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Roma mülakatından 
ne netice alınacak 

Çamlıcaya tu ristik 
bir yol yapılacak 

Valinin, Osküdar yakasında 
yaphğı tetkikler sı rasında mühim 

kararlar verildi Pol şeref ine verilen ziya/ ette 

Oyc§)lril lrc§l 0 D 

rıı ıurlt lUI k ~ ... ©yD<®cdlü 
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Bugün 
Tayyare Piyankosunda 

Kazanan 
numaralar 

4 Uncu sayfada Yugoslav kral naibi prens Pol 

Geçenlerde diktatörlük olan 

Bolivyadan Almanya 
petrol tem~n ett~ 

Amerikan kumpanyalarından 
a 1 ı nan p et r o ı· kuyu 1 arını 

Almanya işletecek 
~evyork, 11 (A.A.) - Nevyork ya, Şako'da !560 kilometre U%Ulllu -

'llınes gazetesinin Buenos Aires mu ğunda bir petrol borusu vUcude ge
habiri, Bolivyanm bir mübadele iti- tirecek ve Paraguay arazisinde bir 
1Arı akdetmek ve istimlfi.k edilmiş tasfiyehane in§a edecektir. Boliv -
<>lan Amerikalı Stnnda.rt Oil Kum- yanın petrol istihsall tt, Paraguay 
llanyruımm petrol kuyularmm işle- ve Parana nehirleri yoliyle Bueııos 
1ilnıesı işinde, Almanyanm milza. • A.irese ve oradan Avrupaya sevke · 
heret.ini temin eylemek ma.ksadile dllecetkir. 
~:line bir mUmcssll göndermiş ol- Akdedilecek olan itilafın Para -
llgunu haber vermektedir. guay ta.rafından bam petrolUn tns-
l3u muhabire göre, Bolivya Al - !iyesi ve Paraguaym 30 senelik pet 

~Yaya petrol vermek teklifinde rol ihtlyacmm temini imtiyaznu 
~ltuınıaktndır. Bolivya, buna mu - Bolivyaya veren itill\f esasına isti

la biı Almanya.dnn mamul eşya. a- nat edeceği söylenmektedir. 
Y caktır kl, bunun krymeti 15 mil· 

~ara. baliğ olacn.ktlr. Alman-

lf al yan - Alman 
ittifakı 

iki taraf diğerine damş· 
madan harekete 

İtalyan deniz 
kuvvetleri 

Yakında 169 gemi 
kazanacak 

. Roma, 10 (A.A.) - Deniz bUt -

fı . geçmeyecek çeslnin müzakeresi münasebetiyle 

bctıı ans, 11 ,(A.A.), - Buraya gelen mecliste beyanatta. bulunan dt.niz 

ti rn!~berlere göre halihazırda tan- müsteşan Aıİılral Cavazneri, ttalya 

tn~'i~lınekte ~l~n _ltalyan -~ nm ya.km bir atide 35 bin tonluk 
~cı enamesı, iki taraf tan bınnın - . 

llacağc h h · b' · h _1_ dort, modem bale konulmuş 26 bın 
tin . er angı ır yem ar~e-
k: <ıiğer tarafla istic:are mevzuu teş tonluk dört zırhlmr, 19 bUyil.k knı-

\>~ ~eteğini natık blr maddeyi ihti· vaz3ril, 12 hızlı kruvazörü, 60 torpi 

lnejeQ:cektir. Filvaki, Mfümo görüş. do muhribi, 70 torpido ve avizosu 
nfı1 erı, esnasında 1talya hükfuneti· ve yüzden fazla. denizaltısı olacağı-
~ kaygusu, bu olmuştur. nı söylemiBtir. 

Musolini Yugoslav 
Hariciye nazırile 

görüştü 
Müzakerelere 

bugün de devam 
edilecek 

Çamlıcaaatı Marmaraya bakış .•• • 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, siminde .bulunmuştur. 
Roma, ıı _ Yugoslavya. Kral dün Boğaziçinin Anadolu yakasın· Bu, şehrimizde Lutfi Kıraar za· 

naibi Prens Pol ile zevcesi Pre~es da sabahtan ak~ geç vakte kadar manında inşasına başlanan ilk bü.. 
Olga, hariciye ila.Zın Markoviç t1Un incelemeler yapmıştır. Bu tetkikler yük resmi binadır. 
Roma.ya varmışlar, istasyonda t _ sonunda Istanbulun iman bakımın_ Vali, bunu müteakip yeni itfaiye 
talya. Kralı ve Kraliçesi, Musol!ni, dan mühim kararlar verilmiştir. binasını, halk partisindeki resim 
hükumet azası ve kordiplomatik ta- Vali, yanında vilayet nafia, be.le- serg~ini, kız sanat mektebini göz· 
rafından ~lardır diye fen müdürleri ve mütehassıs den geçirmi5 ve Çamlıcaya çıkmış· 

'Yugoslav na1bt l"NDii Pot Venediık mimarlar olduğu halde diln sabah tır. 

(Devamı 4 üncüde) saat sekiz buçukta Uskildara geç- Çamlıcaya turistik bir yol yapıl-

s
--------......,.___,,__ __________ __:..:_ mi~. evvela yeni tahakkuk ve talı. masma ve şehrimizin bu en güzel 

. aiı at h Ür m emle- sil iı!eri binasının temel atma mera- (Devamı 4iin<Jde) 

ketlerde 
inkişaf eder 

Amerika Cumhur Reisi Nevyork'da 
şayanı dikkat bir nutuk söyledi 

Vaşington, 11 (A.A.) - Nevyork ~aki sıkı münasebetlere i~ret etmiş 
ta modern sanat müzesinin küşadı ve şöyle demiştir: 
münasebetile Ruzvclt, bir nutuk söy 
lemi~tir. 

Radyo ile neşredilmiş olan bu 
nutukta, müşarünileyh ezcümle 
~öyle demiştir: 

' ' - Hayatın bireı cazibesi olan 
sanatlar. ancak bir sulh havası için· 
de inkişaf edebilir . ., 

Hdsicumhur, yeni müzeyi sulh 
da\'as.ına ithaf etmiştir. MüşarünL 
leylı, sanatlarla demokrasi arasında 

Boğaziçinde 1 

bu sabahki 
• 

SiS 
Bu sabah kesif bir sis yüzünden 

5iı kc.tihayriyenin Boğaziçi seferle· 
r. cir buçuk saat kadar teahhura 
u6rrarnıştır. Sis ancak saat 
do[;ru dağılmıştır. 

"- Siyasi hususatta hürriyet de
diğimiz şey, ayni zamanda sanatlar 
cia mevcut olan hürriyetten doğmak 
tadır. Sanatların inkişaf etmekte 

olduğu cemiyette kendiliğinden fış· 

kıran bir hayat mevcut olmadıkça 

sanat eserlerinde hayat olamaz. Gü. 

zcl şeylerin vücuda getirilmesini teş· 
çi etmekle demokrasiyi teşçi etmiş 
oluyoruz.,, 

Tam bir aile mecmuası olan 
Reslmli Hafta'nm 85 inci sayısı 

36 sayfa olarak Ye güzel bir 
kapak iı:inde intişar ettl. 

BU 1'1JSHADA 

Va - NQ'nun 
dilimize çevirdiği en güzel 3.§k 

ve macera romanı olan 

Onu Elimden aldm ! 
ile 

llaber okuyucularının 

tarudığı 

x: 9 
p ek iyi 

Pazarhksız satışta narh usulü 
ihdası mümkün müdür ? 

Piyasada bazı alakalılar kanuna rağmen 
pazarllk yapılmasımn önüne ancak bu 

şekilde geçilebileceğini söyliyorlar 
-..--... 

Eskiden pa4arlığm 'Cn çok 5·apıldığı yer olan Ma1ımııipaşa yokuşz• ... 

Geçen sene tatbikine başlan- ne değil, her ne suretle olursa ol
ıruş olan pazarlık yasafı ha'kkın - sun dükkanda çalışan bütün şa
daki kanuna rağmen hfila ıbir çok hıslara da teşmil edilmiş ve bu 
yerlerde memnuiyete aykırı hare- gibi, suç işleyenler aleyhinde tald-
kctlerc devam el3iliyor. ha.ta başlanmıştır. 

Belediye, buhususta mücade- J\Hikadar memurlar, muhtelif 
leyi şiddetlendirmiştir. Belediye müşteri kıyafetleriyle dükkanları 
zabıtası talimatnamesine yeni hü. dolaşarak vaziyeti gözden geçiri-
kümler konulmuştur. yorlar ve pazarlık yapanları ce. 

Yasak, yalnız dükkan sahipleri· (Devamı 4 unriide) 

tçkilerin zararları 
un yalnız resimlerden ibaret 
yepyeni bir zabıta. romanmn 

başlamı.~ bulunmaktadır. 

Resimli Hafta 
yı almayı ihmal etmeyiniz 

Yarış yüzünden ... 
Çemberlitaşta otobüs 

bir genci çiğnedi Mecliste dün bu mevzuda münakaşalar oldu 36 Sayfa 
""""""""'t'VVVV'VV...AA."-AJ 

.(l'azısı 5 incide), . lYazısı 5 incide); 
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Sümerbank sermayesine 58 
milyon lira ilave edilecek 

fl T . ...-AYIS -1939 

Ankara, 11 - Hük\imet Sümerbank sermayesine 58 milyon lira i
lave etmeğc karar vererek buna dair bir l!iyiha hazırlamıs ve meclise 
'ermiştir. Bu ilaveden maksat, birinci bes senelik plandan ve banka
) a ayrıca verilen işlerden kalan kısımların tamamlanması ve ikinci 
beş yıllık sana)ile~e plruunın tatbikine lazım olan paranın temini
dir. Sümerb3nlnn 80,5 milyon lira olan semıayesi yeni iW.ve ile 138 
mılyon liraya yükse!mektedir. Layiha, İktisat, maliye ve bütçe encü
menlerinde görüşülmektedir. Yakında Mecliste müzakere edilecektir. 

Den·zaltı sn fı mensuplarına 
verilecek zam ve tazminat 

:.': r.ctonya ihracat malları nU mnne ~ llün 'J'oılluuıeae De • 
nlzbank yolcu sıilonunda. açılmıjbr. Açılı,. mernslmlnde Vall mua,inl 
HUdaI .Karataban, Merkez kumandan muadnl ile iktı adi mahnfil cr
Wlnı hazır bulunmuştur. Sergiyi Letonya ba!} konsolosu A. Koceos süy
ledil!i bir nutukla açmıştır. Iluna ''ali mua\inl llüdal Kamtahan da bir 
!:aç söıle mukabele etmiştir. I.ctonya ltolonisi namımı milli kı:rnfet1c 

gllinmı, kUc;Ult bir hız, \'ali mua,inine bir bulıct tnlullm ctmi!'}tir, sergi 
küçiik olmasına raJ:"tllen J.etonyanı n zenınn samıyil ,-e bu yoldald t.e -

rakki tni la~ ikile göslermeğc kAfidlr. Sergide kağıt, der1, nlaç, kimya, 
tutkal, seramik, f;Ckcr ve kon ·en·e saıınyüne ait nümuncler \'ardır. 

