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ispanya lllktmetı Asilerle aa· · ı 
ıa,mak yolaaa araştırıyor 

Bunun için bir hükumetin tavassut etmesini istemiş! 

Fransa ispanyaya müsadere edilen Alman 
tayyarelerinin iadesini tavsiye ediyor 

-------------r· 
!!:ttada bir t 
Dünya siyasasına 
top,.u bir bakış 

Jlontrô nıukauelesınitt 

~~: --' Mon:rö m~~velesinin boğazlan tah-
ltizxı ve pyrı askeri mıntakanm i§gali 
lıt.kkınd:ki hükmü imzadan itibaren 
llıer'iyet mevkiine girmi§ti. Boğazlar - ~ 

dan ge!j~ck ticaret ve harp gemileri -== ---_--== 

ilin tabi bulunacakları rejim hakkındaki 

ltladdeleri ise ağustosun on be§inden, ===--= __ = 
nni bugünden itibaren tatbik edilmeğe 
btııanacaktır. Bu maksatla hükitmetçe 
itap eden tedbirler alınmıştır; eski bo · g 
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hzıar komisyonundaki evrak da yine = 
bu i§le alakalı olmak üzere dış işleri ba- Madrid yolunu tuttuğu haber verilen J Müsabakamız 
\anlığında te•"il edilen hususi bir bü- G l F k = 

5'- ,enera rarı ·o : . 1. il b k · b l 
toya devrolunmuıtur. : Resım ı m sa a amıza aıt a va-

Lizbon, 14 (A.~.) -: Raai<?. Cl1:1~: ~ rakalarının gönderilmesi müddeti 
Boğazlar mmtakasmda yeni Mon - i~i bir menbadan aldı.gmı.. ~oyledı~ı ~ bugün bitmektedir. Fakat Anadolu-

trö rejiminin bu suretle tatbik ediline · b r haber~ atfen Madrıt ~u~u.metinın § dan yapılan bazı müracaatlar üzeri• 
h baılanması dıt ıiyasa bakımından ecnebi bır hükumetten lhtılalcılarla s ne uzak yerlerden gönderilecek ce
devlctin itibarını arttırdığı gibi boraa- hilküm~t arasında ~vassutta. bulun- ~ vapların gelmesini de temin için, bu 
daki eshamı da yükaelmittir. Bilhana masını ıstemlg oldugunu blldırmekte- i müddeti 22 ağustosa kadar uzattık. 

dir. . . ~ Gelen cevapların tasnif ine baebm-Cuınuriyet Merkez Bankaaı hisselerinin Radıo Club, BadaJozun bu .sabah ; dığı için netice ay sonuna doğİ"Q 
(fSs), (70) liradan (81) liraya kadar ihtili.lcılar tarafından zaptedilmesi ~ ilan edilecektir. 
a.L--11 sadece Montrö zaferi ile bo - muhtemel bulunduğunu haber vermek i 
.-ıwı t.ecljr. : 

r ..,Y[hVMWlfit.~~,-.-1'\4": •t!JliiiM ..... ·~WUili 
iWI ptin-'tedir. re mı r. h 

Halbuki Tilrkiyede dnlet elhaldi MADRtTE GÖRE VAZİYET ::: m1Z8 8Zlf 8DJDJZ i 
ken Anupanın bir çok yerlerinde, Madrit, 14 (A.A.) - Hilkumet ncz-u=•••••••••••••ll 

Fransa gibi ıimdiye kadar malt dinde müşavir olarak çalışmakta olan 
'ıbniyet bakımından birinci derecede B. tndalecio Orieto, Hnvas ajansı mu- ------------------

telen yerlerde devlet eshamı bilakis habirine §U beyanatta bulunmuştur: O ·ı 'ı Kuru 11 ı J ı Savaşmanın sonu hakkında nikbi-
~etini mUtemadiyen kaybetmekte • nim. F~at bu savaşmanın uzun sür-
lir. Bunun sebebi de bu memlekette mesi muhtemeldir. Bir harbin kısa 
"t ve sol partiler arasında mevcut o- sürmesi isteniliyorsa uzun sürecek 
lan •iddetli mUcadelenin bUyUk bir re- bir harbe hazırlanmak gerektir. Şuna 
J ~ kaniim ki iki muharip taraftan han?"i-
iın buhranı halini almasıdır. si havalara hakim olursa galebe onda 

Aaım U• kalacaktır. Ancak şurasını unutma-
(Sonu: Sa. ! Sa. 1 J (Sttnu Sa. 2 SU. 3) 

Bu da yeni bir reklam mı? 

Cim Londos birdenbi're 
'l'unanistana gitti! 

~ivayet muhteliftir: Kaçll diyen
ler de var, gelecek diyenler de .. 
Ciuı Lon-
dos'un 
~apara 

l>inerken 
binarlıya 
IÖnderdi-
fi bir 
haberi 
Dinarlı 
Yunanlı 

Profesör Gize 
şehrimizde 

• 
Profesör Kuruitagtla 
çok mühim bir 
mevzudan bah•edecek. 

Alman proluörii Bay Gize 
Yakında açılacak olan dil kurul

tayına iştirak için Avrupadan profe. 
sörler gelmeğe başlamıştır. 

Dun şehrimize gelen meşhur Al -
man profesörü Gize ile Kontinantal 
otelinde görüştük. 

Gayet güzel Türkçe konuşan P"O
fesör diyor ki: 

"Memleketinize tekrar- geldiğime 

çok memnunum. Ben buraya bir ke
re 36 yıl önce gelmiıtim. Altı ıeM 
burada bulundum. Umumf harp ,,_ 
ralarında Darülfünunda Ural Altay 
dUlerl müderrlai idim. Harpten son
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Bu kupondan ycdisinJ blrik-1 

tiren okuyucum\1% KURUN doa 
toruna kendini paraaı.ı muaye · 

ne ettirebilir. 1 
....................................... -..-.. 

Boğazlarda 
Memnu mıntaka ve müstahkem 

mevkiler tesbit edildi 
Dün vilaqetle toplanan komisyon raporunu Pa

zaı tesı günü Başvekilimize verecek 

Dünkü toplantıda bulunan delegeler. 
Yeni Boğazlar mukavelesinin bu. çıkış şartlarını tayin ve tes)>it etmek 

gllnden itibaren tamamile tatbik mev. üzere dün saat on altıda vilayette bir 
kfine girmesi münasebetile Boğazlar. toplantı yapılmıştır. 
da ayrılacak memnu mıntaka ve müs.. Bu toplantıya dün s:ıbah Ankara .. 
tahkem mevkilerin yerlerini ve giriş (So11u Sa. ! Sü. !) 

Eskrimcilerimiz dün 
rakiplerile karşılaştılar 

At yanılanna ılk gıren süvarimiz teğmen Saim Polatkan 
bakalannda bir ( Bardespa) a,arken 

Berlin, 14 (Olimpiyatlardaki arka-f ve antrenmanlarını yapmış buluna
dqımızdan, telef onla) - BugUn es- yorlar. 
krimde ferdi müsabakalara başlanıl- DÜNKÜ MüSABAKALARDA 
dı. Bizden Enver, Cihat ve Orhan iş- BugUn yapılan olimpiyat milsaba· 
tırak ediyordu. Enver karşılaştığı Al- kalarmdan erkekler arasındaki aut 
man ve İsviçreliyi iki rakibini yendi. Ustu 100 me..tre yüzmede birinciliği ve 
Fakat gerek Enver, gerek diğer iki es- ikinciliği Amerika, üçüncülüğü de Ja· 
krimcimiz yaptıkları öteki maçların ponya almıştır. 
çoğunu kaybettikleri için tasfiyeye uğ Kadınlar arasındaki 100X4 yüzme 
radılar. bayrak yarışında Holanda birinci, Al-

BtNlcıı..tK :MÜSABAKALARI manya ikinci, Amerika da UçüncU gel
miştir. 

Binicilik müsabakalan devam et
mektedir. Bugünkü müsabakalara iş
tirak etmek için evvelce kaydedilmiş 
olan atımızın, dün bildirdiğ'im gibi. 
ölmesi yüzllnden, bugünkü müsabaka· 
lara girmedik. Yarın (bug-ün) milsa
bakalann Uçilncü ve son günUdilr. Bu 
son müsabakalara süvarilerimizden 
teğmea Sadi girecektir. 

Ayın on altısmda (yarın) ,mmet
lerarası kupa için yapılacak olan fer
di ve avrı binicilik müsabakasına gi
recek olan sU\'arilerimiz hazırlanmıR 

Su topunda Amerika ile Almanya 
2-2, İngiltere ile Avusturya da 3-3 
berabere kalmışlardır. 

NORVEÇ FUTBOLDA üçONCU 
Futbol ma~larında Norveç takımı 

Lehistan takımına 3-2 galip ge1erek 
olimpiyat UçUncUsU olmuş ve "brons 
madalyavı kazanmıştır. 

AMERİKA BASKETBOL 
SAMPlYOl\"U 

Basketholda Amerika. 19-8 Kan• 
dav:ı mağlup ederek olimpiyat baske~ 
bol şampiyonu olmuştur. behlivanın 

bu yeni 
teklif ini de 
kabul etti 

ra gene geldim. Evvelki •ene ikinci --------------------------......_ __ 

kurultay toplandığı %aman tekrar ç J k kl • 
gelmişoltluğumiçinbudefadördün- avuar e .me erı 
cil bahtiyarlığa nail oluyorum. Ben 

(?'G.Z'IM 6 ~) Dlnmfı Melımd ~ Çim Londoe 
'::,.7"';: ::;0d':o14":. ~""'""an Ekmekçi Fırınlarında Pişiril mi yecek 

, (Bonu: k 1 811. l) .(Yazısı 3 ilncil sayıfacbi) 



'-!!!!!!!!!!!!! 2 - KURUN 15 AÖUSTOS 1936 !"!""!"""!1"'!!!'!!!!'"--""'!!"!-~~~~--------------~~~'""'!!!!!!!!!!!!'"!'---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"---mll'!!!!!!'-'!!!!!!"!'_....._!!!!!!!!!!~~~!!!"'""!!!!!!!'!""'i!!!!~~ 
-------~ 

Haftada bir: Boğrav .. ,~~.a'r'~,·~.J ispanya isilerle anlaş- 1 Gezinti 1 er : Dünya siyasasına .. ,.... ·~ ~ 

toplu bir bakış ::~bf:.;~:::~~==!~n~i:.ı~=~:- mak yolunu araştırıyor ~~:ldu~r!g'~.:,~:: .. 
lllsı gam l ıncıtteJ yaset etmiştir. Dünkü toplantıda a- ::r 

Fransada Vaziyet: lakadar daiı·eler murahhasları ile (Vstyanı ı ınc1de ; dirmektedir. General Farnconun Gır· da sayılalarına göz gezdiririm 
Fransada halk cephesi hükumeti he

nüz iatiluar bulmuş görünmüyor. Bu 
bükfunet mevkiinde durabilmek için bir 
taraftan sol partilere dayanmakla bera· 
her öbür taraftan kapitalistlerin yar • 
dnrunı istiyor. Bunun için onlara: 

emniyet genel müdürü Bay Şükrü de mak lazımdır ki İspanyanın harp mal· nata mmtakasmda idare ettiği hareke Merak ettiğim için değil. oralarda 
b ı t Zemesl. un· al edebilecek olan bu"tün mm tin şiddeti önünde halkçı cephe milis· ı-

u unmuş ur. ırak kere dokunulacak, yazı .. takaları hükumetin kontrolü altında· leri bozguna uğramışlardır, :r 
Komisyon dün memnu mınt"ikalrm dır. Söylendiğine göre asi kolları Gua cak ~eyler bulunur da ondan. 

~yin ve tahdidi ile meşgul olmuş, bu lspanyanm şimalindeki ihtilalcıla· dalajaraya varmış ve Madrit yolunu Diin de gene böyle bir feY giT 
arada komisyonun bundan ene] An. rm mühim.matları yoktur. Bu sebepten tutmuşlardır. 
karada yaptığı toplantılarda tanzım dolayı General Franko, silah ve mü- INGILTEREDEN BiR ÇOK züme ilişti. Çama~u gibi tekttt• 
edilen bir harita da tetkik edilerek himmat fabrikalarının bulunmakta ol- TAYYARE GlTT I ye girmiş kadınlar parali.n ha· 
çalışma bitirilmb;tir. 

Komisyon raporunu .pazartesi gü. 
nü Ba~vekile verecektir. Memnu mm-

- Lcon Blum hükumeti kapitalizm 
rejiminin son müdafiidir. Şayet bu hü • 
kUmet muvaffak olamazsa Fransada ya 
bolşevizm İ§ başma gelecek, yahut dik • 

taka ve müstahkem mevkilerin netatörlük kurulacaktır. Bolşevizm ka • 
releri olduğu ya bir kanun veya Vepitalizmin sonu olacaktır. Şayet dikta· 
killer Heyeti kararı ile ilan edilect!ktörlük ~urulursa o da şimdiki halk cep· . 

h • h"'kA- 0 d • d k • l" tır. esı u uwetin en zıya e apıta ıst - S h"I hh" "d · d B w 1 . . . . a ı sr ıye ı aresı e ogaz ar. 
len hımaye edccektır. Şu halde kapı - d •t k ·1 h kk d k" . . an transı geçece gernı er a rn a ı 
talızmın menfaati bugünkü hükumeti h""k"" 1 • d"" d 

k d 
u um erı un gece yarısın an sonra 

tutnıa ta ır.,, b"k b l 
T d bi d.

1 
k 

11 
tat ı a aş amıştır. 

arzın a r ı u anıyor. 

Leon Blum hükumetinin programı· 7Jngı· ıı·z Kra Jı 
na gelince, bunu şu suretle hulasa ede • 

biliriz: v Bır Yunan prensesi 
Mi.lletler arası münasebetlerde Mil· 

Jetler Cemiyetini kuvvetlendirmek, bu ile mi evleniqor 
yoldan Avrupada kollektif emniyet re· Atiı;ı.a, 14 (KURUN) - Burada şa· 
jimi teıiı etmek, sonra terici olarak yi olan bir habere göre İngiliz kralı 

VIlI inci Edvard'ın Korfuda kral II in· 
teılihatı tahdide doğru gitmek, sulh ci Yorgi'yi ziyareti kralın kızkardeş· 
için tehlikeli olan muahedeleri Millet • !erinden birile evlenmek meselesile a· 
ler Cemiyeti paktı ahkamı dairesinde likadardır. Malfun olduğu üzere, ln
deği§tinnek... giliz kralınım kardeşi York dahi iki se 

Fakat son günlerde İspanyadaki si· ne evvel Yunan prenseslerinden Mar· 
ya ile evlenmişti. Bu itibarla, bu şa· 

yaıi vaziyet Fransa için de tehlikeli bir yiaya ehemmiyet verilmektedir. , 
şekil almağa başlamıştır. Şayet İspan • Diğer taraftan, kral Yorgi'nin kız
yada diktatörlük cereyanı galebe eder- kardeşlerinden ikisi de bugün Korfuya 
ıe şimdi sol partilerin idaresinde olan hareket etm işlerdir. Bu da şayiayı kuv 
Fransa üç taraftan diktatörlükle idare· vetıendirir mahiyettedir. 

teri ile çevrilmiş bulunacaktır. Bu iha· T.u·· rkı· ye ı· ıe 
ta hareketi neticesi olarak belki Fran • 
sada sol partiler idaresi aleyhine dikta· J 
törlük taraftarlanrun hareketini mucip a pon ya 
olacaktır ve eğer Fransada dahi dikta - "Asyanın iki diregı"' • dir" 
törlük galebe ederse Fransız - Sovyet 
paktı bozulacaktır. Fakat Fransa ile lzmir, 14 <A.A.) - İncelemeler 
Sovyet Rusya arasındaki dostluk bağ- yapmak üzere şehrimize gelen Tokyo 
fannln çözillmesine mukabil bu mem- Türk ve isJam enstitilsU direktörü 1/e 
leketin İtalya ile Almanyaya karşı 0 • üniversite Şark tarihi profesörü B. 
lan münasebetlerinin salah bulacağı bel- l{oji Epado gazetecilere demiştir ki : 
li degildir. "A.c;ıya iki sütun üzerine kurulmuş. 

ispanyada vaziyet: tur. Ak.~yı artktaki sütunu Japonya 

Birakç gündenberi İspanyada ihti • Yakm Şarktaki sütunu Türkiyedir. 
lilcilerin kuvvetlendikleri anlaşılıyor. Bu iki memeleket Asyanm iki direği. 
General Franco'nun idare ettiği asi kuv- dir. Bütün Garp asıl ışığını bunlar
vetlerle general Mola'nrn kumanda et- dan almaktadır. 

.J.ıponyada üç yaşındaki çocuklar. tiği ihtilal kuvvetlerinin ilerliyerek bir· 
dan itibaren bütün Japon milleti Ataleımeleri bu tarafta kat'i zafer ümit -
türkü tanır, onun hakkında tasavlerini arttırmıştır. 

Asilerin elde ettikleri bu muvaffa • vur edilmiyecek bir sevgi taşır. ve o
nun büyük kudreti ve 1'ürkiyeyi ne kiyetlerde Almanya ile ttalyadan ge • 
kadar alakalr bir hamle !le kurtardığL len tayyare kuvvetlerinin tesiri büyük· 
nı bilir. Atatürke karşı olan hürme. tilr. (Daily Telegraph) gazetesinin ver-
timiz ve sevgimiz onun Asyanın do. 

diği malOmata göre general Franco'nun 
ğıırduğu en büyük dehalardan olu. ordusunda (20) Junkere nakliye tay • 

( 
. şundandır.,, 

yaresi ile S) tane avcı tayyaresı ve ----------------
(6) İtalyan tayyaresi vardır. Bu tayya· Kır balosu 

Ağustosun 19 uncu çarşamba günü 
akşam; Yalovada Büyük otel gazino. 

relerin kimler tarafından idare edildiği 
mal<lın olmamakla beraber (Sevil) de 
(6) Alman ve (12) İtalyan pilotu bu • 
lundufu bildirilmektedir. ~~n~a Hariciy_e V~ki~i Dr-_ T_~vfik. 

Bununla beraber asilerin hükfunet Ruştu Arasın hıma~esınde bilyuk hır 
kuvvetlerine kartı elde ettikleri muvaf- kır ... balo~u verilec~ktir .• Şehrim.izin 
fakiyetin mutlaka kat'i zafere ereceği resmı, sıy~<11, ve tüc:arrı ~a~af~llne 
iddia edilemez. Çünkü general Franco menBl'.P yuksek şahsıyetlerın !Ştırak 
bir kaç gUn evvel (15) ağustosta Mad· edeceklerini haber a~~ığımız bu ba-
"t · ~· · ·1"' tt.ğı" halde henüz lonun her suretle mukemmel olması rı e gırccegını ı .,.n e ı . . 

bu ne\icc hasıl olmamı§tır. Bundan baş- esbabı temin. edilmıştır. . 
ka Madritin asiler tarafından zaptı hü· Baloya iştırak edeceklerı Yalovaya 

kıı. k t1 · · k t•• h · tı" de- götürmek üzere akşamları saat 18 de umet uvve ermın a ı ezıme 

k -' d ğ t kd' d ke ·n Köprüden kalkan vapur tahsis olun. me vrma ı ını, o a ır e mer zı 

(Valence) a nakledileceğini, ondan son· muştl.r. B~ vapur Moda ve Büyük-
ra mücadeleye yine devam olunacağını adaya da ugrıyacaktır. 

· · be 1 ı· • Baloya gelecek olanların kaplıca-
bıldıren ha r er ge ıyor. . ; 1 • · · t t''- t ASIM US ya gıtmelerı ve avdet en ıçın er ıua 

Dil Kurultayı 
(Cstyam ı ıneıdeJ 

- Du seneki teziniz ne olacaktır? 
'- Bu -sene kurultayda okuuac-ağım 

fez, geçen defa izah ettiğim tezin 
daha gen.İ§ bir şekli olacaktır. Ge
~ defaki. toplantıda "dilciliğin yeni 
JMfhumlan,, hakkında söz söylemiş
tim. O zaman yalnız Türk dilleri 
hakkındaki meflıumlardan balısetmiŞ

tim. Şimdi Almanyada yeni bir kitap 
neşrolunmuştur. Adı "Afrika lisan. 
lan,, dır. Bu kitapta 11az1lanlar be
nim evvelki sen.e kurultayda anlattı
ğım bahsi tanw.nıen i8bat edici ma -
higettedir. O itibarla çok mühim bir 
mA!vzudan daha geniş bir çevre için. 
ık bahMtmlf "lacağun. 

- Son hazrrladığmız eserinizden 

alınmıştır. 

Davetiyeler mahduttur. V:ıpurun 

içinde balo komitesine müracaatla da
vetiye tedarik olunabilir. 

bahseder misiniz? 
- Smı zamanlarda bir taraftan 1 

tarilıle de iştigal etmekteyim. Bil
lıassa "Aşık paşa zade, tarihinin 
11Wlıtelif metinleri üzerinde yaptığım 
tetki.l:leri bir seri makale halinde neş
retti.nı.,, 

Alman profesörü; "~ütün mevzu
larile gittikçe daha ehemmiyet pey.fa 
etmekte olan dil kurultaylarının bu 
defa!\i içtimaını da büyük bir alaka 
ile beklediğini,, söylemiştiı·. 

Leh profesörlerinden Mayşenkoviç 
de dün akşam şehrimize gelmıştir. 

So,yet profesörlerinden Mesranf. 
not ve Samoiloviçin de bir kaç güne 
kadar gelmesine intizar edilmektedir. 

duğu Badajoz ayaletini ele geçirmeğe Loudra, 14 (A.A.) - Nevs ı<ronikl murlarına gömülmüf yosmalar sı· 
uğraşmaktadır. Halihazırda ihtilalcı· · .. h fta · · d t d 

" 1 b gazetesı son uç a ıçm e o uz an ralanmışlardı. Bir haçının do yiiı· !arın silah depo arı yalnız Fasta u- fazla tayyarenin ispanyaya gitmek l 
lunan depolardır. l · el ı· a•ke er 
FRANSA SlLAH VERMECl TAAH- üzere esrarengiz bir surette İngiltere erm e gene para ın m .. 

HUT ETMİŞ den ayrılmış olduklarrnr yazmakta vardı Daracık bir ye1de. yaptf 
B. Prieto, Fransız· İspanyol ticaret dır. kan mum çamurları içinde ıa· 

itilafnamesinin Fransanm ispanyaya Bu gazete bilhassa sekiz nakliye atlerce yatmağa katlanan bfl 
silah ve mühimmat vereceğin: natık 
bu1'.ınduğunu söylemiştir. tayyaresinin dün Kroydon rayyare zavallılar bu azabı niçir. çe-

Mumaileyh demiştir ki: karargahını terketmiş olduğunu, bun. kiyorlarmış bilir misiniz? Gii· 
Fransa, taahhütlerine riayet edecek lard,ın bir kısmının Madrid hükume 

ve bize silah verecektir. tine, bir kısmının General Frankoya zelleşmek için!. · · Parafin ıı· 
ANLAŞMA NİÇİN gönd~rilmekte olduğunu tasrih et. ııası tene bir inci donuklıığt.ı 

GEC1KT1R1L1YOR? G 
Londra, 14 (A.A.) _ Havas ajan- etmektedir. mum düzgünlüğü verirmi§. etr 

sından: FRANSADAN GÖNDERiLEN §eyip porsumuş bir deriye tazeliP 
Siyasi mahafil, Almanya, İtalya ve TAYYARELER gelir mi bilmem; lakat hepsiniff 

Portekizin ademi müdahale itilafı ak- p · ıA <A A ) R" t 
arpıgnan, '* · · - oy er a . ba• vurduklarına bakılırsa . parD dine dair olan müzakereleri sürünce· jansı muhabirinden: ~ 

mede bırakmakta oldukları, çünkü ken ıı·n çag~ımı ... ın Lokman hekı'mi 
Fransadan gönderilmiş olduğu zan • ... • dil erinin yardım ile ihtilalcıların pek ll b · "rı 

k d k t ,. b" uzaff · t k edı"le" on altı tayyare, Bar."'elon'a Bundan yı arca önce ır g•ı ya. ın a a ı ır m erıye azana " _., 
caklarmr tahmin etmekte oldukları gelmiştir. bir tanıdık •alanda geçkin bir htr 
mütaleasmdadır. Pilotların muhtelif millttlere men. nım yörmüıtüm. Odanın en lo~ 

Vaziyet, çok ciddi telakki edilmek- d ki ·· ü ·· · / 
tedir. Çünkü İspanyol ihtilalcılarma sup bulun u arı ve uç nun yere mer. yerini :reçmif, gölgeden duvak ar 
İtalya, Almanya ve Portekiz tarafın- ken düşmüş olduğu söylenmr-ktedir. arkasına sinmişti. 4.kşam vakla
dan yapılmakta olan yardım dolayısi- Bir rivayete göre bu tayyarelerin kl 1 Şıp da lambalar yanınca §aka ar le fevkalade heyecan içinde olan Fran bedeli altın para olarak tedh·e edil . 
sız efkarı umumiyesini hesaba katmak miştir. hizasında kremlerin pudra br.ılırt· 
mecburiyetinde bulunan Fransa hüku· MADRID INGILTEREYE farının silemediği iki \derin _çiz.tr,,İ, 
meti, çok müşkül bir mevkidedir. 

