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Suvarimiz Reyhaniyede 1 Şişhane Y okuşuoda ~ 
line hir~f acia oluyordu':! 

Çok kahır gören Reyhaniyeliler bu 
akşama kadar bayram yapacak 

:ftcy Jınnlyeyc giren lrnhrnmnn .. u, nrllcriın ı~ .. 

Gazetecilik. 
mesleği 

Dü~ tik .Millet l\lcclishıiu bir bnsrn 
lliı-li;;i .lrnııunu ) npma.sı, ısom·a ınut
huut .kauıınııııuu IJazı ıuadılclcı·iııhı 
t.mlW .. ,. ; 7 5'ell• mmldStllde 
gıı;LctecJİik mcsle#f berinde bazı 

ııcşı-i,rııt 'e fikfr ınUıınknşahırma , e., 

sile ıc-:kil ediyor. Hu nrndn gnzctc
cilik mcslcğiııiu mnhiycıi ile Jwııuşu

luyor. 
Jltıklkntcn gnı.etccfllk lmkk:ıllık, 

yahut lÜl'Clll"lık, fnhrikntörliik gibi 
İnısu i tc.;eblJü~lcr mnlıiyctindc iş
lcrılcıı ,~ saııatl:udan m11Jır? Yoksa 
~nzcteciliğln nı:r.ifc 1 devlet \:tzifc
lcri gihi uııınıııi Jıiznıctlcr elimle in· 
elen miılir? uıınu tnyin etmek için 
gnzctcclliğiıı ıliğcr mc lcklcı· nrnsın
dnki nıziycllrıi tayin etmek lfızıntg<'
lir. 

Pikrimlzcc miilıcmllsllk, "''uknt-
1ık, mıınlliııılil•, ıncnınrhık, tüccar
lık, dııkt.orhık gihi mnhtclif ınc.slck
lnriu lwr hiri kendi Jıııılııtlnrı içine 
nJınıwak olursa, gazctcdlik, hıırılnr 
aı·nsııı<la mii°;'tcrck bir huclut mın

t•tknsı tc .... kil cc1cr. 
Bir nıUlıcıı<lis nıühcıulistir; 1-aknt 

ı.tüııüıı biriııde kemli ihtbn ı <lnhilln· 
ele oları hir ıırıııııni nıcs<>lc hnkl;:ııuln 
hir ~·nzı ynznrnlc bunn hir gnzctc ile 
ıu•şrcılcrse ~nzetccilik )llfl1111': olur. 
l~u tııühcrulbirı l>(i) le hir gUıı, ynhııt 
•nıı"nkkat hir miiıhlct i\'in gnzetclc
ı·c Yn·1:1 yazmn<:ı ile hu bi 1ccmllnc 
ft'liııti sııı·ett~ sn11at ynpnn hlr 11111-

haı·rlrin n<•sı·inıt :rnpmn'"ı nrn'"ınıJn
ki rnı•k hir ~n:ıuııı. rnrkııulnn ihnrct
th•, 

niı· tn\ih<>nıli<ı fc:lıı \'l'it olnn bn mu. 
Utlıaza tnhii bir 11111amm. bir mcnııır, 

ASIM US 
(Snnıt .· Sa. fi Sii. ·') 

11111ıııııı111 11111111111 iınıııııımıııınr111ır111111 ııııııııııııııırııııııııım"uıı 
VelfilD nkD ıromaın 

Asri 
Rob.anson 

Bütün dü::lyada beğenilmit ve yüz
lerce tabı yapılmı§ bir IJUlcera ve seya. 

hat romanı. 

Dersim 
kızı 

Yazan: N.yazi Ahmet 

Ordumuz şerefine 
ziyafetler veriliyor 

\ ... \ 

JJn!ny:ı ilk nynk hnsnn kıtnnıız , <' ı,ııııınnılnnlnrı Sül<'yınnn niıu: oı· 

Reyhaniye, 8 (A.A.) - Türk ve 
J4"ransız kıtaatmın birbirleriyle tema. 
sını temin etmek maksadiyle Kırık -
handaki süvari kıtaatımız bugün öğ. 
leden evvel buraya gelmiştir. 

Halk askeri 16 kilometre mesafe • 
den karşıladı. Birkaç yüz atlı birik. 
mişti. Reyhaniycye beş kilometre me. 
safedc Çatalhüyükte iFe 500 atlı bir 
o kadar da yaya kahraman Türk as. 
kcrini bekliyordu. Kasabada ve civar
rında top!anan halk on bini geçiyor. 

(Sonıı S(J. 5 Sıi. 3) 

Altı vekil 
BugUn Ankaradan 

geliyor 
Ankara 8 (Telefonla) - Vekiller 

Heyeti istanbulda bir toplantı yapaca. 
ğından burada bulunan vekiller bugün 
hareket ettiler. Sıhhiye ve Ziraat Ve. 
killeri akşam ekspresile gittiler. Vekil. 
ıter lstanbul toplantısına iştirak ettik. 
ten sonra yaz mezuniyetlerini kullan
maya başlayacaklar ve bir kısmı mem, 
lekt içinde tetkik seyahatine çıkacak. 
}ardır. 

~aşvekilin 
teşekkürü 

İstanbul, 8 (A.A.) - Başvekfl.. 
lct Hususi Kalem Direktörlüğün. 
den: 

Son Hatay anlaşması ve bunun 
neticesi olarak askerimizin Ha

..t;ay'a girmesi vesilcsile gerek yur. 
dum1.1.:>.daki gerek Hataydaki va. 
tandaşlarnmzdan alınan ve milli 
davamıza kendilerinin yüksek ala. 
ka ve samimi duygularım göste. 
ren telgrafların çolcluğu dolayısile 
bunların her birine ayrı ayrı cevap 
vermek imkanı olmadığı için Baş. 
vekil Celal Bayar, derin te~ekkür 
ve selamlarının ibHi.ğına Anadolu 
Ajansının tavassutunu rica etmek
tedir. 

iktısat vekili 
dün geldi 

(l' a=ıısı 6 rnc-ı ,<J<lyfaiıa) 

Türk-İngiliz 
kredi anlaşması 

Avam Kamarasındaki müzakere lehlmlzde 

Bir tramvayın frenleri tutmadı ~ 
Volk1YJş{Ç:aıını nınıe1n1 itıramvay bnır oto
mo~n o ftlfl) aıırlka '(Ç:aırarfFoırno paırçaOadı 

Yolcular kapıların telleri-~ 
ni söküp yerlere atladılar~: 

Dün ikinci bir Şişhane yokuşu faci. 1 
ası daha oluyordu. Fakat bir tesadüf l 

facianın husul bulmasına mani olmuı, 
tur, (Somı Sa. f. Sü. 1.) 

Trak vapuru bir ., 
yelkenliyi batırdı 

(Ya...."'t81 8 inci 8ayıfamızda) 

Belediyemiz mühim bir 
işi başarıyor 

lntlhaplara esas olacak yazım defterleri 
tamamlanmak üzere 

Vali dün kazalarda ani bir 
tef fiş ·yaptı 

(Yazısı ~ 1ü11cüde) 

Hataydaki Türk askerinin 
vazifesi 

Jlntnyn iki 1Jln beş yüz Türk nskerJ girdi. 
Memleket cfkiiı·ıumıımlycsi bmıdnn dolnyı bnyl'nm yaparken 

bu nskcrin vazife.si ne olılui;,'lınu da kı ·nc:ı yazmak fııydnlıdır. 
Hntnylln hıtihnhat olncıık. llu intihnbnt netfcesin<1o toplanacak 

Millet l\lccli i burndn müstnkB bir 'l'ürk lclaı·c ı kuracak. Ondan son. 
rn llntny n kcrlikteıı tecrit edilmiş bh· nuntnkn lınlinclo idare olu
nacak. 

Ancnk lm neUce tnnyyUıı e<lfnceyc 1rn<1nr Jlntny<lnki bugünkü 
lılnre ınm·nkknt mnhiyc'ttc olnrnk fltırncnktır. Bu f<lnrcnhı esası 
l<'rnn ız mnnılnsrnn dnyıuı<lığ'l için Jlntn) lln Prnnsız n kcri de bnlun
muktndır. lştc Jlntny intihnbntmm l>Uylc sndecc l<'rıtıı ız nskertııln 
işgnll nltnı<ln olnrnk ) npılmn ı doğnı olnmnZ<lı. Nitekim hunun 
mnhzıırlnrı )lek ncı teerühelt•ı•lc giiıiildü. 

lştc llatnyn 'l ilrk nskcı·inin giı·m<>si bıı 'nziyctln znruri bir ne. 
ticcsl oldu. 'l'ürkiye J?ı·nnsızlnrm Hntnycln ne kndnı· nskeri \nrsn 0 

kn<lnr cln. ~'iirk nskeı·f girme.sini i tcdl. Bunn sehcp olnı·nk cln Hntn. 
)'ın umumi cınnlycUnin 'l'ürktyc ile I<'rnıısn tarafından ıniiı;;terekcn 
temin edileceği lıakıııtlnkl Cenm re nnln<:=rıınsıııı gö tcı'tli. o uzun 
müznkcı eterden orırn Jlatn)<lnkl Prnnsız n keri miktnrınC"n 'l'iirk 
n kcrhıin girme i knhııl e<lil<li. Fı·nn ızlnrm orn<ln 2500 a!.kcrl 
bulıınclıığuıulnn lllzim tnrnfıınızdıuı ela o kn<lnr n~ker gi;ııcleı·U<li. Bu 
nskcrin vazif<' ine geline<', hu fln lu nC'n ı;:öylc ifnılc c<lilchilir: 

llntnyn giren 'l'ürk nskcrinin 'nzift>sl orn<'I.nkl ı;-rmı ız nsk<'rj ile 
biı·Iiktc mm nknt bir işgırl ınnhiyctinllNlir. l ı:;ı:;alin hugUnkü hedefi 
Hntnyda hıtlhnhat yaınlıJl Mi11i l\lccJiı;c miistcuit bir milli hlnrc ku
ruhıncaya knclnr bnrıuln hem dahili, hem hnrJci cmniy<'ti mulınfnza. 
ya hl:r.ınf't ctnwktNlir. Milli iclnrn lnınıMııktnn onrn J;<ı•nıı 1 •1 s1z nr ı o 
lıcrnhC'r Türk no;knrforl llc ~ek iJ<>cekU r Onclnn soııı·n ,. l ' · ·~ ,, n nız seın ho-
lik bir işgal ınnhiyctinde olmak üZCl'c 'l'ürklcrdcn Ye 11' • 

bJrer tabur Alker ka'lacaktır. ı nnsızJnrcln.n 
A,us 





Belediyemiz mühim bir 
işi başarıyor 

lntlhaplara esas olacak yazım defterleri 
tamamlaooıak llzere 

Vaii dün kazalarda ani bir 
teftiş yaptı 

.ı:stanbu1 belediyesi her cepheden 
ıı_~r ~msusta faydalı bir teşebbüse gi. 
rı~mı§ ve bu teşebbiisiinü sona erdire
ce1t dereceye getirmiştir. 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 'Us. 
tündağın devamlı surette ve büyük.. bir 
alaka ile bı' t t k" ·-· bu. i zza a ıp ettıgı ış, stan 
bul nUfus 'k ·hı d • .unun ı ametga an, me enı 

halleri adre 1 . .. b .. ·ı . • s en ııe una muması va-
zıyet! · · erını toplu bulunduracak ve icabı 
halinde bunlar hakkında lazım gelen 
'Il': , • 

.a.umatr kolayca temin edecek "nü. 
fus yazım . ·a· r., ışı ır. 

.. Vali ve belediye reisi Muhiddin U's
~~ndağ dün şehrin bütün kaza ve na. 
ıyelerini ani olarak teftis etmiş, ya. 

Pılan işleri kontrol etmiştir. Eylıil ni. 
~a~etinde bitirilecek nüfus yazımının 
ı~tıhdaf ettiği gayeyi kısaca kaydede. 
lım: 

. Belediye azalığı ve mebus seçimle. 
rınde ı;e · · · · çıme ıştırak etmek ve seçilmek 
hakkına malik olanların isimleri tesbit 
edilmekte İdi. Fakat kanunun belediye. 
lere tahm'l t ·-· b . ı e tıgı u vazıfe, esaslı ka. 
yıtlara istinat ettirilmemekte, bazı 
!~nlış ve noksanların önü alınmamakta 
ıdı. 

Alakadar memurların sokak aokak 
dolaşarak tcsbit ettikleri isimler, inti. 
hap defterlerine yazılmakta ve intihap 
~~e ve ediline hakkına malik olanlar 
~s~mlerini bu deftere bakarak bulma~ 
ıdiler •. 

Yalnız b · · 1 ed"l u ııun er arasında tesbit 
1 en feylere ilk ark rastlandığı gibi 

yanlıı geçenlerde bulunabilirdi. Bun· 
dan başka bu defterlerde isim aramak 
uzun zamana mütevakkıf bulunmakta 
idi. 

~ Bu gibi iemi yazılmayan vatandafla. 

rmş; ı:nutulmuı olacak!. diye miirac:a.. 
atta bulunmalarına da intihabın baJla
dığı esnada müsbet bir cevap verilemi. 
yordu. 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Us
tündağ. bu karışıklığın önünün alı~ 
nıasmdaki hedefi muharririmize göyle 
anlatmışlardır : 

Cumhuriyet idareıinin vatanclaflara 
Pek tümullü olarak genit mikyaıta 
'\'tU"diği intihap haklanmn aırf tahrir 
itinin bir intizama ıbailanmama.sı )'Ü· 

~&inden tam ve salim ü tekilde iıtifa. 
de irnkaıılarmı temin edecek tHr tdölde 
tallZİın edilmeıinıi beleciyenİD ehem. 
lhİYetli bir noksanı olarak teJi1dô etti
iiıniz için bunun cWıa eaub hir .ant· 
te Y"Pdmuı imkinlanm tetklr ettik 
~ Yapbiınuz tetkikata gön bazı tertip 
ler hazırladık. Bu buaaıtaki proje
yi Dahiliye Vekileti yülı1ek 11••eftll· 
hın luvibine anettik. Bir tsaftan da 
Batv '-"'' "'dürl::x.:: •~et • tati• .. !J_ umum mu ..... nü il ıua 

n ıniitaleumı aorduk, prek Velrilet "• g.._ iatatiatik umıiın müdürlüiü 
ı.. teşebbüıümüzü çok müsait bir ıa. 
l'ette karıdacb. Bizi tenvir etti. 

Eylul ipt.iclaame kadar bütün kazala· 
l'ln taluirini bitiıırmit olacajız. Bu ıu. 
retle belediye meclisinin yeni intihap 

d~vreaine ait HÇİm itleri yeni ... 1ara 
gore hazırlanmq olan defterlerle yapd 
ınaaı teınin olunaaııktn'·., 

Yazıll'l çok esaslı surette yapılmakta
dır. Bütün mahalle, ve ayn ayn her 80-

kağın haritası \berinde yuıma devam 
e~ildiği için, daha ısnce polisler tara· 
fından evlere ıdaiıtılan dip koçanları, 
cetveller, muhakkak ıurette her alle~e 
verilırıekte ve dolduruJmaktadır. ltte 
bu cetveller nahiya mlldUdilklcrinde. 
kazalarda ıda J>ir Jrontroldon ıonra tas. 

nif edilmekteCtit • 
Eler herJıanci b1r eve cmel veril· 

memi§ ise JıpaJarda ayn bir heyet ta.. 
rafından tobk barital&n ile gelen 

cetveller JsaqıJqtmJmaktadır. 
Beled!Je elden bu ııe girlfDleden 

8nce .-.k. baritalan lberidde ç.ok esu 
blı' ıeft.ikte bulunmuf, yeniden yapdan 

ev.Jet 8rJ!8 olan. 1aamılan tesbit etmi§ 

~-Wt.ı Onun i~ yanm, bu 

sokak haritaları ile çok sıhhatle temin 
edilmiştir. 

Ayrıca burada teferruatını yazmağa 
lüzum görmediğimiz birçck hazırlıklar 
la başarılmakta olan bu iş bittikten son 
ra elde kaymakamlara da bir rehber 
temin edilmektedir ki, bu rehberlerle 
kaymakam kendi nahiye ve mahallele
rindeki bütün isimleri ve aderesleri bir 
anda bulabilir. İsimler tesbit edilirken 
hazırlanan deftere, her mahalle ve ka
zadaki nüfus erkek ve kadın itibaril~ 
toplu olarak tesbit edildiği gibi bunlar 
dan kimlerin intihap etme edilme hak· 
kına malik oıdukları da kaydedilmek. 
tedir. 

İntihap defterlerine yazılacak isimler 
buradan iktibas edileceği için hiçbir 
vatandaşın ismi unutulmayacak ve her 
vatandaş intihap esnasında ismini ko
layca bulabilecektir . 

Bu, mebus intihabında da böyle ola. 
cak ve hiçbir yanlışlığa meydan kal· 
mayacaktır. 

YENi YAZIMIN FAYDALARI 
NELERDiR? 

Belediyenin yakmda bitireceği bu 
yazımın faydası yalnız belediye azası 

ve mebuı seçimine inhisar etmektedir. 
Bir defa her yazımda yapılan defterler 
sonradan atılmak mecburiyeti hasıl ol. 
.duğundan bu suretle mühim bir emek 
ve para ikinci bir devre için heba olmuı 
sayılmakta idi. 

Halbuki yeni yazımda alınan netice. 
ler dosyalara konmakta ve herhangi bir 
mahallede oturan başka bir yere gitti· 
ği, yahut o mahalleye başka yerden ge. 
lirldiği takdirde polis derhal yazım bü
rosunu haberdar etmekte, dceyalara 
yeni isimler veya ayrılan isimler işaret 
edilmekte ·r. 

de ve;ya a.&da kaç nUfuaun lnıhındufu 
maıam olmaktadır. 

Haber aldıfrmıza göre yakında te
hir nüfusunun bu tekilde müfredatlı 
fakat tasnifli neticeleri bir merkezde 
toplanacaktır. 

Merkeze müracaat eden her vatan. 
daş tstanbulda adresini bilmediği ve 
yalnız ismini bildiği tanıdığının adre
sini bir iki dakika zarfında öğrenecek. 
tir. İsimler ilk önce soyadı, sonra asd 
isimle tasnif edileceğinden tehrin ne· 
resinde oturduiunu bilmediğiniz bir 
arkai:iaşınızın soyadı size derhal bu 
merkezden adresini verecektir. 

Vali Ustündağ dün kazalarda yapı
lan tasnifleri tetkik ederken yapılan 

itler hakkında izahat alan muharririmi.. 
ze demiıtir ki : 

- Yapbimm it geriyorsunuz ki 
çok ıümullü Te ayni ~erece ehemmi. 
yetlidir. Fakat metoclla çahpna netice
sinde aona erdirmek üzereyiz. Burada 
fUDU da açıkça söylemek mecburiyetini 
hiısediyorum: 

Münevver ballmmzın da bu buıuıta 
takdir ve ıükranla kartılanacak yal'dım 
Jsmı gördük. Poliılerin tevzi ettikleri 
cetvelleri ha kıınn halle doldurduktan 
ıonra almak için tekrar polisin aelme. 
aini beklemeden merkezlere aötür. 
müıtür.,, 

Cetvel tevzi ve toplama itinden son
ra tasnifle mmtakanın emniyet Amirle
ri de metıul olduklanndan vali dünkü 
tef ti§lerinde poliı komiserleri ile de 
yapılan işler hakkmda konuımu9, iza. 
hat almııtır. 
NERELERDE TASNiF YAPILDI? 
Yazıma ilk önce Beyoğlundan baı

lanmıt olduğundan bu kaza taınifi bi
tirmit. e•• defteri hanrlamağa batla. 
mqtır. 

Betfktaf kaı:aaının tasnifi pazartesi 
ıUnU bitirilmit olacaktır. 

Sanyer, Bakırköy bugün cetvelleri 
toplama itini bitirecek, Eyüp, ve Fa· 
tih kazaları bugün cetvelleri tevzie 
başlayacaklardır. 

Muhiddin Ustündağ it bitinceye ka.. 
dar teftişlerine devam edecek, aynca 
belddiye maamel!t mlldtıril B. Zühdtı 
her gtln yapdaı itJed takip edocebir. 

-/ 

Sebze bol Ç k k 1 ld 
Fiyatlar birmüddet son- QCU amp arı açı 1 
ra geçen seneye nazaran 1 Kampların kapattlacağı hakkın-ucuzıayacak d k · h b k . lstanbulmıntakasındabusenege.\ a 1 a er atıyyen asılsız 
çen seneden çok daha fazla yaz seb. j 
zesi dikilmiş olduğundan mahsul de J ~"f\ 
fazla alınmaktadır. \ \ 

İstanbul mıntakasında yetiştirilen 1 
fasulye, sakız kabakları, salatalıklar 
ve domatesler piyasaya gelmeğe baş_ 
lamıştır. Bu sene kır bamyası da faz· 
la miktarda yenmiştir. 

lstanbulun iyi bir sebze mıntakası 
olan Maltepe, Kartalda vaktinden ev. 
vel turfanda pathcanlar meyvalan • 
mıştır. 

Bunlar da pek yakında piyasaya 
sürülecektir. 

Yaz sebze fiatleri şimdiki halde ge_ 
çen seneden farklı değildir. Ancak bol 
olduğundan bir müddet sonra daha U

cuzlıyacağr umulmaktadır. 

Zahire Borsasında intihabat 
Ticaret ve zahire borsası idare he

yeti intihabı için hazırlıklara başlan· 
mıştır. önümüzdeki Ticaret odası 
meclis toplantısında intihap heyeti 
seçilecektir. 

Bu heyet, borsaya giderek borsaya 
kayıtlı bütün tüccarlarm listesini çı. 
karacaktır. Listeler teksir edilerek 
tilccarlara dağıtılacak, aynca Ticaret 
odası ve Zahire borsası salonlarında 
da birer tane açılacaktır. 

İntihabata, 15 Temmtudan itiba • 
ren ba§lanacaktır. 

Zabıtai Belediye Memurlan 
Henüz Maaf Alamadı 
Zabıta ve belediye mmıurlan idarei 

hususiyeden Emniyet müdürlüğü kad. 
rosuna alındıklarından henüz kadro 
da gelmediği için iki aydanberi maaş 
alamamaktadırlar. 

'MaWDrl*Wlli~~ 1't, 
valeııfıı biran' evvel g~f1ıli • 
auaunda DahJliye Bakanlıjma milra -
caatta bulunmuşlardır. 

Piyano Ve Frijiderler 
Nasıl Nakledilecek 

Firijer ve piyanolann sırt hamal· 
lan taraf mdan omuz üzerinde nakle. 
dildikleri görUlmUştUr. Belediye bu 
şekli bir nevi sırt hamallığı saydığı i. 
çin yasak etmigtir. 

Bu gibi eşyalar bundan sonra ancak 
mesafesi çok az olan yerlerde ve apar. 
tımana indirip çıkarma eeklinde nak. 
ledilebilecektir. 

Tiftik Toplanblan 
· Pazartesi Başlayor 
Buğday ve arpa ihracat maddeleri

mizin standardi işi bir hayli kolay • 
l&Ş'Qlış olduğundan dün tiftik için ih. 
zari mahiyette bir toplantı yapıL 

· mıştır. 
Asıl tiftik toplantılarına Pazarte • 

siden itibaren başlanacaktır. 

Süt F abrikalan 
Silt f abrlkalannın Beyoğlu ve Ka. 

dıköy kısmında kurulacak yerleri ee. 
bir pllnında gösterilecektir. BU hu • 
susta tetkikler yapılmaktadır. 

Üsküdar Ve Kadıköy 
Tramvaylannda Tenzilat 

Yapılmıyacak 
Bir sabah gazetesinin Uskiidar ve 

ha valisi tramvaylarmm tarifesinde 
bazı deği61Deler yapılacağı hakkında. 

ki ne§l'iyatmın ali.kadar makamlar ta 
rafından mevsimsiz olduğu söylen • 
mektedir. 

Buradaki tramvaylardan a·bonman 
şeklinden azami istifade edilmektedir. 
Ayrıca tenzil!t yapılmıyacaktır. 