Illlha "a kauçuk snnnyllne sergide mühlm yer Ycrilml~Ur. Sergi bo ak
t;am kapnnacaldır. 

* Romanyanın nıllli bayramı münaı~ebetJle diln Onlıı.tadald Orto -
doks kilisesinde dini bir ayin yapılmıştır. Beyoğlundakl Romanya kon
soloshancıılnde de bir ltabnl resmi yapılrnıstır. \'ali muınlnl Hüdai Ka
r:ıtnb:ın l•abul merasiminde huır bulunmu_ştur. 

Ankara, 11 - Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam ve taz
nıfaatlar hnkkmdnld knnunda yapılnca.k değf.:PJtllklere nit Ulyiha enen -
menlerden geçmlştir; cuma günU mecliste mUzakcre edilecektir. 

Yeni tadllA.ta göre, denizaltı kurs talebelerlndcn kursu bitirip dip
loma nlan denizaltı subay, gedikli erba§ ve erata hizmet seneleri iti
barile !her ay denizaltıcılık zammı verilecektir. Kurs talebelerlne de 
dalış talimlerine başladıktan andan itibaren dipl<>mn tarihine kadar 
her ay 20 Ura tahsisat verilecektir. 

Elektrik, Tünel ve 
Tramvay idareleri 

Fabrika ve matbaalarm 
mükellefiyetleri 

Juıkara, 11 - lstanbul Elek. 
trik, tilnel ve tramvay idareleri. 
nin belediyeye raptı hakkındaki 

kanun liyihası Nafıa ve Dahiliye 
encümenleri tarafından kabul e· 
dilmiştir. 

Ankara, 11 - Fabrika ve 
matbaaların 1939 mali yılı için. 
de, 1938 deki aynı mükellefiyetle
re tabi olmaları Vekiller heyetin. 
ce kararlaşmıştır. 

-0-- Şubeye davet 
Fatih askerlik şubesinden: 

Bir tayin 
Ankara, 11 - F6ki Antalya mebu 

su Tevfik Nazif 600 lira Ucretle Zi
raat Bn.nlmsı idnre meclisi ru:a.lığı

xıa tayfn edilmlştlr. 

Şubenin 4.101-23 Sirasın<la kayıt
lı Emekli Deniz çarkçı makine yüz

ba~ıSI 305 Aydın Mehmet Rasim 
Kara Alanın §Ubemize müracaat et
mesi il!n olunur. 

Cumhuriyet 

TUrkı;edcki büyllk \'\lkutwıU balluı.nlı 
mfatmı,Ba.lkanlI gibi Wd lıüytlk harfle 

yazmak surctllc g!Sstcren genç ve de-
crll muharr1r Na.dlr Nadi, bugllnldl 

başynz:ısmda Balkıuı birliğinden b:ıh. 

s dlyor. Onu bu yazıyı karalamağıı 

mecbur eden sebeb Tlmes gazeteainln 
Balknn de\1etlcrlnın t.nklp ettikleri ce
sur ve reıı.llat poUUkayı mevzuubahs 
etml§ olması ve antant hııkkmda Cum
huriyet gıızctesinde yazı yo.zaıı muhar _ 
rirlerin teoekktllUn mahlycU Uzerlnde 
tımltsWlğc veya tercddUde dllşmU, oı. 
mamalandır. 

Tlmea'in CUmhuıiyet muharrirlerl
nln bundan §tlpho edip etmedlklerlnl 
.ııormadığma bakarsak ••yandan 
çarklı tonııataıı,, :mnhlyeUnde ı;ayab1_ 
ıeceğimlz bu yazıda bWO.Saten deııill. 

yor ki: 
Balkaıılılc.r ve ya,gnmak içln mevcu-

dlyctı aart olan hn.m maddeye bol bol 
mallktlrler; Ltlkse ,.c rahata dU,ktlıı 
oım~ mahrumiyetten yılmamak 
ve esir ~lmaktaııısa 61UmU tercih etmek 
Balkanlı ruhunu tegkll eden ana duy_ 
gulardır. :Menfant birliği de yanmııda
yı perçlnlemeye hazır bir halde ortada 
durup duruyor. 

Balkan birliği kurulurken ~eri yara· 
tacak olan aanaUta.rlıı.r bu ham cev_ 
herlerl. haklkt kıymeUerlnl tartmak 
suretlle görmll§ bulunuyorlardı. Teşck-
1 uı vücuda gelirken blriblrlnl kovaın_ 
:ran buhranlar g!Sze çarpan bazı te_ 
reddUUar yarattı. Bunu buhran dc\TC
slııln tabil anzalarmdan saymak ıa.
zundır. 

Birlik fikri ilerliyor ve her §eye rağ. 
men Ucrllyece1rtlr • 

Tan -:M. Zekeriya 150 rollyoııluk Alman 
&redi nnla§mıı.sınm BUyUlt :Millet :Mcc

ıis1 tara!ıı:ıd&n kabul edilmesi Uzerlnde 
durarak bunun bllylc bir zamıı.nd:ı doğ
ru olup olmadığmı artı§tırıyor ve bu 
anln~maıım tarthçeslnl yaparak diyor 
ld: 

"Biz dııhllde v0 hariçte, TUrklye için 
ve dtinJa lçln Slllh lsUyen ve bunun l_ 
çln çalıı;an bir milletiz. şu veya bu 
devleUo yaptığımız roUzalterelerdo te.. 
cavUzt mahiyeti halZ blı;blr §CY yoktUr 
\'C bu anla§U!alar blç klmsenln aleyhin· 
de değildir. 

ler arasında tlcar1 mnnnsebetlcr dur
DUUill§tır. 

Bir de.,,ıetın slyıı.sl anlıııımnları, tlcaı1 
ve lktlaadl mU.ııasebeUerl Uzerlııde zan. 
nedlldlği kadar mUcsslr dcğlldlr. Biz 
herkesle dost geçinmek nlyeUndey1z. 
BUtun gayemiz liUtUn devletlerle nor. 
mal ve mUsaYl şartlar içinde dost ya· 
şrunaktır. 

Yenisabal 

Hüseyin Cahit Yalçın •'İki hava., 
bqlığı ııllmdaki ba§yn.zısmd& resmi a_ 
ğızlarm, beyanatların ve tebliğlerin in. 
nana telkin ettiği huz·ırla, gazete rıtl· 

tunlarında ra.sUıı.nıın tefsirler, maka. 
lelerin yarattığı huzursuzluktan bahse. 
diyor: 

Resmt ağıZlara göre dUnyıı. bugtınkll 
kadar huzur içinde Yll§rımıı.mıotır. Ha
kikate bakarsanız dllnya allak bul_ 
!aktır. Bu iki zıt kıır§mmda 111.§ırıı.n o. 
kuyucu ne ynpacnğmı bllemez. 

Mcseııı. Bekin nutku Yeni Sabaha gö
re normaldir, makuldUr, yerindedir. 
Uzak prltta çıkan bir gazcteıılıı görU. 
!jUnC göre Hltlerin lııteklerlnl cerhede
mcml11Ur. Franaız ve 1ııglliz kaynakla• 
rma nazarım Danzlg Lehistan lçln ha. 
yaUdlr. Totaliter de\'let1er \'e bunların 
peyklerlne naurnn da akııl. 

Bu kadar karg~alık arasında ıstık. 

ball tahmin edebilmek ne kadar :zor de. 
ğll, ne ltad:ır lmkD.nsız olduğunu ltlra! 
etmeye mecburuz. Yalnız bir eey söyle. 
neblllr: Her geçen gtln ufukta tehdit 
edlcl çchreslni g6aterm{D olan umumi 
harp ihtimalinden blZ.l uzaklaştırıyor. 

Takas yolsuzluğu 
davası 

Takas yolsuzluğu muhakeme· 
sine asliye üçüncü ceza.da dün 
de devam edilmiştir. Dünk:l cel
se!de hazineyi temsilen hazır bulu~ 
nan defterdarlık muhakemat mü.. 
dür muavini Muzaffer mahkeme
ye bir istida vermiştir. lstidada 
hazinenin göı:fdüğü zarann karar 
altına alınması istenrniıtir. Bun • 
dan sonra dava edilenlerden ba... 
zılarının vekilleri müekkillerini 
müdafaa etmişlerdir. 

Denizyolları 
kooperatifinin 

zararı , 
Blançonun tetkiki 
ikmal edilemedi 

Denizyollan kooperatifinden 
geçen bir sene içinde hasıl olan 
11.000 liralık zararın sebepleri et
rafında verilen izahat heyeti umu. 
miyeyi tatmin etmediğinden nisa
nın 19 unda yapılan içtimada beş 

ki!jilik bir heyet seçilmiş ve koope 
ratifin bütün hesaplannın tetkiki
ne karar verilmişti. Heyet yirmi 
gündenberi yaptığı tetkikleri el'an 
ikmal eklememiştir. Bunun için ko
operatifin pazartesi gUnU yapıla. 

calt fevkalade toplantısı geri hıra. 
ktlmı~tır. 

Heyet tetkikatın on beş gün zar 
fında ikmal edilebileceğini mu
hakkak görmediğinden heyeti u. 
mumiyenin bu ayın 126 sın.da top
lanması tekarrür etmiştir. 

Bu fevkalade toplantıda tetkik 
heyeti raporunu okuyacak ve 11 

bin liralık zarann nereden geldi
ği anlaşılacaktır. Raporun şekline 

göre heyeti umumiye kooperatif 
meclisi idaresini ya ibra ~ccek ve 
yahut mes'uller aranacaktır. Bu 
suretle 938 btançosu hakkında bir 
karar verilmİ! olacaktır. 

Bundan evvelki toplantrda bu 
hesap vaziyeti dolayısiyle mü.el -
detleri dolan idare meclisi müra -
kipler heyeti yerinde bırakılmış -
tı. Bu defa hesap vaziyeti hallolu. 
nunca !:iare meclisi ve hesabat 
mürakipleri de yeniden seçilecek

tir. 