İngiltere hükumetinin Berlin ve Ro T ARZIYE VERDi belirdi. Yanaklarrnuı gerr:ınlıg• 
ma. hükumetleri üzerinde daha fazla Londra, 14 (A.A.) - Madrid hükti ile bu ıakak çizgileri hiç de de"/l 
tesir icra edememesinden korkulmak- meti, dikkatsizlik eseri olarak Bar. durmuyordu. Bira~ daha dikkat 
tadır. Çünkü İngiltere hüktlmeti, bun- selone limanrnda London ad:ndaki 11• bakınca, 0 

çı· ... gı'ler:n "'aman elile 
dan evvel Fransız teşebbüsüne kuvvet- lngiliz krm•azörünün bombardıman M • .... 

le müzaheret etmi§, fakat ufak bir ne· k J J "' / d B /af 
tice bile elde edememiştir. edilmesi meselesinde İngiltere hükı'.i . azı macııgını ana ım un 

Ingiliz amele mahafili, vaziyet do- metine tarziye vermiştir. pisfuri izleriydi. Sonradan öğ~ 
la.yısiyle endişe !~indedir. Fakat mu- blADRIDDEKI BIJTIJN ELÇiLERiN rendim, ki ihtiyarlığc.. teslim ola· 
hafazakarlar, ihtiJalcılara mütE:mayil· CEZALANDIRILMASI meyanlar operatörlere ba• vurıı· 
dirler. Bu sebepten dolayı İngiltere hü ~ 
ktimeti, uzlaştmna yolunda yapmış iSTENiYOR yorlar ve saç lülelerile kolaycD 
olduğu teşebbüslerden başka herhangi Madrid, 14 (A.A.) - Sosyalist Ii- • l k l d d ·z · · r 
bir tedbir almaktan kaçınmaktadır. deri B. lndaleccio Priteo Bilbaoda örtü ece yer er en err erını ge 

FRANSA TAVASSUT EDİYOR intişar etmekte olan El Ubetal gaze. diriyorlarml§. Gördüğüm kadırt 
Paris, 14 (A.A.) - Yarı resmi ma· tesinir. bugünkü nü"5hasında yazmış da bu ameliyatı geçirenlerdenrrıif 

hafit, Fransa hükfunetinin Ma.drit hü- olduğu bir makalede ispanyada bulu. Parafin şiringa yaparak gençleı· 
kfuneti nezdinde dostane bir teşebbüs-
te bulunarak mezkar hUktlmete Bada- nan bütün ecnebi devletler mümessil. meğe çalııanlar da pek çokmuş. 
joz yakınında hükumet kuvvetleri ta- ]erinin hükumete nazik zamanlarda Şimdi de teknel~re gömülüyor 
rafından azptedilmiş olan Alman tay· yardımda bulunmamak ve memur bu- h 
yaresinin iadesi meselesinde Almanya lundukları memleket efkarı umumi- lar. iğrenç mum maskeleri ta ı· 
nın talebini is'af etmesi tavsiyesinde yesini aldatmak ve ona istikametini yarlar. Hekimlijfe yepyeni bif 
bul~°fıt~rlin hükfuneti, Fransız- şaşırtmak suretile takip etmekte ol . bölüm karı§h. Güzellik yurtları· 
ların ademi müdahale tekliflerini ka· dukları iki yüzlü hattr hareketten nın bini bir paraya değil, biri bifl 
bul etmek için bu iadeyi şart olarak bahseylemektedir. liraya!. 
ileri sUrmektedir. B. Priteo, bu mümessilleri ihanet1e 
B!R H'ÜKÜMET ZffiHLISI İMHA ittiham etmekte ve 0 suretle ezalan.. Sonu korkunç iliiç damlalarile 

EDİLDİ dmlmalarını istemektedir. göz bebeklerini büyütenler. Jerrıir Rabat, 14 (A.A.) - Seville radyo. •ft 
su, hükumet kruvazörü James ı in Ma Mumaileyh, makalesinin sonunda kuıaklarda sıkılarak yalnız kenıı 
laga Hmanında milliyetperver tayya- diyor ki : kalanlar tümen tümen. 
reler tarafından imha edilmiş olduğu. Siyasi mümessillerin bu kusurla. 
nu teyit etmektedir. rından mütevellit hata ekseriyetle es. Plaj modtı6ı çıkt~ ç[kalı. bütiİf'I 

Bundan başka ayni radyo Elcezire- ki ispanya kralına merbut olan şalı vücutlar dorulm:tı. Sırtlar oarctJ 
den hareket etmiş olan yeni kollann ~ el 
Malaga istikametinde muzafferane yü- siyetleri yerlerinde ipka etmiş olan parça, kollar, lime /;me. H e 
rüyUşlerine devam ettiklerini de bil· muhtelif hükumetlere raC"idir. sargılı bir yanışlar var ki. adarrı· 

da mumya tesiri yapq.-or. Bert, gii· 
zellik anlayışının bu kadar Jeğif' 
tiği bir çağda hala güzellik pe§itr 
de koşmaya akıl erdiremivcrrtf1'1· 
Bu gidişle yarın. nudra ver:rrt 
kömür tozu lrollanmah 1mlo~t1 
sürme çekmek moda olursa artık 
faşmamak gerekecek 

1 
ın!ı ·- ANKARADAN . ········· ... ·············-·· ················ ................. 

::::::ne:::::: ::::-·:=..--::-.: ···--············ .......... , ..... ················ ················ 
lspan_yadaki alacaklarımızı temin için 

Cumhuriyet Metkez Bankası tarafına.an 
bugün tedbir. e alındı 

~. G.- 7-0ff1 
Ankara, 14 (Telefonla) - Kliringl 

hesabına dahil edilmiyen İspanyadaki 
alacaklarımızın temini için ne gibi te
şebbüslerin yapılmış olduğu hakkında· 

ki sualime Cumuriyet Merkez Bankası 
umum müdür muavini şu cevabı ver -
miştir: 

44Biz ispanya pecetasmın resnıi ray:i.. 
cini tanımaktayız. Bunu İspanya dev
let bankasına bildirdik. Henüz cevap 
gelmedi. 

"Diğer taraftan, ispanyaya mal gön
denni§ olan ihracatçılarımızın hukuku
nu korumak için Iaznn gelen bütün ted 
birleri almış bulunuyonız.,, 

·Değerli Eti eserler 
buuAndu 

Ankara, 14 (Telefonla) - Alacahö
yükte Tc.rih kurumu namına müzeler 
müdürü B. Hamit tarafından yapılan 

hafriyat neticesinde Eti devrine ait de
ğerli eserler bulunmuştur. Hafriyata 
devam ed:tmektedir. 

tstanbulda açılan asan atika ensti • 

tüsü namına da Boğazköyünde hafri • -------------~ 
yata başlanılmıştır. Bu hafriyat enstitü 
azasından B. Kurt tarafından idare e
dilmektedir. 

Sıhhat Ve kili mizin 
seyahati 

Nafia v~kibmiz Kayseri, 14 (A.A.J - llimiıe yı•r; 
Ankaratta leştirilen göçmenlerin Rıhhi du.-ııın 1111 

Ankara, 14 (Telefonla) - Karade • incelemek için Sivru:·tnn sehrimize ıre; 
niz seyahatinden dönen Nafia Vekili len Sağlık ve Sosyal yardım Haıaııı 

D kt R f"k S l · t "h' hı:! · B. Ali Çetinkaya bu akşam şehrimize o or e ı ayc am maıye ıe-
gelmiştir. B. vekilin bugünlerde İstan· raber Develi kazasındakı incPıeınr • 

· · b"t" k I> b k ·ır.n ıı.ıı bula hareket etmesi ve oradan da tz _ rının ı ırcre ınar aşı az:ı~ ·• 
mire gitmesi muhtemeldir. reket etmiştir. I 

1üık - ltalqan ticaret Bomontinin şişe eri 
anlaşması toplattırıldı 

Ankara, 14 (Telefonla) - Bir gaze- rrıoııti 
te İtalya ile aramızda yapılmakta olan Ankara, 14 (Telefonla) - Bo . • 
yeni ticaret anlaşmasında İtalyanın müş fabrikası tarafından şişelerle satışa ::b
külat çıkardığını yazmıştı. Bu haber kartılan mamulat toplattmlmr~tır. ..S"' 

hariciye mahafilinde tekzip edilmekte - rikanın şişelerin üzerine hacmiııiiz;~ıı 
teren rakam bulundurmaması n dir. Temin olunduğuna göre, anlaşma • 

nm iyi bir neticeye varması için tara • aykırı görülmüştür. . ı~e· 
ftmızdıin oldui'h1 r-;bi ftalv?nlar tara • Bu vaziyet karşısmda fahrıl«ı· :ya· 
fında alınacak neticelere göre bu usul leri rakamlamak için Avrupadan tıı , 
mektedir. re ile makine etirt i tir. 
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Avrupa. Postası 

ispanyada kim kimi 
yeniyor?! Polis hizmeti 

~la d it• b k k lspan- Belediye zabıta 11Jemur-

lÇavdar ekmekleri hakkında bir karar 

Çavdar ekmekleri •Yl8 r 1 susuz ıra. ma : [arı ve polisler hizmet 

Yayı mahvetmek ıstemıyoruz,, noktasından birleşigor Ekmekçi Fırınlarında Pişirilmiyecek 
Dünkü posta ile gelen Dcyli Eks. \ 

~rea gazetesi ispanyada hükumetle 
'&iler arasındaki harbin bugünkü va_ 
tfyetini şöyle lıültisa ediyor: 

"Hükumet Barselon, Madrid, Bil. 
~ve Yalansiya gibi en büyük şehir. 

tı. elinde bulundurmaktadır. Şimali 
tııtbi sahili mfüıtesna olmak üzl!re bü. 
~~n şimal sahiline, Fransız hududun. 
"<ll\ :Malagaya kadar olan Akdeniz 
%iline de hakimdir. 

Asiier t~panyol Fasını, lfanarya 
~~larını, l\lajorkaJ ı ,.e cenup sahi. 
1111 ellerinde bulundurmaktadır. 

itfı Şimal cihetindeki yiJaye1Jerde hü. 

1 
~et hakimdir. Katalonyadaki a."'i. 

~tı Yendikten sonra, hükumet kuv. 
tetıeri Aragonu istila etmiş ,.e Sara. 
~daki asi mevkii mü.stahkemini 
ehdit etmiştir. . 
Asturyanın merkezi o)an Ovideo. 

~ asiler maden amelesinden mürek. 
hep bfr ordunun muhasarası altmda 
lllunuyor. 

Jıa Cenup cihetinde ise :ıısiJer vaziyete 
k kirndir. Ve l1er gün bu hakimiyet 
ı ":Vetıeniyor. Hükümet harp gemi. 
~erı bunlarrn kunctlerini kırmakta !sc 
e Fastan asi tak,·iye k;:talarmın gel. 

lıı('..o;;ini durduramamaktadır. 
Asiler cenubu garbidc ~irndı!ik Ba. 

dajoz'u tehdit etmekted
0

ir. Eğer bu 
~hir aüşerse, as:Jer garbi l ·pa.nva. 
h ta:n:ımen kontrolleri altına alabile., 
~1ekıer 'c Madridin şimalin deki 11.siler 
e birJe~eceklcrdir. 

:\.fr • .rkezdc ,·aziyct her iki tarafın 
da kazanmadığını gösterir bir halde. 
dir. General l\lolanm a.si kuvvetleri 
Guadarrama dağlarındaki mevkileri
ne :ı_.;;ılı durmakt.'ldırlar. Cenuptan 
General Frankonun a~kerl~rinin c_:ok. 
tandır müjde:o;i 'erilnıi~ o1an ilerleyiş. 
]erini beklemeldedirler. General Fran 
ko ise kara rgahmt Sevil de lrnrmu:j 
bulunuyor. Madridin göze çarpacak 
derecede yal•rnma ı:elebilmek için da
ha hiikümct taraftarı hir '=ok vilayet. 
Jeri geçmt'k zaruretindedir.,, 

Madrıt'i ;usuz bıraknzak 
mümkün, fakat .. 

,t,.;i km·ı·rtlcr namma gazetecil<'rc 
bcyarıctta bulunan bir ::at ~öyle de
miştir: 

"!\fadridi i:...tediğimiz zaman alabi. 
liriz. ~chrin şimdi bir damla sütü 
kalmadı. Ynkında yakacak maddesi 
de, ~ütünü de bitecek. Madride yi
.rccc!i yalnız Yalansiyadan gidiyor. 
Bu da bir milyon kişilik bir şehire 

kafi değ·ildir. Su yollan da elimizde. 
Fakııt suyu kesmiyoruz. Çünkü l\fad. 
riddc 10.000 düşmanımız varsa 900.000 
de masum ,·c dostumuz var. 

Genera 1 Molanın l\1adriddeki baba-. 
sı ve kardeşi kurşuna dizilmiştir. Bu
na rağmen General şehri susuzluktan 
öldürmek \..ararım vermekte tereddüt 
ediyor. Çünkü lspanya)'1 mahTetmek 
istemiyoruz.,, 

Avrupa iki bloka 
DlJrılıqor 

\' eı'ıi bir Avrupa harbi çıkarsa bu 
tniJJetlerin değil kinlerin harbi o:acak! 

Le Journal'cüm: 

• • . Bugün harp artrk milletler a. 
ta.~ıncıı değil. Krallar arasında da 
de··ı · 
1 

gı . Bugün harp cnelden tasar. 
attan iki fikir: Faşizm kini ile sos. 
~ <llizm kin,i ara.sın da. 

Sanki faşizm ile so.syalizm kardeş 
~ncukları değil mi~ gibi! 

h ~-qhakika, bir iki prensip farkı 
l)~~ıç tutulursa - Ah! Şu prensipler. 

1 
Unyaya gık geldi artık! - Bir plan. 

1 ekonomi, diğer bir pl5.nlı e'konomi
llin aynıdır. Çünkü ikisi de liberaliz.. 
illin aJeytarıdır. Bir adama ~ter.si. 
.}·~h. i..c;ter.:-.c kırmızı gömlek giydiriJ. 
dın, tğer hayatı sabahtan akşama ka_ 
ar nizam altına alındıysa, aynı dere. 

<:e hetbaht - Hya kendi düsünce t.. ' :. 
""t2ana göre - mesuttur. 

h ~üz .~ene sonra yaşıyacak olanlar 
_ugunku orta çağdan .'.'ionra gelecek 
~eni bir rönesans de,·rinde bize güle_ 
\:ekler. 

h· Den1rniz onlara bir demiryolu gi. 
I'~ gelecek: Bu demiryolunun üze. 

1
1nd~ birbirine kar~ı iki lokomotif sa 
/rınuşhr. Bu iki lokomotif iki büJ;ik 

1 •kirdir. Bu iki devıl.<:a fikir, milyon. 
~tca &Skerilc, hir gün birb!rlerine 

İk?acaı:ıar ~·e ~~rç.al~n~caklar. Bu 
~ ınakınc bırbırıne ıkı kardeş gibi 
~ nzemektedirlcr. Yalnız isimleri baş. 
.. ~aşka dır: Diri "sosyalizm,, değil, 
/aşıZ'lll kini,, öteki de "fa~izm .. değil, 
1'1)syaJizm kini,, dir. 
. General Mola yalmz so:<yalizm ki 

1\ı ile harbediyor. Milis kunetleri 

• • I o 

yalnız ga~izm kini ile çarpışıyorJar. 
Ümit edelim ki ispanya harbi Av

ruparia da harp ~anlarını ç:ıldrma. 

sın. Bcı harp olursa çok müdhiş ola. 
caktll'. Çünkü bu ne fatihlerin har. 
bidir, ne milletlerin harbi, ne kral
Iarrn, ne de fikirlerin harbi bu kin. 
lerin harbi olacaktır. 

Bu kinler iki blok teşkil ediyor: 
ltaly:ı - A\'usturya - Almanya blo
ku (Ro~yaJizm kini), ve Fransa -
Rusy.t - Jngiliz bloku (faşizm kfoi) 
":\le~hul asker,. abidesinde tekrar me
şale <Jlevlendirildiği gihi dü~manlık 

ate~i l'!e trkrar yakılırsa milfotler Is . 
panyadaki hloklar gibi çalışacaklar. 
mıdır? 

Robcrt Christophe 

Amer;ka Avrupa 
sularına filo 
gönderecek mı? 

Deyli ~1eyl 1'fiyork muhabirinin 
yazdığına göre Amerikanın .Anupa 
sularma bir filo göndermesi hususu, 
ı·eisicumurla Amerika bahriye nazırı 
Svan.;on "·e bahri harekat şefi Amiral 
~!anley arasında görüşülmüştür. 

Amiral Stanley. Amerikan filo!'u
nun Anupa sularına ne kadar zaman 
içinde gidebileceği hakkındaki bir su. 
ale: 

"- Oraya gitmek için ne kadar 
z.ama n RÜrerse o kadar zaman içinde I,, 
cevabını vermiştir. 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

Adres: Yeni postahane karı ısında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
/' (165) 

lstanbulda i<iare ve belediye kurum 
larının polis hizmeti noktasından c;a
lışma birliğine dair Dahiliye Vekale
tinden bir talimatname gelmiş, alaka
darlara tebliğ cdilmi5tir. 

Bu ekmekler ancak pastacı ve pideci fırınlarında 
725 gram ola'rak pişi1 itecek 

Buna göre, İstanbul emniyet mü
dürü vilayet ve belediye muavinleri 
gibi valinin asayiş w: emniyet nokta
sından muavini olarak emniyet ve asa 
yiş işlerine müteallik muamelatı vali 
namına tedvir ve imza edecektir. Vali 
hangi işlerde bizzat imza koyacağını 
~mniyet. müdürüne bildirecektir. 

Emniyet miidUrü olmazsa vekili 
emniyet müdiirüniin salahiyetini kul
lanacaktır. 

İstanbul emniyet müdürü müdür
lük kadrosuna dahil polis teşkilatına 
teknik ve dahili hizmet cephesinden 
resen tebliğat yapacaktır. 

Emniyet ve asayişe müteallik hu
susatta tebligat vali namına kayma
kamlara ya{>ılacaktır. 

Bütçesi belediyeye ait olarak kul
lanılan altıncı ~ube müdüriyeti diğer 
şubeler gibi doğrudan doğruya emni
yet müdürlüğüne bağlıdır. İstanbul 
emniyet müdürlüğü belediyeden maaş 
alan polisleri bu şube vasıta.sile idare 
edecektir. Bunların intihap. taltif ve 
tecziyeleri polis mevzuatına göPC ya
pılır. Belediye ve devlet bütçesinden 
maaş alan polislerin, polis hizmeti nok 
tasından farkları yoktur! 

tstanbul emniyet müdürlüğü büt
çesinden maal3 alan polisleri. polisin 
diğer hizmetlerinde kullanılabileceği 
gibi diğer polisler de polis işlerinde 
kuJJanılabilcceklcrdir. 

Polis Haberleri 

iki hırsız yakalandı 
Hasköyde Yenimahallcde oturan 

Mustafa Muzafferin evine meşhur sa
bıkalılardan Samsunlu Necip girmiş, 
eşya çalarken ev sahibi tarafından gö
rülmüştür. 

Mustafa Muzafferin feryadına. po
lisler yetişmişler ve hırsızı duvardan 
atlarken yakalamışlardır. 

Hırsızın ayaklarından kan aktığı 
görülünce ne olduğu sorulmuş, kendi
sini ev sahibinin yaraladığım söyle
miştir. Tahkikat yapılınca Necibin eve 
r:irerkcn tenekelere basması yüzünden 
ayaklarının kesildiği anl~ılmıştır. Ne 
cip tedavi altına alınmıştır. 

Bundan başka Kadıköyünde Söğüt
lüçeşmedc bakkal Abanın dükkanının 
kilidini kıra~k içeri giren sabıkalılar 
dan Koço dükkan komşusu kasap Ö

Çavdar ekmekleri ı-jinıdiye kadar 
muhtelif fırınlarda istenilen büyüklük 
te Ye ı,:c~nidc çtkarılıyordu. Belediye 
ekmek ,.e francala gibi çavdar ekmek
lerinin de nerelerde pişirileceğine ve 
nasıl satılacağına dair yeni kararlar 
almı~. bunu belediye zabıtası talimat
namesinin 378 inci maddesine ilave 
eltirm i~tir. Belediye daimi encümeni 
son toplantrlarmdan birinde eklenecek 
maddeyi gözden geçirmiş ve tasdik et
mi~tir. Derhal tatbik mevkiine geçe
cek olan bu karara göre c,:avdar ekme
ği. rıaspal. razmol ve ince kepekten 
ayrılmış esmerce göriinüşlü halis çav
dar ununa azami yü7..de otuza kadar 
ekmek imalinde kullanılan buğday u
nu konulmak suretile yapılan ekmek
tir. Bu ekmeğin rutubeti azami yüzde 
otuz sekizi g-cçmiyecektir. Bu miktar
dan fazla. bulunursa hamur sayılacak
tır. Ça,~dar ekmeklerinin francala ve 
ekmekçi fırınlarında pi~irilip satılma
sı yasaktır. Çın-dar ekmekleri ancak 
sıhhi şartlara uygun bulunan pastacı, 
simitçi ve pideci fmnlarmda pişirilip 
satılacaktır. Bu ekmeklerin layık1 ile 
pişmesi için yiiz yirmi beşer veya iki 

= 
BAYAN HALiDE ŞEHiR 
TIY ATROSUNA ALIN/_ 

YOR MU? 

Bay Hüseyin Kemal ile Bayan Şa
ziye ağustos başından itibaren Şehir 
tiyatrosu kadrosuna eski maaşlarile 
alınmışlardır. 

Bayan Halidenin de alınması için 
bazı teşebbüsler yapılmışsa da müsbet 
bir netice nlınamnnııştır. 

NOTERiN DURUŞMASI 
KALDI 

Noter SıiUUıattin haltkında, zimme
te pnra geçirdiği iddia.~ilc yapılan tah· 
kikat, geçende muhakeme kararına 
varmıştı. Salahattin ve davaya dahil 
olan Kamilin dosyaları. İstanbul ağır
ceza hakyerine verilmişlerdi. 

Dün sabah. bu duruşmada celse a
çılmış, Salfıhattin gelmiş. Kamil gel
memiştir. Kamilin rahatsız bulundu
ğuna dair rapor gönderdiği anlaşılmış 
duruşma. kendisine yeniden tebligat 
yapılması için 1 eylUla bırakılmış_tır. 

YAHUDİYi VURAN ARNAVUD 

mer tarafından yakalanmıştır. Faizci yahudi Mente::ı Kasaviyi öl-
1 ramvaqdan atlıyan ı'kı· dürmekten suçlu rençber Arnavut Zih 

ninin duruşmasına, evvlece verilen ce-

b l d / za kararı temyizce bozulmuş olarak. 
aqan yara an l ar tstanbul a~ırceza hakyerinde yeniden 

Lalelide oturan Bayan Hatice ile başlanılmıştı. 
kızı Bayan Necmiye Sirkeciden bin- Dünkü celsenin devamı, sU<~lunun 
dikleri tramvayla evlerine giderlerken yaşı hakkında yazılan bir müzekkere
Salkımsöğütte yanlış tramvaya bin- nin tekidi kararile. başka güne kalmu>. 
diklerinin farkına varmışlar ve tram- tır. 
vay durmadan atlamışlardır. 

Bayan Hatice başından. kızı sol ko- YAHUDiYi VURAN YAHUVJ 
lundan yaralanmışlar ve Haseki has- Raşel i!'lrninde bi~ vahudi k.zmı öl· 
.__hanesı·ne kaldınlmıı:;,lardır. J 
L<1 dürmekten su~lu yahudi delikanlı Dan 

Bir dükkan yandı yel Baharın duruşmasma. İstanbul a-
ğırceza hakyerinde dün de,·am edilmi~ 

Mercanda Kızılaya ait Şerif paşa t" ır. 
harunın alt katında Leonun kumaşçı 
dükkanmdan evvelki gece sabaha kar- Bu davada. suçlunun yaşı. nüfus 
şı yangın çıkmış, dükkan tamamen kütüğünde mevcut kayıttakinden da-

ha ufak olduğu iddia olunmuş, iddia. 
yanmıştır. beşinci hukuk hakyerince red ve rcd 

Otomobil altında kararı temyizcc t:ısdik edilmiş bulu
nuyor. 

Galatada Kasaplar sokağında 15 
numaralı evde oturan ıJ yaşında Jak, Suçlu avukatı Cemil, ı::imdi yaş nok 
Okçumusa caddesinden geçerken 2402 tasmdan karar tashihi kin müracaat
numaralı otomobilin altında kalarak ta bulunduğu için, dünkü celsenin de
yaralanmıştır. Jakm sağ ayağı da kı- vamı, bu müracaatın da neticesi alm-
rıldığından hastahaneye kaldırılmıştır. _n_1_a_k ___ ü_z,,_. r_e_, _b_a_ıı_ka_~_u_· n_e_k_al_m_ış_t_ır_. _ 

Turan barından 
çıktıktan sonra .. 
Yusuf Salahattin isminde bir genç 

evvelki gece sarhoş olarak Turan ba
rına gitmiş, Ferhunde isminde bir kız
la oturarak eğlnemiştir. Saat üçe doğ
ru Yusuf Salahattin Ferhunde ile bar
dan çıkmış, bir otele giderek otelciye: 

- Ben Samatya nahiye müdürü
yüm. Bu kadın benimle burada kala
caktır, demiştir. Ferhunde bu teklifi 
kabul etmeyince Yusuf Salahattin kızı 
dövmüş. yakalanmıştır. 

Ustura ite. 
Sandıkburnunda Koçonun gazino

sunda rakı içen Cibali tütün fabrika
sında makinist Nihat ve seyyar boya
cı Numan sarhoşlukla kavga etmişler
dir. Numan ustura ile Nihadı boynun
dan ağır surette yaralamıştır. Nihat 

hastahaneye kaldırılmıştır. 
:\lERDtVENDEN DÜŞTÜ - Be

yoifüında Balık sokağmda 8 numaralı 
apartıınana yemek götüren garson 
Kazım apartımanm merdivenlerinden 
inerken ayağz kaymış. mer(livenin ke
narından pencereye düşmfüı. sol eli
nin parmakları kesilmifl.tir. Kazım Be· 
yoı.'fl ıt hastahanesine yatırılmıştır. 

PEN'GF.:REDEN DÜ~ERF:K - Or· 
taköyde Kirazlı çıkmaz sokağında 8 
mımaralı evde oturan 15 yaşmda Ya
!-;ar evlerinin birinci kat penceresinden 
bakarken düşmüş. belinden ve başın· 
dan ağır surette yaralanarak hasta
hancve kaldırılmıştır. 

KOLUNU ).IAKlı-."El'E KAPTIR· 
Dl - Ayvansarayda oturan Saim Ga
la L-ıda <:iv it fabrikasında <:alışırken 
~a~ kolunu makineye kant1rm1ş. üç 
parmağı kesilmiştir. Saim hastahane
ye ka ldırıtmıştır. 

• 
yüz ellişer gram ağırlıklarında olma
sı gerek olup bu f'Jkletlerden fa~~a cav 
dar ekmeği çıkarılamaz. Ekmegı~ ~~
buğu yanık ve kavruk olmayıp pışırı
lirken Üzerlerine su ve bulamaç sürül
miyecektir. Bu ekmeklerin hamuru içi 
ne az miktarda anason tohumu konu
lab:lceektir. Ekmeklerin altına hamur 
halinde iken fırın numarası ve yapa
nın ismini gösterir ufak etiket konula· 
caktır. Çavdar unu c:uvallan üzerine 
"Çavdar ekmeğine mahsus çavdar u
nu,, yazısile beraber değirmenci veya 
kırmacının isim ve adresi. randıman 
numarası yazılı bir etiket konulacak· 
tır. 

Bu ekmek ve unlardan nümune alı
nınca çeşniye uygun olmadıkları \'eya. 
ekmek rutubeti fazla olduğu anlaşılır
sa yapanlar cezalandınlacakhr. 

