye kar•• slgorta 
etml, olursunuz, Aldanmayl· 
n•z. Rajibet gllren her ,eyln 
taklldl ve benzerl vard1r. 
ORIPIN yerlne ba,ka blr mar· 

Fuad HuiOsl Demlrelll 
ka verlrlerse 'lddetle 

reddedlnlz. ................... 
Tophanede iki No.h 

Dikimevi Miidiirliigiinden: 
Sarac el i§i kalfast ahnacak!tr. Askerligini yapmt§ ve ya§t 25 : 40 

arasmda olacak!tr. Taliblerin hiisniihal ve tifo a§t kagtdlarile birlikte he
men Dikimevine miiracaatleri ilim olunur. • 688. ( 3673) 

ISTiHASIZLIK - HAZIMSIZliK
SiSKINLIK - BULANTI • GAZ -
SANCI - MIDE BDZUKLUGU 

Oil • BARSAK ATALETi • 
INKIBAZ - SIKINTI- SiNiR 

ve aUtUn mlde ve barsak rahats1zhklar1na kar,• 
•• •• 

HASAN MEYVA OZU 
kullammz. 

Mide !~In her yemekten sonra 1 • .2 tath ks$t!t .vanm hardsk su i<;inde ve 
mlishU i~in her sabab veya gece yatarken a~ karruna 1 • 2 ~orbs ks$t/il 
yanm bardsk su i~inde kopilrterek l~melidir. HASAN MEYVA oztl' 
Avrups ve bilhsssa !ngiliz meyva tuzlsnndan dabs yiiksek olduj(u kat'i
yetle ssbittir. Bona ragmen Avrupa meyva ozterinden be$ misli daha ucuzaur. 
HASAN MEYV A Oztl' yslmz bir tilr!U olup ~ekersizdir ve ~ok koptiriir 

Hasan gazoz ozi.i 
~kerli, limonlu ve meyvah olup HASAN meyva oziiniin evsafma msliktir. 
~ampanys gibi lezzetli olup mide rahatstzltklartna 'ifaltdtr. 

~i§e 30 ~~:li SO ~~~~ 80 kr. 
- Te§ekkiir ederim, agabey. Y alntz, dum. 

bugiinlerde ha$laneyi biisbiitiin btrakamt
yacag,m. ~imdililc, i:igleden $Onra geli

Eskidenberi tamyor muydun?.. 
Pek eski degil ama son birka~ ay 

i~inde Slk stk gi:irdiim. 

- Kimse yoktu. 
- Olur a, belki bir yere gitmi1lerdir. 
- BUsbiitiin tajtnmt§lar. 

rim, giinde birka~ saat ~ah§mm. Sonra· 
stnt ileride dii§iiniirUz. 

- NaSI! istersen.~ Si:iy]iyeyim, 1im· 
di odam hamlasmlar, bugUnden ba1la. 

- Evlerine gidip ge]iyordun, demek? 
Suad N amtk, biraz stktldt: 

Dedim ya: Annesi ha•ta, onun i-
- Bugiin ba1ka i1im var. Hem, bu- ~tn ... 

raya biraz da onun i~in geldim. Mademki annesine baktyorsun, bu· 
ray a gelip de ktztm aramak neden?.. - Siiyle, neymi1 o L Sana bir yar· 

dtmtm dokunursaL Annesini soracakttm da onun t· 
- Sizin burada bir daktilonuz var ~tn ... 

ya ... 
- HangisiL Bizde daktilo ~ok. 
- Bu, galiba dogrudan dogruya se-

nin yanmda ~ah§tyormu§: Mualla Ha· 
n1m. 

Muhtartn ka1lan birdenbire ~attldt. 
YUzUniin rengi, bakt§lan, hepsi degi§ti: 

Ne yapacabtn? 
Onu sormaya geldim. 
Nesini soruyorsun L 
Hasta mt acaba, diye. Demin, o

dactlara sordum. lki gUndiir gelmiyor
mu§. 

- Tantyor musun onu? .. Doktorsun, 
anladtk ama bizim daktiloya da sen mi 
baktyorsun L 

- Kendisine degil, annesine baktyor-

Cittim, kimseyi bulamadtm. 
Gene evine gideydin. Orada so

rardtn. 
- Demek ki hasta iyi!ejmi§. Sana 

liizum kalmamt§. 
- Ktztm da gormek istiyordum. 
- N e yapacakstn?.. Sana borclan 

filan mt kaldt? .. 
- Haytr, kendisile konutacakhm. 
- Ne konu1acaksm ? .. Buraya onun 

i~in mi geldin ? .. 
Evet. 
Evlerine bugiin mii ugradtn?.. 
Diin. 
Bulamadtn, demek? .. 
Bulamadtm. 
Ne dediler? 

- Mualla, Be,iktajtaki evden ~tk-
mt§ mt? .. 

- <;tkmt§. Ce~en ak§am ugradtm. 
Bogazi~inde bir tamdtgt varmtj, orada 
kalmt§. Oyle siiylediler. Ertesi ak1am 
annesi de oraya gitti. Diin bir daha ug· 
radtm. Ev bUsbiitUn bojalmt!. Ba,ka ye• 
re !a§lDffiljlar. 

- N ereye gitmi1ler?.. Kimseye sor
madm mt?.. 

- Bugiin buraya onun i~in geldim, 
kendisine soracakttm. Ne zamandanberi 
annesine ben baktylliJilll. Bi:iyle bird•nbi· 
re hi~ haber vermeden, hi~bir iz buak• 
madan mahalleden ~tktp nereye gittiler, 
onu merak ettim ... 

Muktar, zaten kendini gii~IUkle tutu
yordu. Mualla, Biiyiikadadaki otelden 
ka~tp gittikten sonra, aradan ii<r giin ge~· 
mit; 1irkete bir dab a ugramamtslt. 0 
gece nerede kalmtjtt, sonra ne olmu~tu, 
ka~ gundUr nerede idi, bunlann hi~birini 
Muhtar da bilmiyordu. GUn ge~tik~e U· 
ziintiisU arttyor; kime sorsun, nereden og· 
rensin, bir tiirlii kolaytnt bulamtyordu. 

<ArkaM var) 
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Biigiik Millet Meclisi, diin Maarif 
.............................. 
1 BERLIN 1 
1MEKTUBU 1 . . 
: ............................ : Brahms ~enlikleri 

Vek01eti biitfesini kabul etti Almanyada, biiyiik bestekarm dogum ylldoniimii 
miinasebetile, musiki ~enlikleri yap1byor 

[B/lltarah 1 Inc! sahttedeJ 
cuklann veremi ~abuk ald1gm1, bunun 
her kitabm ba1mda yaz1h oldugunu kay
dederek ve veremli hocalarm ~ocuklara 
ders vermesindeki mahzuru anlatarak de
di ki: 

getirdik. Liselerden gidenlerin bu dersler
den istifadesi i~in kendi dillerile tedrisall 
takib edemediklerini gordiik. Lisan kursc 
!art a~hk. lyi haber aldtitma gore bun
Jar da talebeyi tatmin edecek fayday1 te
min etmemektedir.» 

«- Siitii kaynahrsm amma, hoca}'l Tiirk dili iizerinde Slkl durmak liiz1m 
~~Ynatamazsm. Vekalet, bu vaziyeti ~ok geldigini tebariiz ettiren Rasih Kaplan, 
'Y1 dii§iindiigu i~in u~ senedir sanatoryo- bu mevzu miinasebetile de junlan soy
rnun P•!indedir. Bunlan muhakkak tee- ledi: 
rid laztmd~r. T opu topu 120 bin lira «- Ce~en sene burada bir kanun ~~
tahsisat laZlmken bu sene 50 bin lira kard1k. 0 kadar rica ettik. N a"lsa eski 
~~ndu .. Ancak, bir taran yapllabilecek... tarihten kalml§ baytar kelimesi turk~e-

tr rntlyon degil, 500 bin degil, 300 bin dir, bay bay, tar da ziraat dedik. Be
de degil ... T opu topu, 60 bin liz1m... gendiremedik. Kanuna almancaSl konul
~u kadar meb'ussunuz, kim vermezse, du. 
1
'. veriyoruz, diyemez misiniz? Lisan oyle bir vaziyet alacak ki, mem-
lkinci bir nokta arzedecegim. Kambur leket Babilkulesine donecek I Milliyetini 

~ocuklar ve kemik tuberkiilozll hakkm- adeta asabiyetle benimsiyen Turk ulusu 
da... Bizde 300 bin kambur varm1•. · · d'l 1 · t'r Dt'I Tar1'h Cog"-<; • 1~m 1 en esas 1 111 . , : . . 
I ocugu duzeltmek, yani Ortopedi deni- rafya fakultesi, bu baklTT.Jdan fey1zh bu 
en bn ilim vard1r. Bizde bu ilmin kur- ilim yuvaSl haline getirilmeldir.» 

siisii, tatbikall, hastanesi yQk gibidir. Jim- Ecnebilerle evlenme meselesi 
n_astik, spor, ~u. bu, hepsi saglamlar i-
~m ... Sakatlar, anaSlnda babasmda para Rasih Kaplan, Turk genclerinin yal
y k d 1 0 mz Turklerle evlenmesi yolunda telkin-0 sa i enci olmaya mahkumdur. r-
t d' de bulunulmasm1 temenni ederken de de-ope 1 i~in Almanlarda 22 bin yatak 
vardn. !Jeri memleketlerde, kolera veya di ki: 
veba naSI! haber verilirse, igri ~ocuk da «- Ecnebi ile evlenme vak' alar1, 
rnecburi olarak bir ay zarfmda ihbar e- kiiltiiru yuksek insanlar arasmda geni§li
dilir. Sonra bu ortopedi hastanelerii mu- yor. Demek ki, bunlara kultiir, seciye ve 
harebede yarah askerleri duzeltir. Bu i1 milliyetle beraber ajtlanmaml§ ki, ken
kat'iyyen liiks degildir. Fa kat belki biraz di milletinden klZiarla evlenmeyi, kendi
bekliyebilir. Sanatoryom i§ine gelince, lerine la}'lk gormiiyorlar. Memurin ka
beklemeye tahammulu yoktur. Derim, nununda kaytd var: Ecnebile evlenene 
"1eb'uslara verin bu paray1 ... » devlet vazifesi verilmez deniliyor. Ba-

Kitab liatlarr remde bir ucret usulu ~1kh. En yiiksek 
Yahya Sezai (Eski§ehir), miitalealan ucretle bunlar gene devlet te§kilah i~ine 

ara.,nda kitab fiatlanmn yiiksekliginden girdiler. Devlet vazifesi maa1la degil de 
bahsetti ve pahahhk yuzunden u~ii. dor- ucretle goriilurse milli vazife mahiyetin-
dii b' 1 k b' k' b 1 1 den r1k1yor mu? Y eni harem kanunun-lf araya ge ere 1r 1ta a an ta e- • 
heler gordugunii ilave etti. da bu i§e esash olarak temas edece~iz. 

Yahya Sezai, mekteblerimizde gra- Burada ricam, terbiye itibarile gencleri
rner okutulmadtgmdan, ~ocuklanmlZm mizin ba~larma bu seciyenin mekteblerde 
tiirk~e ogrenmediginden, ~ocuklanndan telkin edilerek sokulmastdJr.>> 
da hahisle; eskiden usulii tahrir denilen Rasih Kaplan, sinema ve tiyatrodan 
~ersin kaldmlml§ olmasmdan 1ikayet et- bahsederek, kontrol liizumunu ileri siir-
h. dii. Adapte edilen baZl piyeslerin de 

t r. d (E k' h' ) T k Tu"r'- dili noktasmdan bozuklugundan stamat vz amar s 11e 1r , iir "' 
vatanda1Iarma aid hususi mekteblerden ba,ka milletimiz ve te§kilahmlZ aleyhin
rnezhebleri muhtelif Turk vatanda,lari de propaganda yapan mevzulan ihtiva 
heyetlerince idare edilenl~ri hakkmda te- ettigini kaydetti. 
111ennilerini soylerken dedi ki: Hatib Ahmed Aytuna, maarifle ala -

«- Bu miinasebetle goz,'Tie ili,en kah ir~ok movzu ar iizennd 1r bu~uk 
hir noktay1 !U yiik•ek Ir.iir iiden arzed aat kadar ,mutalealaruu oyledi. Si.irey
Ylrn: Cazeteciler edebiyat m1 yap1yor, .9• georen de sl 1 progr&m egi§me
bilrniyorum, bu mekteblerden bahseder- sinin mahzurlan~1 ~nlattL. Celseye 15 
ken ba110a bir kabus gibi ekalliyet keli- dakika faSlla venld1. 
rnesini, bu kara damgay1 baSlyorlar. ~u lkinci celae 
dakikada i~imizde ya§lyan yiiz bini mii- !kinci celsede ~ehime Yunus (lzmir), 
tecaviz Turk vatanda§mtn duygusuna ter- ezciimle dedi ki: 
clirnan olarak samimiyetle arzederim «- l(,z talebe hangi meslege siiluk 
ki, bu kelime, bu ekalliyet kelimesi, bah- ederse etsin nihayet giiniin birinde ana 
settiliim vatanda1lar i~in me~uldiir; olacagml unutmamahd1r. K1ZanmlZ tah -
rneyhumdur ve menhustur.» sil etmesin demiyorum. En yiiksegini yap-

Ozdamar, bu mekteblere cografya, 510• Enstitiiler, vazifelerini ~ok iyi gorii -
~arih ve yurdbilgisi derslerini milli bir yorlar. Liselerimizde de bu yolda telkin-
eyecan, asabiyet ve hassasiyetle okuta- ler yapamaz mlylZ? 12 senedir hocay1m. 

cak ogretmenlerin merkezden tayini, he- T alebelerim arasmda yaphg1m sondaj 
sab gibi dmlerin de tiirk~e okutulma"nt larda ben hakim olacagtm, miihendis ola
ve muallimlerin maa§lar)nm intizamla caglm, evlenmiyecegim; gibi cevablar 
tediyesi i~in miitevelli heyetlerinin mali ald1m, bunlar ana olmaya mani te§kil et-
Vaziyetlerinin kontrolunu temenni etti. mez. Ana olacaklanm kii~iik ya1tan iti-

Terbiye meseleai baren gozoniinde bulundurmalan ve ona 
A F ~ad Kokbudaktan sonra Ali Kami gore hazulanmalan baz1 klZlanmlZl bir 
.1 kyuz miitalealanm soyledi. Bu arada ~ok kotii maceralardan da kurtaracakllr. 
~ k. rnekte_blerde tahsil in biraz gev§ek. o~- Maalesef bu maceralar, izdivacdan 

Ugunu ,hselerin orta mekteblerden, Om- sonra da devam ediyor. Kuvvetli, demir 
Versitenin liselerden 1ikayet~i bulundugu- gibi, ahlak1 yerinde analara malik olmak 
~u, disiplinin kafi olmad!gml, liselere a- maariften bekledigimiz gayelerin ba1mda 
l~acak talebeler arasmda se~meler ya- gelmelidir.» 

Pl rna"n' siiyledi. Maaril Vekilinin izahatt 
. TUrkan, terbiye meselesinden bahset- Bundan sonra Maarif Vekili Hasan 

ti. Ezciimle dedi ki: Ali Yiicel soz alarak hatiblere ayn ayn 
d" «- Hakiki olarak iddia edebilirim, cevablar verdi. Maarif Vekili bu beya-

unku ile bugiinkiiler arasmda, bugiinkii nah masmda dedi ki: 
&encler lehine farklar vard1r. Ancak ne- «- Saym arkada

1
Iar. 

~aket, terbiye, itaat, hay1rhahhk, bir ke- Maarif Vekilligi biit~esi sizin bu kadar 
irne ile olgunluk baklmmdan haiz olduk- alakanlZl celbetmi§ olmaka anun rnes'u-
an _malumatla miitenasib bir vaziyette b b' 
rn d 1 liyetini deruhde etmi1 insana iiyiik lf 
d 

1 1 ~ <r, itiyad ve hath hareket bak1mm- iftihar vesilesi vermi§ bulunuyorsunuz. 
Ban 1dealimize uygun bir hal de midirler? Maarif Vekilligi Cumhuriyetin ilk y1-
l
. 11 sua! kar§mnda ben pek nikbin degi-
1m.» hndan itibaren bir k!Sim ~rkada~larm ten-

T" k kidine mevzu olan ve istikrarSlzhk suretile ur an, ilk ve orta mekteblerde kat'i k 
Ve .. 11 tavsif edilen ara§htma devresini bitirme 

I 
!Umu ii bir terbiye programma sahib 1 

0 .. rnamakhg1m1z1 bunun sebebi olarak iizeredir. On be§ y1ldanberi ileri mem e -
&ord" d ·1· 1 f 1. ketlert'n maarifini yakmdan gormek ve u ve ers Zl 1 ~a mea, Stnl tan ar.a· 
51Da bakmadan ~1k1p gitmek vaziyetind• kendi cline ~ok derme~atma bir 1ekilde 

Bir but;uk milyon lira nerelere 
sarledilecek? 

Simdi bu bir bu~uk milyon liranm biit
~emizde naSll tevzi edildii!ini arzetmek 
istiyorum. Bununla hangi clava ve mese
leler uzerinde durdugumuz ve !Star etti
gimiz, tebeyyiin edecektir. Biit~eye ba -
k1ldl~l zaman, faSlllarda ilk goriilecek 
dolgun rakam, maaslardlt. Ce,en sene 
maas fash 5,5 milyon lira iken bu sene 
6,097,000 liraya ~tkanlml§!Jr. Bunun se
bebi te1kilat geni,ledik~e. yani mekteb -
lerimize miiracaat eden ~ocuklanmlZ art
hkl,:a onlann okuma ihtiyacma cevab ve
rebilmek i,in muallim elde etmek ve on
Ian tavzif 1shran vardtr. Bu sene 450 
yeni muallim kadromuza iltihak edecek
tir. Ecnebi memleketlerde tahsilde bulu -
nan talebemizden 35 kadar, lstanbulda
ki Yiiksek Ogretmen okulundan 60 ka
dar, Cazi T erbiye Enstitiisiindeki kurs
tan ve asll sm1flardan 272 kadar, Musi
ki ve Meslek Ogretmen okullanndan 80 
kadar muallim tavzif etmek imkam ola
cakhr. Bunlar bize kar§l taahhiidliidiir. 
Biz de kendilerini ii~ ay zarnnda kanu
nu mahsusu mucibince tayin etmek, ken
dilerine vazife vennekle miikellefiz. Bi
naenaleyh bu fas!lda goriilen yiikseli1 ve 
arh1 bu muallimleri yerlerine koymak ve 
vazifeli k1lmak i~indir.» 

