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ispanyadaki kanlı boğuşma 1 
Madrit asilerin eline geçers~ orta ya 
beynelmilel bir mesele daha çıkacak 

Reisicumhur 
çıkarıldı. 

Azana aleyhine bir suikast meydana 
Bir çok kimseler tevkif edildi 

J{acliks, 19 (A.A.) - Nasyonalist 
)mvVetler dün Santandere hücuma 
baflamı§lardır. Santander müdafileri 
takviye kuvveti istemektedirler. 

Madritte, B. Azana aleyhine bir 
suikast keşfedilmiş ve bir çok tevki
f at yapılmıştır. B. Azana sarayından 
çıkmamaktadır. 

Bilbao halkının bir kısmı ekmek
sizdir. Tetuandan bildirildiğine göre, 
Jaiıne. Primero hükumet zırhlısı, be
rabeı:::lnde dört harp gemisi daha bu
lunduğu halde bulun~uğu limand~ 
Orana müteveccihen hareket etmiştır. 

C'Anevre, 19 (A.A.) - İspanya ha
riciye vekili B. Delvayo, diln B. Delbo
su ziyaret etmi§ ve Portekizi, lspan· 
Yol nuyonalistlerlne silih vermekle 
ittiham et.mittir. B. Delbos, elyevm 
Cenevrcde bulunan Portekiz hariciye 
,.ekili B. Monteiroyu, B. FA!enle bir
likte ziyaret edeceğini ve Porteldzln 
ademi mildl\hale komitesine f§tiraki 
hususunda mumaileyh ne.ılııde ısrar 
da bulmıacafmı vadeylemiftlr. 

!\IADRİT DOŞERSE MERKEZ HO-
K'OMET V ALANS1YA OLACAK 

T-d-, 10 (.A..A.) - Daily Te~
~Ph'm Oeae~n tt!dığı ::b! habere 
göre Madrft htlldmıetiııbı Valaıısiya
ya nakli ihtimali - bu ihtimal tahak
kuk ettiği takdirde • ortaya beynel
ınilel bir mesele çıkarmaktadır. 

Cenevrede mevcut kanaate göre 
'Ma.drit tahliye edilirse nasyonalistler 
memlekette filen hakim oldukları?ı 
ilin edebilecekler, Milletler cemiyetın 
de kendilerinin temsilini istiyecekler 

ve nihayet Portekiz ile Cenubi Ameri
ka bilkliınetleri de nasyonalist rejimi· 
ni tasdik edeceklerdir. 

lşte lspanya dış bakanı Alvarez 
del Vayo bu mesele hakkında dün 
Fransız dış bakanı Delbos ile noktai 
nazar teatisinde bulunmuştur. 

Diğer taraftan Sovyctlerin Madrit 
elçisi Rosenbergin de Cenevreye "mil· 

B. Azana 

şavir,, aıfatlle gelifi bu işle aWtlldar 
görülmektedir. Roeenberg, Habet he
yeti muralıhasası aaııambleden çıka
rılacak olursa bunun hındlmet merke
zini terkedecek Markisiat hükQmet a
leyhinde de emsal teşkil ed~ceğinden 
korşmaktadır. Fakat umumıyE:tle sa
llbiyetnameler komitesinin ustalıkla 

rugoslavqa intıbaları 

Adrif ~tik -kıy~l;~ında 
Kaplumbağa gibi kendi içi?e ka~an

mış duvarlar arasında bır şehır 
uz burada iki buçuk BaL.t kalacaktı. 

:rbest serbest gemıeğe vakit vardı. 
Onun için vapurda kahvaltı ederek 

Habeş heyeti murahhasasmı bertaraf 
edeceği zannolunmaktadır. 
MALAGADAKİ V AZlYET V AMlM 

Cebelittarık, 19 (A.A.) - Malaga
da vaziyet gitgide daha vahim §ekil 
almaktadır. Bu şehire sekiz yüz milis 
nasyonalistlere kutı harbetmiyecekle 
rini illn ederek komünistlere ve ame
le tefkjlAtaln mensuplarına ateş aç
mışlardır. Yüzlerce ölU ve yaralı var
dır. 

Sint Jean de Luz, - Havastan - 19 
(A.A.) - Naayona.llatler Bilbao yolu 
Uurindeki hUkdmetçllerin ilk mevzii 
olan Arioyu zaptettikten sonra ileri 
yUrUyüşlerine devam etmi§lerdir. 

ECNEBİ M'OMESstLLER BlM MUD 
DET DAHA KAUYORLAR 

Salnt Jean de Luz, 19 (A.A) -
Madrit hUk(llneUnin Kadrite dönme· 
lerini talep ettikleri ecnebi devlet mU
meuilleri bir toplantı yapm.l§)ar ve 
hadilelerin inkipfma intla.nın bu
rada kalmayı kararlqtu'Dlllludır. 

Lizbon, 19 (A.A.) - Radyo klUp, 
tııpanyol aailerlnln Badajos villyetin· 
de bir temlzleme harekltı yaptıkları
nı haber vermektedir. Bunlar, Sierra 
Morena 
e r ı u . ü 

k4met kuvvetleri, bin ölil ve esir bı
rakmıtlar. ve ldllliyetli mUrtarda harp 
mabemesi terketmıtlerdir. 

HOKOIOtTÇILERlN BtR 
KAGLOBlYETt 

Burgos, 19 (A.A.) - Nasyonalist
ler hUkQmetçileri yandan buarak Na 
vafriyayı alml§lardır. Hilldllnetçiler
den iki yUz ölU vardır. 

Naayonalistler Madrite karşı nihat 
taarruza takaddüm eden harekltm 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

Lise ve orta 
okullarda 

Deliıen muallimler 
Bugün 6 ıncı sayıf ada 

dışarıya çıktık. ··~WllWl'-'"-'-"""'--
(Split) Yugoslavyanm mühim bir 
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Parasız maagene 
kupona 

Bu kupondan yedisini birik-

1

1 tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parauz 

muayene ettirebilir. 

** 
................ ·-··-·-····-.......... _. 

Kültür Bakanı geldi - -
Bay Saffet Arıkan'ın 
gazetemiz~ beyanatı 

Cumuriget bayramı proğramı - Müfredat 
proğramında 

Bay Saf/et A rıkarı 

yapılan değişiklikler 
fü1ltür bakanı Bay Saffet Arıku 

dtir: Ankaradan ıtehrimize gelmiştir. 
K'!ndüıini istasyonda şehrimizde bu
l J'ı!n talim terbiye üyelerile kUltür 
m ...... upları n fırka erkanı karşıla

mı~t1r. 

,...:affet Arıkan, ayni zamanda 
parti genel sekreter '·ekili oldutu 
içı:a dofruca C. H. P. sine gelerek 
orada fırka yönetim kurulu içtimaı
na başkanlık etmittir. 

Dşy Bakan fırkada kendUıile gö. 
rilr-f"n bir yazıcımıza şunları söylemif 
t!r: 

" - Bugün burada cumuriyet 
bııyramının on UçUncü yıldönümUntl 
kut'ulamak maksadile )apıJacak bü
yük merasimin program ını hazırla . 
dık. 

Bu büyiik bayramın yurdun her 

(Sonu: Ba. 6 Sil. .J) 

l' eni I stanbulu nasıl 
1Japabiliriz? 

Peyami Salaya bir cevap 

Konya saylavı Osman Şevki U Zudağ ııe latanbuldan bir kö,e 
Muharrir Peyami Safa Avrupa baCJtık; Osman Şevk! Uladaf, bu ,a 

dönüşü latanbulun imarından hah- zunnda latanbalu tarihi ve bedii 
se~ea n Umltsizlfk içinde şehri ol- kt)metlerlnl öne sUrerek bugiinkl 
dı:ğu Fbl bırakıp MecidiyeköyU dı- Şt-hrin Jçinde imarı Jizım olduiaa• 
Ştnrta yeni bir İstanbul yapılmasını ileri sUrUyordu; kıymetli muharriri• 
istiyen bir yazı netretmitti; Konya bu imann naslı mümkün olacaflna 
saYlavı doktor Osman Şevki Uluda- dair olan dütüncelerini de bugU• 
ğ1~ bu dUıtUnceye itiraz eden maka· döt di!ncU sahif em ide bulacaksınız. 
le••ı1in Uk kısmını dünkü sayımızda 

· · merkezi olduğu gibi A vrupanm en 
:ki fehirlerinden biridir. Şehrin bu 
eskiliği rıhtıma çıkar çıkmaz derhııl Atletizm birincilikleri 'Kar yağı yor 

Bplt teMitlde Mr aoW 

D obrovnik yolunda, 13 (Bal
mulıarririmizden) - Bu -: 
bah vapurda gözllnıUzil açtıj1 

nua ftldt (Yugoslavya) vapurun: 
(Split) e gelnrlf ol~~~~i
şehlr YWCCJ81avyanm Awı-3-
liW481ıl :nmdlhtm meılı:aldlr-"vaııaro-

-:r.e çarpıyor. ÇilnkU buradaki bina-
go R l' tarın hemen hepsi oma ı.ar zamanın. 
dan kalma eski saray ve şato duvarla
n içerisine örUlmilştUr. Fakat bu sa-
ay ve pto duvarlan sadece bir §eh

r .n etrafını ihata eden kalın taş çeıı-
rı 'C'-k· 1 h · · beri değildir. .a:.o ı ve ası şe rın ıçe-
isinde bulunan hemen bütUn evler, 
~Ukklnlar. mağazalar, kahveler, otel
l r ayrı ayrı, parça parça eski devir
le rdcn kalma duvarlar içindedir. Bir 
ke ptumbağa kabugu içeri.'!ine nasıl 
~zıenirse bu koca şehir de bütün umu 

~t ve hususi binaları He eski tarihi 
duvarlar içerisine öylece bürünmüş. 
Ancak şunu da u;ve edeyim ki bura-
dail Ml'Uy ve şato duvarlan bizim 
sandığımız gibi harap halde değildir. 
J{epsi de bugün yapılmış kadar iyi 
nıuhafaza edilmiştir. Daha doğrusu 
(Spllt} in manzaran eski, fa.kat her 
tarafı yepyenidir. (Split) ayni zaman-

ASIM US 
(Bcmu: Ba.. 7 8ü. .U 

KadaköV ata4•nda yapıları dünklJ at1eflzm mflaobakalantldclft iki cnatentane 
(Yazısı betincl aa1Ifamırila spor eUtunumuıdadır) 

Erzurumda kar 5 
santimi buldu 
Karadenızde nıüthiş 

fırtına var 
Erzurum, 19 (A.A.) J- On bet 

gündenberi, Erzurum ve havalisinde 
kı§ı andıran soğuk hüküm sürmekte
dir. Bu gece de mevsimsiz kar düt
meye başlamıştır. Karın yüksc-klıği 

bet santimi bulmuştur. Bu vakitııiı 
kıı herkesi kış kıyafetine ve hazırb
ğa sokmuştur. 

İnebolu, 19 (A.A.) - Dün akşam 
başlıyan fırtına bu sabah şiddetini ar
tırmıştır. Yağmur yağmakta ve yUk 
seklere kar düşmektedir. Bugün l~ma 
nmmıa. gelen ft Ege ve lzmir vapurla
" Umanda kaalmıyarak yollanna de-

( Uitle,. aayala,. ~eoirin~) 



l!!!!!l!!!ml 2 - KURUN 

, SON . HABERLER 
AHAauı fl~tef,oau, 

.,_... - zıwwwı 

Yeni bir radyo kan . . 
;: • ... ..j 

Çin ve Japon kuvvetleri! 
gene çarpışıyorlar 

Çin kıtaatı Pekin kapılarını 
beklemiye başladllar 

Pekin, 19 (A.A.) - Röyter ajansı! 
bı1diriyor: 

Pekinden 15 kilometre ileride bulu
nan Fengtai istasyonunda Çin ve Japon 
kuvvetleri çarpı,maya ba§lamıtlardır. 

Tafıilat yoktur. 
Pekin, 19 (A.A.) - Röyterden: Ja

pon kuvvetleri Fengtai ıehrinin kontro
JUnü ele alım§lardır. Çin kuvvetleri sa
at 11 de ıehirden çekilmişler ve gider
ken Japon kuvvetlerini selamlamıglar

dır. 

Çin kuvvetlerinin kumandanı bir 
Çin nöbetçisinin bir Japon subayını 
tahkir etmi§ olmasından dolayı tarziye 
vermiıtir. 

Pekin, 19 (A.A.) - Fengtai badi-

sesi hakkında Çin menabiinden bildiril
diğine göre şehirde bulunan Japon kuv 
vetlerine m~up bir müfreze Çin me
selesinin etrafında bir çevirme hareketi· 
ne teşebbüs etmesi üzerine Çinliler mu
kabelede bulunmuşlar ve Japonları geri 
çekilmeğe mecbur etmiıterdir. 

Japon topçusu ite kanıtıimdan mü
udeme tekrar batlaınıftır. 

Çm kıtaatı Pekin kapılarını bekle
mektedirler. 

Şanghay, 19 <A.A.) - Bir Japon 
polis memuru Han Kendeki Japon mm 
takasında Çinliler tarafından öldürUlmüş 
tür. Bu katil hadiıeal ilzerine Japon 
deniz makamatı ne yapmak Ilımı geldi 
ğini kararlaıtxrmak ilzere toplanmııtrr. 

Yunanistanda komünistlik aley
hinde bir kanun çıkarıldı 

Rejimin devrilmesine çalışanlar üç aydan 
iki seneye kadar malıkum edilecek 

1929 da bazı tedbirler alındığı, fakat 
bu tc-dbirlerln yerinde olmadığı, çün 

Filistin de 
galeyan 

lngilizlerle Arap
ların çarpışması 

şiddetlendi 
Kudüs, 1() (A.A.) - Yüksek Arap 

komitesi greve devam edilip edilme
mesi hakkında bir karar vermek üm
re bugün toplanmıştır. 

Y arm Filistin cemiyeti lr.asmm 
kongresi İngiliz makamatınca mene
dileli~enberi Araplar arasında ve bil
hassa taşrada galeyan fevkalade art
mıştır. Bütün belediye meclisleri İn
gilizler tavzide bulunmadıkça greve 
devam etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Grev.in bitirilmes.ini istiyen Filis
tin adındaki Arap gar.etesi sokaklarda 
toplanmış ve yığın yığın halk tara
fından yakılmıştır. İngiliz kuvvetleri · 
le Arap çeteleri arasında müsademe
ler artan bir şiddetle devam ~tınekte
dir. Petrol bonılarma ve demir yolla
rına karşı da tecavüz hareketleri art
maktadır. 