Elektrik Ücretlerinin 
Tahsil Şekli Deiitecek 

Elektrik ücretlerinin Ankarad& ol· 
duğu gibi ıtehrimizde de aylık tahsili. 
ni temin maksadiyle tetkikler yapıl • 
maktadır. Karar Eyl(ilden itibaren 
tatbik mt>vkiine konacaktır. 

Bir Doçentimiz Tetkik 
Seyahatine Gidiyor 

Universite doçentlerinden bay 
Enver Ziya Aqiv tetkikat yapmak ilse 
re bucUn l"raasaya ~-

Bir Ço(JUk 

Son günlerde vilayet idarei hususiye 
bütçelerinde tasarruf yapılması dolayı. 
sile her yıl asılan çocuk bahçeleri ve 
çocuk kamplarının bu yıl açılması et.. 
rafında bazı deldikcdular çıkmıştır. 

Dört temmuzdan itibaren açılan ve 
faaliyete geçen çocuk kamplannm ka. 
patılacağı da bir aralık ileri sUriilmllt
tUr. Bu mesele etrafında alikadarlar. 
dan esaslı surette yaptığmuz arqtırma 
neticesinde bu haberin aslı olmadığım 
öğrendik. 

İstanbul kültilr direktörü bay Tev. 
f ik Kut kendisile görüşen bir arkadap. 
mıza dün şunları söylemiştir: 

Kam1f1.• 

Açıkta denize 
giren çocuklar 

Polisin elinden kurtulm 
çaresini nasıl bulmuşlar 

''- Çocuk kamptan dört temmuzdan 
itibaren faaliyete geçmiştir. Kampm 
kadrosu dört yüz ki§iliktir. Denizde yüzerken halin fecaa: 

Çocuk bahçeleri de eünden itibaren gören çocÜklar hemen sahile fır'. 
a~ı1111111'r. Yal~4J. bu ~ ~~ler,. daba lar ve Ahmet ile Refet rastgele 
~llıt~~ı,,MIJ!iflliml ~gtaJOD bıılarak ~ * idi~. ml,ıerdfr. 

Çocuk bahçelerinin ve kamplannm Yan çıplak ve yabancı paııtalonİa.F. 
kapanacaft, burada çalıpn ağretmen. li. eve gelen çocuklar, annelerl ~ 
lerin ücretsiz çalıpcağı hakkmdaki nq fmdan bir temias dövllldllkten 
riyat tamamile asılsızdır. karakol& göttlrWmUoler ve kendi el 

Çocuk kamptan ve bahçelerinin ~em biselerinl fs~erdir. 
lekete olan faydası gerek aıhat bala. Fakat polialer kendilerbıl hnm11dt 
mından gerekıe pedagoji bakımından suçuyla yakalamtflar, dUn de ~ 
bugün teıbit edilmit bulunmaktadır, aevkeqıü§lerdir. 

tstanbulda baflayan bu teşebbüs bir Müddeiumumilik goculdarm f 
çok villyetleıide de tatbik edilmekte. mümeyyiz olup olmadıkJarmm ....... ..., .. 
dir.,, için kendilerini adliye doktonma 

Tekke Neıriyabnı 
Toplamak için 

Konservatuvann tekke neıriyatmı top. 
lamaya karar verdiğini evvelce yazımı. 
tık. 

Bıı itle menuJ olmak Uzere iki ko. 
miı~on kurulmuıtur. Komisyonun biri 
CSnitmüzdeki lll1ı günü Konyaya hare. 
ket ederek tetkikat yapacaktır. 

Diğer komisyon da ıehrimizde çalı. 
ptaktır. 

Diploma Ocretleri 
Şimdiy.e .kadar liıe ve orta okul lclip. 

kaıalan ıçın pul bedelinden bqka ay. 
nca diploma ücreti de alınmakta idi. 

Bakanlık diploma tekillerini birkaç 
krtma •Yirmıttır. Talebe vı:u edene 
maroken karton yahut dtlz klğrt dip 
l~ alabileceklerdir. • 

M ıroken ve karton kapb diplomalar 
için bir fiyat konmuıtur. 

Erkek Öğretmen Okuluna 
Meccani Talebe 

Erkek öğretmen okuluna her yıl oL 
duğu gibi bu yıl da meccani yatılı ta. 
lthe alınacaktır. Bakanlık bu yılki ta.. 
le-be alımına dair bir tamim gönder. 
miıtir. 

Tamime göre öğretmen okulun~ ilk 
sır.ıfa orta okulu iyi ve pek iyi derece. 
de bitirmiı olanlar kabul edilecektir. 
Yine ikinci vı tıçllncil aıruflarma lise. 
lerln bu amıflannda pe'k iyi ve iyi de.. 
~ecede muvaffak olanlar almacaktır. 

ronmı Kültür Direktörü 
<_..~um ldlltUr direktarii bay Nqet 

Köse dün sabah ıeJırimise celmlftlr. 
Bay Neıet K8ie teJırimizde buı ktiltilr 
mtıeueselerini .aeserek tetkUder _yapa. 
CÜ.tu\ 

yene ettlrmiıtir. 
Çocuklar: 

- Amma le ha; çıplak geueek 
ğildlk ya! Elbette bulduğumuzu gt 
cektlk. Sonra tıln l~inde yaJıümnıd 
ta vardı. Biz hırsız değilis; 4flnelıs.i. 
dirler. 

o 

Sirkeci lıtaayonunda 
:Yıkılan Yerler 

Devlet Demiryollan idareld mr .. 
istasyonunun etnfım açmaia .... 
mJttır. 
Hazırlanan pllna. göre, i8tu)WL 

lia karakolu, lnzibat aubayllfr ft 
kAtipliğlıı bulunduju binalar vtlrırletill 
tan sonra sırf banliyö yolcuları 
bir kısım yapıl&caktır. 

Bundan bqka Sirkeci araba 
iakeleslnln yanında Çirkin bir mamiiı 
ra an.eden umumi bel& da lıal4ilrllt'1 
caktır. 

o 



edinin a~aldığı §BrB f arenin 
tirdiği tehlikelerden: 

odoku,, hastalı ı?!. •• 

Bir kö~ imamı 
vuruldu 

Katil, kızını isteyen on 
eektz yaeında bır genç 
Bl1ıll'*-111*-blllıBeJaıoak 

k&ylade otarua 11 ,...,,.,. Mtbmet, 
kir .... JllleJJalD ........... 
tüat imam - ..... NdcletmJtUr. 

Jıltlamtt 11d illi l'f'ft1 tmemm tir. 
ıuına ıstmJt, ,. bb' cWa daJa& nea-
4a bulunmq, imam )'ine teri ceY&p 
verlDce aralarmda kavga çdmıJftır. 

Mehmet itli' aralık tallalleumt çe.. 
lltrelc aı.t etmtt, kabahati lmlm 'fer. 
memektell lb&ret olalll imam..,..... 
Yldlll JnnUnlardan yeıe GHl oluü 
serllmJftlr. 
JJdılet bJr \'&k'& da JmtP Bolt&11ba. 

11 k6ylndı olmıqtur. 
Bu köyde oturan laha1:ıettlıı, bir 1&. 

nedenbert araları ı~ bulunan k&rlll 
HatlGl)'t, bal'lllP lllzeJ ,U.1 pgln • 
~ tdJff ttmffUr. 

Hatice, bundan IOJU'a bei'a1lıer yap.· 
mum tmk&nı olmactlfmı ~ce 
~ bıQlfml telterek b4lm 
dört yerlncıen yaraJamlt, mcmrm0t • 
ttlr. 

il 
Dr. lhlan Samı 

ı ifo .e paradfobutabklarmı nıtl 
...... lota .... aheaa tifo hap 
tmdtt. HIO tih..ııt Mllltl. ff• 

kel aı.blltr. Kaıtam IS &r. 

Umumi Harpte Ölen V • 
Y aralaaanlar 
Ne Kadar? 

Yılan lıiicıımııno 
uğrayan adam 
Mardin hastahanesinde 
muhakkak bir ölümdtn 

kurtanldı 
Mardin (HuaUll} 

- Jılardlnla LUdl. 
78 mahallelinden 
fakir oııu Yusuf, 
memleket butaha • 
iMii bapeJrim ve 
optratlrtı bay Sera· 
ftttin KtleniA Sok 
mu.affôl78tll •e 
1DJ..-U aalldüalesi 
...... muJııakkak 

bir aıu. telalikelia.. 
iden lmnuhııauttur. 

Hadile ıudm c T., ocaldumda p. 
btlD YUl\lf bir arabk au iemei• ait. 
mifdt. Orada 1,5 mette umaluğullda 

YI bilek Jııahnlıpıcla bellekli ldSf bit 
yılanla kıl'fllatmJI. Yılan anama Yu. 
tufan pplall bulwwı 111 ayaltftın bat 
patmallle parmak arumdan tokmuı 

•• b~cafr ....Sa Y111ufan feryadı 
tberlne hadise 1111h•l1fne kopil J'll'· 
dunc:dtır tarafıadan &ldtlrtllmutttır. 

Yuaufu ~ tedbJr olarak •Yalım bir ip
le bolmutlar n yılan sehlrine karp 
bir pauehlr olacalr dUıUncelile kilo. 
1erea lilt 1Prmlf1erdir. 

Yuıuf bir 11at IOlll'& hutabaneyt 

r.edrilmittir. Yurdun kıymetli batbc ... 

ldm " opentlrtl bay fetafetthi Xtıen 
haata,a dedlal Jllan aeromu veufre 

&lbl tıbbi tedbirler tatbik ederek ,..ar
llllfl& da Yuaufım ertni atin •i 'ba. 

catı kanıma ıs.dar filmit •• mldeein.. 
de llllCdat 1aU1J Obn1lftlll'• 

Yapılan mtldavat neticesinde Ptllk, 
•inlar, llir bUtiln tetemmDm halleri 
ıail olmut. fllms &fak parnülannm 

UsUDCBll kanıren bir tekl1 al. 
mumdaıı ııarmatıam ucu kellJmlt, bu 
mahak1ra1c eıtıın tehllkellııc!en turtuL 
lllllf ı01an Yıt1uf parmalmclaki ,_. ... ,.....,.. ........... ... 
irtittir. 

Aakerlik itleri 
Ualdltlar ..UMrW. ~: 

'OMMar .A.llıvWc tubeldHe b~ 
balmaa maıal a.y w .. u,ıe lllılt 
~ - Jdı lleylJ9 ltramlyetl 
tematma 12 Tenmıu 938 Salı ,umm. 
den ltlb&Nn lllilda yazılı tekilde ve 
tubede bqlanılacaktır. lr.dtbam \1e 

b.nllklıfl muctp olmamak umre ıu
dnde mtıracaat etmeleri ft Uo adet 
ftllka fot4fnlJ, maae l'tllll1 senetle. 
rJ.nl, nUfua hüviyet all.sılaıılarmı da 
birlikte ptlnne1er1 llb olunur. 

Jıllltacut lflnJeri: 12 Temaıua Sah 
maltl 111'bl.)'lara, 15 Temmuz 938 Cu· 
m& malill ...ta. 16 Temma 938 Ca • 
marte8l; 19 Temmuz 938 Salı ve ~ 
Temmus 938 Cuma gtınleri de tehlt 
yetlmleılne verilecektir. 

ineg6,de yeni bir resim sergisi 

lheget, (llliMll) - JlaJbvbda re.. 
lfm derlanell kapa•nı w llrkllfte 
JıUırlaDan re.im lllWll1 acıımıtıaı'. 
Set.W. tliWedllen bra1ralm, ... 
... ~ta~.,. .... 
aldlr. a.ıana tolana tiWolll" tll .. 
ldl~ 

·~---··~ ........ 

Fransa bisiklet tur 
ilk e t apt a Alman b iri n 
cı, ıtaıyan ikinc i g e ld 

Franaada yapılmakta olan (rnnaa 
blıiklot turu) yanf1an, bitUn dtinp 
taralındaa ••rakla takip edilmektedir. 

Bu )'U'lflll i1k etapmda Alman pm. 
plyonlamıdan Oberblclı: bldacl llSlJ&ll 
Aldo Bini Udııcl, HolaDClldr lllcSdtl

bmp da lflnel olmatJUdır. 

Venelerin bileğine bir onur bileıiği 

taktllmı ıatttrmektldlr. 

Bu akşam 
H anglp 

karşıl 
MilU ıUttt takummuı u..U. Siret 

fedoraıyonu tarafından buiraA 'blf1a.. 
nnda Ankarıda bfltUA mmtalıalarm 
ittirakile ttnlp tdlllalt ......... 
de ıalipleria bu hafta fllarimbde 
~haber~ 

Bu Üfllll Tüllm atadmda Alt 21 
de yapılacak olan bu mlaablhlarJa 
hem merüldara So......., llhada 
ılrmedllimb miDI ~ 
hem de adUI takı-~ ib .. 
ıı alan lttWatlan • .,,11 .. 11 imlllna ... 
dJmlt olmlJnmdıır. 

Serbeıt ıOtet ıeJdindt yapılacak 
ola.o:ı ba ~ ptfallftDJari. 
... .,w4e ........ ıeJ,icek olaa 
P'ta1tn4l:vab ru.tfledne 1ratp pek cid
di •e ..,.. lııir ı.uıtbk mllsab11rus 
yapdni~· 

Bu, ~ara lıtirak edecek pela. 
Jiftlllar t& kateıori berinde ~· 
maJdactir. "1nları fl57Jece taaaU edeW. .... 

ı - JIUlt talam .ıemen1•a, * - 938 ~ ........ ,... 
n, 

1.-l'edna.,._.....,....._ ....... 
il ...... ,.,._ lirtfllllı ... 

lardar: 
Kilo llWt taJam e1eman1atı 
56 HU.1' S-11t, AMnltıo 
61 Yapr, .Alitmt 
HWık 
71 4d ...... ,.. 
fi llılUAla,_ 

17 ~-..... * Go1ılıa•• • ..,.,t .......... ,... 
..... ~ .... l) 

güreşler 
hl i n lar 
• cak 

Celil (Aııkanl) 
1...n(Teldadal) 
Hllqla (Amla,a) 
...... Aı..et (lıtaabal) 
M11abla1-' bil Üflm .. t aa • 

Japdaoaldlr. 
................... atld)ı-1 

da ..... •cWa ,.m•ı• 'lıir .. ,.. 
tlftlautt*. .......... -- ... ,,.._,OMI aU&-et mlllbebları lau .,_. 
ili .... yaptsnlacüta'· 

lzmitteki deniz yanşlarına 
nailJ mdllebilecek 

1 -~·· iılmleri ~ arta. 
dqlaıo tO t.mu 1938 tariJWlıda ts. 
mitte ya .... k Denia Y8l1llana ... 
kem~ Jatlhap ~· 
~ ._. •at 9 da lıılralt.e W. 

kit ~·. treıale ciclllectilnden 1"a 
~ Hayd&rp&ea ~ lna. 
*•~ .-urmnu. Nalll HOnaclaa 
1lll6lıil almalan rica olUDID'. 1.- J'eq.rl, Riza Suerl, • l:ftal, 

lfoiıaat Vamık ae.ıı, fflkmtt 
~fut Ter.cb, Klmll ._, 
alıl IUa, Salt Wlhattla. Nuri Bo. -• - ı..1-11 Denli k1lp1erbWi Jttl. 
nld De~ olu hmlt dtDt& 71. 
i1lkftm tôSp etmeıı: llUfenler treli 
.,.. ftpatclaa tltlfade edebll~Jdetdlt. 
........ ftparll 8lbllı ..at a • ...., 
hw 1'4ltn1111adq kalbeat ft ... 
... .....a mab•Jllne,.,.... 
tir. Ymlluıa-Mc ft ..,,, .. .,. 
nıdllt1ımr. ,.... .... ~ ....... 

lla.flul11ıtaa Jnıh~
--- mı•1t1r .. 111M1•. ........ ..,il'~-,,--



dö-Bir Jandarmanın 
vüldüğü iddia edilen 

Dutluktaki h8dise 
mahkemede 

Geçen pazar gilnil Kenan ve Muıta. 
fa Nuri alc1ında ilci memurun cı· 
leri Edirnebpı dutluğuna gitmişler, 
orada Kemal adında birisinin bahçC$i. 
ne tnilaaade almadan girerek rastgele 
dutları ıilkmcyc başlamışlardır. 
• Bu hali gören Kemal karısı Nuriye 
ıle yanlarına gelmiş ve hemen bahçe. 
:en çıkmalarını söylemiştir. Fakat ka-

dışarı çıkan Recep, ellerine kelepçe 
takılırken: 

- Allah belbını versin, şimdiye ka. 
dar belki 30 defa mahkemeye çıktım, 
ama hepsinde beraet ettim, bu dört ay 
bana on beş sene gibi tesir etti. Yazık, 
işte sabıkalı olup çıktık, diye söyleni. 
yor, dostu ıda bir taraftan kendisini tc. 
sclliyc çalışıyordu. 

Sıhhat Raporunda Yapılan 
Tahrifat 

Suvarimiz 
Reyhaniyede 

(Usta tarafı l incicü3) 
du. Belediye önündeki meydanda ge. 
çit resmi yapı'l.dr. Ve asker takviyeli 
alayın kumandanı Albay ŞU.krtl Ka.. 
natır ile Reytıaniyeye dUn ge1mlı o • 
lan Tunuslu n1§ancr taburunun ku • 
manda.nınr selimladı. 

Antakya. bafkonsoloswnuz ve parti 
reisi ve erkanı bu merasimde hazır 
bulundular. 

Reyhaniye ba§tanba~a donanmıştır. 
Buradaki manzara !akendenın ve An· 
takyanınkinden farldr ve daha pito. 
reskti. 

Köylü kadınlar çift arabaları Uze. 
rinde çok çeşitli frapan renkte elbise. 
lerle nazarı dikkati çekiyordu. 

Albay kasabaya girerken kurulan 
takln önünde siyaha bürtinmüt mini. 
mini bir Tilrk çocuğu tarafmdan kar. 

ınlar ehemmiyet vcrmemiJ, kocalan. 
n.ın mUhim phıiyctlcr olduklarını, ilc
rı , .. urerck bahçeden r1kmamakta ısrar 
et · ı :ıı lllıı erdir. Kemal ve karısı da Mevla. Sultanahmette oturan Cemal adında eıla.ndı. 

20 senenin matemini temsil eden bu 
~ane jandarma karakoluna müracaatla 

emen bahçdden çıkarrlmalarım rica 
ctmiılerdir. 

Bunun Uzerine Beşir ve Fehmi adın
da iki jandarma bahçeye giderek, ka. 
dtnla1:1 karakola gctirmiı, bir zabıt tut
mak ıstemişlerdir 

İşte bu sırada, 
0

karakol kapısına bir 
~omobil yanaşmıı, içinden Mustafa 

uri ile komiser Kenan çıkarak kara. 
kcla dalmışlar ve kendilerini tanıttıktan 
ıonra aevcelcrinin ne hakla karakola 
getiriJ:iiklerini sormuşlardır. 
t Az. •onra karakola gelen üniformalı 
smaıl adında bir arkadaş1an da Kenan 
~c Mustafa Nuri tarafından çıkmış, 
~an~arma Fehmiyi tokatlarkon Kenan 
a Ja~darmanın ellerinden tutmuştur. 
Aslıyc ikinci ceza mahkemesi dün bu 

davaya bakarak şahit karakol kuman. 
danı onbaıı Al!eddini clin1cdi. Davacı 
ınevk·· d :N • un e bahçe aahibi Kt-nal, karısı 

unye ve J'anda Feh • bul d nna mı unu. 
yor u. lımail Kenan da suçlu mcvkiin 
de idiler. Onbaşı AlAcıddin: • 

.. - Mezaı '.fa kadar gitmittiın. D8. 
nuştc karakeılda kalabalık varldı; ıor. 

dum hadiseyi anlattılar. Bu ıırada ka. 
pıya bir otomobil yanaıtı. Mustafa 

.. Nuri ile Xcnan çıkarak karakola &irdi.. 
.,. . ....._ a.tame dolnl reaa,. •: 

- Sen bizim yilkaek: ailelerimizi ne 
hakla karakola getirdin, diye bağırdı; 
kilfretti. Mustafa Nuri de: 

- Seni tevkif ettirip hakkın:ia mu. 
amele yaptıracağım, dedi. Sonra bmail 
geldi. Jandarma Fchminin üstüne atr. 
larak kendisini tokatladı, dövdü. 

Suçlular §ahidin ifadesine itiraz et. 

tiler, tsmail: 
- Be{l Fehmiyi ldövmedim, sadece 

kadınlara söylediği ''ne korkuyorsu
nuz, karakolda yer var beraber yata. 
rız,, sözlerine kızarak kendisine bir to. 
kat attım. Ayni umanda iki de düğ. 
ınesi çözüktU, dedi. Suçlu vekilleri şa· 
bitlerin çağrılmasını iıteldi. Duruşma 
bu talep kabul edilerek baıka bir güne 
bırakıldı. 

Bir idam Talebi 
Patihte Haydar mahallesinde bir ay 

kadar evvel bir cinayet işlenmi§, Ab. 
dullah adında bir hamal, arkadaıının 
karısı ve kendi dostu Haticeyi, bir ge. 
ce Yarısı kulübelerinin 1 apıltlU kıra. 
rak elinde bir kama ile içeri dalrmt ve 
kadını s yerinden yaralayarak öldilr • 
ınıüıtü. 

Katil Abdullahın 7 inci sorıu b:ıkim 
liğinde yapılan ıorguau bitirilmi~. 450 
inci maddeye göre idam isteği ile du. 
ruırnası )ıpıhnak Uzcre e'Vt'akı ağır 
~za rnahkcmeaine gönderilmiıtir. 

Muhakemeye buıünlcrde başlana. 
taktır, Suçlu suçunu itiraf etmiştir. 

On Be, Yatındaki Zorba 
Mahkum Oldu 

Birkaç gün evvel Bakırk6ydc bir ya. 
ralama hadisesi olmuı. l S yaşında kü. 
çük bir ~orba dostunu kıskandığı 22 
yatında saılhaddin adında bir arkada. 
şını bıça,kla yaralamıştı. Küçük Recep 
bu arada kendisini tutmak istiyen po. 
lislere de bıçak çekmiı: 

- Yaklaımayın. yakarım ha! diye 
61Um tehditleri 1&vunnuıtu. 

Recep dün sabah asliye dördüncü 
ceza gıahkemcainde muhakeme olun. 
_., w euçu tabit &örülerek 3 ay 26 
ela mUddetle hapse mahkum edilmiı

tlr. 
Karardan IOllra miltcessir bir halde 

birisi, postahaneye memur olmak iste
miş ve evrakını tamamlamak üzere be. 
lcdiye doktorluğundan rapor almıştır. 

Cemal aldığı raporda hasta olduğu 
yazıldığını görünce bunu Yeni camide 
daktiloluk yaapn Murada götürmüş, 
ve hasta olmadığı şeklinde tahrifat yap 
tırarak emniyet dircktörlilğünc vermiş. 
tir. 

Neticede i~ meydana çıkını§, suçlular 
ağır ceza mahkemesinde muhakeme 
altına alınmıılar ve dun de duruşmala. 
rına başlanmııtır. 

Murad inkSr etmi~, Cemal de Mu. 
radın listünc atmıştır. Muhakeme ıahit 
celbi için talik olunmuıtur. 

Çalınan Ayı Postu 
Gazlıçeşmcde oturan lsmail ile Kad. 

riyc adında bir kadın, Dır ayı postu 
çalmak suçundan 2 inci sulh ceza mah. 
kcmesine vcrllıni§lerdir. 

Suçlular inkAr etmişler; fakat ayı 

postunun lamailin evinde bulunması 

göz önüne alınarak hakkında tevkif 
karan verilmiştir. 

Kadriye serbest bırakılmış, 

mtiddeiumumiliğc yollanmıştır. 

evrak 

(-:--_K_ıs_a_h_ab_e_r_le_r_) 
• Jatanbul .UmrOk batmOdOrıoıa lıf~ya. 

ha~esine haziran 938 ayı lclnde 1288 ev. 
rak gelmiş, 3021 tahlJl yapılruııtır. 

• Ankara gıimrilk jşlerl müdür munlnl 
Bay F.mln Kcrçln dün Ankıırndnn şchrlml
%C gelmiştir. 

• Deniz Ticaret MüdllrlüAil deniz ,.csal. 
Undckl ıııltllslyc1crl kontrol edecektir. 