Afyonmübayaası 
Ellerinde afyon stoku 
bulunanlar mallarını 
niçin satmıyorlar 7 

Toprak mahsulleri ofisi 1935 se
nesindenberi kalan af ronlan satın 
almak kararını venniş, fakat bugü
ne kadar birkaç kişiden başka elle
rinde afyon stoku bulunanlar maL 
larmı ofise satmağa razı olmamışlar 
dır. 

Bunun sebebi, ofisin, alacağı mal
lann bedellerini beş senede taksit
le ödemek istemesidir. Ellerinde mal 
bulunanlar mübayaa şartlarının a. 
ğırlığı etrafında Devlet Şurasına 
müracaate karar vermişlerdir. Ofi
sin bu yoldaki §altlarının afyon mü 
bayaasma ait olan kanuna aykırı 
bulunduğu iddia edilmektedir. 

Nllcklın HiUer, Nazizmin en bUyUlı 
dU§U!ııal Bol§evlkllk olduğunu Ye Na. 
zl Almaııyanm gayesi Sovyct Rusyayı 
>-ıkmnk " parçalamak olduğunu 1ltuı 

Muhakeme müdafaaların ikmali 
ve dosyanın tetkiki için 14 hazi. 
ran saat 14 de bırakılmı ıtır. 

s r a z ngin r 
ü b lundu 

Boynunda sıkılma izleri ve 
kollarında bereler görülmesinden 

boğulduğu tahmin ediliyor 
Üsküdardan Kuzguncuğa giden lar ve vakit geçtiği için cenazeyi 

yolun tepeye çtknn kısmında, nh - ertesi günü kaldtrmağn karar vcr
şap bUyUk bir evde hizmetçisiyle mişlerdir. 

beraber oturan elli yaşlarında zen- Fakat sah günli gömülmek mü -
gin. bir kadın pazartesi gUnU ya - saadeslnl verecek olan belediye dok
tnğmda boğulmuu bir halde bulun- toru cesedi muayene ettiği vnkıt 
mWJ, zabıta ve OakUdıt.r m.Uddclu- boynunda bağlı olarn.k ip ueklindo 
mumlllği tnrafuıdan tahkikata ba§- bir bez !le sıkılma izleri ve kolla -

lanmıştır. rında da sıyrılma ve çarpmadan ilc
ICa.dmnı 1sıril Nilüferdir. Uzun rl .c>lm.ip y.ıı.r.ılcır: t.ö~""u"~u.. n~ 

mUddetten.beri kocasiyle ayrı ya - va?Jyet üzerine doktor ölUmU §Up
şamaktadır. heli bulmu3 ve derhal cesedi morga 

Pazartesi günü öğleye kndıır kn - kaldırta.rnk hô.disC'den polisi ha -
dmm kalkmasını bekleyen hizmet- bcrdar etmiştir. Tahkikatın ilk kıs
çisl saat 13,30 olduğu halde yat- ınmdn kadının bankada 5000 lira 
tığı od:ı.dıın ses seda çıkmadığını parası olduğu ve bunları son gUn
görerek kapıyı vurmuş ve nihayet !erde banko.dan nlarak evinde snk
açara.k içeri girmiştir. Hizmetçi ladığı anlaşılmıştır. 

gördüğü manzara karşısında ken - Meydanda bulunnmıyan bu pa -
dini kaybetmiştir. NilUfer yatakta raların tekrar banknya yntmlrp ya. 
dili sarkmış ve kolları ynna uzan- t.mlmndığı araştırılmaktadır. 
mı!] bir va:tiyctte ölü olarak yat- Yalnız kadının koynunda 2CO Hra 
maktadır. parıı bulunmuştur. 

Bir müddet sonra kendini topla - Diğer taraftan kadınm kollarm-
~·an hizmetçi kız derhal civarda o- daki yaraların bir mücadeleye dc
turan kadmm akrabasına koşmuş lalet ettiği zannolunuyor. Şimdilik 
ve vaziyeti anlatmıştır. Gelenler morgun bu hususlar için vereceği 
kadmm eceliyle öldUğUnU snnmış - rapor merakla bcldenmcktedir. 

Florya plajında 
kayması m~htemet 

arazı 
Floryada plajm küçük Çekme

ce tarafında üst kısımda kalan a. 
razi dimdik bir yar teşkil ettiğin
burasının vaziyeti tehlikeli .görül
müş ve tcsbiti tekarriir etmiştir. 

Belediye bu işin sür'atle olması
nı lüzumlu gördilğüdden derhal 
bir istinad duvarı yapılması için 
otuz bin liralık bir tahsisat ver. 

miştir. 

Yün iplikleri nasıl 
satılabilecek 

Ticaret Odası evlerde elle ço
cuk elbisesi, başlık, yelek, .süvetr 
ve saire yapılmasında l:ullanılan 
her nevi yün iplikleri için hazırla
nan standard nizamnamesini ta. 
mamen tesbit ve ilan etmiştir. 

Bu nizamnameye göre yün ip
likleri gelecek yılın nisanml:ian iti
baren İstanbul piyasasında beheri 
20 gramlık dört çileyi ihtiva eden 
80 gramlık turalar veya beheri 80 
gramlık 10 turadan ibaret paket
ler halinde satılır. 

isan bilen 
memurlar 

i erfi için bu ay sonunda 
imtihan e.dilecekler 

Devlet memurları maa§larmm tev 
bit ve teadillUnc dair olan 1452 sa
yılı kanunun yedinci maddesine gö
re terfi edecek memurlar için bir 
imtihan açılncağmı yazmı§tık. Bu 
imtihanın bu aym 31 ncl gUnU yn
pılması takaniir etmi.5tir. 

Bu ilk imlihnn 11 ve 14 ncU de
recelerden birer derece yukarı ter 
fi etmek isteyen bir yabancı garp 
diline vnkıf memurlar nrnsmda o • 
lacnktır. lmtlhnn lstanbulda 'Uni -
versite yabancı dil mcl·tebindc, 

Ankarada tarih, dil, coğrafya fa -
kUl esinde vanılacakbr. 
Ynpılacak imtihanda, bir gnrp 

dilinde yazılmış en az Uç sayfalık 
bir parça tUrltçcye, tUrkçe yazılmııı 
gene bu miktarda bir parçn da garp 
diline çc,•rilecctkir. 

Diğer derecelerdeltl devlet me -
murlannın terfileri içln kanunun 
tatbikrna memur bulunan Maarif 
Vckuleti tarafından İstanbul ve 
Anknradn imtihanlar açılacaktır. 

Bu imtihanlara girip de muvaf
fak olamıynn devlet memurları bu
lundukları derecelerde kalacaklar, 
fakat bilahara açılacak bir imti ., 
hana girmek hakkını kaybctmlye-
ceklcrdlr. 

lmtihanlnro girn}ck Uzere §imdi
ye kadar yUzlerce müracaat yapıl· 
mı§tır. 

G 'VNEŞtN hararetiyle o 
toz bin metre mlkib 

u tebahhur etmektedir. Bi 

Taksim bahçesinin 
tanzimi 

Belediye, Taksim bahçesinin 
tamamen bir halk bahçesi haline 
getirilmesi için yapılmakta olan 
ıslahatı sür'atlendimıi!jtir. Bah
çenin aşağı kısmında manzarayı 

bozan barakalar kaldınlmaktadır. 
Bahçenin kenarında bir l:ie hela 

yaptınlacaktır. 

Tura ve paketlerin vezni için 
yüzde üç farka milsamaha edile
cektir. Yün ipliklerini toptan sa.' 
tanlar her turanın üzerine sicil 
ticaret numarasiyle birlikte tica. 
rethaneleri için kabul eyledikleri 
marka ve remizleri gösteren safi 
80 gram ibaresini taşıyan bir ban
daj yapıştırmağa mecbur tutul

maktal:iırlar. 

u1lmln yaptı~"I hesaba göre, bl 
;;Un ı.arfmcla gilııe~n tebahb 
ettirdiği sa mlktım, insanın c10 
duğu günden bu gUne kadar el 
den geçino15 olduğu su 
rmdan daha fazladır. 

* 
F RASSADA iki lıtn teJt: 

fon muhaberesi yapıl 
maktaılrr. 

* 
F RA."ISADA postaya 

mektup ,-erllmeırtedlt• 

Toıntcını amca 
ve ~arısı 

Bu tarihe kadar 80 gramdan 
noksan olup satılamıyan turalar 
80 grama iblağ olunacaktır. * 

A MERİKADA bir ıntıyo 

üç yUz bin metre mu 
rabbaı mnhroknt istihsal edil 
mekted.Jr. 

• 
A l ... M.\~"l'ADA vıı ttıı.lyıt 

~~ .. ıtt 
do. iki çocuk tlof,"11

"" 

ve bir adam ölmclrledlr. 



• 

-
kitaba hürmet 
K ll'ABII\" • paket huğıdı diye 

kıılbnılmak Uzero - kilo ile 
lhııasnun yasal• ~dlldiğinl bllmi -
~llın: bu sefer Anlmra'dn ne.5rl-

011tre inde öi;'l'endim ,.c ~ok se
lUtnbm paket kcb'1dı olma-

%ıe )'ağlı yabrsız 541ylcr snrıl · 
. ' ter~ı.-ten çirkin, nyıp bir scy-

~ tnlisaadenln ladeslnl lstiyen 
~r, kilo Ue ı:ı.thld:m ldtnbb • 

1~ foıınasmı l•opardıldnrmı ve 
tliJde ınuharrlrin haysiyetini 
"'1ıd1 flnnalannm hnysJyetlnl 
~duklannı öylüyorlnr. Fakat 
b rrırın hn3 lyetlndcn de, fobi -
'YBiyeUnden de dalın ehcmml-
01&n bir l}eY ,·ardır; ldtabm 

Yeu_ 'Memlekett-0 btrçok kim -
• teessur <eder gibi bir tnvır tn

, fakat tıe\'lndlklerinl de peh 
ctenııyerek: "Yeni bir kltnb mı 
0 

'S! O dn yarın okkaya dUser!,, 
tlar. Onlara bu söıUn hab"Stz 

tı üğretmeJJ, kitabın hiç bir 
Olrftııya dfi~emlyecef,rinl gös

Udı.. 'Czrrlne yazı bnsılmış 
1'aktcl, ı;ırf bu yiizden, bir nc\i 
d~llk luızanmıştır, ı:ı.rtık onı:ı. 

t:!J et Cfnıek lfmmdır. 
erinde kalmı:; olan kltnblnn 

tile &atınıı.ğa halkan tablğler bu 
le l<enr'Ucrlne de 1.arnr \ 'eriyor-

• ){ıtabın hürmetsizlik gönncstn-
0ııta 
d ıın bir §ey kazanması k~bil 
lr. Okkı:ı.ya dü en bir ldtab 
bittokl:ırmı dn ltendlsl ile he

r 11Uıiilder. Biraz zarara katla -
' Cld 
td e ••alan \'o nr<Jiyedc yer i~-

ı. C'rı kftabl:ınn '.\1' lulması hiç 
•ı l . 