Londra, 19 (A,A.) - Kabine top
lantıamda, örfi idarenin Filistinde ö
nümümeki hafta ortalarına doğru, !n 
giliz takviye kuvvetlerinin oraya mu
vasalatı akabinde ilAn edilmesi karar 
laştınlmııtır. Bu karar, mezldir tari
he kadar grev durmaz ve asayiş av
det etmezse tatbik edilecektir. 

projesi hazırlandı 
Bununla her 

. olması 
evin bir radyo 
temin edilecek 

Ankara, 19 (Telefonla) - Nafia! 
veklletince hazırlanıp gece toplantısı 
devresinin sonlarmda Kamutaya 'Ve

rilmiş olan (Telsiz kanunu projesi) ne 
?.eyl olmak Uzere ikinci bir kanun pro
jesi hazırlanmaktadır. 

Bugünkü satış fiyaUarına göre rad 
yodan, ancak mahdut bir zümre isti
fade edebilmektedir. Bu hal ise radyo 
işlerinin devletleştirihnesinden istih
daf edilen gayeye aykın görtllmekte
dir. Filhakika hükOmet radyo işlerini 
devletleştirirken, radyonun kUltilr ya
yımı işlerinde oynadığı ve oynıyacağı 
rolü bir.inci derecede hesaba katmış
tı. Onun için de ve hereeyden evvel 
radyo fiyatalrmı her smıf halkın isti
f adesinl milmkttn kılacak bir hadde
indirmek icap edeceği lşikirdır . 

İşte hazırlanmakta olan yeni pro
je ile bu cihet temin edilmiş olacaktır. 
Hedef: Her evi bir radyo sahibi yap
maktır. 

Bunun için dUtünUlen şe 
Radyonun nıemlek · 

mıyacak kısımlarını her tüt 
!erden muaf tutmak, bun 
yapılabilecek kısımlannda 

resimler almak. Bu 8Uretle 
te yeni bir san'at doğması 
e<lilm.iş ola~. 

Kamutaya verllmi~ ol 
yukanda bahsettiğimiz tel 
projealnde nıhsatsız radyo 
caklar hakkında 25 liradan 
ya kadar ağır para ve altı 
hapis gibi şiddetli hükümler 

Projenin bir maddesine 
yo vasrtaslle öfrenilen um 
BUS haberleri ve her tUrlU 
bu neşriyatı yapmıya sallhi 
essese ve P. T. T. idaresinin 
katini almadan gazeteleri 
retmek yasak olacaktır. Alts 
ket edenlerin 25 liradan 500 1 
dar para cezan alınacaktır. 

Elektrik istihsal resmi han 
esasa göre alınacak ? 

Atina, 19 (A.A.) - Komtinistlikl 
aleyhincleki kanun bugün r•ıal caze
tede çıkınqtır. Kanuna söre, sosyal 
re11mın devrilmesini istihdaf eden 
fikir ve usulleri tamime çalışan her 
feı-t üç aydan iki seneye kadar hapis 
ve nefyolunacaktrr. 

kü liderlere hareket serbestliği veril S J " • b • • 
miş ve yalnız mensupların tecziye e anık eledıyesı-

ispanyadaki kanlı 
boğuşma! ,o.,... 1 inftde) 

4'Gll safhalanm bitfrmftlerdfr. Garp 
cenubtuı<hr Talevera ve Tolede yolu 
t1zerindeD ilerlemektedirler. Şhnalden 
ile lpdrit eA8en Guadarraııa da çev-
111mlf bal~. 

4akara, 19 (Telefonla) 
elEldrik istih.lal eden şahıa v 
se11eierin bir kısmının henüz 
larına kontör koymadık! 
.rece yapılan incelemelerden 
mıı ve b11 kabil mileueseler 
d,. devamlı takibat yapılara 
trik istihlak resimlerinin 
kuncia müsamaha gösterilme 
llkadarlara tamim edilmlştir 

eclilmie1 olduğu kaydedilmekte ve ah-
~ • b. ·ı . va1 ve şeraitin icabatına tevfikan DID ır cemı esı 

komünisUiğe karşı <"ezri tedbirler 
konuiduğu bildirilmektedir. Grev için tahrikat da tecziye e

dilnıcktedtr. Kanunun ahklmma mu
hallt muhteviyatları bulunan ki -
ta.pları müellifler ve kitapçılar hükul 
ıa:te 20 gün zarfmda teslime mec
bu tutulm.aktadlr. 

Kanunua esbabı mucibesfnde ko
münistliğin caniyane hareketleri izah 
ohnduktan sonra YlllUlDlatanda 
ontiinlt;tJlğe karşı ilk defa olarak 

(:azeteler, her tarafta devletin 
~etabı ve vı.lunq dütıııam ola
rak tezahür eden Jcomftnfst1fk aley
hindeki bu kanunu hararetle tasvip 
etmekte ve direktifleri hariçten ge
len <'anlyane propagandaya kaqı a
lınan tedbirlerden dolayı memnunı 

yet ıöatermekteclir. 

vam mecburtyetıncıe kalmqlardır. Fır Yueoslav - Romen hııdu
tma §iddetle devam etmektedir. d J k 1 k 1. " " 
ÇANKIRIDA tKt ZEl.zET·E oı.nu ıınaa uruıaca K.Opru 

Qmlmı, 19 (A.A.) -Bu gece aaat Belgrat, 19 (A.A.) - Yugoslavya 
24 de birbiri ardmca ild aanmtı ol- ve Romanya mtınakal&t bakanlan a
muet;ur. Buıar 'V9 zayiat Yoktur. iki rumda. bafbakan stoyadinoviçln ve 
gllndUr yaimur yağm&katdır. Bava. ~eri murabhularmm da iftiraklle 
Jar çok soğumlJltur. Sofuktan herkes cereyan eden iki gilnJ.Uk mUzakereler-
palto giymektedir. elen aoura Tuna tızerinde kurulmam 

FIRTINA 1zM1RDE TAHRlB.A.T derpiş edilen k6prUntın ftomanyalıla-
y APrI rm teklifi veçhile Trun - Severin ve 

lzınir, 18 - Bu gece mUthig bir Kladova arasında yapılın.ası kararlaş
fırtma başladı ve bir çok evlerin du- tınlmJttır. Binaenaleyh Qakoslovakya 
varları yıkıldı, kiretmltlerl uçtu .. Fır- yeniden 100 kilometrelik bir demiryo
tma ortalığı altüst edercesine btlttın lu yapmak mecburiyetinde kalacaktır. 
&iddetile devam ediyor.. Romanya bu hattm .inşasına 150 mil-

Orhanlye mahallesinde kahveci Ah- yon ley ile iştirak edecektir. Resmt 
mede ait ev fırtmanm eiddetile bir- bir tebliğde bu inşaata ait teknik e
denbire '"kılmıa kahveci Ahmet ka- saslardan bili.hare mutehassıslar ta-

,J • ~· ' " 
nsı ve Uç çocuğu ankaz iı.ltmda kal- rafından tesbit edileceği blldirilmek-
m.ıştır. Beş nüfustan ibaret olan bu a- tedir. 
ile efradı an.kaz altından ağır yaralı -------------
olarak çıkarılımş ve hastahaneye kal- purun imdadına koşmuştur. 
dmlmıştır. Diğer bir muhafız gemisi, Hatte-

Fırtma limanda da zarar yapmış- ras b111'1lu cenubuna altmış mTı a~ 
tn'. Fakat zararın derecesi henüz tes- ta bocalayan El Almlrante isimli 
bit edilememiştir. AIAkadarlar zarar- Amerikan Tik gemisine imdada glt-
lan tesbit etmekle meşguldür. mlıtlt. 

At/antik salıillerin- KASIRGADAN OLENLER vAR 
N~vyork, 19 (A.A.) - Amerikada 

de şehir /er suya hüküm süren kasırga neticesinde 
ölenlerin sayıaı dördü bulmaktadır. 

boğuldu Fakat yirmi bir kiti kayıptır. Diier 
Narfolk, 19 (A.A.) - Atlantik taraltan, Nev - Jerseyde, May burnu 

sahnlerinde hüküm sürmekte olan aÇtklamula bir balıkçı kayığı bat
kasırga şimale doiru ilerledikçe ke- mıt "' 10 ıemld boğulmuştur. 
safetinl arttırmaktadır. Şimal ve TayfMl.an mütebaki 35 kiti bir 
cenup karolini ve Virjinya sahille- mavna tarafından kurtarılmıştır. 
riııi suya boğmuş, dahille münaka- :Nev:york şehrinde tufan gibi yaf-
leyi inkitaa uğratmıştır. murlar yatmakta ve çok şiddetli 

Olen olup olmadığı bilinmediği rii.zglrlar esmektedir. 
;ribi hasaratın derecesini tayin etmek Hlndenburg balonundan dotru-
de henüz imkansızdır. dan dofruya hiç bir haber abnama-

Virjinyada Benry burnu yakım- mıt ise de Terre - Nevedcn yüz 1\'il 
na gelen Chesapeake fener gemisi kadar açıkta fırtına ortasından g~
demirlnl koparmış ve açıklara BÜ· mekte olduğu ve seyyahatinin 
riiklenmiştir. memnuniyeti mucip bir şekilde de-

Jllr sahil muhafız gemisi, bu Ya- vam ettiği haber alınmıştır. 

Atatiirk 'i1n dağdağa 
evin aatın alınmasına 
karar verdi 
..ı:\tlna, 19 (A.A.) - Atına ajansı 

oi l diriyor: 
Selanik belediyesi, Selanfkte Ka

.nal Atatürktln doğduğu evi şehir 

namına satın almağa karar vermiş
tir. 

Türk devlet reisinin doğduiu ev 
tarıhi bir bina olarak telilki edll
mektedir. 

1itülesko 
zehir lenmiş I 

Londradan Fransızca fsta:nbul ga
zetesine gelen bir habere göre, Roman 
ya kabinesinin son kurulllf esnasmca 
harlçt.e bırakılan Titülesko'nun cinai 
maksatla sehirlenmit olduğu kendisi
ne konsttltasyon yapan doktoriar ta
rafından tesbit edilmiştir. Titülesko
nun kanı tahlil edilmektedir. Verilen 
zehirin cinsi tayin edilecektir. 

Edenle Blum bugün 
görüşecekler 

~. ı& (~) - .Almerfa 
halkÇr cepne mıilılremesf otuz Uç ki§i
yi idama mahkum etmiştir . 

.Madrid, 19 <A.A.) - Harbiye ba
klnhğı tarafından tebliğ edilmittir: 

Şimali garbi cephesinde Gabie vill
yetinden gelen bir asi kolu, dUn iler
lemek istemiıse de pOskllrtülmllt ve ki . 
lometrelerce geri giderek zayiat ver
miıtir. 

Aragon viliyetinde topçu kuvvetleri 
Tttuelin bombardımanına devam et
mektedir. 

Cenup cephesinde Ronda bölgesinde 
bulunan küçük bir asi kolu imha edil
miıtir. Tayyareler Cordane ve Grana· 
dayı bombardunp etmfılerdir. 

Guadarama bölgesinde yedi firari 
cumhuriyetçi kuvvetlere teslim oimuı
alrdıi. 

Toledo, 19(A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri, ıece, Albzar harabnetl, 
hiç bir ciddi harekata maruz kalmamrı
tır. 

Dünkü gün hükflmetçi kuvv~tlerin 
verdikleri .zayiat altı ölU, on iki yara
lıdan ibarettir. Asiler yüz k&daT tele
fat vermişlerdir. 

Paris, 19 (A.A.) - Madridde11 .:c
Londra, 19 (A.A.) - Edenin yann len bir telgrafta hükt1met kuvvetletinir. 

Pariste Blum ile yapacafı lı:onupnalar. Santa Olalla bölgesinde aasar de Es. 
da yalmz Milletler Cemiyeti asamblesi. cabra kuabasıru aldıklan, elli asiyi öl
nin toplanb11 değil, aynı Amanda Lo. dürdükleri ve külliyetli miktarda ıillh 
kanıo konferanu iti de cBrUtfllecektir. • iğtinam ettikleri bildirilmektedir. 

Bqler konferansının umumt bir kon. Dün Toledo Alkazannın altında in-
-feratıı hamlama11 için iptida! milzak~. filik eden tığımın &ilrültüıü ta Madrid
reler Almanyaıun lı:omtul•rlle olan mil. den işitflmiı ve Alka:zardan muazzam 
nasebetlerl, Renin itcalinl mliteakip bir alev ve duman sütunu yükselmiş
Hltlerin blldirdiif sulh pllnı Ve bu pil. tir. Alev ve duman sütunu çok uzak - 1 

na lı:arp Pramlnıa. ileri ıürdUfU mu. tan görülmüştür. Toledodaki evlerin 1 
kabil plln ile me11ul ~lmaar itleri de camlan tamamen kırılmıştır. Hücum 
bu konupnada tetkik edilecektir. esnasında milisler Alkazarda bulunan 

Alman Dıı Bakanı bir kaç çocuğu kurtarmağa muvaffak 
n dı olmuıtur. Alkazar mahzenlerinde ta-
reıte e hassun eden bir kaç yüz asinin nevmi-

Budapegte, 19 (A.A.) - Alman dane mukavemette bulunmağa karar 
ebe bakanı Neurath yanmda r.evcesi verdikleri zannolunmaktadır. 
oldufu halde bugün buraya gelmiştir. Diğer taraftan ·sevilleden haber ve-
Gueteler Alman bakanım hararetle rildiğine gfüe, Toledo önündeki cep-

1
1 

aeJlmlamaktadırlar. hede yarı::ın muharebeler, hliki'\met kuv 
Vonneurath naibi Horthynin da- vetlerinin tiddetli bir mukavemette bu

vettnl ka.bul ederek Gödöllöda tertip lunduklan Albarchetajo vadjsfnin nas
olunan avda bulunacaktır. Bittabi Al- yonalistler tarafından itgalini mümkUn· 
man dıı bakanı Budapeşteyl ziyaretin lnlmrştrr. Sierra Guadaramada nasyo
den istifade ederek Macar devlet a- nallıtler, Navas Priası işgal etmişkrdir. 
damlariyle nokta.i nazar teatileri ya- Şimalde Bilbaooun muhasarasına baş· 
pacaktır. lanmııtır. 

Ancak bazı mahallerde 
bulunaıatlıiı da anı.i•ldıC: .. 
tflt' ıedai'ik eiilinceye kadar 
reıtml fiylece tahakkuk etti 
tir: 

Mtikellefleıin bir ay için 
f ettikleri elektrik hesap ve 
edildikten sonra, ayhk kilovat 
rı iizerlnden: 

lJu elektrik tenviratta ve 
suretle kuvvet muharrfkeden 
hwrnslarda istimal olunursa 
kilovat saatin o mahaldeki 
satış fiyatına gtire tutunacak 
tutarının yüzde onu nisbetind 
tahakkuk ettirilecektir. 