Ocretler 
Biit~emizde maa1tan sonra goriilen faz

lahk iicretlerdedir. y ardmcl ogretmen
lerle kanunu mahsusunca 15 veya 18 sa
at ders verdikten sonra fazla olarak ken
disine okutturulan ders saatleri i~in veri
len iicretler miihim bir yekun tutmakta
d~r.» 

Maarif Vekili, bundan sonra oniirniiz
deki sene koylerde 1400 mekteb yapmak 
imkam haSll olacagm1 soyliyerek egitmen 
sitemini anlatm11 ve orta tahsil hakmda 
junlan soylemi~tir: 
«- Orta ogretim, daimi inki§Rf halin

dedir. Bunu sizlere gelip ricada bulunan 
ve bundan memnun oldugunuza §iiphem 
olm1yan orta mekteb ve lise istiyenler bu 
inki§afm canh delilleridir. Son iki ii~ sene 
zarfmda orta tahsil miiesseselerine ilk o
gulardan gelen talebenin adedi vasati 15 
bindir. Bunu elli talebeden hesablmann; 
her sene ii~ ylil §ube a~mak 1Shran var 
demektir. Bu yubeli1 elimizdeki v~Sita
lar~' ni~petle basdondiiriicii bir yiikseli,tir. 
Bir tarftan yeni bina yapmak ve bir ta
raftan da yap1lm1§ binalan miimkiin oldu
gu kadar ucuz satm almak, istimlak et
mek ve buna da muktedir olmadtglmlZ 
verlerde ~ifte tedrisat yapmak suretile bu 
ihtiyac1 kar§tlamaya elden geldigi kadar 
~ah§maktaylZ.» 

Mekteblerde tedrisat 
Vekil, bundan sonra mekteblerdeki 

tedrisata ve mualimlerin s1hhati meselesi
ne temasla junlan soylemi§tir: 

«- o~ veya dart ecnebi dili yerine 
tek bir ecnebi dili okutmak meselesini tet
kik etmi§ degilim. Bu mesele birka~ sene 
evvel gazetelerde miinakasa mevzuu ol
mu§tu. Bu hususta Rasih Kaplan arkada
§lmlZm suallerine kat'i bir cevab verme 
mes'uliyetini alacak vaziyette bulunmuyo-
rum. 

Ogretmenlerimizin sthhatlerile yakmdan 
alakadar olmaktaylZ. !stanbulda Valide
bagmda yap1lmaya ba§lanml§ olan sana
toryom 120 yatak dii§iiniilerek in§aSlna 
ba,lanmt§hr. Bu sene biit~emizden ancak 
50 bin lira ayuabildik. F akat doktor Saim 
Ali arkadaSJmm teklifi, Medisin de bu 
mevzuda bi~i takviye eder 1ekilde hissi
yahm lZhar etmi1 olmaSl 130 bin lirahk 
i1i bir senede halletmek i~in bir te1vik 
vesilesi oldu. Maliye Vekili arkada11ma 
rica ettim, miitebaki k1sm1 temin edecek
ler. Bu suretle bu sene i~inde 130 bin lira 
tahsis edilecek ve bir sene i~erisinde sana
toryom bitecektir. ;limdi kuk yatakh olan 
santoryom bu suretle 120 yatakh, bizim 
dii§iindiigiimiiz §ekilde tam kadro ile fa
aliyete ge~ecektir. (Aik1slar). 

Orta mekteb ihtiyacr 
Maarif Vekili, bundan sonra hatibler 

tarafmdan yap1l~n tenkidlere cevab ver
mis, ezciimle demi1tir ki: 

b
olan hocalann kat'i surette tasfiyeye mec- ge~mi§ bulunan eski devirlerden miidev -
ur olacaklan planh ve §iimullii bir pro· ver maarif vaziyetini nazan dikkate ala
~rarnm hazalanmaSl temennisinde bulun- rak bu ileri memleketlerin maarifi derece-
du. sine onu yiik<eltmek i~in verdigi emekler 

«- Bir arkada§tmtz diyorlar ki, orta 
mekteb ihtiyac1 memlekette derin bir 15-

!Jrab halindedir. Kazalarda eski devirde 
rii~tiyeler vard1. Y almz o zamanm maa
rifi anladtgl manaya gore riistiyeler te1 
kilat itibarile bugiin o devirden daha ek
sik bir manzara gosteriyor. Eski devirle 
olan bu maddi manzara farkma taham
miil etmemelidir.» 

Rasih Kaplamn aozleri bosa gitmemi1tir. 
Ra.ih Kaplan (Antalya), ezciimle Vekilligimizin biit~esi: 1934 y1lmda 

dedi ki: 9,370,000, 1935 te 10,360,000, 1936 

Hasan Ali Yucel devamla: 

kagtdlan kenarlanna isimleri kendileri 
tarafmdan yaZlhp kapablacak 1ekilde -
dir. Ve imtihan yap1lan yerlerde bu ka
gldlar sahibi taraf1ndan kapatllm1s ola
rak Maarif Vekaletine gonderilir .» de
mistir. 

Akademi i,leri 
Vekil iicret ve akademi 1sleri iizerin

de §U izahatta bulunmustur: 
«- Ocretler meselesi u;m Rasih 

Kaplanm siiylediiiine istirak ederim. Ay
nca bir kanun mevzuudur. Tetkikat ya
plhr, neticesi aid oldugu Vekalet tara -
fmdan buraya sevkedilir. lzhar edilmis 
temennilerden birisi de, i~inde kii~iik ten
kidlerde bulunmak iizere akademi me -
silesi oluyor. Ben de §ahsen memleketi
mizde bir ilim akademisinin bulunmasma 
taraftanm. F akat bu arkadastmlZm bu
yurduklan l!ibi akademi ilimle siyaseti a
yamak, ilim adam1 yeti§tirmek i~in kafi 
bir ~are degildir. C:iinkii biiyiik akademi
lerde ha§vekiller ve hatta reisicumhurlar 
bile vardlt. Puankare akademisyen, 
Penlove akademisyen, Mare1al Peten a

Yalmz Berlin degil, hemen biitiin Al
manya 27 nisandan 12 ma}'lsa kadar bii
yiik bir musiki 1enligile c;alkanm11hr: 
Brahms §enligi. Avrupamn bulamk, 1im
~ekli, ve her an kuvvetli bir yagmur kor
kusu veren semaSl altmda, musiki insan
lardan Allaha yiikselen sanki bir gizli 
duadu, ve gene sanki in1anlar bu duaya 
bel baglamJ§lar gibi, biiyiik §ehrin sema
sma dolan kilise ~anlannm dolgun ahen
gine bu zen gin m usiki ibadeti bir var -
yasyon olarak i1lenmistir. 

Johannes Brahms, 7 maylS 1833 te 
Hamburg' da, Almanyada romantik mu
sikinin en co1kun bir devrinde doii;mus
tur, ve gene Almanyay1, Avusturyadan 
akm eden vals, veya salon musikisinin 
istila ettigi bir zamanda, 3 msan 1897 
de Viyanada olmii1tiir. 

Musiki tahsilini yaphktan sonra, dev
rin melodik musikiye alan temayiilime, 
orkestrasyon zevki yerine, a let m usikisi
ni ikame eden cereyana' kars1 kuvvetli 
bir aksiilamel duyan san' atkarda evvela 

kademisyen, Amiral Lakaz akademisyen- eski Alman musikisine donmek, XVI n
dir. Daha bOyle bir~ok adamlar say1labi- c1 am san'atkarlanle, Bach'm yeni bir 
Iir. Bunlann ayni zamanda askeri ve si- tefsirini yapmak, Mozart ve Beetho -
yasi Slfatlan vardlt. Eiier ilim adamlan- ven'in musikiye getirdikleri klymetleri 
m siyaset vadisine sapmakslZln yeti1tir - devam ethrmek aksiilameli do~uyor. 
mek meselesi mevzuu bahsolursa akade- Hayatmm bu devresmde senfonileri, so
minin dl!lDda bir taktm tedbirler ahoma- natlan, ada musiki eserleri, keman ve 
SlDl tavsiye etmeliydiler. Nitekim bu dev- piyano konsertolan, rapsodileri, koral 
renin ba1mda Partimizin Cenba1kuru etiidleri, biiyiik san'atkarlann eserlerin -
boyle bir tecriibe yapm11 ve !stanbul 0- den varyasyonlan hakiki musikinin, ede
niversitesinde p~~f~sor v_e meb'us .o~ani.a- biyat, resim ve heykd kar,lSmda musi
ra bunlardan bmm terc1h etmelenm soy- kinin yeni bir hayata kavusmastdlt. Bu
lemi, ve ancak biri orada kalm1s, di~er na ragmen, devrmin temayiillerine de 
arkada,lar aramzda yer alm11 ve bunu alaka51z kalmaml!hr. Alet musikisine 
daha mu.va.ftk buhnu1la~dlt. Dem~k. isti-1 aid bir~ok eserleri arasmda piyano etiid
yorum kl. 1ltmle Slyasetl a}'lrmak 1~10 a- leri miihim bir yekun tutar. Fa kat, bun
kademi yapmak kafi degildir. 0 ba1ka 

1 
lard a, devrinin melodik zafma mukabil, 

dava, bu ba,ka bir miiessesedir. Sizi iiz- yeni bir havamn, yeni bir nagmenin can· 
mekten ~ekiniyorum. Fa kat arkadaslanml hhg1 vard1r. 
cevabstz b~takmak endi§esi i~erisindeyim. B h hayatlnm ikinci ve miihim 
Bu ikisi. arasmda be? rahatSlz olmakta - devr:~in~: Wagner'i tamd1, onun AI -
ylm. Hl~ olmazsa SIZ rahatSlz olmayl - man halk musikisini ve efsanelerini yeni 
mz.» ve orijinal bir kompozisyonla ortaya ko-

Milli muaiki 
yan Niebelungen siklmi te1kil eden ope-

Vekil milli musiki ve talobe makyaj1 ralanm dinlemi!ti, bilhassa Parsifal'in 
hakkmda yiiriitiilen miitalealara cevab 

meftunu olmu1tu. W agner'in bu ~ah1 -olarak da demi1tir ki: 

Johannes Brahms 
( 1833 - 1897 ) 

ruhunu eserine mihver yapm11 olan bu san
atkar, Alman i~in, hemen hergiimin ha
disesidir. F akat, bilhassa bu on bes giin, 
onun etrafmda biitiin memleketi topla -
ml§ oluyor. Berlindek1 Brahms cemiyeti 
tarafmdan tertib edilen bu 1enliklere 27 
may1sta Berline belediye dairesinin mo
rasim sa1onunda belediye reisi Lippert 
tarafmdan Berlin musiki miikafatmm 
verilmesile ba,lanml!tlf. Ayni giin La
ypzig'in Hermann Abendroth tarafm -
dan idare edilen orkestraSl solist olarak 
Max Strub ve Ludwig Hoelscher'in is -
tirakile san' atkann ikinci senfonisi, ~1ft 
konsertosunu ve Haydn varyasyonlanm 
~almt§hr. lkinci konser 4 mayiSta, AI -
manyamn k1ymetli orkestra 1eflerinden 
Eugen Jochum'un idaresinde ve solist 
olarak Georg Kulenkompf'm istirakile 
Hamburg miili orkestraSl san'atkann al
to i~in bestelenmi1 serenadmt, bir ke -
man konsertosunu ve i.i~i.inci.i senfonisini 
~almlshr. Fa kat, bu konserlerden en 
miihimmini, II maylS gecesi Wilhelm 
Backhaus'un san'atkann piyano eserle -
rini ~ahsl, 29 nisan ve 5 mayiSta halk 
musikisi eserlerinin Gerhard Hiisch ta -
rafmdan tegannisi te1kil etmistir. Maa
mafih, bu 1enliklerin en zengin ktsml 
hazirana lmak1lml§hr. 0 zaman, Ber
lin filarmoni.k "<nke~traSl san' atkarm ~~to 
musikisi e.erle~inC Hans von Benda'nm 
idaro•inde Charlottenberg satosunun bah
~esinde ve eski devirlerin riistik dekoru 
i.;inde ,a!acaktu. 

Bu zengin musiki ziyafetinde insan -
lar, giiniin yorucu, bogucu, ve ekseriya 
iimidsiz hadiseleri karsiSmda kendilerine 
a~1lm1~ Slcak bir kucak, derdlerini dinle
yecek bir kalb yolda11 bulmanm ne,'esi
ni yasamlslardu. Ne mutlu o san'atkara 
ki, hala ~arpan bir kalbe benzeyen me
zan basma iisiismiis insanlann hayat ve 
sevgi iimidlerini tazelemek sevincini ve 
saadetini tatmaktadu. 

!!;ERIF HULOSI ............................................................. 

«---' Daha sonra halk §llrk11anndarl maS! ona:, Crimm karde1lerin halk ma
bahis buyurdular. Biz konservatuarda bir sallanm toplamakta yaphg1 i1i tamam
ktittiph•n• yapl:)~. Tahir caine balk 1ar- lamaga; balk lJ1Usikisini ta~1mak yolun
ktlanm topluyoruz. lleride milli musikiyi da ilerlemege siirtikled.i. Cer~i. devrini; 
doguracak Q!an adamlann bu seslerle ku- bi~ok musiki1inaslan ha lk musiklSinin 
laklanm doldurmalan !htm gelecegine tatl1 na~melerinden yeni eserler doku -
inandtgtmlZ i~in bun! an onlann tetebbii · mam1s de~illerdi. F akat, bu alaka ni -
iine arzediyoruz. Armonaze etmek me- hayet bir tecessiisten, hatta bir musiki 
selesine gelince, bir k1sm1 diyorlar ki bun- ekzotizminden oteye ge~ememi1ti. Halk 
lar armonize edilir ve hatta edilmi1i de musikisine, halktan bir adamml§ gibi, 
vard1r. Osman ;levki arkada§tmm fikrin- kalbi onlarla beraber ~<arpar, kafaSI on
de olanlar diyorlar ki, bunlar armonize Iar gibi dii1iiniir bir insan olarak girmek 
edilemez. T abii takdir buyurulur ve ben laZ1md1, ve ancak bu suretle o musiki -
armonize edilir veya edilemez diye hii- nin yeknasak ahengi altmda gizli sihri, 
kiim verecek vaziyette degilim. Miitehas- kendi tabirile «Alman ruhunu, ve mu -
Slslanm dinlemek, yapabilecekleri kada- siki hassasiyetini» ke1fetmek miimkiin 
nm yaphrmak ve bunlan efkan umumi- olabilirdi. Senelerce, hemen Almanya -
yenin takdirine b~takmak mecburiyetin- nm her mmtakaS!m dola,tl, dinlediiii bir- T oprak Mahsulleri Ofisi 
deyim. (Dogru sesleri) Talebe makya- ~ok 1arktlan tespit etti, ve zengin bir mal- afyon ahyor 
jma gelince, hepiniz goriiyorsunuz. Ben zeme iizerinde gene senelerce ~ah111. Hiikumetin verdigi her kararla Toprak 
bu mevzularda ~ok alakahy1m. Hatta Senfonilerinden, konsertolarmdan, hatta Mahsulleri Ofisi, her sene Ziraat Ban -
baztlannm kanaatince belki de 1iddetli- koral eserlerinden bu devirde bestelen _ kas1 vas1tasile mtistahsilden alman yeni 
yim. Bu i1ten haberim yoktur. Doktordan mil olanlarda, bu yeni ve taze k1r ha _ afyon mahsultinden ba~ka evvelce all
rica ederim. Hangi mektebde olmu1tu vaS!, tabir caizse, «bu tath tiirkii» bir nama)'lp sahi.bleri elinde kalan 1938 ve 

d Al .k d I daha evvelki seneler mahsuliiniin mii-soylesinler tahkik e erim. a a ar 0 u- buau halinde yiikselir, ve insana agac 
b d I · · a· k d n bayaasmt yapmaktad1r. Bu miibayaat rum ve u i1i iize tmm. " ar a a - altlannda, su ba•lannda uzan1p dinle -

· 1· 1 ' bu ay son una kadar devam edecektir. •1m da Maarif i1lerinin mtem 1 0 maS! men1'n uzv·1 ne•'es,·n,· verir. Zengin halk 1 t h 
' h ' Afyon sah•blerinin alacak frtmn a -
lhtm geldigini soylediler. Buna aylf musikisi korpiisii yamnda, hayahnm silabnl geciktirmemek i'ili. Ziraat Ban-
demege imkan yok. Soze ba1lark~n de muhim bir klSmml ge~irdigi Avusturya kas1, Ofisteki alacaklann temliki mu -
arzettigim gibi bir arajhrma devresm_de_n ve Macaristandaki dola,malarda top - kabilinde alakada.rlara yiizde seksene 
ge~tigimiz i~in bir tak1m iktibaslar, .'~h- lanmll yeni motiflerle ;1Jemeli vals mu- kadar bir a vans hesab1 a,mag,. kabul et
taflar yapllmt§llr. Fakat bu ~e~ek b~Zl~ sikisinin de biiyiik bir yeri vardlt. Alman mi§tir. 
kendimize mahsus bir Maanf SlstemlmlZ ~;,:::,:_:::..:,:.:.,::.::_~.;,;;;,;...:..:.. ................ =-----....,-----....,_,~ 
yok demek degildir .» 

Maarif Vekili bundan sonra diiier 
tenkidlere de uzun uzadJYa cevablar ver
dikten sonra beyanahm bitirmi1 ve alkl!
lar arasmda kiirsiiden inmi1tir. 