:c daha lıa~,rlıdır. 

labın oldta ;le 6ntılmu.sı için 
•le e 1 tlyen Jdtabcıla.nmızdnn 
~ trlı]i Onnasmı Uışıynn ·eserleri 
llJ it ~aınan 1 portayıı diiı.;Urme -

aı ;tYlcdl. O, Uzcrlne yüz kuruş 
U 'ıırnus lıir ldtı:ı.lnn r.onra yir-
, ım. on kuruşa satılmn.5ıruı 
~ 

'.nc~"11\'I"• 'hnnn no1r Aa;..• ~ .. ı .. 

~ fi 11 
<> fildrdc değilim: kifnbm, 

lıtlıı.tıa işportadıı safılmnsı, ıı:ı
'~d~. olma mılan bln lmt hıı-

111 ÇUnkU f~portadıı. \'cyn elde 
ert'Jc s:ıtılruı kitnb da yine 

ır 

l~ Hnc okunabilir, nsıl eldi-
~ lıncınMir, bir lınknr~'3 uf-
~t •stır, 7..:ıtcn hiç khn enin :ı.hp 
l'ıı.~llrnedfğl bir ldtı:ı.bı gidip s:ı

tta ıııı.trna mn mı:ı.nl olunamaz: 

~~:~ da, kullruıılmı Jdtnb a-
ı\ıı kiınta.rdan pek farlu yoktnr. 

~~ hunu da tahdld etmek liı.... 1 
~ ,· 1ir kit.ah ne.<ırinden nnenı, e,. 

11 • a on sene sonnı. tşportnd:ı 
'flleJidir. Bizim fablğlerlmiz, 

1 ~ kltabL-ınn sUrntlc satıl -
1 ı._ llyorlnr; bunun için üç se

•«ıtf.i 
lcı iki enedc f, portaya 

~blllr görUyoruz. Ben, Şih
l'f rtıı., SC\ilen bir nlrimizln 

, ~c ~lte i portada. tesadüf oet
~ lıag Ullhestz tabiğ ondBn pclc 

~ar:• • sonra da elindeki nUs
: 

1 
1
Yede heldctmct"C mzı ola.

~ llıt~rı Şte bu scklhlo ı portnya 
'hıı;1 llıanı olınak lizımdır. ı. ı> l!rl 

"lltı n nrdh:elcri kltablı:ı.rla . sa "' 
ta il tıhnnyacak kitablar l~ln 
talıaetıo hlrası \'erllsln dcmiyo-
1 l>o t l>aket kfı~'1dı yapmaktan 

' l'1ı~ l'tayıı dii&Unnekten bıışka 
• l-',llı1tır! İld Uç sene olu -
~it ~ l'da blr kitabc.ı, l•endJ 
11~ rlerden bir kısmını beda

ft~~_ştı. Mcslclidıışlan l • -~ 
~er ~l-0 zarar getfreceğlnl 

ltı · O: "Hayır, dedi, bilii.ki 
~%- tlıeııraatlınizc çah!ilığmıızı 

~ bıa .. ~,1tıtı. ncnlm dcığıttığım 
lqb~tı r,:ok lnsıınlarllıı olıuma 
~ ili l'' Uyıındımblllr; oıılıır da 
~tılJııa ltıU tcr1 olur ... Hem belki 
~ 1<tıabl"an kitnblıır, elimizde 
' ~~ıtıı lar da bu suretle knrlğlc
q \~l'lrtnı evccek, kıymetle • 

it l', ~tılı aJc lnsanlan bulmus o -
l~~ arrırın öteki ıescrlerinln 
.'~a·~rdan ederler.,, 

~ltt>e ldtııbcmm yaphğmı 
'l'? 0 ıJııııınız da niı=ln yap

l<ıtatı 01
1lra mütemadiyen be

~0~. r <1ıı.1ıtnıı:ı.1ı:ı.rm1 tn,·slye 

'~t bu dn. Jdtabı, pa -
~ l>ı ~· •kka ile eatmaktaa 
~tl' ! tıı.r0c11r, bir kcro dll • • «<aten 
~ klıo llo ntııan iki· 

b\lyUt bit Jle7 ~ 

1 :ilim: 

IAfom ardan 
·--------·-----·--- ............................................... . 
r 

e o e rj i i s t i h s a 1 i 1 
Dikiş ve b · çki meJ<tep.eri 

ve dikiş makinesi 
Yazan: M. DALKILIÇ 

Bir bardak su içindeki atomların 
enerjisini kullan.~a~ i~ka~ı. olsa 
Normandi gemısı ışletılebıhr ve 
ona At 1 as denizini geçirtebilir 

Bir zamanlar dünyada fovkala.de 
?engin ve ayni zamanda fevkalade 
fakir bir insan varmış Bu adamın c
ıinde içi altın dolu kocaman bir ka 
sa bulunuyormuf. .Fakat kapa~ını 
açıp içinden parayı almak için c· 
!inde anahtarı yokmuş. 

Günün birinde bir mucit karşısı · 
na çıkmış ,·e: ''Ben bu kasayı açma. 

nm çaresini buldum. Pek miimkün 
dür ki birkaç zaman ronra kasanın 
içindeki milyarlara sahip olabilece· 

ğiz demiş. 

işte bu hikftye zamanımızdaki bir 
hakikate fevkarnde benzemektedir. 
Yalnız mevruubahs altın deği, çok 
daha mühim ve kıymetli olan ener· 

ji menbaıdır. . 
Bugünün en mühim muadelderın 

den biri enerji muadelcsidir. Enerji, 
kömürden, petrolden ve sudan is. 
tih"al etmeğe çabalanmaktadır. Fa· 

kat bütün bu maddeler çok paha· 
tı oldukları ve bazı memleketlerde 
m~vcut bulunmadıkları çin onntnn 
istımal i ÇOK üyük masraITara mal 

olmaktadır. Halbuki buna rağmen 
her memleketin elinde mühim ener~ 

ji menbaları vardır. Mesela kağıt 
bile mih·arlarca atomdan vücuda 
gelmişti;. Bunların her biri çılgın 
bir süratle donen birer motör min· 
yatörüdürler. Yalmz şu (i) harfi 

üzerindeki noktayı :·apan mürek· 
kepte bile milyarlarca atom yani 
çılgın bir süratle dönen milyarlarca 
minyatür motörcük vardır. E~er 

bu milvarlarla motörcüğün, enerji. 
sini za~tetrnck imkanı olsa şu (i) 
harfinin üzerindeki noktadan mil
yonlarca kilovat elde edilebilir. E
ğer bir bardak su içindeki atomla. 
rın enerjisini kullanmak imkanı o~
~ bir Nonnandi gemisi işletebı. 
lir. Ve ona Atlas denizini geçirtebL 

lir. 
Bu soylediğimiz şeyler biraz Jül 

Vem romanlarına, daha doğrusu 

medl~lnl söyliiyorl:ır ;her Jdtnb t~in 
nihayet ~ lrml ~. otuz linıdıın 
bahsccliyorlar. Ne olur! arasını. da 
yimıi be~, otuz liralık bednvıı kltab 
dııi;-ıtn·erslnler •.• 

Nurullah ATAÇ 

Sihirli bir bayan 

/oliot- Curi~ 

kurunuvüstanın simyakerlerinin 
felsefe ta~ına benziyor. Halbuki şim 

' di bu taş bulunmu~tur. Ve onun 
istimali gayet basit bir hadise ola· 
rak telfil{ki edilmektedir. 

Evvelleri tahakkuk ettirilmez bir 
hülya sayılan bu şeyin böyle el ile 
tutulur hakikat olması güzel bir 

~ydir. 
Radyo aktivitenin keşfi harikula· 

de bir iştir. Fakat Atomlardan ener. 
ji istihsali bundan daha mühim bir 
şey olacaktır. Müthiş bir şey!.. 

Buna muvaffak olunduğu zaman, 
dünya kurulduğu günden bugüne 
kadar yapılmı5 keşiflerin en büyüğü 
meydana çıkarılmış olacaktır. 

• • • 
Madde, yani önünüzdeki k~ıt, 

masanız velhasıl her şer. her şey 
birer büyük enerji deposudur. Bun· 
lar kendilerini terkip eden bütün 

atomların içindeki enerjidir. Binler· 
ce senedenberi bunların içindeki c. 
nerjiden bir parça bile istifad r.di· 
lemedı. 

Nihayet geçen asır içinde Bccquc· 
rel Ye Piere ile Marie Ccurie bu de.. 
ponun bir tarafından enerjinin kaç· 

tığını farkettiler. 
Mesclıl lJraniumun radyo akti

vite vasıtasile istihsal edi indeki ta· 
bii hadise vukunda bu maddeden 
enerjisinin bir kısmının sızdığım 

keşretmişlerdir. 

Fakat elde edilen enerji miktarı o 
kadar azdır ki, onu başka bir yerde 
istihsal etmek mümkün değildir. 

l 134 de mösyö madam Joliot Cu· 
rie radyo aktif cisimler yaratmakla 
deıx>ları delmiş oldular. Ve yaptık. 
lan şeyi ~yle izah ettiler: 

- Biz bir unsurun yardımile bir 
başka unsur yapabiliyoruz. Mesela 
alüminyum vasıtasile fosfor • rad· 
yo aktif elde edebiliyoruz. Bu bir 
suni rad~'O aktivitedir. lşte bu is. 
tihaleden birtakım enerji sızıyor.Fa 
kat çıkan bu enerji çok azdır \'e en 
'tiiçük bir makineyi bile besliyemez. 

1938 senesi nobel mükafatım aı: 
mı§ bulunan hikmetşinas Fermi bu. 
nu öğrenince kendi kendine: 

- Hele bir tecrübe yapalım, de
mi~. bu enerjiyi alüminyumun is· 

Bundan yfnnl bo,;ı otıa. 3 ıl önce bltld ,.c diki!' bir frenk bilgi \C 

sırn ı;:ınılırdı. 

Türk lındmmın, ı.ınnızı b:ı,smn entarisinin söküklerini bile dili- i 
mcğo vanr..ayıın eli, bugün dlkis \'C blçlddc göğ ü kabartacalı: bfr ~ 
benlik ,.o §alısiyet meydana getinnlş bulunuyor. ! 