Piyasada kontür olduğu 
koymıyanlar hakkında takibe 
lar.aktrr. 

Tribüna gazet 
Blumun nutka 
alay ediyor 

Roma, 19 (A.A.) - Tribu 
zete9i Blumun nutkuau teakit 
diyor ki: 

HaJret ettiifmlz bir elhet 
o da, kml tazyikin altaacl& h 
Fransada mUtemadiyen ihllli 
ıı Blum hjiktlmetfaia a&t 
mutavaatı demokratik pt'e 
m8"keai altıacl& Anapaya 
ne olarak l(ieterllmek isten• 

bu gazete, lillhaızlanma 
ran.suu tekrar eaalanchrmak 
Blumun yaptılı ••IMtllk har 
ala~ eder.t flyle JU11or: 

.;em bollk ,leıltler h~ bir 
ramaı ve ueak tllayaaın 
kantıklıklarmd&n ve beynelml 
ıdr-tin kltllQlnden mmul 
mllletler eeal,... •• ,fllblız 
efsaQelerlnla tatlaat ttiti r 
unıur.lara ha.i lıilr tetdir. 

Pala&e ailitadlt maansh 
kat'! olarak vaıgeçfttnelicllr. 
hayallere kapılmamak için k 
Voroşilofun nutuklarını batı 
klfidir. 

1>tinyaıi,._ ıtelltbolfk jestler 
n\·ı yoktur. Ona İ>u rtyakir 
kntarmak ve haklef bir A vru 
rikt mesaisine yol açmak Jiztı 
Sulh 11embolik jestlerle defli. 
bet ef'al ile korunabilir. 
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Yazan: Sadri ER1EM 

ikonların gölgesinde !. Avusturalyalı 
Saylav 

Tunayı geçmiyen Romen evliyanın 
Bulgarlara yaptığı bir azizlik!. 

Memle!etimizi btğendi 
Dün Dö Havilland tayyarelerinden 

birile ıehrimize bir Avusturalya sayla
vı gelmittir. Romanyalı için iki ti1rlll Romen 

vardır. Biri, Romen nutua klğıdı tafı
yan, Romen vatandafı olan iıısa.ndır. 
Bu, Romenin kanunca, tarifidir. Bu 
tarif halis Romenleri memnun etmez 
Halis Romen ortodoks olmıya.nları ya 
bancı sayar. Romen için yabancı ol
mıyan ancak ortodokı Romendir. 

Bunu orta seviyede herhangi bir 
Romenden, hatti oldukça münevverle 
:-inden dinliyebilinıinlz. Romenler 12 
inci asırdanberi crlodcks Ayinleri i
çindedirler. Romenler f B.Zla mistik 
değildirler. Fakat nüfusunun %85 i 
köy~erde çalışan köylildür. Ortodosluk 
burada bir nevi ziraat dini halini al
mış~ır. 

Romanyanın böyle kesif bir din 
ntifuzu altına girişini izah eden sebep
ler bir haylidir. 

Romanya katolik hırlatiyanlığm 
Şark hıriatiyanlığile hudut vücuda 
getirdiği yerdedir. Binaenaleyh hudut 
boylannlaki taasaubun burada da can 

lı bulunmamasını tabii görmelidir. lllh 
ların kan döktilğil, birbirlerini kova
ladığı yerde hudut bekçileri kendile
rini illhlar namına bırakılmış birer 
kurban farzederler. Bukadar kendile· 
rindeıı geçerler. 

Feodaller, büyük maliklne sabtp
leri, meskenlerinin bir duvarını hiç 
olmuBa, kiliseye dayarlar. Ktlllle ma
liklneye, mallklne k'llleeye dayanır; 
böyleee derebeyllk, iki mdlz tarafm
dan çekilen bir araba halinde nerıer. 

Toprağa tohum ata.nlar meçhul 
bir Aleme sermayelerini bıralant§lar 

-Ome tir. Bu meçhul toıırakla uirasaıüa 
rm kafaamda beybeUi ilihlar, ve me
lekler halini alır. 

Romanya !çin bUtiln bu saydığımız 
sebepler tamamen mevcuttur. Feoda
litenin en keeif şeklini yqamı§tır. 
Feodal kendi cinsinden olan ve çalı
§&11 insanlara ancak mukaddeelerlc 
yalan olduğu ve onların namma hU
kUın ettiği için zülmedebilmi§tir. 

Zalim olabilmek bir san'attlr. Bu 
san'atln ehli olmak için ilahlar ve me
leklerle sıkı münasebet kurmak la

zımdır. 

Tarlası olanın bir de tıahı vardır. 
Tarlası olmıyan bu ihtiyacı tarla sa
hibi kadar derinden duymaz. Ziraat e
kininin iptidai tekillerde çalı§bğt za
manla.rda bir serveti toprağa gömmek 
ve meçhule emanet demek olan tohum 
atma l§i tamamen f atal bir mana ifa

de ederdi. 

Tohum toprakta çimlenir ve Yflle
rirse ne ala.. Kuraktan, susuzluktan 
ına.bauliln mahvolmam da ,müınkiln
dUr. Bunun için ziraatle geçinen in
sanlarm gıdalarını temin için el attık-
lan tarlalarda teor.oft yapmalan ö
rümceklerin ağ ırurmaıanna beıWyen 
h&reketlerden biri idi. 

Yunan Kralı memle
ketimize gelecekmiş 

İzmlrde çıkan "Yeni Asır,, gazete
sinin Londrada.n aldığı bir habere gö
re, Yunan kralı Yorgi Tilrklyeye ge
lerek Atatilrkle görli§ecektir. 

Kral sonra BUkre§e gidip kral Ka
rolla ve Be~ada. geçip Yugoslav kral 
naibi Prens Polla aa göril§ecıektir. 

Gi1esun kö1Jliile1 i de 
farşaf ı atıgorfdr 

Gj.resaıı. 19 (Hususi) - la eylül
den itibaren Girtl9ancla ıari.lı• p.. 
:ışa.1 prşafı klylerdtkl ka';lınW 
da :&tmaktadır. 

Vıllyet idare mecl!sf çok yırf1tcl4ı 
bir karar daha vermiştir. Ba da, 
:<ahvelerde iskambil 0111a)arllllll 
men'idir. 

insan iradesinin dışında kalan bU
tiln hadiselere Jtareı Allah yeglne mu
hafızdı. Tabiat dııında yqıyan bu 
varlığı, iradeai dı!flna çıkmamak sure
tilc memnun etmek mümkündü., illh
lan memnun etmek de bir san'atti, o
nun reçetesinı herkes yazamazdı. En 
qağı bir köy papası olm&k lizımdı. 
Böylece malakine sahibi ile papas Ro
dika ve Radika kardeşler gibi sırtla
rından birbirlerine yapışık olarak doğ 
dular. BUtiln Romanyada her köyün 
ormanlar içine römillen, yahut tarla· 
ların ufkuna bakan tahta veyahut 
taştan yapılmış bir kilisesi vardır. 
Bu kiliseler en büyilk din vecdi ile ve 
san'at heyecanile işlenmiştir. 

Verimli bir tabiatle imtizaç eden 
Um.itli din hissi ula septik olmıyan 
bir psikoloji halketmigtir. 

Romen köylfleU ,Uphenin tadını 
tatmamış hala, tablatin sırrına var
mıya lilzum görmemi§tir. Bir nevi rü
ya ve bir nevi hayal içinde realitenin 
verdiği kolaylığı hal&. meçhulun bir 
lCtt!u saymakta devam etmektedir. 
Yağmur, mevsimler, iklim onun için 
bir lutuf vasıtasıdır. 

ŞOFÖR VE lSA İKONU 
Metropoli müstakil Romen kilise

ainln merkezidir. Btiyük harptenberi 
patriklik matını almııtır. Kiliae ke
ıü teokilltı ve gehirlerdeki teoloji a
kademllerile dini hislerini kuvvetlen· 
dirmektedir. Din politikaya bile hl
kiJndir. İkinci Karolun Ronınanyada
ki .sempatisi biru da kendisinin Orto
doksluğu kabul etmiı olmasıdır. 

Ortodoks kilises.i kendisini nasyo- · 
;nalimıin fatalist bir sembolü sayar. 
~~ > !Q. (Drcw]oT) a.nMtmd4!1:1 

caddede bizim otomobil iki tarafa yal
pa yapnuya bqladı. Otomobili dur
durduk. Arka tekerleğin iki viduı dil§ 
müş .. 

Akşam yaklaşıyor, gilneg yolun ke
nanndaki çıplak İsa İkonunun üstün
de altın bir tac gibi panldayordu. 

Şoför, yedek vıdalan aradı, bula
madı, fakat İkona döndü; qkla şevk
le Uç tane istavroz çıkardı. Ve oto
mobili sürdü.. Biraz sonra tekerleğin 
fırlaması eoföriln imanını bozmadı. 
F&kat ikinci bir otomobil imdada ye
tişti. Şoför kendi otomobilini bıraktı
ğından dolayı mUteessirdl. Şoför, yol 
boylarında kilometre ip.reti gibi dikil
miş tkonlan hakikatte bir muhafız 

teşkilltı sanıyordu. 

Romenlerin bu paikolojial bUytlk 
harpte. 911 eenesinde Almanlara kar-

Ceymis Valantin isimli aaylava gene 
Avusturalyadan Oven Tomson isimli 
bir arkadaşı refakat etmektedir. 

Avusturalyalı saylav, Bükreşte top
lanaca·. beynelmilel parlamentolar kon
feransına İngiliz murahhas heyeti ara -
srnda iştirak etmiştir. Seyahatleri et· 

nasında Almanyanın Nuremberg ıehri -
ne inmek istemiılerıe de son na.zi top· 
lantılan yapıldığı için oraya inmelerine 
Alman makamları müsaade etmemişler, 
bu suretle Münib şehrine inmişler ve 
orada bir müddet kalmışlardır. 

Dün geceyi Park otelinde geçiren 
Avusturcılya saylavı ve arkadaşı bu sa
bah sckizclc gene tayyarelerile hareket 
ederek Adana yolile Halebe gidecekler 
ve r ıra :nemleketlerine döneceklerdir. 

Avustu·alyah saylav ıehrimize ilk 
defa olarak geldiği için yeni Türkiycnin 
eserlerind'n çok mi.iteha!:sia olmakta
dır. Bu arada Ankaraya gidemediğine 
müteessirdir. Kendisile dünya ahvali 
l:akkında görüıen muharririmize vazi
yetin "hayli kangık olduğu,. mütalca· 
sında bulu"lmuş ve fakat İngiltere kra
lının Balkanlan dolaşarak Türkiyc~·e de 
tamamen tenezzüh maksadile gelmiı ol
masına rağmen bu seyahatin İngiltere 
ile Balkan memleketleri arasında iyi 
mUnaıebet duyıulamun daha kuYvet 
tenmeıine her halde tesir etmiş olacağı
nı söylemiıtir. 

PEHLiVAN YAŞARA 
ALINACAK EV 

Dünya güreı birincilerinden Yaşara 
Parti tarafmdan bit ev alınacaktı. 

Vapnn ilk.=heğandiai av...;mıuraf 

bulunmamııtır. Yaıar yeniden Sultan
abmet civanncla bir kaç eve balanı§, 
bunlann aclreslni belediyeye vermittir. 
Bu evler belediye mühendisleri tarafın
dan tetkik edilecek, haneisi beğenilir
ıe hemen satın alınarak tapusu Yagara 
verilecektir. 

BERUTT AN GELEN 
FABRiKATÖRLER 

Beruttan gelen kibrit ve makarna 
fabrikatörlerinden iki kişi dün ticaret 
odası sanayi şubesi raportörlerinin re
fakatinde makarna fabrikalannr gczmtı
ler, kendilerine izahat verilmiıtir. 

Fabrikatör! r yarın kibrit fabrikala
nnı ziyaret ettikten sonra Ankarayı 
ı-;idecekler ve bir müddet sonra tekrar 
beruta döneceklerdir. 

BiR SiRK GELiYOR 
şı isyan etmelerine sebep olmU§tur. fr:mir f uan mUnascbetile tzmire ge-

Bükret müttefik ordulan tarafın- len ıirk yakında ıehrimize gelecektir. 
dan çabuk iatili edilmişti. Bu istila Bu sirkle alikadar bulunan iki zat 
Bilkreş il7.erlnde pek büyük tesirler diln belediyeye ıiderek müsaade almıı
yapınadL ÇUnki1 DO.kreşin zaptından lardır. 
iki gün sonra askeri klüpte çaylar, Ancak sirk çadırının kurulacağı yer 
danslar ve baloların bqladığı işgal lıenil.z teabit edilmemi§tir. Silrp Agon 
kwnandaDlıfı tarafmdan ilan edilince d k" mezarlığı civarın a ı arsa dü;ünillmek-
Bükl"el derhal aafuma dUttil. BugUn tedir. 
artık otuz beş, otuz sekizlik olan BUk- -------------
ret pdmlan bu ııet'eli gUnleri hatır-
larlar. Fakat bir badiae oldu. Az. da
ha BUkrel ayaklanacaktı; nitekim iş
gal kumJ.Ddanlığı böyle bir hareketin 
başladığını sezerek kararmdan caydı. 
Hadisenin dint olduğunu §Üpheaiz tah-
min ettlnlz. 

sucnn hail, Metropoli killsealnde 
g0mUş tabut içinde yatan Ayoa Di
mttri vardır. Halk hala gider, gümüt 
tabUt içinde yatan bu Ayos Dimitri
nin ellııi öperler. 

Bu Ayoa Romenlere ~re Romen, 
BaJprlara göre Bulgardır. İddiaya 
gare Ayoa Dimitrinin tabutu bir Rus 
Generali tarafmdan Rusçuk clvarmda 
Besarapyada bulunmue, General ta
butun iiBtüne bakmıl aan'atmdan Ro
men malt olc!ufmıa htılmıetnıtı, Bilk
ft!IJ9 g<Sndennlt: lKSylece Ayos DiJnit
ri Romen vatandaşı bir veliyyullah 
olmuş! 

BUkre§tn miltteffkler tarafından 
işgalinden sonra Bulgarlar kaybettik
leri AY.OSiarmı memleketlerine götnr-

mek için harekete &eçmişler, Ayosu 
arabalara yUklemi§ler: Tuna kenarla
rına kadar getirmişler. 