• Bulgaristan ''c Jlom:ınyndnn göcınen 
nakliyatına bu ay sonunda başlanacaktır. 
lskAn umum mfidfirlü~il bu maksatla Türk 
,.e ecnebi vapur acenteleri arıısında bir 
münakasa acnu~tır. Munnknsa ayın 14 iln
de yapılrcnktır. 

• SEYAHAT acenlaları memleketimiz.. 
den A,·rupaya 11rup hnlınde seyahat ede· 
cckler icln proaramlnr hazırlamıştır. Tu. 
ring klÜP le n cmleket ve şehir dahilinde 
geziler ıcin tcşebbllse girişmiştir. 

• LEHISTAN'da acılncnk Lenberg ser· 
ıtslne titccarlanmızın da iştiraki için Ti· 
caret Odasına sergi tarafından mürnc:ınt 
edilmiştir. Sergi 3-18 EyUUe kadar devam 
edecektir. 

• ANKARA radyo fstas)onunun inşaatı 

t:ımnmcn bitmek fiıeredlr. Teo;is:ıt on bet 
ıone kadar Narla tararından teslim alına 
caktır. 

• CNl\'ERSITE kampları, imtihanların 
bazı foklillt'lcrde ı:ıec kalması yfiıünden 
a)·nl zamanda yapılamıyacak ve kamplar 
Oç devreye a:rrılmıştır. Birinci devre ya. 
rın bilecek, bir knç giln sonrn dn ikinci 
devre haşlıyarnktır. 

• M \ TBA.\ işe ileri blr!IAI, emekli mes
lckda~ıarına :>ardım için bir mfisamere 
hazırlnmıştır. 6 AAııstos gecesi Sarnyhur· 
nu p:ırk gazinosunda 3•npılacak olan hu 
müc;amere J::nrden parti programında 
daM mO~ahaknlnrı ve mllll oyunlar var· 

dır. 
• ~ll'llAClnl.ERlN nakll)ah için va • 

rur bulunamadığı elhctlo nnkil işleri hu 
!lene geri kalmıştır. \•apur lcin 14 1 em· 
nıuıdn bir m{innkn n yapılac::ıktır. 

• ELEJ\TlllKldnrec;i şehrin sirıdiyc kn 
dar t'lcklrlk hulunınıyan ı;l."mtlerinde ıec;f. 
ıuıt vnnrnni111 knrar \'ermiştir. 

• I"l\llNO:\(' me) danının nçılmosında 
yerin doldıırulnrak yOkseltilmesine karar 
verllmic;lir. Ynlcl" hanı öniincleki yııya kal 
dırımı da iki, üc metre grri alınacaktır. 

,-----.--~ 
1 Alemdar Smemaaı 

IKl FiLM 
Ro:z; Mari 

T CJITQ K ı:z;ı 
. 

küçük Türk kızı Türk kumandanının 
kasa.baya ayak baamasiyle bitlikte 
mateminden ayrılarak albeyaz elbi· 
sesilc ve büyük bir heyecanla krtaata 
hoegeldin etti. Yavrucağız temsil etti. 
ği rolün kutsi tesiri altında hilı-:,'iir 
hüngür ağlıyordu. Bütün hazır bul~ 
nanları da ağlattı. Çerkca kardeşle. 
rin nun elbiseleri manzaraya başka. 
bir ahenk ilave ediyordu. Süvarileri. 
miz çok muntazam geçtiler ve dakika. 
larca alkışlandılar. 

Fransız kıtasının kumandanr, Al • 
bayımız ve subaylarımız ee;ref ine bir 
öğle yemeği verdi. Yemekte kadehler 
Atatürkün sıhhatine ve iki ordunun 
§erefine kaldırıldı. 
DJğer taraftan Halkevl tarafından 

da bir )''t!mek verilmiş ve bu yemek. 
te süvari kıtamızı bir subay temsil et. 
miştir. Bu yemek te çok samlnıt ol. 
muştur. 

Çok kalır ve tazyik gören Reyhani. 
yelilerin sevinci hudutsuzdur. Şu an. 
da, meydanlarda ve Halkevinin ön.Un· 
de davullar çalınmakta ve millt oyun. 
lar oynanmaktadır. Albay Şükrü Ka.. 
natlı Reyhaniyeden ayrılmadan önce, 
Halkevini, hükfunet dairesini ve bele. 
diyeyi ziyaret etmiatir. Bayram yarın,. 
aqama kadar deva~ edecek ve ıecıe: 
bir fener alayı tertip olunacaktır. 

ANT.AKYADA.Kt FENER AI...A.n 
Antakya, 8 (A.A.) - DUn gece An.. 

takyada muhtetem bir fener alayı 
~~P edilmif}tir. Alay, konsoloshane. 
mızın ve ordu mümessillerimizin ika· 
metgahınrn önünde uzun uzun dur • 
~uş, bavta muzika olduğu halde la. 
~-klAl ınarvr ve diğer miJU marelar. 
~ylenmiş ve Büyük Şef Atatürk için 
tükenmez sıhhat ve saadet temenni 
leri tekrar edilmi§tir. Halk sabahl~ 
kadar eğlenmiştir. Havaya f aaıla.sız 
fişekler atılmı~. 

BU GECEK.1 ZİYAFET 
Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu A. 

jansının hususi muha'birl bildiriyor: 
Halle Partisi Ba§kanr Abdülgani 

yarın akpın ordu §erefine büyUk bi; 
ziyafet \•erecektir. Zf yafette delege 
Albay Kole'dcn ba§ka. Fransrz ordu. 
sunun diğer mümessilleri de hazır 
bulunacaktır. 

ZEK1 HATAYDAN AYRILDI 
Antakya, 8 (A.A.) - Zeki Ar:zusl 

Hataydan çıkmı§tır. Halebe gittiği 
söyleniyor. 
PAR1S ErÇ1M1ZE Gö!\1DER1LEN 

MEKTUP 
Parfs, 8 (A.A.) - Fran!IZ. Türle 

Parlamento G rupu Reiııi Botıutro 

80ll Hatay anlapnası Uzerine Tllrki 
y~nin Paris Büyük elçisine aşağıda: 
kı mektubu göndermiştir: 

''Riyaset etmekle müftclıir bulun -
duğum Fransa .. Tilrıdye Parlamento 
gurupu - ki iki memleket ara.smdaki 
asırdide dostluğun ihyasını kendisi. 
ne .v~zife edinmi§tir - Uatay mese. 
lesının hallinden dolayı bılha.ssa me. 
sut tur. 

~arşılaenn bütun me§ru menfaat. 
len hc~aba katan bu tarzı hal Fran· 
s.ız .• Türk dostluğunun kati bir deli. 
le...iır. 

Parlbıento gurupu, iki büyük 
Cumhuriyetimiz arasında bugün mev. 
cut olan samimt mUnasebetlerden de 
daha samimi münasebetlere erieile. 
ceğini Umit eder ve Türkiye Cumhu. 
riyeti hakkındaki derin dostluk his
lerimizin teminatını Reislcllmhur A. 
tatUr.k'e lbllğını' za.tialinf.zden dile. 
rim.,, 

Türk-İngiliz 
kredi anlaşması 

Avam Kamarasındaki müzakere lehimizde 
tezahürata vesile oldu 

1'ürkiqenin Akdenizdeki mevkii 
ehemmiyetle yô.dedildi 

İngiltere hUkfl.meti ile aramızda ak· 
tedilen son kredi anlaşmasının Avam 
Kamarasında 2 nci kITaeti, itiraza uğ. 
ramadığı gibi İngiliz maliye nuırmm 
ve her siyast cepheden İngiliz me:bus
lannın Türkiye lehine samimi tezahU. 
ratta bulunmasına vesile olmuştur. 

Kredi layihası, okunurken, birçok 
mebuslar, hUkfiineU bu anlaşmadan 
dolayı tebrik etmişlerdir. 

Maliye Nazın Sir Con Simon, Tür. 
kiye 'bUkO.meti ile yapılan anl~ma. 
lann mahiyetini anlatm13 ve Türk • 
lngiliz dostluğuna dair 3\1 sözleri söy. 
lemigtir: 

"Tilrkiye ile lngilterenin dostlu
ğu, esaslı ııurette sağlamla§tırıl. 

ml§tır. Her iki memleketin de, en 
bUyUk gayesi sulhtl muhafazadır. 
Anlatmamız dolayısiyle Türkiye. 

ye temin edeceğimiz levazım, bizim 
mUdafaa ihtiyaçlarımıza tesir eL 
miyecektir. Yani Türkiyeye temin 
edeceğimiz malzeme bizim silfilı. 
lanma progn.mımızr geçiktirmiye. 
cek ve ası~ haleldar etmlyecektir. 

Türkiye hUkfiincti, memleketinin 
iktısa.di hayatını şayanı dikkat te· 
rakkiler arzeden blr surette orga. 
nize etmiş bulunmaktadır. Bundan 
baeka, Türkiyenin dahili mali vazi. 
yeti de memnuniyet vericidir. 

İngiltere hükfımeti, mali \'e iktı. 
sadi miln~batımızı Türkiye ile ol. 
duğu gibi diğer ecnebi memleket. 
lerle de ilerletmGilin şayanı nrzu 
olduğunu gözönUnde tutmaktadır.,, 
Bir vakitler lçşi Hükfunetinin Ha· 

riciye müsteşarlığını yapmış olan lş. 
çi Partisi mUme.ssili Dolton, demiştir 

ki: 
.. - TUrld3'9 )(llletler Cemlyq&J. 

nia aadık bası oldufu için, anlaş. 
ma liyihsına itiraz etmiyorum. 
TUrkiye Şarkt Akdenizde başlıca 

d~vletlerdcn biridir. Onun için Tür. 
kıyenin doetluğunu, ilerisi için te. 
mln etmek ayrıca bir ehemmiyeti 
hafulir. Zira, Garbi Akdeniz.de, 
Britanya lmparatorluğu yavaş ya. 
vaş sıra harici bırakılıyor. Bu me. 
sel ede hilkfuneti çok iyi bir tedbir. 
le hareket etmiı görüyorum. Umit 
ediyoruz ki, müşterek emniyet sis. 
temine mUzaheret.e hazır diğer 

memleketlerle de nyni surette an • 
taşmalar yapılsın. 

Anlaşmanın istinat ettiği siyase. 
Un lehınd yim. Bu siynsct, anladı.. 
ğıma g re harp olduğu zaman ken., 
dilerıyl dost veya müttefik olabil. 
memiz ihtim.nli mevcut bulunan 
memle'· tlere müı.ahcrettir.,, 

Liberal Pnrti, Türk • İngiliz an • 
laşmo.sına mUzahcrct etm~. ve Hü • 
kO.met Partisi de umumiyetle kabul 
ettikten bllljka, başka bir memleketi 
tarnfmdan ('konomik nUf uza marws 
kalabllecek Şarki Avrupa. ve diğ~ 
Balkan mcmlckeUerinc yardımda bu. 
lunmağı ileri stirmUştilr. 

işçi Pnrtisiıı?en, Tom Conson, Jn. 
glltereden lenun edilecek silfilılarm 

bir harp vukuunda İngiltere aleyhine 
kullamlmamas! hususunda bir imadll 
bulunmakla beraber, anlaımıa lAyiha..ı 
sım lt bul etmiştir. 

- Tnyms ve Nıcyuz ~onil.l'dan """\ 

llUGCN KALKACAK VAPURI.~R 
Saat Vapurun adı Gittiği yol 
18 lhrtın Dnrtın 
14 Bursa M d 
20 

u nnya 
Saadet Bandına& 

15 UJ rn Ayvalık 

GELECEK YAPVRl.A'R 
12.30 
10 
19.05 
19.0:i 

G 30 
9.30 

Ak u 
Dursa 
Kocaeli 
1'ny)ar 
S aclet 
Anafnrtn 

lLAN 
F tılı lcr ınd n: 

ADET 

Kor deniz 
Bartın 

l\lud n)a 
l\ludnm a 
B:ındırma 

Mcr ıa 

ı Hamur yuğurma a mahsus SOO kilo. 
hık hamur lcknesI. 

1 4 be ·gfrlik motor. 
1 Demir kasıı. 

50 Ekmek pa~n ı. 

2 Bc)glr, biri 8 '):ışında 
ya larınd:ı. 

Yuknrıda l azılı hcş kalemden ih ret eş. 
')a Koc:ımustnf pa :ı cadde inde 274 
1ı fırında 12 • 7 _ 938 günn snat 12 d >"
halli mczkClrdn bilrnüza:rcdc snlılnra ~ ::; 
olunur. (2Gl03) 

Er.~k .~ırsızl~ğzna çıkan çocuk 

Bulun hır evi soydu 
Kumkapıda oturan 13 yaşında Şa. 

ban adında bir çocuk, dUn Unkapanm.. 
daki bahç~lerden erik çalmağa gitm' 
fakat erik yerine koskoca bir evi 80 ış, muştur. y. 

Şa~an yakalanarak adliyeye sevke
~llmıg, f~ı mUmeyyiz olup olın:ıdr. 
~mı~ tayıni için adliye doktoru Salih 
Hişıme muayene ettirilmietir. 

KUçük Şaban yaptığı işi gözleri 
hazdan parlayarak ve gururla bir ar. 
kadaşımıza ~öyle anlabnı§lır: 

dU: Ben kunduracı çıraklığı yapıyor. 
· Ahmet isminde bir arkadaşım 

kandırdı. Dün i§ime gitmed' K k ım. um. 
apı~a~_?nkapamruı gezmeğe geldim. 

Vakıt ogleııdi, karnım da acıkmıştı. 
Baktım, büyük bir bostan içinde erik 
kays ~ ı • ı agıı an dolu. Hemen bostanın 
tahta~rdesinden atladım, ve ağaçla. 
:ın bırıne çıkarak karnımı doyurma· 
g~ başladım. Bu sırada gözüm yanda. 
kı evin penceresine ilişti. Odada elbi. 
se1er, çamaeırlarla masanın ve bir 
konsolun üzerinde saat gibi birçok gil. 
zel §eyler gözUme ilisti. Param yoktu. 
Dayanamadım. Şunlardan birkaçını a. 
laymı da satayım, dedim. Görünürde 
evde de kimse yoktu. İlkönce ağaçtan 
pencereye atlamak istedim, olmadı. 

Ağaçtan yere indim ve bahçe kapısı. 
na biraz dayanınca açtım. Ta31ıga gi· 
rer girmez orada 'bulunan bir çift a. 
yakkabıyı bellıne aokarak odaya geç. 



Step ıssızlığın•, Avrupadakt emrivaki bD
tDo katlyetlle aksedemedlğlnden, Vasmus, 

Dml llere kapılmıştı ! 'l ••• 
Kıltiüaımmt111"6 !O Nwn 1916 

Cla di14fii.kten ve General Taw.. 
aend; la~ getirildikten 
aonn:ıki MJ/hada, B~hrden ça. 
locın ıo.ooo 1çişiJi.k Britanyalı • 
HintU kuwet'le ds mücade"le t>e 

aonm, bu mücadele Myle aürüp 
giderktm, 1!J18 8ene8i kıfı gelip 
çattı. 1918 8etıesinin Te~ni.sıatıi 
orlalaMna doğnı lrM& ateplerinin 
t8MZ14ğına A vnıpadan kara ha. 
'ber'ler ak8etti; Almanya, aman 
düemi§ti, artık orada Kayzer 
Yoktu. Nihai oo/er beklenirken, 
nihai mcıg'1übiyet!,.. Vilhelm 
VMmus, bUtün o zmnmıa kadar. 
ki e?Uğinin boşuna gittiğini dü· 
#ünerek, yerindi: 

Fakat, umumi harbin bitmesine 
rağmen, Vil\ıelm Vasmusun ayaklan. 
dmnlf bulunduğu İran kabileleri, dö. 
VUp devam etmek isteğindeydiler; 
eald konsolos, onlara sonuna kadar 
mUHheret etmlg, .. Siz, yalnız benim 
Cievletime ve mUttefiklerime mÜayyen 
menfaatler mukabilinde yardım et • 
mif bulunuyorsunuz; İngilizler aley. 
hiııe faaliyet göstermekle, ayni m • 
manda onlara karşı kendi istiklalini· 
zf korumuş oluyorsunuz; çilnkU, !ngL 
lizlerin maksadı, sizin memleketinizi 
lrendisiqe müstemleke yapmaktır. 

Halbuki, bizim, sizin toprağınmia gö. 
zlmrttz yoktur!,, v.s. demi§tl. Umumi 
harp bittiğine göre Almanya ve mut. 
Wlklerl, harbettikleri devletlerle har. 
be devamdan vaz.geçıniglerse, bu, bir 
kere ayaklanan kabileleri bağlamıyor
du; Şeyhler, hazırlanan muahedena. 
aıelerl kendilerirJi bağlayıcı mahiyet. 
br saymıyorlardı. Cenubt İranlılar, 
hndı iatikl~tterini korumak yolunda 
haliyt'te devam etmekte mus~ılar. 

XabUe Şeyhleri, ''Almanlann Llv. 
nıuıi,, ~ şöyle diyorlardı: 

- Seın, ibiu boyuna vaatlerde bp.. 
lbııdul\, "'zafer, er geç bizim tarafı • 

nındadır. Kayzcr, yeryüzündeki bil -
tün hükümdarlardan Ustlindür !,, de • 
din; sonunda., iş aksine döndü. Buna 
rağmen biz sana vaadlerini yerine ge. 
tiremediğinden dolayı takaza etmiyo. 
nız. Ancak, biz kendi hesabımıza İn· 
gilizlerle uğraemaya devam etmek is. 
tediğimize göre, sen şimdi de bizim. 
le beraber kalmalısın Ancak bu suret. 
ledir ki, bi?.e karşı hakikaten dost ot. 
duğunu isbat etmiş olabilirsin! 

Vilhelm Vasmus, oralarda yaptığı 
tahrikft.t faaliyetinde devletini resmen 
temsil ediyordu. Resmi hiç bir sıfatı 
haiz değildi. Bu itibarla, İngilizlerle 
uğraşmakta musır Cenubi İran yerli· 
lerine gene akıl öğreterek, onları ida. 
reden geri kalmıyabilirdi; bunda si • 
yasi bir mahzur yoktu. Ve gerçi şimdi 
doğrudan doğruya İranlılar hesabına 
faaliyet gösterir vaziyetinde buluna • 
caktı, ama dolayısiyle gene memleke. 
ti hesabına da hareket etmiş sayıla • 
maz mıydı? Hele harbi kazandıkları, 
için Almanlar!n şimdi büsbütün düş. 
man kesildikleri İngiltercye az, ~k 
zarar getirecek mevzii bir faaliyete iş· 
tirak etmekle, .• bu faaliyete iştirake 

devamla? 

Böyle düşünen Vilhelm Vasmus, 
kabile Şeyhlerine şu cevabı verdi: 

- Peki ta; burada kalıyorum; gene 
. eskisi gibi sizinle çalı§acağım! 

Bu aralık, - 1919 senesinin Şubat 
ayında - İngiliz piyade kıtaları Ko. 
lonya şehrine girip yerleşeli 2 aya 
varmıştı; Almanya, ordusunu dağıt • 
~ştı. Böyle olduğu halde, işte Cenu. 
bt Iranda zerre kadar teslimiyet gös. 
t!erilmiyor, Britanya fırkaları sefer • 
ber halde, mliteyakkiz bulunarak, o. 
ralatda İngiltere menfaatini konımak 
için bekle§iyoilardı. Yer yer çarpış • 
malar olarak, İngiliz ordusu, yer yer 
yUrUyUşler yapıyor, atesi bastırıcı 

faaliyette daima tetik bulunarak, ye. 
rinde rahat edemiyordu. 

Çin ~önüllüleri Şanqha-
1Ja taarruzda bulundular 
Japonlar Sarınehrin şimalinde 

Toky.o 8 (A.A.) D:mıei ajansı bil- ' 
diriyor: 

Cepheden alınan malUmata göre, 
Janıinin cenubunda Japonlar, Çinlileri 
takip etmeğe muvaff akiyetle !devam 
etmektedirler. Japonlar takipten elli 
kilomtrelik bir cephede Çin latalan 
ilzcriride ıiddetli bir tazyik icra etmek 
tc ve Sarı nehrin §imal sabitine yak. 
lapnaktadırlar. 

Honıkong 8 (A.A.) - Evvelki gün 
10 düıman harp gemisi mQtemadi su
rette Yangtse nehri sahiline Matang 
Jraklerini bombardıman etmiılerdir. 

Bunu müteakip bin kadar Japon aske
ri, zrmlı küçük motörlerle sahile çık •. 
maya teşebbüs eylemişlerıe de gemile. 
rin sahile yaklaımaıı üzerine Çin ba-
taryalan derhal ateı açnuılar ve bun. 
!ardan sekizini batınnıılardrr. Diğer 

iki motör hemen derhal unklatarak 
semilerine varmıılardır. 

SelAnlk sergisine 
iştira:~ edeceğiz 

Ankara 8 {Telefonla) - Onümüz. 
deki eylul ayı içinde açılacak olan Bel
grad Selinik beynelmilel panayırlanna 
memleketimizin de ittiraki resmen ta. 
karrür etmit ve icap eden hazırlıklar 

baılamıştır. . 
Aynca bu seneki İzmir fuanna Ital. 

yanla.rın da ittirak edeceği ve bundan 
böyle açılacak beynelmilel İzmir fua
rına ittirak etmek üzere Almany.wdan 
bir heyetin gelerek bmiri ziyaret ede. 
ceği haber verilmektedir. 

Suriye ile ticaret 
mUzakerelerl 

Hongkong 8 (A.A.) - Çiangkoçv- Ankara 8 (Telefonla) - iktısat Ve. 
ten de vukua gelen hava muharebesin. klletinden haber verildiğine göre, bu 
de Çin tayyareleri, 3 Japon tayyaresini gün Türk.cfiste Suriye ile olan ticari 
iiltUnnUıler, Matanga civarında bir milnaaebetlerimiz hakkııida Ankarada 
CJUıman harp gemisini batırmıılar ve bulunan Fransız delegelerile fikir te. 

Gazetecilik 
mesleği 

.(Usta yanı 1 incide) 

bir al'ukat., bir doktor itJn de söyle
nebilir. Zira bir mualllm de bir ta. 
raftan re~nı.i ,.azıtesJnJ yapmakla ~ 
raber <liğer taraftan bir gUn bir ga.. 

zeteye yazı yazabilir. Memurlar, a-
vukatlar, doktorlar, bunlara benzer 

diğer meslek mensupları da bö7le
dlr. HattA bir dc\"Jet adamı resmi va
zifesini terketmcden bir gün, yahut 
zaman zaman gazetecilik yapabJlir. 
Nitekim A \TUpada yalnız nazırlar 

gibi devlet adamlarının değil, hazan 
devlet reJslerJnln bile imzalan ile ga
zetelerde ,.e mecmualarda makale
Jer neşrettikleri görülmektedir. 
Şu halde münhasıran gazeteciliği 

kendilerine meslek yapmış olanlar 
ayni zamanda diğer meslekler hesa
bına da çnhşıyorlar demek olmaz 
mı? 

Gazeteciler türlü türlü meslek er. 
baplarını, hattA hJç mesle~ti olmayan 
bfrt.nkmı kimseleri alAkalandıran 

yeni bilgileri Te yeni hAdil'clerl par
ça parça şuradan, buradan alırlar. 

Sonra bunları oku:rucuların en zi. 
yade dikkatine çarpacak bir şekilde 
arzetmeke çalışırlar. Her meslek 
ve sanatın erbabı gazetelerde kendi 
işlerine yarayacak cihetleri ararlar 
ve buhırlar. Memleketin münevver 
tabakn<ıı gnzet~lcrdckl parça parça 
malfimatı, gttndellk hAdlselerJ topla
yarak hamur yaparlar, kendi umu
mi bilgileri ne karşıta.,tırarak tşler
Jer. 

EfkArıumumlye için bunlardan 
neticeler, prensipler çıkarmağa çalı
şırlar. 

Gazetecilerin bu suretle topladık· 

lan fikirler arasında deTlet işi ile 

hJç aUlkası bulunmayan cihetler ol

dnb"lt gibi, tabii olarak, deTJet ve 

mlllet :işlerine cloğnıdan doğruya te
mas e<lcn cihetler de bulunur. 