Bundan sonra faSIIIara ge~ildi. Ma -
arif biit~esi kabul olundu. Yann toplan
mak iizere celseye hitam verildi. 
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Bu gece elbiae
ai renk olarak be
yaz ve aiyahttr. 
Beyaz etek klS· 

«- Orta mekteb ve liselerdeki ecne- da I 0,520,000, 1937 de 13,781,000, 
bi lisan tedrisah isine bir kelime ile ka- 1938 de 14,670,000 liraya ~lkml!ht.» 
nsrnak istiyorum. Bir li..ede hem fran- Bu y1l biit~enin 1,5 milyon lira daha 
mea, hem ingilizce, hem almanca, ba- a•ttiii;m1 sovliyen Vekil sozlerine devamla 
~~n da rus~a varda. Japonlar kalkmma demistir ki: 
••mi ell.rine aim ~ah<m•va 2e~tikleri va- «- Maarif Vekilli!iinin mes'uliyetin'e 
kit, va!m, ciddi olarak lngilizceyi almts- tevdi edilmis olan isleri hepiniz takdir 
lar. R:7 de hu kalkmma ~iinlerinde esa•· buyurursunuz. Bir, bir bu~uk milyon lira 11 

hir dil intihab etsek de onu o~rensek! de~il daha pek ~ok kars1lanam1yacak gl-
lstanbul Oniversitesine ecnebi hocalar bi fazla degildir, 

«- Avrupadaki talebelerimizin seol 
,;Im.,inden ve tefti1inden bahseden ar
kada,lanmlZ oldu. Ve onlardan biri bu 
se~imin tesir altmda bulunmakSlZm ya- 1 

p1lma51 laztm geldigini soyledi. Bunlann 
imtihan1 hakkmda muayyeh kanun var -
du. lntihablar o kanunun emirleri dahi
linde yaptlmaktadu. N amzedlere imtihan 

ltomanya- Vornicenr koyti b~r yan
gmda tamamile yanm1~tlr. Res1m, bu 
koy yand1ktan sonra allnmt~tr. 

' m1 ipekli organ- , 
zadan ve iistii ai
yah danteldir. Be
lini aiialiyen ku
tak aiyah ince '' a
difed ir, iizerine 
tek bir giil kon· 
muttur. 
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Yalova kaphcalarmda faaliyet 
Doktor Nihad Re~ad yaptlan tslahati 

ve baz1 liizumsuz tenkidlere cevab 

anlabyor 
• ver1yor 

Curoartesi giiniinden itibaren a~tlan 
ziimriid Y alova kapltcalan ve Otel Ter· 
mal bu sene her tiirlii tahminin fevkinde 
bir ragbet gormektedir. Y alova kaynak • 
lannm Hyperthermale ve Radyoactive 
hassah sularmdan istifade etmek i~in va· 
tanda~lann gosterdikleri bu ragbetin ya· 
mba~mda bir~ok yabanctlann da ya 
memleketimize yapttklan seyahatten isti· 
fade ederek ve yahud sureti mahsusada 
Y alovaya gelip kiir yapmalan ge~en se
nedenberi Yalova kaphcalannda bilgi ve 
ihttsasa dayanarak yaptlan tslahatm ne • 
kadar iyi tesir uyandudtgmt gostermek • 
tedir. 

Bu arada Y alova kaphcalan hakkm • 
da bazt gazetelerde hakikate uymadtgt 
gene o gazetelerin itiraflarile sabit olan 
baZI ne~riyatta da tesadiif olunmu§lur. Bu 
vesile ile bir muharririmiz Y a! ova otel ve 
kapltcalan miiessesesi miidiir ve ba,heki
mi profesor doktor Nihad Re1ad Belger· 
le giirii§mii§, gerek bu ne§riyat, gerekse 
Y alova kaphcalanmn vaziyeti hakkmda 
izahat almt§ltr. 

Muhterem doktor diyor ki: 
«- Bazt gazetelerde miidiir ve ba1· 

hekimi bulundugum Y alova kaphcalan 
hakkmda 1ahstm da kan§tmlarak bir ta • 
ktm ne1riyat yaptldtgmt gordiim. Ben 
1ahsan tenkidi, rniinaka1a ve miizakereyi 
sever bir adamun; muhik tenhkidlerden 
istifadeye ~alt§mm. Fa kat tenkidin hak 
ve hakikate tevafuk etmesini isterim. Bu 
nevi tenkidler, bilhassa devlete aid bir 
amme miiessesesine taalluk ederse tashih 
vazifemizdir. Kaldt ki bu yaztda mevzuu· 
bahsolan noktalann hi~biri hakikate uy • 
gun degildir. 

Y aztda imza sahibi olan zat Yalovaya 
gelip yeni 1eklini ve oradaki mesai tarzmt 
gormemi§, sadece kim oldugu me~huliim 
olan bir zatm ifadesine istinaden kalem 
yiiriitmii§tiir. Nekadar arzu edilircli ki bu 
zat bir defa da miiesseseden maliimat al
mak samimiyetini ihtiyar etsin ve ona go· 
re karilerini tenvir etsin. 

Makale sahibini tahrik eden zat anla • 
§tltyor ki maytsm 16 net giinii yani kii· 
1addan bir giin evvel Yalovaya gelmi§tir. 
Bugiinde hentiz Otel T erma! ve kaphca 
resmen a~tlmt§ degildi ve te§kilat kadro· 
su da tamamlanmamt§b. Buna ragmen 
idare Y alovaya ko1an vatanda1lann es • 
babt istirahatini mehmaemken temmmt 
kendisine vazife bilerek ziyaret~ilere elin· 
de olabilen kolayhgt gostermege ~alt§t • 
yordu. 

F aka! ziyaret~i a dedi de intizar eclilen· 
den fazla zuhura kar§I idare, mahdud 
vesaitile ihtiyact kar§tlamaga ~ah§mt§ltr. 

l~te mevzuubahs 1ikayet, a<;~lmadan bir 
giin evvel hi9bir taahhiidiimiiz olmadtgt 
halde, halka kar§t gostermekte oldugu • 
muz !U kolayhklarla me§gul bulundugu • 
muz bir mada oluyor. Biz, Yalovada 20 
mayts!a kaphcalann a~t!acagmt ilan eder· 
ken kaphcamn ktstmn ve otel!erden de 
yalmz Otel Termal'in a~tlacagmt tasrih 
etmi1tik. <:;iinkii, diger atelier muhtact ta
mir oldugundan iizerinde bir tamirat ve 
ts!ahat yaptlmaktadtr. Denizbanktaki Ia· 
havviilat dolaytsile ancak nisantn sonunda 
tamirlere muktazi tahsisa!t alabildik. Bu 
sebehle tamirata pek ge9 ba,lanmt§hr. 
T amiratm hitammdan sonra ve iimid etti
gim gibi bu ay nihayetinde <;mar otelini 
eski halinden ~ole farklt olarak a~acagt . 
mtzt soyliyebilirim. 

Termal otelinde fiatlann pahahhgt 
ileri siiriiliiyor. Otel Termal'in fiatlart, 
memleketin umumi hayat ~artlan ve em· 
sali otellerin iicretleri de goz oniinde tu • 
tularak kaphcalarm idari ve mali imkan· 
Ianna uyar bir ;ekilde tayin ve tespit o· 
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0 esnada, bir hizmetlcar, onun kolunu 

diirterek hiirmetkar bir tavula: 
- Birinci masada bo; bir yer var, 

dedi, eger mosyo liitfen o yeri almak is· 
terl erse .... 

Gaspar, zihin yormaga liizum gorme· 
den, cazibeye yakalanmt' gibi, gitti, ora
ya oturdu. Hi~ kimse kendisine dikkat 
etmiyordu. Sabo, elden ele geziyordu. 
Y almz Krupyenin sesi i1itiliyordu. Arast· 
ra, oyunculardan biri, sesini yiikseltme· 
den: «Banko I» diye ftst!dayor, yahud 
ldiibd istiyordu. Masanm iistiinde para 
yok, yalmz fi,Ier vardt. Gaspar, fi; is· 
tedi. Uzathgt bir deste banknot mukabi· 
Iinde kendisine derhal fi1 verdiler. 

Fisleri ahr alrnaz: 

lunmu§tur. 60 kuru§lan ba§ltyan pansiyon 
iicreti i~inde oda, sabah kahvealtiSI, ogle 
ve aktam yemekleri de dahil oldugunu 
soylersem zannederim bu stmf liiks atel
Ier i~in ~ok goriilecek bir iicret olmadtgt 
anlajthr. Bunun yiizde on garson iicretile 

beraber 275 kuru1u yemek iicreti olarak 
~tkanhrsa otel iicreti i~in biitiin servislerile 
330 kuru§ kahr. Sirkeci otellerinde bile 
alelade miistakil bir oda iki liradtr. Maa· 
mafih Otel T enna~ bizim liiks otelimizdir. 
Bundan daha ucuz alan ve memleketin en 
muntazam otel!erinden biri olmasmt temi
ne ~ah§hg•m biiyiik otelde yemeklerile 
beraber ada iicreti 420 kuru§!an; <;mar 
otelinde ise yemek mecburiyeti de yoktur 
ve oda kirast iki liradan baslar. 

Lokanta ve otelcilik bahsinde esefle 
soyliyeyim ki heniiz elimizde yeti;mij 
eleman yoktur. Bu isle ~ok geriyiz. Otel· 
cilik ktsmma yeni inttbak eden Tiirk 
gencleri lokantacthk ktsmmda heniiz ye· 
ti;memi1tir. Bunun i<;in memleketin en 
tamrum1 bir lokantasile ge~en sene yap
!Jgtmtz mukaveleyi bu sene de yeni!edik. 
F aka! her nedense bu lokanta bilahare 
istinka£ edince siir' a tie ayni ayarda olan 
diger bir miiessese ile anla§ltk. Ge~en se· 
neki lokanta sahibine 8000 lira tazminat 

verdigimizi yaztyorlar. Bir de miiessese· 
nin 51,000 lira lear temia ettigini ilave 
ecliyorlar. Halbuki Y alova miiessesesi 
bir santim tazminat vermemi1tir. Lokanta 
sahibinin elli bin lira lear temin etmesi de 
ancak bu miktar yapltgt cirodan kinaye· 
dir. Hatta bu sene lokantactlara otel i~in 
tutulacak orkestramn iicreti taahhiid et • 
tirilmi!tir. 

Bu arada vazife mukabilinde aldtglm 
iicret, ve buna mukabil ifa eyledigim va· 
zifenin tarzt, miinaka,a mevzuu olmu§· 
tur. ;lunu arzedeyim. Ben Yalova kaph

calarmm miidiir ve ba§tabib ve rii§eym 
halinde bulunan kaphcayt kurmakla mii· 
kel!ef bir miitehasststm. Bu u~ stfatla O· 

rada vazif~ goriiyorum. Kaphca mevsi
mi ba,!aymca haftada asgari be1 giin 
kaphcada bulunur ve diger giinler de 1s

tanbulda kaphea i1lerile me§gul olurum. 
Kapah iken de Denizbanktaki biiroda 
bir an kesilmiyen haznhk faaliyetile met
gul olurum. 0 miiddet zarfmda da haf· 
tada iki giin, belki de liizum yokken Y a· 
lovaya gider ve yap1lan i1leri mahallin· 
de tetkik ederim. 

Sezonda Yalovaya kiir i~in gelen has· 
talar miiesseseye biitiin kiir miiddetince 
iki lira gibi kii~iik hir iicret vererek daimi 
nezaret, muayenei sthhiyem altmda te -

davi edilirler. Buna mukabil hastalardan 
ba1kaca iicret ahnmaz. Refakatimde 
350 §Or lira maa1h ii~ doktorun oldugu ya· 
ztlm11 ki • esefle soy)iyeyim • bu da aS!I· 

stzdtr . .<:iimclilik 125 lira iicretli daimi bir 
tek hekim arkada1 var. Sezon kadrosun· 
da ise muvakkat bir kimyager doktor, bir 
fiziyotrapi miitehasslst, hir de muayeneye 
yardtmct doktor kadroya ahmr. I 00 er 
lira iicretli bu arkada1lann mesai miid • 
detleri ancak dort aydan ibarettir. 

Surasmt da tasrihe liizum giiriiriim ki 
bu sthhi miiessesenin Avrupadaki bazt 
emsali gibi eglencelere tahsis edilmi; yer· 
Jeri yoktur. Buraya yalmz bu sularla te· 
davisi miimlr.iin olabilen hastalarla istira· 
hate muhtae alan vatanda1lar gelir. Mil· 

essese bilhassa bunlann tedavileri ve ye· 
meklerinin tanLimi, istirahatlerinin temini· 
le mesguldiir. Sunu demek isterim ki Y a· 
lovada bunun haricinde (safa) mevzuu· 
hahis degildir. !dare biitiin siimulile Y a· 
lovada Ierma! tedavisini tatbikle me§gul 
ve miikelleftir. 

Miiessesenin biitiin sarfiyatt, haiz ol-

-
- Banko I dedi. 
Kendisine iki lane kai!td uzatttlar. 

Bakmadan aldt. Krupye, oteki oyuncuyu 
gostererek: 

- Mosyo, dedi, bir kagtd alahilirsi· 

mz. 
Gaspar biraz sa~lamts gibiydi. Dilinin 

ucuna gelen bir suali sormaktan kendini 
ahkoyamadt: 

- Kozumuz nedir? 
Krupye, odugu yerde st<;radi. Sahsma 

hakaret edilmi1 gibi cam stkllmt;h. 
- Koz mu? dedi. Koz yok mosyo. 

Burada altmt;altt oynamtyoruz. 
- Yal Affedersinizl 
6niine bir kagtd geldi. Daha sebebini 

anlamaga vakit bulmadan krupye: 
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Danzig ihtilaf1 /Turk- ingiliz anla~mas1 Londra mukabil cevab101 
Londra 25 (Hususi) - fki fngiliz F ethi Ok ar diin d.. ' 

zab~~inden miir7kkeb askeri bir h_er:e'/ Y un Moskovaya go··nderd1• bugun Var~va ya muvasalat etmt1hr. d 
Heyet LehiJtana harb malzemesi temini gece ra yoda bir 
hakkmda miizakerelerde bulunacaktu. Bu 

konferans verdi 
ingilterenin cevab1, 

itilafm askeri 
istedigi 

ihtiva 

•• 
u~ tarafh 

F ranstz - Leh anla,mast 
Var§ova 25 (a.a.) - Resmen bildi

rildigine gore Franstz Nafta Nazm De
monzie'nin Var§ova'yt ziyareti esnasm· 
da ba,lamlan ve sonra Pariste devam o
lunan miizakereler neticesinde dun bir 
anla,ma imzalanmt§ltr. 

Bu anhsma mucibince bir Franstz 
grupu Lublin ve Strachowice' de iki bii • 
yiik elektrik fabrikasile cereyamn nakli 
i<;in icab edon tesisa It viicude getirecek • 
tir. Bu in1aat 420 milyon franka <;tka -
cakttr. 

Bir Franstz heyeti VaTfOVada 
Var§ova 25 (a.a.) - Franstz • Po

lonya hukuk kongresine i~tirak edecek 
F ranstz he yeti Fran sa temyiz mahkemesi 
birinci reisi F remicourt ve F ransa baro 
reisi Ch;Hpentier'nin riyaseti alttnda bu 
sabah Var~ova'ya gelmi~ ve Polonya 
Adliye N aztr muavini Chelmonski tara· 
fmdan istikbal edilmistir. 

' Hududda yeni bir hiidise 
Var,ova 25 (a.a.) - Danzig'deki bir 

Alman membamdan bildirildigine giire 
miisellah iki Leh askeri, Polonya hudu
dunu a~arak Danzig arazisine girmi§tir. 
Danzig giimriik memurlan, bu askerleri 
geri donmege mecbur etmi~lerdir. Asker
ler, bir bisiklet btrakarak ka~mak mec· 
buriyetiode kalrru;lardu. 

Danzig statiisii, Polonya makamatma 
bir prates to 'IOtas; vermi;tir. 

ldam edilen Lehliler 
Var'!')va 25 (a.a.) - Kurjer Warza· 

wski gazetesi, Berlin mahkemesinin Op
peln' deki Polonyah ameled~n diirdiiniin 
idama mahkum edilerek kafalanmn ke • 
silmi; oldugunu haher vermektedir. 

Bu gazete, Breslau' daki Polonyah bir 
amelenin de nazi aleyhtan risaleler tevzi 
ettiginden dolaYt idama mahkum edilmi; 
oldugunu ilave etmektedir. 

Bir tevkil 
Danzig 25 (a.a.) - Danzig'de mu

kim Polonyahlardan Cyrsow, Evvelki 
gece Danzig polisi tarafmdan tevkif edil
mi~tir. 

Polis, tevkifin sebebi hakkmda hi~bir 
1ey soylememi§tir. ............................................................ 
dugu resmi mahiyetine binaen, i1letme 
masraflan bakunmdan merbut bulundu
gu makamca sene sonunda kontrola tabi
dir. 

Miidiir stfatile miiessesemize gelen 
hastalann esbabt istirahatlerini ihzar et· 
mekle beraber miiessesenin ya;amastm da 
temin i~in fiizuli masraflardan ka~mmak 
mecburiyetindeyim. 

MatbualuniZin, memleketin menfaat -
lerini korumak, halbmtzt tenvir etmek hu· 
susunda vazifesinin biiyiikliigiinii idrak 
edenlerdenim. Fa kat kanaatimce bu nevi 
yersiz tenkidler ne memleket ne de leu • 
rulmakta alan miiesseseler lehinedir. 

Y alovada te~kilat noksanhgt yoktur 
demiyorum. Bununla beraber daima ik
maline ~ah;hgtmtz kusurlar da olabilir. 
Bu kusurlan bir miitehassts gozile ben 
~ok evvel goriiyor ve diizelmedik~e mu· 
azzeb oluyorum. 

Y abanct bir memlekette uzun miiddet 
bu sahada ~alt§trken Y alova kapltcalanm 
kurmak ve idare i<;in memlekete donen ve 
bu suretle haricde senelerce <;ah§arak ve 
icrayi san'at ederek ogrendiklerini bura· 
da tatbik edebilen bir ferd stfatile ben 
vicdani bir haz duyuyorum. Y alova kap

hcalannda eskisine nazaran biiyiik fark 
ve tslahah goren vatanda,lann her zaman 
ibzal ettikleri takdirler bizi ~ah;mamtzda 
te;ci ediyor.>> 

- Cevirin! emrini verdi. 091 
Gaspar'm arkasmda duran ve bu i;ten 

pek iyi anlar goriinen ufaktefek bir kadm, 
onun yap!tgt yanhs harekete pek cam 51· 
ktlmts bir tavtrla: 

- Dogrusu, kagtd ~ekmemeliydiniz, 
mosyo dedi. 

- Yal Acaba~ Yah vah ... 
- Neyse I Oldu bir kere. 
Gaspar §a;mp kaldt. Krupyenin ses1 

yiikseldi. 
- Bakara. El ge<;iyor. 
Tahta kutu Gaspar'm online geldi. 

Kar1tdaki kadm fi1lerden birini onii • 
ne itti. 

- Elli Liiiye banko! 
Denildi ve Gaspar, neye ugradtgtm 

bilmeden, bin frankmm oniinden <;ekilip 
ahncLgmt gordii. Krupye, saboyu siirii· 
yordu. 