Bu unlara mahsus çuvallar ve bun· 
tarın etiketleri talimatnamesinin 401 
inci maddesine uygun olacaktır. 

Çavdar ekmekleri fırından çıktlk
tan sonra ve satılığa çıkarılmadan e, .• 
vel tamamile örtülmek üzere bir ka
ğıt ambalaj i~ine konacaktır. 

HUltilr ''leri 

Şehrimizde 
açılacak yeni 
orta okullar 

Şehrimizin türlü semtlerinde yeni
den açılmasına lüzum görülen beş or
ta okulun bina durumları etrafında 
hazırlanan rapor KUltiir Bakanlığına 
gönderilmişti. Rapor Bakanlık tarafm 
dan tetkik edilerek kabul edilmiştir. 
Süleymaniycdc açılacak orta okul di
rektörlüğüne vekaleten Kumkapı orta 
okul direktörü Baha. Bakırkc)y orta 
okul direktör vekaletine de kız orta 
okul direktörü Nazım tayin edilmiştir. 

Bakanlığın gönderdiği emir üzerine 
bütün orta okul ve liseler kendilerine 
yazılmak üzere her müracaat edecek 
talebeyi namzet kaydedeceklerdir. Bu 
iş bittikten sonra topla.nacak komis
yonlar tarafından talebeler oturduk
ları semtin en yakın orta okuluna gön 
derilecektir. 

J..luallimler Birliği 
Öğretmenler birliğinin yönetinı ku· 

rulundan çekilen üyelerin yerine geti
rilecek yedek üye bulunmadığı için bir
liğin yeni bir kongre yapmasına ihti
yaç vardır. 

Fakat öğretmenler birliği üyeleri
nin çoğu türlü semtlerde açılan Hal· 
kevlerinde vazife aldıklarından öğret
menler birliğinden ayrılmış bulunmak
tadırlar. Bu durum karşraında vilayet 
birliğin durumunu tayin edecektir. 

ÇEK TALEBESİ GELİYOR - Ç~ 
koslovakyadan 25 kişilik bir kız talebe 
kafilesi önümüzdeki hafta içinde şeh
rimizi gezmeğe geleceklerdir. 

Misafir talebeler Çapada kız öğret
men okulunda misafir edileceklerdir. 

ÜNİVERSİTEYE TALEBE YAZIMI 
Üniversitede yeni talebe kaydma 

bir cyliildan itibaren başlanacaktrr. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her ta
lebeyi üniversite rektörü kabul edecek 
kendisine üniversite talebe gençliğinin 
şeref ve mes'uliytleri etrafında c>ğüt
lcr veridkten sonra kendisini ait oldu
ğu faklilte dekanlığına gönderecektir. 

ÖÔRETMENLER KAMPI E\"'LÜ
LE KADAR DEVAM EDECEK - Öğ 
retmenler kampının on beş gün daha 
uzatılması için öğretmenler tarafından 
Bakanlığa gönderilen dilekçe kabul e
dilmiştir. Kamp bir eyliila kadar de
vam edecektir. 

BÜK.REŞ ELÇiMiZ 

Bir müddettir Ankarada bulunan 
Bükreş clçimiz Bay Suphi Tanrıöver 
dün şehrimiro gelmiştir. 



«aJlllefi 1 eminatr 
lluhanuneneai. 14uvakkatcısı 

Lita K. Lira K. 
112 88 8 46 O.kğwu S.lm•a •i• At14mata 

fı S 24 ıayılı dülcl.inın 1/2 h!11e

'i8 73 

360 58 

6 91 
.l. 
Oıküdarda Atik Valide ('avu~ de 
nai ıokaiı •ıki 73 J•ni 79 sayd 
içinde havuzu e~çan miiım'res; 
bulunan boıtanın 45 480 biss~. 

27 05 Kadıköy Osmanl'\~a St= ğiitlü çeşrr. 
ve Kuyu S. 300, 302, 4, 6 sayılı maa 
düktin ev ve 2.a··aanı;a 1 1 2 hiue. 

48 96 Anadolhiıarı yeı.i Kö ·f H eıkı Hi 
sar l·addeıinde e.aki 36 yeni 21 / 1 
23/ f 23 2 sayıl. içinde ıuyu bu 
lunal\ Murat B. yahıı Jemekle beJ. 
li yahnın ve dal mahamnin 5/3C 
hiıMti. 

YU.rda mn-ki Ye ell\ı •e kıy metl('!ri yazılı mah,61 y~rler 31 ıü~ 
..a.ldetle açık arttırmaya çı.kanl mrıt ·r. ihaleleri 31 -- 8 - 93(' pa 
tıuteti tünü saat 15 ele K.dıköyün de V ılcıflar ınüdl!r!ülthulı ya!)lla 
caktır. lıteldileıin mil•auatlan. (99) 

KadıkiSJlinde Raıimpafa M. F eridbe:t ıokağmda 19 sayılı eY 

Oaküdar Rum Mehmetpafa Doiancılar C. ıi 94 1 sayalı dükkin. 
Oaldldar Selimiye hamam aokağında 48 ıaydı ana. 
Yukanda mevki ve numaralan yazdı vakıf yerleri pazarlıkla ki· 

Aya nrilecefinden lıtekJilerin her gün Kadıköy Yakıflar müdürlü· 
J6ne müracaatlan. (422) 

Doktor alınacaktır 
slceri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Biri dahiliye mütehaı9181 Ye biri operatör olmak üzere üç doktor 

.ıaaaeaktır. it söneMl•ri Y•leri Ye çalııma tanlannı öirenmek 
lsere iıtida ve veaikalarile birlikte bizzat veya bilvuıta ııhhat ıu· 

:JM.i Müdürltiğüne müracaatlan. (304) 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

~a Etlik merkez ıerom binuında yapılacak tadilat ve Ui
ui İntUt isin bpab zarf ..We açılan ye 17 ~ .. - 936 tarihia