Bilkrefte Ayasun kaçmldığı haber 
alınınca galeyan başlaınış, BUkreş po
lis mUdUrü Ayos yerine getirilmeme 
iayanm önUne geçilemiyeceğini işgal 
kumandanma anlatmıı. İşgal kuvvet
leri Ayadiınitriyl Tuna üzerinde ya
kalamı§lar; ve BUkreşe getirmişler; 
Metropoli kilisesindeki yerine yerlee

tirmioler. 
Ayosun BUkreşe geldiği, davullar, 

zurnalarla ve bir hayli §Cnliklerle hal
ka ilin edilmiştir! Böylece isyanın ö
nüne geçitmi§. Halk arasında Ayasun 
seyahati gayet garip bir hikaye halin
de yaşama.tkadır. Ayos Tuna kenan
na kadar Bulgarlann sırtında hafif, 
hafif il ertemi§ fakat Tuna ya gelince 
Ayos birdenbire ağırlaşmıg bir tUrlil 
Tunadan geçiremenıişler.. Bunu Ro
men evliyanın Bulgarlara yaptığı bir 
azizlik sayanlar pek çoktur. 

(Arkası 1XJT) 

I Bir açıkgöz I 

Sudan para kazan-1 
manın yolu 

Köpeklere karşı 

Alı11da qapılan halis 
manba &UIJU 

Zabıta memur
lan Çetme suyunu 
halis memba ıuyu 
diye satan Apoıtol 
isminde bir adamı 
yakalamıılar, aula· 
rın doldurulduğu 

yer de meydana çı
kanlauıtır. 

Apoıtol ismin
de bir Rwn ıudan 

Apoatol para kazanmayı dü-
~ünmlif, büyüklü küçüklü damacana
lar tedarik etmiı, Üzerlerinde hallı 
memba ıuyu yazılı etiketler de baıtır· 
~ıktan sonra ife bapamııtır. 

AJ>09tol GüınÜ§luyunda Ga.ıhane 
karıııında küçük bir beygir ahınru ki
ralıyarak damacanaları burada doldur· 
maya batlarmıtır. AJ>09tol burada da
macanalara terkoı ve çetme ıulannı 
doldurup bir araba vaaıtaıile Beyoilun
daki bakJcallara suculara dağıtmııtır. 

Damacanaların üzerinde Taıdelen 
Karakulak, Kanlıkavak etiketleri oldu
ğundan sucular bunlardan tilpbelenme
miflera: de belediye zabıta memurları 
atrafından alınan nilmunelerden İJ mey
dana çıkmıı. on gilnlük bir takip neti
cesinde memba ıuyu imalithancai ba -
sılmıttır. 

Burada '.Apoıtol ıu doldururken ya
kalanmııtır. Ahmet adh bir arabacı da 
tutulmuıtur. 

Apoıtolun uzun bir zamandanberi 
bu iti yaptığı ve hattl Beyoğlunda bir 
ecnebi hastaneye de bir senedenberi ha
lis memba suyu diye bu suları verdiği 
anTa}ilmtJttT. 

Ahırda 33 büyük, ıs küçilk dama
cana, yilzlerce tiıe ve sahte etiket bu
lunmuı. müsadere edilmiftir. 

Apostol yarın adliyeye verilecektir. 

Polla Halterleri 

Yangın 
Galatada Arap camiinde Yeminiciler 

çıkmazında Fatmanm evinden yanım 
çıkmıf, bir odanın döıemeai yanmııtır. 
• Bundanbaıka Kuledibinde Lileli çeı· 
me sokağında Aspasyanm evinin bacası 
tutupnuısa da çabuk ıöndürülmüıtür. 

Süreyya pap fabrikası sahiplerin
den Bay Hayrinln Fazlı isminde bir a
mele tarafından ölümle tehdit edild·ıı;· 
"dd" 151 1 ıa olunmuı. Fazlı hakkında tahkika-
ta baılanımttır. 

ARABA ÇARPTI - Caialoflunda 
Baı musahip ıokağmda ıo numaralı ev
de oturan 59 yaımda Nazmiye, Tavuk
pe•anndan geçerken Mehmedin araba
sı çarpmrı. Nazmiyenin uf ayafı kı
nlmııtır. Arabacı yakalannuı, Nazmi
ye Cerrahpap hastahanesine kaldırıl -
mııtır. 

Şiddetli brr mıicadele 
açılıyor 

Belediyece köpeklerle ıiddetli bip 
surette mücadele edilmesi için ıubelere 
yeniden bir tamim gönderilmittir. Bu 
tamimde, ıehrin kalabalık yerlerinde 
ıila ve av ve bekçi köpeklerinin pek 
fazla çoğaldığı, bunlann rastgele ev 
önlerine bağlanarak vakitli vakitsiz hav
fadıklarz, bu yilzden halkın - gece ve 
gündüz - istirahatinin selbcdildiği bil
oirilmekte ve §Öyle denilmektedir: 

Baııboı köpeklerle sahipli köpeklerin 
çıkıirdıklan yaygaralar şehir halkını ve 
şehirde çoğalması arzu edilen ecnebi 
gezginleri rahatsız etmektedir. Müca
deleye bir tek köpek kalmayıncaya ka
dar devam edilmesi lazımdır. Tcftit 
neticesinde nerede batıboş bir köpeğe 
tesadüf edilirse o mmtaka temizlik me
murlan tiddetle cezalandırılacaktır. 

Bundan baıka ev köpeklerinin de ba
ğırarak halkı rahatsız etmemeleri için 
bunlann bahçe içlerinde veya evlerin 
içindeki hususi yerlerinde tutulması te
min edilmelidir.,, 

Vigana radgosunda 
1ürk gecesi 

Viyana radyosunda 23 eylUl çarprn
ha akpnu bblm saatimi.sle saat 20,30 
dan 21,20 ye kadar ıUrecek bir Türk 
musiki aaati yapılacaktır. 

Holandalı seygalılar 
DUn ıehrimize on bet kişilik bir 

Holanda seyyah kafilesi ıelmi§, Pera
palaı oteline innıitlerdir. 

Perapalaa oteli yilkaek kafilenin ıe
rcfine Tilrk bayrağının yaruna bir de 
Holanda bayrağı çekmittir. 

Kafile Köstcnce yolile Bükreşten 
Gabriyel BJııitir iı~ bir korye · • 
fakatlnde olarak gelmittir. Aralarında 
eski Cava valilerinden Jan Pino, büyük 
fabrikatörlerden Şolter ve tanınml§ ta
cirlerden Hoaten gibi zatlar vardır 

Kaf'ıJe dün ıehrimbin pyaıır d 
yerlerini gezmif)crdir. Gezintileri pa
urteaiye kadar sürecek ve sona Ro
manya vapurile tekrar Köstence yolun
dan memleketlerine döneceklerdir. 

AMELE iÇiN KURSLAR 
AÇILACAK 

Büyük fabrikalarımızda amele için 
kuralar açılmasına karar verilmiştir. Bu 
Jrunlara devam edecek ameleler muvaf
fak olduktan sonra kendilerine u t k 
vcıikaıı verilecektir. 

ERZURUM MINT AKASINDA 
TETKiKLER 

1ktiaat Vekaletinin üzüm mınt ka • 
ıımda yaptırmakta olduğu tetkikler bit· 
miı. ıonu alınmııtır. iktisat V kıli 
Celll Bayar ıehrimiıdc iken buraya 
gclmit olan üzüm kurumu reisi 
İsmail Hakkı ilzüm mıntakasında alın· 
maaı llzım gelen direktifleri almıştır. 

İllmail Hakkı üzilm mmtakaaında alın• 
ması lizım gelen tedbirleri almış ve ge
lecek sene vapı1C'cak işleri şimdiden tes
bit etmiştir. • ACAÇTAN DUŞTU - Akbıyık

ta Cankurtaran ıokafmda oturan 12 
yaıında Salih Ayaaofya müzesi önilnd~ YUNAN KONSOLOSU 
afaç ilserfnde yabant kestane toplarken DEGIŞTI 
düımüg, yaralanmıı. Etfal hastanesine Yunaniıtanın İstanbul konsolosu B. 
kaldmlpuştır. Triyandafilis, Yunanistan hariciye ne-

• CESET KiMiNMiŞ? - Bebekte uretinde prk bürosuna tayin edilmiı
Galataaaray klübü önünde bir kadın ce· tir. İki güne kadar memleketine gıde-
!edinin görillerelr morga kaldırıldığını cektir. 
yazmııtık. Konsolos dün sabah belediyeye gele-

Bunun Şiılidc Saman sokağında otu- rek vali ve belediye reisi B. Muhittin 
ran tütün tüccan B. Arifin kızı Edyan tlatündafa veda etmiştir. 
olduğu anlatılmıgtır. Deniae nasıl dilt· İtalyan konsolosu da dün sabah va• 
til~ü tahkik edilmektedir. Jiyi ziyaret etmişvr. 

•KONUŞURKEN öLDU - Bey- KADIN ÇORAPLARI 
oğlunda Bilezikçi •okağında Şipnan· Kadın çoraplarının standardize ediJ. 
yan apartnnanında oturan Nevarta, meal etrafında yapılan tetkikler bir ne-
yetmit yatında Knar isminde eski bir · tıceye bat!lanmamrıtır. Diğer taraftaa 
arkadaşı misafir gclmiJ, konuıurlarken çorapların çok çürük yapılm:ıkta oldu· 
Knann ağzından kan ıelmiı, düıüp ğu hakkındaki şikayetler günden güne 
almU§tür. 

• KöPEK BEYGiRi ISIRDI - tlı- artmaktadır. Odaya yapılan bu şikl· 
yetler ayrıc"l tetkik edilecek ve çorap-

kü~lr arabacılanndan Ali, evveligün lann standardizesi için katt bir formill 
KadıköyUne bir mutterl götllrllrkcn bulunacaktır. 
Bağlarbaıında büyilk bir bulduk köpe· ,-----------
ği bey~ire saldırmıı, bir kaç yerinden 
ısırmııtır. Yaralı beygirle yakalananl 

ki5pck kuduz tedavihaneıine 
mitlerdir. 



~~-KURUN' 
• 

Yeni lstanbulu 
---Nasıl yapabiliriz? 

- Hergün bir hikaye 

ÖÔLE llı'EŞRlYATI 

Peyami Safa ya bir cevap 
12,30 - 12,50 PlAklaTUrk muslklsl. 12, 

50 - 13,05 Havadis. 18,05 - 13,25 Plllkla 
hafit mUzik. 13,25 - 14 Muhtelif pllk neş
riyatı. 

Yazan: Dr. Oaman Şevki Uluda§ 
Konya saylavı 

AKŞAM ?lı"EŞUh'ATI 

18,30 19,30 Çay saati: Dans musikisi. 
10,30 - 20,00 Amba.sadör gazinosundan na
kli. 20,00 - 20,30 MUnlr Nurettin tarafın.. 
dan TUrk musikisi. 20,30 - 21,00 Vedia 
Rıza ve arkadaşları ta.rafından TUrk musi
kisi. 21,00 - 21,30 Plft.kla sololo.r. 21,SO -
22,30 StÜdyo orkestrası: 1 - V. A. Mozart 
Ouvert. Zaubcrtıötc. 2 - J. Strauss Derfs
hvalben aus cestcrelch. Valzcr. 3 - Nes
vadba Lorcley _ Paraphrasc. 4 - Gres
smann,, Der Gclst des Voyevoden, Cezerd. 
15 - Tchaikoskl, Divcrtlmente {Sulte op 43) 

6 - Gluek, Gavottc antl ke. U - Drlgo 
:Milllon d'Arlckln, Sercnade. 8 - Dvorrak 
dans alev A dur 9 - Svcndscn, Danse dl 
nsektc. 22,30 - .23,00 Ajans havadisi. 

En önce lstanbulu ağaçlamalıyız. 
Hem de yalnız yollarının iki tarafını 

ağaçlamakla iktifa etmemeli, şehrin 

ortasında büyük tir park yapmalıyız 
Edimekapısı - Topkapı - Aksaray mü
sellesi arasında geniş bir saha vardır 
ki burada tahtadan ve ömürlerinin ba 
kiyesi on seneden fazla si.:rmiyecek o
lan tcktük, harap evlerder: başka mes-

. ·~tur. Bütün saha ya yangın ye 
ri, yahut çayır ve bostan halindedi.· 
Ortasından Yenibahçc deresi geçen bı 
saha lstanbulun en çukur, en havasız 
ve istimlfıki en kolay bir mıntakası
dır. Bir taraftan Fatih, öte taraftan 
Topkapı tepelerinin yüksc'di.:Yi bu vn 
dide biiyük bir park, bir orman yap
mak suretile lstanbulun bir ihtiyacı 
tatimn edilmiş olur. Kaidesini surlar 
sağ dıl'ını Edirnekapısı civarından 

Sarıgüzele doğru uzıyan mevhum bir 
hat, sol dıl'ını da Topkapı tramvay yo 
lunun ~imaline müvazi. diğer bir hat
tın t~kil edeceği müselles dahilinde 
yapılacak bir ormai bedii ve sıhhi bir 
varlık olacaktır. 

İstanbul şehrinin böyle bir parka 
fötiyacı çok aşikardır. Benim de gö
rebildiğim büyük Avrupa şehirleri i
çinde İstanbul ağaçsızlık bakımından 
b~ta gelir. Parisin bulvarlarını, he
le ViyJJ.na caddelerini görenler ağaçla
rın bir şehri ne derece süslediğini ve 
insanların bunlar altında gölgelenme
ğe ne kadar tehalükle koştuklarını 

pekala bilirler. Halbuki 1stanbulda a
ğaç görmek için ta Belgrat ormanına 
kadar gitmelidir. Paris, Viyana gibi 
büyük Avrupa 5ehirlerinden sarfına-

zar Bükreşin ortasındaki Çe~mccu 

p2rkı; ve Atina 5ehrinin ortasındaki 
üyük park göz önüne getirilirse şeh

rin ortasında bir orman apmnk dü-
1ncesi hiç yadırganmaz. Gerçi bizim 

c • Gülhane parkımız var. Fakat bura
sı lstanbulun her tarafına uzak bir 
köşededir, uzak mahallelerin halkı o
raya kadar gidemez, nitekim gidemi
yor da .. 