Gaspar bir hamle etti: 
- Ey! Our bakaltm I <:;ekmece bu -

rada kalsm. 
Cant slktlan krupye: 
- Mosyo, dedi, el degi§iyor. Saba 

da beraber dei(i,ecek. 
- Hangi saba~ 
Krupye, Gaspar' a aldm1 etmeden i,j. 

ne bakarken, masanm etrafmdakiler, ou· 

<BaJtaratt 1 Inc! sahlfede) 

F ethi Okyar demi~tir ki: 
«- Y eni Tiirk • lngiliz itilaft hak • 

kmda lngiliz dinleyicilerine Ankaradan 
birka~ kelime hitab etmek ftrsa!tm bul -
dugumdan dolayt memnunum. 

Tiirk Cumhuriyetini lngiltere Krah 
nezdinde miiteaddid seneler temsil etmek 
§Orefini ihraz etmi1 eski bir biiyiik el~i 
stfatile iki memleket arasmdaki miinase· 
batm boyle mes'ud bir inkitafmdan bil· 
hassa mesrurum. Eminim biitiin vatan • 
da;lanm bu meserrete tamamen i1tirak 
etmektedirler. Hatta daha ileri giderek 
diyebilirim ki vatanda;lanm arasmda hic;;
bir beynelmilel itilaf bu kadar ragbet 
gormemi~tir. 

Bunun sebebi a;i.kardtr. 0 da itilafm 
gayesinin Akdenizde sulh ve emniyeti te· 
sis ettnekten ba;ka bir~y olmamasldtr. 
Her iki memleketin bu deniz<le hayati 
menfaatleri vardtr. Bu menfaatler ancak 
sulh ve emniyetin hakim olmast suretile 
muhafaza olunabilir. Her iki memleket 
bu biiyiik milli ve beynelmilel miinakalat 
sahasmdan ahnacak istifadelerin herkese 
§ami) olmasm1 arzu etmektedir. Maksad 
ve menfaatler biiylece ayni olunca iki 
memleketin bunlan korumak ve icabmda 
hakimiyet veya asayi;sizlilr. te~bbiislerine 
kar;t sulhu muhafaza etmek i<;in !e§riki 
mesai etmelerinden daha tabii bir1ey ta-
savvur olunamaz. ' 

Hiisniiniyet sahibi hi~bir milletin, te • 
caviiz niyetinde veya hakimiyet emelinde 
olmtyan hi~bir devletin Avrupa sulhuna 
yaptlan bu mii§lerek hizmeti tasdikten geri 
kalmtyacagmt zannederim. Filhakika bu 
te;riki mesai herkese a~tk!Jr. Bir~oklannm 
sulh taraftan olduklan iddiasmm i,itildi
gi IU stralarda herhangi bir sergiizest si -
yasetioden veya kotii emellerden beri ol
dugu diinyaca malum olan iki memleke
tin te;riki mesaisine me;'um bir mana at· 
fedilmesini mii1kiil goriiyorum. 

Memleketimin cografi vaziyetinin as· 
keri ehemmiyeti ve onun kara ve deniz 
kuvvetleri fngiliz kudret ve miknetile ele· 
le verince, oyle iimidediyorum ki, Y a· 
km;arkta ve Akdenizde devamh bir sulh 
emniyet altma almmt;!tr. 

Her iki milletin tam bir itilaf halinde 
olduklanna ve birbirlerine kar§t tam bit 
itimad beslediklerine mutmainim. Tiirk 
ordusu her zaman lngiliz ordusunun kty· 
met ve ;ecaatini takdir etmi§tir. Diger 
cihetten Londrada i'kametim esnasmda 
benimle gorii1mii; alan biitiin fngiliz za· 
bitleri memleketimin ordusu hakkmda 
gayet takdirkarane lisan kullanmJ~Iardu. 
lngiliz halkt, eminim ki, Atatiirkle onun 

kudretli ve parlak halefi fsmet fnoniiniin 
idaresi albnda Tiirkiye Cumhuriyetinin 
takib ettigi diiriist siyaseti tasvib etmi1tir. 
Bu siyaset, taahiidlerine sadakat ve mil
letlerarast ihtilaflann sulh volile halli su
retinde hulasa edi!ebilir. Biiyiik Britan· 
yanm beynelmilel muamelelerde takib 
ettigi ;asmaz diiriistliigii Tiirk milleti ve 
onun hiikumeti ayni suretle takdir etmek
te ve Biiyiik Britanyanm son buhrandan
beri medeniyeti bir felaketten kurtarmak 
i~in sarfettigi cesurane gayretlere hayran· 
ltk duymaktadtr. 

Bu miisterek gayretler arasinda Fran· 
sanm da Biiyiik Britanya ile mesatstm 
te1rik ettigini gormekle memnunuz ve 

eminiz ki Sovyet fttihadile devam ~t
mekte alan miizakerat o memleketle da
hi tam bir anla;maya miincer olduktan 
sonra bizim mii;terek sulh cephemiz in
saniyeti biitiin korkulardan kurtaracak ve 
herhangi bir tecaviiziin muvaffakiyetini 

nldandt!ar. Gaspar'm arkasmda duran 
gene kadm sordu: 

- Mosyo, siz ~oktanberi mi bakara 
oynarstmz? 

Gaspar, cebinden saatini ~tkararak bak· 
II; gayet ciddi: 

- Ben mi? dedi. Tam dokuz bu~uk 
dakikadanberi. 

Oyunu hi~ bilmiyor musunuz? 
Hi~. 
Durun, oyleyse, size yardtm ede

ytm. 
Gene kadm, ona dam;madan bin 

frankbk fi; aldt: 
- Bunu sizin i~in oyntyacai!lm, de

di. lster misiniz? 
- Kendi kendime kaybedemez mi

yim diyorsunuz? 
- Yanyanya oynanz. Her zaman 

yaptlan ;eydir bu. 

- Eh, mademki her zaman yaptlan 

1eydir, pekala. 

Gaspar, gene kadmm fi~i ahp gitme· 
sine ses ~tkarmad! ve kadmla fi;, sale
nun kalabahgt arasmda kayboldular. 

- Bana yirmi bin frankhk fi1 verin. 
Krupye, derhal kendisine bir iki iltifat 

ciimlesi lutfetti. Yiizlerde, gene kendisine 
miiteveccih tebessiimler belircli. Arkas1o· 

noktalarm1 etmektedir 
• . .<Ba$taratt 1 inci sa~ifede) pit eden formiilii yazacaklar ve en ktsa 

hr. Seft.~e, ay.m ~amanda Ba;ve~tl <:;em; bir miiddet i~inde, belki de bugiin Fran· 
berlayn m dunku beyanattnm btr surett stz hiikumetine bildireceklerdir. 
de gonderilmi§tir. I Bu metin Paris ve Londra hiikumel· 

I 
S~yasi mehafild~,. teferr.iiat,a .aid mese· lerince kat'i olarak kararla~tmldtktan son· 

le enn ~.o~:t El~tst Matski mn Cene~- ra ingilterenin Moskova el~isi bunu Sov• 
rede_n. donu1~.nde Londrada devam. edt- yet hiikumetine ve Franstz Hariciye Na• 
le~egt :~ kat 1 a~lajmam? ?u hafta tmza zm da Sovyetlerin Paris Biiyiik El~isine 
edJiecegt kanaah umumtdtr. tevdi eyliyecektir. 

Cevabtn mahiyeti Siyasi Franstz mehafilinde zannedildi· 
Londra 25 (a.a.) - Resmi meha- gine gore, anla1ma siir'atle ve ihtimal o• 

fil, lngilterenin 15 mayts tarihli Sovyet niimiizdeki haftanm sonundan evvel kat'i 
tekliflerine vermi; oldugu cevabm Mos· bir ;ekil alacakttr. 
kovaya. gonderilmi§ oldugu?u be~an e~- Sovyetler bed bin 
mektednler. Bu cevab, ~gt·l·teremn h~l~- Cenevre 25 (a .a.) - Sovyet mehafi· 
h;mda ta:aftar bulund.ug.u u~ tarafh 1~1- li, lngiliz • Sovyet miizakerelerinin neti· 
lafm eksen noktalanm th!tva etmektedtr. cesi hakkmda <:;embelrayn'in gosterdigi 

Sovyetlerin cevabt, Londraya gelince, 'kb' I'" ·1 · · k k 
t ·1· kl'fl · · 'h , . M k m m tge tamamt e J§hra etmeme te • 
ngJ tz te 1 ennm nr a1 metn1, os o- d' 

vadaki ingiliz sefirine verilecektir. Sefir, tr.M k' h f.ld 'ht'l'fl kt 1 
S h .. k. · d' d'l k .. ez ur me a 1 e r 1 a 1 no a artn 

ovyet u umetme tev 1 e 1 me uzere .. 1 'k' · d d h · tl' 1 r b 1 •· b · . . d. oy e 1 met erece e e emmtye 1 ;ey er 
.,_em er ayn m eyana!t metmm 11m t· 1 d • k b' d k " b' 
d l b I k d 

o rna tgt ve tsa tr zaman a at 1 tr ne· 
en a mts u unma Ia tr. • ld d'] · • k h 1 

H b• N M k 'd k ttce e e e 1 mesmm pe az mu teme 
ar rye aztrt os ovaya gr ece b 1 d • b 1 k d 
Lo d 25 ( ) B I 

. u un ugu eyan o unma Ia tr. 
n ra a. a. - azt gazete erm H b I d. .. 

b'ld' d"kl · .. H b' N H a er am tgma gore, g~en pazar 1 .1r 1 erme g~re, ar tye. aNzm o: giinii Maiski • Halifaks miilakatlannda 
Beltcha, refakattnde Harbtye ezare!t .. k I h' d . · · 
k I · ld • b ld h M k muza ere er 1~ e terakkt etmemt;ttr. e sper en o ugu a e, §a san os o· F H · · N B 

'd k d So 1 d f rans1z anctye azm one tavassut 
vl a~la gtt ecel, dorabal vyek or uKsu ~le • le§ebbiislerinde bulunmu; ve neticede an· 
en e em as ar a u unaca ve lZI or- • . . . 

d k h. · hakkt cak noktat nazarlar tenvu edilmt§ ve mu• unun tyme ve organ1zasyonu n- . .. .. . • . ... 
d f.k. d' kt' tavasstt btr tarzt hal formulu tlen surul • 

a 1 tr e mece tr. .. .. M · k' b f ")" k bul ed·1· 
P 

• I ld muj!ur. ats 1 u ormu u a 1 1r 
ren11p an a,mast o u h' .. d'" ' · f k b h 

L d 25 ( ) S
. , h f'l rna tyette gorme tgmt ve a at u usus• 

on ra a.a. - tyast me a I • k " b' .. 1 • l'h' 1· J d be 1 d " .. 8 .... k B . Ia at 1 tr§ey soy emege sa a tyet 1 o rna• 
e yan ~ un . u~una gore, uyu n· dtgmt b•,an etmi,tir. 

tanya hiikumetmm Sovyetler tarafmdan p . I . • . • t' 
I kl .fl • b M k aTis e ~1mrzm ztyare 1 

yapt an te 1 ere resmt ceva 1 os ova p . 25 ( ) H · · N • • 
h"k' · b'ld' ·1 k .. d' ans a.a. - anctye azm 

u umehne 1 tn me uzere tr. B b k 5 b" "k 1 · · · . 1 . one u a ;am ovyet uyu e ~JStm ve 
Mezkur mehaftl, ngtltere, Fransa ve .. 1 k b d T" k' b" "k 1 · · · 

d I 
. . . mu ea 1 en e ur tYe uyu e ~Ism1 

Rusyamn kar§thkh yar tm an t~tn !e§n· k b 1 ,_. 
1
· 

k. 'd b I I . . d a u e,ml§ tr. 1 me sat e u unma n prOJesm e pren· L d 1. · · • .. 1 d' •• ·t "' 
· 1 ld d'ld'"' · 'd on ra se tTimLZtn lOY e rgr nu UR 

s1p an a§masmm e e e 1 tgtm teyt ey· L d 25 ( ) T" k' b" "" 
I kt d' on ra a.a. - ur tye uyu .. 
erne e tr. I · · D T fik R" .. A d" k 

Sovyet hiikumetine verilecek cevab e ~tst r. ev U!!U. ras: un a §a~ 
Cenevre konu§malan ve lngiliz kabinesi- Avam Kamarasmda venlen bn ak;am Zl• 

· d" k" m"zakereleri neticesinde haz!r· yafetinde parlamento azasmdan bir grul"' 
nm un u u I B" "k B · I' 'k f d lanan bir muahede formiiliinii ihtiva ey· a uvu ntanya po tit ast etra m a go• 
)iyecektir. rii§melerde bulunmu1 ve bu miinasebetla 

Press Association'un ogrendigine gore, 
fngiliz • Tiirk anla;masmda oldugu gibi 
lngiliz • Rus anla1mast da evvelce ilan 
olunacak ve muahedenin imzast sonra· 

dan vuku bulacaktJr. 
Gene Press Association, Polonya ve 

bir nutuk soyliyerek Tiirk • lngiliz an • 
la;masmm ehemmiyetini tebariiz ettir • 
mi1tir. 

Lord Phillimor'un riyaset ettigi bu top
lantJda kabine azasmdan miiteaddid na • 
mlar da ham bulunmU§Iur. 

Romanyamn ileri siirdiikleri bazt itiraz· "--------....,,..,,..,,..,...,...,,..,~ 

)arm bertaraf edilmi1 oldugunu kat'i ola· 
rak yazmaktadtr. 

F ranstzlartn miitaleaat 
Paris 25 (a.a.) - Paris siyasi me

hafilinde hakim olan kanaate gore, fngi· 
liz • F ranstz • Sovyet miizakerelerinin 
esast hakkmda anla§ma hast) olmu§lur. 

Filhakika fngiliz kabinesi, bugiin ogle
den sonraki toplan!tsmda F ransa, fngil
tere ve Sovyetler arasmda dogrudan dog
ruya yardtm tesis eden iider paktmt esas 
itibarile kabul etmi§tir. fl\giliz Hariciye 
N ezareti miitehasmlart bu anla1mayt tes· 
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imlcanstz bir hale koyacak kadar kuvvet
li olacakhr. 

Bununla beraber, bu muhavereyi biti
-recegim mada, biitiin milletlerin ve onla
rin liderlerinin herkes i~in sulhtan daha 
biiyiik bir menfaat mevcud olmadtgmt 
ve hi9bir arazi ilhakt emelinin, hic;hir si· 
yasi ihtiras muvaffakiyetinin -bunun ba
;anlabilecegi farztmuhal kabul olunsa bi
le- bugiinkii harbin getirecegi muhakkak 
olan fecaatleri ve binnetice biitiin mede
niyetin ytktlmasmt, telafi edecek kadar 
biiyiik olamtyacagmt tamyacaklan iimi· 
dini ifade etmek isterim. 

da daha biiyiik bir kalabahk toplandt, 
Gaspar daha rahat bir vaziyet aldt ve bi
raz evvel, hie; zahmet c;ekmeden miite· 
madiyen kazanan ~i;man adamda gor· 
diigii gibi, yana donerek, bacak bacak 
iistiine atb, oturdu. 

·~·-··-
fki saat sonra, Gaspar hala yerinde o

turuyordu. Saba, oniinden defalarca g~
mil ve Gaspar defalarca, hatta bir;ey 
soylemesine liizum olmadtgt halde «ban· 
ko I» demi;ti. Kendisine birka~ defa ka
gtd vermi1lerdi. Ses c;tkarmadan alm1;· 
II. Krupye, elindeki uzun sopa ile, oniin· 
den biiyiik fit ytgmlan ~ekmi§, ona daha 
kii~iik yti!lnlar vermi1ti. Hatta, birka<; defa 
kazandtgmt bile zannediyor, ancak buna 
pek de emin bulunmuyordu. Adamaktlh 
yorgundu, kafasmm i~i bojalmts gibiydi. 

Kesesi de bombo1tu. Gaspar'1n oniin· 
de, yirmi;er frankhk be1 tanecik fi1 kal
mlf, elleri bu fi,Ierin iistiinde, sinirli si· 
nirli trampet c;almaya ba,lamt§h. $akak
lan hafif hafif terliyordu. Kravatt kirk 
be§ derecelik bir yampirilik arzediyordu. 
Ozerine agtr bir endi1e bulutu c;;okmii§tii . 

Bir araltk Krupye kendisine donerek: 
- Baksamza, mosyo. dedi. Siz arttk 

bir baska masava 2idio oynasamz. 

Nevyork sergisindeki Yu
goslav paviyonu 

Belgrad 25 (a.a.) - Nevyorktan bil • 
dirildigine gore beynelmilel Nevyork 
sergisindeki Yugoslavya paviyonunun 
kii~ad resmi, Yugoslavyanm Nevyork 
sefiri Fotich, N evyork Belediye reis! 
Laguardie ve bu miinasebetle Amerika· 
nm muhtelif mmtakala.nndan gelmi§ a
lan Yugoslav muhacirlerinin huzurile 
yaptlmt§hr. 

Nevyork Belediye reisi, Strb • HIJ'Vat 
lisanile bir nutuk siiyledigi gibi Faticn 
de bir nu tuk irad etmi§tir. 

Her iki hatib, Yugoslav ve Amerikan 
milletlerini yekdigerine baghyan kuv
vetli dostluk rab1talanna i§aret etmi§ • 
lerdir. 

Sayan bir hizmet~i 
aran1yor 

lki ki§ilik bir aile yan1nda ufak 
tefek lflerle meuul olmak iizere 
bir hizmet~iye ibtiya~ vardtr. Milna· 

sib mikdarda ayhk verilecektir. 
Istanbul pasta kutusu 246 No. da 
L. L. adresine mektubla milracaat 

edilmelidir. 

Gaspar birdenbire ale§ piiskiirdii: 
- Ni~in batka masaya gidecekmi· 

1im? 
Krupye, sa kin bir sesle: 
- Bu masa yirmi be; Luilik masad1r 

da, ondan, diye cevab verdi. 
Gaspann ofkesi can stkmtmna tahav• 

viii etti: 

- 0 hal de, bu masada oturmaya lie• 
nim hakktm yok mu? Yirmi dokuz bin 
dokuz yiiz frank kaybettigim halde bu• 
rada oturamtyacak mtytm? 

Kar;tsmda oturan 1i1man adam, son 
derece hakaretamiz bir eda ile: 

- Haytr efendim, oturamazsintz, u• 
sui boyledir bur ada! dedi. 