F:M;o~~--acats tlan ulanan ekılltmenln ı&rUlen lüzum üzerine 
cldeüız olarak tehir edildiği i!in olunur. (421) (370) 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gev~kllğlne 
Karşı 

~~~ 

iH Ti YARLre:.ı 
YOK E:D6R 

il 

lzmir panayın 
Dün Vali Oatündaj'm 
başkanhğında bir 
toplantı yaplldı 
hmit anıultu1al panayırına lstaıı

bulun tanınmıı bir çok firmalarmm 

Bleraaı Terraı 

ESR.ARI 
Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 

.'1eg~canlı Macerulart 
iştirak etmekte oldukları yazılmıltL Y azaı. ı Arnaaıld '6olo1"n 
Bu firmalann yekfinu elliyi bulmuştur. ___ .,. 
Bunlardan başka genfş mikyasta lfti· Araıtınııafar=ı ınolt Cl:ıin ilıc· ( an ama, makyaj un'.anda 50lr ~ • 
rak edemlyenler de mamulatlarını ta- rinde toplamata karar •erdim. Klaaıu. rlaadir. 
tanbul namına açılacak olan dört p&V· Terraa•cta bulduğum yırtılmıı mektup Bur acemi rmMncrı. •udlrl 
yona göndererek teıhir edeceklerdir. parçalarının belki bu buauıta bana,.,- manlanndaki poUa ~ 1ı1MiJ1 

İstanbul tacirlerinin daha toplu o- ... 1111 
!arak iştiraklerinl temin için dtlJl Ti· dınu dokunacaktı. Bit ke~ de Cimin yafttle mn..ıann, canilerin J'lllll J 

caret odasında valJ Bay Muhittin üs- ayak izleri üzerine dUftUad mü katilin yere .okarlar- Burayı aiclen ~ 
tUndağın başkanlığında bir toplantı izine ulatmak ihtimali daha fasla ola • flyeli onlarla aBadıt olur ft • ,,,._ 

yapılmıştır. Toplantıya oda başkanı caktr. yet lradılını buJarak taau ... 
Mitha~ Nemli, oda genel sekreteri Ce- Mektuptaki Hayın kelime.I vı 7 5 Fakat ıunu uııutnNımalldar ld ~ 
vat Nııaml ve oda gube direkU,rleri . . 
iştira:< etmişlerdir. • ralraıı.ı belkı hldiıenln hareket noktaaı le açdııetz po1la hafiyeleri oW_,. 

Oda panayır için bfr çok R!'aflkler olabilirdi. ayni açık gözlükte huMslar ft ....... 
hazırlamakta, pavyonlan İstanbul Londrada H harfi l1e batJqan bir dt vardır. Onun lgin, aralanu •:;.;~ 
manzaralartle sUslemek için tertibat çok cadde vardır. Bunı.tdaa biri •~ fet ve selvı deliftirtrek sfrmell .M-
almaktadır. Şube müdürlerinden Ga· ' . . ı ,__, ___ ,_ a..ı.. ....__.__ L-Mıt • 
lip Bahtiyar, tzmlrde yapılan faaliyet Haymarket ıdı. Mektup parça1ında ıdı ler ya--• ~ o - _." 
leri görmek ve 1bım gelen tedbirleri geçen cadde m\lhalrkalr btıydu.. Bwldll ~re d•iildlr. • __... 
almak için bir iki güne kadat lzmtre 1üphe bile ecültmudi. fellir kıla..._ ~ _,... 
gidecektir. Bunda karar kılınca hemen ıehir tuftltt Hama pçtim 'N ..ı.,.J,., 

i/Jc /ınaı/c. maJı..ıılÜ kılavuzunu elime aldım. Haymarlset map bafladm. YUrime "sil ~ 
cadde.inde 7 5 numarada bet kiracı Otu· ıan •• filmin~ rol alacalnn• sfW lıılt 
ruyordu. Bunların bqi de tüccardı. 'l'Uc kil verdim •. At'lı:ama san 9',... 
carlann bu nuanarada h«llalde yuıba· bir t-tl.JI ._... .. bir llulllt lflll 
neleri bulanutordu. Çttnlrii LondraU- dim. Sonra 8cılao ,akalım dolN t11 
lı:l bUyOk tticcarlar araıuıaa ça1ıftdda • yıtleaerell .,. .. iftmtl• bltladnn-

1 n yerde oturan bir tek kimle yoktur. Merdivende Bayan Dorotl le Wİ 
Hemen hemen bepıinln otunluklan )'tt• tılattma. Bedhn ilk 8 tetdll lllJ ... 
Jerler teblt dııındald ldSfkletdlr. lf ld....-.sıne-z bllitcli. Fala~~ 

Cimin Haymarlrit"de tanı•lt idin O" Mfertade de yabncıa t1mrdrıf .. ...., 
la bilirdi? Sonra, ıneall Od patpldU • de beftl lfSr8t ıen.u: 
kuyabfldiflm bu mektup MlM C_. mi --A ı dl'e Mt "lhlr k°'*"" 
ıelmitti? Sonra keı\dlnf toplaclı: 

Zihnime aaplaftan bu ldtlıerba .... (Ar,.,._, 
bdıı bulmal• karar ftl'Cllni. Fakat. anı• -----··-------A'"'.T.. 
=~ and1m1 tanmmctan ctrmek Necip 8 y 

oueee11t~• re•1aı clefalarca 911- 01$ Macunu 
ınıttı. Londradi herkes beni t:uuyorda. 

TIYATllO HAFTASI MUV AF
FAK.IYETU GEÇiYOR 

Tiyatro hattuı mwaffalrlyetıe cıe.. 
vam ediyor. Evvelki pce N8'it. J'ab. 
ri, Halide ve diğer tanmmış tultaa~-
lar Tepebqı bahçetinde Nasrattin Ho-
ca ovubUntı tem1il etm~lerdtr. 

Dön ıeee de Şehir tlyatrmu 11.n
atkirlan (Mumsöndü) piyeeilli oyna. 
m11Jlardır. 

Bu akşam Halk opereti Emir ope. 
retini OYJUyacaktır. 

KIYMETLI BiR YAZMA ESER 

Onun için, ıokap yWme makyaj ya· 
parak çıı.•Jm•. 6Yln.tk sa°lli oı.. 

Yaprlaıa$L l&ıungelan 

Viyana kahv .. ı sahibi Bay SUJey- Fen. aeneterle ıılr sık yap
man taraf mdan TUrk ve tsıam eserleri lan mald11jdan yüzde J'lfll' 
mUr.esine c:ok kıymetli yazma bir eter iJerltdlll la1ıerf ~tirfr. Bu IH 
hediye ed'lmiftir. FMrde binlerce. mu- bit ıenç krs teninin gllaellllf 
ellili~, &&irin adlan yasıl~&kta, ter- için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
cUmea hallerinden ve eMrlennden balı· bi ball d il ıcu---• '1-1 
aedilmektedit. er • c t ~ tawı 

GENERAL SEYFi edilen ı~ıaçltttlrid n ihya 
edici unıurlarla besleacliit 

Sovyet R.uaya. ve 1ran hudutlarne kd' d d "'-' .1151 n _ 
bUtUn Karadeniz haval'ıinde tetkikler ta ır 1 erua1 ta&T9"ıt , ... 
yapmakta olan umum muhafaza ku- zeltf!I ve yumuşafttılı llrtisap 
mandam General Seyfi dQn ~hrimbe eder· 
gelm~ştir. Gen~ bir kaç IJiln '8hri· Bu kıymetli covbeı, V~ 9 • 
mü.de kaldıktan sonra teftiflerine de· niveniteai profel8rU doktor L ltt 
vam e_decektlr. jıkal tarafından baausl bir ulQJ dl • 

GOllROK IJITREPOLARI irelinde cenç hayvanlırdan istihaa· 
GUmrttlr antreDOlarmm !intan ld&· Le mwaffı1r olunmuttur. Bu enher. 

reefne devri huırlddan tamamlle- Of. pembe rtncfndeki Toblon kremi =-~ =~ ~ terlllbWI IMft•IWı Atfl.ıın 
mJf bulunaca.kbr. .)'atmudan eneJ ku11Hı1makla. 

... 

• ~ cllt.ll.a 
... " .oımut • .... • 
llldattınr " .,.,.,. w • 

ler " ~· lablJal~ 1A" 
yu rfnifndeld (,.._) !'::a • 
..... tatWls .... OtWsl f1Sr1 ' . ...................... 
le maki~ we ıolmut Wt -
.... ...., '* 
lna9aaır. 
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agrafımız Şerer Kürek yarışlan ım Londos birdenbıre 
Dire;iine Çekilirken .. Birinci teşvık m,iisababıı 'tu.nanistana n;ttil 

41§ 1 ya11n yapa ıyor 4§ 

ru futbol takımının haksızlıOa Zılt!=;:~•ı.-s"sparı.nAJan- Rivayet muhteliftir: Kaçb diyen 
tlAradıAı anlaşı,ıyor ım!::.b:meı:r-~~~ ler de var, gelecek diyenıe,,de .• il ti l&bakuı 11.8.936 puar giıatl aut (t) . 

da Yenikapı • Kumkapı arkasındaki lir haftaya yakındır Ywıanh peh·ı bakası yapacağım; .Bullu .kabul ediyQlt 
ı BtrUa. U (H\11\111 muhabirimb ·ı hayet eriıebilmittik. l&hada yapıJacaltttr. Y&nl m.Uak au- livan Cim Londos hakkında bir dedi- rum; yalnız bundan daha evvel. Dinar 
1-) - v...- lrupdılı birlncililin Merasim yUz bin lrifiye yakın bir rette aaat dokuma baflamıt olacaktır. kodtidur gidiyordu: lmm Yunan fJlllllpfym\lt Can Ma...._ 
~ hqtln AVUlturya - Polonya kalabehitn TUrk hayratını ıellmİaına· Muayyeı) vaktinde ltart mnkiinde ba· Cim Loadol güretü, Cim I-0ndee yeamesi Ji.aımdlr. Ancak OH ,.._... 
~ -""· --~ h tle dini . il lunmıyanlar ve 118&1111 ibna ~- güretecek!.. benimle bir güre§e namzet olabilir,.. •- eoara ,. .... ._ U. .1..u• martml tırme emeaı · e 1er yarıp. giremiyeceklerd:r. Klüple Bu arada kendisi de şöyle s8yledi= - Buna karşı siz ne diyotırullm'? 

.... - 11,41 te Wr olarak 56 kt - lliı aç daJdJla llrdU. rln ba huuau ca. anUJMte ı.uJundura· - Benim yaıemiyeceğim hiç bir - '"Ben Cim LondoQ --· .. 
..._ merulml yapıldı. Ve birinci ıe· Fakat bu öyle bir kaç dakika idi ki, rak hazırlanmalan teblll olunur. iki ayaklı ıdnıh yoktur!. refm.ek. 11akkııu istiyordwn. qarep 
S.. IClcarm tere&ae MMar ~ ça - bunu hayatımızın aonuna kadar unuta- KOR.EK YARIŞLAR.1 PR.001'AMJ Fakat dUn birde öğrendik ki Cim kabul etmesinin şcklı beni alakadar 
-.,.. bJrincllik dlrefine Macar bay • mıyacatız. Saat: 9 DümeaelU cUirtlWı, t,IO Dil Lnndoa Kirinal vapuruna binerek Yu- etmez.. Owln ichı ded:ijini kabul ettim. 
~ .... '".,dL Bana hayatımın en mes'ut dakika _ mencials iki tek, 10 Dflnıenclalz birlik, nanistana gitmi.,tir. ' Evvel· Maksosla. bır güreş r:parak 
~ 10,30 DUmencW iki tell.11 DIJM•el· Yann etadyomda bil"~ m~ı yendikten sonra Cim Lmuloem ...... 

....._ eonra ura W.• gelmlftl lanm yap• bu anı. lrJIJt üzerinde aiz dörtlük, 11,30 DUmencill iki çifte. yapmam öbür pe.zara da bir TUrJr peh- laşaeaiJm. Bildiğiai3 Üllft l.oNlıt .. f . 
~- U,11a .. ıa thredllftı* Ya- JV1 Be anlatabilmenin imklm 1oktur. 12 Dörtlttk klutk. livanile karşıla.M\Uı beklenen Cun. bir defa Amerika.da ~iftlm. 8'r 

flllUDda • ........ ,.. ildıMiti Nüteı-em okuJUculama. ıözl.nai (Yukanki yanetarm bqtan altıBJ Londoaun bu apansız gidişi güreş !le· saat 46 dakika sUren bu maç o ~ 
~cliyalı " GttW la.,..U ol&.- kapal&Dlar, bir dakika içhı mereaimin müptediler, llODuneusa bayanlar için- mbıde öyle l:tUyUlr btr uyret uyandlr- netieeeiı: ka.Jmıf*:ı. Daha clojlw bla 

..
.. _ .... _ --- ~·1rh • ...._., •• ıi-'• d dlr. lılellleleri a bla JDetredir.) mıetır ki bir c:ok kimseler ba.flaılm yaralandığmı için doktorlar dnlla-
... _ --,,- r-- -ı- ,,.-,. yapıldıit sırada Bedin ıta yomunda öCLEDEN SONRA elllrv&ra.k bu hareketi ''ka<-mak,, keli- devamına müsaade etmemitlefdi. B.a 
pa~ im, ..-plyoolann bepna te • bulunduklarını farzetsinJer. bu heyeca· 13 DOmencfll cförtHlk, l3,30 Dil· meelle taftff etmekten kendile'l"lnf a- gfiı'eşten sonra da ancak ~ 

111 ce!llllderlftl toyc1alar. Tlın bu ll?a• nr belki daha iyi glSrmUş •e hiıaetmit mencfel• 11rf tek, lf Dlmencisiz birlik. lunantıJtlard•r. ~tinada k....,ı~ Yui ..-at • 
ta lıaynt- ..,.ı ~tine çekilme • olacaklardır. 14,30 Dümencili iki tek, 15 Dümenci- Bu tav!'Jf yerinde midir. dei?il mi- nim hakkımdır. Cim T4wJma her 1'f. 

aJz dörtlük, 15,30 DQmencflik iki çifte, dlr? Bu ~kilde hareketin hakiki sebe· Ruretle olursa olsun yeni yaoacağml 
... mup:nıs çalınmaya batlamıştı. Btr Ttirlriye bugün spor tarihinin en te- 18 DUmencllf dnrtıftlr, tS,3& Dttrnenet- bf nedir! Bunu tahil yak,nda etrafi1P bir macta bunu ödeteceğim. Ve ,.O. 
-.,_ tepla..., bir 1mf TUr1r haJ8tı • refll gtlnilnU yqaauıttr, ali ild tek. 17 DilMDciıb birlik, 17,30 anlamm ota,.afJz. $mm d& 

0

Paret ede- miyen drothlardan bahl!leden Yunulı 
...... en .. ._ dalrilla!ann. ,...,or • Jld tarih hn Türk için unutulmu Dümencili iki tek, 18 DUmenciBlz dört lira kf w ,Ure'1erf tertip i!"ile allka· ril~"11 v inil aclümin ae ..._ alıt-
"1s. ._ .... ,___ ,.-•-lsta buret ve blı batıra elmahdır. itik, 18 30 Dümencm iki çifte. dar olanlara göre Cim Lon~oa karmıı:ı dutunu o zaman ı.nlryacak~ 

_,__ .. _ __.. (Y k ki YM'l8I d """'...... l defftdir. Gelecek pazan. kadar şehri MP~'RMP.T KARAEP'Fl NE DıYOltT ......._ ,._ .. _...xı-r. bil-"'"' -refe nl- t. M. A. u an arm a ......,_ • • m'-- .IJ&....-a.. :...-1.1 -·-rc1e ort c·m l n~- .a-.a.~ ~ ,.. ... - , .... ,.. .... - ,_ r bSJ kJdemllller, 4iflrJerl kıdeml11er - ..__ ,__ -...~-1e 8 1 ..n mıS uıı:vl'llva\IMMU1t ~ 

Avusturya futbolda naslı lQindir. Melllıfeleri: 2 bin metredir) ya. fl]5aeak TUrk pehlivanla gürqece"' bayuıdır•nr\an memleketimi•....., 
Kadınken •rkek olan tir. ği bir giirt'c:çim·zıe de konutU.ık. )!eJt. 

fl·nale kaldı? aORılŞÇILER.tMtz NE DtYoR., ~~~Karaefe!JÖtıretını~w~ 

'

'-t ..ı:. · yıpti de aıualan affıttiıılJ: 
• ,. et1/Mui Cim LondOIUJl ridlfl karaısında - "İstanbulı. Cim Londoawı 

.. lln. J 1 (IJuıual muhabirimiaden) 1 

..... .._,. ile Aweeuıya bl • 
O · · 'b bi --..11 ... _ __..__.._ onunla gftreşmep hazırlanan gill"f"~i reti dcctikod1,Jsunu iırfterek ve vıtJnis 

yun unıuınıyet ıtı arile bilhaaaa • dı1m7~Öre ~· t;bir-;tıeC terimizle konaptayı mtlnaaip bulduk onunla kaı~1tlr ifof Pt ttldfm. h 
rincl devrep blr olimpiyat dömi final eek olan Mark VMton eeki bir kız ve evveli Dınarlinin menecerile kOMlf taıtlt! Ge1d'ğim Jriinf., c-ecesi Cim LoD 

- elimpl,at ıtadmda dHmi final ma· . ,...,. maçma yakı13cak tekilde olmadı. tki ub.clatf1e gfzltee nlenmlttlr. tuk: dos Athuı""" J!itmi" ~kat, ller" f9io 
taraf da, meseli tamamen bir tanısız.. . Vaitile "-dili• Mis Mart Ltliz I>lNAlUJNtN KENEJml NE kilde olu~-'\ M:iı n r·, I....oııda.1:& .-~· .. 

•11r ..... anlatacaltm vulyet 
......... - .,.. .... ,. ~ Pena 
"llta::udi o,a••• tlır 1 ta. 

bk yUst!nden taıflyeye utnımt elan V•ton elenilen bu elkl atlet, kanm DlY ., pa('R~JM "'-1·nc:j tJ1 ...... 1QIT'f"l111dır? 
baklanda diyor 1d: OR · • DimtJ' Vahwt dfftr Mr sdh ee(t ile 

Jfarnç tdmnından kat kat atalı bir - J(adllll mttyoeh bir bulunan - Om Lcıados b.c;tı mı. kaçmadı yapac~ - ı Dir k'"''8an.taa .._ 
fatbol opuyerlarda. bir kızdır. Daha, ben kızken de arka- lllJ, ~ cleninis?.. onu bC'n d cağır cağtıa. .. 

Jl'abt ftru"ya kup maiJ6p oldu • 
Ml4e bllaııtn pJlp ..,.. ... -

ttalyanlann da fevbl&de oynama • dqmıdı. Şimdi evli bulunuyonız. Ma- - 'Benim fikrimce Cim Londos ka Bii-uı.n.ddre Aile Batt--ı-.at 
mekta ~luıııa ıörc. Avuıturya ile ajeı olarU Dl"htfme dnÜl etmek· IM81Jlbr. Ama, ftZl,.,ıtell de letlfade z- ~ 

hler, bu .. ~ da ye • yapac.ıklan final mapnda da her ıı.ı. teyim. Ve ıtttlkçe muvatfaklıeU. u- etmeııalt .,Uclk'. :at~o~-. Cim H A L 1( .,•ılMıiilıl 
de pek fevkaUde bir oyun ..,retmemb •tıyo-•r .... __________ Londot DlnarH '1la A.tln&da ~tıfı gU- OPERETi -terince tufl).,e u~ tali • 

:"'\ir cll'ftllle finale kalmıf o1ciuıar. 
_,......,.. tnctıb hakemin tdatntn4e 

retten sonra latanbulda ~ bl revanş 
b!»tl olnuyacafmdan korkuyoruz. ruyoau tanıfıa'w llls 1 ı 'W fldl maçını kabul etmişti. Fakılt Cim Lo~ Bu akşam 21,45 de 

Bu ıeterlri olimpiyatta, meaell Pa • rasyona "maçta Perulu bir Hyircinin dm banda Kuvaryanl ile yaptığı gtf.. 

P ~:ll:"ı~!l'!tr!~m~·~~µncı.İf.)lir~~ vu. HA L1 X !j 11ıı1 .,., ... -. .. ıw~ ;. te a mı t- ... ~c=ve~~---
,.. •""'1.a bir 91mı ftl'diler, A...- bpt .aackttdir ki. tıııiltere, Avunur- lanarak oyunu terbtme.I neticesi A· - Dlnarlinin halk nazarında mev- Yarm alotam 

a-aı Wr p11e 1N '4f"1l 1-0 ya, Polonya,. cibl ınillctler, olimpiyada vuıturyanm ıo kip 1ı:a1ara1' babız ytr kii 1Uphelidir. Halbuki benimle güre- Taksimde 
lıfdt«; tamamen tertemiz amatör ıporculardan re mailGp olduta JOlunda bir itiru tecek olan insanın efkln umumiyenin H A L t M E 

GetiJı* 1ııl ttaı,. - Jferws oyaau mtltefekkll takımlar 1enclermiıler n pdmıftL " itimadmı kuanmıı bir afJam olmuı Pazarteal KedllrÖJ Sftıena bahçe1lndi 
....._ .... .--.. ... AP" lı 1 k •• i-' L....._._ . ..._ h _, f ı ya llmmdır!.,, H A L ı lıl E 
.... - - • • ••r T• '~~umnnm ta- pro llJOfte • Anlap!dılma ılre, -- cenubi A- Dedlfim gibi, Cim Londos, ş'mdilikı-------------
~ fıdade ıegtl n bidnd ..,__ tin w ~ fatboltl de -- meribnm ~ ... Wetiae pm gllrefçilerlmiz &ftlllDda yapılacak bir Matbaamıza Gelen E~rl~r. ter••• ...... sak~ 1* f.ı- lfiıı lıl1S. ıı:ayd taıamı.rla trmaU edil- ,ı,.tup pik --kr ık Mr ,.,.. RQın it~ 10nu abnmeava kadar bu· 
•ıti'6 ııılt~· Ba!\\ın içindir ki No""f l"'1. lllr+a"et hin ;m ._ .._ =-v.r;'; J:-'~i ~: ı!~~ 

J11 tanıt ta ICllr paaJarJa, eeri alqn- topn.Jdanpda ... sea profea)'OlleUlk ol- etmit olacak Jd. IDl4ilD 4fdla1 " MJlr- ortaya yeni bir vaziyet atarak, kendi· 
,.,.,_, t.iıe!ne mtltebbll tt1dl - ftn)'Ul ta)nnıar, en belenllen. ea te.. cilis olarak tünnN mu ftl'IDittir· sinin ortaya koydufu bu vaziyetten 
~ ,.. .... ,...._ • ma~fan yapmafa muriffak olmut- Taknn11r ~ 1sfıı dUn Post bir el çabukluğu yaparak latlfacle et-

• ....... a ıoıı ,.... A.....- ..... Stadyoma davet edllmltter, Awaturya mlft.lr. 
... .- ... t•t a-e ...... •o,tll Wr hu•lıırqa Peraga tabii avantajı U9fllWDll derhal atada DiNARLI NE DİYOR? 

'llr,ti -'••••~ PolGa,.ııJar ı.. ~ i 1ı••-- kopnuı fakat Peru bu büm qıara Dlfer taraftan., filainl ~ 
Wnt ~ IQllf& mıuQ1"le nllll ıı~en llyan ederek tekrar ~ imtina Dinarlı da 1U cevabı vermittfr: 

'!lsNer. ~atlp geldi? etmiftir. Jr~d~= b':1= J: 
:... lem fl....,.ra adar t-J dlftlll e- GeleUm fimdi Awıturya - Peru Bljfte!mDel federaqen ha qtlyet kan bit adam için nasıl kaçmış diye-
._ ...,._ IOll cSa»a•, Polen,a!da- ~ 4edfkoduauna. ıtal6m ot4ulu cibl tlftrlne Peru'yu JllQ tared4tlt et!Mden billrfs!. Bu arada Cim Londosun bana 

....._ SllJNllÜ ,.pbfıılm 1tlr tol it sin ewet kardeflııal maçında bu iki malJtlp ra,arak, busGn Gnd flnQ ... da IU h&berl g&ıderdilini aöyleıQelia....... a;' •- .U.1111 .,_.. ta11ıB lrarplafMll " Awaturya mal - ~da Polon.yama 1carpllM Awtturya- yfm; bunu vapunın hemen hareket e· 
'w. ı•ı • ...,. 1111a A•MW,. • J6p oba1lf'a. yı çıbnmttn'· = =~ 1-na möylemeleri I~ 
tt.. ,..,.., .. )lr ıone s-ı ~ttL i'aka• aoanda AwetQrya fed• • t. M. A. - Ben Dinarlı ile bir ~ mUsa-

- Vay. WirL.. 'l'aWdD .......... N9 
•ydhn bela ele " ,...... dlalrdim. .. 

.Sahiden. ıerü npurdakl n prek 
nhtımdaki haUIİ1l yila .. dokluaı -
sel ıenç ima büıJordu. 8anld 
de onun ay.i.wk " aGJdlllçe llUer A'" SiM,.....,.. Wr ......... . 
lini buJmuflardı. 

Yolcu merdiveni artık btllbiltfln ka14 
dmbmt mttl vapunla 1*dauna bal • 

Hemen döndil ve yerini verdi. Jaıumttr. · 
Oeag llum claleıf bir fimlek çalap Celil Bey bl1l pabtl atmak 1atiJor. 

elelMeye 1rUar aman için deJiba • ıtldn onu bap dOtllrme~en kor~ • 
--ıeua 1IDaı ıl•lerinde durdu. tıto o kadar!- lu aaJaeılıyordu. Şeref bunu bir fırsat 

- Celil amca... Buradayım... Bura • bi1mlt olmalı 1d la_.. kotta. OG\l 1& • 

da... hibine tcmnaden Jmptrı 
Cem Bey elindeki paketi ıenç 1ma - Şimdi ben ulllbine W.ttn11ua. 

atmak iıtlyordu. Fabt Güler onu tu - Merak etml)'in .ı.ı .. 
tabGpliııe cUvenmiyordu. Dedi. 

- T&ıtanıD t.. Ayni samanda Aabe dhere1r baim 
- Tutanın ama, aen iyi atamanın t... dı: 
aı 61er Ylnç cOrillttllerl. zincir - Asb t •• Tuti.. 

teaferf, bafırmalar ve çanlarla, yolb • Azls an11nn çok mGbim bir it br • 
1arm nhtnndaki hallan brphklr ko • ııamda bJımt ıibl clurak1adı. UJdD 
nutmaları arasında gilçlUkle. ftitilebill- bunun çok bGJt1k vı clclerll. bir fnllat 
yordv. oldulana da hemen Wmadı. 1ldt! '8r 

Şeref cenç kan AN!n yamda &I • le yaptılr l~n .... 1-tlu ..... ce· 
rilr ılrmes arkadaflannı dtlrterek trll- relrtl. 
tercfl. Sonra Azfae attılı lmrenld ba • Pabt ya tutamana ! ... 
latlal.tl ta mam olanllJOlltU fite o ...a pek '- o1actlt. 

tnm ft vapurun güvertesini dolduran 
1'l1kllı çolu lıuna lfilecektt. Hepıinden 
aenr da, hiç defilse kendi kendine, o -
nun için: 

- BecerlWı f
DiyecekleriydL 
Cevap vermek ve lıanrlan-k itia 

vakit kalmadı: pmketi feJef"ın ellftden 
kurtularak havaya doecJotnı ona fır -
lamıı glJrclft. Bu sırada Gülerin de, bU
tOD tlmitlerlnl Ask• bailıyarak bak • 
tıimı auiyorda. 

Parnaaklıla ,adanarak uzandı. 
HJricla teker meker gelen paketi 

ince parmaldamun ucunda, ıonra ara
larmda en aonra da avuçlannda bul • 
du. 

aıhtmtlu eerefln - duyaldu: 
-v ...... ı ... 
Onun c™. ıeılerile, hiç olmana ba

lat •e aQmUltelitlerile delibnhyı al -
Jntbyanlar epeyce vardı. 

Ads pahtf GOlere anttı: 
- Bu7aımtm! ... 
/Ô•ttllı left atdırdıfr yekta. San • 

w -- 4e1Dranlnun di1elfnl ..... 
mili of"'81r lem rast~ele bir e1tnl ....,. 
ralr at6. 

-T·~---Sia~·, ....... 

UYANIŞ 
Haftalık resimli "Uyanış,, ıazetell

nin bu haftaki aayumda fU J~ 
YllWr: Halit Fahri Qsa....,_a ... 
mantik pir". Mehmet Selhr.aill .._,. 
lenen,,, Cahft saffetin ·~~ 
muyor,, iaimll ,urteri, 1ılahmcit 
DA...a-ia tıSe_..lim illt ... rı., 
d&.ir tetkiki, z.Jair SıUa ~ 
118emaver,, adil hlkl:vo kltabnia . 4'fi. 
kritfld. Hilaut llUatrin -ama 
la millikatJ, MU.- &ltıli 
runun 4'Bir ön8ezl,, iaimli bir 

Guai H.ut o.n.,,_ .._ ·--· a dair fıkruı, ''Yaimurlu ~ k~ 
serlevhalı ~eat peneeat,.~ c&lüt ~ 
fetla "Blynhd atan ..tam,, adlı o 
linin tefri • 4'; w •vıda .. ..._ 

Dedi ve durdu. 

GlSzleri Azizin ıözlerlnin fsin 
BaJut1annm renk ve ma~ bUabfl 
~ ~ adam ır....-. kalmadı 
imi .... glbly .. Ada ...... 
di ve gillilmıedi: 

- Ben-~1- r.unadırm mı1 



: . I~taiıb~ı ~elediye~i ilanları 0 Dün ve Yann Kitaplanndandır 1- Hipnotizma 
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Fiyatı 100 kuruştur 
Metre murabbaına 10 lira değer biçilt.n Fatih yangın yerinde Fev· -----·---------- ı - Kapalı zarfla 2J ı VlL 936 tarıbmde ihalesı yapıl"'C'ı>.ğı ılan 

zipaş;ı tramvay caddesinde 103 üncü adada 3GO santim yüzlü 47 olunan 121187,81 lira ke~~' betlelli Polathane yaprak ti!tün ambaCJ bi-
metre 26 santim murabbaı arsa satılmak üzere pazarl.ğa konul· nasının vahidi kıyaaii fiyat usuliyle intaaı tına istekli çıkmaaığından 
muıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. lstekli olanlar Deni zyolları aym {·ekilde 20/VHI/ 936 ~arih:ne rastlı}an perşemLe gü:ıü ıaa! ıs 
35 lirıı. 45 kurutluk mı~vakkat teminat makbuz veya mc:!ktubile be· de ibatesi yapılmak üzerf' yenı den eksiltmeye korıulnıuıtur 
raber 19 ağustos 936 çar,amba günü saat 14 de daimi encümende i Ş L E T M E S i li - Kapalı zarfla 29/Vll ı 936 •.nrihinde ihaleai yaıuaacağı i· 
b 1 1 d ( ) Acenteleri: Karaköy - Köprüba,. u unrna ı ır. 184 lan oiunan (17845) lira (1 O) kuru• ke•ıt bedelli Polathane idarehane 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade .,. 'J' 

Bir metre murabbaına ı lira kıymet konulan Fatih yangın yerin .. __ Han telefon: 22, 40 __ .. binası inşaatının götürü ihalesi 20/ Vlll /936 tarihine ıaıtlı)an per 

de Hasan Halife mahallesinin Muhtar sokağında 119 uncu adada 1 rabzon Posatları . şemb(! günü saat 15 e talik olunmuttur. 
yüzsüz 9 metre 61 santim murab baındaki arsa alakadarlar arasın- lll - Her ikiaine ait eksiltme, Kabataıta İnhisarlar Levazım ve 
da satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım mü· Pazar 12 de, Sah, Mübayaat §ubesin.Jeki alam satım komıa;yonunda vipılacaktır. 
dürlüği.:nde görülür. İstekli olanlar 73 kuruşluk muvakkat teminat Pe11embe 15 de iV - Ambar binasının ketif evrakı (606) kunıı ve idare bina· 
makbuz veya mektubi)e beraber 19 ağustos 936 çarşamb" günü saat iz.mir Sür'at Postası sının ketif evrakı (90) kurut mukabilinde inhisarlar inşaat ıubesi~ 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (183) Cumartesi 15 de den ilhnabilir. 

Hepsine 7308 lira 60 kurut bedel tahmin olunan "~ Belediye mer Mersin Postaları V - Ambar binasının muvakkat teminatı (7309,39) lir~ . ıdare-
kez müessesatile kültür idaresi için alınacak olan ki.gy ıt , zarf, mü· hane.5min (1339) !iradır 

Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar VI f kl 1 . J 