Yurdun en u~k lii.i~clerfne knd:ır dağılan Türk kızları \ 'C ka- i 
dmlım yurduu mulıfeli~ ~ erJerfndc açılmış dildş \'C biçki mekteple- İ 
rindcn, milessc elcrinden aldıktan fe~izl tam blr rilst Ye kudretle ! 
yayıyorlar . • Han:;-i e,·ın k:ıpısmda bıı.5ımızı uzatsak bir dilds maki- i 
ne inin muttarit ı.eslnl cluynrız. TUrk kadını ı;:ılı~ıyor. Hiç o~azsıı. i 
kencllslni, ya\'ıt:.sunu tlyıllriyor, lm~hyor \'C lınnl h:ınl kız , ·c kıt· 
dmfar yeni a~ılınış bu s:ınat evlerine dolup boş:ıhyorlar. 

:Se güzel bir şey! 
Bugün, rnUfo,·azilıı çolc üı.tünılc yııl)ıyan bir Türk kadını \ 'e kızı 

t'l:ı aile kurumunun Jmllmdun beklediği bu \'ll.Zİfeye SC\'erclı, inana
rn;;: 1ııı.J;lıınıyı>r. Arhk "ben cllktlm,

1 
diyebilen kııdınm benliğindeki 

! fa:ırı hissedl3 011 z. n!ahı-.za yamnızdnkl kast, Türk lmdmıru methU 
i &cn:ı değil, ll•<!ınlı·!.ctlınlzdo Jıer gün bu artan dlki5 ve biçki se
l 'erlerin blr derdine tema! tır. 
1 Öyle nllelcr vardır ı,i 'o bllJıns a dlldş Ye biçki öt'1'Cnınl5lerdir 
1 :ı.ı, kendi alnının terinden lııı~lta herhangi bir sckilde giyim ltln 
1 müeyycde51 yoktur. Para~ı azdır, bütçesi mli alt değlldlr, kumaş a
l hr, fakat nncnlt kcndJ cllkeLlllr. ÇocUb"llnu o giydirip lmşatablllr, 

1 
hatta kor:ısınm pijamasını o dike~ '~ böylece aile. büt~cstnde bu 
yli7.den ~ekilecek en biiyük mU~külü onlcr, a.ma, bıliyonız ki onun 
'\a•ntalanndan biri dfüi' mnldııcsidir. 

i nu;;iin dikiı; nıaklntsl, radyodan mllhhnılir, otomobilden mühim
! dlr. Yani aı;tığnnız dlkitı ,.'° biçkl mektcıılerindm ~ıkanl:ır için tıpkı 

iğne, ip\il; gibi ye~ime m:ılıerne \'C \'nsıtadır. Fakat bugün maki- : 
neleri mP.m!cJ.-! tım:zde yapamıyoruz, haritf en getirtiyoruz, bu iti

barla pah:ılıclır, hem o kodnr J-1 orta. tnıf bütçelerinin kaldırnını
yncab'1 lmda r yül<selt fly:ıtlar ta:;ır. 

nıınu almak için ~·a. borca glriJeceJctir, ya C\in birk~ p~a eş
Yll"I satıla<'aktır 'cyahut bu znmrct kar ıo;;ında kefiller bulunup, te
dh·c imldinlan bozulup rn·ıhl•emelik olunacaktır. Bunu önlemek r-. i 
zrmd~ : 

Dlhis ımı.Jdnelerlnl ucuzlııtmnk ]zandır. Yergiden veya gümrlik
ten, her neden olursa o'rnn t .. ·ıızlliit yapılarak en mütevazı bütçelerin 
alahileecği hale "'etlnnck i<'abmda musırrun. 

Aksi talt.dirc1e dikiş nıektebindcn çıl..mı~ kadın ,.e kıza 00, nkıt 
geçlrtm<'lamı ba5lc:ı. bir şey yı:ı.pmıs olmayı7 .. Hnlbuld bu hıulıı.ıı, bo 

-:ı:~\·hten. bu 1rüıel vo nzlı: nıodııda.n, bu ~ok y<ırlndc ihtiras ve he\·cs-1 ~. '"rın .. r.,, ctnıcıc rtızıttfllır. 
: IUtapo;ız mcMr.p olır.ndığı gibi dlld5 mnldn<:1.lz tc17JJlk ,·eya hiç-
i Jd , .e diklş~ltilt de olı:ı.maı.. • . ········-······· ... ··· .. ·······--············· ............... -........-... ---... -..... . 

tihaJesinden değil uraniumun bü., Fransada bulunan Fredrik Joliot 
tün daha ağır unsurlarından elde \•e Kopenhagda bulunan fizisi~·en 
etmeğe bakalım. 

ltalran filiminin mesaisi birkaç 
de\'reyc inki am eder diyebiliriz. A
lim tecrübelerinde uraniumdan iti· 
baren yapılan yeni cisimlerin, bu 
zamana kadar, bu ne\'i keşiflere çok 
uygun gelen mevcut unsurların adi 
çerçevesi dahiline girmediğini farket 
miştir. 

l\ tadam Joliot Curie ile mösyö 
Soviteh bunu öğrenince: 

- Bunda şaşacak bir şey yok, 
demişlerdir. Sözde yeni olan bu 
cisim ~imdiye kadar tanılmış olan 
bir başka cisme, Lantana akraba. 

dır. 
Bu söz üzerine Alman kimyaker· 

!erinden Hahn, Strassmann, Meit

ner: 
_ E\'et pek doğrudur, demişler. 

dir. Dahası da ,·ar. Uraniumdan 
itibaren imal edilen bütün cisimler 
yeni değildirler. Belki de kırılmış 
parçalardır. 

Frisch de münakaşaya bu ~ilde 
iştirak etmişlerdir: 

- Bu yeni cisimler uraniumun i · 
kiye bölünmüş atomlarından başka 
bir şey değildirler. 

Ayni zamanda Amerikadaki alim· 
!er de ayni neticeye gelmişlerdi. On. 
lann fikirlerini Liyondaki profesör 
Vhiband tasdik etti. 

Mösyö Joliot'nun tecrübesi kendi 
idare ettiği kolej dö Fransta yapıl· 
dı. Bu lliboratuvann muazzam filet· 
!eri, cihazları vardır. Bunların için. 
1e atomları bombardıman etmeğe 

yanyan bir nevi mitralyözler bulun 
maktadır. Fakat ilim daima bu ka· 
dar girift aletlerle çalı~az. l\lösyö 
Joliot kartondan yüksiik kac'•' kü
çük bir tüp içine attığı bir urani. 
um parçasile enerji istihsaline yarı· 

ran kırılma hadisesini isbat etmis
tir. Çünkü atom kırılırken, istiha. 
le ettiği andan daha ku\'vetli bir 

(Df'lnmı 4 Une\1.de) 

Bir vapur tevkif edilecekmiş! 
Birkaç ay ewel Fransa.da ellerinin tema

sı ile hastalan tedui ~en blr kızdan bah
solunmu. tu. Bu defa <la Janet Clerk admda 
bir bayanın aynı tarzıla el teması ne göz 
V<· cilt hnstalıklArını tcda,·i ettiği söyleni-

Bir kıvlle1mm yaptlgı yangm 
\'nkıt'm ildncl b:ısışmda okuduk: 

••Ereğllden Çamlıya giderken blr İtalyan 
\'t\purUe ~rşan ve yaralanan İstikbal ~1-
leblnln f}Chrlmlzdeki sahipleri ttaly:ın npu
rmıu protesto etmişlerdir. yor. 

Ildnıeıu resmini ı.;örılünU~ mü'? 
Ilu bayanın l<iiı;Ulmüs gözleri falta.şı ka

dar aç.acnğm:ı biz ıle inanıyoruz. Cilt.e do
ı.unuı dolmnmaz in ıının vücuduna kcn ya
)'113"ab'1Jla biz de lruı.nıyoruz. 

}'altat dikkat etmeli. Kendilerini ba ba· 
~anlara tMa\i için bir taraftan da göz \·e 
, ·(icut hastalan 1:oğalma.5ın 1 

.. * * 
Şu bir dakikada neler oluyor? 

Çinliler on beş günde 816663 J'aron as
kcıi öldUrmilşler. O halde, hani "r;u dn.kika 
aelcr olayorf,, aUtonana her gU.a ıunu 1-
ıavc etmek l~ım: 

Şu bfr dakika lstnd:o blı: buç.uk Ja.}!On öl.. ... ~ 
dilı1ll0,0J'l 

Tc.kyo cl\'o.rmda bir sellulolt fabrtı.asınıla 
ıurııaı. olmnıJ \'C yangın dclıı;ctll surette 
büy\lmU~, dokuz bli~ Uk ve lurk kUçük atel
ye yanmı_şhr. On bir ölil \'e doksan dokuı: 
a~-ır yaralı vanuı,, 

Yangına bir kıvılcDD sebep olmu11 diyor
lar. Çok gayret sarfederek söndUrebllmlş
lc• 

~tı garip rsey? • 

Beri tarafta. blnleroo lnsı:ı.n ölüyor, )ilz· 
terce mesken yı:ı.nryor, fiehlrler berha\'a c
dJ!lyor \'e alev bacayı ıı.a.rnuş değil, bacağı 
bl!e sarmı~, kfmseclkler me§gul değil de 
ıııınon 3ura.r;mda oa bir ölll ,.Arllll~ w1e fer. 
J1't kopanyorlaP. 

Ne dersin, biz anlamayızt 

~ 'llı 6apon l~l 

,.apur boğazılan 'g~.erken m<'murlar tıı
rnfmdan te\·klf ecfüeopJ,tir .. , 

llaber yıı.nlıs yazılmış olan.le. Cı:ı.ıilıln 

fo\'kif edileceği yazılıyor da mecruhun han
gi hastaneye kaldınldığı blldlr:tlmtyor!. 

* * * 
Liman bina!arı 

5:ı.Jılllcrlmlzde bulun:ın blitUn Umanlarda 
birer yeni llmnn bina ı yapılmasına kanır 

,·crilml~r. 

Bllri bo btnn.ltm sa.htllerden epko denJz 
lçfno aoğnı yansıı.k dA vaourlBr da oraya 
sığınsalar~ ' ... 

MAYIS - 1939 

lstanbulun 
temi~liği 

Yaun: SUAT DERVı~' 
Bir okuyucumdan 'şöyle bir §i.. 