Şehrin ortasında büyük bir park 
yapmakla lstanbulun en çukur ve ha
vasız bir yerini en faydalı bir hale 
koymuş olacağımız gibi halka da ağaç 
sevgisi vereceğiz. Dünyanın ağaç ye
tıştirmeğc en müsait yerlerinden olan 
Çamlıca tepesi, Ok meydanı, Eyüp 
sırtlan gibi göze görünen tepelere bak 
mnkla şehir· etrafının ne kadar çıplak 
olduğunu her gün görüyoruz ve güzel 
t stanbulu çirkinleştiren bu ağaç yok· 
suzluğunun sebebi olarak da halkta 

ağaç sevgisi olmadığını gösteriyoruz. 
Yelnız İstanbul değil, bütün Türkiye 
şehirleri ayni haldedir, Bursada gü
zelim ormanlar keleş tepeye çev
rildi. Koğalarla su taşıyarak sulan
makta olan Ankara ve civarının akas 
yalanna verilen ihtimamı görürken e
meğe ihtiyaç göstermiyen 1stanbulda 
bir sevgi uyandırmakla milli bir iş de 
yapmrş oalcağ:ı7n 

• • • 
tstanbulun imarından bahsederken 

onun sokak ve caddelerini ele almak 
mutaddır. Şehirlerde toprak altında 
saklanan medeni tesisat bir tarafa bı· 

rakıhrsa en önce düşünülecek şeyin 
sokaklarda.ki intizam ve temizlik ola
<'ağı da şüphesizdir. Peyami Safa da 

ayni şeyi söylüyor. Fakat niçin her
kes bu bahsi konm;:urken Di\'anyolunu 
düşünüyor ve onu genişletmenin güç-

lükl<'rinden bahsederek meyusen bir 
tarafa çekiliyor. Gerçi Divanyolu bu-

günkü lstanbulun belkemiğidir. Trnm 
''ay, otobüs, otomobil, yük ve binek 
arabaları, hamallar ve halk yalnız bu 

yoldan geçer. Üzerinde bir çok tarihi 
bidelerin bulunmasından dolayı onu 
g"<'nişletmenin kolay olmadığını göre
rek imar düşüncelerinden hemen uzak 

la.'}alllara hayret ediyorum. Bence Di· 
Yan_·olu gen:sıetilmiye hiç ihtiyacı ol
mıyıın ve hatt! im.an için para sarfe
dilmesi lüzumsuz olan bir gü7'CgfLhtır. 
Şu §artla ki onu lstanbulun ikinci ve-

ya üçüncü sınıf caddelerinden birisi 
olarak bırakmağa razı olduktan son-
ra .... 

Divanyolu neden dolayı, şimdiye 

kadar olduğu gibi, 1stanbulun tek bir 
caddesi olarak kalsın? Bu meşhur cad 
denin deniz tarafındaki sahalarda ona 
müvazi ve ondan üç misli geni§ bir 
cadd~ açılabilir ve Divanyolu bozul
madan muhafaza olunduğu gibi Ü7..c
rindeki yük de hafifletilmiş olur. Şe
hirlerin imarı düşünülürken eldeki pa
rayı az çok mamur güzergahlara sar
fetmeğe kalkışmak büyük bir hata-· 
dır. Bugün Divanyolunda esaslı bir 
tamire başlandığı takdirde bütün nak
liye vasıtaları, geçecek yol bulamaz
lar, ve İstanbul ayni istikamette daha 
bir kaç Divanyoluna muhtaçtır. Fa
tih - Edirnekapısı yolu ile Koska - Ak 
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ffi7.aJann4ıt yıhh7 lıııu·,•tll olıuılaı, O.U 
r1nde ruuıı.mele ııı;cln!lllerdlr. Knkarııl&ı 
IUUlt 12 de kap.uuı 11atıı fl,y11Uan ıır. 

PARALAR 

saray caddesi tarzında başka caddeler • Sterlin 
• •Dolar 

tillS •Şilin Avus 
.!4, -

l:J.~ - turya açmakla hem bu me8hur caddeler ü-
zerindeki pahalı emlaki istiml5.k et
mekten kurtulmak mümkün olur, hem 

•Frank 
•Liret 
• Belçika Fr. 

lt6 -
:6:>. -

~ı1:.-

•Mark t!ll,-
•Zloti 2a.-

Pcngo 24 -
de şehrin muhtaç olduğu yeni yollar •Drahmi 

açılmış olur. Hele Beyazıt meydanın- • 1mçre Fr. 
•Leva 

~.-
--20.-
~b.-

• Ley lfi-

•Dinar b2-
•Yen tU -dan surlara kadar olan sahalarda is-

•Florin 
timlak işi kolayca yapılabilir. Milli ve • Kron Çek. 

Sb.-- •Kron :1:1 -
9il- "Altm \lbl -

büyük fıbidelerimiz etrafında birleşe· • Pczeta 16 - •Banknot ~H -
cck oaln düz yollar açmağa lstanbu
lun topoğrafisi pek az engel olur ve 
İstanbul limanı başka taraflara nak
lolunduğu surette bugünkü kıymetini 
kaybedecek olan pahalı binalardan da 
korkmnğa mahal kalmaz. 

fstanbulun büyük caddeleri bir de· 
fa açıldıktan sonra tali sokakları aç
mak için çekilecek müşkülat çok mah
dut mıntakalara münhasırdır. Marma 
raya bakan lstanbul mailesinin onda 
dokuz nisbetindeki sahası ya yangm 
yeri veya viranedir. Şimdilik mamur 
v i imi ki ç olan yerl ri il ri~ 
bırakmak Uzere bu sahalarla açılacak 
sokaklara sıralanacak evlere denizi 
görmek imkanı bahşolunursa bu saha 
dünyanın en giizel bir mamuresi olur. 
Hele deniz kenarındaki surların tari
hi olmıyan ve harap kısımları kaldı-
rılıp deniz kenarında geniş bir yol aç-
mak sayesinde Mecidiye köyünde de
ğil, hiç bir yerde eşi kurulamıyacak 
olan bir şehir parçası hasıl olur. 

ÇEKL E R 
• Londr• 6l:lS 2!ı • Viyana 4 2 40 
• Nevyork 0.7!J2ı • Madrtd 7,ld~ 

•Para 1~.1J6 • Berlln ı U7Bı 
• Mili.ne ıo.c Otl' • V&r§Oft ~ 2142 
• Brtıkseı 4.70111 • Budape;t.e t,28 
•Atin• ~a 7Bb8 • Bflk:ret HJ'; J0 
• CeneVn ~ 4Sl:t • Bclgrad !14 WtiJ 
• Sofya r 4 201~ • Yokohama t.67o3 
• A.m11t~r•l1tm 1.169 ~ • M:oııkoYa 24 S72 ı 
• Prağ ı u. Hl-l • Stokhoim ~ 0415 

ESHAM 

iş Bankası ı. 
A.ııadı1lu l4~11 

Reji l ı:;u 

Şlr. Hayr1y Hı 000 
• Merkez Bo.tık 62 00 

U. Sigorta .00 
Ponomoob 11,2.~ 

tatlkrazlar 
• ı1133 T.Bor. ı 28 8ô 
• • • • o 21.~7b 

..... m 22s2 
Cstlk.Dahin 116 21> 

Tramva) 
• Çtmento 

Onyoo DeL 

Şark DeL 
Balya JUO 
Şark m. llC2'A j 00 
Telefon tı.00 

Tahvlller 
!!lektrlk 
1Tamva1 
Rıhtım 

Anadolu J 
l!:rgenl IstJk. tı7, Anadolu n 

1928 A u tO.Oo Alladolu m 

~ı.IJ.J 

111,70 
ı..06 

4'80 
H.bO 
•l 46 
4fı70 Yukarıda söylediğimiz orman da s. Erzurum ıuo. . • M.Dm..ıos!J A 

yapılırsa bütün İstanbul evleri ya de- ı..--·-------------
niz, yahut orman karşısında bulun - ~-------ı--11'!""-.,..----ıı 
muş olacaktır. " • PA7AR Pazartesi 

(Mustafa Kemal caddesi) !stanbu- Takvım 20 Eylfil H Eylül 
lu iki mmtakaya ayırıyor. Cibali ile ======! 3 Recep 4 Recep 
Fener arasından Hekimoğlu Ali Paşa- GUn doguou 5 45 5 46 
ya kadar kısmen mevcut, kısmen de GllD bablJ 18,09 18,08 

tasavvur halinde Haliç - lslambol - ~':n:= 1~·~ 1 ~ g~ 
Akdeniz - Oğuzhan - Kızıl elma cad- tklndJ oamazı 15,SS ı :i,34 
delerinden teşekkül eden ve Etyemez Akşam namazı 18,09 18,08 
civarından denize kadar uzatılması i- Yatsı namazı 19.45 l 9,4 i 
çin hiç bir sebep kalmamı~ olan cad- 1m.sa.k ~~~ 4,0G 
de de Mustafa Kemal caddesi geni~li- Yılm geçen g1lnlcrl 265 

Yılm kalan gUnlerl J O 1 100 
ğinde yapılırsa Sultanahmet - Surlnr !~----------------:-
istikametinde yelpazevari caddeleri •• _ ... _.. &.-·-.. -========= 
(ki bir kaçı bugün de mevcuttur.) ka- , ............ ::a: - .. - ATROSUND g 
tedecek olan bu yeni caddenin surlar TEPEBAŞI TIY A :: 
'h t• · b' t t b 1 · · .. 1 Dram Kısmı :: cı e ı yepycnı ır s an u ıçın mu- k :: 

kemmel bir saha olur. Bu İstanbul ı. Birinciteşrin Perşembe a şamı g 
saat 20 de •• parçası kısmen yangın yeri, kısmen 1 M A K 8 E T H 

çnyır veya bostan, kısmen de harap s T" k · :: 
t ht 1 d 'b tt• : Yazan: W. Shakespcare. ur sesı ::: a a ev er en ı nre ır.. 1 •• E d :: 

• • * 1 M. Sükru r em :: 
İ FRANSIZ 

0

TIY A'fROSUNDA g 
~ :: 

Hele seyyahlar için mutlaka çok j1 Operet Kısmı g 
glizel bir yer ve o yerde güzel oteller !I D U D A K LA R 1 N ii 
yapmak istiyorsak bunun yerini de 111 Yazan: YYes Mirande. Müzik: Mau·g 
gene !stanbulda buluruz. Sultanahmet ! rice Yvain. Türkçesi: Ekrem Reşitg 
ve Ayasof ya camilerinden denize doğ- fi Çocuk Kısmı Si 
ru bakınız; lstnnbul belediyesi bu sa- !i F A T M A C 1 K li 
hanın boş yerlerinde inşaatı ya.sak et- i~ Yazan :Afif Obay. Müzik :Fehmi Egeİİ 
miştir, mevcut evler de çok eski ve :iac:ı:::::::::mnn:m:m::::ımu::tnnnm&nnu; 
kolayca istimlak edilebilir cinsten ol
duklan için deni7.e kadar inmek için 
tahammül edilemiyecek derecede bir 
masrafa ihtiyaç göstermez. Gene bu 
sahadn son senelerde yapılmakta olan 
hnf riyat neticesinde eski medeniyet
lerin eserleri meydana çıkarılmakta
Bu yeri ba.5tan a.5ağı çok büyük irtifa 
hasıl etmiyecck gilzel ağaçlarla, çam
larla, hattJL poyrazdan masun ve ılık 
bir havası olduğu icin portakal· man
dalina ağaçlarile süsleyiniz, aralan 

gayet açık bir kaç villa tarzında otel 
de yapılırsa oradaki letafet :Montrö, 
Territe.. gibi Leman gölü kenarında 
bulunan meşhur sayfiye ve istirahat 
yerlerinden daha çok sevimli bir hale 
gelir. 

Hele bir Prost'un projesini öğrene· 
lim; ondan sonra belki gene bilgileri
mize ,.e görgülerimize müracaat ede
biliriz. 

Dr. Osnuın Şevki Uludağ 

Asri Sihirbazlık ! 
Küçükken, babama telef on ettik

ten sonra, anneme şöyle derdim: 
- Biliyor musun, anne, telef on e

derken, babmın seejni işittiğim gibi 
yilzünü de görebilseydim, ne iyi olur· 
du! 

Hiç şüphesiz, bir çok kişi, ayni 
arzuyu beslemişlerdir; fakat o zaman 
bu, muhal bir hayal sanılıyor,.. sayılı-1 
yordu; Berlin - Layptsig arasındaki 

ilk telefon televizyon hattı açılınca

ya değin! 
Ben, o sırada Layptsigde bulunu

yordum. Günün konuşma mevzuu, bu 
hadiseydi; hatta, hemen hemen gUnün 
tek konuşma mevzuu! Telefonla bir
likte televizyon! Hem uzağı görmek, 
hem uzakla konuşmak! Bu, o aralık 
çokluk için sır dolu bir şeydi; esra· 
rengiz bir şey ve hatta sihirbazlığın 
bir tiirlüsil,... asrisi ! Bugün bile, ge
ne pek çok kiııiye böyle geliyor! 

Zamanla Bcrlinde bir çok telefon -
televizyon kulubeleri açılıp, umumun 
istifadesine imkan ortaya konuldu· 
istiyen ve tabii ayni zamanda parası 
yeten - bu kulubelere girip Layptsigle 
veyahut Berlinin 'herhangi bir yeriyle 
konuşmıya girişebiliyor, bu yerlerde
kilerle görüşüyor, bu yerlerdekileri 
görüyor! 

Ben. bu asri sırla Layptsigde ku
rulan radyo sergisinde işinahk edin
dim: bu sırra orada agah oldum. Her 
yer karanlık. yalnız arada sırada ça
kan şimşeklenen ı§ıklar,... girdiğim 

yeri, orkestradan gelen sesler de ade
ta sarsıyordu; herhalde bana gelen 
his, böyleydi. Burada göz, karanlığa 
pek güçlilkle alışıyor, alışabiliyor; an
lıyorsunuz, ya vaziyet. bir sihirbaz
lık karşısında bulunduğu vehmine ka
pılmağa çok müsait! Nazik bir ada· 
mın yol göstererek beni soktuğu bu 
karanlık yerde, el yordamile tesbit et
tiğim iskemleye oulrdum. İnsan, bu 
iskemleye dikkatle yerleşirken, aklın
dan şunu geçiriyor, mırıldanıyor: 

- Tıpkı bir dişçinin muayenehane
sindeki koltuğa oturur gibi... 

Derken, beni buraya sokan adamın 
sesi işitildi: 

- Lutfen arkaya doğru yaslanı

nız; iyice yaslanınız, .. daha .. biraz da 
ha .. 

Knak .. knak! Böyle bir ses!. Ve. 
bir de baktım, ki yukarıya doğru kal· 
dırılıyorum; şimdi, hidrolik tertibat 
la yukarıya. kaldırılan iskemlenin üs
tünde,... Ta yukarıdayım; televizyon 
levhasına yakın, onunla bir hizada, 
bekliyorum! 