Şu h'lde gazetecilerin meşgul ol. 
duldan fikirler ve mevzular bakı

mından muhtelit meslekler arasında 

gazeteciliğin mevldlnJ tayin edebil

mek istenilirse bunun en doğru bir 

ifadesi "meslekler arasında müşte

rek bir hudut mıntak.ası" olur. 

Bundan dolayı totaliter rejim de
nilen usul ile idare edilen memle
ketlerde gazetecilik tamamlle umu. 
mi hJzmet cümlesinden saplmıştır. 

Rn noktadan kontrol sistemi kurul· 
muştur. Diğer demokrat rejimlerde 
ise kanunlar ile muayyen hudutlar 
dairesinde serbest bir usule bağlan
mıştır. Bizim Rasm Blrlijti Kanunu 
be iki rejim arasında orta bir yol 
tutmuş olarak sayılablllr. 

ASIM US 

iktısat vekili 
dün geldi 

Pazar günü trmit kimya fabrikası

nın temelatma merasiminde hazır bu. 
lunacak olan İktısat Vekili bay Şakir 
Kesebir dün sabah Ankaradan ıehri. 

mize gelmiştir. 

Bay Şakir Kcsebir istasyonda iktısa
di daire imirleri ve ldostlan tarafından 
karşılanmıştır. 

Bay Şakir Kescbir bu aktam tzmite 
hareket edecektir. 

öğrenildiğine göre, tktıaat Vekili 
tzmirden dönüşünde yerli mallar aer. 
gisi ile de alakadar olarak bu hususta 
izahat istiyecektir. 

• -,---111•ır.-r..00:CllllllUIDlldüllal •iiilii•-........... .-- .. 
H u La Montagne .. .. 
U Chamonlks - Mont - Blanc :: .. .. 

iki gemi de yangın çıkartmııtardır. Çin atiıi yapılmıı ve Türkiye ile Suriye 
Hler, bu muharebe esnasında bjr tay- arasında ticari ve i~ıaadi münaBCbct· 
yare kaybetmişlerdir. lerin inkişafını temine hizmet edecek 
Hongkooı 8 (A.A.) - Çin gönüllü. bir anlatma yapılması imldnları araı. 

leri efradı, Şanghaya tiddetli bir mu. tmlmıştır. Bundan başka Lehistan ile 
kabil taarruzlda bulunmuıtur. Şangha- mevcut anlaşmanın ticari münasebet. 
yın garbindeki yaabncı imtiyazlı mın. terimizin daha genit bir mikyasta inki. 
takalarda oturanlar, top seslerini bariz tafmı temin· edecek tadilit yapılması 
lıılır surette ifltmltJerdir. Japon mümes.. huıuaunda cereyan eden görüşmeler 
1111.t lll1d1d ttrfyctf ortaya koyacak , müsbet bir neticeye ulaştınlmı§ bulun 
olan bu taarrua haberini gizlemeye ça- 'ı maktakhr. Yakın bir zamanda anla!tJla. 

l 
!i .. .. . . .. .. .. .. 
:: 

Birinci sınıf Otel Berlvaj sa
kin bir meyklde bUytlk bahçesl, I 
tenis mahallt ve garajı vardır. 
Pansiyon 10 franktan itibaren. 

lıtmaktadır, · ıım imzalanacağı söylenmektedir. 

.. . . .. .. .. .. .. .. 
ı: .. 
:: .. .. .. 
~= .. .. .. .. .. 

CHAMONiX 1 
=:~e,~~f anc Otelleri u . . 

, 'I , ••••grıı;•-=r-..:::::m•••t• ı =n::-•::m::: 

Filistindeki kanh hadiseler 
Bır yahudi kadını bir Arap otobüsüne bomba 

attı. Olü ve yaralılar var 

ispanya Cumhuriyeti ile 

Ticaret anlaşması 
imzalandı 

Ankara 8 (Telefonla) - İspanya 

cumhuriyeti ile ticaret ve tediye anlat. 
malan dün imzalanmıştır. Bu anlaşma 
eaaslanna göre Tilrk ihracat bedelinin 
yüzde 20 si serbest !döviz olarak öde. 
necektir. Byna mukabil İspanya genel 
ithalat rejimi kararnamesinden istifade 
egilerek İspanyaya vaki olacak her tür 
lü ithalatrmız serbest olacaktır. AnlaJ
ma 15 temmuz 938 tarihinden muteber 
olacaktır. 

--o--
Tilrkof's memurları arasında 

Veni tayinler 
Ankara 8 (Telefo}'lla) - Türkofüı 

memurları arasında yeni bir nakil ve 
tayin kararnamesi hazırlanmıştır, biL 
diriyorum: 

lstanbul Türkofis müdürlüğüne iz. 
mir Türkofis müqürü Cemal Ziya, İs. 
tanbul Türkofis müdürü Suphi Ziya 
Özbckkan Londra konseyiyeliğine 

Londra konseyiyesi Mahmut Uluer 
Mersin Türkofis müdürlüğüne Mersin 
Türkofis müdürlüğüne, Mersin Türk
ofis müdürü merkeze nakledilıni§, İs
tanbul Türk.ofis muaviolerinden Fuad 
İnal Roma konseyliğine Roma konseye. 
si Halil Mitat Karagülle merkeze nak. 
ledilmit Bombay ataşesi Turhan Baray 
İskenderiyeye, Tokyo konseyliği ilga 
e'dilmiş konseyimiz Reşad merkeze nak
ledilmiştir. İzmir Türkofis müdürlü. 
ğüne Rahmi vekalet ederektir. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Filistinin bil 
mühim noktaları lngiliz lataatı 
fından iggal edilmig bulunmaktadıl'

Hayfada askeri devriyeler so 
laroa mütemadiyen dolaşmaktadır· 

Yafada dUnkü Ml.diseler U 
protestolar devam eylemektedir. Bit 
çarpışma. esnasında bir İngiliz po 
memuru brçakla yaralanmıştır. 

Nasırada müsel18.h bir çete Yah~ 
di i§çilerin kampını tahrip etmi~ 
Bir takııide bir yolcu öldürlilmüş~ ı.ı' 
yolcu da ağır surette yaralanmıştır· 

Kudüs, 8 (A.A.) - Bu sabah Yaf• 
kapısı civarında bir Arap otobüsün' 
atılan bir bombadan Uç yolcu ölmiltı 
on beş yolcu yaralanmıştır. Bu sui -
kastr yapan bir Yahudi kadınla ilÔ 
erkek tevkif edilmiştir. 

Hayfa, 8 (A.A.) - Saffıharp krU
vazörU Rcpulse, Hayf aya gelmiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Avam kama. 
rasında Makdonald, sonbaharda yeni 
bir liva gönderilinceye kadar Mısır • 
dan gidecek olan iki taburun Filis • 
tinde kalacağını söylemiş ve gunlaı1 
ilave etmiştir: 

··nün akşam yüksek komiserden 
aldığım bir haberde, Hayfada vazl· 
yetin sakin fakat gergin olduğu bil. 
dirilmektedir. 

Yün ipekli makinelan hakkmd 

Ankara 8 (Telefonla) - Dokuma ve 
ya halı tezgahlannın ihtiyaçlannı kar. 
ıılamak için getirilecek olan tıtreicb.. 
garın imaline mahsus yün ipliği makine 
lerinin teıviki sanayi kanunun bahş. 

ettiği muafiyetlerden istifade etmeleri 
tktısat Vekfiletinee kabul edilmiştir. 

ingllterenln en gUzel köşesi hangisidir? 
Bu suale verilecek ye~Ane cevap : 

Dev on et Cornouılles 
Britanyaya karşı in~& edilen ve aynJ evsafı haiz olan bu a ıı 

Kumlu pl!Jların cenneti olup yükseklerdeki güzelliğin timsalidir. Bu 
yer çiçekler ve zengin otlaklar mem leketldir. Tuhaf Adetler memle
ketidir. Kaybolmuş bir dünyanın hatırasıdır. Mazinin şiirle tatlr edil
miş bir memleketidir. Velhasıl tanınacak ve orada yemek yenecek hir 
memlekettir. 

b F L I T daima OLDURUR ! 
u ....... ,...,. ... ,. ......... •m• .. ---

.. IUll.... Gılılı, Ytrffdl Hu 1 • 

Sayın muşterilerinıe 
1935 aeneaindenberi müstakilen sahibi bulunduğum 

Kaıımpatada Tersane kıtlaıı kartıaında "DOCRU iŞ,, o· 
dun ve kömür deposuna muhterem mÜ§terilerimden gör
mÜ§ olduğum alaka ve yakınlıklarından cesaret alarak bu 
sefer birçok fedakarlık ve üzüntülerle celbine muvaffak 
olduğum en kuru ve temiz odun ve kömürü herkesten da
ha ucuz sattığımı bir daha sayın müşterilerime bildirir ve 
kendi menfaatleri hesabına bir kere olaun teıriflerini rica 
ederim. 



. İstanbul Belediyesi İlanları 
scncUk nıulıam.mcn tık teminatı 

kirası 
ütü' 

Yenlhllde deniz cihetinde lklncl kat· 
ta 78 N. oda 3 senedir. 240 

aİ. Çapada Saraç doğan mahallesinde Ye-
u. ntçeşme sokağında 12/8 N. ev (939 

dtı 

e 

Mayıs sonuna kadar), 60 4,50 
Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı 

ayrı kiraya verilmek uzere acık artır maya konulmuştur. Şartnamesi leva. 
zım mUclUrl\lğUnde görUleb\lir. t~tekl\ ler hizalarında gösterilen ilk teminat 

makbuz \'eya mektublyle beraber 18. 7 - 938 pazartesi günü saat 11 de 
Dalmf EncUmende bulunmalıdırlar. (B.) (4111) 

ırno Illr kilosunun 
muhnmmcn bedeli Cinsi 

5500 35 Kuruş Zeytin tanesi 
7840 50 Zeytinyağı 

2G200 33 ., Sabun 
8010 8 : SGda 

Belediye hasta.haneleriyle mUess eselerine lUzumu olan Ye yuknrdn 
miktarıarlyle muhammen bedelleri yazılr zeytin tanesi vesaire kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksi ıtme 11 - 7 - 938 pazartesi günü saat 
11 de Dalmt Encümende yapılacaktır. Şartnamesi. levazım mUdürlüğünde 
SörUiebiltr. lsteklller 2490 N. Ir kanunda yazılı vesika ve 1134 lira 89 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ektublyle beraber teklif mektuplarım 
havı kapalı zarflarını yukarda yazılr gUnde saat 10 da Dalmt Encilmene 
vcrıneıtdirler. Bu saatten sonra veri Iecek zarflar kabul olunmaz. 

(t.) (3833) 

O uncu 1şlctmo Mil<lürliiğün<len: 
Yeni mesai saatleri mUnasebetfy le ve 11.7.1938 gUnUnden itibaren ye

nı bir lş'nra kadar 15 numaralı katar Yeştlköyden her sabah saat 7,25 ye
rine aaat 7.13 de knlkacak ve tstanbu la saat 8,02 yerine saat 7,50 de vara
caktır. 

Yine ayni tarihten ıttbarcn 32 numaralı katar lstanbuldan her glln 
saat 14,00 Yerine 14,15 de kalkacak ve K. Çekmeceye U,48 yerine 15,03 de 
varacaktır. 

d 39 numaralı katar da K. Çekmeceden her gUn saat 15,05 yerine 16,10 
a kalkacak ve tstanbula saat 15,57 de varacaktır. 

Yenı cep tarifesi bastırılmıyacağ ından elde bulunan Banllyö katarları 
cep tarifelerinin bu tadll!t datı•ıınc\P tashihi rica olunur. (4283) 

Kurun gazetesinin 2 ve 4 •ı emm uz tarih it nUshalarlyle 18 - 7 - 938 gll
nU saat 15,30 da satın alınacağı blld1 rllen 21 kalem elektrik telinin ayni 
gUn saat ll de Sirkecide 9 işletme bl nasında mUnakaeaya konacaJı allka
dar ara tcbllğ olunur. (4.220) 

Pendik Belediyesi od en: 
Pendik belediyesince yeni yaptırılan pllj Uç sene müddetle kiralana

caktır. Senelik muhammen kira bede 11 200 liradır. 25 • 6 - 938 tarihinden 
9 • 7 • 938 tarihine kadar 15 gUn mUd detle açık arttırmaya konmuştur. 1-
hnlel katlyesl 9 • 7 • 938 Cumartesi gUnU saat 11 de icra edtlecektlr. Art
tırmaya iştirak etmek için% 7,5 muvakkat teminat makbuzu ibrazı mec
burıdi r. Talip olanlar yukarda yazılı gün ve saatte Pendik belediy

1
esin:o 

lllUteşekkll dalmt encUmende ve fazla malQmat aımak ve şartnamey g r
rnek isteyenler her gün belediye reis llğine mürncaatıarı tıAn olunuc'~194 ) 

Kütahya Beledlyesloden: 
11 ın 250. 350 beygir kuv-

Delediyemiz elektlrlk aantıralın ın takvlyes ç tU bir adet buhar ma.-
l'etlnde mUstamel ve pek az kullanılmış olmak şar Aelternatörü lle 220 • 
kin Bu makineler 
3 

ası veya dizel motöril alınacaktır. b i kuvvetlertle mütenasip :o Volt 50 frekans akuple yukarıda yazılıtö;:!: makineleri olanların Be. 
o nıası tercih edtıtr. Bu evsafta satıl ık ıno ( 4213) 
ledlyonıize hemen müracaatları. 

- M. M. V?,k.!!2}J1~2ı~!:!zıerlna alt 988 
1485 sayılı kanuna göre ea ş k Uzere havaleleri Ziraat Bankasınca 

~ıh ikramiyelerinin tevzttne başlama ö derilmek uzeredlr. Bu yıl savaş sa
kranııye tevzii komisyonları emrine : n para miktarı aşağıda g6sterfl. 
katıartyle şehit öksüzlerine isabet e en 

rntşur. (4178) 
~reco 

ı 

2 
3 
4 
6 
e 

..... 

Türk 

Subaf 
Ltra Ka. 

204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

ER 
Lira 

102 
81 
61 
40 
20 
20 
19 

Hava 

Ku. 
25 
80 
35 
90 
45 
25 
81 Bir şehidin öksUzlerlne 

Kurumu 

Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 

Bü ük ikramiye 50.000 Liradır . • unL baıtk•: 15.000. 12.000. ıo.ooo liralık ikramiyelerle 

20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya iıtirak etmek ıure-

tile .U de talihinin ,•deneyiniz .. 

{10.000 ve 
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fstanbulVakıf larD/rek~(;rlüğ# ilanlar 
Semtl ve mahallesi 

Unkapanr, Vskübi 

EyUp, Babahaydar 
Unkapanr, Yavuzerslnan 
Fatih, Altay 
J{umkapı Çadırcı Ahmot celebi 

'.Arpa Emlnt 
Araba meydanı 
FeYzlpaşa. 

Dallpaşn yokuşu 

l\u, t:iU 

51-53 

7-D 

1 

Mercnndn 
Çarşanba. 

Pastırmacı hanı ıctndc 20, 21, 33, 34 
Cebeci başı 

Daynhntun BUyük yen\ han orta kattn 

" ... .. 
Kocamustafapaşa Yldln 
J:<~ylip, Camllkeblr Kalrnclerhnne 
Dayahatun, Valdehnnı Mescit altında 
Çarşıda Allpaşa han orta katta 
Clbnll. Scfcrllcoz iskele 
Çarı;;rdn. Zlncirllhan Ust katta ~ 
Uahçeknpıda 4 Uncu Yakıf hanın Lirin rl katında 
Balıkpnzarı, Ahlçelebl Soğancılar 

,. .. .. " 
Babıali ~allı mescit 
l"nkapanı 

Yavuzerslnan 
Langa, KAtlp Kasım 
Mahmutpaşa Sultan odaları 

Beyazıt 

Eyüp, Camtlkeblr 
Kumkapı, Ta,·aşi SUlcymanağa 
Şehremini Denizaptal 
Sultanhnmamı 

Çarşanba. Cebcclbaşı 

Yusufpaşa 

Çarşıda .. 

" 
Aziziye 
Pnpaszado 
Ayazma 
Taşçılar 

Simkeşhanı altında 

lskcle 
Çeşme 

Top kapı 
Sakaçeşmesl 

Cami altında 
Haseki 
Perdahçı han 
Ağa 

LUtfullab 

Sahaflar Bedestan kapısın da 
- Muhafazacılar 

.. 
" .. .. .. 

Şchzadebaşı Camcı Alt 
Çolebl oğlu Alft.eddln 
Kum kapı 
Kocamustafapaşa 

Zeyrek 
Çelebl oğlu Alteddin 
Balat 
;Jı:yUp 
Beyazıt 

Eynp, Camllkeblr 

· Yorgancılar 
Hazırcılar 

Tahmis 
Taşçılar 

Mektep 
Hoca Attar 
Kuşçular 

Sultan ceşmesl 
Babn Haydar 
Yahni kapan 
Bostnn iskelesi 

s1 
20 
63 

60-62 
21 

5 
7-9 
22 
30 
11 

25-69 
55-16 
20-28 

213 
84 
11 

n-89 
21-8 

41 
840-298 

36-4 
174 

26 
53 

61-53 
37-89 

22 
22 
19 

6 
92 

78-1 
14 

6 
188 

32-33 
4 

16 
6 

_.,; 

CJn l 

Muhammen aylı~ 
Iıirn Kur. 

Ahmet Buharı barem ve 40 00 
seıa.mlık dairesi. 
Mustafa Ef. Tekke odaları. 
Papnszade cami mahalli. 
Altay camit ve bnhcosi. 
Çadırcı Ahmet celebi camii. 

( 4) odn 
Mescit !cinde ilk oda. 
Oda .. 
ÖlcsUzce hatip camii 
Cnml mahaııt 
Oda .. 

" ( 2) .. .. 
Cami altında dilkkttn. 

" .. .. 
DUkkft.n 
DUkkAn ve UstUnde oda. 
DUkkt\n 
Cami altında dUkkt\n .. .. .. 
DUkkA.n .. 
Baraka dUkkAn 
DUkkA.n 
Mektep nıtında dUkkAıt .. .. .. 

" 
CamekQnlı kUcUk dUkkAn .. 

" 
Arsa .. .. .. .. .. 
Mektep arsası 
Arsa 
Moktep altrnda bol1rum 
Mihrişah imareti 

8 
9 
8 
7 

9 
5 
5 
4 
5 
3 
3 
8 
3 
2 

16 
16 
16 
10 
10 

5 
5 
4 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

'4 00 
·4 00 
3 00 
3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
5 00 
2 00 
3 00 
2 50 
2 50 
2 00 
2 00 

15 00 
8 00 
4 00 
3 00 
2 00 
2 50 

00 
no 
o~ 

ro oo 

Yukarıda yazılı mahaller 939 se nesl Mayıs sonuna kadar pazarlıkla klrayn vertleceğlnden ıstekUJer 12 
Temmuz 938 Salt gUnU saat on bire kadar Çcnberlltnştn İstanbul Vakıflar BaşmUdUrlilğUnde Vakıf Akarlar ka

lemine gelmeleri (4315) 

IKllDIMU3>A11!A 
CAN KUQTAQlll 

. ... 

• 
~- - -
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IJ ( > n 11 ~ o 1 ~ r ı iş ! et m esi Müdür 1 ü ğü n den: 

izrnir ilave postası 
Her hafta: Pazartesi günleri saat 16 da lstanbuldan kalkarak tz. 

mire uğrayıp Pire'ye gitmek ve Pirc'den perşembe, !zmirden cumartesi 

günleri kalkarak !stanbula dönmek üzere İstanbul ile İzmir arasında 

2 inci Pôsta ihdas edilmiştir. Bu postada İzmir yolcularına Mersin yo. 

lu postalarına mahsus olan ucuz navlun tarifesi tatbik edilmektedir. 

A~entalarımıza müracaat olunması 

• _. HER AKŞA V1 • • 

•Taksim Belediye bahçesinde 

ô ~T 
Ve 

Nezahatül Bağdadi Bedriye Ahmet 
Büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor. Pazar günleri saz ıaat 17,30 

da başlrl"'. Tel. 43776 

•~ Harbiyede u Bahçesi .._ 
1 

Münhasıran 

i :. Nurel tin 'in 
Yaz konserleri için açılıyor 

lLK KONSER 
10 Temmuz Pazar ak§anu Saat tam 9,30 da 

Tel.42344 

-
BAYANLAR f • 
Dudaklarınızın istedi~i 

_rujları sizin içi n bulduk 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imar ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Dö:ap:aj Oteli kiraya veriliyor 
Adalar Malmüdürliiğünden: 

Scınli :\Ialıallcsl Sokağı Cinsi Oda nu~unrası 

B üylikada Yalı Altmordu Dölılp lAJ 2 - 10 
Oteli 11-16 

19- 21 

H er odanın 
m uhammen icarı 

30 
40 
35 

22, 26, 27, 31 10 
Yukarıda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilece ktir. 2 Temmuz 193R 

t arihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. lsteklil eriıı 

% 7,5 pey akçeleriyle her gün Büyük adadaki Malmüdürlüğ·üne müracaat. 1 

larr. (421G) ! 
Milli Saraylar Müdürlüğünden: j 

1 

1 - Milli saraylar müs tahdemle ri için yapılacak yüz kırk takım resmi 
1 

e lbisenin şartnamesine ve meYcut nü nıunelcrine uygun olarak imali açık ı 

eksiltmeye konulmuştur. 1 

:ı - Eksiltme gününe kadar "Pazardan başka her gün" Saraylar Mii· 
dilrrnı,;u kalemine müracaat edecek o !anlar me\·eut nümuneleri göre bile
cekler T'e şartnameden bedelsiz olarak birer nüslıa alabileceklerdir. 

3 -Açık eksiltme Temmuzun on ikinci Salı günü saat on beşte Dolma. 
bahçede Saraylar Müdürlüğü binasın ıla yapıla<'aktrr. 

4 - Muvaklrnt t<'minat yüz alt mrş lir:ırlır. Bu paranın eksiltmenin 
yapılacağı vakitten bir saat evveline kadar mal sandığrna yatırılmış ve 
makbuzunun eksiltme heyetine veril miş olması H\.zmıdır. (3839) 

• y ye en 
Temmuzun 12 inci salı günü akşamı BOGAZDA 

ilk mehtap 
En yüksek san'at~arımız Bay 
meşhur attin 

Saz heyeti olarak: 

alemi 
n Safiye bestekAr 

Pınarın iştirakile 

Kemani SADi ve NECATI Udi CEVDET klarne t ŞEREF 
piyanist PEVZi 

Okuyucuı ar: 
NUHi HALiL, HAFIZ YAŞAR, SUAT,Bayan RADiFE, 
SUZAN ve Küçük SAFiY~ 

5az heyetini hamil bulunan "71,, No. lu vapurumuz K öprüden 21.15 de hare· 
:etle Y eniköye kadar RUMELİ yakasını t akiben Beykoza gidecek ve orada 
.3.45 e kadar mehtap alemini yaşatacaktır. 
3oğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak ed ecekler için RUMELt ve A NA
)OLU iskelele rine uğrayarak Köprüye gelecek olan 74 ve 66 No. lu vapurlarımız 
1 :ı Köprüden 21.20 ve 21.25 de hareketle 71 No. lu vapurumuzun iskele ve sanca
"ında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve piya sa önünde sayın halkımıza en 
ıüsait bir noktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 a kadar mehtabın en büyük 
:ıfasını ihya edecektir ... 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye 
:·itmek İsteyenler. için Büyükderede ayrı bir vapur temin edilmiştir. 

FiYATLAR: 
71 No. da 100 kuruş, 7 4 ve 66 da 50 kuruştur, 
Paso ve kart abonomanlar muteber değildir. 
Fazla tafsilat el ilanlarındadır. 

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,SOO 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Banllasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
'Julunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
~ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 " 4 

" 
250 

" 
1,000 " 40 

" 100 
" 

4,000 " 100 
" 50 

" 
5,000 " 120 

" 
40 

" 
4,800 " 160 

" 20 
" 

3,200 " 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN A.ŞAGI DOŞ

W.IYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihler in

de ';ekilecektir. 