~ayet mektubu aldım:· 
"İstanbul şehrinin temiz tutul

:nı:sı lazımgelen yerleri ve temiz 
olup olmaması mahzursuz olan kı 
sımlan mı vardır? Yani 1stanbt.ı

lun kibar bir semti olan Taksim 
mc.ydanında tramvaydan indi -
niz zaman elinizdeki bileti yere 
atmanız, şehrin temizliği bakmun
dan ayıptır da, Kurtulu~ tramvay 
mevkiinde tramvaydan indiğiniz 

vakit elinizı:leki biletin yere anl· 
masmda hiç bir mahzur yok mu. 
dur?. 
Eğer mahzur varsa niçin Tak· 

sim meydanına bir kaç tane çöp 
kutusu konulmuş ta Kurtuluştan 

bunun bir tanesi bile esirgenmiş
tir?. 

Ben kurtuluşta oturan bir kadı
nım .. Kurtuluşta belediye tarafın.o 
dan gösterilen bu lakaydi benim 
sinirime dokunmakta "mademki, 
Kurtulu§ta sokaklan temiz tutma'" 
ğa kimsenin mecburiyeti yok, ben 
Kurtuluşluyum. istanbulun diğer 
ııcmtlerine neden hürmet göstere. 
yirn,, diye düşünmekte ve İstan· 
bulun hangi semtinde tramvayı 

terkeders.em fideta kasten ortaya 
bileti atıp yürümekteyim. ilah ... ,, 

Kurtuluşlu okuyucumun ancak 
kısa bir kısmını burada dercetti
ğim mektubu tamamen haksız de· 
ğildir. Hiç şüphesiz ki ayni ~ehir 
hudw:lu içinde olan semtlerin hep. 
sine ayni itinayı göstermek, o şe· 
hir belediyesinin vazifesidir. 

lstanbul şehrini temizlemek is.. 
tcdiğimiz zaman onun kıyısını bu· 
cağını da temizlemek mecburiye. 
tlndeyiz. Yoksa şehrimiz tıpkı yal· 
nız misafir odasını toplayıp, yatak 
odasını, banyoyu, mutfağı, darına. 

dağnık bırakan gösteriş meraklı

sı ve ayni zamanda pasaklı bir ka • 

dının evine döner. 
Fakat diğer taraftan bir istan· 

bullu için 'kendisin~ şu veya bu 
semtli telakki etmek .te büyük ha. 
tadır. İstanbul şehri hepirnizindir~ 

Temizlik tedbiri bu şehrin han· 
gi tarafında alınırsa alınaın yarın 
da bizim kendi semtimizlde, kendi 
mahalle ve sokağımıza te§Mil edi. 
Ieceğini düşünerek memnuniyet 
duymamız lazımdır. Yoksa: •'Be· 
nim mahallemde çöp kutusu yok, 
ben ~e söp kutusu olan yerlerde 
çöpü ~re atarım . ., diye ldüŞünür. 
sak şehrin temizlenmesine ve te• 
mizliğin bizim semtimize 'kadar 
sirayet etmesine imkan hasıl ol. 

maz. 
Temiz tutulan yerler çoğaldık· 

ça kirli semtlerin çirkinliği bele. 
diyeyi olduğu gibi halkı da daha 
fazla rahatsız edecektir. Bunun 
için evvela hiç olmazsa numune· 
lik olarak kocaman tehrimizde 
modern Avrupa tehirlerinin bir 
sokağına temizlik ,intizam ve &U· 
zellikte benzeyen bir tek sokağı· 
mız olsun da hem belediyeye, hem 
İstanbulluya şehri temiz tutmak 
i~in heves gelsin .. Her İstanbul· 
lunun şimdiki halde temenni ede. 
ceği şey bu olmalıdır. 

Suat DERViŞ 

Güreş hakemlerini dav€t 
latan bul Güreş Aja.nlığmdan: 
.J.4-5-939 pazar gilnü Süleymaniye 

ltlUbU s:ılonunda yapılacak olan 
Grekoromen gUrefi birinciliklerinde 
Ahmet Gürkan, Refik Hatlboğlu, 

Yusuf Yener, Reşat hakem olarak 
scçilmL5lerdlr. 

Mezklir gün ve saatte mUsa.baıka 
yerinde hazır bulunmaları rica olu
nur. 

Bir ebe iş arıyor 
Yirmi bir enelfü ebe3im. Kendi

me bir ı, arıyorum. Her nerede o
lursa olsun, taşnı.ya dıı.111 giderim. 
İl5teyenlerln ,u aduse mlbıaeaat et
nttlerlnl rtca cclerlnı: Kocamusfafa 
~a Çma1' enddest No. ıos tuhaf!: 
J.ed Mdııııet A11Je ndhiMwt. 
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Tayyare piyankosunda 
kazanan . numaralar 

2000 
Lira kazanan 

23654 
1000 

Lira kazananlar 

8211 26569 

500 Lira kazananlar 

23382 1"9200 14857 
19200 14857 
23382 10703 

150 Lira kazananlar 
983 31013 14203 38985 2038 

33853 12570 4541 5157 
2874 28489 39689 24370 37256 

20613 3382 14361 

100 Lira kazananlar 
32919 23493 26760 21234 15555 
32746 22949 30 '"~ 7495 38582 
~8141 27868 2w ' 2015 25210 
39684 21347 24 .4 8959 
l4697 9638 23051 10589 23395 

50 Lira kazananlar 
2387 12271 12393 15244 39.37 
5700 29927 30348 2041 27585 

14037 15251 7603 5029 33027 
76 27246 18427 22370 37925 

12031 18062 31428 2260 30603 
31871 33640 3360 27194 34993 
30828 12878 3667 37211 9035 
12026 15908 35301 754 977 
10166 37211 17621 10621 13010 
28367 38105 38226 21765 23510 
39337 6928 6077 2817 19512 
14133 30674 6478 23750 38577 

34004 36061 34142 25265 33737 

30 Lira kazaRanlar 

38351 22201 21715 39246 5907 
23126 20892 8984 28802 1536 
28969 9726 19124 23132 331 
29391 1028 37879 31017 33893 
37104 813·1 39819 9672 17683 
21565 4640 18373 19719 13983 
107ü9 14852 20402 19703 32453 
34601 14560 23630 16231 26429 
31059 27192 29881 33098 10164 
11343 22058 29846 9820 34184 
1817 3824 21902 35224 27459 

35788 19210 17387 21695 5875 
25668 15238 34348 23996 25655 

5535 7192 35956 23717 17834 
332 2132 17432 9128 9639 

29926 3725 30382 42 24280 
24473 20810 23396 11417 34131 
17359 39278 10319 10586 13473 
26967 17371 21432 3422 20436 
27995 17475 37077 11263 4812 

6679 14378 31833 12164 35759 
11102 38581 7560 4815 30697 
20028 13055 33796 31877 12294 
28822 37001 3170 25199 6233 
19560 16629 

Pazarhksız satış 
_.. Baştara]ı 1 ı incide 

zalandrnyorlar. 
Bilhassa köylü ve seyyah krya.. 

f etleriyle yapılan teftişlerde müs
pet neticeler almmıştır. 

Bir çok ldükk~cıların, böyle a
cemi müşteri vaziyetinde bulu -
nanlann istedikleri mallara. çok 
yüksek fiyat teklif ettikleri ve 
yavaş yavaı inmek suretiyle eslô 
pazarlık sist emini devam ettirdik 
leri görülmüştür. Dükkancılar, a
lıcı sandıklan bu sözde müşterile
rin memur olduğunu anlayınca 

büyük bir telaşa düşmüşlerdir. 
Bütün Mahmutpaşa ve Çarşı es 

nafı artık mal almak isteyenleri 
son derece ihtiyatla karşılamakta-

35624 20312 7564 16870 32524 l.iır. 
37026 25029 2039 29339 7728 Dün bir muharririmiz, piyasayı 

G49 3[.,G5 dolaşarak vaziyeti incelemiştir. 

32660 18145 17535 28727 32927 
41 3466 9194 15186 3284 

36540 3915~ 26134 34867 24833 
13721 

150 bin Çin 
askeri 

Japonlar tarafından 

Alakalılar diyorlar ki: 
••- Pazarlık, eskisine nisbet· 

le azalmak şöyle dursun, bilakis 
artmıştır. Çünkü dükkanlara ge. 
lenler, pazarlıksız hi!?bir şey almı
yorlar ve eşyaya konulan etiket. 
lerdeki fiyatları çok yüksek zan. 
nediyorlar. Müşterilerinden, ra· 
kip esnafın daha ucuza satış yap
tığmı öğrenen dükkancı israr kar. 
şısmda pazarlığa sürükleniyor . 

Hatta ceza kesen bazı memur -
tamamile çevr i lmiş lar bile hüviyetlerini gizliyerek 

Şunking. lıO (A.A.) _ Geçen cu- bizi pazarlığa mecbur etmek için 
martesi günü Siain şehrini bom - epeyce uğraşıyorlar. Vaziyeti ldü. 
bardnnan etmek isteyen 17 bombar zeltmek için tek çare, bütün mal· 
drmnn ,.e 35 avcı tayynresinden lara narh koymaktan ibarettir. 
mürekkep ibri Japon filosunu Len- Belediye bunu yaparsa dükkan. 
ticn civarında Çin hava kuvvetleri cılar da, halk ta lüzumsuz vakit 
durdurmuştur. Yapılan şiddetli bir kaybolmasını ve iki taraftan biri -
hava muharebesinde Japonların 7 nin zarara uğramasını mucip olan 
bombardona.n ve 5 avcı tayyaresi pazarlığı kökünden kaldırabilir. 
düşürülmüştür. Narh olunca cezalar daha ziya. 

Çin Jı:uvvetleri Ka.ifeng, Hangşov de ağrrlaştınlarak pazarlığa teşeb 
ev Şuşovdakl Japon mevzilerini büs edenleri yola getirmek müm. 
muhasara nltmn almışlnrdır. Bir kün olacaktır. ,, ı 
Çin tan·arc filosu iki gündür bu 
mmtakaclnkJ Japon kuvvetlerini 
bombardnnan etmektedir. 

Kiuklngda.n Nnnşanga gitmekte 
olnn ttı.kviye krtnatmdan 3000 kişi 
ve bir Japon müfrezesi imha edil _ 

ıniş ve birçok harp levazımı ele ge. 
çirilmfülr. 

Japonlara göre .•• 

1 \ • • 'ı. ,, ·./• J. ~'Jtl.f! 
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Resimli Hafta 
mecmuası 

Çamhcaya turistik 
yol yapılacak 

_.. Baştarafı 1 incidı 
tepesinde, f stanbulun en cazip gö· 
ründüğü noktanın seyyahları celbe· 
decek hale getirilmesine karar ve.. 
rilmiştir. 