Kırmızı bir kavis parlıyor. Lusife· 
rin alnındaki işaret gibi .. ve biraz <Son 
ra, karşısında kendi resmimi seçiyo
rum. Ve az sonra da, telefon çınlıyor. 
Ben, alete el atar atmaz da. kar§ım
da telefon eden bir kadın görüp, şaşa 
kplıyorum! 

Evvela ben sö7.e başlıyorum, şöyle 
konu!!)uyoruz: 

- Hallo, beni görebiliyor musu 
nuz? 

- Evet! 
Bir an sükut!. Ben, dfü;ünilyorum; 

acaba karşı taraftaki genç ve güzel 
kadın )cim? Diye. 

- Kiminle müşerref oluyorum? 
- Ben, memurlardan biriyim: işim 

gücüm, tele.fon - televizyon merakına 
müptela olan, fakat karşılarına geçip 
konuşacak kimseleri bulunmıyan kim
selerle konusmnktır! 

yabancılarla, şahıslan sid aıaıcad'1 
etmiyen kimselerle konuşmak, caJI 
kICI, değil midir? . ., 

- Hayır, bilakis! Biz, bilakıs b 
dan fevkalade sevinç duyarız. Bilet' 
hu işle me§gul memurlar, hep ı:r. 
nundurlar! 

- En çok nasıl adamlar, ne 11 
maksatlarla karşınıza geçerler?.. ., 

- Meraklı insanlar, tecessUS 
1 ikasile ! Mesela, sizin gibi... Bazall ._ 

iş adamlarının ve sevisenlerin ıcoıı 
tuklan, vakidir; mesela, çiftin !lit' 
Bcrlinde, diğeri Layptsigde.. Onla! 
nuşmağa başladılar mı, bize bir ~ 
çekilip beklemek düşüyor; daha e el 
iki taraf arasında irtibatı temin 
yoruz, tabü Bu vazifemiz bitti1' 
sonradır, ki.... # 

- Karşınıza geçen kimseler, J 
türlü türlü sualler soruyorlar, d 
mi? 

- Elbette! Ancak, bunlar te~ 
sualler olmaktan hayli uzaktır; zat 
biz bu gibi müşkülleri halledebil~ 
malümata sah pi değiliz ki! Bunu 
beraber, konuşma müddeti, ekseri\ 
üç dakikadır; bu kadar kısa bir J'l\U 
det içerisinde de, çok kişi, ancak ' 
drrgadrğı yeni muhite kendini alıştır 
mağa vakit bulabiliyor! 

Müddet bitti. Başkalan da koli 
şacaklardı. Karşımdaki kadın 

boldu; ben, gene karanlıkta, yap~ 
nız kaldım! 

Bu ilk telef on -
agah oluş neticesi, 
tekrar o karanlık odaya girişim, 
du; müteakip günlerde de, memur 1' 
dını aradım! 

Şimdi onunla evliyiz; ne dersifll1 

Telefon - televizyon, asri bir sihir 
Irk eseri değil mi, yoksa öyle mi? 
ha evvel birbirlerini hiç mi hiç ta 
mıyan iki kalbi, bir çift kalp halirı 
birleştirdiğine göre, bu iki icadı 
bir Sihirhnzlılc OQlll'i <=<>vrınJ.orın 

olsa gerek 

------------------------------. Polonya, ~[illetler Cemı 
yetinin tensikıne 

taraflar değil! 
Cenevre, 19 (A.A.) - Polonya 

bakanı Beck buraya gelir gelmez ~ 
lctler Cemiyetinin genel sekreterliği 
bir mektup göndermiştir. B. Becl< 
mektubunda, Polonyanm Milletler C 
miyetinin tensiki hakkındaki teşcbbİ.1 
mevsimsiz bulduğu için hükumetitı 
bu yolda bir teklifde bulunmıyaeağı 
bildirmektedir. 

Polonya hükumetinin fikrince ?Jı 
lctler Cemiyeti paktının tatbikine 
tefsirler meselesi ancak bugünkü etı 
selerden azade siyasi bir hava içill 
faydalı bir şekilde münakaşa edilebil 

Londra, 19 (A.A.) - Resmen 1' 
dirildiğine göre Blumun vaki olan te 
lifi üzerine, Eden pazar günü saat 
de Pariste Blum ile mülakatta bulu 
caktır. 

lktisat ve Maliye 
vekiilerı 

Jnebolu, l~ (A.A.) - Ekorı0 

bakanı Celal Bayar ve maliye b.'1 
nı :Fııat Ağralıyı hamil bulunal1 
ge •·ııpuru bu abah buraya gel 
be ,h· fırtınanın ~iddctindcn !in1 

da durnmıyarnk yoluna de,am rt 
ti:-. 

Ni/de çok feci bir 
kaza oldu - Peki, bu konuşma için, sahici 

bir eş de bulunamaz mı? memurdan J\ahire, 19 (A.A.) - Dün öğle 
başka? ri !:vk feci bir kaza olmu tur. 

- Tabii mümkün! Yalnız, böyle isinde iki yüz ki i bulunan 
birisile sözleşmelisiniz. Burada veya gezinti ''npuru diğer bir e ya gc 
böyle dekorlu başka bir yerde. söz- ile carp·şmıştır. Ailelerile bir . 
leştiğiniz saat ve dnkikadn. sizin gibi ıin-:ı yapmakta olan iki yüz ı.ıc;ı 
o da hazır bulunur, kendisile sohbete hir ,ıemiryolu memurları knfilcS 
dalarsınız! 1 cte:1 kırk kisi boğulmuştur. 

- Peki, sizin hesabınr7.a, böyle ka- ~uların siddetli cereyanı tahl~-
ranhk bir odada mlitemadiyen oturup iş!ni r.ok güçle tirmi tir. 

v e ni Bir Güneş 
Yeni bir sinema, yeni bir güneş demektir. lki!.I de etrafındakil!r 

tyd ınl:atır. Yeni şekli, yeni ismi, yeni idar~i n ,eni filmlerile ··~/\ 
~ARYA,. sineması (eski Elhamra) yeni bir ~üne~ olacaktır. 



1 efrika No. 64 

du? Her ı.,,l•n önce 6a diifiim
ler pdlmeli. Proıramlan ltolil· 
,,,,.,.,, 6ozpna ıılıaç lıoymafa 

gallfmalı, filayi •mrtle aramai
ta, bafu bir f.Y delildir. Salıla· 
nan yara laig bir zaman İJİ ol· 

S. Gezgin 

• ~ od 'O bin) kadar 1atGrUrken: 
. - Asıl derdin bilyüiii. ur. ç. _ Eler Cemal Dancı çok uJaıtınr 
lıra verdim. tki bJıı aekis ylls lirall •tıtA kalkana ipotekleri batkuma 
faiz komisyon ve diğer ~ ıc:: ;~erek onun alacaiJ:nı vermek milm 
Yor. Bundan 'bayle yeiıl .ye 

1 
t..n .. oJal.U mı acaba? Şöyle daha insaf. 

fa' ..ıı..n..-ı ~~... Fakat IDP!..11111• auu 
. ız r .. ı-uU111yec:eauur u or ıı, battı& fais almıyacak bir adam. .. Zi • 

kı .... Hata bir terler um Y • ra fafs verdikten aonra bu fiyatlarla il . 
- Ne gibi? stlm satarak borç kapatmak her yifitin 
- Giilcri istediğini biliyoraurım, batCI delildir. 

değil mi? Diyordu. 
- Evet... . . • • Halil Bey doıtunun yüzüne büyük 
- tıte bunu kabul ed~eiiılPl ~... bit tUkranla baktı: 

nıyor. Bunun için tatlı ~ _ (~ - Ah, btiyle bir ıey olsa!... 
Halbuki imkln var iDi h~t c:e • Remzi Bey onun sırtını okpdr: 
lar da, canım ... Uldıı artık e8y~ - Ben töyle etrafı bir kolaçan ede • 
ğim. Bu am18UDUl1 yapdmıllM. yiın· Umarım ki buluruz. Bana kalına 
c.lmadığmı kendisine anıatacaP. pndilik Cemal Dancıya verilecek ceva

- B~;ekc;f ver&in ki Giilerin bir ıe~ 
den habeH yok... Borçlu olduıumu 
bilmiyor. Eter bilirse!. .. ne ise ... ka~ 

Remzi Bey eıki patronıuı• 

bı geciktir. Hattı bu borcu faiz ilive et
mekaizin miimldin olduğu kadar do'ru 
ve insaflı bir rakam üzerinden ıenede ve 
rideye baiJa!.,. 

Bu ayın 2T sinde Atlnada. yapıla
cak Balkan Atletimı müsabakalarına 

Çıplaklar 
Roman 

Yuan: 

Refik Ahmet Sevensil 

Kitap halinde hudıp çıkb. 

tOOKmat 

DalJtma y~i: V AKIT Kiltiiphaneai 

Onlar dıpnda son konupnalanm ya· 
parken Asis içeriye d6runilı, maaaama 
oturmuttu• Kalbinde korku ile sevinç 
blribirine kanııyor, tuhaf bir heyecan 
duyuyordu. 

Şimdiden, GUlerin masasını, yapacatı 
ifi, onunla konupalanru dütiinOyor, 
taurlryor, anlaımak için elden gelen 
her ıeyi yapaıai& karar veriyordu. 

• • • -·-Giller ife bafladr. Her ubah tam 
vaktinde kapıdall lirİYor, maaaamın ba· 
pna geçiyor ve kendisine gelen ifleri 
hiç bekletmeden yapıyordu. Bu ifler, 
dosyalan tutmak. tUrlcçe, franauca Ye 
incilizce mektUJ>lann müsveddelerini 
hazırlamak, burıJan makinede yazmak, 
kopyalarını çıkarm&k, imzalattıktan aon· 
ra zarflıyarak odacı ile postaya gönder· 

mekti. 
tık giinlerde ona en cllç gelen, ~k· 

tilo ile mektUplan yazmaktı. Çünkü bu 
ite benüs baflıYordu. Remzi Bey onu 
bir ay için atleden sonralan ikiıer 18• 

at kadar bir kUfll g8nderdi. Bir ay aon
ra bil gUçlUk de ta.mamile yenilmit ve 
Güler ticaı'etııanenın en çalıfkan, en be· 
cerikll memuru olmuıtu. 

Fakat Asisin, ona yaklapnak için 
yaptıktan hep bota gidiyordu. 

abahı&man~v~urileYunantata
na gidecelderdlr. 

MEi.IH - TEODORESKO BU· 
GVN KARŞILAŞIYORLAR 

Amerikada nip.nlanac&klan ve w
lcnecekleri muhakkak. Hatti., babul-

Geçen hafta on ravuntıuk m~+-f ..... ._iııilıl 
ınc a ar. oven 

Romanaylı boksör Teodoresko bugUn 
en güvenilen boksörilmUz Melih ile 
kareılqacaktır. 

Maç Uçer dakikadan sekiz ravunt
olarak teabit edllmiftir. 

TOKYO OLIMPIY ATLARINA 
GiTMEK iÇiN KOLAYLIK 
Haber aldığımıza. göre, 1940 sene

sinde Tokyoda yapılacak olimpiyat o
yunlanna gitmek istiyen sporla all
kadar bazt kimseler aralarmda bir ce
miyet kurmıya karar vermişlerdir. 

Bu cemlyet Azalan her ay muayyen 

le anumm da buna artık müsaade • 
decekleri anlqılıyor. 

teııı tuhafı, Sarah. nm en IOD OJ• 

nadığı piyeste de bir genç kız, vapura 
binerek, sevgilisine kaçmaktadır. Bu 
suretle Sarah sahnedeki rollerim ha
yata nakleden bir artist oluyor. 

bir tablt vereceklerdir. Toplanacak ----
paralar cemiyet tarafından bir mlllf 1 eşek it ÜI' 
banka~ yatırılacak, dört sene sonra 
yani olimpiyada bir ay kala para ban- Babamın cenaze töreninde buluna 
kadan alınarak bununla aeyahat mu- ve mektup veya telgrafla acımuı ~ 
raflan ödenecektir. lqan aevenlerimbe ailemiz adına ~ 

Dört sene zarfmda kimse banka- rln teeekktırlerimlzi sunarım. 
dan paraamı alannyacaktll'. KiitaAya aaylaı>ı Nafit 

önce patronla oilwıun bulunduklan 
odada t:al11mağa batlamıfti. Fakat ikin
ci ıün Re1D1;i Beye: 

- Benim burada bulunmam hem si· 
ıre, hem de bana zararlı oluyor. Ayn 
bir yer bulsak da ben oraya çekilsem ı ... 

Dernifti. 

- Bi.ıe hiç bir zarann yok. Sana aca
ba bisden ne zarar ıetiyor? 

- Burada mütterilerle ve doatlan • 
nrsla konuıurlcen ben ititiyorum. Bir 
memurun ticarethanenin bütün itlerini 
bilmesi her halde faydalı olmasa gerek.. 

- iyi ama, ıen bizim için her banıf 
memurla bir defilıin lci..Sana, ıttveni
yoruz. 

- Teıekkiir ederim. Fakat bana 
olan zarara ne diyeceksiniz? 

- Bayle bir ıey olabileceğini ummu• 
yorum. 

- Si.ı dostlarla ve müıterilerle ko
nuıurken iıtemekabin benim aklnn da 
konuıtutunuz bahialere kayıyor. Bu 
yüzden itlerimi sağlam ve temiz bir 
kafa ile yapmak mUmkUn olmuyor. 

Remzi Bey bu söze hiç bir cevap 
bulamamıfb. 

Onların konutmaiannı dı"lckatle din
liycn Azi.ı de hiç bir ıey aöyli7cmİ)'or
du. 

Genç kız patronunu biru ı timi 
buldu ve sordu: 

- Hakkım yok mu? 
- Haklan var. Bunun da bir ı.ı 

tayını bulacağım. 

- Teıekkilr ederim. 
Güler maaa11na itildi, 

du. 

~iz göz ucuyla ona baktı, ı 

genç kızın yüzünde, kafasmd"'n p:~ 
lerin ıiiç bir aksini bulamadı. O 
dikkatle yontulmuı bir mermer 
dümdüzdü. 

Remzi Bey sordu: 

- Sizi muhaıiple bir odaya ve 
rabatnz oJur musunuz? 

- Daha iyi olur. Bilmediğim 
teri ıo , danhm ar taomamaom 
teri ıorar, daha çabuk öğrenirim 

Aı:lı:, genç kuın aon sözleri Uz 
de durmuı ve adeta kızmııtı. 

Kendi kendine: 

- Benden kaçıyor! .• 
Dedi. 