~bfüi ASJ.:Y US Ne§ri.;at müdürU Refik A. Sevengn 
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Paslı iğne 
Paslanmış bulunan iğneler, bununla 

dikilecek şeyleri yalnız kirletmekle kal. 
mazlar, ayni zamanda yırtar ve deler. 
ler Kolayhkla paslanabilen iğnelerdeki 
pasları gidermek için iğnenin paslı u • 
cunu birkaç defa bir sabuna batırıp çı. 
karmak kafidir. 

Pas derhal gider, iğne temizlenmiş 

olur . 

Sütü Taşırmamak İçin 
Süt, tôkim edilmiş olmak için kay. 

natılmak Hizımdır. Fakat süt bu esna. 
da ta15abilir: ta~mnk ihtimali de çok de. 
fa kaynamaktan fedakarlığı icap etti • 
rir. Halbuki sütün kaynama esnasında 
taşmasına mani olmaktan daha kolay 
hiç bir şey yoktur. 

Süte, kaynamadan e\•vel ufak bir ka. 
şık toz şeker ilave ederseniz, maksat 
tamamen hasıl olur. siit de rahat rahat 
kaynar. 

Ucuz Bir Frij ider 
Havaların bu kadar sıcak ve bunaltı. 

cı olduğu bir sırada muhtelif yiyecek 
ve içccekleri.n serin kalmaları bir zaru. 
rettir. F.:ğcr buz dolabınız. fijideriniz 
yoksa mesela hrrhangi bir kap veya 
tencere içindeki bir yemeği veya süt 
vesaireyi serinde bulundurmanın çare. 
leri vardır. 

Bunun için: 
1 - Serinde bulundurulacak şeyi bir 

kaba ve tercihan cam V<'ya porselen bir 
kaba koyunuz. 

2 - Bu kabı içinde su bulunan daha 
geniş bir kaba oturtunuz. 

3 - Bunun iizerini de temiz bir saksı 
ile kapatınız. 

4 - Bu suretle saksının altında.ki su. 
yun tebahhuru harareti dii~ürür ve ka. 
fi bir serinlik hasıl olur. Eğer saksının 
üzerini hariçten de arada sırada ıslatır. 
samz netiC'edPn N'k memnun olacaksı. 
nız. 

Y em eklerde Dip Tutmanın 
Önüne Nasıl Geçilir ? 

Yemeklerde dip tutma.c;ı (tencere di. 
bi), pek nadiren \'aki olmaz. Halbuki 
bunun önüne geçmek o kadar kolaydır 
ki, şimdiye kadar bilinmediğine hem a. 
cırnak, hem de şaşmak yerindedir. 

Tencere dibini tutması mümkün ve 
muhtemel olan hallerde tencere ateşte 
iken kapağın üzerine bir miktar su dök. 
mck, dip tutmasını önler. 

Filhakika, tencerenin içinde hasıl o. 
lan buhar, kapağa temas edince bunun 
üzet·inde su bulunmasından dolayı w. 
bahhur ederek tekrar tencerenin için" 
düşer. Terıccre içinieki suyun bu ~urct. 
le hep dibe dii5fflesi yemeğin dibe ya. 
prnmasına \'C \'anmasıt'n marıi o1vr 

-

1 
1 

1 

...._. -~. f:::wn::&i!!:::::W 1 

Sıcaic u tülerdcn Hasıl 
0 1an Sarılık 

P ek kızgın Utü ile ütü\cuen kumaşlar 
üzcrin<le hi<; de hoş olmıyan sarı leke 
hasıl olm. Bu lekeler, çok inatçıdır ve 
kolaylıkla c:ıkmak bilml'z. Bir de bun. 
lann ('n göze göriincçek yerlerde hasıl 
olabilmesi. işi bü::.bütün cansıkıcı bir 
hale getirir. 

Bunlara nasıl manı olmalı? 
Şüphe yok ki. en iyi çare, bu nevi 

lekelerin hu~ulüne meydan vermemek. 
tir. 

Fal:at oır det a hıısıl olduktan sonra 
çare yine mevcuttur: 

Bir miktar Boraks alınız. suda erili. 
niz. Bunun la lekeyi siliniz ve sildiğiniz 
yer kuruyun<'aya kadar üzerinde bir 
bez bulunmak şartiyle ütülcyiniz. 

Lekenin c:ıktığını görec<>ksiniz. 

Şişeler O zerindeki 
Etiketle r 

Şişelerin üzerinde bulunan etiketleri 
kolaylıkla çık armak için e\'\'ela bu eti. 
ketleri ıslatınız, ~onra da bir ale\'e tu. 
tunuz. Alev etiketi yapıştıran zamkı e. 
ritir; bu suretle etiket kolaylıkla şişe. 
den ayrılır. 

Sayfiyelerde elbise hu susunda eski 

tekelliif kalmadı. Herkes istediği cibi 

giyinmek istiyor. Bu modeldeki elbise, 

deniz l'T'evsi:ni renginde b1.r pantalon 

kınnm 1:-'r '•liı"t ve plajlarda giymc1c 

için larrT•ı ve dnm::..h bir mantadon 

ibarettir. 
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Haftalık KURUN ilavesi 

No. 180 Cumarteat, 9 - 7 - 938 Par11aız verU ·r 

ikiden sonra ne yapmalı? imiş 
· Yazan Osman Cemal Kaygılı 

~ıimdl de bu meeele ortaya çıktı: 
ık iden 10nra ne yapmalı! imi§! 
hce liDlarda gevelenmeye bqlıyan 

bı: 30l'gU)'U timdi de gueteıer dillerine 
:ıcblar. Bug0n, yamı Derde iae ayni 
:.eleye dair radyoda konferanalar, 

ı . i: ~uldar. monologlar ballar· 
ilden IOlll'& yapacak it mi yok aca. 

l: : ~ Juuı, Tammnı gilntı bir lı:mara 
~. :.up ..ıt arpacı kumruau gibi dilfiln. 
n <'!de vakit geçirmez a... 

ikiden IODl'a, kalk ulzlm, biraz ps, 
biraa dıoJae, blru hava al, bira& bot 
ma nura, gU.rel ln8an yUzll gör! Atla 
Bmin&ıtlnden bir tramvay veya bir oto. 
111118 de uan töyle lıılecldiyelı:öyilne, 
lılulaia, Bebeğe, Jatinye,e dojru. .. 

Oralarda denizlere, kırlara, ormanla. 
n ve tabiatln btıtün gbelHklerine ba. 
b büa bir parça gtid1Jı, gönltln açıl. 
..... Bira& denlae gir, blru konıda, or. 
••nda dolat; altı a.y iDi baw.smı, gL 
...... Qm altlarında bamlapnı, uyq. 
... olan yl)cgdUne biras kan, can, çe. 
.udlt plalnl ikiden eonra daireleri 
..,..,. ettllene gidip de herkes evinde. 
ti at davar' uuma bpuamı, yahut 
.. lilarlD bavum kahvelerinde pinekle. 
81n! diye bunu yapmaddar ya! 

Tann, dilnyayı kurarken fatanbula 
lllr bqb glbelllkler vermill8 bunu llD'f 
.... n,tl için defil, blru ela latan • 
llalma lglnde oturan bahtlJU' kullum 
.~ P* lllta iti lfbelllklerden faJdalaL 

- dlJe wnnlttlr. 
Tnn De Babrköy, Yeoilköye, Florya. 

ıa gidip plme kaç paradır anki T tn. 
..... ya1nıS puar glbılerl birbiri kuca. 
lmda. birbiri mtmda gider gibi bura. 
lua gltmelll lgln bir mecburiyet yok ,., 

Blll'aJua haftanm öteki gOıılerlnde 
te ml8 gibi, bal gibi ve rahat rahat gL 
-, pllııeblllr. Saat ikiden llODI'& ak. 
.... kadar, &ıUmtlade daha bir yıl 
1V. Bu mtklclet loinde ln8an daha böıy. 
1e ·nerelere gidip gelemez ki! 

Ama dlyeeekalnia ki her gUıı bByle L 
lılden 10nra fatanbuJun gilal JVlerl 
ban, bfs kepçe doJaenıaya para mı 
dayanır? . 

Ben deme demiYonım ki her gtln 
.~den eonra mutlaka gezmefe, tosmL 
ıa punr. . 
. ar kere usune, ve oldukça ldllfetll 
... puar pmneeindell IODra pazar. 
tıllll telr:rv gemıefe hacet )'Oktur. o • 

.... ikiden llOlll'& bPll bpJI evlnbe gt. 

.... , AJlah M verdJJ119 Jemelfnlsl ,.., 

......... - ... bir taratma pldJlp 
~~ ._,. JUpllp ... 1lal w ..... 

ı-
Edebiyat 1 

Şiir ve fikir 
Y•un: Sadri Eıtem 

Şiiri ayn, fikri ayn bir Alem olarak 
dilfündljUmüs saman hudutlamu pck
aıa tayin edebiliyoruz. Fakat flirle fik· 
ri yaayana cetiriDce itiraf edeyim ki 
ben dojacak manzaradan korkuyorum. 
Buaıı karpma midesi bozuk bir adamın 
rilyuma bendyen livhalar dUiliyor 
buan manzum bir hendese kitabı sahi • 
felerini 6nilme açıyor, kih kut cmltılan

nı, bahar rilz&lrlannı andıran ftsılblar 
ku1aldanmm kapnından damla dmıla 

unyor. 
llir, mabemai olan kelimeleri fikir

den tecrit edemedikçe onun muaiki cibi 
yalnıa hlalerin dili oJmaama imkAn yok· 
tur. Ham maddesi fikrin blıbı elan ke
limeyi ltllyerek, ondan bir mimari vi1 -
cuda ıetiren unatklnn '"ben fikri in • 
JrAr ediyorum. ben fikir taylemlyecejim, 
bir bahar rtbcln pbi esecellm. bir 
kut pbi cmlda,acalım,. demesi bir 
Jlayale, muhale buretteii bqlra neyi i. 
fac1e eder? 

Ben aanatklnn kelimeden nefre • 
tini. fikirden korkmuı sebebini pcW& 
anhJOl'UID. Şairin ....... çıkan keli • 
meler muhtna itibuile çok defa inaaaı 
tibindirecek pldldeclir. Beylik hU • 
Tlyetaiz pylerdir. Bu herkeain mab • 
lan fildrdkJerle, kelimelerle yaprlacak 
terkip malseme uata ve yaratacı adamın 
elinde delilH ıerçekten fena fC1 olur. 
Bu kattı manırara ku)ısmda lnanm kut 
oJmau, veyahut büar rüscln pbi fısıl
daması elbette tercih olunur. 

Fakat imanı kup veya bear rizgi
nna bememeje 1nkeden hia aaaatk&n 
kutWI Ye bebar manzaraJarmdan dalla 
lJ)tidal bir hale anketmek demektir. 

Bu kadar buit, bu kadar i~clalye 
indikten IODra cGnl kutlan ormanda 
dinlemek bir tiir kitabı okumaktan da • 
ha cibel ve daha faydalı olur. Kupan 
,erine İeçen bir tiir kltabmı ben ne W. 
1eyiaı pek anlaJUlllJorum. 

Kııtu kat diye mualldyi musiki diye, 
tiiri filr diye kabul etmek bana daha Y• 
rinde bir hareket 16rllnilyor. 

• • • 
Şiiri &Wen tecrit edeceiim .Uye. 

... ..... ...... pıen ...... belld 
__ , ... ,, .. ,,,..) 

nlr, hem kendinizi dln18nbııa. . 
Sah günü kendini&l okumaya verir. 

alnla. Memlekette bu kadar guete, mec. 
mua, kitap çıkıyor. Korkmayın, merak 
etmeyin, bunlar alal yormaa. Ve yorma. 
dan sime hem birçok faydalı eeyler at. 
reUr, hem de tatlı tatlı vakit geçirtir. 
Yeter kim JEendhıizi buna alıfbnn, o. 
kumanın t84mı bir kere alnı! 
Çarpınba gOnlerl, yukarıda dediğim 

gibi ger.meye, tomıaya. hava almaya. 
tirin manzaralar, gOae1 hayvan ve in • 
aan yilzleri gömıeğe çılı:m ! Efer, her 
çarpmba bunu da yapamayıp o dedi. 
ğlm yerlere kadar uzanamal&lllz bile 
aemtinbe göre Li.nga bostanlarına, Ye. 
nlbahçe çayırlarına. Olmıeydanma. 
Bayrampqaya, Samatya llalıillerine. 
Ihlamur kırlarına kadar olamı bir bq. 
vurutı! 

PeJ'l8IDbe gtln.leri, eğer evinlain bab. 
çeei vana oradaki ufak tefek aeıbseler, 
çiçekler, &taçlarla meegul olun! 

Cuma gllnlerl evinizin çarpdan pa • 
ardan, öteden beriden almacak ebiiL 
.nl gedlflni uydurmaya ça111m ! 

Cuma glnlerlne plillce: Bur'Cuma. 
Iar banma, akrabaya, eoe, cıo.ta mi-. 
fir~ gidin; bul cumalar da ben Bbıl 
eerbelt bırakıJorum, canmıa ne ye na. 
aıl l~ iSyle lı&reRt edin! 

htıenenJa bu 11caklarda sinemaya 
girip çlfteJOl'PD ve clfte battanl1e aL 
tında aolukalfmlıjı çıkanr gibi Jıqtaa 
kalma bUtOn mDnnfn bronllt, romatıa. 
ma flJAn glbl rahatmbklarmm gider • 
mlye çalıf1D; latenenia, Beyuıt. yahut 

lkiden IOD1"& lllve 2 
Galata kulelerine çıkıp cmlarm tepele • 
rlnden aaatlerce ı.tanbala 1n11b91np 
leJNdlnl 

Cumarteai gOnlerl puar için yıkan. 
ma. 8tlllemne, tıne, mırq filin gibi 
eeylerle nuıl olaa.aatm Yaktt ~r. 

ltte mt UddeD IODI'& - J8P"ahı 
diye mnlara, dtllQnenlere afaak bir 
program_ Ba! Bu mwle kJllll o18a 1. 
dl, o vakit W4en IOIU'& ne ,.....ııa a. 
caba! diye dtltUntUeblllrdl. l'akat JU1D 
da bunu dtlfUninek olur mu ya? 

Yum bu 11cak i8DJerfnde aat ikide 
tatil, yılda on lJd· ay dunnadaD plıpn. 
Iar lçln balnn••s'blr nimettir. llaJbaJd 
bu balılnmak ·n1met1 8p8p de blılJarm& 
koyacaldan· yerde .. ltlden eoma ne yap 
malı?,. diye ~ama,& taltıfıyor • 
lar. 

Bu llCJl1l11I ..-ulaım içinde .. ,.. 
· lktda -.ra ba nlmlte bftll•'er .. 
. ftl'D. ll6yleleriae ı.e,: . . ...... .... .....,...! J>lrllr • . 

• 

Knut Hamsun 
(&1§ tamfı .. Ancü de) 

Halkı uzun uzadıya tetkik ettim. Bu • 
nun için oldukça vaktim de vardı. Mem. 

. lekeUniz.de hoşuma giden bilhuaa er • 
· keklerinizdir; çok gtır.el yapıb, gi1r • 
büz insanlar. Kadmlarmız böyle deiil
Bilhuea genç kızlar. 

Knut Hamatın burada hafifçe giUUm.. 
ledi. 

• • • 
- Dubronik nasıl, buraamı ~ 

n1a mi! 
- Evet burası da çok gür.el. Dubro.. 

nlk, aahlller ve bu gUzel memleket bak. 
kmdaki dilftlncelertmt, Dubrovnilrte beş 
aylık ikametimden anlamak kabildir· 
AdriyaUlı: denizi harlkulAda gtızel ... 
Burada geçen zaman bana çok yaradı. 
Daima 1eSBizlikte kalmak, mtımevi ha. 
yat yapmak istiyorum. 

Knut Hamsun bi~ mütemadiyen tek. 
rar ediyordu: 

- Ben ihtiyarım, bayatta geçirdiğim 
fırtmalard:ın sonra rahat etmek istiyo.. 
rum, Dubrovnikte en hoşuma giden in. 
aan berberimdir. Çok iyi bir adam. Her 

.\ 
arzumu yerine getirir. 

Hep birden: 
- Kendisini tanırız, dedik. 
Zuıııedersek, o da eairdir, yalım kil. 

çlik bir pir. 
- Evet. benim meslektapm, diye gtl. 

llbnledi. 
Derken, gene ciddi bir Knut Halll8Ull 

ke8iliverdi. 
Geçen g1ln. erkenden, aabah saat al. 

bda, mee!ıur muharrir "meslektafım,. 
görmeje gltmlf. Elinde Londradan ge. 
len son ta• ı ''Deyll lleyl, vardı. Sevinç. 

bittabi kendinb yapamanm!L 
JIUtea&Mıalar, haaual IJ&çlarJa 
alae bti7ea arar •ermedea 
cildinizin Uat tabakaamı cleiiı 
tirebWrler. Bu bal, tıpla tuna 
benaer: 

Bir yerinia hafifse keaildik • 
ten bir mllddet IGlld orada 
derinin Uat laaamnın koptup 
Te dotttıp. yerine JCni bir 
derinin kaim oJdafunu bilini
Diz. itte a,m bal. tcaadüfen 
delil muayyen 1air makaatla 
,apıbr. Bu mabat1a kullam
Jacak illçlar, derinbi deiifd
rir. 

Deri dellttirmek iti. ,.ım. 
lekelerden lautuJmak için de
lil. bunıpbua, yeni ve temia 
Wr cilde malik olmak için 4e 
7apıhr. 

'\ 

Je, hayrete dü~en berberine muvaffakl. 
yetinden dolayı tebrik etmiş. 

- Demek Sup Kral Akademiainio 
roman mtiklfatmı siz mi kuandınız? 
demiş ve heyecanla gazetedeki yazıyı 

g&rtermlt. Yazıda, bir Yugoelav ber • 
ber muharririmizin, yazdığı güzel bir 
roman ~ıı mtılı:ltat aJdıfı yazılıyordu. 

...... .....ıektap,. nm ona bu mtı. 
Watmı bqk& bir berberin lı:azandığı. 
113yleylnce onu IUkutu hayale ufratmll
tı. Bu vasiyet Ba!MUD'U hakikaten mU. 
teeaair fltmlftL Zira berberini çok sevi. 
yonta. 

HUMUD'U tanıyanlar bilirler ki, kea. 
dlal yalıatmm mtlhlm bir Jmmmı acll 
bir amele alarak pçirmifti. Jıte bun. 
dan dolayı olacak Jd. böyle halktan bir 
.muharrire kU'll pterditl muhabbet 
ve lle'Ygl fulachr.· 

• • • 
BUyUJı romanc1 anlatıyordu: 
- Noneçte ~ tlddetli bir 

nesleden IOIÜ'a oflum ile buraya gel • 
dim. Oilum çok dlinnadan gene nıem. 
lekete d&Mltl. Sonra tumı da beni gör. 
mep ge1cU. Kendlal Berlinde bir film 
ılrketbıde çalışmaktad11'· Beş çocuğum 
var. 
. Bufacla Bamauİı'un cösleri yaşar. 
Jllllb. Çllnldl çoculdarmın &DUJZ kaldı. 
tı hatu'ma plmlfti. •. 

Vakit lylce Uerlemit bulunuyordu. 
Hemen hemen bir eaat kadar konupnut 
ve meohur muharriri hayH yormuttulı:. 
Bu umn kcınutıma kendlai lc;lİı ooır sah. 
metli oldla: lyl ltltmedltlndm. konu. 
ıurken her kellmeyl anlamak için dal. 
ma bttyllk bir gayret earfediyordu. 

Memleketlmlsl alyaret eden ecneblle. 
re mahlıua defteri ima etmek bere o. 
na mattılr. Sol elini lrltabm tllerine 

koydu, sağ eli tibiyordu. Yazarken 
eli sağ eline dalma yardım ediyor, ~ 

.ı 

ka türltl yazamıyordu. ··: 
Knut Hamaun'un artık çok ihtiyarla.: 

mış olduğunu gördilk. Yazı yumak lııl.' 
le ona r.or geliyor. Defteri imza etti.: 
Ta.rih atarken bize: 

- BugUn Norvec;hı btırriyet gUDL. 
dtlr dedi. • . ~ Bunlar, bbe eöyleclfll IOD kelle '~ 
dl. Ayala kalktl ve ellerlmisl ~ 1lli 
aamiml)'etle aıırtı, aynldık. . · l~ 

Edebiyat 
<• Mm ..,,., .... ..,.., . 

prip olur unn1a, her balde edeW ıu.f 
delildir. · j 

Fakat bunun abi de korkunç bir ~ 
dir. llael& fikrin en koyuaunu, en alf! 
kabanı ~yliyecelim diye, manzum fl .ı 
zik veya hendese kitabı 1uan ....... 
ıerrinden kurtulmak için beteri kana .~ 
tinaya mutlaka ilati:r-ç ftrdır. ·~ 

Fikirle fi1ri ayıtmak bir ouariJe iti"! 
dir. Fikirle tliri mezcctmft bayatı ,. ~ .... 
ratmaıwı ta ktndiaidlr. Halla uaat* 

..'1 

için pir n fikir diye ayn, ayn &lemlet 
i 

yoktur. Onun için alev IWinl alaat ~ 
fikir halini a1mq hisler .ardır. B;:.:. 1 
leri ve fikirleri birbirinden a ,/ . 
sökmek. parçalamak imklrı yoJıtm. ··~ 

••• .._.. · oaıe,e lllaiDdaı .:i . abiden ayırmak naaıl mthnlrtla · · . 
Bunu yapmaya salqmak Jlayatı 
imanın etini derisinden. .e dhasli: 
nn fonblyonundan aynnak pbi '*· fd 
olur. Nuart bir bayat pbl nuad tur·clli 

ı lrtu . 4 •• 

ı~ ~ ~ 

Wri ir.RTul ~ 

Beylnll 

yen tebHkealaclir. Fabt 
ldlllleler, uWüyetU •e. • .IU 
beli oltn11•Jana filphe ,. ' 
it. tehlikeler araedebWr. 
Derilerin~ u . 

tinde lekeler, ·lmm • 
için kajbctur •• ~ . , · 
keli llir ,.._ ,erine. ..... .... 

A nupadald cilıellik mile11e 
eelerinde n blJhaaa cerrahi 
ctbellik itJerile de mcyul o • 
lunan yerlerde burada' ameli-
7at yaparak deriyi sererler. 

Dyatla rerDmiı bir ,us. mı... 
yet bet aene lçinde. tekrar l. 
ruıur ve barupklaı' aldlln • 
den fazla olur. 

Bu ife, lngilizee bir tabirle 
peclinı (piline okunur) denir. 

mantaam Wr )'Is . .... ~• 
çakar. 

GBaelJettirme unm, · 

Bu nretle dit. banıpk ft 
lmqddıJdaAllla kartalar, ,ep
Jeni. ıerıln olar. Fakat ba. 
'meli,.t iti. birçok ı.,...ıan 

kor .. t ~·--.~- .~~ 

Halbuki ameJIJat Jedne, 
clhlln Git tabüaa llaldlftbr " 
,m.. ,_ cleri lllıame oıaa.. ...... -~ .... 
M il • . llılll ' · .. ı : '<:. ' _Mut. flF\L.T---..~·~· ,, " · •.. •' ,•ı_ 

Pilinı ameliyesi, çok Uerle
mit •e · teklmill etmittfr. 

ICfm,etl maclı!elei~ piline 
J8Pddılr slbl elektrik ~ 
aile .... plllai ,.,mblllr. Sa-
llJür* \ljt' ••• ..,... . 

JlliallrM...-J.ti:·~ 

bBtlln lmWnJanm ..., ..... ._ 
emr1ae· amade .... 1' 
afUlamema11Detliııiılı 
lerlal .. lhmll .......... • • • • • 



Güneş 
lekeleri t 

Altı Senedir Devam 
Eden Tur 

Frans1! Turing Klübü bü-

tün Fransayı dolaşmak üzere 
bir bisiklet turu tertip etmiş
ti. Bu tur yeryüzünün en ye
ni şekilde bir müsabakasını 

teşkil ediyordu. Çünkü mil • 
sabakaya girenler bütün Fran
say1 bir hamlede dolaşacak 
değillerdir. Her sene muay • 
yen bir mevsimde müsaba .. 
kanın muayen bir kısmı bl • 

tiril ece koti r. 