Vali, Beylerbeyi yollarım da tef· 
tiş etmiş ve sonra, Sirketihayriye· 
rtin Küçüksuda yaptırmakta oldu. 
b111 modern plajı gezmiş, bu teşeb

büsü memnuniyetle karşılıyarak 

biran evvel bitirilmesini temenni et· 
miştir. 

Çubukluda belediyece satın alı. 

nan Abbas Hilmi paşa koruluğun· 

dan şehrin en ziyade ne suretle isti· 
fade edeceği hususunda süratle tet.. 
kik.ler yapılmasını alakadarlara 
bildirmiştir. 

Vali, Paşabahçe ile Beykoz arasın 
da inşa edilmekte olan yollarda nok· 
sanlar görmüş ve bunlann düzeltil· 
mesi için emir vermiştir. Vali Bey. 
kozdaki fidanlığı gözden geçirmek 
suretile dünkü faaliyetini bitirmiş· 

tir. 

Roma mülakatı 

lngiliz -Sovyet 
müzakereleri 

lngiliz teklifleri Mosko
vada iyi anlaşılmamış 
Moskova, 10 (A.A.) - Dun 

neşredilen yarı resmi bir tebliğ
de Polonya vo Romanynya kar
şr giriştikleri taahhütler dola
yısiylc Fransa ile lnglltcre as· 
kert hnrekft.ta geçtlklorl takdir
de Sovyetıerin de kendilerine 
derhal ynrdım etmesinin !ngll. 
tere tarafmdau teklif edildiği 

blldlrilmektedlr. 
:Fakat, Sovyetler Birliği Po· 

lonyaya ve diğer şarki Avrupa 
devletlerine karşı giriştiği ta· 
ahtitler dolay·siyle askeri hare· 
kAta başladığı takdirde mUte
kablllyet esasına müsteniden 
Fransa ile lngllterenin de ken· 
dlslne yardım etmeleri ıiakkm· 
ela lnglliz tekliflerinde hiçbir 
kayda tesa.düf edilmediği tcb· 
liğde ilft.\·e edilmektedir. 

Çemberlaynın verdiği 

izahat 
Londra, 10 (A.A.) - Avam 

IJIS""' Ba~tarafı 1 incide kamarasında Çemberlayn lngi
sa.rayma giderek Musolininin Kiri - llz teluiflerino dair l\loskovada 
nalde kendisine yaptığı ziyareti rn;. neşrcüilcn deklarasyona işaret 
men iade eylemiştir. ederek demiştir ki: 

Musolini öğleden sonra Markoviçi "-Bu deklarasyonun lnigiliz hü 
kabul etmiştir. kömetl tarafından ileri sUrUlen 

Prens Pol ile PreJıSl'Ci' lga, öğle- tekliflerin yanlış anl:ışılmış ol· 
den biraz sonra Qulrtnal saraynı • masından ileri geldiği anlaşılı· 

dan çıkarak Villa Savoic'ye gitmi.5- yor. Hükumet geçenlerde doğu 
ler vo saat 12,30 da Kral ve Kraliçe A yrupasının bazr devletlerine 
tarafından eerefleıino verilen ziya- karşı muayyen taahhlitıerde 
rette hazır bulun.muelardır. bulunmuştur. 

l talya kralı Krinal sarayında lngtllz hUkCıınetl. bunu yapar-
prcns Pol ~erefine verilmiş olan zi· kcn sovyct hUkümctınl bu tn
yafet münasebetile bir nutuk söyli. ahhUtlere iştirake daYet etme· 
yerek İ talya ile Yugoslavya arasın· di. Zira böyle bir tekıtf bnzt zor· 
daki münasebetlere daha ziyade sa· luklar tevliainUen ıtin 'kal 1-

mimiyet bah~tmek ve iki memle. yacalttı. Buna binaen lnglllz 
ketin tesanüdü esbabını daha ziya· hUkfımetl sovyet htikfımetinin 
de derinl~tirmek için İtalya ve Yu· de İngiliz deklarasyonuna ben· 
goslavya hükOmetleri tarafından zer ve şu mealde bir deklaras· 
sarf edilmekte olan mesai dolayısile yon yapmasını teklif eyledi: 
memnuniyetini beyan etmiş ve §ÖY- "Fransa ve tnı;lltcrc kendi ta.-

le demiştir: ahhUtıerinin tatbiki dolayısiylc 
"- Milletlerin terakkisi için el· harbe giriştikleri takdirde SoY

zem olan nizam ve istikrarı muha- yet hUkömetl onlara yardım et· 
faza ve müdafaadan ibaret olan miye nmade bulunduğunu be· 
müşterek hedeflerinde elbirliği eL yan eder." 
miş olan Yugoslavya ile ltalya, yal Hemen hemen aynr zamanda 
nız kendi milletlerinin refahını te- Sovyet htikumetl daha geniş ve 
mine çalışmamakta, belki komşu ve daha kat'i bir plrm t eklif etti . 
dost devletlerle olan münasebetleri· Fakat hu pH\n bizim teklifleri· 
ni muhafaza ve takviye ederek Av. mizle içtinap etmek ıstecliğimlz 
rupanın sulhuna ve asudeliğine çok ciddi zorlukları tevlitten ha li 
büyük bir yardımda bulunmakta· kalmayacaktı. Duna binaen 1n
dırlar.,, glllz hUkümeti bu zorlukları 

Prens Pol, şu suretle cevap Yer- Sovyet hUkumetlne bildirdi ve 
miştir: aynı znmanda kcnclis lnin ilk 
"- Majestenizin bize kar~r gös· tekliflerinde bazı değişiklikler 

termiş olduğu sempatide Yugoslav 
milletine karı:ı bir dostluk nişanesi 
görüyorum. ltalyan milletinin hara· 
telli sempati tezahürleri, beni son 
derece samimi olarak mütehassis et. 
mi~tir. Benim İtalyan devlet adam· 
lan ve hepsinden evvel ltalya hü· 
kumet reisi ekselans l\lusolini ile 
buluştuğum esnada müa5hede etmiş 
olduğum bu içten gelen ve kendili
~inden gösterilen dostluk ı:i~~ncleri , 
beni bilhassa memnun ctmıştır. 

yaptı. 

fngillz hUkömetl, Sovyet hll· 
kumetini kendi mudnhnleslnl 
İngiliz ve Fransız mUclnhalest· 
ne bağlı bulunılurmak arzu et· 
tiği takdirde, kendi hesalıınn 
buna hiç bir itirazı bulunmadı
ğını sarih surette bildirdi. 

Alta senede 
420 nutuk !-.lajestenizi temin edebiliriı:11 k~. 

Yugoslavyaya ve Yugoslav mıl~etı· Bcrlin, 11 (A.A.), - Nasyonal 
ne kar§ı gösterilen bu scmpatı ve sosyalistlerin Bibliografi enstitüsü 
dostluk tezahürleri, a c:.il ll~lyan mil· taıafından neşredi!t:n bir bibliogra· 
!etine ve şerefli Savoie hanedanına lire nazaran Bitler. iktidar mevki. 

1 
kar§ı derin bir hayranlık hissi bes.. :>~e gelmiş oldur,ru tarih olan 30 ikin 
lcnilmekte ol::ın Adriyatiğin öteki c!kfinun 1933 teııberi 420 nutuk 
kıyısında derin bir akis tevlit ede- söylemiştir. Hakikat halde bibliog· 
r.ektir. Esasen bu mütekabil sempa· r:ıfidc ancak 415 den bahsedilmek· 
li ve dostluk hisleri. Yugoslavya ile Lcciir. Fakat bu bibliografi, 1 nisan 
ttalya arasında tahtim edilmiş olan 1939 tarihine kadar olan nutukları 
itilafın sağlamlığmın zımamdır. iJ.ıtiva ediyor. Halbuki llitler, ıbun. 

Hükfunetlerimiz, nizam ve istik. d"l.e sonra birçok mühim nutuklar 
Tok.}'O, 10 (A.A.) - Domcl A -

Jnn'-':nın bir tebliğine göre, Hopei 
nz'.c ri harc.ldit sahc.stnda Japon 
ordusu yedi korgeneralle bunların 
kumand:ı ettikleri 150 bin Çin as
l fl rinf ihata ctmeğe muvaffak ol • 
ıtıuştur. Çin generali Tangenponun 
kumanda ettiği dört Çin fırl:ası im
ha edilmc!t tehlikesine rınruz bu -
lunuyor. 

"'r fi!d:lerind~n ilham alarak, bu · 1 · tı"r Dilhas..c:.a l\lcrnelde!:i " h f l ' " soy eI!'lf • u U a a Ç!KC.:1 ayciah \ 'C cley~'ı i~te tı:.m bir a· n~tku, 28 nisanda Rayı~tagda ~öy-
SOn sayıs ı :1cnk içind: mesai b~rli.ği yapmak- lemi5 oldu;ru nutuk, 1 mayrs nutı.u. 

l ' :ıdırlar. HukO.meCerımız, .bu saha- ================= 
... . • ·· 1 ı • • · -la f""lı· , . .,. s·ırf0·._.' .,rhn daıma kom· zi>'nu'"nde tntmuc;.J:ırdır. Prenses ve ı..:ı.rr.c., guze ya:::ı ar vP. r::so.ır . =~·.c - ' ..... J ... . ' ~ ~ • 

dol~dur. Almağı unulll".aymı::. s:u y~ do1t devletle~le iyi rnün~.c;et~t ~en, ltalyada!d il:::ımetimizi sil in-
leri derin!c~tirm:~i ve A\ ru!J'l~.a ım:~ bir hatıra olarak muhafaza de 
sulh ve sükunun muhafazasını go· ce.l!ız ... 

1tim: -
Atom ı ardan enerji isti h sa 

_.. Baştarafı 3 üncüc!ı 
enerji terketınektedir. Bu tabii ha· 
disenin bir tezahürü bütün füimleri 
heyecana düşürdü. Mösyö Joliot' 
nun 1939 da akademide seansta ileri 
sürdüğü faraziyenin tahakkuk et· 
enekte olduğunu gösteriyordu. l\fös. 
YÖ Joliot burada uraniumun kırılır
ken bir takım minyatür mermiler 
saçmakta ve bu rnermiciklerin de 
kendi hesaplarına yeni infilfilclara 
sebebiyet vermekte olduğunu söyle· 

mişti. Ayni merminin bir patlayıcı 
maddeyi tutuşturan kibrit rolünü 
oyruyarak, bütün bir kütleyi patla. 
tıp mühim bir enerjiye serbestiyet 
verdiğini söylemişti. 

Bu tabii hadise mösyö Joliot için 
beklenilmiyen bir şey değildi. O 
bunu 1934 senesindenberi tahmin 
etmişti. 