Ba1ka birisi laktrdtya kari,tt: 

- Bakarayt yamyamlardan mt og· 
renmi,, nedir? 

- Peki, peki, oyle olsun. F akat §U 
kadar soyliyeyim ki, hi~ de misafirpervel 
insanlar degilsiniz. 

Gaspar, boyle diyerek, meyus bir ~eh· 
re ile yerinden kalktt. Cebinde kalan sol 
yiiz frangt bir kere daha saycL ve hie; kirn 
senin yiiziine bakmadan, Krupye'ye bi 
Lui altmt bile vermeden salona dogru yii 
riidii, kalabaltga kan~tt. 

<Arkast varl. 
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[Cecen de/alar------:: •~e::::= 
~Ikrntt alan k1311Tlla
nn hulCisas1: ] ean 
F abret kimscsiz bir 
FranSiz ~ocugudur. 
M •ktebin tatil za -
manrndan istifade 
ederek A{rikada bii• 
Yiik sahra civarmda 
Cao'daki k1t'alar -
dan blrinde zabil 

l 

om cas, Robert' in 4a- :.1 :::::~~::;;:::;.:~:.2:; 
nma gilmek iizcre · .~-:-:c:::::::,._.......::.....: ___ : 
Parisien Marsilya- 1.::...--.....:=--~----~--- -"7,--~ 
Ya geliyor. F okal 
Yolda ciizdamm ~al
d,nn,, oldugu icin 
vapur biletini alamt
!/Or, binbir mii!kiila
ta ugradtklan sonra 
bir kurnazltkla va -
Pur a blnip C ezaire 
geliyor. F akal sah
raya nasil gidecek
tir. Otobiis paras1 
yak. Karmm nasil 
doyuracak ve geccyi 
nerede gecirecek I 
Bereket versin bir 
bar sahibi onu yar
dtmct olarak yamna 
altyor. Jean tezgiih 
batmda etraf aydmlanmcJya kadar giizel 
lliizel cal~tyor.) 

Derken, birdenbire kap1dan i~eriye ii~ 
delikanh girdi. Yiiksek iskemlelerin iize
rine ~1karak tezgalun oniinde maya di -
zildiler. DI!anda ba,Ia~n~t olduklan bir 
miikalemeye devam ediyorlardi. l~lerin
den bir tanesi otekine: 

- Pierre, diyordu, sabn aldt&m bu 
otomobil senin batma bir feli.ket getire
tek am a dur bakahm! 

Sevim,li ve metin yiizliisii eevab verdi: 
- Hi~bir ICY olmaz azizim.. C:ok 

rniikemmel bir araba ama, onu sen anla· 
rnazsm I 

- Oyle ama, herhalde biiyilk sahra-
YI ge~emezsin dostum I 

- Sen boyle dedik~e henim o seya
hati yapmak hususundaki hevesim arll -
Yor .. 

lki arkada1 giiliiyorlar ve ~i:ildeki muh
telif tehlikeleri sayiyorlardi. Pierre: 

decegimi iddia ediyorum. Y almz mesele 
buyiik bir benzin haznesi tedarik etmek
te .. Bir de 50 litre kadar ihtiyat su gotu
rebilmekte .. 

Pierre ile diger iki arkada11 bahsi kay
bedecek olamn verecegi parada carca -
buk ittifak ettiler ama, Pierre bu seya
hate onlan da birlikte gelmege davet 
edince ikisi birden bu teklifi kat'iyetle 
reddeylediler. Gene adam: . 

- Korkaklar, decli, o hlllde ben de 
yalntz giderim, biitiin masrah da deruh
de ederim, ama yalmz biraz camm Sikiia
cakmii, ne yapahm ~ 

Bu ana kadar muhavereyi siikimet, la
kin ayni zamanda alaka ile dinlemekte 
alan Jean birdenbire soze kan~h: 

- Beyim, dedi, miisaade ederseniz 
ben size refalcat edeyim .. Hem de ayni 
zamanda yolda hizmetinizi goriiriim. 

Pierre mektebli ~ocuga dikkatli dik -
katli baknktan sonra memnuniyetle giil
dii: 

de insanlar arasmda degil, aym zamanda 
bir insanla bir hayvan arasmda da kuv
vetli arkada~hk baglarmm viicude ge -
lebilecegine miikemmel bir delildir. 
Paille! admda ya~hca bir FranslZ, sene
lerdenberi iistiine binip arabasm1 ~ek -
tirdigi ihtiyar abm bpkl bir arkada~ gi
bi severmi~. Bir giin gene arabasile gez
mege ~1km1~, tam yukanda ismi ge~en 
kiiyi.in iini.ine geld'gi vakit, hayvancagtz 
birdenbire yere y1k1hp iilmii~. Paillct 
bu bali giiri.ince son derece mi.iteessir 
olmu~. Uzun sencler kendisini sade hiz
metinde kulland1g1 bir hayvan gibi de
gil, bir arkada~ gib! sevdigi beygirini an! 
kaybetmesi, ne dersiniz, adamm da bir
denbire gelen bi.r sekte ile bu fani diin
yadan gii~mesine sebebiyet vermemi~ 

mi? 

Garib bir seyahat 
Evet, tamamile garib bir seyahat .. 

Hem de bu seyahati yapan kim, biliyor 
musunuz? Giine§in ~ualarmdan bir! .. 
Amma, siz diyeceksiniz ki, gi.ine~in her 
§UBI arzimizm ve diger seyyarelPri'l 
donmesi sayesinde durmadan seyahat 
etmiyurlar m•? Hayir, bu yer degi~tirme 

} 

~ Hayahnm bahannda blr minimini ile bu baha$n yavrulanndan kuzusu 
onlara benzemiyor. Bir tak1m insanlar .... .. ..... .... ...... ... ... .... ................................................................ ............... ........... . 

gi.ine§in sualanndan birini zaptedip son- B I. I m e c e y I. ~ o·· z en I e r ra pasta ile ba§ka bir memlekete gon -
dermi§ler. Amerikada San - Francisco-
da yap1lan .ziya bayrama dola}'lsile ~ 
Hindistanda Bombay'da foto - elektrik 
denilen usulle tespit edilen bir giine~ 

huzmesi radyo vas1tasile Londraya, ora
dan N evyorka, ora dan da San - Fran -
cisco'ya gonderilmi~. Demelt, bir zaman 
gelecek k.i arz1m1zm inadciiig1 tutup da 
dOnmekten vazge~se de ziyast bu veya 
buna benzer vasttalarla bir ucundan 0-
biir ucuna pekala gonderilebliecek. 

Kutlarm kadirtinashgl 

Bilmeceyi dogru ~;ozenlerden bize fo- apartlmam Kunt Korur. 

Avustralyada Sidney §ehrinde iki haf
ta evvel John Johnson isminde zengin 
bir zat olmi.i~. Bu adam miithi~ bir ku~ 
merakhs1 imi~ ve hayati miiddetince 
her cins kanadll hayvanlara kar~1 son
suz ~efkat ve muhabbet gostermi~, birgok 
iyilikler yapml§ imi§. John J ohnson'un 

tograf gonderenlerin resimlerini bas - 5 - Ak~ekoca ilk okulu 150 Scving 
m•ya devam ediyoruz. Fakat burada Onar. 
resmi ~1kmak mutlaka hediye kazanm1~ 6- Ni§ant~I erkek orta okulu Cerna! 
olmakhga delalet etmez. Mi.ikl\fat ka - Karayaz. 
zananlann ismi her aym ilk haftasmda 7 - Cagaloglu erkek okulu Biirha -

FAYDAU BaLGiLER 

Haa1rdanev 
lsve~te hastrdan 

evler yapllmiya 
ba~lanm1~. Hem de 
bir iki tane degil, 
siiri.i ile. K.rlslund 
civannda has1r evler in~aSI adcta bir 
moda ~eklinde salgm halini almi~. Fakat 
zannetmeyin ki, bu has1r evler, vah~ile
rin ottan, samanadn viicude getirdik -
Jeri kuliibeler g:bi §eyler .. Hay1r .. Bil
digimiz asr!, konforlu meskenler tar -
zmda miikemmel bir ikametgah .. Yalmz 
bir nokta}'l unutmamak laZim .. Has1rlar 
bu l§te ale!Ade tabiatte tesadiif edild1k -
leri gibi de~il. yeni icad ed!lm~ baZJ 
tertibat sayesinde bayag,. kahn m~e 
tahtas1 vaziyetine sokuluyor ve in~• -
atta oyle kullamhy=u~. Tahtadan ~ok 
daha ucuza mal oldugu gibi i~lenmesi de 
ondan kolaymt~. !sv~e in§a cdilen bu 
binalar, diinyada ilk viicude gctirilmi~ 
hasir evlerdir. 

H 0YUNLAR 
<;ifte top oyunu 

Oyuncular miisavi sa}'lda olmak uze
re iki grupa aynlirlar. A ve B gruplart. 
Bir meydan veya bah~ede iki grup kar
~lhkh dizilirler. Aralarmdaki mesafe iki 
metre kadar olmahdll'. Her oyuncunun 
arasmdak! mesafe de keza buna miisavi 
olab!lir. Sonra A ve B gruplart oyun -
culan kmk bi.r hat tarzmda yerlerini 
dejti§tirirler. Yam A grupundan birir.ci 
oyuncunun yanma B grupundan ikinci 
oyuncu, B grupundan birinci oyuncu -
nun yanma A grupundan ikinci oyuncu 
g~er ve son una kadar vaziyet bu ~ckle 
girer. A ve B gruplarmm bir:nc! oyun -
cula.nmn ellerinde birer top vard1r. Ve· 
rilen bir i§aret i.izerine herkes topu ken
di grupundan olan kaq1daki oyuncuy~ 
atar, orilar da gene kendi gruplar1ndan 
k~tlanndaki oyunculara atarlar, bu 
suretle her lki grupun topu makasvart 
bir yol takib ederek sonuncu oyuncuya 
kadar gider. Son.ra geriye donilp ge11e 
ayni minval i.izere birinci oyuncuya ka· 
dar gelir. Bu i§i daha evvel hang! grup 
yapabilirse, o, kendi hesabma b:r 58)'1 

kaydetm~ olur. Muayyen bir say1c!a 
part! biter. Top yere di.i§ti.i~ii zaman, 
ancak onu kapmak s1raS1 kendislnde a
lan oyuncu, gidip topu ahr ve oyun de
vam eder. 1ki top ayni zamanda kar~I -
hkh yo! alacag,. i~in her hang! bir de -
virde hangi grupunkinin i.istten ve h~ngi 
grupunkinin alttan gidecegi evvelce ka
rarla§tinhr. Bu suretle kan§Ikhjtln onli
ne ge~lmi§ olur. 

- C:olde arhk tehlike kalmad!, dedi, 
orada herhangi bir Avrupa sokagmda 
Rezmek lcabil.. C:iinltii aurearlar i~in 
lanzim olunan yollardan pekala gidi • 
lebilir. Her on kilometrede bir durup 

- Hay allah senden razt olsun, gor
diinuz mu, IU bacak kadar o;;ocuk sizden 
daha cesurl 

ne§rolunan biiyiik listeye yazllU". Sol- neddin. 

8 - Bahkesir ilk okulda 408 Erdem. ..l_,.o_u_n .. ya_d_a_ n_e_le_r_o_lu_y_o_r_ ?. _.JI 
9 - Aksaray Cerrahpa§a Kafe~iisma- - • 

dan saga Sira ile: 
1 - Beyojtlu 15 inc! okul Fatma * Her sene Los Angelos'ta kadmlar 

arasmda tert!b olunan 5 millik yiiZJJie 
mi.isabakasm1 yebni§ ya~m1 mi.itecaviz 
bir kadm yi.iziicii kazanmakta idi. Bu 
sene o kazanamam1~hr. <;:iinkii, bir miid
det evvel yapmakta oldugu antren -
man!ar esnasmda kolunu incitmi§ ve 
mi.isabakaya girememi§tir. 

dinlenme yerleri de var .. 
- Biitiin bu soylediklerin doi!ru ama, 

Yo! ~ok uzun .. Sonra Kosur, T agit, Be
niabbas, Adrar gibi ge~ilmesi miitkiil te
~ler, T anzeruft misali miithit susuz mm· 
takalar var .. Bir de vahalar arasmda vu
kua geleeek lastik patlamasmi ve saireyi 
de hesaba katrnak li.zim.. T uareg'lerin 
hiicumundan da korkmaz miSin) 

- Y avrum, bunlar romanlarda, mee
rnualarda okunan hay ali ,eyler I. 

Oc delikanh bu mevzu iizerinde mii -
n~ka,ay, uzathlar. Pierre o;;IIgmca proje
YI rnuhakkak tatbik sahasma koyaeai1;Im 
letnin ederekten soziine devam eyledi: 
. - N aSII, benimle bahse giri~ir misi· 

Oiz? Ben bu araba ile Gao'ya kadar gi-
••uuuuuu~u•nmunm•••u•••mu•m•tummumn•u•••nnmtttmm•n 

<;ocuk portreleri 

Diye arkada1larma takiidi. Sonra 
]ean'a donerek ilave etti: cenazesi cesedin gomiilecegi mezarhk 

- Y arm, hareket ederiz. Biitiin ha- civarmdaki kii~iik kiliseye getirilmi~, 
Zirhiii ben yaparim, sen hi~bir teye ka- din! ayin yap1lmiya ba~lanm1~. Bir ara
ri~ma! hk biitiin orad a haztr bulunanlan ~a • 

Jean son derece memnun olmu1tu. ~Irtan bir vak'a olmu§. Bir~ok sJgircik 
Agzi kulaklanna vanyordu. Bir yanke- ku§la.n kiliseden i~eri girmi~ler ve ce

nazenin i.istlinde mahzun ve miikedder sicinin mel' aneti on a epey mii!lciilat ~ek-
u~u§UP ~Irpmm1ya ba§lamJ~!ar. Hadise, 

tirdiyse de tesadiif ona yard1m etrni1ti. Sidney'deki kanadll hayvanlar i!mile 
AmcaSI Robert'in yamna, ta Gao'ya ka- ugra~an akademi tarafmdan enteresan 
dar bu suretle gidebilecekti. hini ~abuk goriildiigii i~in Londradaki merkeze de 
bitirmek i~in var kuvveti bazuya vererek biitiin tafsilat!le bildiril~. 
~ahtmaya ba,lamiiti. Barm sahibi: I ;;.:..:..;;;;,,;,;,,;,.,='......,,.,,.,,...,.,;,,_----

- Hey dostum o kadar acele etme, gine hakimdi. T ekerleklerin her donii~ii 
kadehleri knarsan odetirim hal.. onu amcasma biraz daha yaklattiTiyordu. 

Diye bagndi. Gene mektebli atiidigi bli' tath macera
III 

Pierre'in bir giin evvelki iddialannda 
hakh oldugu anla~Ihyordu. Ciinkii araba 
fevkalade miikemmel bir yiiruyii1le u~ar 
gibi gidiyordu. Jean arkada,mm yanm -
da oturmut. riiyada bile bir mislini gore
miyecegi bu tath yolculugun istikbale aid 
hulyalarile gonliinii eglendiriyordu. 

Ge~tikleri araz.i. eV\'ela herhangi' bir 
Avrupa memleketinin k1rlanm andmyor
du. Araba Sik s1k, iyi bakilmii baglann 

nm verdii!i sarhotlukla seyahatinin ilk 
merhalelerinde ugradigi mii!kiilall unut
muttu bile .. Zaman zaman gosterdi~i ce
saretten dola}'l bizzat kendi kendini teb
rilc etmekten de geri kalrmyordu. 

• ve ~ayirlarda otlayan koyun siiriilerinin 
arasmdan ge~iyordu. Koyler kJSmen mun
tazam ve tertibliydi. Y aln1z aras1ra te
sadiif olunan deve kervanlan yolculan -

Kubububeter' den sonra biiyiik sahra· 
ya aid araziye girmitlerdi. Etrafta kum
dan ve giine1ten ba~ka hi~bir ICY goriin
miiyordu. Giine1in huzmeleri ta1 par~a
lan iizerinde in'ilcas ederekten muayyen 
yedi rengin haricinde bir takim iltimalar 
daha husule getiriyorlardi. 

Ge~tikleri yolda autocar lastiklerinin 
izlerile deve ayaklannm bnakhgi yerler 
birbirlerine kan§Iyordu. Bu manzara 
Jean'a biraz hiiziin vennege batlami~h. 
Hi~bir mahlukun, hi~bir medeniyet ese
rinin goriinmedigi bu bitmek tiikenmek 
bilmiyen bo1lukta, yanmda arkada~ ol
masma ragmen kendisini pek zavalh ve 
pek kimsesiz hissediyordu. 

Kii~iik Rana bir ~o~uk 
Ba!osundaki k1yafetile 

m1za Afrikada bulunduklanm hahrlah -
yordu. 

Birden ufuk golgelendi ve ileride bir
birine !col vermit uzun ve yiiksek~e bir 
dag silsilesi goriindii. Bunlar Kosur dag
lanmn Hk siTalanydi. 

Pierre ~ok usta bir 1ofor gibi arabasi
m fevkalade bir meharetle idare ediyor, 
bilhassa benzinden tasarruf ederek az 
esansla ~ok yo! gitmege bak1yor, ini&ler
de gazi hsmegi ihmal etmiyordu. 

Jean hala hulyalarile ba,ba,a idi. 0-
tomobilin katetti~i mesafelerden daha 
uzun ve nihayetsiz bir sevinc onun benli-

Saatlerin araSI birbirinden uzakla!ffia· 
ya ba~lamit gibiydi. Muayyen kilomet
relerde tesadiif olunan tatlar da gittik~e 
seyrekletiyordu. Uzaktan iki ki:iyiin be
yaz badanalan goriiniiyordu. Bunlar 
«Beniabbas» Ia Taghit vahasmm etra -
fmda mta edilmit olan evlerin duvarla-
nydi. • ArhaSJ gelecek de/a • 

Miihiir. 
2 - Tabzon lskele caddesi 8 numara

da N ecdet <;:etinkaya. 
3 - Kand1ra pasta kar§ISmda 208 nu-

ilaga sokal!> 18 numarada Pervin. 
10 - Mersin orta oku!u 164 Mustafa 

K1ry2z. 
11 - T.rakya Saray yatl okulu 669 Er-

marada Meliha Ergener. gun Ertem. 
4 - Beyoglu Kalyoncukullugu Platin 12 - Bafra orta okul Hilmi Bilgin. .......................................................................................................................... 

v AZISIZ HiKA YE * Amerikada bir •evlendirme §irketi. 
biiyi.ik otomobil yollanna ~u levhay• as
tlrml~: •Gencler, arabamzdan inmek 
zahmetine bile katlanmadan sizi orada 
evlendirebiliriz. Yalmz benzin sahlan 
yerlerden birinde birka!; dakika durma· 
mz kAfidir. 