rekkep, kalem ucu, ve saire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı - ste i e.rin ihale tarihin den en az üç gün evvel fnhiaar ar 
zarfla eksiltmeye kcnulmu9tur. Listesi ve ıartnamesi levazım ınüdiir· Diğer Postalar lnşaal tubesine geierek Nafia Vekaletinden bu büyüklükte bir bino iti 
lüğündc görülür. Eksiltme 21 ağustos 936 cuma günü saat 15 de Bartın _Cumartesi, yaptıklarına dair almı§ oldukları müteahhitlik tezkerele::in5 ibraz i· 
daimi encümende yapılacaktır. İsteklilerin 2490 N. ı. kanunda ya Çarıamba 18 de. le eklliltmeye i-ştirak için fenn~ ehliyet vesikası almaları şarttır. 
zıh vesika ve 549 liralık muvakkaUeminat makbuz veya mektubunu iz.mit - Pazar, Sah, Per· Vll - Kanuna uygun olarak kapal, zarflar yukarıda ıözü geçel1 
havi t~klif zarflarını yukarda yazı h günde saat 14 de daimi encüme- J tembe, cuma 9,3C komi!yon reisliğine ihale günü en geç saat 14 e kadar makbuz muka· 
ne verilmelidir. (234 ) (8.) da. bilinde verilmi, olmahdrr (62) ,: - · · ·· .,, 

Müteahhide ihale edilip mukaveleye riayetsizlik yüzünden ihale· 
ıi feahedilen ketif bedeli 719 lira 98 kurut olan vilayet aygır de· 
poıu tamiri açık eksiltmeye konulmuf \hale gününde İ5teh.lisi bulun· 
madığından eksiltme 21 - 8 - 936 cuma gününe uzatılmııtır. Ke· 
tif evrakı ve !artnamesi levazım müdiil'lüğünde görülür. fstekH 
olanlar kanunda yazılı vesika ile bayındırlık direktörliiğünden tas· 
dik ettirilmit ehliyet vesjkası ve 57 lire lık muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (1) (416) 

Bir metre murabbaına 3 lira 50 kuru§ fiat tahmin olunan Aksa· 
ray yangın yerinde Mimar Kemalettin mahallesinde Kosga cadde· 
sinde 13 üncü adada yüzsüz 41 metre 82 santim murabbaı sahasın· 
daki araa alakadarları arasmda satılmak üzere açık utlırmaya ko· 
nulmuftuT. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. fstekli olan· 
lar 10 lira 98 kuru,luk muvakkat teminat makbuz veya mektubHe 
beraber 31 - 8 - 936 pazartesi günü !aat 14 de daimi encümende 
hulunmahdır. (8.) (417) 

H~91ine 60 lira kıymet tahmin dlunan Çatalcada F erhatpaıa ma· 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diğer günler S 30 
da. 

Bandırma - Pazarteıi , Salı , 
Çarıamba , Per· 

ı ıembe. Cumartesi, 
20 de 

Karabiga - Sah, Cuma 19 da 
Ayvalık - Salı 19 da, Cuma 

17 de. 
Salı günü kalka· 
cak posta gidit ve 
dönüfte Lapseki 
ve lmroza da uğ· 
rıyacakhr. 

TRABZON ve MERSiN posta· 
larına kalkıt günler; yük alın · 
maz. (395) 

Şartname ve nümunesi mucibince 100,000 metre kırmızı çizgili 
kanaviçe 31 - 8 - 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin ıartname ve nümunesiııİ 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve sa· 
atte o/o 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataıta inhisarlar Levazırrı 
ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaat· 
larr. (312) 

')( 

(stanbul 4 üncü icra memurluğundan: halleainin Alipqa caddesinde ilk mektep karıısında 834 metre 26 pm:~nı 111•.m::nHmır. .. 
santim murabhaındaki ana satılmak üzere pazarlığa konulmuştur H Taze çiçek. OUzeı buket :: 
.Şartnameıi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 450 kurus · H G • Mİ li n S k İ ij İbrahim in Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olup ehli 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 ağust~s U Mah~umu g vukuf tarafından 345 lira kıymet takdir edilen Merdiven köyünde 
936 pazartesi fiinü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. H .................................................... fi Tekke sokağında eski 5, 6 yeni 8 No. ıu hududu, arkau demiryolıJ 

(1) (413) n Rus çaçekçnsn ii öuü sokak sağ tarafı 21 soiu 19 parsel No. lu mahaller ile mahdut 
Y ................ ~·E·vo"ii:"ü................ i~ bahçeli evin satılmasına karar verilmiıtir. 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Sarayl"Urnunda Park gazinoıunun alaturka kısmı 
teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 
nisan sonuna kadar. 1200 
Unka~nında Elvanzade mahallesinin Hacı Yakup 
aokafında 24 N. lı evin bet odalı müfrez kısmı 
teılim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 
mayıaı fO'lıuna kadar. 192 

Muvakkat iİ Hristaki-Pasaji 3-5 Telefon : 4170~ Evsafı: Zemin katı, zemini toprak avlu, taş döşeli mutfak bir 
teminatı • • ı = mıımm =ıamm:::=• hela, bir oda, üst kat, bir sofa. iki odadan ibarettir. Mesaha•• 

90 

14.40 

ZAYİ MAAŞ CÜZDANI umumi 445 m2 olup bundan 64 m2 bina. zemini ve kalam bahçedir 
İstanbul Evkaf müdüriyetinin 174 Bina <.\hşap ve haraptır . Mezkur ev açık arttırmaya vazedilmiştir. 

numaralı maaş cüzdanımı kaybettim. Arttırma peşindir. Artt:rmaya ittirak edecek mÜ!lerilerin kıy· 
Selime 

(V. No, 
17708

) meli muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban· 
_ __.... ____________ kanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim ver 

ZAYİ gi, tan2ifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırrn• 

928-929 ders yılında Kabataş er- §artnamesi 3 - 10 - 936 tarihine müsadif cumartesi günü daire' 
kek lisesinden aldığım tasdiknameyi de mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 20 - 10 

Yuk~rda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı zayi ettim. Yenis ini alacağımdan es- - 936 tarihine müsadif ıah günü dairemizde saat 14 len 16 ya~· 
kisinin hükmü yoktur. d . d·ı k s· . . rt d b J 1 k . h olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konul mu,. ar ıcra e ı ece · ırıncı il tırm a a e e , ıymetı mu ammene 

tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar (V. ~:. ~e;;~) nin 'c"15 ini bulduğu takride üste bırakılır. Aksi takdirde son art 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektub;le be· ,--------- - - - -- tırmanın teahhüdü baki kalmak üzere uttırma on bet gün dahs 
raber 31 - s - 936 pazartesi 1 ünü saat 14 de daimi cncümenrh· I T i F O B i L t~md:t edilerek 4 - ıı - 936 tarihine musadif çar!amba günü sıJ· 
bulunmalıdır. (8.) (419) ı SAM•i-- at 14 len 16 ya kadar dairede yapılaca!i ikinci arttırma neticesinde 

Or. iHSArt en ço~ arttıramn üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve H· nto \'e par:ıtıfo hastalı klarımı tutu. 1 liis kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicilleri e 
mamık için ağızdan alınan tifo hap 
lıınrlır Hiç rahatsızlık \'e{'rncı. Her sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranm .,e 

kes alabilir. l\utusu 5 '3 l<r irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiı: 
l••••••••••-•••I ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti 

haren 20 gun zarfında evrakı müsbitelerile birlikte daireJ1'1i· 
~AYl ze bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicillerile sabit 

5604 sicil amatör §Oför ehliyetimi ol mı yanlar satış bedellnin paylaşmasından hariç kalırlar Mütera· 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es- k' · ım vergı, tenviriye ve tanzifiyed en ibaret olan beled;ye rüsumu .,e 
kisinin hükmü yoktur. 

Mahir Safi vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icareai tavizi tutarı bedeli müış· 
(V. No. 17717) ycdcden tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerjl1 

---------·-------- 934 2478 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahahen haciz ve tal<" 
ZAYİ ŞAHADETNAME • diri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilin olunur. (373) 



Muhammen bedeli 15040 lira olan Loko ve otomotris ateş tuğla 
2819/ 1936 pazartesi günü saat 15, 30 da kapalı zarf usulü ile An 
da idare binasında satın ahnacaktır. 

aQ iıe girmek istiyenlerin 1128 liralrk muvakat tenıinat ile hınu 
, tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 1936 g. 3297 No. lı 
hasında intiıar etmit olan talimatname dairesinde alınını! vesik~ 
tekliflerini ayni güaa saat 14.:lO a k:-.dar komisyon reisliğine ver 
leri lazımdır. 
~5artnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 

:tdarpa,ada tesellüm ve sevk fefliğinden dağıtılmaktadır (241). 

Muhammen '.Jedelleriyle miktar Vt: vasıfları a,ağıda )azılı (6) 
P malzeme her biri ayn a) rı ihale P.dilmek üze .. e 17 - 8 -- 36 
ttesi günü sal'lt 1 O d~ Hın dar paşada gar binası ~::ıhi'in.1eki l in 

~!etme komisy.,nu t!lr~ f md ... n açık eksiltme ile satın alanacalctır. 
lıteklilerin m&.lıeme t.izaiarın da y&zıh muvakkat teminat il ... ka 

'Atı tayin ettii' vesika.arı ve kanu!lun 4 üncü maddesi mucıbin· 

. ~e girmeye manii kam.ni bulunmadığına dair beyanname vermele• 
~ltınndır. 

Bu ite ait ta-:-t.nam~le: Haydarpaşa•Ja 1 inci işl~lme kc.misyonu 
fnıdan parasız olarak verilmektedir 

1 - KURUN 15 A~USTOS 1936 - ' 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 
Hastahanenin 936 m~lt yüına ait nıiktar, cins ve tahmiıı fiyaliyle ek~iltmenin tekl i ve mu,akkat tr 

mina~ı yazılı eczayı tıbbiye ve tıbbi m.uzeme 31 T emmu~ 936 tarihinden J 5 Ağustos 936 ta .. ih:ue kıı.dar 
on be? gün müddetle ekıi~tmeye konuımuıtur. 

.'Şartname ve listeleri Ankara Nümune hastahanesi t:a,tabibHğinden V(: lstanbulca s~hhat H' lçt:mat 
muavenet müdürMğün-le görebilirler. Ekıiltme 15 Ağustos 936 cumartesi günü saat 10 da Ank:ıra Nümu· 
ne h.ıstahanesindf' yap:lac&ktır. 

Dikkat: Muvakkat teminatı para ularak alınmaz. Parll vermek istiycnler hiı: 11ün evvel hastahane· 
ye müracaat ederek paraların: maliye veznesine yatt.maları :azımdır. (10~) 

Lira Kr. 

6000.00 
750.00 
600.00 
500.00 
450.00 

238 Kal~m 
7 
5 
s 
3 

,, 

" 
" 
" 

Muvakkat teminat. 
,.. .. _. ır.ıı 

Lira Kr. 
450.00 

56.25 
45.00 
37.50 
33.75 

Ecza': tılbiye 
lastik m&lzeme 
I" atki!t 
fprk iplik 
Loko?la~t 

Ekıiltme şekli 

Kapalı zarf 
Pazarlıkla 

,, 
,, 
" 

lstanbul müzeleri genel direktörlüğünden: 
Tahnai.n Muvakkat 

Cinıi Evıalı Miktarı Bedeli Ekıiltme giinü ve ıaati 

1 - 5000 M. harici çift telefon kah.osu muhammen bede-li 650 li· Mangal Sinek!i veya Çerket 
' •e muvakkat •eminatı 48 •ira 75 kuruıtur. kömu:-ü köy malı 

Kilo 
19500 

Lira 
585 

Temi~at 

Miktarı 

Lira K. 
43.88 17 /Vllf 11936 

Pst.zartesi günü saat 14.30 
2 - 100 ~.pirinç çubuk 40 m/ m muhammen bedeli 584 li:a ve ~ok J.ıö· Dolnıabahç~ veya Ton 

'-kkat teminab 43 liu 80 kuruıtur. müri.ı . Yedıkule Gıı.zhane-' 81 1539 115.43 
" 

,, 
" 

,, 
~ a - 10.000 kg gÖ~ tafl muhammen bedeli 1235 lira Vt muvak lerİ malı "'1 "' 

teminatı 92 lir:l 65 kun,ıtuı lstanbul Müz-,!crinin yakacak ihtiyacı açık ekıfümeye !'onulmu,tur. isteklilerin şa:tnameieri gör 
~ 4 - 10.000 kP tuz nthu muhamme·a bedeli 125."; lira V<' muvak mek üzere her gün ve ekıiltmeye girmek üzere ekıiltır~ ıür.ü Tica?et Oda.undan aldıkları belge ve temi-

t t~rninalı 93 lira 75 kunııtur. nal makbuzlarivle l•tanb"l M\izeleri ıenel direktörliiğüne müracaat eylemeleri. ( 63) 
\ 3 - 450 kg triki\lrt:tilen muhammen bedeli 180 lira VE. muvak• 
lteminatı 13 lin 50 kuruştur. M } d 
~ 6 - 500 kg. adi .ve 50 kı __ saf amor.yak muhanırııen be!'"~eli 220 1 Istanbul Komutanhğı Kırklareli Nafia üdür üğün en: 

ve mU\0 3.kkat ~f'mı:ıat. 16 : ıra 50 kuruıtur. (80) Satınalma Komi17onu llanlan l _Edirne. tstanbuJ yolunun Babaeski kazas1 .:lahili.1de 48 + 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları atağıda yazılı 2 grup Ordu sihhi ihtıvacı olen 750 dü· 220 r,d kilometreı'r.deki (TAŞ KO PRÜ J namındaki köprüm!.n belon-

"-1 h 'h l d'l k 17 8 936 zı'ne muhtelif boy ''a rcntp•n f"lı'm1• anne olarak yenıd~n yapılmat! eksiltmeye konulmuştur: ıerne er biri ayrı ayrı ı a e e ı me üzere - - pa· u .. 

~esi "günü saat 10 da Ho.ydarpapda gar binaıı dahilindeki 1 ın- 21 -- 9 - 1936 pazartes~ güni1 aa• Bu itin ketif 'bedeli 10696 lira 87 kuruıtur. 
'i il f d 1 __ •1 1 k at 14,30 da açık ekıı'ltm-. ı'le ,· atın 2 - Bu ite a;t ıartname ve evrakı fenniye ıuıd:..rdxr: t etme komisyonu tara ın an açık e.Kat tme ile ıatın a ınaca tır. 

8u ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat alınacaktır. M'.lhamme:D tutarı A - Eksiltme ıartnameıi 
•ttırıeleri ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme gUnü 3488 liradır. Şartnamesi her gün d - Mukavrltname projeıi 
"-.tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. konı~syonumuzda rörülebmr lı· C - Bayındnlık =ıleri genel ıartnsmeıi 

8 tekJaerin 262 lir"lrk ilk teminat, D -Tesviyei türabiye, 'Ole ve kigi! inpata dair fenni ,artname. 
itdır,u ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak- makbuz veya meiduplarivle bhlik- E - Hususi 9artnamf! (Bayındırlık Bakanlığı tarafından inşa e· 

·· te belli gün ve ld.'ltte Fındık;ıda dilect=k betonarme büyük köpriiler hakkında fenni ıartname). 
~ l - 29 kalem hırdavat muhammen bedeli 314 lira 41 kuruş ve Komutanlık~·•'-• "'1komi•J'o- t _ Keıif ::edveli .1ilsilei fi yat cedveli, metraj cedYelı, 

lla\tkat teminatı 2360 kuruttur· nunl\. germ~en. (ft>SY , G- Proje, Gr1tfik. 
ı· 2 - 1 adet soğuk demi.- destere tezgah• muhammen bede!i 1400 • • • İstekliler bu ~a!"tname ve evrakı fenniyeyi (53) kuruş m1ıkabilin-
'l\ ve muvakkat teminatı 105 liradır. (406) Ordu sıhhi ihtiyacı olan 2 000 de Kırklareli Naf\a daires.nden ala bilirler. 

Kültür Bakanlığındaİı: 
' Bölge Sanal okullariyle Ankara lnı;aat usla okuluna sınavla pa 

ıı Yatılı talebe alınacaktır 

S Sınav 1718 / 1936 "arihinde her vilayet merkezinde yapılacaktır 
~\'a tirebilmek için aşağıdaki fartla.-ı haiz olmak li7ımdır. 

1 - Türk olmaları 

2 - 13 yatından küçük, 17 yatından büyÜk olmamaları. 
3 - En az beş sınıflı bir ille oku{dan diploma almıt olmaları 

t-1tır. isteklilerin bir dilekçe, atı raporu, nüfuı tezkeresi ve ilk okul 
~il aldıkları diploma veya bugün bulundukları okuldan alacaklar· 
tii1te ve üç tane belge fotoğrafla riyle birlikte sınavdan en çok bi1 
~ önceye kadar bulundufu verin valiliğine müracaat edaerek nam 

ka.ydolunmaları ti.xımdır "343.. (277) 

~tan bul Jandarma satına ima 

bar ,:fo.klı ıu matarası 21 - 9 - 3- Ekailtme 24 Ağuıtoı 1936 pazutesi günü saat IS de Kır:ıclar 
1936 pazarteıi aüaü aaa.\ 15 rte a· eli Nafia müdürluiiJ 1'im~undıa yapılacaktır. 
çık .. ksiltme ile satın alınacaktır 4 - Eksiltme kapalr zarf usu liyle ,apılacaktır. 
Muhammen tutar• 4.000 liradır. S - EkıHtn..~'.\ e girf"l ilmek için ideklilerin (803 J llrll muvak-

Şartna.meai heT ıün k.-:.miıyonu· kat tt!minat vermesi ve bundan başka a~tığıdaki vesik:1.!arı ~.aiz olup 
muzda görülebilir. göste• mesi ve yulnr,de; ycszılı ~vra kı imzalaması lazımdır. 

İsteklilerin 300 liralıı. ilk le- l490 numara•• ka.ıunda vaz1h vesi~alarla beraLer 1 Ha2,ran 
mina! makbuz veya mektuplariyle 1936 tarihinden ı<Jnra N~. tia Veka Jetinden alınmıf ehliyet vesikbsı. 
birlikte belli gün n saath. Fındık 6 - Teklif mekluJiları yukar1 da üçüncü madde lE' yaz11

1 saatten 
lıda, Komutanlık satın alma ko- bir nat evvefine kudar N&fia daire ıine ,etirilerek ekMiltme k~miıyonu 
misıonuna gelmeleri. (106) •eisliğine makb11z muk,..b:I nde ver~ceklerdir. Posta .le gönderilecek 

• • • mektupların nihayeı üçüm ii m~dcle de ya; ılı saate kacl:u gelır. ~ t olması 
ıstanbul Konıutanhe- bir~ikle ve dı, zarfın mühür mumu ile iyice kapc.hlmıt olmas! lazmıdır. Posta 

ri ihtiyacı olan " (50 000) ftilo •ade ile olbcak gecikm~lt.r kabul edilmez. \64) 
vağı:ıa talibinin vermit c.lduğu fi 
yat makamca pahah 11ör:!ldHğün · 

den pazarlıkla ihalesi 18 - B -
1936 ealı günü saclt 15 de yapıla· 
caktıı:. Muhammen tutarı 385~ 1i 

Kayseri 
• 

Tayyare fabrikası 
direktörlüğünden: 

1: • d d 1 - Bu sene fabrikamıza birinci ıınıf tesviyeci ve kapGrtacı usta la. 
KOIDISYODUD anı ra ır. ı;k teminatı ~gs liradıl' . .,art rı imtihanla alınacaktır. 

(2'7, 973) metre yerli astarlı~ ve çamatırlık bez 26, 811936 çar· Dilmesi 250 kurut mukab'' inde ve· 2 - imtihanlar Kayseri Tayyare fabrikasında yapılacak ve muvaf. 
~ha günü ıaat (15) de kapalı zarf ekıiltmeıiyle ıatıa alınacak ve rildi ğ, gibi her gfa• komhyonumu7 fak olanlara derecesine göre 3 . 5 lira yevmiye verilecektir. 
~ibnesi Gedikpaıada Jandarma dikir.ı evindeki komisyonumuzda da göı ülebilir. 3 - lıtekli olanlarıu aşağ,dak; vesaikle beraber eylul 938 nihaye-
~&caktır. Beher metresinin tahmin edilen bedeli yirmi dört ku· t"teklilerin ılk temtnl'• makbu2 tine kadar her gün istida İlf! fabrika direktörlüğüne müracaat etme 
' . r. Şart kiadı (334) kuruı mukabilinde komisyondan alı · vey4 mektuplar , le 2490 uyılı leri. 
~lir. lıteklilerin (bet bin üç) lira elli iki ku~tluk ilk temin~t kanunun 2, 3 üncü maJdE"ierin..ieki · A. - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunma!l'lak. 
~ hu~ vey.a ba~ka k~falet mek tub~ ve ıa~l kaad~nda yazılı ~atr vesaıkle beraber erı az biı saa• ev- B. - Ahlakı, durum"' ıyi oldu2'4 na dair Emniyet dirtlrtörlü;?ündeıı 
~elerı h~vı teklıf me.ktuplarını ekııltme satınden bır saat evvelıne veline kadar tekl'f mekbaplarını veıika getirmek. 

'-r komısyona vermış bulunmaları. (176). Fındıklıdaki ko;nutımlık n.hn ,ıma C. - Sağlık raporu. 

"-... kom::1yonuna ver:nt-leri 007) D. - Nüfus cüzdanı ve Donservısıerı turetı musaaaaka'IJ. 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli erbaf hazırlama ınek teple:ıne talebe almıyo~ 

~ 1 - Ankara vr Konyadaki Gedikli Erbat ha21n larra me'ı<tep 
' in ihzari aıuıfla.nna 3 ıınıflı ve aedikl: orta kıımır. 6. ıını fiarma da 
"ııdlı köy ilk ırektep mezuclara alınacaktır. 

it...._ 2 - Bu mektftpler ya•ıh ve paraıız:hr . Mektebe ı?İri, ,a .. tlar• as 
~ ıube bqkanlarındhn ö!reni lebihı . 
lıiıt ~ - Yukarclaki prtlan tatıvan ve gedilki erbat obo•ya istekli .,fan 
~ çocuklannm en eeç 20 'Eylül 936 ıarihine kad.--, ni~t.n 'p otr:tuk 
-...., -.kerlik ıubeletine m\;rac~at etmit ve evrakını tamamlz.mıt ol· 
~ lbımcbr. (136) (4349), 

• • • E. - Üç adet veıika fotoğrafı "4510,, 

Urdu sıhhi ibti1ac1 olan 2500 - - - --- - - - - --- ---------------
metre harp paketi mcha tızlık be· 
zi 21 - 9 - 936 pazartesi günü 
saat (14) de açıi' eksiltme ile sa• 
tın ~unacaktır. f\iuhammen tutarı 
312:i liradır. Şartname'i her gün 
komıııyonumuzda görüleb!lir. istek 
liler 235 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuph:.riyle berf\ber 
belli gün ve saatte Fındrklıda Ko· 
mutanlık satın alır.a komııyonuna 

gelmelel'i. ( t~) 

Usküdar Kız Sanat Oku!u 
Direktörlüğünden: 

15 - 8 - 936 dan başhyarak okula yatılı ve gündüzlü talebe 
alınac<ıktır. Okula ilk ve orta okullardan mezun olanlar alınır . ilk 
okulu bitirenler için tahsil müddeti be, sene, orta okulu bitirenler 
için i!d ıenedir. Yatıiı Ücn-c:ı S J.ıartid~ alınmak üzere 2CO liradll'. 
ltyar rocuklarıdan ';O 10 ve karde! talebeden t'{- 15 eksik onnır. Yaztl · 
mak ıçin pazarteai ve perıembe günleı i 9 dan Ôe§e kadnr okula 
bqvutnıabdır. ,(345). 
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Posta blrlJ,ğUıe I 
gtrmlyen yerlere t 

ABONE ŞARTDRI 
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Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sıgortaya a-id her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsınız 
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Bugünkü KUMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 

Bayan S 
Her akşam 

PAN R 

r Almanya'da 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Jngenieur- M·ıtfwe·ıda 
Schule (HTL) 
Maklntıerı de1ctrlk mühendistiklcrtt1ı· 

1 Jcımc bilgileri/ otomobil ve tayyarecilik 
----· Pıeıra111 .,.raHı 

. ~--------...,..,.,.--~----· ---~ 
____ _,. fiiienieur-Akademi 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yf~maroSTSEE 

Bahçesinde 

~ Karaciğer - Barsak - Mide ~ 1 
Tedavisi için~ 

ZL E ~E 1 
Mevsiminden istifade ediniz 

16 Hazlran-161 inci Teşrin 
içme tı enlerinin vapurla' ı köprüden 

Tayyar ...... ı uk, makıne, elektrık, 

otomobil, mimarlık, intaat mü· 
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil · 
mit ve kabul edilmiş mühendis 
mektebi. 

e. 2&-7. 40-8.40- 7. oa. u. t3. ta. ta. ao dlr. 00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sah~i: ASIM US - VAKiT Matb••ıı 

Nqrlyat Direktörü: Refik A. Scvcnıla l 

r 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksDtDe 

' NECi R .S 
l ........... G.a ... ıa.t.a ... s ... e.s.ı.i.H.a ... n .......... ~ _ ................................. .. 
Sınai Kımya Mühendisli{li Tahsıli ıçif1 

ALMANYAYA TALEBE 
GONDERiL ECEK TiR 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. inden: 

Fabrikalarımı7da bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarhnda lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklarıı1 

ikmalinden sonra sıhhatleri fabrika itlerinde çalıtmaya müsait 
iki ili üç liıe mezunu her sene ıınai kimya mühendisliği tahsil'. 
içın Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanyay• 
gönderilmede fabrikada bir senelik ıtajda muvaffak olanla• 
intihap edilecektir . 

.ltteklilerin 1 Eylul 1936 tarihine kadar aıağıdaki vesikalar• 
Eakiıehirde Türkiye Şekeor Fabrikaları A. Ş. Genel Direktörlü 
ğüne göndermeleri lazımdır. 

1. Hal tercümeli 
2. Sıhhat raporu 
3. Mektep ıehadetnamesi musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9 X 12 eb'adında 3 boy fotoirafı. 

, .. -Kolec ve l"icaret kısımlarile-.... 
üsküdar Amerikan Kız Lisesı 
EylQliln 22 inci salı gUnU saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahlak• 
pek iyi dikkat edilir. Kayı_t ve kabul için salı gilnleri saat 9-12, cumartesi 
günleri saat 14-18 e kadar mektebe milr~caat. 1stiyenlerc mektebin tarif-

namesi gönderilir. Telefon: 604 7 4 -----~;ıı 

Harbiyede 

BE 
bahçesinde ' 

Me 1tcut projirama Ulveten 

like Cemal 
Revüsü başlamıştır. 

F•J•Uerda tenzlllt J•pırmı,br, har•qtet; 
meze kabul edilir re eton: 4909 

Türkiye Cunıuriyetl 
Uyuşturucu maddeler 

inhisarından : 
Ellerinde 1936 veya daha eıki seneler mahsulü J>ulundurall 

tüccarlar idaremizin deposu veya malü:natı haricinde kaloı•f 
mevcutlarını 1 beyanname ile {daremize bildirmek mecburi· 
ydindedirler. 

Bu beyannameleri 1.lmak için tüccarın lıtanbu!da ldareoıİ 
ze, Anadoluda 1936 mahsulü için tesellüm merkezi olarak ilill 