Sonra linirlerinl ı~: 

- Kmnap hakkım yok. Mad 
benden kaçıyor, ben de kovala 

Di7e d\ttlııdil. 
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orta ollallarda ·ı~vrupa Postası 

maalllmler 
Kültür Bakanlığından 

törlüğüne tebliğ 
lstanbul 
edilen 

Kültür Direk
resmi liste 

Almanya harp istiyo 
mu, istemiyor mu? 

Bu diplomatların düşüneceği bir şe 
fm:ir Kız lisesi felaef e öğretmeni 

Neıvet Falih ortaokul Türkçe öğret -
menliğine, Diyarbekir lisesi dikit biçki 
öğretmeni Fatına Süleyma.niye orta.o
kulu dikiş ve biçki öğretmenliğine, tz
mir kız liıe!ti felsefe öğretmeni Perihan 
Emirgb ortaokul Türkçe öğretmenli
ğine, Bksa kız ortaokul Türkçe öğ
retmeni )luriye Süleymaniye ortaokul 
Türkçe öğretmenliğine, Ankara kız 
lisesi coğrafya öğretmeni Re~det İs
tanbul kız lisesi coğrafya öğretmenliği
ne, Uşak ortaokul musiki öğretmeni 
Sıdika Kadıköy ikinci ortaokul musiki 
öğretmenliğine, İzmir kız lisesi tarih 
coğrafya öğretmeni Nurhayat Fatih 
birinci ortaokul tarih coğrafya öğret
menliğine, İzmir kız lisesi coğrafya 
öğretmeni Mebrure İstanbul kız lisesi 
coğrafya öğretmenliğine, Adana kız li
sesi edebiyat öğretmeni Makbtıle fatan
bul kız lisesi edebiyat öğretmenliğil)e, 

Ankara kız lisesi fizik öğretmeni 

Müne~,er Erenköy kız lisesi fiziköğ
retmenliğine, Edime erkek öğretmen 
okulu Fransızca öğretmeni Etem Ruhi 
Bakırköy ortaokul Fransızca öğretmen
liğine, Bursa kız öğretmen okulu tarih 
coğrafya <Sğretmeni Fatma İatanbul kız 
lisesi tarih coğrafya öğretmenlilüıe, tz
mirBuca ortaokul Türkçe öğretmeni 

HUanU GOltekin Kumıe'apı ortaokul 
Türk Türkçe 5ğretmenliğine, tatanbul 
alqam kız sanat okulu çamapr 81ret
meni Halide Refik İstanbul üpm kız 
sanat okulu direktörlllğüne, tJ'aJdldar 
kız sanat okulu çamaıir öğretmenliği 

ni de yapacaktır. İstanbul alqamlaz sa
nat okulu biçki diki§ öğretmeni Nemi
n Adana kız sanat okulu dikit biçki 
ofretmeıılilüıe, Beyoflu akpm kız 
unat ob1u na1at &fretmeni Ferhunde 
J\daııa ::ıkşam kız sanat okulu çama§rr 
ve nakq CSfretmenliğine, fatanbul Sel
tta,lc kız sanat okulu biçki dikit CSğret· 
mem 'Ophet Asım Diyarbekir alqamkız 
okuluna. tJ'skildar kız eanat okulu be-

den terbiyesi öğretmeni Vahdet Gür 
1ımir kı:r. enstitüsil beden terbiyesi öğ
retmenliğine, İstanbul akşam kız sanat 
okulu moda stajiyeri Nimet Adana ak
şam kız sanat okulu moda ve çiçek öğ

retmenliğine, Selçuk kız sanat okulu 

resim öğretmeni Bakiye BursaNecati
bey kız enstitüsü resim öğretmenliğine, 
İstanbul erkek lisesi tarih öğretmeni ve 
yardirektörü Lütfi Gelenbevi ortaokul 
tarih coğrafya öğretmenliğine, Gazi 
0Jmanpaşa ortaokul resim öğretmeni 
T urgut Kırklareli ortaokul resim öğ

retmenliğ ine, İstanbul kız liıesi fen· 
bilgisi ö ğretmeni Arif Düzçe ortaokul 
fenbilgisi biyoloji öğretmenliğine, Ga
zi Osmanpa§<l ortaokulu riyaziye öğret
meni Ş erif Eskişehir ikinci devre riya-

siye öğretmenliğine, Kabatat lisesi fi
zik öğretmeni Muhtar Gelibolu or
taokulu fizik öğretmenliğine, Hay
darpaşa lisesi riyaziye öğretmeni Fah
rettin E ::l irne lisesi riyaziye öğretmenli

gıne, Gazi Osmanpaşa ortaokul tarih 
coğrafya öğretmeni Osman Kırklareli 

ortaokul tarih coğrafya öğretmenliğine, 
Çataka ortaokulu tarih coğrafya öğret
meni Salahattin Biga ortaokulu tarih 
coğrafya öğretmenliğine, Haydarpaıa 

lisesi Fransızca öğretmeni Abdi Tevfik 

Bandırma ortaokul Fransızca öğretmen
liğine, Vefa lisesi tarih coğı afya öğret
meni ilhan Ç :::•:'.:et Yozgat lisesi tarih 
öğretmenliğine, Gazi Osmanpap orta· 
okul fen bilgisi piyoloji öğretmeni Ke
mal Ordu ortao~ul fen bilgisi öğret
menlifine, İstanbul Vefa 1'-:csi kimya 
öğret~eni Fatin Ankara Gazi lisesi kim· 
ya öğretmenliğine, Kabataş lisesi ri· 

yaziye stajiyeri Orhan Ferit Afyon lise
si riya'%iye stajiyerliğine, İstanbul kız 

lisesi kimya öğretmeni Belkis Balıkesir 
lisesi k imya öğretmenliğine, Kabataş 

lisesi resim öğretmeni Muhittin Bartın 
orta nk1ıl resim öğretmenliğine, Kadı

~·;y i!+ı::i ortaokul Türkçe öğretmeni 

A11y! J?;53 t SHıcymaniye ortaukul Türk· 
er. ör .. ~:nenlitin~. Vefa lisesi Fran~z

ca 3~rctmc:ıf Nazmi Itumkıpı ortaokul 
Fransızca 8ğretmenliğine, Emirgln or-

taokul resim öğretmeni Rabia Kaımıpa
şa ortaokul resim öğretmenliğine, Ka
dıköy ikinci ortaokul resim öğretmeni 
Müveddet Kadıköy üçüncü ortaokul 
resim öğretmenliğine Bedriye Ankara 
İsmetpaşa kız enstitüsü coğrafya öğret
menliğine, Leman İlyas Ankara ismet 
paga kız nestitüsü tarih coğrafya züın
resi öğretmenliğine, Yüksek öğretmen 
okulu edebiyat şubesi mezunlanndan 
Meserret Balıkesir lisesi edebiyat sta
jiyerliğine, Naira Kütahya lisesi fizik 
kimya stajiyerliğine, Efser Samsun li
sesi fizik stajiyerliğine, Pakize Trab
zon lisesi coğrafya stajiyerliğine, Eren
köy kız lisesi riyaziye muallimi Hakime 
Adana kız lisesi ikinci devre riyaziye 
muallimliğine, Haydarpaşa lisesi beden 
terbiyesi muallimi Hadi Fikret Çatalca 
ortamektep beden terbiyesi muallimliği
ne, Kumkapı ortamektebi beden terbi
yesi muallimi Nuriye İstanbul kız lisesi 
beden terbiyesi muallimliğine, Uskü-

dar ortamektebi İngilizce muallimi Ze
kiye Kandilli kız lisesi riyaziye mual -
limliğine, İstanbul kız lisesi tabiiye 
muallimi Malik İstanbul erkek lisesi ta· 

biiye muallimliğine, Kadıköy ikinci or
tamektebi musiki muallimi Naciye Kan
dilli kız lisesi musiki muallimliğine, 
Kadıköy üçüncü ortamcktcbi fen bilgi
si muallimi Vasfiye Cumhuriyet orta
mektebi fen bilgisi muallimliğine, Emir· 
gan ortamektep beden terbiyesi mual· 
timi Adnan Kumkapı ortamektebi beden 

terbiyesi muallimliğine, Eınirgan orta 
mektebi Fransızca muallimiSuphi Vefa 
lisesi Fransızca muallimliğine, İstanbul 

erkek lisesi tabiiye muallimi Hilmi Ve
fa lisesi tabiiye muallimliğine, Gelenbe
vi ortamektebi riyaziye muallimi Sü-

"er!« V-efa ilaal riyariye-- muallimliği 
ve müdür muavinliğine, Haydarpap li
sesi riyaziye muallimi Mahi İstanbul 

erkek muallim mektebi riyaziye mual
limliğine Haydarpaşa lisesi musiki mu
allimi Fuat İstanbul erkek muallim 
mektebi musiki muallimliğine, Kumka
pı ortamektebi Türkçe stajiyeri Nev
vare I~asımpaıa ortamektebi Türkçe 
muallimliğine, Kadıköy üçüncü ortamek 
tehi coğrafya stajiyeri Vedia Kasımpaşc-

ortamektebi tarih ve coğrafya stajiyer
liğine, Kumkapı ortamektebi Türkçe 
muallimiDürrU Davutpaşa ortamektebi 
Türkçe muallimliğine, lstanbulkız li
sesi resim muallimi Emine Nevzat Emir
gan ortamektebi resim muallimliğine, 
Vefa lisesi Türkçe muallimi Cemalettin 

Kadıköy üçüncü ortamektebi Türkçe 
muallimliğine, Pertevniyal lisesi Fran
srzca muallimi Fuad Davutpaga orta
mektebi Fransızca muallimliğine, fs. 
tanbul kız lisesi tarih coğrafya mualli
mi Adalet Fatih ortamektebi tarih coğ
rafya muallimliğine, İstanbul erkek Ji. 
ıeai atelye muallimi Bürhan Süleymani
ye ortamektebi resim muallimliğine, 

Heybeli ortamektebi riya:ıiye muallimi 
Rahmi Fatih ortamektebi riyaziye mu
allimliğine, İstanbul kız lisesi riyaziye 
muallimi Osman Nuri Kasımpaşa orta
mektebi riyaziye muallimliğine, Kaba
taş lisesi fen bilgisi ve biyoloji mualli
mi Mehmet Kasrmpaşa ortamektebi fen 
bilgisi ve biyoloji muallimliğine, Emir
gin ortamektebi İngilizce muallimi Sa
biha Kasımpaşa ortamektebi İngilizce 
muallimliğine, Gelenbevi ortamektebi 
tarih coğrafya muallimi Zarif Süleyma
niye ortamektebi tarih cografya mual
limliğine, Kandilli kız lisesi riyaziye 
muallimi Yusuf Ziya Kasımpaşa orta
mektebi riyaziye muallimliğine, Kum· 
kapı ortamektebi musiki muallimi · Nu -
rullah Şevket Kasımpaşa ortamektebi 
musiki muallimliğine, Kadıköy birin
ci ortamektebi tarih coğrafya muallimi 

ZekAi Gazi Osmanpaşa ortamektebi ta
rih coğrafya muallimliğine, Heybeli 
ortamektebi Türkçe muallimi Hayret
tin Gazi Osmanpaşa ortamektebi Türk
çe muallimliğine, Erenköy kız lisesi 
fen bilgisi muallimi Nadide Gazi Os
manpaşa ortamektebi fen bilgisi mual
limliğine, Erenköy lisesi tarih coğ

rafya muallimi Sedat Gazi Osmanpaşa 

ortamektebi tarih coğrafya muallimliği
ne Niıantaşı kız ortamektebi tarih coğ
rafya ~uallimi Muzaffer Nami Gelen
bevi ortamektebi tarih coğrafya mual
limliğine, Kumkapr ortamektebi riyazi
ye muallimi Şükran Nişantaır kız orta
mektebi riyaziye muallimliğine, Nişan

taşr kız ortamektebi riyaziye muallimi 
Vahit Gelenbeviyc, Emirgin ortamek
tebi Türkçe muallimi Orhan Rıza Kum
kapı ortamektebine, Da.utpap orta
mektebi Türkçe muallimi Rasim Kum
kapı ortamektebine, Cumhuriyet orta
mektebi fen bilgisinden Liltfiye Kadı
köy Uçilncil ortamektebine, Emirgan 
ortamektebi tarih coğrafya muallimi Ce
vat Kaaımpaıa ortamektebine, Kadıköy 
ikinci ortamektebi Fransızca muallimi 
Rüksan Kasın) paşa ortamektebine, Ve
fa lisesi riyaziye muallimi Hamdi, Hey
İ>eli ortamektebine, İstanbul Erkek 
muallim mektebi tarih coğrafya mual
limi Reşit Zühtü Haydarpaşa lisesine, 
İstanbul erkek muallim mektebi tatbi
kat muallimi Hidayet Galatasaray lisesi 
ilk kısmına, İstanbul Erkek muallin
mektebi tatbikat muallimi Ahmtt Gala
tasaray lisesi ilk kısmına, Vefa lisesi 
tabiiye muallimi Nizamettin Haydarpa
şa lisesine, Davutpap ortamektebi 
Fransızca muallimi Muzafferettin Vefa 
lisesine, Gazi Osmanpaşa ortamektebi 
Türkçe muallimi Abdülbaki Vefa lisesi
ne, Emirgin ortamektebi diki§ biç
ki muallimi Emine Beykoz orta
mektebine, Emirkin ortamektebi be-

den terbiyesi muallimi Hamide Beykoz 
ortamektebine, Vefa lisesi tarih cog
rafya muallimi Ekrem Emirgin orta
mektebine, Kandilli kız lisesi edebiyat 
muallimi Raika Kadıköy ikinci orta
mektebine, Ua~ctar Jqz ortamektebi 

muhakkak olan · şu : 
Almanya harp edebilir 

Le Journal'dan: 
A]manyacla iki senelik askerliğin 

k~b!llü Fransada btiy(ik akJsler u
yar d .rdı ve ortaya mUhim bir mesele 
çıkardı. 

Almanya harp mi istiyor ve klıM 
kaTŞJ harbedecek? Bu hususta fikir 
yürütmek diplomatların Yuifesi· 
ılit. Yalnız gözöntlnde bahmdurula
cak ,ey, Almanyanın eİd• edff8ii 
ıudu ile her istediğine htlcum •• · 
bHeceiidir. Bunun karşıaında da na
•ul müdafaa tertibatı almak IA -
ztmdtr, onu da düşünmeli. 