VE 

Korunmak 193'! de başlıyan mli!>aba • 
ka henüz bitmemiştir. Bu sena 
dört temmuzda bisikletçiler 
~idebrondan hareket edecek .. 
ler ve Normandiyada Fekam .. 
pa kadar yol alacaklardır. 

• • 
ıçın 

çareler 
• 1 

' j 

Bu müsabakanın ikinci bir 
husu::ılyeti de var. Devri en 
kısa zamanda yapan mükflfat 
kazanmıyacak, biH'ı.kis en çok 
bisiklet üzerinde duran, yanl 
en ağır yürüyen bisikletçi b~ 
rinci gelecektir. 

Yaz esnasında bayanların ca
nını sıkan şeylerden bir~ bilhas 
sa yüz, omuz ve boyunlarında 
basıl olan güneş lekeleridir. 

Her bayan, bundan üzülür ve 
müteessir olur. Bu lekelerin 
meydana gelmesine mani ol
mak veya hasıl olduktan son
ra gidermek için her çareye 
başvurulur. 

Çok defa, müessir birşey de 
rapılmış olmaz. 

Acaba, buna çare veya çare
ler var mıdır? Güneş lekeleri 
neden hasıl olur? Bu yazıda 

kısaca bunu yazacağız. 
Lekelerin hasıl olması, cildi

.ırıizin derinliğinde bulunan piğ 
mantardan neş'et eder. 

Bazılarında bu piğmanlar 

güneş ziyasına karşı hassas 
değildir. Bünyelerinde güneş 

lekeleri basıl olmaz. 
Bazılarında ise bu piğman -

Jar güneş şuaından müteessir -
dir. Bundan dolayı bu gibiler 
güneşe maruz kalırlarsa yüz -
terinde veya diğer yerlerinde 
derhal lekeler meydana çı

kar. 
O halde, güneş 

sıl olmak için iki 
demektir: 

lekeleri ha
sebep var 

1 - Ciltte hassas piğman

lann mevcudiyeti, 
2 - Güneş şuaına maruz bu

lunmak. 

Şurası da şayanı dikkattir, 
ki bir bayanda veya bir kim
sede birçok seneler bu piğ
manlar güneşten müteessir 
değilken birdenbire sonradan 
müteessir olabilir. Böylece se
nelerce yüzlerinde leke hasıl 
olmamış kimseler bilahara yüz.. 
Jetinde bu lekelerin hasıl ol
lduğunu görürler. 

Yukarıda lekeler için iki se
bep olduğunu söylemiştik. Bi-
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riaci sebebin üzerinde yapabi
leceğimiz birşey yoktur. Çün • 
kü sebebi önlemek elimizde 
değildir. Cildimizin yapılı -
şı böyledir. 

O halde lekelere mani ol
mak için ikinci sebep ile uğ

raşmak icap eder. 
İlk yapılacak iş. fazla güneş 

şuama maruz b,ulunmamak ve
ya buna imkan yoksa müessir 
tedbirler almaktır. 

Bu arada şunlar şayanı tav-
siyedir: -

1 - Geniş kenailr şapka 

giymek. 
B~ suretle güneş ışığı yüze 

kuvvet1e gelmez. 

2 - Güneş ışığının tesirini 
azal tan veya alan krem, lcs -
yon kullanmak. Bu nevi krem 
ve losyonları, cildimizin de hu 
susiyetini gözönünde bulun -
durarak güzellik mütehassısı 

veya müesseselerinden teda
rik edebilirsiniz. 

3 - Güneşte fazlaca bulu
nacağınız zaman!arda yüzünü
ze krem sürdükten sonra ko
yu renkte pudra sürmek. Me
sela koyu okr veya güneş ya
nığı rengi bu iş lçin mükem
meldir. 

Bu tedbirleri almadan ev
vel yüzünüzde lekeler hasıl 

olmuşs:ı. bu taktirde sizin İ· 

-
~in şu çareler mevcuttur: 

ı - Lekelerin çoğalmasına 
mani olmak! Bu maksatla da 

hususi krem, losyon kullan

mak! 

ı - Lekeleri çıkarmak için 
en müessir çare, cildin üst ta .. 

bakasını değiştirmektir. Bu 
suretle hem lekelerden kurtul-

muş, hem de temiz bir cilde 

malik olmuş bulunursunUZ4 
Cilt, nasıl •değiştirilir? Bunu 

''Gö vde a oarn,, hayatını 
anlatıyor . 

Karantuvar köyü, l"ransa -
nm en fakir köylerinden biri
dir. Kumlu ve vorak bir sa
hada, bir dağ eteğinin çukuru 
üzerine çıkışmış yalnız altı ev
lik bir köy ... Burada yarıyan
ların yaşama rn geçinmf!: şek-
11 orta zumnndanberi değiş • 
mcmlş gibidir .• Onlar fransız
ca değil, Drötouca konuşur

lar ... 
Köyde fransızca konuşan 

bir tek adam vardır: Piyer 
Mayö, altmış iki yaşında olan 

paket sigarayı içerim. Zaten 
bütün ailemizin sıhhati yerin· 
dedir. Annem geçen sene sek.. 
sen yaşında öldü. Babam 86 
yaşında, fakat demir gibi sağ 
lam bir adam. Bir de hizme~ 
çimiz ihtiyar Mart var .. Da· 
na bakan asıl odur .. " 

Can dediğin işte böyle .. tn .. 
san yaşayıp gidiyor. Zaten ça. 
Iışmaktan düşünmeğe vakltl 
bulamıyorum ki.. Niçin şaşır .. 
mış görünilyorsunuz? Ben de 
çalışıyorum, benim de bir mes 

bu adam zarasız fransızca ko- ! ·~ -ı, \_, l 11!:'.. _ ' ; leğim var .. 
nuşur, imla bilir. ~. - - ~ ~ ·· Marangozum. Marangozlult 

Köylüler ona em H\k sahibi Gövde adam anlatıyor; a.letlerinl nastl tutarım diye 
adam diyorlar. Köytin en zen- "- Doğduğum vakit, beni mi merak ettiniz? Dişlerimin 
gin, belki de en bahtiyar ada- gören doktor ancak bir ay ya- arasında. Benim için yapılmış 
mıdır. Bu adamın en acına - şıyabileceğiınl söylemişti... mini mini marangozluk Ale~ 
cak tarafı kollardan ve bacak- Halbuki o çoktan öldil, ben ha.- lerim var. Onları kullanır, o
lardan tamanıilc nıalırnm ol- Hl yaşıyorum Ye sizi temin e- yuncak, mobilya yaparım. Son 
mnşdur. Bir baş, bir göyde, <leı-im kl sıhhatim de çok iyi. ra bu mobilyaları buraya be.
işte hu kadar dir. lçkl içerim. Her gUn bir ni görmeğe gelenlere satarım. 

Büyük Harpten beri yirmi sulh senesinde 

• • harp oldu yır mı 
Bu sene umumi harp biteli yirmi se. 

.re oldu ve geçen 28 Haziranda Versay 
muahedesinin imzalanmasının 20 inci 
y1idönümü kutlandı. 

Büyük Harbin sonundanberi yirmi 
sene geçmiş bulunuyor. Fakat yirmi se
ne içinde k.ııç kere harp olduğunu hatır. 
layabiliyor musunuz? 

Büyük, küçük isyan ve dahili harp. 
leri de sayarsak 1918·den 1938 e kadar 
yirmiye yakın harp olmuştur. 

Bunları sırası ile şöyle bir gözden 
geçirelim: 

1918. 19 da Lehistaııla Ukrayna ara.. 
smda Şarki Galiçya için bir harp oldu 
ve orası Lehistana verilerek harp sona 
erdi. 

1919 . 21 de lrlandanm dahili harp 
seneleridir. lrlanda cuınburiyetçileri 

Ingiliz ordusu ile çok kanlı bir çete mu. 
harebesi yaptılar. 

1919 ihtilali ile Rusyad:ı. büyük bir 
harp açıldı, Kızıl Ruslar Beyaz Ruslar. 
la çarpışmağa başladılar. Beyaz Rus. 
ları bilhassa iti18.f devletleri tutuyor. 
lardı. !i'akat ihtilal Bolşeviklerin gale. 
besi ile neticelendi. 

.1919 da ba~hyan Fas isyanı 3 sene 
sürmüş ve nihayet 1922 de sona ermiş_ 
tir. 

Yine 1919 da başhyan Arabistan 
harbi ise 1926 ya kadar devam etmiş. 
tir. Bu muharebe İnbissuud ile Kral 
Hüseyin arasında idi ve İbnissuud Hü. 
seyini tahtından indirerek yerine ken. 
dlsi geçti. 

1920 de LehistanJa Rusya muharebe. 
ye tutuştular. Lehistan mütearrızlan 

memleketten sürerek harbi kazacdı. 
1921 ise Türkiyenin istiklal :Mücade. 

le tarihinin başlangıcıdır. 1923 te Cunı.. 
huriyetimizi ilan e·derek parlak bir za_ 
ferle sona eren bu mücadele şüphesiz 
ki cihan tarihinde de en büyük kahra_ 
manhk s:ıyıfasmı teşkil etmektedir. 

Çin bundan evvel de 1920 den 26 ya 
kadar yine bir dahili harple uğraşmış. 
tı. Altı sene devam eden bu muhare.. 
bede Çin ordu.su ikiye ayrılarak birbiri 
ile çarpıştı. Bunun neticesi olarak 
memleket birçok kısımlara ayrıldı ki, 
bugün Japonyanm hücum etmek için 
'Çini z.ayıf görmesinin asıl sebebi bu. 
Ciur .. 

1925 te Suriyede Dürzüler Fransa.ya 
karşı isyan ettiler. 

Yirmi senelik "sulh,, devrinde en u. 
zun muharebe ise Şako harbidir. 1925 
ten 35 e kadar süret..ı bu muharebede 
Bolivya ile Paraguay Şako arazisini 
lçin birbirile çarpışmış, nehir gibi in. 
san kanı akmıştır. 

Ci •ı Jfl26 da tekrar bir dahili darl>r 
uğradı ve iki sene süren bu harp neti. 
cesinde Çin cumhuriyeti kuruldu. 

Çini zayrf hl'l.Iinden istifadeyi ı:özc -

ten Japonya 1931 de 1Iançuryaya hü. 

cum etmiş ve Mareşal Hsiyao Liyang'ı 

mağlup ederek memleketi kendi kon • 

trolu altına almıştır. 

Bundan sonra, 1932 de Çin ve Japon 
kuvvetleri doğrudan c!oğruya birbirile 
çarpıştılar. Şanghayda olan bu muha. 
rebede şehir 70 milyon İngiliz lirası za. 
rar görmüştür. 

1935 te baş1ıyan Habeş harbi ise 

36 da bitmiş ve İtalya Habe~istanı iş.. 

gal etmiştir. 

1936 da başlryan İspanya harbi ise 

bu ay iki seneye basarak hala dE."vam 

etmektedir. 

1937 de başlanuş olan Çin . Japon 

harbi de henüz devam ediyor ... 

' Kadınlara birkaç 
t avsiye: 

Mirna Loy, sinema ylldtzları içinde 
ideal bir evli kadın o!arnk tanınmıştır. 

Son filmi olan "Tecrübe pilotu"nda bir 
tayyarecinin karrsı rolünü oynamakta. 

olmadığı için, bu rolde yanına başkası.. 
nm çocuğwıu almaya mecbur olm~ur. 

M.irna Loy, ".ideal evli kadın .. olm~ 
ititariyle, evlenecek genç kızlara şu 

tavsiyede bulunuyor: 
- İyi yemek pişirmesini öğrenin. 
- Kocanıza karşı pek faz.la itimat 

beslemeyin. İtimat besleseniz bile bunu 
belli etmeyin. 

- Para meselesi aile arasında en bü.. 
yük geçimsizliğe yol açacak bir amil. 
dir. Onun için, bunu önceden halletmek 
ve yoluna koymak lazımdır. Kocanızla 

_ beraber oturun: o ayda kaç lira aldığım 
söylesin, siz masrafı tesbit edin ve be. 
raıberce bir bütçe yapın. 

- Koca.ruz cigara içiyorsa. bu hu. 
yundan dolayı hiç şikflyet etmeyin: ci. 
gara içen bir erkeğin en sevdiği şey cL 
cigarasıdır. 

- Dünya hadiseleri hakkında maliL 
matınız olmalı. Herkesi alakadar eden 
bir vaka hakkında sizin de fikriniz bu_ 
lunmalı ve bunu kocanıza söylemelisi • 
niz. 

dır. Bu filmde kendisine ayni 1.amanda 
anne rolü de verilmiştir. Fakat, çocuğu 

- F..skiden tanıdığınız ve evlenebile. 
ceğiniz erkekleri unutun ve bunlardan 
sakın kocanıza bahsetmeyin! ... 
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eşhur Norveçli muharrir 

Knut Hamsun 
. 

Vugoslavyada istirahat ediyor 
Beyanatında dedi ki: 

•1taalMef TDr•lye7e bo sıralarda gldemlyeceğlm. Yonanlstana da 
o memleket hakkında fazla malGmatım olmadığı için 

gidemiyorum.,, 

Melhur Norveç muharriri Knut Ham.: 
sın .i8tinJıat etmek tbere beıt ay evftJ 
Yugoalavya.nm bir deniz kıym tehri o. 
lan Dubrovnik 'e gelmiftir. KerwJiai çe. 
kingen ve inziva hayatını 'seven bir iL 
san olduğu için bu m~ zarfında ~ 
bir gueteci ile gôrüpnemi§tir. 

Bir. akşam otelin taraçasında oturur. 
ken, yanma otel sahibi yaklaşmış ve 
seyynhat acentasmdaii bir kaç kişinin 
geldiğini söylemi§tir. 

Büyük muharrir tanımadığı bir kim. 
se ile görüşmek istemediği için, bu se. 
!er de kaçamaklı bir cevap vermek .is. 
temiş, fakat otelcinin rica ve ısrarı ü. 
aerine dayanamamış, gelenleri kabul 
etmeğe ruı olmuştur. 

Otelciye: 
-. Bu akşam çok yorgunum, başka 

bir gün gelseler, olmaz mı? Demiştir. 
Fakat kurtuluş olmadığını anlayınca 

otelciye sormuştur: 
- İngilizce biliyorlar mı? 
Zira Knut Hamsun Non·eç lisanın_ 

dan maada yalnız İngilizce iyi kon~ 
bilir. 

• • • 
Gelenlerle beraber bulunan bir gaze. 

leci anlatıyor: 

- Bizimle selamlaştıktan sonra bir ha. 
11ır koltuğa uzandı. Bu arada yüzünü dik 
katle tetkik ettim. >Çehresi tıpkı fotoğ. 
raflarda olduğu gibi çok ciddi ve sertti. 
Onun yalnız bir gün gfildüğfüıü gördüm. 
O da Non•cçli seyyahların onu zorla bir 
gazinoya götürdükleri zaman. O gün 
gençlerin danslarını bile seyretmişti. 

- Benimle mülakata mı geldiniz? 
diye, sinirli sinirli sordu. Yalnız bunun 
için geldini~. geldiğiniz gibi gene gL 
debilirsiniz, diye söyledi. 

- Hayır, hayır efendim, tamaıniyle 
başka bir scl>eplc geldik. Ben Dubronik 
gehrinin seyyahat aceııtuının. katibi • 
yim, sizinle bazı meseleler hakkında gö. 
rüşmek istiyoruz, dedim. 

Hansun bu sırada elini, daha iyi işit. 
mek için, sol kulağının arkasına götür .• 
müştü. Malfım olduğu gı'bi, kendisi bir. 
az ağır işitir. 

- .Affedersiniz, size hemen söyliye -
yiın ki, istirahatte bulunduğum. zaman 
kimse tarafından rahatsız edilmek iste. 
miyorum, dedi. 
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Knut Ham81ln 

- Yakında yola çıkacak mısınız, diye 
söze başladım. 

- E\'et, Dubrovnik'e geleli eepyi ol. 
du. Daha evvel "Ştcfani,, köşkünde otu. 
nıyordum, sonra 

0

kızım buraya geldiği 
için, bu otele ta.pndık. Şimdi Bosna • 
hersek'e ve Boenaya gitmek istiyorum. 
Bu giinlen:le Sarayboenadan telgraf 
bekliyorum; oradan malUmat istedim! 

.. !ıloetar ve Saraybosnayı çok görmek 
istiyorum. Bana, oralannm tarihi ve 
çok gii7.el yerler olduğunu eöylediler. 
Belgradı da germek isterim. Biitün Bal. 

""' ' 

- JnşaUah bizi J)ampleıı oopum 
ııırtammaz. 

-Niçin? 
- Cünkü J..m'lm da o vapua-da .• 

kan devletlerinden bilhassa T\irkiye ve 
Bulgarist.l.ll mütemadiyen beni davet e.. 
diyorlar. 

Maalesef bu sıralarda gidemiyece • 
fim. Yunanistandan da çağınlıyonım. 
Onların klasik memleketini ziyaret et. 
merni istiyorlar. Size itiraf ederim ki, 
eski Yunanistan, sanat ve ilmi, eski si. 
yast hayatı hakkında pek az malüma • 
tım var. İşte bu sebepten oraya gitmek 
benim için zor olur. Mesela: F.ski Be. 
iade hakkında bana •birisi bir §eY so • 
rarsa "kara cahil,, olduğum meydana 
çıkar. 

.. Ben mektepte gayet az okudum ... 
- Hayatınızı iyi bi1iriz. Tercümei 

halinizi okuduk. 
Bunun ÜUTine Knut .Ham.sun: 
- Hakkımda bildikleriniz her halde 

az olacak, çünkü hemen hemen yazılan 
büUin yazıların çoğu uydurmadır, diye. 
re'k, hararetle konuşmağa başladı. Se. 
sinde bu yazılardan bahsederken ur 
bir hal vardı. 

- Hakiki hayatınızı anlatır mıaıımı.? 
- O! Si7.e bunları anlatmak istesem 

biraz uzunca bir hikaye olur. 
"Hayatımdan bah..cıeden ve benim 

eimdiye kadar daha okumadığım UÇ 
kalm kitap vardır. Sonra bıC~armı bay. 
Ji .311Jnan evvel okumuştum. İçindeki uy. 
durmaları §imdi hatırlamıyorum. 

- BunJan yazanlar sizinle konuşur. 
ken, veyahut matbuata mülakat verdi
ğiniz zaman, fikirlerinizi yanlış anla • 
mrş olacaklar ... 

Ham.sun'un gazetecilerden kaçmasma 
işte bu uydurmalar sebep olacaktı. Çeh. 
resinin ifadesinden ve eliyle yaptığı L 
şaretten bu aşikar anlaşılıyordu. 

Bu eserlerde meşhur Hamsun hak: • 
kında öyle hatalar yapılmış ki! Kendi~ 
si t>undan dolayı çok mUtecssirdi· 

- Yakında Arnavutluğa da gidiyo. 
nım, dedi. Orada ilk defa olarak bl1 • 
yük bir eserim tercüme ediiiyor. Oraya 
daha evvel gitmek istedim, faka.t Anıa. 
vut Kralının düğün merasimleri bana 
mani oldu. Zannedersem henüz siikii • 
net bu1mamJŞtır. 

.y. • ıt' 

Yugoslavyayı nasıl buldunuz? 
- Çok gilzel ve zengin bir memleket. 

Halk çok çalışkan, mert ve namuslu ... 
,(Devamı 15 i1ıcide) 

ŞAKA 
~ · ~·~T · ~~;.~.,. "' ~,, ,, 1~· ~~ ili 
~·· 1 \ ·--· ·- ,. ,,, \ ~ 

·.;., \ -;~·, 

~. rl 
Geç Değil, Erken! 

BUr<>ya gelen i~ arkadafını lıugUn 
yorgun argın gören memW", s~rdu: 

- Bu hal nedir böyle? Ben seni hiç 
1"ı kadar bitkin görmemiştim! 

öteki, esnedi: 
- Ah, evet! Sorma! 
- Ne oldu? 
- Dlin gece ziyaf elteydim. G~tt ~ 

rakte kadar yedik, içtik, eğlendik. 
- Anlatıldı! 
öteki, eliyle bir hareket yaptı: 
- Yok, dnha bitmedi! Dahası var. 

'.Eve gelip de soyunup dökünürken, ka. 
rım uyandı. Benim sabaha karşı geldi. 
gimin uyku sersemi ile farkına va.nnı. 
yarak, "İ~te bak! Dedi; böyle olmalı! 
Neyse 40 yılda 1 kere olsun erken er. 
ken uykudan kalkabildin!,, Bu vazıyet 
karşısında ne yapılabilirdi? Tekrar gi. 
yinmekten ba§ka yapacak bir §eY yok. 
tu artık benim için! 

D.. K ' uşen, . azanan ..• 
Bir çocuğa, yaşça kendisinden daha 

kabaca bir çocuk, parkta rurt.ladı, dur .. 
tiurdu, !Ordu: 

- Küçük kardeşinin rahatsız oldu .. 
,ğunu i§ittim? 
· - öyle! 

- Yatıyormuş, öyle mi? 
- Evet! 
- PekllA., neti var? 
- Vücudu berelendi, kemiği incindi! 
- Pek.fili, ama nasıl oldu bu? 
- Nasıl olacak? Kardeş kardC§ ~ynu. 

'°"duk. 
- Sonra? 
- Sonrası, bahse girdik. 
-Ey? 
- Acaba hangimiz pencereden daha 

fazla sarkabiliriz, diye ... Bahsi o kazan.. 
;Jı! 

- Bıı ne dcmc1>1 Ifcnumcı BQna 
- Oalooqğı ta11_gonun adam söyledi. 

Patr°" - On bef dokUcıo evvel odoy<J g'rdiğim 11Cı1nt bit- ,ey aöy'Uyeoek. 
Hm. 

- Ha, evet. Ka11.m dışanda bekliyor. - Jngiliz kmikatürii -

Bu idmanla mı? 
Gayetle şişman bir kız, zayıflamak 

hevesine kapılmıştı. Fakat, zayıflamak 
için yaptığı şeyler, istediği neticeyi te. 
nıine yaramıt<>rdu. Boplıyor, zıplıyor, 

koşuyor, taklak atıyor, kendisin\ yer • 
den yere çarpıyor; üstelik yeyip içmi • 
yordu. Bütün bunlara rağmen de gene 
§işman kalıyordu. • 

Bir doktor tavsiye ettiler; gidip ona 
da başvurdu: 

- Ah, doktorcuğum! Derdime bir 
pe? 

- Telaş etmeyiniz! 
Doktor, şi§Dlan kızın derdini anlat • 

masma uzun uzadıya kutak verdikten • 
sonra, şu sualle karşılaştı: 

- Mutlaka :zayıf ~~ecek bir id • 
man tavsiye edebilir misiniz bana? 

Doktor, başmı salladı: 
- Tabii, tabii! 
- Aman söyleyin t 
- Gayet kolay! Size yemek yemeniz 

için ısrar ettiler mi, sert sert ba~ınızı 

knnıldatarak reddediniz; bu idmanla e. 
rirainia! 

.. haıyatım .-ıa feda!,, diyemınldata4'. 
- 1'ran.N ı7«.rilcGt'~ -
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Bu, Kumazhktır 

Londrada bir adam iş arıyordu. BU. 
yUk bir fabrikaya müracaat etti. I<en. 
diai, işçi yazan adama götürllldü. On. 
dan şu cevabı aldı: 

- Maalesef, 5imdi hiç bir iş yok; da. 
ha demin başka bir müı·acaat edene de 
ret cevabı vermem icap etti! 

- Biliyorum! 
- E, o halde? 
- O adam dışarda bekliyor! 
- E peki, sonra? 
- Onunla konuştuk, dertleştik. Bana 

"İçeride öyle bir ifbalı ile kareıl&Qtım. 
ki i§Çi alacak salihiyetten mahnım; a. 
ciz mi aci?.! Beceriksizin biri!,, dedi. 

- Ne? Bunu söyledi, ha? .• Blll ona 
gö&teririm ! Sizi buraya· itçi olarü ah. 
yorum; .... der:fıal i§e ba§laymız! 