edilen Ziraat Bankası tube veya sandıklarına müracaatları li· 
~ımdır. Beyannamelerin en ıeç 1 eylül 1936 salı günü ak~• 
mına kadar doldurularak alındıkları yerlere iade edilmesi lii 
zumu tebliğ olunur. Aksi ha.ide ileride verilecek kararlard• 
tleyanna:rıete ithal edilmiyen afyonlar hiç bir tekilde nassr' 
itibare •dı r.m•yacaktır (396) 





Türkiyenin muvaffakıyeti 
(EDEBi) i 

=Akisleri i 
Son posta ile gelen İran ga 

zetelerinde Montrö zaferinin 
akislerini memnuniyetle görü-
yoruz. Bunlardan bil -
hassa "Ittılaat,. gazetesi, Morr 
trö konf~ransında Türkiyenin 
muvaffakiyeti başlıklı; üç sÜ • 
tunluk bir başyazı ile Ulu ön· 
derin irşadı ve dahiyane ira • 
desile kazanılan ve tarihe mal 
edilen Montrö zaferinden en -
gin bir sitayiş ve samimiyetle 
bahsediyor. 

"Dost devlet ve komşumuz 
Türkiyenin Montrö konferan • 
sında kazanmaya muvaffak ol
duğu zafer, ve boğazların si • 
yasi ve akseri i§lerinİ tanzim 
etmek hususunda elde ettiği ıe 
refli muahede bizim de sevin ~ 
cimizi mucip olmaktadır. Biz 
memnunuz çünkü Montrö za
feri Türkiyenin boğazlardaki 

mutlak hakimiyetini tanımıyan; 
harp v~ ticaret gemilerinin ser
bestçe geçmelerini temin eden 
Lozan ahtnamesini aiyui ve a

kıllıca bir hume ile ve ayni za
manda kemali muvaffakiyetle 
yırtarak genç Türkiyenin bey
nelmilel aiyuet alemindeki mev 
löini bir kat daha arttırdı.,, 

Diye baılıyan baıyazıda ı
ran okurlanna boğazlar hak • 
kında oldukça etraflı tarihi ma 
lumat sunulduktan ve boğaz -
ların beynelmilel siyasadaki 
mevki. ve ehemmiyeti teba • 
rüz ettirildikten sonra §Öyle 
devam ediliyor: 

"Büyük harpte alueri ba • 
kımdan boğazJann ehemmıiyet 

mevkii her zamımkinden fazla 
anla,ddı,genç Türlöyenin lideri 
Kam&1 Atatürk'ün kumandası 

a1bnda bulunan Türk orduıu, 

müttefik ordulanrun boğazdan 
geçmelerine izin vennedi. 

Bu cenk, hiç fÜpbesiz, Türle 
orduıunun ve bilbuaa Atatüı-
Jriin en büyük askeri tereflerin
den hiri olarak aayıhr, ayni za-

' manda genel aavqta Tül'k u-

kwlilinia - parWc ulaifelfrin 
- Wrini tetkiJ eder ... " 

Bundan ıonra Ittılaat gue-
teai, harpten ıonraki durumu, 
Sevr muahedesinin bmalamt 
tarzım, Kurtuıuı aavapnm bll
dilimlz w yapclılnmz ufhala
nıu h1l1ha ederek: 

"Çalı aeP""li, cliı - - .. dalan, __ ........ ,. etti. 
Demir atmq .......... ..... 
ıanilai Tlrk .....,. iıa .,m. 

(. 2 KUR.UN'lm ...... 

dı ve Türkiye yepyeni dinç ve 
muzaffer bir eda ile Lozan kon 

~ıuııııuııwıınııuıııımııauııuııııttllllllllllllllllllllDUllDllllWIDlllHlllll!!!IUlll!ll!lllllllllllllllllllllUO lllJllllllllllOllRUIRIDlllllllHlllllllllllllll 

feransında siyaset sahnesinde 
göründü.,, 

Diyor ve Lozan konferansı -
nın akdini, alırıcı._n kararl~n, im· 
zalanan muahedeyi ve bu mu • 
ahedenin ~oğazlara dair olan 
ahkamını kaydeyledikten son -
ra, Türkiyenin ne gibi düşün -
celerle, boğazların tahkimini 
istediğini anlatıyor. 

Ittılaat gazetesi: "Bu yeni 
muahede ile Avrupa siyasetin ·. 
de yeni bir ufuk açılmıttır.,, 

Hükmile başyazısını şöyle 

sona erdiriyor: 
"lran ve Türk milletleri a

rasında esasen mevcut olan 
dostluk ve karde§likten ötürii 
Türlöyenin bu parlak niuvaf • 
fwyetini ve Ka.maJ Atatürk'ün 
sulhsever siyasasını kutlula -
mayr bir vazife bilir; sulhçu l 
hükumetinin idaresi sayesinde ı 

kazandığı bu siyasi ıereften de 1 

Necip Türk milletini alkıfla • ı 
nz. Bugün böyle bir muvaffa -
kiyetten dolayı balkı bayram 
yapan kardeş Türk milletinin 
lııu sevincini hiz de kardeı olmak 
ııfatile bütün bir neı'e ile pay
lqınz. Büyijk önderin irpt ve 
idaresi albnda bundan daha 
biiyiik muvaffakiyetlere de nail 
olmasmı bütün aamimiyetiıniz • 
le dilmz.,, 1. H. 

Gorki'nin edebi . 
mırası 

Geçenlerde ölen büyük san
atkar Kaksim Gorki, yüksek 
bir kıymeti haiz evrak terket • 
miştir. 

Bunlar •arasında timdiye ka
dar daha neşredilmemiş bir çok 
eserler vardır. Aynca Gorki, 
son nefesine kadar üzerinde 
çalıştığı "Klim Samgin,, ro • 
manının dördüncü cildinden 
700 kadar sahife elyazısı bı • 
rakmıştır. · 

Makalın Gorki, çok mek • 
tup yazar ve çok mektup alır
dı; bundan dolayı genft bir 
mektup kollebiyonu da" ter• 
ketmiftir. Gorki'nin; muhtelif 
mUharrlrlere. bunlann eserleri
ni tenkit · eder n kendilerine 
yol ga.tedr mahiyette yazclıp 
mektiiplar. ıerek edebiyat ba
kmmc1an ıerek Gorki'Din se... 
ld 1.ımnmdan bly6Jr bir kıy • 
metl laaJs balumnütac1.ıar. 

"Uyamş,, mecmuasının ol
duğu kadar bütün edebiyat o • 
kuyucularıru, sadece ''kedi pen 
çesi,. sütunundaki zarafetlerle 
bırakıp gitmeristiyen Mehmet 
Selim, bu hafta ayni mecmua· 
da yeni bir şiir neşretmiştir. 

"Evlenen,, ismini taşıyan ve 
atletik . bir üs1ubu olan bu ş.iiri 

aynen alıyorum: 

Kavislenen kat, 
Gülen dudak .• 

Çakan gözler •• 

- Bence, siz, bu kadar bir 
bütündünüz! 

Yavaş yavaf, 

Kat kat dökülen du • 
vak .•• 

Saklanan gözler .. 
? 1 ? 1 Ka,, 
• . • ? 1 Dudak.. 

- Bir gün, bir aaat, bir an. 
örtündünüz! 

Çatılan k.,, 
Bükülen dudak, 

Donuklatan gözler_ 
- Bugün bö7lesiniz, öyle 

döndünüz! 

- lnamruaız, umarım: 
"Kanm.!,, 

Dediji an IMr Jüana: ~arım 
Deiil de hana arblı... Dört

te ı.ir 
Bile deiilsiniz! 

• Siz, e~et, siz! 

- Bir an, bir devirt 

- ~ ıu resmi ~evir! 

• • • 
"Gündüz., mecmuasında İb

rahim Hoyi, bizde pek meçhul 
kalan bir edipten ve tetkikç~ • 
den bahsediyor. 

İngiliz edebiyatını samimi 
bir alaka ile devre devre göz • 
den geçirmekte yorulmak bil • 
mez bir azim sahibi olan tbı:a
him Hoyi'nin bahsettiği lngi • 
liz san'atkhmm adı W. M. 
Thackeray'dır. 

Bilhassa genç mlltetebblle • 
re bakiJd bir muharrik vazife • 
aini g8rebilecek olan mabl .... 
Din tamamm• almak mUmktlD 
olmua da hulAaamı olıun nak 
ledeceiim: 

"Çocalda,_.. ..... ... 
... l.Qat ,...,....._ - İS'İ ... . .... .. ....., ..... ..... 

arkadaşlarla çevrili olduğu hal
de hayata emniyetai.zlilde ba • 

kan, ona §ÖhretiıU veren ede • 
b!yatı nefretle karşılıyan W. M. 
Thackeray'ın nazik ve sevimli 
bir f8}ısiyeti, yüksek bir kalbi 
vardı. Hayatta her iyi ve tenüz 
feyi seviyor, azizlendiriyor, bu· 
nunla beraber kendisine bu ka

dar yüz veren dünyaya kaı·şı 
pek ıinik davramyonlq. Zira a• 

radı~ gurur, aldatma, entri • 
kayı ve daha bazı sosyal aykr
nlıkİarmı kainabn her yerinde 
buluyor, görüyordu. Thacke • 
ray sırf müıaJıede ve tefekkür 
ile it gören bir realist ve mo • 

raliıtti. Bütün gayesi, hedef4 
'zamanın cemiyet hayabnı en 
keskin ve sadık acİese gibi bize 

akrettirmek, gözlerimizin önün 
d~ canlandmnaktı. Bunu ya -
parken de züppeliğe, garabe .. 
te sartlayınca iddiasız, lakin 

ince mizah ve aıil v•lığırun 
buauıiyetlerine aanilr bir hi .., 
c:iv edasiJe, bunlann ahlilıi dü· 
ıüklülderini bize anlatnmia ça

bpyordu. Tbadıeray, on do • 
lmzaneu um ort.larnuWü la• 
siJiz cemiyetinin bitin umfla • 

nm, roman ve aerlerinde eD • 
gİn lıir Jalonhk, .,.n.ldıkJa J8• 
ratan, üaLip üstadı ve mesleğ._ 

niıı tam eri bir ronımııadır "" 

f ~-
• • • 

Ayni mecmuada Cevdet 
Kudret Oskac Vayld'in: "Al • 
Jah dünyayı herhangi bir kim • 
ae için olduğu kadar benim için 
de yaratmıştır.,, sözünü şöyle 
açmaktadır: 

"Bütün çocuklar dünyaya 
beniın gibi çınlçıplak dofarlar4 
Tabiat, sınıf arkadaılanmdan 
hiç birini ipekli bir kumaı için
de dünyaya getirmemiıtir. Ve 
dolarken hiç birinin elinde bil' 
avuç toprak biJe 1oktar. Bu • 

nanla --- .................. 
li Pmlek nnla- .. oblnWda-
n lelaİnle tapnila ,_.. ..ıa
rmdır. Ve ............... ""'" 
....tiii .. tuplail ••• 'mv .... 
mittir. - topıais ......... 
;p..wıe,....~ 

o,.. ki. An.ı. diiııa1li7I .... . 
si ... -... ... oWa .. ..... ........ ,.....,br ... 

'* * 

• 

llJ t ıuı 
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Artist karısı oimak 
ne fenadır! 

Artist olmak istiyen bir çok 
kadınlar vardır ama artist ka • 
rısı olmak istiyen kadınlar pek 
fazla değildir zannederiz. Biraz 
aklı başında olan bir erkek de 
yıldızların kocası olmak iste -
mez. Sebep mi? Çok! 

Bir kere, aradcl müthiş bir 
kıskançlık başlıyacaktır. Ko • 
canız - veya kanruz - olan 
artistin büyük bir şöhreti var
dır. Siz adeta, onun şöhreti sa
yesinde yaşıyorsunuzdur. Size 
edilen hürmet onun şerefine -
dir. O olmasa.~ v. s .... bunu br-• 
rakalım. 

İkincisi; eşinizin hayranları, 

takdirkarlan ve.. af1)dan var -
dır. işin fenaaı bunu itiraftan 
ve ilandan çekinmezler. Sanki 
artist kendisine ipk olunacak 
bir ıeydir ve iflk olundu mu 
gayet tabii bir ;, yapıldı zan -
ııedilir ... 

Etinizin her gün aldığı yüz 
Jerce mektubu bir düşünün •.. 
Hele bunlan aize açtırmağa kal 
karsa .• Ne yapanmrz? •. 

Üçüncüsü; hayatınıza o ka
dar maceralar kanıır ki bir an 
rahat edemezsiniz. Meseli. ye· 
ni evlenen Venita ile J ack Oa
Jde'nin düğün gecesi bapanna 
gelen hidise misline tesadüf o
Jurunaz bir maceradır: 

Yeni gelin, gece yamı ban
yo dairesine gidiyor. Elektriği 
açıyor. Ne görse beğenirsiniz? 
Banyonun içinde bir kadın yat
maktadır ..• 

Hemen kocaamm yanma ko 
·ıuyor. Bağırıyor, çatmYor . .Z.... 
vallı Jack'm bit weyden ha'be • 
'ri yoktur. Banyo dairesine Jr.o
f111or. O saman mesele ala • 
~: 

Banyonun içine girca kadm 
otel bismetçileıinclen biridir. 
Jack OaJde'ye lflk o1llla ~ 
ak1mca. bir pusu kurmq .. 
artisti bekliyormuf.. 
· Böyle maccralllra artilt; kr 

nJan - ftya l&ec:a1an - bir 
-~~tekerrür~ .... 
ahprlar. · Fakat ne de olsa .ta • 

hammiJJ eden vardır, tahammül 
edemiyen. 

Tahammül edenler daha zi
yade kendileri de artist olan • 
Jardır. Karı koca artist olan 
çiftler biribirlerini hoş görme
ğe mecburdurlar. Hoş görmez
lerse mukabil harekete geçer • 
Jer. 

Fakat, hazan da geniş kalp
li artist kanlarına tesadüf e • 
dilmektedir. Bunu da size bir 
hikaye ile anlatalım: 

Sinema artisti John Boles'un 
karısı bir gece telefonun çal • 
ması üzerine uyanıyor: 

- Allo? 
-Allol 

- Kimsiniz? 
- Hayranlannızdan biri. 

.... ... 

- Kimin? 
- B. Bolea'un. 

, .... 
~· 

- Ben Bayan Bolea'um. 
- O 1 o halde bardan. B. 

Bolea'tan randevu almak isti • 
yordum. 

- Ne yapacakmm? 
- Göri§eceğim. 

- Vakti yoktur. 
- Bet dakika görsem de o-

lur .• 
- Sebep? 
- Sebep .. aöyliyemem .. an • 

hyamazamız r 
- Anlarım.. anlarım.. söyle-

yin. 
- Aşıkım! 

- Peki, siz işıksanız ben i-
pk değil miyim? Gördünüz mü 
derdinizi nasıl anladım? .. 

Telefonun öbür tarafında 

bir gülme sesi duyulur ve tele
fon kapanır ... 

Bayan Bolea de telefonu gil 
llmacyerek kapar. Bu vaziyette 
telefonu bldınp yere atma • 
mak fıgln inaamn ne kadar ge
nlt bipli olmuı Uzun delil ._ 
mi? 

• Kap 8'bneicler Aı..n 

maharrirJerlnden Walf AJbada 

RettJ :u. Dipnhdır. 
• Liae llUıl hcuıftdan 

1930 '1aayıd fbi. 
• ~ Kaap ·11an. Bcc:ker 

ile evlidir. 

Kilometrelerce 
dans eden ada 
Fred Astaire (Fred Aster) 

Amerikadan A vrupaya geldi. 
Bu meıhur dansör ilk san'at 

hayatına Londrada atılmış. O 

zaman ablası ile beraber bir ti

yatroda aktörlük ediyorlardı. 

Ablasının dansetmesini kıska • 

nan Fred de bütün kuvvetini 

dans öğrenmeğe verdi. Az za • 

Amerikaya gitti ve hay 
dansederek geçirdi. Sah 
sinemada attığr adımla 
etmişler: Bu hesaba gö 
Astaire a dansederek 
120.000, sinemada da 
metre yol yürümüştür. 

Dünyada kaç ta 
sinema var? 

Avrupada sinemacılığın kırk 

senelik bir tarihi vardır. Fa • 
kat sinemacılık bu müddet zar
fında çok ileri gitmittir. 

Almanya gerek fibn çevir • 
mekte ve gerd:ae sinema sa • 
lonlannın adedi noktalanndan 
birinci olarak gelmektedir. 

Amerika müstesna olmak ü
zere bütün dünyada 15378 si -
nema aalonu vardır. 

Bunlardan 5250 tanesi Al • 
ftıa.nyadadır. Belçikada ..,855, 
Danimarkada 376, Finlandiya • 
da 270, Fransada 4760, Yugoa
lavyada 426, ttalyada 5719, 
Lüksemburgda 22, Avusturya
da 852, Norveçte 245, Polon -
yada 715, tsveçte 1581, İsviç
rede 350, ispanyada 3450, Çe
koslovakyada 1325, Macaris~ 
da 438, ingilterede 5070, Hol -
landada 300, Romanyada 410, 
Ruayada 3000, Portekizde 350, 
Yunaniıtanda 150, Bulgaristan
da 138, Türkiyede 90, Ama • 
vut1ukta 8 sinema vardır. 

Son iıtatiatiklere &iSre Hali 
fihn aletlerine yaJm.z Alman -
yada kırk milyoa lira İarfedil
miftir. Kezalik Almanyadaki 
mneımlann hepei _iki mİIJGft 
le)'İı'ci alacak büylklilktedir. 

Buralarda meyul memur ve 
aairenin adedi de 30.000 dir. Bu 
~tara her sin takriben 1ıir 
milyon Mylrd ceJmektedlr •. 

Sesli film atel,eleri için Al
manlar Uç yüz milyon Türk li-

ralık bir sermaye ile ça 
tadırlar. 

Yeni Filml 
Clark Gable'le M 

ve Jane Harlow'nun •• 
daktilosu,, isminde bir fi 
virdiklerini haber ver 
Bugün bu filmin mevzuu 
rattl .kısaca anlatalım: 

Van (Clark Gable) b:' 
riyat evinin müdürüdür. 
yoner olan bu adamın ç 
diği ve yeni evlendiği bii 
rısı vardır: Linda (M~ 
Fakat daktilosu Whitly'i 

~ 

Harlow) yu da •vme· 
Bu sevgi belki kızın itlı 

maharetinden, kendisine 
yardımcı olmasından ilet 
mektedir. 

Van bir İl için bir gül 
ka bir ıehre gidiyor. K~ 
ru götürmüyor. Fakat .. d 
tosunu götürüyor! 

Bunun üzerine, Unda 
lunu hazırlıyor, evden çı 
eliyor. Kocaama da bir me 
la meseleyi anlatıyor. 

Van•a ıelen mektupla 
1 

YCJ& daktilosu açtılı iÇ 
mektubu da ilk okuyan ~ 
oluyor. Bumm &serine. P! 
nunun . brmm na bdar 
dilini 1ıilen cenç im ke 

1 
feda atl,or n Lilldaya. bii 
tap ,a.zank koca'"'- 81111 

kıyor. 
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~n şaır/er •• 
(..; ü11cüdc11 devam) 

bütün cazibesi, kıvrakhğile hi
kimdir. Bununla beraber, ese • 
rin ba.r.ı noktal:ırında taklitçi -
liğe kaçan şair, şiirlerini işle • 
diği "güzellik,, motifile bu ku • 
surunu örtüyor. Bundan baş • 
ka 1892 de çıkan (~tanzara ve 
Şarkı) da daha ziyade sun"ilik 
göze ç.rpmakla beraber. yine 
güzel pasajlara da rastlarsı • 
nız. Lakin Yabani Bal'da(.190S) 
ilk ?.amanki liriklerin tadını, 

inceliğini bulamayız. Hele dini 
"perestiş şiirleri,. nde (1912) 

her şair gibi Michael Field'de 
bu gibi d~nemelerde maruz kal 
dığı dar bir sahada istediğini 

.söyliyememek, anlatamamak 
imkansızlığı ile kıvranıyor. 

Okurlara şu noktayı da ar • 
zedeyim ki, kadın şairleri ara • 
smda, ince ve harikulade 1i • 
rikleri ile ün salan Michael Ar
nold mevhum ve müstear bir 
isimdi. Hakikatte bu eşsiz şi -
irleri dokuyan, şekil güzelliği · 
ni en ön plana salan, adda or • 
tak tam manasile san'atkar iki 
kadındı: Miss Cooper (M:s Ku
per) ve Miss Bradley (Mis 
Bradli) .. 

• • • 
Yirminci asır İngiliz ede -

t:lyatında kendilerine haklı bir 
mevki ve şöhret yapmış olan 
kadın şairlerini < 1) elimden 
geldiği kadar tahlil süzgecim • 
den geçirmeğe çalıştım. Bu 
mevzuu burada sona erdirirken 
şu hükme varıyorum: 

Her biri kendi devrinin se
vilen, tutulan seçilmiş bir si -
ması olan bu kadın şairlerde 

engin ve (köklü) bir kültür var 
drr. Çevrelerinde de hep gü • 
zele, .iyiye, asile karşı derin bir 
iıtiyak hamlelenir. işte bu kül
tUr, bu iıtiyaktır ki kendilerin
de gizli kalını§ olan seziş, ve 
heyecanları hızlandırır ve bun· 
ları ayrı ayrı janrlarda olmak • 
Ja beraber, biribirinden sUslü. 
san'atlı "ıiir" Abideleri halinde 
karıımızda yükseltir. Bu da ln
~1111ı..,111111tım111ııııı11111ııııııı1u11ııııuı11uııı11ı1111 

lece bir köpek dostu olmuş ve 
köpeklerden ayrılamıyacak ha· 
le gelmiş bir adamdır. Herke
se elli senelik hayatını anlat
,mak istiyor: ''Ben, diyor, elli 
senedir köklerle, merhemlerle 
bu 4 ayaklı dostlarımı bu göz· 
lü1dü baytarlardan daha ça· 
buk tedavi diyordum. Fakat 
zamanlar geçiyor. Şimdi ba
yanlar buraya bu zavallı hay
vanlar lc:fn değil tuvaletlerini 
,göstermek ve kur yapmak tçin 
geliyorlar ... Dünya bu!., 

O 'f • .-:n»TT-•• - .... e ~ .. ..,. ... 6 

Döne,n Yazılar ,: 
giliz <: 1.o t:"bıyatının canlı, tipık ve 
orijinal bir vasfıdır. 

tb.-L'ıim HOYI 

( 1) Bundan e·vvelki yaular 
l ve 8 Ağuıtoı 936 tarihli ila.! 
veleı·imizdedir. 

Al"ıanqada kadın 
öğretmenler •. 

(7 nci sayfadan devam) 

da rehberlerimizle beraber 80 
kişiyi bulan kafilemiz kaybol -
du. 

SIHHAT VE TEMiZLiK 

Salonun ortalarında jim -
nastik yapmak üzere getirilmiş 
on talebe sıraya girmiı •bizi 
bekliyordu. tık okul çağında o
lan bu çocukların vücudunda 
yalnız birer siyah don vardı. 
Vücutlari çıplaktı. · Öğretmen • 
]erinin bir iıareti üzerine ilk iş 
olarak duvara yapı§ık bulunan 
ufki parmaklıkları biribiri ardı 
sıra dizdiler ve areılarmdaki 

zincirlerle de tesbit ·ettiler. Bu 
ameliye pek çabuk ve munta -
zam oldu. Verilen basit bir ku· 
manda üzerine yaydan çıkan 

ok ~ibi tırmanmağa. atlamağa 
başladılar. . 

Sessiz ve gürültüsüz, fakat 
sür'at ve enerji ile yapılan bu 
hareketleri parmak ısırarak sey 
rettik. Burada yapılan bütün 
harekatı ayn ayrı yazmağa lü
zum görmüyorum. Kıymetli o· 
lan şey aletleri çocukların kur· 
malan ve hareket bitince de 
yerli yerine koymakta göster • 
dikleri mükemmel terbiyedir. 
Jimnastikhanenin bitişiğinde 

bir de banyo dairesi vardı. Sı
cak ve soğuk suyu olan bu duş 
larda talebe haftada bir defa 

y~kamr. Almanyadaki su bolluğu 
ve yıkanmak merakı ve bunun 
için harcanan para ve emek gös 
teriyor ki bu millet iliğine ka • 
dar temizdir. Yüzme öğrenmek 
çocuklar için mecburidir. O -
nun için yüksek sınıflar hafta
da bir kere öğretmenleri tara • 
fından yUzme havuzuna götU • 
rülürler. Alt kattaki salonlar • 
dan biri de kahvaltıya .ayni • 
mııtır. Burada herkesin ıütUnU 
korumağa mahsus modern do • 
laplar vardı. Verilen ızahata 

göre çocuğun her gUn bebeme• 
hal ıilt içmesi için çok çatıııl· 
mııtır. Fakir çocuklara da par· 
tinin yardımile ıUt temin edil .. 

. mektedir. 
Buraya kadar esaılı kııım • 

larııu anlattı(;.m Ou modern bi
nanın yapılmosı ve ves<liti der
siyesi için bizim paramızla 150 
bin lira harcanmıştır. Gelecek 
seneye de erkek kısmı illive e
dilirse bu şehir kenar mahal -
lelerinde pek modem bir okul 
kazanmış olacaktır. ilgili bir 
şahsa sordum. Burada bu sis -
temde daha dört yeni okul yap 
tırıldığı ve on beş senedenbcri 
okul yapısı yaptırılam;ızken 

nasyonal sosyalist rejiminin bu 
nu temin ettiğini söylediler. 

BtR BAHÇE OKULUNDA 

Bu okulu gördükten sonra 
otobüslerimize binerek şehrin 
bir başka istikametinde Olan bir 
bahçe okuluna gittik. 

Otobüslerimiz tenha bir _yer 
de durmuştu. Her tara( ağaç • 
lık, bahçelikti. Meydanda bir 
katlı, basit küçük tuğladan iki 
pavyondan başka bir şey gö • 
rlinmüyordu. Ak saçlı direktör 
Voss burada bize muntazırdı. 

Arkadaşlarımıza toplu olarak 
şu izahatı ·verdi: Burası açık 

hava okuludur. Umumiyetle 
d~rsler bahçede verilir. Sıralar 
yazı tahtası. her şey çimenler 
üzerindedir. Okulun banisi 
Steinnayer'dir \'e 20 yıl önce 
boş bir arsa olan bu }"erde 
80.000 metre murarrabı· saha 
üzerinde bu okulu tesis etmiş • 
tir. Bu okulun diğer ilk okul• 
!ardan h'iç bir farkı yoktur. Tah 
sil parasız ve sekiz yıldır. Ayni 
program tatbik edilir\. Ancak 
öğleden sonraki serbest saat • 
]erde çocuklar bahçecilikle meş 
gul edilir. Jimnastik ve spor 
yanında bu faaliyetlere de ayni 
derecede yer ayrılmıştır. Diğer 
okullardan farkı bundan iba • 
rettir.Verilen mütemmim izaha 
ta göre mayıstan I.ci teşrinin so 
nuna kadar hemen blitün gün 
dışarıda bahçede geçer. Ancak 
yağışlı havalarda dershanelere 
girilir. Bu okula fakir ve orta 
halli ailelerin socukları devam 
etmektedir. Hiç bir mesleki ga 
yesi yoktur. Burada bahçe iıti· 
gali ancak terbiyevi bir vası • 
tadan ibarettir. 20 öğretmenin 
yansı erkek, yansı kadındır. 
Kay okulla~ gibi ~u 800 mev
cutlu okul da istianaen muhte
littir. 

Bahçede öbek öbek muht~ 
lif yafta çocuktan bahçe lıterl• 
le meıgul olurken g6r0yoruz. 
Kimi bahçe çapalıyor, klm1 top 
ralt eıeliyor, Jdml yabani ol • 
lan temhtlyor. Hutha her • • 
nıftakl çt>cuk kendi bUceslnı 

bakıyor. DirektCirün izahatın• 

göre her çocuğa mesaisinin mil 
kafatrm tattırmak lazımdır. O· 
nun için !yetiştirilen çiçekler ve 

yemişlerden çocuklar parasız 

olarak intifa ederler. Okul ile 
aile :ırasında münasebetler bu
rada şu şekilde tanzim edil .. 
miştir. Öğleden sonraları ebe .. 
ve}'n de boş zamanlarını bu 
bahçelerC:e geçirebilirler. On -
l:ır da burada bilfiil bahcecilık· 
le meşgul olurlar. 

Bu okulun öğretmenleri u· 
mumi malumattan l;aşk:ı biı de 
bahçecilik tahsili görmüş olma 
lıdırlar. Okulun bütün faaliyet
ti açık havada geçtiğine göre. 
müsamere salonu da açık hava 
sahnesidir. (2000) kişiyi a1an 
anfiteatrinde talebe mUsamere
leri verildiği gibi burası gece • 
leri oyun vermek istiyen teşek • 
küllere de ·açıktır. 

Meyva ve sebzesi, çiçeği 

çok olan bu bitip tükenme~ 

bahçeleri direktör yorulmak 
bilmez bir hevesle bizlere gös· 
terdi. Okul binasının alt katın'" 
da fotoğraflardan mürekkep 
bir de okul müzesi gördük. Bu
rada okulun 20 sene önce nasıl 
başladığı, ne gibi tekamül ge • 
çirdiği, ve bugünkü hali ve bü • 
tün faaliyeti ~steriliyordu.Tek 
rar otobüslerimizin beklediği 

meydana geldiğimiz zaman di .. 
rektör Voss en kıymetli bir şe· 
yi daha göstermekte istical c .. 
derek bize ağaçlar arasında büs 
biltün cazip bir manzara alan 

0

havuzu gösterdi. Çocukların 
yüzme!eri, yıkanmaları için ya• 
ptlmış olan bu havuzun bulun • 
duğumuz yerden manzarası 

pek hoştu. Ortasında yüksek 
bir su ftşkınyor, kenarlarında• 
ki fıskiyeler de kavisler çize .. 
rek çimenleri suluyordu. 

Gördüklerimizden son de • 
rece mütehassis olarak oteli • 
mize dönilyoruz. Öğleden sonra 
ağrr demir ve çelik fabrikalan• 
m ~öreceğiz. 

,. . 
Hotivut Hikayesi 

(10 uncııdaıı detıam) ) 

epey para idi. Onu beş ay k&• 
dar daha Holiwtta idare eder 
di. Bu müddet zarfında elbette 
bir film .stüdyosundan iş alır
dı ! Hele yeni elbiselerile daha 
cazibeli görUnUp bir mukavele 
temin etmesi muhakkaktı. 

Gerçi bazı kızlar Holiwt• 
ta iş alamamı§tı. Bazılan mu• 
vaffalt olamamış, belki yoldall 
çıkmış veya herhangi suretle 
öltlp gibırltJerdl. Fakat Eliz&. 
bet ull b~an almıyaca1'
tr. O bir YDJ)1Z olmağa aFJo 
metnıJFI( - - -. -

Bayanlar! 
,Saçlarınız için üç düşman varı 

. 
Güneş, deniz, kum ! 

Bunlardan ·nasıl kurtulabilirsiniz? 

Denizde ve deniz kenarında 
bir ay, hatta on beş gün geçi