May1s bulmacasr 

i,;)u ortadaki topu ele g~irmek 19m 
hangi ipi ~ekmelidir. 0 1pi bir ucundan 
Obi.ir UCUna kadar iizerinden lorm!Zl ka
]em!e giderek gosteriniz! 

Bu bilmeceyi dogru halledenlerden 
birinciye be§ lira, 1kinciye iki li.ra, i.i~i.in
ciiye miinasib bir hediye takdim oluna
cak, diger yiiz ki~iye de muhtelif e~ya 
veri!ecektir. Cevabla.nn maY's sonuna 
kadar .Cumhuriyet <;ocuk Sah:fesi• 
adresine gonderilmesi Hiz1mdtr. G~ ka· 
lanlar m i.ik3fa t kazanamazlar. 
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GUNUN BULMACASI 
• 2 3 4 , " , 14 9 to 11 

:1 J---, 11-+-+=1·+\ -\-+-+--lf--~1=1• ~ 
8 I I I 1•1 I I I l 
4 I I I I I 1•1 I I 1•1 
6 1•1•1•1 I I I I 1•1 I 
6 I I I I I 1•1 1•1 I , I I I I I I •1 I I 
s_j I 1•1 I I I I I I 
' I I• 1•1•1 . 

:J,~il~l !~! ...... !~~~, I I 

Soldan sa~a: 
1 - Bandoda vazlfesi olan (lkl kel!meJ. 

2 - E!rad, lllk!J degll. 3 - Kesme vasita
larmdan, gerek. 4 - Cift ailah (lkl kell
me) , vilA.yetrerimizden. 5- Eskiden kadzn
larm toplandtklan daire. 6 - Yamya.ss1 o
lu~. blr harfln okunu:;u. 7 - Bir miicrlm 
hakkmdaki resmi muamele, hisse. 8 -Vat
tile Ankaraya Mklm olmll§ tarikat erba
bmdan blr ferd, zerederek. 9 - Elektrlk 
levaZJ.mattndan, cennetle cehennem ara
smda blr yer. 10 - Bayramdan evvelkl ylr· 
ml dart saat Ukl kellme). 11 - Ters c;evl
rln garaz olur, blr~yln vukuuna kalan en 
kJ.Sa mesate. 

Yukandan a§a~Iya: 
1 - i:saya peres!~ ed~n Ukl kel!meJ. 2 -

Yakm deA-11, dJ93ndan goriinilij §ekll. 3 -
l,lahLS, ~1ft olmakltk. 4 - Blr ot, Slfat eda· 
t1. 5 - Kadtn papazlar (cemll. 6 - Blr 
emir, eklnln blr sap1, ~un gagasmm ya
rLSI. 7 - Sabra, bir bar!ln okunu~u. bir so
ru edatmm tersl. 8 - Biiyiikliik, blr Vekl· 
limJzln Lsml. 9 - icab etmeklik. ba§a takt· 
1anlardan. 10 - Cereyan, kurum. 11 - Pe
~ln verl!en paralardan, blrini dlgerlnin a
Jeyhlne te~vlk. 

Evvelki bulmacanm balledilml~ ~ekll 

1 

1 

• , f! i 6 fli 1 " " JO 11 

2;\EiciEIV lloi•I.SIAIKIA 
tjjDIAILIAIVIE IRIEfCTI ~ 

8 FIAINiulsl•lsl t IMillo 
4 IIYIII<;: A NIAIKI• .SIA 
6 NIII•IA y IN •lr EIN 
6 EIPI•I<;:IEIK • SIA RIA 
, sl• PIA r Air E s •ill 
s UlzluiNI•IBIAIK n!Lil 
fLit LI•IK•N I KIE Li 
PIAI Y AIGIJITIEIZI• vAll 
ti_&AIDIIIRIEINI•I<d.AIRI 

liiCumhuriyetUl 

Sthhiye miidiirliigiiniin ve Beledi
yenin nazar1 dikkatine 

Slnemkoyiinde Bilezik~l sokagmda 204 
numarada oturan Tevfik. tmza.sile aldt~I -
m1z blr mektubda denlllyor kl: 

cUmumi s1hhatin korunmast hususunda 
I3.zim gelen tedabirJn ahndlkl bu mev..slm
de blrka~ sebze bah~esi sahiblerinin men· 
faatlerl u~runa biiyiik b!r muh!t lifo has· 
talJgJ tehllkesl kar§J.Smda bulunmaktadir. 
Sln~mkoy Bilezlk~l so1<a~mdan Do!apdere 

i.izerindekl urnumi mecraya kadar civarda.
kl apartlmanlarm lAA:tmlarl a~lk olarak 
akmaktadir. 

Yazm s1cak gtinlerinde taafttin etmekte, 
tlfo ve sttma mikrobu ta§tyan sivrislnekler
le tamamen dolu bulunmaktadtr. 

Beledlyece sebze bah~esi sahlb!erlne da
~mik blr hale getlrllen kanallar diizelttl
rllip bu mecra .kapattmlma.dlk~a tifo has· 
ta11g1 zuhurundan endi§e edil.memek miim
kiin deglldlr. 
~hlr halkmm slhhatile al§.kadar olan 

Sthhly.e miidiirlyetlle S1tma Miicadele te~
kilatmm ve bilhassa Belediyemizln nazan 
dlkkatinl muhterem gazetenlzl tavsit ede· 
rek celbedoerim.~ 

Haydar Rifatm 
eserlerinden 

Kadm Kalbi 
Kadm A§la 
A§k Pe§inde 
Karagomlekliler ihtilA.II 
Fttiisk Vazosu 
llk ~k 
l!ic;in Oliimii 
Efendl tie 'l§ak 
Vikontun O!iimii 
tk!imler 
Oliiler Evl 
Felsefe 
Kii~iik hik!yeler 
Mev'ud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Tarih Felsefesi 
Farmasonluk 
Anarslzm 

Kan 

30 Kr. 
60 • 

100 • 
100 • 
20 • 
50 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
125 • 
35 • 

100 • 
125 • 
150 • 

75 • 
125 • 
100 • 
60 • 

Diltkat ve istifade ile okumaga cidden 
HiYik bir mektub: 

cAylarca i§lahs1zhk ve bu yiizden ar
tan yorgunluktan sonra arttk yataga 

Ac!IJs Kap&J>"t dii§meme pek az bir §ey kalmi§h. Goz-

r '1 
Ankara Borsas1 25/5/939 

KAPANISI 

1 tnl(iliz liral!l 5,93 lerim s1k s1k karanyor, a.ras1ra ba§ ag-
100 Dolar 126,6575 r!larJ, h1zh yiiriidiikc;e c;arpmhlar, se -

100 Fransu franl(l 3,3550 bebsiz nefes darhg, ve hkanma ile haya-
100 Llret 6,6625 hm zehir ve zindan oluyordu. 
100 lsvicre franl(l 28,52 Doktorum DESCH1ENS $URUBU 
100 Rolanda 68,035 tavsiye etti. Bu tedaviye dikkatle devam 

florini ettim. <;:ok ktsa bl.r zaman'da §i:f<~yetle· 
100 Ra:vhi$m&rk 50,8150 rimden eser kalmad1. $imdi sakin miis-
100 Belga 21,56 terih ve viicudce topluyum. Reng1m 
100 DrahmJ 1.0825 herkesin begendigi bir revnak ald1. 
100 Leva 1,56 Hi~ miiba!agasiz, hayat ve saadetimi, 

kronu 

l: lJ MH lJ ttl X l!."l. 

Ankara Yiiksek 

Enstitiisii 

Ziraat 

Rektorliigiinden : 
$imdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman Fakiiltelerinden mezun olan 

talebenin diplomalan tevzi edileceginden alakahlarm a~ag1daki esaslar da
hilinde Rektiirliige miiracaatleri ilan olunur. c 1876 • ( 3511 ) 

1 - Fakiilte kay1d numaras1 
2 - Apk kiinye ve soy ad! 
3 - Enstitiiden aldigi vesikamn iadesi 
4 - B;r Iirahk damga pulu 
5 - 4 aded vesika fotograft 
6 - Taahhiidlii mektue i~in iktiza eden 12 kuru~luk posta pulu 
7 - A~1k adresleri. 

Erzurum imar Birligi Ba~kanbg1ndan: 
Erzurumda haslamlmU> olan sinema binasmm ikmali in&aatmm altmts 

bes bin lirahk k1sm1 vahidi fiat iizerinden kap~h zarf usulile eksiltmiye 
konulmustur. Eksiltme 19 hazirfin 1939 pazartesi giinii saat on be&tc Er. 
zurum Belediye Ba~kanl!k odasmda te$ekkiil ec.en imar Birligi Komisyo
nunda yap!lacakl!r. istekliler teklif mektublanm ve Ticaret Odas1 vcsika 
ve diirt bin bes yiiz lirahk muvakkat teminat mektub veya makbuzlan ve 
Nafta Vekaletinden 1939 takvim y!lma mahsus miiteahhidlik vesikalarile 
birlikte ihale giinii saat 14 de kadar imar Birligi Komisyonu Baskanhgma 
vermeleri ve bu zarflarm iyice miihiir mumile kapal!lmis olmas1 IazimdJr. 
Mektuhlarm postada gecikmesi kabul ~dilmez. Evrala fenniye F:rzurum 
imar Birligi Fen :;>efliginden 25 lira mukabilinde al)nabilir. c1975> (3654) 

izmir Telefon Miidiirlii~iinden: 
1 - !dare ihtiyacJ iGin muhtelif cins telefon kablolan kapah zarf usu

lile eksiltmiye Gikanlmi~hr. 
2 - Muhammen bedeli c5960> be& bin dokuz yiiz altm1~ lira, muvakkat 

teminatJ c447• dart yiiz ktrk yedi lira oluo. eksiltmesi 14 temmuz 1939 
cuma giinii saat 10 da izmir Telefon Miidiirliigii binasmda miite~ekkil Satm 
alma Komisyonunda yapilacaktJr. 

3 - Talibler, muvakkat teminat makbuz veya qanka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi ka.pah zarflanm o giin saat 9 a kadar mezkur Komisyona 
vereceklerdir. 

4 - $artnameler hergiin i:zmir Telefon Miidiirliigile istanbul Telefon 

~M·u-·d·u-·r.!t.·ig·u·· ·L·e·v·a·z·Im ... A.m .. ir·!i·g·in· d· e·n--p•a•r•as· ••z• vi ei riil·e·cieki t.ir . ............. (i3i63·3~ 

SEKER SATISLARI 
• 

Tiirkiye ~eker Fabrikalart Anonim ~irketinden: 
Toptan §eker satU>lanmiZ istanbulda bir tona kadar indirilmi~tir. En 

az bin kilo kristal veya kesme ~ekeri a!mak istiyenler, istanbul, BahGe· 
kap1, Ta~ handaki sal!~ Biirosuna dogrudan miiracaat edebilirler. 

KRiSTAL 
KESME 

~EKER KiLosu : 25 kuru~tur 
)) ·:28 'I 

Ankara 

}} 

Niimune Hastanesi 

Ba~tabibliginden: 
Miktan Muvakkat !hale 

C iNS t Kilo Tutan teminat $ekli ih ale tarihi 
Lira Lira K. 

Karaman eti 40000 21200 1590 00 Kapah 30 may1s 939 sah saat 13.30 
Kuzu eti 2000 900 67 50 • • • • • 
Somikok komiirii 1200 ton 31200 2340 00 • • • • 11 

doktorumun tavsiye ettigi DESCRiENS 
100 Pezeta 14,035 $URUBU'na borcluyum.> 1 - Ankara Niimune hastanesinin 1939 mali y!lma aid et ve kiimiir 
100 Zloti 23,8450 Filhakika DESCH1ENS "'URUBU ka- miktarlarile tutan ve muvakkat garantisi ve ihale tarih ve saati 
100 PeDI(O 24' 8425 ~ 
100 Ley ' nm cevheri olan HEMOGLOBiNE'i ih • yukaflda giisterilmi~tir. isteklilerin 2490 say!l1 kanunun tarifal1 da-

0,9050 
100 Dinar 

2
.
8925 

!iva ettigi ic;in gerek kam ve gerekse Yli- iresinde hazrrhyacaklan teklif mektublarm1 belli giin ve saatten 
100 Yen 34.62 cudiin tekmil nesic;lerini besler, tazelrr, bir saat evveline kadar Ankara Niimune hastanesinde mute~ekkil 
100 tsvee kronn 30•5475 yeniler ve en k1ymetli hayati unsurlarla komisyona vermeleri. 
100 Ruble 23,9025 zenginle§tirir. 2 - :;;artnameleri giirmek istiyenler her giin Ankarada Niimune hasta-

Esbam ve Tahvilit Sizin de muhtac oldugunuz bu degil nesi idaresinde, tstanbulda S!hhat ve iGtimai Muavenet Miidiirlii. 
mi? 

Stvas-Erzurum 1 19,59 DESCH!ENS $URUBU her eczanede j!iinde giirebilirler. c1670• (3172) 
A. D. M. Pe$in 40,70 I I ""' Jl mutlaka bulunur. • 
~;;=;:::=;=~~===~- Istanbul Belediyesi Ilanlar1 

Haleb • Sancak . lskeuderunda Zayi - Zonguldak seyriiseferinde!l •-------------------·-,•----Jan R. KllrcH aldigtm 187 numarah §Ofiir ehliyetna • ,_ 
Cumburiyet Gazete.dnln memle niifus kagidimi kayhettim. Ye • 

tevzl rer:!dtr. nilerini c;Ikaracag1mdan hiikmii yoktur. 
331 tevelliidlii Hiiseyin oglu Behr;et 

Somada Biiyiik Pehlivan Giiresleri 
' 

.. .28 ~ayiS 939 pa~.a:. giinii SOMA'cl.a alaturka giire$ler yapilacakl!r. 
Turkiyenm tanmrni$ butun pehlivanlanm bu giire§lere dave! ediyiruz. 

Giire$ Tertib Heyeti 

Ekmek Eksiltmesi 
Afyon c. M. Umumiliginden : 

Afyon hapishanesinin 1 haziran 939 tarihinden may1s 940 sonuna kadar 
~~rtn~me .?luctbince bir senelik ekmek ihtiyac! i~in heher Gifti 960 gram 
IllbarJ!e gund~· 600 a~ed. fabrikada ogiidiilmii$ ikh1ci ne~i safi Anad"lu bug
day ~nundan •mal ed.ilm1~ ekmek, kapah zarf usuhle ekstltmiye konulmu,tur. 
Temmal! muvakkate 900 liradJr. Eksiltmesi C. M. Umumiliginde miite~ekkil 
Komisyonda 15 haziran 939 tarihine musadif per~embe giinii saat 15 te 
yap!lacakhr. :;iartnameyi giirmek istiyenlerin Komisyona miiracaatleri ilan 
olunur. ( 3620 ) 

Dahiliye Vekaletinden: 
<;:orlu halihazrr hartalarmm alum il;i $imdilik eksiltmeden kaldi-

rilmt$1!r. • 1966 • ( 3656 ) 

Buldan Belediyesinden : 
Miinhal bulunan 100 lira iicretli Belediyemiz fen rnemurluguna ehliyet 

ve bonservisi mevcud bulunanlarm miiracaatleri ilan olunur. ( 3679) 

Gerze Belediyesinden: 
18/5/939 per§embe giinii saat 15 te ihalesi ilan edilmi~ olan Gerze 

kasabast elektrik tesisatma talib c;Ikmadigmdan a~ag1daki sekilde ve bir 
ay iGinde pazarhga konmu~tur. 

1 - Tesisat ii~ ktsma ayn.lnushr. 
Birinci kiSlm : Dizel makine ve elektrik ktsm1. 
ikinci kts1m : $ebeke, malzeme ve montaj1. 
ti~iincii k!Sim : Santral binas1, makine temeli ve ah$ab direklerdir. 
2 - ~artnamenin 33 ve 34 iincii maddeleri kaldtr!larak bu masraflar 

Bel~diyeye birakihm~l!r. 
3 - Sartnamenin 19 uncu mandcsinin • D • ftkrasmcaki % 20 son 

taksit mukavele tarihinden itibaren bir y1l i~inde tediye edilmi~ oJo .•oktJr. 
( 3645) 

ilk Senelik muham 
men kiras1 

60,00 Kumkap1da Molata§I sokag1nda 38 No. dlikkan. 
Kapahr;ar§Ida Alipa§a ham sokagmda Alipasa ham· 
nm 10 No.I! od.as1. 

teminatl 
4,50 

Riistempa~a mahallesinde Nalburlar sokagmda 348 
No.I! diikkan. 
KapahGar&Jda Divrik sokagmda 20 No.l! diikkan. 
Zindankap1da AhtGelebi sikagmda 46 No.h diikkan. 
Siileymaniyede Samanviransani rnahallesinin Hamam 

24,00 

96,00 
12,00 
60,00 

1.80 

7,20 
0.90 
4,50 

sokagmda 8 numaral! miilazimler medresesi. 120,00 9,00 
Yukar1da semti, senelik muhammen kiralan yaz1l! ol,,n mahal!er teslim 

tarihinden itibaren bir sene miiddetle kiraya verilmek iizere ayn ayn aGik 
arthrmaya konulmu&tur. Sartnameleri Levaztm Miid.iirliigiinde giiriilebilir. 
istek!iler hizalarmda gosterilen ilk teminat makhuz "eya mektuhile beraber 
29/5/939 pazartesi giinii saat 14 buGukla Daimi Enciimende hulunmahdirlar. 