• 



Kalb h8stalıkları için 
mtlessir bir deva 

'lllm eutltllerl ile tıbbi p. 
la kllnlklert. uma T• akarı .. 
·lbı glbl 'utalıklar, ~•rem, 
, kemik bıclk ~• kmklan, b6b
. rak haatabklan, cl14. kalp, 
, mat•al ft aaıre hutalıltları ~ 

Bir meydanın açı\masına 
250 milyon Ster\in t 

Tıbbi g-ıdaların inkişafına 

c;ok bU7ük bir ehemmiyet at .. 
fedtlmektedir. Bu iı, için bu. 
ıene Sovyetlerde tahsis edilen 
mlkdar, 1931 senesinde 8,3 
mtıyon lken, 100,000,000 rub
le olm\1ştur. 

l
r. tin muhtelli sıcla &lıaa norm 
•• metocllarmı tetltlk etmekte 
p hazırlamaktadır. 

Klde . .,.. gutrlcl'6en ••~ 
2lp hastalar loln 7\lSd• '1 O nls
lteU nde, kan.eller llutalıkla.-
nna mueap hıeanlar \~\n ele 
7'1Zde 80 nlsbetlnde m\lesslr 
·tıbbi gıda tesblt edilmiştir. Gı-
4anın, diğer tedavl Tasıtala

nuın mUesslrUltinde çok mil -
hlm bir rol oynıyarak bu mO.. 
easlrllğl mahsus surete art -

· tırdıll da lebat olunmuştur. 

; BattA: bir çok defalar, lllçla
. nn ve fizyoterapinin lylllkle
= rlnl göstermesi için tıbbt gıcle 
l. keyfiyetinin a7ni zamanda tat 
, blk edllmls mecburiyeti 
> .atışahede olunmuştur. 

llesell, kuvvetll ödemlerla 
"takip ettlll vahim kalp haet.&

~ bklannda, dijital ve ıtrotan
Un gibi il Açlar, eğer haata i
eap eden gıda rejimini takip 

. eylemez lse, hiç bir teılr icra 
ıtmemektedl r . 

Umumiyet ltlbarlyle, tıbbi 

rıda alma rejimi, kalp huta
bkları için çok lllzumlu ve 
mUeBSlrdfr. 

Sovyet Alimlerinden Profe
sör Pevzner ve Talalayev, had 
rumatlzma ile Urtlker tedavi
sinde, hidrat dö karbonu tah
clld edflmlş perhiz rejimleri -

,.. uln çok müessir olrtuğunu tes
;::- blt etmete muvaffak olmut -
tardır. 

İngiltere bialkletln en futa 
ınildiği memlekettir. Hemen 
her tngilizin bir blalldeti var. 
dır. Son defa neırolunan bir Is. 
tatistiğe göre yaJms Loodrada 
4,800,000 biaildet vardır. -Loridra nilfuaunun 8 milyon 
olduğuna göre, demek k1 ahali~ 
nin yansmduı fuluı bisikletli. 

Fakat Londra bu rekordan 
memnun değil. Çtlnlril yine •1-
ni istatistiğe söre, yol kasala. 
rınrn çoğunda en bOyUk Amil 
bu "Şeytan arabalan,. dır. tki 
bin kaza üzerindeki · tetkikten 
sonra varılan netice yol bzala 
rında bisikletle beraber lllikbt 
.iizliğin de en bGyilk roHl oyna 
makta olduğunu göstermekte • 
dir. 

Londrada yel kazalarına kar 
şr alınacak çareler arasında Pik 
kadilli Sirkus rr.eydanmın da 

lnriltere her gün hava kuvvetlerini yeni filolarla anaia 
l11tirmektedir. Bu arada, son sistem bombarclıman tansele. 
rinden müteşekkil bir filo, g~en gün tecrübelerini yaparak 
bava ordusun. dahil olmuştur. 

Bunbw bombardıman tay~ereclrinin en sürstl:lcridir. Sü
ratleri 1aatte 260 niildir. Tayyarede i!Q ki!İ ve iki top vrm.'u. 

açılmasına karu verllmiıtir. 

Bunun için 250 milyon tngili.ı 
liruı aarfedilecektir. 

Dünyada Nekadar 
Yahudi Var? 

Yahudi meseleli, Filistinde 
tekrar baflayan fiddetli çarprı
malarla Jeniden ortaya çıkımı 
bulunu1or. 

Yabudilede araplar arasında 
ki bu ezeU yer paylaşamamak 
ihtilafı balledileceie benzemi
yor. Çilnkil J&hudiler ezelinden 
• • • -iti-.. tir . , 
lerHn DUUC'~,, •• 

BusUn dün,.da on altı mil. 
JOll yahudi nrdır. Bunların 

Jedl milyonu asırlardanberi 

muhtelif Jerleııclen sürüle süril
le, göç ede ede memleket mem. 
lekct dolaşmaktadır. Bugün 
oturdukları yerlerde de kovul. 
mak tehlikesinden uzak bulun. 
muyorlar. 

Filistinin yahudilere bir va.. 
tan olabilmesi için de seneler 
lizım oıduğu hesap ediliyor. 
Ancak ondan sonra dört milyon 
kadar yahudi Filistinde geçine. 
bilecektir. 

Sovyet Dilleri 

l\IARR dil düşünce EııstltQ. 
il, Sovyetler Birliği milletle

rinin dlllerl hakkında bir liste 

hazırlamış ve bu listeyi ver. 
mlştlr. ı~ıstede, mmtakaları 

ve nufusları ile beraber, mem
lekette konuşulan 1 !'iO dil bak· 
l•mda murassn1 malümat var
dır. . 

Alimler, muhtelif sahalar .. 
da, petrol, maden ve salre en
d\lstrilerinde çalışan işçiler 
lçln de husust gıda normları 
hazırlamaktadır. Fabrikalar 
ve madenler ve ayni zamanda 
demir 7olları depoları civarın
da hususl perhiz lokantalan 
organize edilmektedir. 

Gıda endilltrUerl, halen, or .. 
ganlzml areolk, kurşun, k.uv .. 
vetlle aaldler ve saırenln teel· 
ri altında çalışan tşc;Uer için 
de yeni ve husuıl normları ha. 
zırlamaktadır. Ayrıca, muh • 
telif Ulçlarıa yerine gıd• 

maddeleri ikame edebilmek 
ve bunun için de "Eczahane • 
Mutbak" vllcuda getirmek me
selesi tatbik edilmektedir. 

--0---

Her Şeye Y anyacalC 
Bir Vitamin 

Mayadan elde edilen antlra.. 
§idik "D" vitamini, Sovyotler 
Blrlliinde geniş tatbikat •a.. 
hası bulmaktadır. Bu sene4 

Sovyet endüstrisi, içine "D'' vi
vamini UAve edilmit mühim 
mikdarda tıbbl balık yatı ve. 
recektlr. MoekoTa'daJd Vita
min fabrikası, 1938 senest zar• 
fında "D" vitamininden 120 
milyon doz istlbsal eyllyecek· 
tir. 

J)u fabrika, aynı zamanda. 
tavuklar tçln, filtraTlole şua -
lardan ge~irllmlş 18.000.000 
doz maya da hazırtryacaktır. 

I"ilhaklka, kümes hayTanlan 
arasında yapılan tecrUbelcr 
neticesinde, Ultravlole şuadan 

geçirilmiş mayalar, tavukların 
hacmini ve yumurtlama l;:abl· 
llyetlnl pek mühim surette art
tırmaktadır. 

Diğer taraftan, maya vası-

tasiyle "B-2" Flavina vltaml• 
ninlıı hazırlanması ve imal o
lunması için tecrübcvl faaliyet 
programı tamamlyle hazırlan.. 
mıştır. Yakında tatbikat saha.. 
eında çalrşılmağa ,haşlanacak· 

tır. Bu \'itamio, nıalüm olduğu 
lizere, yavaş büyüyen çocuklar 
için çok faydalı olduğu cibi, 

!arın çıkmasına d:ı 'arıı.-

maktadır (T 

Plikla herkesin 
alabilmek • 

sesını 
• 

e ;ze ne gibi faydalar temin edebilir 
Herkes az çok kendi sesini 

beğeniyor. Fakat beğenmekle 
kalsa iyl. Başkalarına da be
ğendlrmete kalkıyor. lşte o 
zaman iş çatallaşıyor. Çilnkll 
"doğruyu söylemek llzımgellr
se, herkesin sesi. kendi zan
nettiği kadar güzel değil. O
nun için, ben. seslerini beğe
nen adamların birir kere de: 
KENDİ SESLERİNİ KlilNDl
LE Rl NE DiNLETMEK taraf
lısıyım. Bunu da, en kısa 

yoldan, plakla temin edebili
riz. 

NASIL YAPILACAK! 
Sokaklarda şıpmişl reafm -

ler çekmek icin gayet pratik 
tesisat yapılmıştır. Ayni şe -
kilde sesleri pllğa alan maki
neler de vücuda getirildi. Bu 
makinelerin her yerde çoğal -
ması çok işimize yarayacak -
tır: 

Sesini be
ğenen a -
dam bu 
maki D e
lerden bl. 
r ine bq -

vurur. Sesini pllğa ~ktlrlr. 

Sonra o plAğı alarak eT:lııe gö
türür. Kendi gramofonunda 
çalnr. Bakalım beğenecek mi
dir!? ... 

Bir Hafız Sami Te7a Kara
zo kadar güzel sesi oldutunu 
sanan insan plAktan çık.an ho
roz çığlığı gibi sesi lfltlnce, 
belki kendinden ut.anır 4a. 
bir daha olur olmaz Terde, o
lur olmaz münasebetle a.ğzıaı 
açıp gırtlağlyle bir takım llU

maralar yapmaktan vazgeçer. 
Yook, eğer sesini beğenirse, 

kime ne? ... "leld içmeyene bir 
katra bile n.ulp olmıyacak!., 
diye Cennetteki Kevser su711n 
dan yağlandıra ballandıra 

bahseden vMze kal"fı Bekta. 
şinln: "Öyleyse doldur doldur 
kendin iç hocam!., dediği gi
bi; o da kendi sesinin pllğını 
çalar calar kendi dinler, otu
rur ... 

Ancak, gramofonun sesini 
kısnınk, konukomşuyu taciz 
etm<•mPk 15arUle ... 

BOHCLl'LA HDAN lNTl K A ~f 

Sc>slerlmizi t imiz za-

man gramofon pll\.ğlyle tesbit 
edebilmekten yalnız bu sah~ 
da değil, birçok diğer sahalar
da da istifade edebiliriz. 

Herhangi sebeple kendile -
rinde takıntılarımız kalmış o -
lan bazı kimseler var ki, on -
!ardan istediğimizi alamıyo -
ruz. Söz söylemekten dllimiz
de tuy bitiyor. l•'akat belki de 
söylemenin yolunu bflmiyo -
ruz. Sıkılıyoruz. Nezaket gös
terelim derken, kendi men!a
atimlzden de oluyoruz. 

Belki de onları Ultimatom 
derecesinde sert birkaç keli
meyle yola getirmek kabildir. 
Kabildir ama, nerde o cesa
ret! ... lşte böyle bir yazlyette 
derhal pllğa başvllrulablllr. 

Hemen pllkla ses alan mald
neye koşar ve size borçlu olan 
kimseye söyllyeceğlnlz bütün 
şiddetli sözleri - &i•ınıu a
çıp, c6dal• 711marak - .-ö1-
leralılts Te -caıı aıcatıaa pı&. 
tı göa.4erlralalz. •• 

PL1KLA BABA NASUU.Tl 

Ama 4i7e
eeblalzkl 
aektap ta 
lnı lfl gli

riir. Ba
T•r- g6re-

mez. Zira laerkea meraannı 

ka!'f••ın4&klae gerçekte• te • 
alr edecek bir edebi a.alipla 
1azamaz ama, llerlıaAcl klm
me, damanna buılchtı zamaa 
coşarak muhatabmı mat ede
cek kadar Teclz aözler aö7U1e
blllr. 

ltte bu sözleri pli.ta alacak 
•• muhatabınıza gönderecek
alnlz.. Ne kadar basit defli 
mi? 

PIA.kla sözlerimizi Ye sesle
rJmizl tesblt etmekten ahJA.k 
aahasında da istifade edebili
riz. lııleselA bir çocuk babası, 

ilnUn birinde ıa,raya gitmek 
zaruretinde kalsa, kendi sesi 
ne, alınmış birkaç naalbatl ih
tiva eden yarım düzine kadar 

pli\k hazırlatıp f.'>\·lne bırakır ... 
Coculc bu ı>11\kları sabah ak . 
anı hap yutar g-lhi birer defa 
aJmnl< sureti!~ dinler, müte. 

nebbth olur; azmaz ..• 

AŞKIN GÖR.CB01 YAB.Dllll 
Sesl ve sö&I pllla almakta.u 

istifade edilecek batlıca saha 
aşk aahuıdır. 

Sevdiklerimize söyllyecetı
m\z.l yalnız başımıza olduğu

muz zaman bıcır bıcır söylll
yoruz da, asıl sevgtlimlzle kar 
şılaştığımız zaman dut yemiş 
bülbüle dönüyoruz. Yahut, he
>·ecanla dllfmlz dönmiyor; iki 
llkırdıyı bir araya getiremi
yoruz. 

Halbuki neler söylemek is -
tl7oru z değlJ mi? •. 

lşte, içi -
mlzdekl nl 
bütün he -
:recanı ile 
dökeblle • 
cek b l r 

raddeye geldiğimiz zaman 
"sevgllllerimlz" yerine o pllğı 
karşımıza alarak ona dert y~ 
nar ve sonra o pllğı sevdiği
mize göndeririz ... 

Yapacağı tesiri bir düşU

nlln! 
Bir qk mektubu, ne kadar 

7anık :ruılın1a yazılsın, ses
.ıs bir .filme benzer. PIA.k lae, 
:rtıreflmlzl en raaık hıçkırıtı
aa Yarıacaya kadar aksettiren 
- mucize nerlnclen - bir Ta. 

arta olacaktır • 

OrlJlaaJ bir •Hl değil mi' 

Resmini gördüğünüz im AL 
man casusu töhmetile Amerika 
da yakalanmıı, fakat bereet 
ederek kurtulmuıtur. 

1ngiltereye ilk ayak bastıjl 

sırada ahnmıt bir resim. 

Hem bu plA.k1arı gönderme~te 
de gü«;IUk ~ekml1eceği,;. Çtln
kü bugün bazı plA.kJar var ki 
Ud büklUm edlltp ktıçük bir 
pa'ket hllllne geleblHyor ... Ma. 
teveffa lnglnz Kralı B~lncl 

J'orjun bUkUp yeleğinin ceb1ae 
koyduğu söylenen bir paua111a 
.,apkası varmış. Klmbllir; be~ 

(Sonıt 11 inci sayı/adıl) 

H·ıtıeri ,n 

hayranı kadın 
Yeni ver<litti bir beyanatın fikrini teyit etti 

IA>rd Rodest.aı•tn kızların

dan birinin Hltlerln ahbabı 

olduğu, anecJlr:lerlne daima iş. 
tirak ettiği yazılmı:;ıtr. 

Mis Rodestal, bulunduğu 

bir bey:ınntta. llltlcrc tekrar 
hayran olduğunu söYl<'mis ve 
dem istir ki: 

ka ll. 

lngiliz gazdeleri Lorduı 

kızma ye>nl Vnllciri eliyorlar Ye 
Hitlerln, bu f 

r ... 
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Bu yazının başına aldığımız serlevha 
Amerikada başdöndürücü bir muvaffa_ 
kiyet ve rağbet kazanmış bir kitabın 
adıdır. Kitabın mfıellifi Dale Carnegie. 
liir ve eser pek kısa bir zaman içiİıde 
l.000.000 nüshadan fazla satılmıştır. 
' Kitabın müellifi, hayatta en büyük 
tnuvaffakiyet etrafınızdaki insanları 

samimi dostlarınız yapmaktır, bu, eli. 
nizdedir ve bununla etrafınızdan kendi 
inuvaffakiyetiniz için her şeyi elde e. 
llebilir ve herkesi kendiniz için yardım_ 
cı yapabilirsiniz, diyor. 
' Meşhur filozoflardan Emerson'un şu 
hatırası, söze başlamadan evvel dikka_ 
le değer bir vaka olarak kaydedilebL 
lir: 
1 Bir gün bu filozof, oğlu ve diğer bazı 
kimseler olduğu halde bir buzağıyı, a_ 

ğılma sokmak istiyordu. 
Bu maksatla yapılacak iş basitti. 
Oğlu buzağıyı ön taraftan çekti. 
Buzağı kımıldamadı. ' 
Filozof, buzağıyı arkasından itti. 
Buzağı, yine kımıldamadı. 
Ve bu cinsten her tecrübe, neticesiz 

kaldı. 

. Bu sırada filowfun hizmetinde olan 
bir kadJn, bir parmağını buzağının ağ. 
zına yavaşça koydu. 

Buzağı, anasının memesini emmeğe 
alışmış olduğundan parmağı emmeğe 

başladı. Hizml'tçi yavaş yavaş ağıla 

doğru gittikçe buzağı da parmak ağ • 
zında ilerledi ve ağıla girdi. 

Burada yapılan şey, buzağının isteği. 
ili ve ihtiyacım kendi istek ve ihtiya._ 
cmızla birleştirmekten ibaretti. Bu, et. 
l"afınıma samimi ahbap ve yardımcılar 
temin etmek için tutulacak umumi esas 
ye kaidelerden biri ve mühimidir. 

Hayatta herkesin alakadar olduğu 
bir tek şahıs vardır: Bizzat ltendisi.. 
Her şey kendisi içindir. Bu, bizim için 
böyle olduğu gibi herkes için de böyle. 
dir. Başkalariyle yakından ve samimen 
alakadar olmadıkça onların alaka ve 
samimiyetlerini kazanmağa im kan yok
tur. 

Nevyork şehri telefon idaresi, ·tele
fan muhaverelerine en çok geçen keli
menin hangisi olduğuna merak ederek 
bu yolda bir tetkik yapmış.. Neticenin 
ne olduğunu tahmin edebilirsiniz: 

En çok kullanılan kelime... (ben) dir. 
Ben, bon, ben, ben ve hep ben. 

Tetkik edilen 500 muhaverede (ben) 
kelimesi 3900 defa tekerrür etmiş. Bu 
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Nasıl dost ve 
ahbap kazanılır? 

Bu isimli kitabından bir milyon nüsha 
satan müeJlifin tavsiyesi; 

"Başkalarının arzularına 
lıürmet etmekle!,, 

şu demektir: Herkes kendisi için ve 
kendisi ile alakadardır. 

O kadar basit olan bu esas iizerinde 
durmak bile fazladır. Mademki: Bütün 
alakadarların merkezi ve mihveri her_ 
kesin kendisidir. O halde kendimizle 
başkalarını yakından alakadar kılmak 
için tek yol, ba§kalariyle yakından ve 
candan alakadar olmaktır. 

Bunun için de pek çok vesileler var -
dır ve bunların çoğu zahmetsiz, masraf. 
sızdır. Kitabın müellifi bu hu.susta ŞÖY
le bir misal de veriyor: 

Tanıdıklarımın doğum tarihlerini 
masamın üzerinde duran takvime n'ot 
eder ve her birinin doğuın gününde 
tebriklerimi ve saadet temennilerimi 
- icabına göre bazı ufak hediyelerle -

bildiririm. Doğum tarihlerini her gün 
ayrı ayn ve nazarı dikkati cclbedecek 
surette sormağa lüzum yoktur ve böy. 
le bir şey şayanı tavsiye değildir. Bu. 
nun için mesela bir zata, bir tanıdığa: 
Doğum tarihi ile talih "\'e istikbal ara.. 
sında bir münasebete inanıp inanmadı. 
ğı sorulur ve bu zat tabiatiyle böyle bir 
suale cevap vermek için doğınn tarihi. 
ni söyler. Bu tarih hemen not edilir .• 
Seneler ge<;er ve fakat doğum gününde 
bu ahbabın ve tanıdığın samimiyeti 
tekrar ka.uınıhr \'e canlandırılır. 

Charles Sehval der ki: 

"Hayatta benden fazla muvaffakiye. 
te namzet meslektaşlarım mevcuttll# 
Eğer ben hepsinden fazla muvaffak o.. 

(Sonu: Sa. 10 Sil. 5) 

A!ark.cz ismiıuleld bir Siyamlı ktz, Buda ma1>ct1C1'ind.en Çt'katrok AmeriJıa 

l>arla:rııuı gelmi§tir. Resimde· mcmlckıc ti.n<len nynlnuulan evvel Bıula f/labcdi 
önünde All.ahıııa <lua ':ilcrloon göı•ülü yor ... 

Yeni hir d:.ns 

iri elma 
.,Big Aµl ,. yani " lri l~lma", Amerika. 

da. icat cdılen yeni dansın ismidir. Bu 
dansa, bundan başka "Elmacık , nereye 
doğru yuvarlanıp gicliyor~un ?,, yahut 
da. "Ey diz, neden kesiliyorı;un ? veya 
"Pire, neden ısırıyorsun?,. da denilmek_ 
tedir; fakat kısaca " lri Elma,, diye a. 
nılınası tercih olunmaktadır. 

Bu, hır sosyete dansıdır. En fon icat 
danslar hakkında daima fikir sahibi sa_ 
yt;a-n Avrupalı bir dans profosörii, bu 
en yeni dans hakkında fikri sorulunca, 
"yüzü 319 kırıntı ile buruşarak., şöyle 
demi" · 

- .c.: vı:.· t , iı;ııttim . Bu yeni icadın dans. 
la alakası , çorap örmekle cıgara tellen. 
dirmek ve nasır kesmekle dağa tırman_ 
mak arasında nekadar alaka varsa, an_ 
cak o nisbette alakahd1r! Nasıl , ki işa_ 
ret ettiğim her iki ilk hareket için ele, 
her iki son hareket için de ayağa ihtL 
yaç bulunuyorsa, yeni dans yapıldığı 

sırada da normal insanların rlanı;ların. 

da harekete getirdikleri uzuvlara ihti. 
yaç mevçuttur; bacaklar, eller, kısacası 
bütün vücut, bu dansla harekete geti. 
rilmektedir. La.kin, yapılan nedir? Da_ 
ha evvel pirenin yaptığını, yapılmasını 
emrettiğini tekrardan ibaret~ Bir adam, 
bir kaprise kapılmış, fantezisinde böy. 
le bir şey şekillendirmiş, muziplik et • 
mek istemiş, biçimsiz hareketli bir şey, 
bir sooyete dansı olmak üzere ortaya 
atılmış! Vaziyet, işte bu merkezdedir! 
Buna dan~ denilmesinin sebebi de, ihtL 
mal bu arada dans figürlerine arada bir 
rastlamlmasrdır ! 

Genç. ihtiyar, dişi, erkek bütün Ame_ 
rikahları bu yeni icat dans çılgınına 
döndürmektedir. O derecede, ki her yer. 
de, hatta caddelerde ve meydanlarda 
bile durup durup bu dansı pruva et • 
mektedirler~ spor sahalarının bilet alı_ 
nacak yerleri, gişeleri önünde de! Hü. 
lasa, 5, 6 veya daha fazla çift kı~ılda. 
nacak yer buldular mı, gelsin pruva! 
Aralarından biri ~kumanda eden ge. 

neraldir. "Daire şeklini alınız!., İtaat e. 
diliyor. "Sol bacaklar ileri!,. İtaat! "Di_ 
linizi çıkann ! Eşinizi filan yerinden 
çimdikleyinız! - Kravatınızı çözünüz! 
- 2 tango adımlariyle sola! - 3 kere 
ök~lirün ! - Eşinizin kalçasına yapı • 
em!,, Ost üste bu emirler ve altalta 

"~ 

itaat! Her ne manasız ve hatta mayub 
emir verilirse verilsin, boyun eğiliyor. 
Her ne denilirse yerine getiriliyor. Öyle 
bir di.pislin ki! Adeta askeri bir talim 
yapılıyormuş gibi!? ... lşte, orada sos. 
yete dansı olarak ve "Big Apl.. yani 
"İri Elma,, denilen Amerikan icadı 

..,. 
.. 

,; 

, 
' 
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Her hangi bir kız 

Bır Holivut qzl
dızı qapılabilir mi 

Konstant Henet 
iddiasında hazcındı 

Holivut yıldızlarından Konstans Be. 
net, (Herhangi bir kız) ismiyle Holi. 
vut mikyasiyle 30 • 40 lira kadar sar. 
fedilecek olursa, onu Holivut yıldızları 
kadar güzel ve cazip bir hale getirmek 
mumkün olduğurıu iddia etmişti. Ve 
bu yolda bir bahse girişmiştir. 