ren b:r bayanın eehre geldiği 
zaman ilk şikayette bulunaca
ğı şey saçlarıdır: Siyah veya 
altın sansı olan saçları. sert
leşmiş, donuklaşmış, rengi ·a
çılmış. hasılı, güzelliğini kay
betmiştir. 

Bu neye böyle oldu acaba? 
Diye düşnür belki. Sebebini 
.Jtat'iyyetle bulama7.cıa da mt1· 
hakkak olarak fikrinin sapları 
dığı b"r ~ey vardır: 

Sa<;lannı bu hale koyan de· 
niz olmuştur. 

Bayanın 'hakkı yok değil

,dir. Tamamile haklıdır. 

Çünkii, denizde sa<;larmız 
için üç dUşman vardır: 

Birincisi ve en müthişi gü
neştir. 

İkincisi deniz suyundaki 
tuz ... 

Üçüncüsü de kumdur. 

Bunlar denizde güneş ban
yosu yapanların kaçınamıya

eakları şeylerdir. Onun için, 
bunlara karşı alınacak tedbir
leri öğrenmek sizin için çok 
faydalı olacaktır. 

Güneşin saçlara yapacağl 
fenalığın önüne geçmek için 
alınacak bir tek tedbir vardır: 
Saçları yağlamak •. 

Güneş banyosu yaparken 
vücuda sürülen sıhhi yağ na
sıl deriyi güneşin kimyevi tah 
ribatına karşı koruyorsa ba- • 
şınıza sürülecek ayni yağ saç
lİırmızı da güneşin tahribatma 
karşı muhafaza edecektir. 

Güneşin saç üzerindeki te
siri o kadar büyüktür ki kuz
guni siyah saçtı bir esmer, bu 
tedbiri almadan ve şapkasız 
olarak deniz ve gUneş banyo· 
wna giderse beş altı gUn son· 
:ra saçlarının tamamile akçıl
taştığını görür. Hele saçlarını 
ıslak ıslak gUneşe tutarsa gü
neşin tesiri daha fazlalaşır ve 
saçların rengi altın sarısı ka
dar açılır ... 

Deniz kenarında ya.şıyaıı 

esmer İtalyan çocuklannm saç 
ları diplerinden siyahtır, fakat 

,güneşle temasa gelen tarafla
rı sapsarıdır. 

Şimdi gelelim saçlarınızın 

ikinci düşmanına: 
Saçlar, adeta bir sünger 

gibi, deniz suyunu emer. Bu 
sureUe, saça değen su yalnız 
dışilt temasa gelmekle kal
maz, içine de girer, saç kıHa
rını şişirir. 

Sonra. giineş altında, veya
hut da giineş olmasa da h~va 
ile temasa gelir gelmez, saç
ların içindeki bu su uçar, tuz 
da saçların içinde kaJır. 

Saç kılının 'İçinde kalan tuz 
billurlaşırken saçlar çatlar, kı
rılır. \'C bunun neticesinde dö
kUlür. 

Demek ki, denize girdiğiniz 
zaman saçlarınızı" sudan koru-

' mak lazımdır. 
Bunun için de yapılacak 

şey, başınıza bir lastik bere 
geçirmektir. Fakat, ihtiyatlı 
davranmak isterseniz lastik 
bereyi giymeden evvel saçla
rınızı bir tülle sıkı sıkı sarma· 
lısınız. Tülün saçlarınızın her 
tarafını içine almasına dikkat 
etme~i ve lastik başltğı ondan 
sonra giymelisiniz. 

Bu suretle, saçlarınız deniz 
suyu He kat'iyyen temasa gel
mez ve ikinci büyük tehlike· 
den kudrtulmuş olursunuz. 

Bundan başka, eğer güneşe 
karşı korunma çaresi olarak 
saçlarınıza yağ siirdiinüzse de
niz suyuna karşı d:ı müdafaa 
tertibatı almış bulunuyorsu
nuz demektir. Çünkii su yağlı 
saçların Üzt'rinden kayar gi
der. 

Saçların düşmanların<lau Ü· 

i:UncUsü kumdur, demiştik. De 
nlz kumu gibi yolların tozu 
da saçlara zararlıdır. Bunla
nn zaranna karşı alınacak en 
!yi tedbir hususr saç fırçalari
Je saçlaruıızı her sabah en a
p.ğı beş veya on dakika fırça
Jamaktır. Bundan başka bu 
iş için hazırlanmış losyonlar 
vardır. Saçlarınızı vakit vakit 
ayırarak pamukla arasına sü
receğiniz bu losyon ne odülas
yonu bozar, ne de saçınızın 

şeklini, 

Kulaklar dışarda .. 
Size yıı1;arda üç ye;ıi suç tuvaleti örneği ta/alim c,!:yonn,' 

Bu scııcnirı modası 7;ulal:klrm açılmasıııı cmrctmc7;tcdir. /3te,·
saçlar111ızı başımzııı iistümle bül:lelcrlo toplıı!Jın, isln bii.Tclr'· ' 
leri eııse>ıizdc 1:e ymılunııız<l{t yapt,Jrın i,'Itcrseniz bcınılıa~l;a t r 
size yakışan l>ir tuvıılcıt ya]>tırrn, fahnt kullıl.-lnmıızı açıUa ıura; 
mayı wıutm.ayııı! 

lşte, size yazın saçmızın 

güzelliğini ve .sıhhatini mu· 
haf aza için ihmal ctm~den ya
pacağınız kolay ve kat'i tesir· 
li çareler. 

Saçlarınızın güzelliğini ve 
sıhhatini muhafaza ctmeği yal
nız plajdan döndüğlinüz zaman 
değil her zaman düşünmelisi -
nlz. Bunun için, yaz günlerin • 
de .kır gezintisinden, uzun bir 
yolculuktan sonra da saçlarını· 
zı fırçalamalısınız. Hattı bunu 
her gece yatarken ihmal etme· 

seniz daha iyi olur 
Bundan blşka, yukarıda söy; 

lediğimiz, gibi ıslak saçlamı 

güneşe karşı tutulm.ısr saçlac 
için fenadır. Bunu yalnız de • 
niz banyosundan çıktıktan son• 
ra değil, her günkii banyolar: .. 
nızdan sonra da diişünmelisi • 
niz. Meseıa, sabahleyin banyO"' 
nuzu aldıktan sonra saçlarını~ 
kurutmadan güneşin karıısın • 
da oturursanız, tıpkı pUljdakl 
gibi, gUneş fena tesirini icra. e
der ve saçlannızın rengi atar.ı 
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Daf'lara niçin t,ırmanufar? 
Buna verllecek . ce.vapta iki se

bep göster.ilebilir: Birincisi, bir 
şey aramak için. İkincisi, zevk 
için. 

Bir şey aramak için çıkan • 
lar ne ararlar? Avlanacak hay
van: Bilhassa antilop. Keçi gibi 
arkaya kıvrık iki boynuzu olan 
vücutça geyiğe benziyen bu hay 
vanın bir cinsi çok makbul -
dur. Derisinden eldiven yapı -
lır. 

Fakat, bu mübarek hayvan 
yüksek ve sarp dağlarda yaşa -
masın1 o kadar çok sever ki, o
nu arayan avcılar bir çok tehli
keleri göze alarak kaya • 
lara tırm~nmağa mecbur olur -
lar. Yalnız, anitlopu tutmak i • 
çin kayalara tırmanmak ta kafi 
değildir. Hayvan o kadar çe -
viktir ki kayalardan kayalara 
zıp zıp zıplar, uçurumların ü -
zerinden karşıya atlar. Bir an 
içinde gözden kaybolur. Onu 
tutmak istiyen avct ya tekrar 
aşağı inecek, yahut ta daha yu
karılara tırmanacaktır. 

Dağlara zevk için tırmanan 
lar ise bu işi lıir spor olarak ya
parlar. J?ağa tırmanmak sporu, 
şüphesiz, en tehlikeli spordur. 
Bu uğurda canlarını feda et -
mişler çoktur. Bilhassa 1931 se 
::c:i dağ sporu tarihinde bir 
kara sahife teşkil etmekte<lir. 
O se!'le her yılkinden fazla ka -
za oJmuş, yalnız Alp dağlarına 

çıkan 200 kişinin yetmiş doku
zu kazaya uğrryıı rak ölmüştü. 

Bunların da çoğunu spmcufa r 
teşkil ediyordu. 

Bu kazaların başlıca sebebi 
kayaların kopmast veya. k;ırh 

cJağlardn, kar veya buz JT'ğm • 
1anmn yuvnrbnmı:ısıdır. Belc:: i -
ka kralı iki sene evvel bir tır
manma esnasında düşmüş ve 
ölmi:(tür. Bu kazaya, bir ka -
yaya bağladığı ipin kayması 

sebep olmuştu. Bu da kazala -
nn 'başlıca sebeplerinden biri • 
dir. · 

S. 6 KURUNun tt.AVES1 

AJp dağlannda "Çıktlamaz., 
adı verilmiş bir çok tepeler 
vardır. Bunlardan biri Eiger 
kayasıdır. 4 bin metreye yakın 
bir yüksekliktedir, Bu tepenin 
1500 metresi uçurumdur. 

Geçen senenin ağustosunda 

bu tepeye çıkmak teşebbüsün· 

·de bulundular. Yanlarına ip, 

k;ızma, çengel v. s. gibi bütün 

dağcılık aletlerini almışlardı. 

Üç giin üç gece tırmandıktan 

sonra en sarp yerlere gelmişler 

di. Ondan sonra bit · daha ha • 
Ilı 

her alınamadı: Uçuruma sü -

rüklendikleri muhakkaktı. 

Ayni kayaya bu sene de çık 
mağa çalıştılar. Bu teşebbüs 

daha geçen hafta yapıldı. iki 
Bavyeralı ve bir Avusturyalı 

dağcı· da ölüm uçurumuna sü -

ırnıanııır 

Alplan:lan güzel bir görünüş 

rijklendiler. Bunların da ba • 
şma kaza ayni surette gelmiş
ti: 

İplerini bağladıkları kaya 
kopmuş ve onlarla beraber u -

• 
çuruma sürüklenmişti. U çuru • 
mun dibinde parça parça. olmuş 

vuc•ıtJarmın üzerinue ipin bağ

lı olduğu • kaya da bulunmuş -

tur. 

Bu Eiger kayası bu suretle 

"çıktlamaı,. vasfın: muhafaza 

etmekte ve bu hakikati bir ke

re rlaha teslim ettirmektedir. 

Alplerde "çıkılamaz., tepe -

perd?n biri de Matterhon tepe

sidir .. Bu. tepe de dört bin met
redrn yüks~ktir. Buraya. çık -
mak i:uiyenlerde.n ce bir çoğu 
uç•.:r.u:n!ara siirül.Jenmiştir. 

Buııldl\lan biri. 1933 te 1500 

metre yük:>ek!if;::'ld~n dü.şn:µş

ti1r. 

Dağcılar için, en büyük teh• 
Jikelerden biri de fırtına ve kar 
tipileridir. Şiddetli fırtınalar ka 
yalan devirmeğe kadar, varır. 

Bundan başka, bir kayaya ip • 
' le asılmış şekilde tırmanan dağ 

cı fırtınanın altında bir kuru 

yaprak gibi sallanır. Bu da yük 

selmek için büyük bir engeldir, 

Kar tipileri de, şüphesiz, 

kuru fırtınadan daha müthiş • 

tir. Kar yağarken tırmanmak 

bir kat daha zorlaştığı gibi. ön
lerini göremiyen dağcılann iler 
lemesine de mani olur. 

Bununla beraber, dağcılar, 

hiç bir tehlikeden korkmaz • 
lar. Onlar için asıl gaye mace

atılmaktır. 

Bi11lerce nwtredcn diişmek pahasma dajlamböyle tırmanılır. 
,...-

vel, dünva- bu ! 
• 

Pariste köpekler;·n ·yerini kediler almıya baş-lamı 
••Bayanlar buraya bu 

göstermek 
zaya/lı haqvan lar 

ve kur yapmak için 
için ,değil, tuvaletleri 

Büyük şehirlerdeki insan
larla beraber yaşıyan ev hay
vanları da son zamanlarda a
deta birer sosyete sınıfına ay
rıldı. Neden ayrılmasıplar ?· 
Bir kanarye kıuşu ile bir sarı 
balık nasıl olur da bir köpek
le mesela müsavı bir mevki 
aıabilir? Fakat. Parisin köpek
Jeri ikinci sınif sosyete hay
vanları ı:ıayılmıya başlamışlar
dır. Kediler Pariste birinci sı
nıf sosyeteden sayılır ve bun
larm aı;aletleri gündüzleri ya 
uyumakla, yahut avlamakla 
veyahut da arasır.a ihtiyar ba
yanların kucaklarında, küçük
lerle oynamakla kendini göste
rir. Fakat geceleri kiremitlik
lerde gezmek yahut acele ace
le sokaklan atlıyarak en ya
kın parklarda serseri dolaş
makla sabittir! Pariste Istan-' . bulda olduğu: gibi de kedilere 
gece gündüz şehrin her tara
;f mda tesadüf edilir. Bununla 
beraber Parisin sokaklarında 
bir çok da 'köpekler dolaşır. 
Fakat maazallah bir köpek 
bir ked!ye yan bakarsa .vay 
haline. O köpek şehirden der
hal tardedilir. Tabii köpekler 
için bu hal tahkir demektir. 
Bunun ·içindir ki bir kedi gö
rünce bir kaç metro ın:akla
tan köpeklere sık sık rastlan 
m1ya ·başlanmıştır. 

Pariste yaşıyan köpeklerin 
eski hal ve mevkilerini bu
·günkü ile mukayese edersek 
bu zavallıların haline acımak
tan kendimizi alamayız. Asır
lardanberi köpeksiz bir Fran
sız familyası yok gibidir. Hat
ta bu asrm iptidasll!a kadar 
bütün Fransa tablolarında aile 
köpeği ae beraber çizilmiş bu
lunuyordu. Köpek ailenin ade
ta bir azası idt Hele Ro1mko 
:zamanında Fransada "Kucak 
köptıği,, pek moda c-~---uştu. 

Fontainebleau şatosunda 
'''G:ln""'i 'kralı".. b ir ~etre::ıi
niı;ı tablosunda bu küçücük 
beya:ı köpeklerin , yitmi iki 
tanesi ıierainı edilmi~tir. Asıl 
garibi bu köpeklerin her b iri
ııinin ayrı ay_rr isimlerini de 
ressam yazdlğı halde metresin 
kim olduğunu yazı:nami>Jiir. 
lföpekler için ne büyük ibir de
\'ir .. ! 

l
. , 

~elıyor ar.,, 

Belki Fransanm büyük in
kılabı esnasında köpekler de 
iyi bir muamele görmemişler
dir. Fakat Fransada ortalık 
düzelmiye "başlayınca bunların 

·ğer bir katını da köepkleri i
çin kiralamıştı, bunlarla arka
daşça yaşıyordu. Bu köpekler 
için on be§ uşak kullanıyor ve 
bunlar köpekleri arabalar İ · 

-- 'F A N 'T E z i llmmımımın 
kıymetleri de yükseldi. O za
manlar hatta Sir Egerton na
mnıda bir zeng,in İngiliz Pa
risin en büyük otellerinden bir 
katında kendisi otur-uyordu. Di 

çinde her gön gezmeğe götü
rüyorlardı. Tarihe göre Sir 
Egerton bu köpeklerinden Bi
jov ve ,Biche namıoda iki kö
peği çok severmiş ve yemek· 

}erini de bu iki dört • 
yermiş. Bunlar için ayn 
çı bir epynir çorbası p· 
miş. İngiliz de köpcklerilı 
ra.ber bu çorbadan ber 
bir kase içermiş. 

Zamanlar değişiyor. ~ 
:kediler ·bayanlarile, bay: 
sofraya ot urvvork.r. Bütü 
halleri gören ve ,tahamnı 

demiyen Parisliler ,şimd J 
"Köpek dostları cemiyeti,, 
muşlardır. Fa!rnt yazık 
cemiyet umum köpekleri 
ğil yalnız yüksek tabaka 
asılzade köpeklerin menf. 
rini koruyacak mı§. Yani 
tenbel olan bütün gün ipekl 
tıklarmda yatan ve peynir 
bası yerine kaz ciğerler . 
emsali delikat yemklerle 
lenen köpekler için. .• 

Bu asılzadeler için § 
Parisin tam ortasında b · 
"Güzellik salonu,, açılmı 
Bu ·saolnda hastabakıcıla 
başlayıp tanınmış baytar 
kadar memurlar ve mü 
demler vardır. 

"Güzellik salonu,, na .k" 
duvarları en tanınmış .le' 
dostu ve güzel bayanlarm 
simlerile tezyin edilmiştir 

"Güzellik salonuna,, kö 
ler otomobil ile getiri1m 
ve uşakları tarafından m 
faza edilmektedir. ·Köpe 
muayene eden baytar bu 
rın isimler:ni bir deftere 
Cktmekte ve bu esnada kq 
rin tedaYileri için saçma 
pan şeyler tavsiye etmekt, 

Sonra burada köpekler 
bir de t erleme yeri var. B 
da köpck1er dillcr1ni bir k 
çı1mrnrak -tcrlemcktcdir. 
ğer taraftan genç ve ;güzel 
yanlar diğer köpekleri m 
etmekte ve .bunları yine, h 
nfavj banyo mantolanna 
makatdırlar. 

Eğer geçerseniz görüri 
nüz: Bu ' 1Güzellik salonu., 
kapısının önünde yetmis 
ya§Ul;da saçları, sakalları a.ı 

mış bir bay vardır. Velletl 
adını taşıyan bu ihtiyar 
sene kadar Seine nehrinin 
köprüattnUlı altında bir fr: 
mukabilinde Parlslilerln ha .. 
köpeklerini tedavi etmi§, b' 
(Lutlen -.ayılayı teVif'inij 

B. u KUR'UNU!l ta: 
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Su, Ziya 

Hava 
Sıhhatimiz, hayatımız için elzem Ü4; 

gıdadır. Bilhassa spor ile meşgul ol. 

mıynn ve spor He terbiye edilmemij 
vücudlann en muhtaç oldukları gıda. 

lar. 

HaYa, ziya, su eski Romalıların1 
e.ski Yunanlıların bugün müzelerde 
heykellerini, tablolarım gördüğümüz 

vücu-JJannı takviye ve tekemmül et. 

tirmiştir. 

Ha,·aya, ziyaya, suya insanlar.ın 

nebatat gibi ihtiyacı vardır. 

Memnuniyetle görülüyor ki halkı. 

mızda son senelerde havanın, ziyanın 

ve suyun bütün bu faydalarım takdir 
ederıtk plajları doldurmaya başla. 

mıştır. 

Plajlara gitmeği bir moda addd. 

memelidir. Plajlarda insanlar güle. 

rek, ellenerek, sevinerek, oynıya. 
rak viicatllarını beslerler. Bu göriia• 

•iyea 'gıdayı insanlar ihtiyar yaşla
nnda hiMederJer. Yani yaşlanırlar, 

fakat genç _ve kuvvetli kahrl:.ır. 

Bununla beraber plajlarda gözfe
rin zevkini de düşünmek. lazımdır. 

Gözümüze gösterttefimiz şeyler yal. 
arz denizin dalgaları, orm·mlarrn ye.. 

l}il ağaçları olursa göz bundan yora. 

la bilir. 

Denizin ma\•i dalgaları, ormanl'3. 
na yeşil ağaçları aralarında gözleri. 

:mizi OkŞ1yacak güzel elbiseler de hl

zımdır. Gözlerimizin gördüğü tabiati 
biz ellerimizin yaptığı elbi~Jerle süs. 

)emeli, tabiate uygun renklerden 

kenclla:ize bir pliij elbis•si seçmeliyiz. 

ww. 

GW 28114 ıoaın 

VAKiT 
Ankara caddesi - lstanbul 

MODA 
salonunu 

Her .halde bir defa ziyaret eci'i· 

niz. Burada ıöreceğiniz dünya~ 

nın en zarif modellerini bir göz. 
den geçiriniz. Her auu ettiğiniz 
modelleri ve bunların patronlarını 
burada bulursunuz. 

o 
T aı raya mecmualar 60 kuruıa 

gönderilir ve 5 kuruı posta ücreti 
ilôve edilir. 

.. ,. 

M 
o 

A 

112861a .. 

,. 

en 
Rüzgar 

Karısı kocasım anlatıyor • 
du: 

- Falanca filancadan ayrıl

mı~. haberin var mı? 
- Ya?.I Aklına ne esti .aca • 

ba? 
- Ne esecek: Moda rüz • 

gjn! 

Se.ne ve ay 
Bayan arkadaşına dert ya • 

nıyordu: 

- Kocam beni o kadar üzü
yor ki, sıkıntıdan son seneler 
de altı yedi ay ihtiyarladım .•• 

Sev.inç 
Ressam tablolannı teşhir e

diyordu. Görtneğe gelenlerden 
biri bir tanesini göstererek sor-· 
•du: 

- Bu tablo ne ifade ediyor. 
- 'Şimdiki 'halde teessür ... 
- ? ? ? 
- . ... 'Satacak olursam se-

·vinç ifade edecek. .. 

Ahmak 
Jld genç lkız ıkonUJuyotlar • 

·fı:: 
- A:hmcdi ınasıl bulu yonun? 
- Ahmak bir ·~ocak. 
- 'Benimle evlenmek iStiyGr. 
·- Demek sen .de benim fik

rlmdesin ? .• 

1ir9aki 
ÇOk :fazla tiryaki olmadıit • 

nı .söylüyordu: 
- ·Qalı11r·ken hi~ ~gan iç -

mem. 
Arkada_şı: 

- Ne iyi! dedi. O halde az 
sigara iç.iyocsun? 

- Evet. günde iki üç jpaket. 
- O halde az ~alışıyorsun 1 

Kıavga 
Karısile ettiği 'kavgayı an • 

'latryordu: 
- Dediğimi yapmaına'kta ıs

rar ediyordu. l3ağırmak ça • 
(;rırmak para etmedi. O zaman 
ne ycıptım, biliyor mu'Sun? 

- '??? 
- 'Ben onun dediğini yap • ,. 

tnn ... 

Şemsiye 
Yağmur yağıyordu. Koca e

ve sırılsıklam gelai. Kansı çt· 
'ktştı ·: 

- 'Şemsiyeni yine mi 'kaybct
ıtinr 

- Hayır. Geçen glin buldu· 
gam '§emsiy<"ui 'kaybeden kar -
şıma çıktı da . 

- Kızım ıeyahat e.nasında •ekiz. Yaıına basacak. Ya· 
Tım .bilet verir misini,z, vermez miıiniz? 

- Buraya ıg-Jmemi bana sizin doktor ıtavsiye retti • . Za
yıflamak ıiçin. 

- Tufıal ! .8cma şişmanlamak i'in tavsiye etmqti. 

- tla!J · r.ın ''Lcrılaaiini hıs. ıdW:W.-::r.t:z nr.sın .sen? Ter
zinin lnzı itit; ~tplaklık taraftan bir ıaclamf« evlenir mi? . 

.Ecdat 
Caddede lkol kola ıirmi§ gee 

ziniyorlardı. iKonuıacak laf kal 
madı. Bir tanesi : 

- Ara sıra ecdadım aklıma 

gelir, dedi. Senin ele gelir mi? 
- Hayır. Benim ecdadımın 

hepsi öldü ... 

Peç~te 
Ziyafetten sonra misafirler

den biri ev sahibinin küçük kı· 
zına .sordu: 

- Sofrayı kaldırırken anne-
:ne yardım eder misin? 

- Evet. ederim. 
- Ne yaparsın? 
- Misafirler peçeteleri çal • 

dılar mı çalmadılar ~ diye. 
sayarım. 

Avcı 
Deniz kenarında balık tutlP 

yordu. Yanına arkadaşı geldi: 
- Nasıl? dedi. Talihin var 

1mı~ 

- Hiç sorma. ikinci bahğmu 
tuttum. 

- Ya? Sabahtanberl mlP 
- Hayır. 1920 ·senesinden • 

btti. 

"' Kalıve 
Bay 1hlzmetç'isini paylıyor • 

du: 
- Böyle olmaz! 'Bu sabah 

getirdiğin tıraş suyu hem u ıı 

caktt, hem de çok ·kirtiydL 
Hizmetçi cevap verdi: 1 

- Affedersiniz, dedi. Getir • 
diğim trra1 •suyu ·değil bhve 
·İdi. 

1<.öpek 
Bahçe kapısında "Köpeğe 

dikkat!,. diye bir levha vardı. 
Misafir, etrafına bakma bakma 
içeri girdi. iç pakınm önünde 
zincirle bağlanmış gayet ufak 
'bir fino köpeği gördü. 

Karşısına ev sahibi çıkmış -
tı. :Ona sordu: 

- Diklrnt edin dediğiniz· kö· 
pek bu mu? 

- Evet. Görmeyip Uzcrine · 
basmıyasınız diye ... 

üçte bir 
Yeni tamşrnışlardı . .-Biri ·sol" 

du: 
- Jstanbullu musunuz? 

öteki cevap verdi: 
- tlçte bir istanbulluyum6 

- ? ? ? 
- Buraya gcldiğim .uman 

yirmi kilo idim, ıtmdl seben 
kiloyum ... 

S. 5 KURUN un tLA VESl 
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\ 20inci astr \ngi\\z \ 
! kadın şairlerinden 1 
..................................................................................................... 

Bir kaçı dal ·~ 
Yazan: lbrulıun h.'o!/i 

şeklı ınehuııu lm şairdi r. l )ra- ' 

matik şiirlerini işl erken seçti · 
fi klfı~ ik mevzula rda isnbet., gö 
rüşü cidden şayanı hayrettir. 
Hele "eşhas'" yaratmaktaki ka 
biliyet ve mahareti zamarıının 
kendi janrındaki b ıı çok erkek 
şairlerinden <m eselii Binyon. 
Moore gıbi 1 kat knt iistiindür. 
Kraliçe Hildrıs ( 1908) 
facinn sc•rbcst nazım nümunl' 
sinın keskin hatlarla çiziimiş 
hC)'betli bir Olİmunesdir. J9 J l 

~-·-·-····················--···--·····----···--..-..·-········-····· .. ·-········ .. --"'t' 

\ Yeni Yabancı Eserlere \ 
l , B a kışlar ~ 
t : -··························································· , ..................................... .. 

Hiddetler o 

Yazan: Enıs Hü.ent 
n:ı;;ı halinde ol,uru t.ııııtlırı. 

.} Ol', 

"llidclt•l lt·r,. H"lima: lı:r e
..,c rdir. Fakir hir aile •it• ~rev 
~apan lıir rıhtım i':'c;iı.aııin hi
~it~ l'.".'İni anıat ır l ' zun bir 
rom,ıııın , bütün ku..,urları .ıt :nn 

uzak huluaan ki.tahın ili. sa
.} ıfa·~ından .. on sa_yıra~ına ka. 
dar aynı he·) cc:ın a) n a lwnk 
\'e ate~ hflldmdir 

1861 de doğan Mary E. Co
Jeridge, Tevfik Fikret gibi in-
2iva}'l seven yalnızlıktan hoş · 
fanan gayet hassas bir şairdi. 

Hayatın acılıklarına karşı duy
duğu sempatiyi, geniş bir dün
ya içinde izhar etmektense, 
tenhada söylemcği daha mü • 
rcccah buluyordu. Bunun için
dir ki devrinin temayüllerini e
serinde akislcndirmedi Gayet 
sakin bir hayat süren şair, in
sanlardan kaçmıyor. lakin sos
yal yaşayışa d a pek de öyle 
kolaylıkla a)'ak uyduramıyor -
du. 

1 -C't:t~ ı ,clc çıkJn Bcrtrud ve dif,er dra - r~~; 
m::ıtik şiirlerde şu üç şiir cid · 
C:en harikulade ve eşsizdir. 
Bertrud Dionysus'un sevgi • 
si, Tercus. Yerimin kifaretsiz -
Hğinden burada okurlarıma, bu 
üç şiirden iki üç mısra olsun 
sunamadığıma ziyadcsile üzü • 
lüyorum. Edebiyat çevremiz -
de Yunani şiirlerin yegane pi -
yoniyesi Salih Zeki üstadımızın 
da bir konuşmamızda söyledik· 
leri gibi, Lady Sackwille'in lirik 
leri ( ı 90 ı) bilhassa Dionysus'a 
dua ve başka ~irler (1905) ve 
Afroditin şarkılan (J9J3) ha · 
kikaten nevinin en muvaffak 
olmuş, ve rakipsiz nümunelc -

.J . llnnle)·, hir )andan tiir
lü mahnımiyetler ısinde kıv
ra nan bir e\İn içini bize .açar, 
bir yancl,ın da rina irlare .e
dilen \'e popiiJl~ r lıil' l'l'I er3-
nı tahlil ederken mesleği nde 

derin biJgi ve engin tecrübe 
sahihi olduğunu biitün azame
tile meydana koyuyor. Ken
disini muasırlarından ayırt e
den en büyük meziyeti istida.. 
dımn parlaklığı n bununla 
uygun düşen ,edebi cesan~ti
dir. Şurasını da kabuJ ·ctnt'ek 
lazımdır ki, bazı romancılar 

(iç) i, özü tahlil -ve tas,·irde 
belki Hanleyden d:ıha üstün-

1896 ile l 89 7 yılla rında iki 
küçük kitapçığı çıktı. Ölümün· 
den sonra basılan ve 237 tane 
küçük şiirini bir araya toplı -
yan külliyatı bize Coleridge'.in 
hakiki hüviyetini açtı. şairlik 

tarafını gösterdi. 

Büyük heyecanlara, faali -
yetlerc mahrek olamıyacağını 

pek iyi bilen hassas şair, ken -
di düşünceleri, hatıralarile baş· 
başa ve herkesten uzak yaşa -
d~. Çekingen bir tabiatı vardı. 

Bütün varlığını melankolik bir 
arzu, iştiyak sarmıştı. Şiirl eri 

uzayıp giden heyecanın ifadesi 
değil, bir (an) ın tevekkül do
lu keder.ini, tahassürünü çağı -
ran, özlenen ümitlerini sessiz 
sessiz inleten aksisadasıdır. Ve .. 

ona göre hayal, rüya dünyası. 

realite fileminden daha manalı, 
daha geniştir. Coleridge'in şi -
Heri güzel olmakla beraber 

tahrik ecliği değildir. Onlar -
da ideallerin bir hakikat olup 
olmıyacağında tereddüt göste . 
ren bir eda ve söylenilemiyen 
şeylere karşı beslenen kederli 
bir iştiyak, bir bedbinlik vardır. 
Şair, bir cevap almak ümidi ol· 

mııksu:ın kainatı sorguya çe • 
ker. ı 907 de ölen bu kendi a • 
lemi içinde kapanmış mariz ~a
irin "§ilrler" ini okuyunca, dur 
gun gCSrünen, Uikin altlarında 

bilmediğimiz dünyalar kayna .. 
şan bir umman karşısında bu
Jund~~muzu anlıyoru;ı:. 

Lady Margaret Sackwille, 

ente11clrtUeJ zevkini daha :ziya

de kllltklerdc arıyan ve ,güzel 
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riclir. 

Lady Margaret Sackwille'in 
en göze çarpan hususiyet ve 
meziyeti iddiasız oluşudur. Şi