.t.. ( 3290) 

Erzurum imar Birligi Baskanbg1ndan: 
ErzurJ>md.a Il!ca nahiye merkezine diirt kilometre mesafedeki A£. 

viran kiiyunden on santim kutru dahili Gelik borular iGinde getiri!ecek iGme 
su yolunun in§aatmm 7870 lirahg1 ke~if mucibi kapal1 zarf usulile eksilt. 
miye konulmu~tur. Ekslltme 7 haziran 939 Garsamba giinii saat 15 te Er
zurum Belediye Ba&kanhk odasmda te~ekkiil ec.en imar Birligi Komisyo
nunda yapt;acakhr. istekliler teklif mektublarm1 ve Ticaret Odas1 vesika 
ve 590 lira 25 kuru~luk muvakkat teminat mektub veya makbuzunu ve bu 
i§e aid Naf1a Vekaletinden 1939 takvim yiima mahsus miiteahhidlik vesi
kalari!e bir'1kte ihale giinii saat 14 de kadar imar Birligi Baskanhgma ver. 
meleri ve bu zarflarm iyice miihiir rnumile kapahlm1~ olmas1 lazimdtr. 
Mektublarm postada gecikmesi kabu·l edilmez. Evrak1 fenniye ve ke~fi on 
lira bede! mukabilinde imar Birligi Miihendisliginc.en almabilir. ( 3655) 

Tiirk 

BOY OK 
2 7. nci 

Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
TERTiB 

iKtNCt KE$IDE: 11 HAZiRAN 939 dadu 

Biiyiik ikramiye: 45.000 Iirad1r 
Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk \kramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirallk ikl aded miikafat vardu. 
Yeni tertibcl.en bir bile! alarak !~tirak etmeyl ihmal etmeyiniz. 
de pivan~tonun mes'ud ve bahtiyarlafl arasma ~rmi$ olursunuz. 

26 May1s 1939 

Orlin!J.. 
Rad~olaPI 

UCUZLADI 

Afyon Lisesi Direktorliigiinden : 
Afyon Jjsesinde yaptlr!lacak ( 4145) lira ( 13.) kuru~ ke~if bedelli elek

trik tesisal! 8t6/1939 tarihinde saat 15 te Komisyonda ihale ec.ilmek iizere 
a1<1k usulle eksiltmiye konulmu~tur. Ke$ifname ve $ai'tnameler Lise Di
~ektiirlligunden almabiilr. Muvakkat teminat ( 310) lira ( 88 ) kuru~tur. 
Iste]d,Jenn $Imdiye kadar buna miimasil i~leri yaphkl.,ilrma dair el!crindeki 
vesaiki baghyarak ihaleden sekiz giin evvel Vilayete istida ile milracaatle 
alacaklan vesika ve Ticaret Odas1 kay1d vesikasile birlikte Lise Komisyon 
Reisligine miiracaatleri. ( 3594) 

L inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : I 
Cinsi Miktar1 Muhammen 

B. 
% 7,5 
teminat1 
Lira K. 

Eksiltmehin 
:;iekli ve saati 

Ernaye tank 3 
10 

aded sif 
Lira K. 
3700,-
9400,-

277,50 A1<Ik Ek. 14 
• • • • 
I - :;iartnameleri rnucibince 13 

usul!erle satin almacaktrr. 
acl.ed emaye 

705,- K&pah Z. 15 
tank hizalarmda giisterilen 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hizala
rmda yazJ.hdir. 

III - Eksiltme 2/VI/939 cuma giinii Kabata§ta Levazun $ubesi Miidiriye
tindeki Alrm Komisyonunda yapilacaktrr. 

IV - :;;a:,tnameleri hergiin siizii ge,en ~ubeden parasJZ olarak ahnabilir. 
Munakasaya i§tirak edecek firmalar fiatsJZ fenni tekliflerini miina
kasadan . bir hafta evveline kadar Miiskirat Fabrikalar $ubesine 
v.ermelen ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalan 
lazimdir. . 

V - Miihiirlii teklif mektubunu kanunl vesaikle % 7,5 giivenme paras! 
makb~zu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kap~h zarf. 
larm. 1hale saatinden bir saat evveline yani saat 14 e kadar mezkftr 
Kom1syon Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verllmesi !azrmd1r. 

VI - Diger eksiltn:_iye girecekler tayin edilen giinde % 7,5 giivenme pa-
ralanle mezkur Komisyona gelmeleri. ( 2654 ) -I - 15/V /939 tarihinde ihale edilemiyen 5000 Kg. hk bir aded bask:iil 

pazarllkla veniden eksiltmeye konmustur. 
II - Pazarhk 5/VI/939 paza.;tesi giinii saat 14 te Kabata~ta Levaz1m ve 

lliub..,.aat ~esindeki ·Altfn lr!om!syonulto!a y~tlacaktrr. 
III - ~uhammen bedeli sif Haydarpa§a 750 lira, muvakkat teminatJ 56 25 

hradir. ' 
IV - :;>a:,tnameler her giin sozii ge~en ~uoeden parasiZ almabilir. 
V - Munakasaya i~tirak edecekler 7 giin evveline kacl.ar fiatsiZ teklif

lerini Tuz Fen §Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mul!i
zammm vesika almalan Iazimdir. 

VI - isteldilerin eksiltme iGin tayin edilen giin ve saatte %7,5 giivenme 
paralarile mezktlr komisyona gelmeleri. ( 3510 ) -I - Sartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolas1 kapah zarf usu-

lile eksiltmiye konmustur. · 
II - Beber yiiz kilosunun muhammen hedeli sif 17,64 lira hesabile 

5644,80, muvakkat teminah 423,36 lirad1r. 
III - Eksiltme 15/VI/939 per$embe giinii saat 15 te Kabata$ta Levazun 

ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakl!r. 
IV - $artnameler hergiin siizii geGen ~ubeden paras1z ahnabilir. 
V - Miihiirlii teklif mektubunu kanunl vesaikle % 7,5 giive.nme paras1 

makbuz v~ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar yukanda ad! ge9en Komisyon Ba&kan
hgma makbuz mukahilinde verilmesi !az1mdrr. ( 3619 ) -Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminal! Eksiltme 

Lira K, Lira K. $ekli Saati 
Bel ipi 25,000 Kg. 11250,- 843,75 Kapah Z. 16 
TiitiY tozu ~uvah 6,000 Ad.ed 1605,- 120.37 AGik Ek. 16.30 

I - $artnameleri mucihince yukanc.a cins ve miktan yaZih iki kalem 
malzeme hizalarmda giisterilen usullerle satm ahnacakl!r. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme ~ekli ve 
saatleri hizalarmda giisterilmi~tir. 

III - Eksiltme 12/VI/939 pazartesi giinii Kaba!a§ta Levazrm ve Mu
bayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakl!r. · 

IV - Sartnameler hergiin sozii geGen subeden par<\s!Z almabilir. 
V - Kapah zarf eksiltmesinde miihiirlii teklif mektubunu kanunl ve. 

saikle % 7.5 giivenme paras! makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapah zarflar ihale giinii saat 15 e kadar mezkur Komisyon 
Ba~kanhgm>. makbuz mukabilinde verilmelidir. Diger eksiltmeye gireceklerin 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte miiracaatleri ilan ilunur.. ( 3628) 

I Devlet Demirvollar1 isletme U. Miidiirliigiinden: , 

26/5/939 tarihinde Ankara dan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpa~adan 
hareket etrnek iizere Haydarpa$a • Ankara ve Ankara • Haydarpa~a ara
smda 3005 - 3006 numarah giindelik munzam bir yolcu katan i~l<:>mege 
ba§hyacakl!r. Bu tren Haydarpa~adan 14,05 te hareketle saat 6,55 te An
karaya varaoak ve Ankarad;m saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de 
Haydarpa§ay• varacaktrr. ( 3635) -Muhammen bedeli iki bin be~ yiiz lira olan Bilecik deposuna bir sene 
zarfmda gelecek olan takriben 10 bin ton maden kiimiiriiniin vagondan yere 
inc.irilmesi ve yerden makine ve vag~nlara yiikleme i~i 12/6/939 pazartesi 
giinii saat 15 te H. Pa~a Gar binasmda Birinci isletme Komisyonu tarafmdan 
ar;Ik eksiltme usulile ihalesi yapilacakl!r. 

Muhammen hedeli : Beher tonun yiikletihnesi i~in 15 ve indirilmesi i~in 
de 10 kuru~tur. 

Eksiltmiye girmek istiyenler kanunun tayin ettigi vesaik ve 187,50 lira
hk :nuvakkat teminatlarile birliltte eksiltme giiniinde tayin edilen saatte 
Komisyona miiracaatleri lazimdrr. 

Bu i§e aid ~artnameler Komisyon riyasetile Bilecik deposu tarafmdan 
paraslZ verilmektedir. ( 3502) -Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem ingiliz Iokomotif yedekleri 
6/7/1939 persembe giinii saat 11 de kapah zarf usu!ile Ankarada idare 
binasmcl.a satm ahnacakl!r. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 4125 lirabk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat ona kadar Komisyon 
Reisli.ii;ine vermeleri laz1mdrr. 

$artnameler 287 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sal!! . 
maktadrr. I 3590 ) 
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Yanm litrelik sisesi perakende" .. lQQ: ,. ~urustur. 
SATICILARA VUZDE ON TENZiLAT VAPILIR. 

•nhisar sat•' kamyoolarJo dao, sat•' magaza ve depolarindan ist~yioiz. 

Denizbank istanbul ~ubesinden : 
1 - Hlikfunet tarafmdan satm alman ve Bankam1za devrolunan istanbul 

R!htrm, Dok ve Antrepo §irketinin 1906 senesinde ihrac eylemi~ oldugu 
obligasyonlardan 16/5/939 tarihinde Beyoglu ikinci Noterligl huzurund.a 
icra kilman ke$idede amorti edilen • 327 • obligasyonun itfa bedelle
rile tedaville kalan obligasyonlardan 66 No.h faiz kuponu bedellerinin 
haizran 1939 tarihinden ltibaren BmkamlZ gi§elerinde tediyeye ba§la
nacaji"l. 

2 - :Amort! edilen her obligasyon mukabilinde 66 ila 80 numaraya 
kada: c 15 • aded faiz kuponlarm1 havi olmak §artile cem'an 22 lira 44 
kuru§ iid.enece~ bildirilir. 

UMUM MUDURLOGONDEN : 
Yaptmlacagt evvelce gazetelerle ilan edilen be$ bin can kurtaran 

yelegi i~in teklif edilen bez niimuneleri ihtiyaca uygun giirlilmediginden, 
mevcud niimunemiz evsan dahilinde yap!lmak §artile ve gene a~1k oazar
hk suretile isteklisine ihale edilecektir. 

Pazarhk 9/6/939 on be$le Tophane Deniz hanmda Ahm 
Sahm Servisinde isteklilerin mezkur Servise miiraca•tleri. 

Naf1a Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan ill : 

1 - Karadere sulamas1 hafrlyat ve sma! imalatJ, ke§if bedeli ( 36t,388) 
lira ( 30 ) kuru§tur. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rashyan per$embe giinii saat 11 de Naf1a 
Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap1lacakt!f. 

3 - istekliler ekslltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk i$leri 
gene! §artnamesi, fennt ~artname ve projeleri ( 18 ) lira ( 10 ) kuru§ 
mukabilinde Sular Umum Miidiirliigiind.en alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ~ebilmek ir,;in lsteklilerin ( 18,205 ) lira ( 55 ) kuru$luk 
muvakkat teminat vermes! ve eksiltmenin yapilacag, glinden en a?. 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekc;e ile 
Naf1a Vekaletine miiracaat ederek bu i$e mahsus olmak iizere vesika 
almalan ve bu vesikay1 ibraz etmelerl $arttJr. Bu miiddet i~inde vesika 
talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

5 - Isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten hir saat 
evveline kadar Sular Umum MUdiirliigiine makbuz mukabilind.P ver
meleri laZJmdtr. 

_ Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c 1842 • ( 3406 l 

Tesviyeci ve tornaCI almacakt1r 
Asker! Fabrikalar Umum MUdiirlilgiinden: 
Kmkkaledek:l fabrikam1zda ~a~tmlmak ilzere lyi tesviyecl ve tornaCI 

~~m~:a.~tJr. tsteklilerin lmtihanlan yap!lmak lizere Kmkkale Gn:p Mii
l"~u~u ile Ankara, izmir ve Zeytinburnu Silab Fabrikalanmtz Miidlir
u ennd.en bir.ille miiracaatleri, ' :1098) 

Erzurum Vila yeti nden : 
• 

1 - Beheri on kuru§ muhammen bedelli il~ yiiz bin aded parke ta$Ulill 
mubayaas1 kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

2 - !bales! 3/6/939 cumartesi giinii saat 11 d.e Hiildlmet konaii"t i~in
deki Daim! Enclimen odasmda yap1lacaktJr. 

3 - Muvakkat teminall 2250 lirad1r. 
4 - tstekliler bu i§e aid §artname vesaireyi her giin Daim1 Enciimen 

kaleminde okuyabilirler. 
5 - Taliblerin kanunun 2 ve 3 iincii maddesinde yaz1h vesikalarla 

birlikte teminat ve teklif mektublarm1 32 nci madde ve~hile ihale saatin
den bir saat evveline kadar Vilayet Daiml Enciimen.i Reisligine vermeleri 
Hlz1rndtr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3529 ) 

Mudanya Belediyesinden : 
• • 
1, Arayan Sermayeliler l~in Karh Bir Te,ebbiis 

Mudi!nyamn denize yirmi otuz metre mesafesindeki miinhat bir arazi 
parr,;as1 havuz - plaj tesisme mlisaiddir. 

Bursa halkmm yegane banyo ve sayfiye yeri oldugu halde yazm ekse
riya dalgah olan denizinden pek de istifade edilemiyen Mudanyada boyle bir 
tesisatm gok karh ve fayc!.ah olacag1 yap!lan etiidlerle anla~IlrnJ~trr. Bir 
bu~uk metre derinliginde gayet mlisaid bir kum tabakas1 bulunan bu arazide 
yap!lacak biiyiik bir havuz civarmt da su birikintilerinden kurtarmak sure
tile kabili istifade ve kJymetli geni~ arazi has1l olacakttr. Bu arazide otel, 
sabit veya portatif kirahk evler, kazinolar vesair tesisat viicude getirilmek 
suretile r,;ok geni§ bir varidat meuba1 elde edilebilir. 

Miikemmel bir asfalt §Oseden ba&ka §imendiferle de bagh olc!.ui(u, i~in 
100 bin niifuslu ve pek r,;ok da ecnebi ve yerli seyyah celbeden Bursanm bir 
mahallesi halinde olan Mudanyada asgari elli bin lira sermaye konmak sure
tile bu i§e giri§eceklere plaj, otel ve kazino ve kirahk ev yapmak ve l$letmek 
imt!yazt verilecek ve Belediyece birGok teshilat glisterilecektir. Taliblerirt 
Belediyemize tahriren veya ~ifahen miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 3530) 

Muhabere 
istanbul 

ve Miinakale Vekaleti 
Tramvay ve Tiinel isletmesi 

' 
Muvakkat idaresi Reisliginden : 

1 - idaremiz ihtlvacJ iGin satm almacak sabun, sicim ve k1rtasiye mal
zemesi 30/5/939 sal1 giinii Metro banmda pazarhk suretile ihale edi
lecektir. 

2 - Salin almacak malzemenin tahmin edilen bedeli 1820 liradtr. 
3 - Pazarhga i§tirak etmek istiyenler ~artname ile niimuneleri Metro 

hanmm 4 iincii katmda !daremiz Klrtasiye ambarmda giirebilirler. 
4 - Taliblerin 2490 numarah kanunda yaz1h ~artlan haiz olmalar1 ve icab 

eden vesalkle 136,50 lira muvakkat teminat1 vermeleri lazrmdlr. ( '3357) 

,_ __ CEMAL TEKiN LOKANT ASI ___ , 
Taksim meydam geni§leti!irken ylk!lacagml dli$linerek oradaki diikka

nrmtll:" Ylld1z sinemas1 kar~1sma nakledilmi~ti. Bu yeni diikkanda birQok 
masraf ve fedakarhklarda bulunmam1za ve apartJmanlarm altmd.a bulunan 
mutfak te§kilatmm 1slah edilmesine ragmen muhiti taciz eden mutfak 
kokusu bertaraf edilemerni§ oldugundan miinasib blr diikkan bulunc1ya. 
kadar lokantam1zm kapah kalacagm1 muhterem rnli$terilerimiie arzederi~. 

Kalorifer ve SJCak Su T esisat1 1 
Zooguldak Eregli Kiimiirleri 

i'letmesinden : 
!~Ietmemiz tarafmd~n Zonguldakta Karadon, Asma ve Caydamar mev

kilerinde in~a ettirilmekte bulunan i~~i yatakhane, yemekhane ve yJ
kanrna yerlerinin kalorifer ve sJCak su tesisatJ bir mliteahhide verilmek 
suretile yaptJrilacaktJr. 
1 - 'l'esisatm muhammen bedeli 97.045,50 lirad1r. 
2 - Fenni ve id.ari §artnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli, pro.ie ve 

resimler ( 10 ) lira bedel mukabilinde i~letmemizden almabilir. 
3 - Teklifler 5 haziran 1939 pazartesi glinli saat 15 e kadar Zonguldakta 

i§letmemiz Gene! Direktiirlligune tevdi edilmi$ bulunmasJ me~ruttur. 

~--------------------------~~ Askeri Okullara Talehe Abn1yor 
1 - 939 - 940 ders y1h i~in Kulell, Maltepe, B.ursa Askeri liselerile 

Konya ve Erzincan Asked orta okullarmm blitlin smtflarma, Klrtkkale 
San'at lisesinin 1. sm1file Kayser! Zencidere Gedikli Erba& Haztrlama orta 
okulunun 1. s1mfma talebe ahnacakhr. 

2 - Kabul ~artlar1 Askerlik $Ubelerile birincl maddede yazJ11 okul
larda mevcuddur. Ne suretle mliracaat edilecegini anlamak lizere istekli. 
lerin Askerlik $Ubelerine ba$ vurmalan laZJmd1r. 

3 - istekliler alfBgJd.aki yaz1h hususlar1 da goz iiniinc!e bulundur
mahdrrlar. 

A - Askerl okullara girmek lstiyenlerin mliracaatleri 1 hazirardan 
10 agustosa kadar kabul edilir. Asker! liselerin yalmz III. sm1flan iQin 
se~me SIDV>U 15 agustosta ba$1ar. 20 agustosa kadar devam eder. Lisel~rin 
diger sJmflarile orta okullarm blitiin sJmflan ve san'at lisesi I. sm1f1 iGin 
seGme smaVl 1 ey!Ule kadar devam eder. Smav neticeleri bu tarihten bir iki 
giin sonra ilan ve kabul edilmi$ olanlara teblil(at yap1hr. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erba$ baztrlama orta oku
luna almacak okurlarm seGme smavlar1 1 eylO.lde ba~hyacaktrr. 