Neticede 19 yaşında bir dondurmacı 
kız Sl'Çilmiş; kendisi için yukarıki mik. 
tarda para sarfcdildikten sonra. işte 
gördügünüz hale gelmiştir ki, herhangi 
bir sinema yıldızından farkı nedir?. 
Soldaki resimler, dondurmacı kızı işba. 
şında ve makiyaj yapılırken, maldyaji 
tamamlandıktan sonra üzerinde. Snğda
ki resim, makiyaji t2manılandıktan 
sonraki hali. 

dans, budur! 
Avrupalı profesör, bu dans cereyanı. 

na kapılanların, timarhaneye girm<.>k ü. 
zere namzetliklerini koyduklarını söyle. 
miş; ve bir taraftan da Amerikada bu 
yeni dans halkasına kapılan kapılanay. 
mış!? ... 

Plak 
(Ba§ tarafı 5 incide) 

ki, yarınki plfikları o kadar u. 
.fak bir paket yapabilmek de 
kabll olabilir. O zaman sevda 
ı>Ia.klarını, bayram tebrik zarf 
ları içinde de gönderebiliriz. 

zı neticeler doğurabilecek ... 
Fakat yarın ne olacağını 

bilemeyiz .. Bakarsınız bu iş 

o kadar ileri gider kl, meselıl 
biz "Kurun ilavesi" nin birkaç 
sayfasına bedel size, dört kö
Ş6 p.tAklar verebiliriz ... O usul 
sayesinde belki de ben, buma
kaleyi size KENDi SESİMLE 
okurum. 

vermesini rica ederim. Zira, 
bu ilaveyi, kari kaç-ırtmak i
çin değil, billlkis onlara sev
dirtmek için çıkarıyoruz. 

Deniz ve banyo 
( 7inci sayıf cutan devam) 

terini, nasıl girileblle<·eğlnl, 

ne zaınan A"irıncmek \lygun 
bulunduğunu, kimlerin gire
bileceğini, kimlerin giremiye
ce~ini, ifratııı fenalıklarını u
zun boylu anlattİk. G<>lecek 
sayırla ~üııeş banyolarının 

fayrlala. rını anlatacağız. GU -
neş banyolarının da deniz 
banyoları kadar faydalı oldu
ğunu öğreneceğiz. 

Hill~sa, plAkla herkesin se-
11ini alabilmek sanayiini umu
mileştirmek, yalnız kötil ses
lilere bir ibret dersi vermekle 
lrnlmıyacak; ayni zamanda el
le tutulacak kadar faydalı ba-

Fakat ben B. Kenan Hulfı
slden, benim yazılarımı - ken 
dl sesimle olmaktan ziyade -
bildiğimiz sayfalar halinde 

HIK:\ll<~T l\101\'IH 
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'bumuharibin 
(8 inci sayıfaadn devam~ 

kısık göz kapaklannı bir parçacık 
adı, gözlerini biraz açtı; çünkU, se. 

ve iııek, Uçi, koyun ,sürüleri, yolu Jca.. 
patıyordu. Bununla beraber, Ebumuha.. 
ribin U§a.klan, çeşmeye doğru.çarçabuk 
yol açarak, deriden torbalarına yeter su 
alıp ,otomobil için bUtUn ihtiyat depo. 
Jarmı tekrar doldurdular. 

ramaya iştirak etmiyor, geride dura. 
rak aramayı seyrediyordu. 

Bir defasında, bu kulübe sahibinin 
gözlerinin ürkek ürkek odanın bir kö. 
§e&inıe diktiğinin farkına vardı; orada 
bir yığın boş buğday çuvalı kümelen.. ' 
mişti. Şoför, diğerleri boşuna. etrafı 
gömen geçirerek dışarıya fırlayıncaya. 
kadar bekledi, sonra. çuvalları oradan 
kaldırdı. Bir bodrum kapısı göründü. 
Hutter, döşemede bir kapan şeklindeki 
bu ka.pıyt, kenarlarından tutup kaldır. 
mak suretiyle açtı. Açar açmaz da gü. 
ul bir Arap kızının korkudan hat"ları 
gerilmiş yüzünü seçti; bu güzel Arap 
kızı, bir delikanlıyı siper alarak, titri.. 
yordu; ancak 20 yaşındaki delikanlının 
arkasında gWenmeği gözetiyordu. 

., yal) karanlık yerde Ebumuharip o. 
.yordu.. 

Hutter bu ihtiyar Arabı tanıyordu. 
adam, yer fıstığı ve deri ticareti ya.. 

. Fort Lami ve Zinder arasında bu 
,caretle meKul olan tacir, en zengin 

irlerden biriydi; kendisinin ha.risli. 
ve gaddarlığı hakkında. binlerce hi -
··e dilden ,dile dolaşırdı. Hutter, onu 

Vahadan ayrıldıktan az bir müddet 
sonra, kumda. açılmış bir çukura dilşüp 
saplandılar; oradan kurtulabilmek l<_<ln 
hayli gUç\Uk çektiler, kumlan tekerlek. 
ler etrafından kürek kürek alıp dağıttı.. 
\ar. Bir yerde de ot ve dallardan dikenli 
kısımları yontarak seyyar bir köprü 
kurdular .. 

llellmlıyarak bir kenara iligti. Havsa 
1 

nsi. üzerinde konW}tnağa başladılar~ 
:Utter, ~l\ln prk taraflanndaki Ki • 

.eli şivesi gibi bu şive üzere de iyice 
uşmasmı 6ğrenmişti. 

Ebumuharip, hiddetliydi~ ağır bir 
kr.rete uğramıştı. Sert bakışlı gözle. 
yıldırımlar .saçıyor, buruşuk ağzı, lL 

üstüne lAnct aavuruyordu; çUnkU, 
genç kansı olan gU.zel Cahide, geee. 

san saçlı bir erkekle kaçmıştı. 

at Ehımuharibin eli, ur.ağa da yetL 
· ; sahilden ti. yukanya, aahraya, 

.varikleri:-- çadırlarının kurulu durdu. 
yere kadar.! v~ D:nımuharip, kaçan. 
n nereye sığındıklarını biliyordu. 

Şöyle dedi: 
- Adamlarımdan daha iyi otomobil 
banmasını bildiğin için, sana ihtiya.. 

var. Sen, bizim binip de onları ta. 
"ıbe çıkacağımız otomobili kulanacak. 

8111. Eğer bu işi Uzerine alırsan, aana 50 
altın vereceğim; eğer onları yakalıya.. 

bilirsek, 100 altın! 
100 albn.!! .. 
Hutter:, elini ateş gibi yanan alnına 

götürdü, alnını uğuşturdu ve gözlerini 
akbabalarm mutfak artıkları için bo -

tukları sokağa dikti. Fakat, ba'kar. 
ien bu çirkin hayvnıtlar.ı görmüyordu, 

endi memleketinin tare, koyu yeşilli. 
;jıni ve bu manzara içerisinde be.ITak 
akan menbalann şıpırtısını, suların taş 
'Ve yosun Uzerinden şıpır .şıpır akışını 

·tahayyiil ediyordu. 
100 altın!? ... Bir daha, son bir defa 

Claha düşündü. Gayet iyi seziyordu, ki 
bu, kendisinin tamamiyle mahvolma. 
dan bu yerden kurtulması için, bir fır. 
sattı; son fırsat ... ve Ebumuhaıibin tek.. 
lifini kabul etti. 

SaaUerdenberi, otomobilin lastik te. 
kerlekleri çölün sar:ı kumunu övütUyor. 

du. Otomobil buhar aalıvererek, çölde 
en kıymetli şey olan su tUketiyordu. 

Katar katar kervanlarla 'karşılaşıyor • 
lar, yahut da otomobille onlan geçi • 
yorlardı. 

Ebumuhnrip, bağırıyordu: 

- Daha çabuk! Daha çabuk'! 
Hutter, omuz kaldırarak, otomobilin, 

bir lokomotifmişçesine salıverdiği bu -
hara işaret etti: sisliye sisliye salıver. 
'diği buhara ... Su tUkendiğinden, bir va. 
ha yanında durdular. Bu vahada 2 ker. 
'Van yolu birbirini kesip birleşiyordu; 

Ebumuharip, bu yeni vekfada, ka -
çanları diri diri ele geçirdiği takdirde, 
onlara. ne yapacağını tasarlamakla zi. 
hin yoracak vakit bulmuş oldu. Hutter, 
bu aralık ona bakarken, ihtiyar herifin 
boşuna tehditler aavurmadığıru aklın. 
,dan geçirerek, buna olan kanaati artı • 
yor ve yeryUzUnUn bu ~asında uzun 
mil&:let kalmıı olmak, kendisini yaban. 
cılarm çektikleri azaplara k&r31 li.kayit 
ve duygusuz hale getirmig olmasına 

rağmen, tUyleri ürperiyordu. 
100 altın!! ... 100 altın!!... Diılerini 

biribirlne bastırarak, tekrar otomobili 
sürerken, makineden temin edilebile.. 
cek bUtün yardımı temine çalıştı. -Ve 
derken evlik bir yerin ya.kininden var. 
hıila geçtiler; ve bu meskfin yerdeki 

lrulilbcnin kapısında duran bir yerli, o. 
tomobilf görilr görmez derhal içeriye 
koştu. Bu telaş, şüphe uyandırıcıydı. 

Bunun arkasında suçunu bilmekten geL 
mc kuşku gizlenmiş olabilirdi. 

İhtiyar tacirin SC8i,•aksetti: 
- Dur! Halid! Zahir! Kasım! Haydi, 

evi araym! 

Şoförlük eden Huttcr de yere atla. 
mış, Ebumuharibin adamlariyle ~ 
ber, içeriye girmişti. Fakat kendisi a. 

Nasıl dost ve 
a:hbap kazanıhr 

(Altıncı sayı/adan devam) 

labildimse bunu başkalarının arzuları. 
na hürmette buldum. 

Bu yalnız insanları değil, hayvanları 
kazanmak için de böyledir. 

Etrafımıma nankörlüğiyle tanmmış 

kediler bile, ancak ve münhasıran ken. 

diler.ine faydalı olanları sever ve onla. 
ra muhabbet gösterirler. 

Ahbap kazanmakta tebessümün bil. 
yük bir rolü vardır. Bir Amerikan dar. 
bımeseli (gillmesini, tebe88Ümü bilmi. 
yen bir adam dükkan açmamalıdır) 

der. 

Bir de buyolda dikkat edilecek nokta.. 
!ardan biri, ıstıraplı, sıkıntılı zamanla. 

nnızı ve hallerinizi etrafınıza ,söylemek 
ve nakletmekte ileri gitmemelisiniz. 

Göriililyor ki dünyada her şey kaide. 
!eşiyor ve ilmile!!iyor! HatUi ahbap ka. 
zanmak bile! .. 

"Sal'ı saçlı,, adam! Bu, Hutterin Kano. 
da bir defa gördüğü bir tayfaydı; o da, 
kendlal gibi gemisini hıra.kıp AJ. • . 
riltada macen. geçirmeğe heveslenmig.. 
ti. "San saçlı,, tayfa, Hutterin kaba • 
ha.tlı yUzUnU. yukarısında görUnoe, nev. 
mit bir halde olduğu yerde kaldı; ve 
bakışları, avda kovalanan ve çık. 
maz bir yere sıkıştırılan, keşfolunan 
biçare bir hayvanın ümitsizlik ifadesi. 
le gölgelendi. 

100 altın!? .. 100 altın!! .. 
- Çıkın yukan.! Gelin buraya! 
Böyle demek istiyen Hutterin, bu lA • . 

kırdı, boğazında boğuldu. Dudakları a.. 
rasından tek kelime ~ıkınadıktan baş. 
ka, bilakis, parmağını ağzına götüre.. 
rek, bodrum kapağını gürültUsUr.ce in. 
dirdi, açtığı deliği kapadı. Ayağiyle, çu. 
valları tekrar eski vaziyete getirmek 
üzere iterek, hemen eşiği geçip dışarıyı 
boyladı. Diğerleri de onu beklemektey. 
diler!! ... 

Hutter, kısaca şöyle dedi: 
- J çeri de hiç kimse yok! 
Ve otomobile binerek, Ebumuharibin 

diyeceğine kulak kabarttı. Ebumuha. 
rip, homurdandı 

- Sür ileri! 
Ve yolda kükrer gibi tekrarladı: 
- Sür, sür! Daha çabuk sür! 
Ve uzun mUddet sövüp saydı. Bağırıp 

çağırıyordu. Bu sırada Hutter, yerinde 
evvelcekinden daha kuru yUzlil, daha 
sarı benizli oturup, vızıl vızıl giden o. 
tomobili, .kum yığmlan arasından bir 
aşağı, bir yukarı ine çıka sevkcdiyor. 
du. 

Uzaklardaki inek sürülerinin gidişin. 
den havalanan toz, esmer bulutlar ha -
!inde semaya yükseliyor, merhametaiz 
güneş, öldürücil sıca}t §Unlarını ufld ve
kilde bu bulutlar arasından aşağıya 

çarpıyordu. 

- lleri! 
Ebumuharip, boyuna böyle seslenL 

yordu. 

Birçok hafta 90nra .• çölde dola§&n be. 
deviler, otomobilin enkazını, susuz.lok. 
tan kıvrana kıwana canvennie olan 
bütün arayıcılarla beraber, kervan yo. 
lunun ~k U7.&ğmda. sam yeliyle oradan 
oraya daiıtılmı§ olarak buldular! 1 .. 

KURT KRISPlYEN 

* * ' * * *'~ :1f 
Deniz ve 

banyo 
Denize ne vakit ve hangi 

1mevsimde girmelidir? 

C , n rn:-. ı . ıı ız.da ıdcnlz iban-

yosuuuu hangi hastalıklarda 
faydah, baogl ihastallkla.l"da 
zararlı olduğunu anlatmıştık. 
Bu sayıda denize ne TB.kltler .• 
:ve hangi mevsimde ,girllebUe. 
ceğlni yazacatıs: 

henüz faaliyet te başlamadığı 
lçlıı ıüşümek 'lhtimall vardır. 

Akpm üzeri ise henüz deniz 
motuma.mışsa da havanın rüz
gb'lı Te ·serin olması ihtimali 
karşısında gene ·üşümek tehli
kesi mevcuttur. Bunun için ,en 
muvafık samaıı 14,•5 Ue 17,,5 
arasıdır. 

Denize ,girmek Te ·istifade 
ede l>llmek iclu ·evvell menl
nıi seçmek ıt.umdır. Onceki 
ynzılnrımda ıda yazdıftm :gibi 
k e ndilerini alJfbra.ııl&r yas Ye 

kış denize :g'lrebllir:ler. Alqık 
oıruıyanlara 'denlse .gir • 

m ek lçin en .müsait mevsim 
yp.zdır. Binaenaleyh -deniz ban 
yosu mevsimim 15 Haziran -
dan 15 Eylüle kadar tahdit et- . 
m e k icap eder. Bu tahdit işi 
lstanbula göredir. Bir ·<;Ok 

me mlekeUorln iklimine gl>re 
değişcblllr. Onun ·için denls 
bauyos u yapacak olanların 

bulundukları mevklin şartla.. 
rma uymaları lAzımdır. Bulun 
duğu yerln ve ikliminin ilmi 
şe kilde tetkikine imkln bula
m nzlnrs a ,Htcdenberl cari a·n'
anclc rl tetkik 'etmelldlr'ler. 
Nitekim tstanbulda da halk 
dilinde dolaşan (Karpuz ka
buğu d enize düşmedikçe deni. 
ze g irilemez) diye bir ata su. 
zil ,·ardır. Atalar.ımız bile bu 
i şte oldukça kafa yormuşlar, 
karpuz kabuğunun Haziranda 
d enize düşebileceğini bildik • 
!erinde n bu zamnnı bir baş • 
langıç olarak tesblt etmişler -
dir. Deniz banyo mevslmlntn 
böylc<'c başlangıç vaziyetini 
tayin ettikten sonra hangi 
snntlerdc girmenin uygun bu
lunduğunu da bilmelidir. 

Uzun boylu tetkiklerden 
son ra ı 4.5 • 17,5 arasında de
niz<' ı; irll cbileccğl anlaşıl -
mıştır. 8ahah ve akşamları 

dıı ~irllcbllirse de, bazı mah
y,urlar ~Hzc çnrpnr. Snbahlc
yin d t> ıılz so~ulı: olduğu gibi 

Bundan şu neticeyi çı'k.ara-

bilirlz; Denizin~ snğhk üzerin
•dekl rollerinden istifade ede
bilme'k. ıı;östcrllen denizin ha
:raret de,rcccslnln sabit !bulun-

duğu bu zamanlar arasında. 
'denize girmeli, fayda yerine 
zarar görmemelidir. Denize 
aç mı, tok mu glrmeUdlr! 
Bu da düşünülecek bir mesele
dir. Denlze ne aç, ne de tok 
girmelidir. 

Tok girilirse kan devera -
:nında karışıklık husule geU -
rerek bazı mide hastalıkları -
na meydan verir. Onun lçln 
denize girmeden evvel kUçük 
blr 'kahvaltı yapılır veya ye
mek.ten üç dört saat sonra de-

nize girilir. Yemekten so· ~ ' 

derhal denize girmek do 
değildir. Bazı sağlam kim 
ler aç olarak denize girdik 
zaman müteessir olmazlar. 
kat zayıf kimseler derhal 
teessir olur. Şu hale göre. 
yırtar aç olarak kaUyen d 
ze girmemelidirler. Danyc 
dan sonra bir çny içme k (. 

faydalıdır. 

Yukarda dıı yazdığımız 

bi yorgun dcnlze girmek 
doğru değildir. Yorgun ol 
lar birkaç saat isUrabatt 
sonra denize girmelidirler. ı 

söz dnha ziyade sablldeıı •ı 

zak yerden yUrUycrek dı :ı .:ı

gironlere racidir. Hele yer · rı 

luktıııı mütevellit terle ıı . 1'.ı 

ze girenler birdenbire sc 
muka•;emet edemezler. ~. 

ree \"C buna be nzer haı: 

larla karşılaşırlar. Deni 
rlldlğl zaman YUcut t • 

miylo denize dalmnlıdıı 
takdirde yarım deniz bn ı 

rı daima znrnrlıdır. 

Suya daldıktan soıır. , 

daima hareket etmelidir. ı • • 

nıe bilenler yüzmeli, bllm 
l e r d e ç ırpınmalıdır. Aln, 

ne zararhdır. 
Denizde üşüme hisscdiL ı 

derhal çıkmalıdır. Çıkınc; 

cut ısınır. Ç.ıktıktnn souı 

üşüıncmcğe gayre t e tm ell ;. ı 
H.üzgtlrl ı ye rde durmnm nl. \ 
.iyice kurunmalıdır. 

Rnğlıkları d ilz~Un oln ııl : 

sabah ve akşam on beş , ylru 
dakikay.ı tec•a,·Uz etmenı' k 
şartiyle denize gircblltrler. 

Denize girmekten korkan -
lar blr müdde t yn\·nş )·avaş 

kendilorint denize alıştırma -
lı, günün birinde gtrmeğe ken
dile rinrle ccsnrct gördUkten 
sonra (!lrmelidirlcr. Velhasıl 
d e ni7. banyolarının bqKa rol-

(Soııu 71 inci •yıfcıda) 
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'Sesil Sorel 
~Mallarını satacak, 
müşteri bulamıyor 

Sesi! Sorel, meşhur Frc.nsız sahne ve 
sinema artisti film çevirmek üzere A.. 
me,rikaya gidiyor. 
f Bu, herkesin başına gelen bir hadi. 
sedir, diyebiliriz. Avrupa sinemaların. 
,da meşhur olur olmaz Holivuda uçan.. 
lar çok görüldü. Fakat, Sesil Sorel'in. 
ki öyle değil: 
1 Oldukça yaşlı olan artist bu seyahati 
biraz da istirahati ,.e hayatında iste. 

' eliği bir değişiklik için yapacak. 
1 fakat, daha seyahate çıkarken öyle 
1!büyük bir müşkülatla karşılaşmış ki, 
eonnaym! 

i Mesele şu: 
Sesi! Sorel, sanat merakı fazla bir ka. 

'iündır. Evini görenler, k®dilcrini bir 
müzede zannederler; aynalar, konsol • 
)ar, koltuklar, kanepeler, masalar .. Her 
teY her §eY eski tarzda ince işlenmiş, 
)Jiiyük sanat eserleri. .. Camlı dolapların 

içi antika gümüş takımları mozayık ta. 
! ·baklarla doldur ... 
j Bunların hepsi artistin sevdiği şey. 
)er değil. Aralarında eskiden alıp kal. 
mış olanlar da var. Sonra, sevdiklerini 
bile hep beraber alıp götürmenin imka. 
m yok ... Bazılarını satmak lazım. 

işte, bunları satmağa karar verdiği 
zaman karşısına bir müşkülat daha çı. 
kıyor: Bunları kim alacak? 

1 Müzayede ile satışa çıkardığı şeyler 
arasında bir de 14 üncü Lui üslubu ve 
tarihi kıymeti haiz bir masa bulunmak. 

1 tadır. 
j Scsil Sorelin herşeyi satıp bunu sat. 
mıyacağını sananlar c;ok hayret etmiş. 
)erdir. Bunun üzerine Sesi! Sorel: 

.. _ Bu 14 üncü Lui üslubunu artık 
aevmiyorum, cevabını veriyor. 

ı Fakat, 14 üncü Lui üslCıbundan bıkan 
artistin daha yeni eserleri sevdiğini 

sannetımeyin. Sözlerinin devamını din. 
Je.rseniz daha fazla hayret edersiniz: 
• - Bu 14 üncü Lui Uslubunu artık sev 

" 

' 

111i~;oı-Um:-Bu -riıasayı satıp yerine u 
üncü Luj üsliıbu bir masa alacağım, di. 
yor. 

Yalnız, 13 üncü Lui üslUbu ötekillfl 
nazaran daha sade olduğuna göre ama.. 
tin yfoe yeni zevk sahibi olduğunu tes. 
Jim edebifüir.. 

.., 
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Yalnız, acaba satabilece1i mi?. Buına 

kendisi hi~ aklına getirmiyormuş gibi 
konuşuyor. 
Diğer eşyalardan da bazı mücevher. 

ler ve gümüş taknnlan satılmış, daha 
değerli diğer geylere mii§teri çıkmamı§.. 
br. . 

Ebumuharibiiı en genç 
karısı .Cahide 

"Sa rı saçh ,, bir delikan~ı ile çö:e kaçmıştı!? ... 

.....,.... ~ 

En getıç karısı Cahide, E1m1mu 1ıaribioı iizertne titrediği 1'e ilthşetJi kns kandı[jı bir Amp güzc!!ydi .•. 

H UTrER .ismindeki delikanlı, bun. 
dan 20 sene evvel bir gemide ka.. 

nıarottu; Lagos denilen yerde gemisin. 
ilen uzaklaştı. Maksadı, Afrika içlerin. 
ile maceralar kahramanı olmaktı. O za. 
mandanberi kendisine dair anlatılanlar. 

ö an lehinde olanlar, azdır. Başlangıçta 
iJerli toplu hareket edebildi, ama son. 
r alar1 f P.,ıl •·nl~ara saptı. İklim, üzerin. 

BiR 

de tahrip edici tesir icra ediyordu; ya. 
va.ş yavaş, fakat kati -surette; tahribin 
geri kalan kısmını icra eden de, viskiy. 
di. 

Bir def asında Kanoda bir bara gir. 
mişti. Geniş kenarlı şapkası ensesi Uze. 
rine itik, sıtmayla vücudu harap, benzi 
sapsarı, yüzünün kemikleri çıkık, te7-
giha yaslanırken. bir çocuk garson ya. 

nına sokuldu ve arka odalardan birisine 
çağrıldığını söylroi . Hutter de, merak • 
sız, lakayt bir halde çocuğun peşisıra 
yürüdü. O, sene içerisinde tecessüs ve 
ümit denilen şeylerden SI)Tılmış, bun. 
!arı silkip atmıştı: buna rağmen. bir A
rap, arka odanın kapısına asılmış sec. 
cade perdeyi hürmetle yana doğru itin. 

(Sonu 10 wını sayfada) 