irlerinde, süslü, bürümcüklü 
tasvirler, metafor ihtiraslan, 
imaj bolluğu bulunmaz. Buna 
da üzenmez. Sade ve adeta hiç 
değişmiyen bununla beraber he
yecan, hamle motiflerile çeşni
lendirilmiş hayat fışkıran bir 
iislUbu vardır. 

• :ç. 

Kadın şairler arasında şür
lerindeki şekil güzelliğine en 
fazla yer veren Michael Field 
oldu, Michael Field'in eserle -
rinden bir çoğunu içinde çok 
zarif ve ince edebiyat deneme -
leri bulunan manzum piyesler 
teşkil eder. Bununla beraber, 
şairin harikulide güzel lirik de
hasını daha ziyade kısa şiirle
ripde görüyoruz. V c L-ong Ago 
1889 (Çok eskiden) isimli şiiri 
§ekil ile ahengi sana'tla mez -
ccdcn ve M. Field'e hakiki şöh
reti tattıran lrnvvetli bh eser ' 

James Han/ey 

1\Ie~hur lngiliı. münekkille
rinden Arnold Palmer "Hid
detler,, romanının yazıcısı 

Jamcs llanlcydt•n hakiki n 
biiyük romancı. . diye bahse
diyor. Değerli rniinekkidin 
te;:hisi yerindedir Doğrusunu 

ic;terseniz Amerikan n Jngiliz 
edebiyat dünyası çoktanlıeri 
değeri yüksek bir romancıya 
ha.sret çckiyotdu. Hanley bu 
iştiyaka alelade romandan ü~ 
misli lıiiyük .. lliddetler,, ese . 
rile cevap verdi. Bugün ün o. 
kuyucusu daha Zİ)ade küçiik 
hika) deri, hapfi biı·az daha 
ileri gidelim, komı>r!mcleşt i . 
rilmiş romanları ist iyor. iki 
yüz, üç yüz s;;ayıfa), a~~m bir 
romanın sayıfalarını engin bir 
can sıkıntısı ile çeviriyor. Da. 
ha olma1_-;n kitabı yarıda hım 
kıyor. nu da tnlıintile yazıcı 
nın aleyhine hir nottur. llöy. 
le olmakla hcrnbcr tnm 200 
bin, evet ynnhş değil, tam' iki 
yiiz hin kelimelik ''Hiddetler .. 
romanı isnanı Jl ir. ~ıkmı)or \'e 
baştano:rsonuna kadar gitt ikçe 
aı·uın bir zevk ,·e heyecan kay. 

--_____ ....... __. .. __ ....., __ ......... -.......................... _ ...... __ 
dir. 1893 te neşrettiği tabiat 
şiirlerile sevgi Jirikler.i de Un
dcrneath the Bough (Dalın 

altında) yabana atılmaz ve dC" 
ğerce ilkinden aşağı değildir. 

Bu şiirlerde- lisan billlırlaş • 
mıştır. ifade piirUzsüz ve san'at 

(Sonu: 111 iincii sayıf a<la) 

-dürler. Fakat, gre\• sahne
lerini veya (roman J\ahrnm:ın
larından l\fangan'ın rıhtıma 
gelişi gibi) daha küçük vaka. 
ları onun kadar kunet \'c (•m
niyetl~ çizen bir yazıcıya da 
hu ana peğin pek nadir rast. 
ladığımızı hatırlatalım . 

Hanley gayet kısa, ndı•ta 
bir nefeslik cümlelerle yazar. 
Okurunu heyecanını, onu 
yormadan, ta s~nuna kadar 
götiirür ve kısa, lakin kesldn 
ifadelerle her epizodu kapar. 
.Artık okuduğunuzdan ba<;ka 
bir Zc\'k almıyaca,:;;rınızı, uvk 
duymıyacağrnızr sandığınız an 
göziinüzün önüne yepyeni bir 
üfuk seren Hanley, tapf:tze 
bir hamle ile ze,,k "'haz kay_ 
nağından size bir katre daha 
ı-;u nar ki, işte tadına doyul
mıyan lezzet bundadır. 

"Hiddetıer , i okurken o 
kadar tesiri aİtın da kalıyoruz 
ki e.trafımızdaki hl'r şey sili . 
niyor \'e bir limanda sırala
nan birkaç e\• \'e sokakla baş.. 
ba~ı kalıyor, orada oturnn
ların "ha~ından ge~enlerile .. 
ilgi-leniyor, dertle.rine ortak 
oluyor. seviltilerini :Payl"\ŞIJ'1l· 
ruz. 

... 

Hoş sözler 
.......... _. - ıw ıı:w:s~ 

Kabahat 
köpekte 

Küçük Yılmaz, bahçede kö
vcğc karşı boyuna dilini çı

;ıtarıyordu. Annesi bunu gö
'rünce azarladı: 

- Böyle dilini çıkarmak

tan vazgeçmiyecek misin? 
- Kabahat bende değil, an

ne ; ilkin o başladı . 

Faydalı hayvan 
. Hayat bilgisi dersinde ba
yan öğretmen bir çocuğu der-
8C kaldırıp sordu: 

-Ayakkabı neden yapılır? 
- Meşinden! 

~ Ya meşin ~eden olur? 
- Hayvan derisinden! 
- ÇOk güzel! Şimdi sana 

, .ııem ayakkabı, hem et vereni 
.söyle. 

-Babam. 

Bir düzine 
meselesi 

Bayan öğretmen .hesap der-
sinde soruyordu: 

- Bir düzine ne demektir? 
- On iki tane demektir. 
Öteden yaramaz bir çocuk 

pnnnağıru kaldırdı: 

- Ne istiyorsun? 
- Bayan öğretmen bizim 

taraflarda portakallar o ka
,~nr büyüktür ki sekiz tanesi 
bir düz::ne olur. 

Çuval koşusu 
Polis bir serseri çocuğu ya

kalamıştı. Çocuğun elinde bir 
çuval vardı. Polis bunu aça
rak gümüş bir kupa buldu. 

- Bunu nereden aldın? 

- Koşu miisabakasında ka-
~andını. 

- Öyle ise ne diye çuval
da saklıyorsun? 

- Müsabakamız çuval ko
ıusuydu da ondan. 

Küçük !<.,atma ormana ya
kın bir köyde annesinin, baba
sının biricik yavrusu idi. Ara
sıra hindiba toplamak için kı
ra çıkardı. Yine 'bir gün kırda 
dolaşırken kocaman bir kurt 
kendisine saldırdı ve clbisesin 
den yakalıyarak '"inine götür
miye başladı. Çok hızlı gidi
yordu. O hızla ine ererken 
başını bir kayaya çarpıp yere 
,düştü. Kımıldamıyordu. 

l{üçük Fatma da düşmüş
tü, amma çabuk kalktı. Kurda 
hınçla bakarak: 

- Oh olsun, oh olsun! .. 
Diyordu. Kurt ölü gibi ya

tıyordu. Fatmacık boz l'enkli 
hayvanın başı üzerinde koca
man bir §İ§ gördü. Bu şişin ke 
narından kan sızıyordu. Kız 

buna acıdı, cebinden mendili
ni çıkararak yakındaki bir de
reye koştu iyice ıslatb, bunun
la kurdun başındaki şişi bağ

ladı. 

Sonra öteden beriden yumu 
şak otlar topladı, inin bir ta
rafına yaydı. Koca kurdu sü
rükliycrck bu ot minder üze
rine yatırdı. Biraz sonra kurt 
kendine geldi. Bir gözünü aç
tr, kendisini okşıyan kw gör
dü. Onu korkutmamak için 
tekrar gözünü kapadı. 

Fatma eve giderek biraz ıh-
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Bozkurdun 
hikayesi 

.lamur kaynattı. Suyunu bir 
fincana döküp ormana geldi. 
Bu suyu kurdun ağzına dök
tü. Onun iyi bakmasile kurt 
yava§, yavas iyileşti. Bazan 
birlikte geziyorlardı. Yırtıcı 

hayvan artık kimseye kötü
lük yapmamak için et yeme
miye karar verdi. 

Ormanda bulduğu mantar
ları, ağaç köklerini yiyordu. 
Öyle amma, zavallı boz kurt , 

• gittikçe zayıf düşüyordu. Çün 
kü o, et yemek için yaratıl

mıştı. Bu hal ile muhakkak ö
lecekti. l{ız bunu anladı. i?'ur
dun boynuna sarılarak uzun 
ve sivri kulağına iğilip dedi 
ki : 

- Benim güzel kurdum, 
siz koyunlara keçilere benze
mez.siniz. Et yemeden yaşıya
mazsınız. Bunun için ormanda 
bulacağın tavşan, tilki, yaba
ni kuşları yakalayıp yiyebilir
sin. 

Kurt kızın nasihatini din
ledi. Ormanda yabani hayvan
ları tutup yemiye başladı. Gün 
den güne topladı, semizledi 
tam eskisi gibi güçlü kuyvetli 

1 Küçük Bilgiler 1 
- Amcrikada büyük ağa~

ları yıldırımdan korumak için 
1;iperisaika koymıya baa1amış 
lardır. 

- Ağır işlerde çalışan bir 
adamın bir gilnde sarfettiği 
kuvvetle kendisini ha\'aya ·kal
dırsak üç bin Ü!W yüz metro 
)•ü ksekliğe çıkarınz. 

- Çinli1er vaktile Türkle
r in dnimi akınlarmdnn kurtul
mak için meşhur Çin duvarı
nı yapmışlardı. Romalılar da, 

' lskoçyalılann tecavüzüne ma-
ni olmak fikrile Ingilterede 
çok uzun bir duvar vücuda ge
tirmişlerdi. Bunun gibi bir du
var da !skoçyada yapılmıştı. 
Bu sonuncunun bir kısm', ha
la durmaktadır. 

- Burnumuzda on dört ta
ne küçük kemik vardır. 

- Cenubi Yugoslavya köy
lü kadınlarının giydikleri elbi
se on beş kilogramdan a§ağı 
değildir. Bu miktar pek azdır. 
Çok defa, hatta çalışırken bile 
bunun iki misli ağ"ırhğınd:ı <'l
bise giyerler. 

- Malezya adalan yerlile
ri ~·aylarını ayaklarile tuta
rak oku ellerile atar ve bu flU· 

retle hedefe dah:ı iyi isabet 
ettirirler. 

- Japon dnnsözlerinJn giy
dikleri başlıklar, kıymetıi ta§· 
]arla süslenmiş, :ıJtın taçlar-, 
dır. 

• - Eğer hava olmasaydı 
dört yüz metre yüksekten dü
şen bir yağmur dnmlnsı bir 
adamı öldürürdü. 

- Temiz yerlerde bulunan 
bir sinek bir milyon, pis yerler 
de bulunanlar sekiz milyon 
mikrop naklederler. 

- Trablusgarpte Dauda k:ı 
bilcsi yalnız böcekleri yemekle 
geçinirler. Çekirge onlarca 
en makbul bir gıdadır. bir kurt oldu. Fatma ormana 

gittikçe onunla buluşuyor, iki 
sevgili arkadaş gibi geziyor
lar. Bu son vak'adan sonra 
boı kurt açıkmndıkça hiç bir 

.............. -... ··-···················-
hayvana saldırmamıya hele 
kUçilk çocuklara fenalık yap
mamıya yemin etti • Yemini 
de bozmadı. 

f.,, ~\ ;' 1ti .! :~ 
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Buz do/;ıb.rnr .ııçtr. V~ fç~ -

risi .. den lıer türlü hazır yemeJ,. 
Jer kendini gösterdi. 

Genç kız biraz piliç yedi. 
Şimdi kahve yapıyordu. 

Klcy kenarda duran şezlon
ga kendini atmış söyleniyordu. 

- Ev. karım olmadıkça ne 
tatsız bir yer .. Burası o kadar 
.zevkle bina edilmiş bir ev ol -
madığı halde karımın bulun -
_duğu zamanlar . bir cennete 
benzer ... 

Kız ocakta kahveyi pişir • 
miş, Kley'e de bir bardak ve -
riyordu. Bu vaziyette biribir • 
Jerine yaklaşınııtılar. 

Dışarıda ayak sesleri işitil-

di. Ayak sesleri kapıya yaklaş
tı. Kapı açıldı. 

içeriye kim girse beğenirsi
niz? Kley'in kansı! 

Kley 'kar.ısının ismini hay • 
kırarak: 

- Mollit diye ona doğru 
koştu. 

Fakat Molli kocasının ya • 
nındaki genç kızı böyle mutfak 
içerisinde görünce müthiş so
ğukkanlılıkla: 

- Zahmet etme, dedi. Bu • 
rada sesler işittiğim zaman u • 
şalda hizmetçi var sanıyordum. 
Uy~nık olduklarını sanarak eş
yalarımı tamamen toplamak i
çin yardımlarını istemeğe gel· 
migtim. · 

- Eşyalarını niçin toplu • 
yorsun Molli.. Çocuktuk etme .. 

- Çocukluk mu? Taintersi -
ne ... Akıllılık ediyorum. Demek 
fırsat bekliyordun. Ne çabuk, 
ne çabuk! 

- Molli dur anlatayım: 
- Fakat anlatacak bir ada-

ma ihtiyacın var ki, o burada 
yok .. Yani seni dinliyemiyece • 
ğim. 

Genç kız, Kley'in kansına 
hayretle bakıyordu. K.ley na -
sıl olmuş da bu kadını almııtı? 
Güzel değildi. Şimdi genç de 
değildi. Nahifti. Kırk yaıtann· 
da kadar vardı. Bu vaziyette 
kocasına bu kadar nasıl çıkı • 
ııyordu. 

Kley şöyle diyordu: 
- Molli, güzel karıcığım, bu 

gece deli gibi idim. Seni kay -
betmek ağır şey. 

Molti kocasından yüzünü 
çevirdi. O sıarda mutfağın ka
pısırıa doğru bir: erkeğin gel • 
diği görUndU. Bu adam bir tek 
ısöz söylemiyordu, Fakat ha • 
linde bir düımanlık da yoktu. 
'Ancak sadece merak sevkile 
gelmediği anlaşılıyordu. Molli· 
nin menfaatlerini himaye için 
getmigtl. 

Mont 1roca11na: 
- Siz blribtrinlzi tanımıyor

ıunus, dedi. J\ncak şöhretinizi 
,. --

qftlralnlz. Ring · Çarterıi: Ha • 

tırladm mı? l'rh.§bur sinema di
rektörü, muh.ırrır Ring Çar -
teris... Letti Çarteris'in kocası. 

Molli arada bir yanlıtlık ol
maması için Letti'nin ismini 
bilhassa zikrediyordu. Çünkü 
Letti, Motli'nin çok U1i b:r ar -
kadaşı idi. Binaenaleyh onun 
koc:asile beraber görülmesi fena 

tefsir ·edilemezdi. 
1ki

0 

adam biribirlerini selam· 
ladılar. Fakat bu arada genç 
kız, Ring Çarteriı'in ismini işi· 
t!r işitmez yerinden sıçramr~tt· 

Büyük ısrarlardan sonra 
Molli ve Kley kozlarıhı pay • 
laşmak, hususi surette görüş : 
mek üzere mutfağın yanındaki 
salona geçip kapıyı kapattılar. 

Yıldız olmak meraklısı genç 
kız da bu münasebetle. arayıp 
da bulamadığı sinema direktö -
rü Ring Çarteris ile karşı kar • 

şıya kalmıştı. 

Genç kız: 
- Mister Çarteris, dedi. Ben 

buraya s~nema stüdyolarına 

girmek için geldim. 
- Hayret, Böylesi de görtil· 

memiıtir. Sinemaya böyle mi 
girilir. yoksa yeni bir örnek mi 
icat etmek istiyorsunuz; siz 
daha iyisi evinize dönünür. 

- Çocukluğumdanberi ak • 
tris olmak hevesindeyim. Bana 
bir · fırsat temin edemez misi • 

niz? 
- Pek ala şarkı söyliyebilir 

misin? Dans edebilir misin? 
- Hayır. 

- Ben de öyle olduğuna e • 
mindim. Holivudda kazanmak 
istiyen kızlar büyük maharet • 
leri olan kızlardır. 

- Fakat bende temsil kabi· 
liyeti var. 

- Bunun da sende olmadı -
ğını bilirim. Ben yirmi sene • 
dir sinema işleri içindeyim. 
Ben bir kıza bir bakışta onun 
ne gibi bir kabiliyette olduğunu 
anlarım. 

- Bu nasıl olur? 
- İsmin ne? 
- Elizabet Filds .• 
- Pek ala, Elizabct. Beni 

dinle. Dünyayı ateşe verecek 
bir kıvılcım yok sende. Bu bazı 
kızlarda var, bazılarında yok • 
tur. Sen Holivuddan çekil ve 
bütün bu yoldaki emellerini u
nut. Sana verebileceğim en iyi 
nasihat budur. 

- Kimin var senin, sana kim 
bakardı? 

- Bir annem. 
- Gördün m{l. Burada it 

aradığın müddetçe epey zaman 
geçecek, ·gün Un . birinde anne • 
pin hastatandığı~ı işiteceksin, 
fakat ona gitmek için 'f>aran 

bulunrnry;ıcak. Bir gUn onun 

öldüğünü işiteceksin. Ağlıya • 
caksın. Dışarı çıkacak, içecek, 
fena halde sarhoş olacaksın. 

Ve sana içkileri ısmarlıyan a • 
dam sana lanet edecek. Çünkü 
pek meyus bulunacaksın. O se
nin §en olmanı beklerdi. Ve o 
adam seni bir daha hiç görmi· 
yecck. Onun ycriQi baıka adam 
lar tutacak. 

- Mister Çarteris, sen beni 
korkutmak istiyor.sun. 

- Hayır. Ben sana dostluk 
etmek istiyorum. Holivut sade 
ce şen ve mes•ut bir şehir de • 
·ğildir. Holivut, kendisinde hiç 
bir yaradılış meziyeti bulunmı· 
yan kimselere çok zalimdir. Sen 
boı bir kafa ile geliyorsun. 

- Mister Çarteris insanın 

cesaretini kırıyorsunuz. 
Çarteris gülümseyerek: 

- Şimdi. dedi. Uslu bir kız 
olmak ve ölür)ceye kacjar iyi 
ve güzel yaşamak istiyor mu • 

sun? 
- Elbette ... 
- öyle ise evipe git. Seni 

bekliyen delikartlı ile evlen. O 
sana ~karşı çok müşfik olacak. 
Senin için çalışacak, seni hi • 
maye edecek. Açlık ve sefalet 

olmıyacak. 
· Elizabet önüne baktı. Ve 

bütün söylenenleri düşündü. 
Annesinin yalnız ölmesini, ken 
disinin Holivutta yalnız ve pa· 
rasız kalmasını düşündü. An
nesi onun yanından ayrılması
nı istememişti. "Sen saadet a
rıyorsun. Burası onu sana ve
recek.. demişti. Fakat ısrarı· 
na dayanamamış, bütün birik· 
tirdiği paraları Holivuda yol 
masrafı yapması için vermişti. 

Elizabet ağlamağa başladı. 
Ağladığı zaman mutbak ses
sizlik içindeydi. Ring Çarteris 
ona bakmıyordu. Ve Elizabet 
ihmal edildiğinden memnun O· 

larak serbestçe ağlıyordu. 
Eve dönecekti. Orada kor

kunç bir istikbal yoktu. Arka
daşlar vardı. Fakat o arkadaş 
tara ne diyecekti: 

- Hoilvuda gitti. Beğen· 
mediler. Bir şey beceremedi. 

Döndü! 
Herkesin ağzında bu ola-

caktı. 
Elizabet bu son "mesele,, -

den Çarterise bahsetmek üzere 
idi ki birden mutbağın yanın· 
daki salonun kapısı açıldı. 

Kley ve Molli göründiller. 
Molli gülümsüyordu. 
Çarteris'e hitaben: 
- Uyugtuk, dedi. Hayata 

yeniden başlıyoruz. Bir daha 
tecrübe edeceğiz bakalım. 

Sonra :Molli genç ktz Eli
zabete dönerek: 

- Karnın doY,Uncaya ka-

dar yenıck )'edlrı mi bari r o.i
ye sordu. Belli ki ic;erde Kley 
bütün vaziyeti ona anlatmı~tı. 

Çarteris lif a atılarak: 
- Sinema yıldızı olmak is· 

tediğini söylüyor. Bense va
tanına dönmesini ta\"Siye edi
yorum. 

- Tabii.. En doğrusu bu
dur • 

El .. abet: 
- Fakat ben bütün arka· 

ıdel)lenm.a.. Yoli.vad& otoböSl.e 
pteceğimi, faıiıııit . trmıe· üıe

ıcef.iıni ve bir çok tıınJet1reim· 

olacajlm vacietmiotinL 
Bu .aırada Çaır.teril . ellai ,..,.. 

' liine· .sokank plln· Çlbrii;. 
.. 598<· ciolal'lli: Kıza'·~ 

tı. .. ·ıtız· itiı:az edijiWciu: 
- llmiu. D8tlÜ kapackğinnt 

iali. etmek. güç depl midir! 
- iBr ·film çevirdiğjni .c;y ... 

lensin. 
- Fakat filini görmek is

tiyecekler.;. 
- ·"Bana. Venüs deyiniz'!,. 

admda bir film.ele oynadlğmı 

söylersin. Deııis Ka:movan i· 
.simli aktörilınüz çok kötü .oy· 
nadığmdan bu filmi, - :reklim 
etmiş olınaldığımıza rağmen • 
göateremiyeceğiz. Kim arayıp 
soracak Onlara dersin ki: 
Filmde büyük bir· rol aldmı. 
Fakat HOllvudU ve sinemayı 
sevmedim.. Evlenmek v.e bir 
pırt 119.hibi olinaJi: lltedim.. Bu 
f"ıkirle alay edemezler· değil 

mi! 
- Hayır 1li8ter Çart.erJs. 
Bu mııda Kley. odadan, bi

raz ayrıhmftr. Çok: 8Uanedlm 
elinde keadi fotQ~ 
biri ile. plili. ._ alrt.ar;. fD. 
tqfrafmı. imralnnq ve: u.r.Lt 
ne hitaıbm "Bi1yfik aktr.ia, uis 
arkadall'" Elizahet.e,, diye yas 
m.qtı. 

ı.te. bu da iılm. ıdinyaem
daki şöhretini platmap lift 
iai. 

MOlli, bnideD henüz ge1aD 
bir tuvalethıl ve pek az lil'45 
ği bir kaç, tuvaletinl ·ona Wl'I 
di. "Hepainiıı de ilF.eıinde Holt• 
vut markası vardı. 

Bundan son~ Çarteris Boo 
llzabete: 

- Artık, dedi, buıilan yal
nız lmıı.karak biz aynlahm. 

Ellzabet teşekkür etti. 
Molli ve Kley, onu çart., 

ris ile birlikte kapıdan u.gurl&• 
dılar. 

Çarteris Elizabeti evine ka.
dar otomobille getirdi. Konllf' 
mak istemiyecek kadar 

0 

yo1'
gundu. Elizabet ise· düşünce t. 
çlndeydi. 

Çarteris ElizabetJe kapmm 
&ıUnde vedalaştı. 

Elizabet anihtannı ç~~ 
smdan çıkanrken, beş yüi do. 
lari- elile okş&.dr.· Beş ytız dolar 

(SÖnu: 1 .. tınotı aayıfaa.): 

Alnıanyada kadın .öğre·lnıenıer 
Erkekten yüzde on eksik maaş alırlar!I 

evlenirlerse öğretmenlik e .demezler 
Mulıtelil tedrisat kaldırılmıştır 

-zr....,.Wllfl. • . T;;,,lt '-c""'-ile llirliktc fetlrilı .wyaltati JlllPan arkadaşımızın notlan.ndan: 

.Seyahatimiz baftaa. hap 
6'riiaddi c~yor.;.. Fakat mes • 
lek namına umumi alika u~ 
ômna9ı· bakmımdan DUMddod 
taki. ikametimiz pek defcrtidir. 
Dün .akpm Alman meslekdq
larımıila. bir 'birahanede birler 
tik. DusseldorPan mq&ur .olan 
brrasmdan içtik ve biz onlar • 
dan, onlar· bizden ID3balli h:.ısu
aiyetler hakkına izahat alıiik. 
Masa arkadaşlar,rm bir ilk oku
lun öğretmenleri idi. V efdikle
ri izahata ~r.c' yeni rejimle 
bütün okullarda muhtelit tcd • 
risat kaldmlnup. Kızlar ve 
erkekler ayn ayn o~nJJada o • 
kurlar. Her öğretmen. haftada 
26-SO saat ders vermekle mil· 
kellcftir. Bqöğretmenler 18 sa 
at okuturlar. Sınıfların mevcu
du 40-SS arasındadır. Talebe 
haftada birinci smdta ıs.. ikin
cide 22,. ·üçüncüde 24, dördün • 
cilde 28, bqinci Ye altıncıda 30, 
yedinci ve· sekirind llDlflarda 
S2 :saat den. okurlar. Olaüda 
tender öf leden enelclir ... 1' 
.ıe atı uat. deraı bitu. Onmn 
llODl'laı ~r ·ve jimnaatiğe har 
redilir. 

Burada .ekiz aene· olan 
mecburi ilk. ·tahsile altı yapıda 
ı..Iarur ve 14 yapda hitiri ... 
Jir. 

.ilk okullarda· öfretmenler 
·bir sınıfın bütün denilerini. ar 
retmeğe mecburdur. Yani bir 
de umumi münakap.yı mucip 
olan grup uaulil burada yok • 
tur. Sekiz senelik ilk tahsil he
men hemen orta okula tekabUl 
ettiği 'halde öğretmenlerin bir 
sınıfın biltün reıılerini göster • 
.meleri ne kadar fazla mesai 
sarfına mecbur edildiklerini 

gösterir. 
Bi:tde olduğuJgibi başöğret

men maa!ından Qatka iradare 
!peri için bir Ucret alır. Bu va• 
ati olarak senede 700 mark • 
ur. yahi 350 lira .. Bu Ucret a· 
pğı yukarı bizdeki idare ilcre· 
tine tekabut eder. 
KADIN öôRETMENLER 

· iÇiN ŞARTLAR 
Almanyadaki ıayanı dikkat 

yeniliklerden biri kadın öiret
mealer baklanda Jron•ılan meY
zuatt:ır. Bir kere bir kadın er

kek öğretmeni olan bir okulda 
bqöğretmen olamaz Saniyen 
bdln öğretıaen erlrekten yüz • 
ae on. ·eksik maaı ahr, aaliaen 
bir kadın öğretmen ancak be
karsa öğretmenlik. eder. Bir 
kadın öğretmen evlenir evlen • 
mez ·vazifesinden ayr.ilmaia 
mecburdur; Bu suretle yeni va· 
.zif eaine yani bir ev idaresine •e 
çocuklarmı liyılcile yetiştirme

ye ve imkin. bulmq olur. EY• 
li öğretmenler: bekarlık vergi • 
sinden muaftır. "Uç yüz mark 

maaşı olan bir öğretmen bizim 
para ile ayda 1 O lira vergi ve • 
riyoru bir bekir öğretmenin 

bunun apğr yukan dört mis • 
lini vermesi icap eder. Alman 
devleti çocuk yetiıtirmeyi teş· 

'rik için hC'r çocuk bapna ay • 
nca bir Ucret vermektedir. Me
aeli :ilk ~a. on mark, yani 
s lira. iJdııci ft 'Bçibıdl için 20 

mark yani on lira, dördilncü ve 
beşinci için 23 mark, yani 12,S 
lira ve diğerleri için de 30 
mark bir fazla ücret verilir. 

iŞTE HAREM! 

Bu hasbihaller arasında bir 
öğretmen pek safiyane bir su

al sormaktan nefsini menede -
medi. O da Türkiyedeki hare
min hali idi. Buna bayan arka· 
daşımızı işaret ·ederek "işte 

harem!,, diye cevap ~erdim. 
Gülünç gafletini o da idrak et
miş oldu. 

BiR MEKTEP BiNASINDA 
NE CöROLOR? 

Bu sabah otobüslerle şehrin 
civarmda yeni bir okula gittik. 
Okul başöğretmeni okulun 
avlusunda verdiği izahatta bu 
okulun henüz yarım olduğunu, 
gClecek seneye bitirileceğini 

söyledi. Şimdiki halde yalnız 
kızlara mahsus olan kısım bit • 
miıtir. Erkeklerin kısmı bu 
modern bina civarında bulunan 

..----·Sabah--
Giin ••- .sene 1.ômban yanmadan 
~ giMarin. 8ırrı çözüldü 
~ınm L:qliz. 6ir çocuk güldü 
GöSICrin apl.Jı· .lif kapanmadan •• 

* 
Saatler çalı)'Ol'-: Vakit tamamdır 
1'0fflyor sormculan hayata sokak. 
Salıneye yeni bir eser konacak 
aa l>ellıi ltomeJi, belki dramdır. 

* 
Çıkıyor giö .. in bir fırtınadan 
,lıılılar yüzünde bir atq İğne. 
içinin ,göriinmez derinliğine 
Sarııın Tiiyanı göm de kımıldan. 

A. Sırrı Uzelli 
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başka bir binadadır. Bu bina 
pek geni§ ve bakımlı bir bah • 
çe ortasındadır. Sağlam ve sıh
hi bir yapıdır. En küçük bjr 
süse ve lükse rastlanılamaz. Yal 
nız duvarlarında çocukların 

zevk alacağı tablolar vardır. 
Sınıflar geniş ve bol pencere -
lidir. Okulun bir epidiyaskopu, 
bir de dar film makinesi var. 
Bunun için lüzumu olan film
ler ve camlar bu şehirde bü· -
tün okulların istifadeleri için 
açılmış bir merkezden tedarik 
edilir. Bundan geçen mektu -
bumda bahsetmiştim. Bu mo -
dern binada gördüğümüz şaya· 
nı dikkat §eylcrden biri de baş
öğretmen odasında bir radyo -
nun bulunmasıdır. Her sı.:ufta 
bir hoparlörü bulunan bu rad -
yo ile muayyen saattelrde ilk 
okut için verilen konfesanslar, 
konserler ve saire her . sınıfta 
dinlenir. Bu okulun yazı tahta
larını da yeni bir !}ekilde bul ·• 
duk. Kara tahtalar iki katlı ve 
aşağıdan yu~an müteharriktir. 
Tabahat dersi için alt katta ge
niı bir salon vardır. Duvarlan 
ve döşemesi beyaz fayanı olan 
bu salonda bol ıu tesisatı· bu • 
lunur. Uçü elektrik. fiçU gaz 
ve biri de kömür olmak üzere 
müteaddit ocaktan. bulaşı\E yı
kama yeri ve her talebenin ça
lışması için kifi derecede ·rna • 
sası vardır. 

Burada 24 talebe ayni sa • 
manda meşgul olabilir. Dikiş 
dershanesi de bu alt kattadır. 
Burası 25 kişinin hep birlikte 
çalışmasına elverişli geniş bir 
salondur. Beı <likit makinesi 
vardır. Yazı tahtası diki§ tek
niğini göstermeye elverişli şe • 
kilde küçük murabbatara bö -
lünmüştür. Bu okulun en be • 
ğenilen tarafı jimnastikhane • 
sidir. Bir soyunma yerinden 
geçilen bu jimnastikhanc ve • 
salt ve techizat itibarile pek 
zengindi. Geni§ ve yilkııck :ta • 
vantr, zemin pek yumuşak bir 
madde ne dlSıell oian bu u1on-

(8on.u: 14 ilnoU .aayıf<id&) 

8. 1 KURUNun İLAVESi 