C - isteklilerin kay& kabul kag1dlanm miimkiin mertebe k!Sa za.. 
m~da tamamlamaya _Galt$:'1alan ve tamamlanan kagJdlarmm Askerlik $U· 
besmden girmek lstedtklerJ okula vaktile giinderme i$ini takib etmeleri ve 
okuld~ ~agmlmachk~a hi~ bir lsteklinin okulun bulundugu mahalle git
memesJ lanmdtr. Sarki Anadolu ve Orta Anadolu halla Erzincan orta oku
luna, Garb! Anadolu ve Trakya halkmm da Konya orta okuluna almmalan 
esas oldugundan bu suretle m.iiracaat edilmesi laz1mdJr. 

_ D -. !steklinin Asked okula girinceye kad.ar yo! la~e ve okulun bulun
dugu ~eh1rdekl otel sair her tiirliimasraflan kendisin~ aiddir. Okurun v~lisi 
tarafmdan bu masraflarm temin edlldigi Askerlik §ubelerince tahkik olu
nacaktrr. 

4 - htekll okula kabul edilmedigi takdirde hi~ bir hak iddia edemez. 
Okullar yat'!' ve parasJZd!f. Talebenin ia$esinden ba~a l(iydirilmesi teGhi
zatl okulra a1d oldugu gibi ayr1ca her ay bir miktar maa~ da verilir.' 

5 - ~skeri Iiseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenle> mlisabaka 
smav~?a grrerek kazand1klan takdirde Asked Yiiksek Miihendis yeti$tiril
mek uzere Avrupaya tahsile gonderilir. • 1004. ( 3413) 

UMUMl MAGAZALAR 
Tiirk Anonim ~irketinden : 

istanbulda kara ve deniz vas1talan glizergaiunda ve &ehrin ticaret 
merk~zl~r;ne. yalun semtlerinde, depo olarak kullamlmak ilzere kargir 
ve bu:l:'_uk bma ~eya mlisaid §eraiti haiz arsaya liizum basil oldugun
dan boyle gayrJmenkulleri olup satmak veya uzun miiddetli kirnya 
v7rmek lsti;yenle.rin 5/6/939 tarihine kadar Ankarada Umum! Magazaiar 
Tiirk Anomm ~l!rketi Umum Miidiirliigii.ne son teklif ve $artlaruu tah-

riren bildirmeleri ililn olunur. 

Na,f~~ ,rr ,V ~k~teliPd~n : ' ' 
Eksiltmlye konulan ~ : 

1 - _ Horsu~u. ~ Nazilli sulama kmalile Pirlibey sulama kanalma su 
ver~:k .. 1;'-Zere bu~~ .Mend.eres nebri iizerinde in§a edilecek olan Feslck 
regulatorJ!e Akedugu m§aatl ke§if bedeli • 431,787 • lira • 45 • kuru~tur. 

~ -. Eksiitme 20/6/939 tarihine rashyan sah glinii saat 11 de Naf1~o 
Vekaleh Sular Umum Miidiirliigii. Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yaptlacaktJr. 

~ - istekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk 
l§len ~;te:'le §artnamesi. fenn! ~artname ve projeleri • 21 • lira • 60 • kuru§ 
mukabtlinde Sular Umum Mlidiirliigunden alabilirler . 

4 - Eksiltmiye girebilmek ir,;in isteklilerin • 21,021 • lira • 50 • kuru~
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapilacai(t gi.i!lden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunm vesikalarla birlikte bir dilek:Ge ile Nafla 
Vekaletine miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak ilzere vesika almalan 
ve bu vesikayt ibraz etmeleri &arttrr. Bu mliddet il;inde vesika talebinde bu
lunmJyanlar eksiltmeye l$tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublarm1 ikinci madedde yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Mlidiirliigii.ne makbuz mukabilinde ver-
meleri lazirnd1r. · · 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. • 1840 • ( 3404) 

GONON EN MOHiM KiT ABLARI 
HUSEYiN CAHiD YALCIN: Cihan Harbinin $arka aid kaynaklat~, 

75 Kr. - FA!K SABRi DURAN: !nsanlar alemi. 350 resmi ihtiva eder, 
150 Kr. - FALiH RIFKI: Taymis Klyilart., 60 Kr. - GALiB KEMALi 
sq~EMEZOGLU : 1nsm ve Totaliter Devlet, 50 Kr. - ABDttLHAK 
HAMID : Makber, 50 Kr. - JUL VERN : Ay etrafmda seyahat, 50 
Kr. - JU'L VERN : Arz'd.an Ay'a seyahat, 50 Kr. - M!DHAD TUNCEL: 
Terciime nasil yap1hr, 25 Kr. - M. BEHCED YAZAR: Edebiyatc;J
larJmJz ve TUrk Edebiyatt, 150 Kr. - HAL!D FAHR1 OZANSOY: 
Edebiyat~!lanmtz ger,;iyor, 50 Kr. - MiDHAD SADULLAH SANDER : 
Tatbikath Gramer, orta mekteblerin bir ve ikinci smtf!arJ i~in ),pJ.,p•' 50 Kr. 

KANAAT 

Siimer Bank 

ingilizce Bilen 

KiTABEVi 

Umumi 
Miidiirliigiinden : 

Daktilo' Almacak 
Karablik Demir ve Celik fabrikalamruzda istihdam edilmek lizere inl(l· 

lizce bilen dort dakti!oya acele ihtiyac vard.tr. Kendilerine iktidarlanna giire 
120 liraya kadar iicret ve aynca 15 lira mesken tazminab verilecektir. 'l'ahb 
olanlarm derhal Ankarada Umum! Miidilrllik Personel ~ubesine ve istan
bulda Slimer Bank istanbul $ubesine mliracaatleri. • 1907 • ( 3546 ) 

~nakkale Belediyesinden: 
1 - Canakkale Belediyesi elektrik ve su makinelerinde teslim dok

san bin kilo mazot 20 giin miid.detle ve kapah zarf usulile eksiltmiye 
konulmu§tur. 

2 - Beber kilosu 8 kuru~ 39 santim hesabile muhammen bedeli 7551 
lira olup muvakkat teminat1 566 Iiradtr. 

3 - Eksiltme 6/6/939 sah gilnii saat 14 te Belediye Dairesinde Encii· 
men huzurunda yap!lacaktrr. 

4 - 1steklilerin bu i~e aid ~artnameyi istiyenler Belediye Muhasebe. 
ciliginden parastz olarak verilir. 

5 - 'l'eklif mektublaruim ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 
makbuz mukabilinde verilmesi posta ile giinderilecek teklif mektublarmm 
mezkur saate kadar yeti:;tirilmi~ olmas1 !iartbr. 

6 - Eksiltmeye i$tirak edebilmek i~in isteklilerin kanuni evsaf1 haiz 
bulunmalan ilan olunur. ( 3537 ) 
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ile Sabah · Ogle - Ak~am her yemeld:en sonra giinde 3 defa muntazaman di~lerinizi fir~alayiniz 

SIRT. GOGOS 
KAL<;A-ARKA 

BEL 

ROMATiZMA 

• LUMBAGO 

• SiYATiK 

• ve biitiin 
agr1lara 

merhemi ile masaj yapm1z. 

SANCILARI DAiMi ve CABUK GECiRiR 
Matbuat Umum Miidiirliigiinden : 

Matbuat Umum Miidiirliigii 1939 mali ylli zarfmda basbracag1 Aym 
Tarihi adh kitablan 18/5/1939 dan itibaren yirmi giin miiddetle kapah zarf 
usulile eksiltmiye koymu~tur. 

1 - Beher formanm muhammen Juymeti yirmi be$ lirad~r. 
2 - Muvakkat teminab 787 lira elli kuru~tur. 
3 - Eksiltme 6 haziran 1939 sah giinii saat on be§te Umum Miidiirliik 

binasmdaki Komisyonda yapllacaktlr. 
4 - :;;artname Umum Miidiirliikte ve !stanbuldaki Matbuat ~efliginde 

giiriilcbilir. 
5 - Talib olanlar yevmi mezkUrcl.a 2490 say1h kanunda yaz1.h vesaikle 

miirr.caatleri. • 1871 • ( 3464) 

<;U'nku ASPiRiN senelerdenberi 

her ti.irlu sogukalgmhklanna ve ag· 

nlara kar~t fesiri ~a!?maz bir ila~ 

. oldugunu isbat etmi!?tir. 

A s·p i R i N rn ·tesirinden emrn ormak iccin 

lutfen tS markasma dikkat .ediniz. 

Elektrik 
Milas . Kiilliik 

Tesisab 
Kiilliik Nahiyesi 

Koyii Muhtarhgmtlan : 
Koyiimiizde insa edilecek elektrik tesisah bir ay ic;inde pazarhkh yap

\mlacakhr Talib olanlarm hergiin Kiiy Od~sma miiracaat edebilecekleri 
iliin olunur. ( 3592) 

Bir tecriibe kifidir ! 

BASUR MEMELERiNi 

PAll 

ile tedavi ediniz. 

Harb Akademisi Sabnalma Komisyonundan : 
Harb Akademisinde mevcud 44 kalem ve 23875 metre eski filim sa

tllacaktJr. 
Bu filimlerin slkleti 165 kilo 830 gramdtr. 
Satm almak istiyenlerin 31 may1s Gar,.amba. giini.i saat 11 de Harb 

Akademisi Satmalma ;Komisyonuna mi.iracaatleri. ( 3629). 

Anadolu Tiiccarlanmn 
Nazan Dikkatine: 

Her tiirlii kadm sa~lann1 be~ 

saniyede k1vuan yeni icad 

Otomatik Bukliir 
Sa~ aleti i~in Anadoluda balen 

acentemiz bulunm1yan yerlerde 

ACENTE ARANMAKTADIR. 
taliplerin Beyoglu Galatasaray Tii· 

tiincii ~1kmaz1 No. 3 S. ¥nyiiz 
miiessesesine miiracaatlar1 

Band1rma asliye hukuk hakimligin 
den: 

Hazinei maliyeye izafetle vekili Hiis
nii Ozbck tarafmdan Fransada yiiksek 
miihendis okulunda talebe iken oradan 
aynld1gt bildirilen ve BandLrmada fo -
tograf~• Cevdet yamnda evvelce ikamet 
ettigi anla~J.lan Hasan Ferid aleyhine a
~J.!an alacak davasmda ilk tebligat ya -
p1ldJ.gJ. halde mahkemeye gelmemesi se· 
bebile !(lyab karan verilerek eski adre
sine gonderilmi§se de okuldan aynldigJ. 
bildirilmi§ ve halen ikametgah1 buluna
mam•§ oldugundan ilanen !(lyab karar!
nm tebligine karar verilerek muhake -
mesi 19/6/939 pazartesi giinii saat 10 a 
talik o1undugundan o giin Bandmna as
liye hukuk mahkemesine gelmesi veya 
bir vekili kanunl giindermesi, aksi tak
dii·de muhakemenin !(lyabmda devamt
na karar verilecegi g1yab ka.rari tebli
gine kaim olmak iizere keyfiyet iliin o
lunur. 

• Morena Clara • filminde 

imperio Argentinonun 
okudugu 

275071 _ El ~ia que. naci yo 
AI P1e del lunonero 

275072 _ Ech~le guinda al pavo 
Mar1a del Garmen 

ve 

T ANASA Reviisiinden 
en giizel Tangolan 

275070 _ Drum-Bum, Tango 
A fost cea mai Fru
moaso noapte - Tanl(o 

PLAKLARINDA 
Sab~a ctkrm~br. 

1;l i§li Niifus memurlugundan: 
1;li~li Kocamansur S. 29 No. da oturan 

ve Kumkap1 Lalahiiseyinpa§a M. Ha . 
vuzlu S. 30 H. 16/96 da kay1dli !sak kiZI. 
Luba, ihtida ederek Beyoglu Miiftili -
ginin 60 say! ve 1/3/939 giinlii ihtida -
namesile ismini Leyla olarak degi§tk -
mi§tir. 

Sahhk ve Kirahk ev 
Kad1kiiy Miihiirdar caddesinde 

76 numarah 3 salon, 11 oda, geni§ 
bah,e, yangm tertibatile beraber 
miiesseselere de elveri~lidir. Miira
caat: Kad1.kiiy • Pazaryolu Vehab-

bev S. No. 8 

Yazhk 
Ayakkap

lan 
en son 

Y enilikleri 

lsvi~re 

BALLY 
ve yerli 

PACiKAKiS 
Kundura magazalarmda 

Dr. HORHORUNi ) 
Hastalaruu ak§ama kadar Sir· 

keci Viyana Oteli yanmdaki mua
yenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 

[

Dr. CEVAD SARGIN -] 
ild hasta!J.klan miitehasslSI 

Ankara caddesi No. 47 
Her giin 16 - 19 a kadar -

Sahib "" B~uharrlrt: Yunu• Nadi 
Umuml tte§1'1!1atl ll!are eden Ya21 lflerl 

Mildara: Hikmet Miinil Ulgen 

- Saytn Bayan hangi 
kremi kullan•yorsunuz? 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
Elbette haYJr. Ciinkii bu Gok iiziicii l'l yalnlZ memleketimizde degil, 
h\itiin diinya kadmlart arasmda bir mesele ohnu&tur. Bu hmusta 
t>arisin en biiyiik devlet hastanelerinde vazifedar olan eild miitchas
SISI Doktor D E B A T ~oyle diyor: 

•- BirGok gene kadmlann biitiin itinalarma ragmen yiizlerinde 
vaktinden evvel BURU$UKLUKLAR, <;iLLER, LEKELER has1l 
oldugunu goriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat eden ve 
aralarmda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da bulunan 
hastalar iizcrinde, yapbgtmlZ etiidler bize gostermi~tix ki: Giizellik 
kremleri ekseriya btt hale sebeb olmaktadJr. Zira her gtizellik kremi 
s1bhl evsaft haiz dei:ildir.• 

Buna kar'I iNNOXA SUTU kullamniZ. 

1 N N 0 X A S U T U Gilleri, Jekel eli. burusu klan giderir. Geceleri yatmazdan evvel i N N 0 X A 
S U T U ile temizlenen cild, makyajm biitiin ~art! anm kabul eder. Her hangi bir kremi kullanusamz, 

kuUanmlZ, elverir ki gece yatarken i N N 0 X A S U T U ile cildinizi siliniz. 

t N N 0 X A S U T tl' Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadm her ak&am 

i N N 0 X A S U T U ilc Islahlmt~ bir pamukla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

i N N 0 X A S tl' T tl' btitiin parfiimorilcrde ve tanml11l~ eczanelerde bu!unur. 

~nakkale Belediyesinden: 
1 - Canakkale elektrik santralmda teslim 400 ton somikok komiirii 

20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konmu,.tur. 
2 - Her tonu 26 lira 5 kuru• hesabile muhammen bedeli 10660 lira 

olup muvakkat teminall 800 liradir, 
3 - Eksiltme 6/6/939 sal! giinii saat 14 te Belediye dairesinde EncU

men huzuruncl.a yapJ.lacaktJ.r. 
4 - !steklilerin bu i'le aid ~artnameyi istiyenlere Belediye Muhase

beciliginden parasJ.Z olarak verilir. 
5 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene 

makbu~ mukabilinde verilmesi pasta ile gonderilecek teklif mktublarmm 
mezkur saate kadar yeti§tirilmi~ olmas1 ve zarflarm miihiir mumile kapa. 
tilm1~ olmas1. ~arttJ.r, 

6 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek i~in isteklilerin kanuni evsa£1. haiz 
bulunmalan m.n olunur. ( 3536 ) 

SA<; EKSiRi 

I 

omoJen 
SaGian besler, koklerini kuvvetlen· 
dirir, dokiihnesini iinler, kepekleri. 

ni giderir. 

iNGiLiz KANZUK 
ECZANESt 

Beyoglu - istanbul 

• 0 

lzm1r Belediyesin den : 

BAKER magazalarmm sathi:t 
kostiim ve pardesiiler, emsalsiz 

bir bi~imdedix. 

SAG LAM 
SIK 

ucuz 
Hali haZJrda piyasam1.zm en zen
gin c;e$idleri, her yerden ucuz fiat 
ve miisaid ~artlarla satllmaktad1.r. 

Sabel aramyor 
Almanca bilen bir satl§ memuruna 

ihtiyac vardtr. Ankarada Akba Kitab
evine miiracaat olunmas1. 

Satll1k Ko~k 
Feneryolu ile KlzJ.ltoprak arasm

da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bah,e i~inde 12 oda!J. ye
ni kargir kii§k sab!J.ktlr. Bir katJ. 
aynca kiraya veriimege elveri§lidi.r . 

Gormek i~in cumadan maada her 
giin saat 13 ten 17 ye kadar i'inde
kilere miiracaat. 

f 
Dr. Suphi 'enses '\. 

draryollan hastallklan mUtehasslsJI 
Beyoglu, Y.Jd,z sioemas1 kar~!S! Lek·l 
ler apart1man. Fakirlere paras!Z 

---- TeL 0942 ----~~~ 
r •• Ehven fiatla 

Acele sat1hk ah~ap hane 
lki boliik ve sekiz oday• muhtevi 

derunu mu~amba dii§eli, mutbah 
iki tulumba bir sarn1~ ve m•ktar1 
kafi bah~esi vard1r. l~indekilere 
miiracaat .. 

I Aksaray Horhor hamam sokak 27 
No. bane. --------Garaj santrah vapJ.!acak 75,000 lirallk kisrnJ. Ba~miihendislikten 3 lira 1•--- D 0 K T 0 R ---1:11 

yetmi~ kuru~ mukabilinde tedarik edilecek kesif, proje ve sartnamesi vee- N I $ A N Y A N 
hile vahidl fiat esast iizerinden kapah zarfh eksiltmeye konmustur. Mu-
hammen bedeli yetmis bes bin lira olup ihalesi 6/6/939 sah giinii saat 17 Hastalanm her giin ak§ama kadar 
dedir. 2490 saYlh kanunun tarifab dahilinde hazJ.rlanm~s teklif mektublan Beyoglu Tokathyan oteli yanmda 

Mekteb (Balo) sokak 35 No. h muaillale l(iinii azami saat 16 ya kadar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat 
yenehanesinde kabul ve tedavi eder. 

teminatJ. bes bin lirad~r. •••••1!11111~(~3:20~5~)~.::::::::T~·~•,:•;•:.,.:•~====: 
Evinizde ne~'e ile vakit gecirmek ••• 
Evinize biiti.in diinya haberlerini almak isterseniz ? 

Radyolanni tercih ediniz. 
Sab§ yeri : Beyoglu lstiklal Caddesi No. 34 

A R 3 i M i D i S Muessesesi T. A. 3. 