AJman komşumuz askeri hazırlık· 
la1'ı .. kıvamına,, gelinceye kadar 
se~:Z durabilir ve ondan sonra iste
diğ'.ni kabul ettirmek iç.in a)ağa 

Kalkar. işte, Alman tehlikesi budur. 
, Fransa da, masanın üzerine bir 

yumruk vurularak verilen bir ulti
ma t·Jm karşısında kalmak istemiyor
sa, tehlikeye karşı aJacağı tedbirle
t i düşünmelidir. 

Bir odunun değeri mevcut efra
dın:ı, harp vasıtalarına ve manevi 
kuvvetine bağlıdır. Bu unsurları Al
man ordusile Fransız ordusunda 
mnk1yese edersek karşımızdaki me
s~len iyice anlarız. 

Jstikbaldeki harplerde hava ve 
dt:'!iz kuvvetlerinin alacağı büyük 
role rağmen kara ordusunu da mü
him sayabiliriz, çtinkü bir harbin 
netjcesini getirecek olan bu kuvvet
tir. 

.y. ~ • 

hftler askerlik müddetini iki 

ne~e çıkarmadan evvel Atman 
of'lusunun mevtudu şu idi: 
Faai ordu: 
3ili,'l altında bulunan ve he
ı:iiz; hizmet görmemiş efrat -
:\lüdafaa kıtaları ıo. 
1~ 1'.ıtaları 200 

Yekin 
fk1 senelik hizıpet faal 

j\)).000 efrada çıkaracak ve 
ya elinde bulunan bütün ordu 
cad•a 1.100.000 kişi olacaktır. 

Runa mukabil, Fransa, ön 
dek! teşrinievvelden itibaren 
ltu,·veti elinde bulundurabilecek 
M1-sJek efradı: 1.20· 
Silah altına çafınlan iki 
~ıntf: 292. 
Ecnebi ve 
radt: 

Yektln 6 'l 

nu yekun Fransa ile miistenıl 
ı~ri arasında taksim edllmiştlr 
Fransada ancak 401.000 kişilik 
ordu vardır. 

Bu rakamJar da gösteriyor 
fı,rallB&, bir hücum karşısında, 

m&nyanın Ll00.000 kişilik ord 
m'lkabh, ancak 407.003 kişi çıka 
tecek, yani ilçte birinden biraz 
lal 

A~manyanın bugün Fransaya 
tı;r &urette faik bir ordusu var 

General 
Paul Az 

riyaziye muallimi Kc~ z üllü Kumka- -~-=-----~ e:~==~,~·~11~' ~·~1~·~~:""::~~iliııııı~~"!ıil"'9o!o!iı!oı"9ii~::iiilii 

~ :~~~~e;!~:m~u:::rı~~:~:~~~ Sovyetler Berlindeki elçilerin 
Nişantaşı kız ortamektebine, Kumkapı e • • v acakla ? 
ortamektebi İngilizce muallimi Meliha g fi mı çagır f • 
Usktldar birinci ortamektebine, Kadı· 
köy üçüncil ortamektebi Türkçe mual
limi Berrin Usküdar ikinci ortamektc
bine, Kadıköy birinci ortamektebi ta
rih coğrafya muallimi Meryem Ali Üs-

küdar ikinci ortamektebinc, İstanbul 
kız lisesi tabiiye muallimi Süreyya İnö
nü ortamektebine, İstanbul erkek mu
allim mektebi Fransızca muallimi Mar
ko Haydarpaşa lisesine, İstanbul erkek 
muallim mektebi tarih coğrafya mual-

'"Deyli Ekspres,, gazetesi Varşova, 
muhabirine göre, Sovyet halk komi
serleri Kremlinde dört saat görüşe
rek Bitlerin Nüremberg toplantı
larında Rusyaya karşı yaptığı bü
cumtar karşısında S~vyet Rusyan:n 
hattı hareketini kararlaştırmışlar

dır. 
Yanlan neticenin teferriiatı hak

kında hiç bir nokta ifşa edilme
mi~tir. Toplantıya komiserler konse
yi nisi Molotof riyaset etmiştir. 

(förüşülen şeyler hakkında ketu
miyet muhafaza edilmekte bt!raber. 

toplantı esnasında 
ı-sp!keri demiştir ki: 

''Nilremberg şifahanesi o ka 
çileden çıkmışt·r ki, Sovyet h 
milmkiln olan en şedit tedbirle 
a"t1nmasını istiyor.,, 

"Deyli Ekspres,. Varşova 
biri tundan sonra d;yor ki: 

'"Sovyet Rusyadakl bu tezahti 
ardından Berllne şiddetli bir pro 
to )'apılacağı veya Berlindeki 
yat &dirinin geri çaıfırılacağı sa 
yor.,. 

limi tcıaı Erenk8y kız lisesine, Emir
gan ortamektebi fen bilgisimuallimi Sa
lihattin Kabatat lisesine, Haydarpaşa 
lisesi tarih coğrafya muallimi İzzettin 
Kadıköy birinci ortamektebine, Kadı- .. _____________________________ _.., 

Kültür bakanı geldi k8y ikinci ottamektebi riyaziye mualli
mi Emine İstanbul kız lisesine, Vefa li-

sesi fen bilgisi muallimi Eyilp Vefa 
lisesi kimya muallimliğine, Galatasaray 
lisesi coğrafya muallimi Sabri Vefa li
sesine naklcdilmi§lerdir. 

Kad;köy üçüncü ortamektebi tarih 
coğra,fya muallimliğine de Melek tayin 
edilmiştir. 

Pariı enıtitiisü mezunlarından Ne
dim Abut Adana erkek lisesine, Yük-, 
sek muallim mektebi riyaziye şubesi 

mCilunlarından ihsan Yozgat, Mehmet 

Kütahya, edebiyat gubesi mezunların
dan Melihat Samıun liselerine, Gazi 
terbiye enstiiüsü resim işleri !Ubesi me

zunlanndan Sait Ba,lıkesir, Davut An
talya, Vasıf Denizli, Remzi Diyarbe
kir, Nuri Sivas, ömer Diyarbekir li

selerine. Nusret Ankara 1 numaralı or· 
tamektebe, Enstitü tabiiye şubesi me· 
zunlarından Sadi Malatya, Kemal Er
zincan, Hakem Ankara, edebiyat şu· 
!~':": " "" rından Makbule Balıkesir, 

Cahit Yozgat, Rifat Diyarbekir, be
den terbiyesi §Ubesi mezunlarından Ö
mer Refik Gaz:antep, Nevzat Kayseri, 
Fuat Ankara, Siracettin Elaziz 1=sele
rine, Hasan Ankara 1 numaralı orta
mektebine, riyaziye şubesi mezunların
dan Kem 1 ~ .,-ımn ve Osman Konya li
selerine tayin edilmiglerdir. 

Musimi muallim mektebi bu seneki 

-(Üııyanı 1 incide ) \ 
yanında candan kutlulanması için i
cap eden tedbirler alınmıştır. 

Program ta'bettirilerek bltiln ita. 
7.:ı ve nahiye koıllarına göndfıilecek
tir. 

htanbulda bir hafta kadar kala 
cağ ı m. Bu müddet içinde kilittir işle 
riie de yakından meşgul olacağım. 

llUKUK FAKULTESI iŞi 
Hukuk fakültesinin dört seneye 

çrhmlması için lstanbul üniversite
sin in verdiği karar•n tetkikine devam 
ediyı;ruz. Bizce kat't karar henüz ve 
rı: memiştir. Yakında bunun da hal
line çalışacağrz. 

lJlf/FREDAT PROGRAMLARI 
Use ve orta okul müfredat pro

g·-amlarile meşgul olan komisyonlar 
çalışmalarına C:evam etmektedirler. 

' .:k okulların müfredat program
ların! tetkik etmek ilzere aynlan 
kıJ!r.iEZyon çatışmasına devam ediyor. 
Çalışma netices i ilan edilecektir. 

1 tk okullarda hesap dersleri ha· .................... __ _ 
.. ~·---...----·--· 

mezunlar- · -ı T' "rep Erzincana, Hak· 
in Bcrgamaya. Rifat Uııak'a, Eyüp 
İzmire, Basri E lazize, Y ckta Boluya 
tayin olunmuşlardır, 

fif ı\.tildi. Eşya ve tabiat tetkiki dt 
teri ~imdiye kadar ayrı ayrı okut 
lu,ı'r, rdu. Bunlar tabiat bilgisi al 
da toplannı · ştır. 

Ev idaresi dersine gelince. 
dcı·r ilk okullarda ayrı olarak 
ta~eı.>eye okutulma~tadır. Bu yıld 
f ıharen ev idaresi dersiııe erkek 
cu!~ farı alakadar edecek mevzu 
kon .11uştur. Bu dersi diier dersl 
giN kız ve erkek talebe beraber 01' 
V3(iLktır, 

1 Jk oku!ların ttirkçe dersi 
g.;.·uı-unda olan yazı dersleri Y 
mi\C:-edat programında ayrıt ıır 
mih ferit bir ders h:ıilnde okutul 
sı r!;aSt konmuştur. 

Heden terbiyesi musiki dersle 
?ıa;·:\t bilgiıd mevzuıle alakadar ol 
sı le.n mifredat programlarında 
~'41 direitlfler verilmiştir. Pro 
Dc'\·let matbaasında basılmakta 

Ynlmtda ~edilecektir. 

OctlETMEN IHTIY ACI 
Orta okul öğretınen ihtiya 

ka.r;,.: lamak için aldıiımız tedbir 
mü.:ıbet neticeler verm~ktedir. 

Yapılan imtihanla ihtiyacııı ı; 
ar ıtnuştır. Gelecek Y.ıl da yeni 
imhhan daha açacağız." 
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DiREKTCRLDGDNDEN ·: 
ı - İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve ya.tısız talebe kaydına devam 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni 

· cağından okula girmek istiyenlerin biran evvel mUracaatları tavsiye olunur . 
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Sabah dokuzdan akşam 
aaat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo1·. lşte; havalandmı. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landmlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
,apı1an pudralardan on 
defa dnha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güze 1 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın adi pud
ralardan t mamen b ka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudras, yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
nın, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ
murun v. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Bsumevinde ketif mucibince yapılacak otomatik yangın ihbar 

teıisatı açık eksiltmeye konulmuıt"ur. 

SON MODELLER ÜZERiNE 
Yorgan takımları, cihaz takımları,Bayan ve Baylara çamaıır ta 
ları, gömlekleri, pijamaları, rop döpmbrları sureti mahsuaada y• 
makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ede~ 

Sipahi oııu Hasan Hüsnü Buraa Pazarı 
Sultan Hamam C • 24 Beyoııu latlklll caddçal 376 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

·',(J ... 
- ---.. -. 1'" ~ -

ihale 21 - 10 - 936 çarıam ba günü ıaat 15 dt. Basımevinde - ------------------------ --- - - - _:_..:::::======:=:.-' 
yapılacaktır. isteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçesi 
olan 266,S lirayı Basım evi veznes ine yatırmaları ıerektir. Şart na • 
me Direktörlükten istenilebilir. ,fQSO) 

Sıhhi müesseseler arttırma 
r Almanya'da 

MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Ve eksiltme komisyODUDdaD: Maldfteıerı eJcTctrtk mühendi,liklerl/ıı· 
Jıctme bilcilcri/otomobil ve tayyarecilik 

Açık ek!.iltmeye konulan Tıp Talebe Yurdunun 750 çift terli· ._ ____ , ... , ... P., .... ___ _. 

Jngenieur - Mı.tfwe·ıda 
Schule (HTL) 

line · alip çıkmadıgından ihalesi 30-9-936 çarpmba günü ıaat ~---------- - -
15 e bırakılmııtır. Ekıiltme Cağal oğlunda Sd~hat ve içtimai Muave· 
net müdürlüğü binasında kurulu kom.syonda yapılacağından istek· 
liler şartname ve nümuneyi komiı yond-:. görebilirler. Bir çift terliğe 
90 kurut fiat tahmin edilmit olup teminat 50 lira 62 kuruıtur. 

Eksiltme llAoı 

Denizyolları işletmesi direktör
lüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: 
Tophane Rıhtımı "Ford fahri ka~ı cnündeki k111m,, 

tamiratı. 

2 - Muhammen keıif bedeli "5920,, liradır. 
3 - Bu ite ait evrak tunlar dır: 
A - Eksiltme tartnameıi. 
il - Mukavele projesi 
C - Fenni tarlname 
iJ - Keıif bülisası 
E-Proje 

istekliler cari seneye ait ticaret ocası vesikaıilf! bu İte yeter 
temind makbuz veya banka mekt ubile birlikte belli gün ve saatte 

omit.yona gelmeleri. (1373) TayyarccıHk, makine, elektrık, istekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denizyolları itle~ 
otomobil, mimarlık, intaat mü- si dit"'!ktörlüğü veznesinden alabHirler. 
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 4 - Eksiltme 6 teırinievvel 936 çArtamba ıüııi ıaat 15 

lstanbul Belediyesi ilanları Alman hükumetince tasdik edil- Tophanede Denizyolları lıletme•i direktörlük binaıuacla 

1 
mit ve kabul edilmiş mühendis komicyon tarafından yapılacakhr. 

Keıif bedeli 630 lira 69 ku ruı 0111.n ~ecidiye köyünde beledi· mektebi. 5 - Eksiltme kapalı zarf usulile .v•pılacaktır. 
\e malı 42 inci mektebin tamiri ve tadili açık eksiltmeye konulmuı· •-- T j f Q tJ j L •-• 5 

- Eksiltmeye girebilmek için (444) liralık munkbt te 
tur. C r. iHSAN SAMi nat VE rmesi ve evrak ve projeleri imzal .. ı Te bu ıi'bi İllf&&t y 

K 
"f tığın~ dair vesaik vermeıi lazım dır. 

e,ı evrakı ve tarlnamesi levazım müdürlüğünde görülür. l'iro \ e 1 :ır :ı tı fo hasıa lı ldarına tutu ,,.&; 
estek·: olanlftr belediye fen itleri müd'~"lüğünden ala.cakları fen eh· mamık için ağı 1dan alındn rilo hap 

7 - Teklif mektupları yukanda 7ıuıh gün ve saatten bir •"1 
:yet veıikasile 47 lira 30 kuruıluk ilk ~eminat makbuz veya mek· a rnfır l liç r ah atsı zlık ,.t' rmez. ı l"r evv" .ine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde venJec,d( 

tubitc beraber 5--10-936 pazartesi ıünü saat 14 de daimt encü· h·~ alabilir l\u•u~ ıı :;; Kr tir. P.:>stada vaki olacak gecikmele nau•.rı itibara alınmaz. (14<JS) 

.(8.) .. 0443) ı••-----------I Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaam NetriJ&tDirektöril: RefJk A. Sev 