- Eğer bu infilfilc büyük bir küt· 
leye sirayet edecek olursa bir tek 
atom menniciği mühim felaketlere 
ve afetlere sebebiyet verebilir. 

Bundan sonra mösyö Joliot mös. 
yö Ilah:ı ve mösyö Kovarski kon· 
trol tecrübelerine ba5ladılar. Bu su· 
retle her küçük (Neutron) ve mer. 
minin patlayı~r. ba~ka mermilerin 

patlayışına sebebiyet vermektedir. 
Bu müteaddit sademelerin urani· 
umda yarattığı hararet korkunç bir 
dereceye yükselmektedir. Fakat bu· 
nun için çrkan sademeleri istihsal 

'4l!!ın.tı ·_Ma~i.çiyP. 
müşavırı 

Ankaraya gidecek 

edilen mermileri bir yere toplav 
ve onlardan istifade edebilmek , 
tr. Böyle hir netice nasıl elde 
bilirdi? .. Artık faraziyeler yeni 
ilerlemeğe başladı. L t. 

Arayıcılar yeni açılmı~ İ7.1Pr 
rinde yürümektedirle 

Şimdiki halde araştırmalar 
yanın her tarafında bir sürü ıa 
tuvarlarda yapılmaktadır. Bu "' 
tırmalan yapan fenni 'ckip1 
biri Joliot - Halban - Kovarski 
bidir. l\Ieşhur altın kasasının bir 
rafında bir delik açan o olduhrtl 
bi galiba o muazzam enerji d 
larınm anahtarım bulup aça~ 
lan ekip de galiba gene o ola~ 

Şimdiye kadar ne gaye besl 
bilinmiyen ümitler şimdi mua)~ 
formlar almaktadır. Meselli. 
gram uraniurndan istihsal edil 
enerji ile Normandi büyüklü~ 
on iki cismi gayet büyük bir s~ 
le Himalfiyanın ta tepesine J.-1 
çıkarmak mümkün olacaktır, 
nilmektedir. 

Fakat şunu da söylemekte is
edelim ki bunlar şimdiki halde 
cak ümitten başka bir şey değİ 

Atomdan istihsal edilen er. 
den istifade etmek ümidi dab' 
merhalesindedir. Fakat ilerliffl 
ve müsbet neticelere erişeceği 
pek uzak görünmemektedir. 

Sinemasında 2 Filim Birdell 

Akdeniz Korsanları 
PlERRE FRESNAY • Nı\ 

Almanya hariciye nezareti müşa· DlNE VOGEL 
v:irlerinden Valther Heide'nin dün 

sabahki ekspresle Berlinden şehri· ı Deli Gençlik 
mize geldiğini yazmıştık. Alman 
diplomatı bugünlerde AnkID-aya gi. ROBERT TAYLOR 

1
••• • tarafından 4 decektir. 

Bu akşam LALEde 
Kaliforniyanın güneşinden ateşini; güzelliklerinden ilhanııııl 

alan senenin en güzel renkli filmi 

·AL1 iN HARBi 
KAPTAN BLOD ve KEŞlF ALAYININ unutulmaz büyUk yıl' 
dızları OL1V1A de HA V1LLDAND- GEORGES BRENT Nuın~· 

ralı yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 43595 

• "' . ı • •• '·. _. • ·, • • • "' •• 

Bugün 
matinele~en itibaren İPEK Sinemaıınd11 

2 büyük ve yeni film b irden 

1 - ALTIN MABUD 
AJk ve heyecan dolu, büyük Fransız filmi. 

Baş rollerde. MIREILLE BALLIN 

2 .. M. Moto Katiller Klübünde 
Fransızca sözlü büyük sergüzeşt filmi. 

Bu akşam SARAY Si nemasmda 
Son zamanlarda TYRONE PO WER ile Hollywooilda ev 
lenme merasimi tes'id edilen sevimli ve giızel yıldız. 

Simdiye kcı.dar çevirdiği filmlerin en zengin.. en :rnuhtC" 
' f'kS şem .. en ihtirasl:sı ve Paris, Londra, Monte Carlo u 

bdmlarının hayatına aid büyük rcmanı olan 

MACERA KADIN' 
Btiyük asi: ve sergüzeşt filmi başlıyor • .

1 J 1 1ı' " Iı.:·ı:!cn: FOI:S JURNAL ingilterde mecburi as.:-cr 
Danzing mesele.si - Avrupa siycseti ve saire oı 
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Süt sarfiyatımız 
günde 

80 bin litre ! 
Sütler muhakkak ka-

BlllWM@ir~@L~@rRBlll 
Yüksek ispirto l u 
içkilerin zararlarE 

palı kaplarda Satılacak Onhl~arlar bü~~esD görOşüDlthrken 
Şehrin aut ~lerlni tetkik eden mUtelıassm heyet d~ belediy~e 111eclıste dun bu mevzuda 

bir toplana yapııuştır. Heyet §imdiye kadar Trakya bavalisindeki köy- J V .l ~ 
lere giderek tetkiklerde ibulunmuş tur. Birkaç gUn de ÜskUdar civarm- •• • k l 
li4 tneşgul olacaktır. !stanbulun gündelik aut sarfiyatı 30 bin litre ola- mana aşa a ld 
?'ak h~planmı§t:Ir. İnşa edilmesi dliııUnUlen fabrika günde 50 bin llt- r o u 
l'e ııUt hazırlayabilecek, bu nıikdar istenildiği zaman 100 bin litreye • • • 
ÇIJcanıabileeektir. Belediye istişare heyeti süt meselesi etrafındaki ra- Bır mebus " rakı bızım milli 
l>orunu vermiştir. Heyet sUtUn muhakkak kapalt kaplarda sattlmasmx · içkimiz 
~e~. haline gelmiştir.,, dedi 
V •• •• d Ankara, 10 (Husu.si) - B. Mil-ı gi yerlerde bu neviden eserlerin 1 kında söz söylemek bendenizc 
1 arış guzun en. e e let ~eclisl bugUn Reis vekili Şem - vesika mahiyetinde tetkik oluna. <tü ~ :.nez. l\Itisaade l.ı uyurursam,. 

settin GUnaltay'm başkanlığında cağını pek güzel t akdir eder. Bu- yalnız vekAle t e tnnllük eden kıs· 

Ç b I • t t t b • • s toplanmıştır, nu t utup da genç ve küçük çocuk_ ma arzı cevap edeyim. em er 1 aş a o o u Celsenin açılmasm.t mUtea.kip ruz. lar eline verecek değiliz. (Alkış- YUksek m ecJisce m alflmdur. 
nameye geçilerek Eceabadm Tursun lar) . lIUkflmetln programında yUk -

b • • • v d • köyünden Mehmet ka.nst Didar ile Mazbatadaki "okul,, kaydı üze_ sek alkollü içkile re karşı mu _ 1 r gen o 1 ç 1 g ne 1 Mehmet oğlu Adil GUrelln ölUm ce- rinde geçen uzun bir müzakere- cadele edileceği yazılıdı r. Buna 
zasma çarptırılmaları hakkındaki den sonra ileri sürülmüş olan mü- uyarak inhisarla r ,.ekAletl tet· 

Bu sabah saat 7,30 da ÇemberlL 3081 numaralı otobüs yapmıştır. mazbatayı tasvip etmiş ve etUd ki- talealara karştlrk olarak Maarif l:lkatta bulundu ve şöyle bir 
ta~ta bir otobüs kazası olmuş, 18 Caddenin sol tarafından diğer o- tabr olarak kullanrlmak üzere eski Vekili Hasan Ali Yücel demiştir program çizdi ve bunu da H e· 
l'a~armda kadar bir genç başından tobüs geçmek için son süratle giden harflerle ?a.sılmış olan kitapla.rm ld : yeti Vekileye arzett i. P rogra m 

, Ve ınuhtelif yerlerinden yaralanarak araba birdenbire önüne çık.an genci okul ve kUltU.. kurumlan kitap ev - - Kelime oyunu, bilmiyorum, şudur: Dlranın ve şarabın r e· 
Ccrraııpac~ hastanesine kaldırıl- .... · • !erine konulmasmm 1353 sayılı ka.- var mıdır, yok mudur? Fakat ke. 

:ıl"' altına almış ve çıgnemıştır Meç- simlerini indirmek, hunların s a-
Inı§tır. Yaralının hüviueti henüz • . ' nun hükmUne a.ykın olup olmadığı- lime vardır ve kelimelerin de ma-

~ hfil yaral kanlar 1çınde Cerrahpaşa t sirl hakJmı tışmı mUmkUn old uğu k adar 
aııiaşıJamamrştır. 1 nm ef · daki B~vekllet nalan vardır. Eskiden mektep, 

kolaylaşt?rmak, rakı satışını 

kolaylaştırmamak ve şimdilik 

kırk derecelik bir rakı ynpıp pi· 

l<azayı, Beyazrttan Maçka.ya doğ hastanesine kaldırılmış, suçlu oto- tezkeresi ve Maarif enclimeni ma.z- şimdi okul dediğimiz şey, içimde 
ru giden ve baska bir otobüsle yarış bils şoförü yakalanarak tahkikata batası -~Uza.kere edilmiştir. okutanlarla okuyanların bulundu-
l'aPan för Cevdeti.n idaresindeki başlanmıştır. Encumen mazbatasında 1353 ğu yerdir. Binaenaleyh 1.tniversi-

§0 sayılı kanunun arap harfleriyle te de bu umumt ıeyin içerisine yasaya çıkarmaktır. Bu prog· 
r 11..m t abii bir başlangıçtır. 

K k k 
yazılmı§ cetvel, deft er, kitap ve- dahildir. O halde okul, ilk mek-

H ati ce n İn katili UçU çe mece sairenin blltiln resmt müesseseler- tepten en yüksek !derecelere ka. 

d 
de kullanılmasına nihayet venniı, dar bütiln tahsil mües9eselerini i- derecedeki alkoller i mUmkUn 

I~Ukt1metin a rzusu yUksek 

12 banliyösUn e fakat daire ve kütüphanelerde bu çine alan yerdir. olduğu kadar or tadan kaldır· 
seneye türlü vesika ve eserlerin icabmda Ziya Gevher E tili (Çanakkale) mağa çalışmaktır. - Bravo SOS· 

m ah k UA m yaz tarifeleri müracaat için bulurunalarıru men- - l lk mektepler de mi? lerl - Fakat bunu t edrici yap-
.. etmediği ve bilhassa kanunun do. Hasan Ali Yilcel -Devamla- mak zaruretini hissetmi ştir. Du 

Mahmut, mUebbeden ' Onümüzdeki pazar- kuzuncu maddesinin eski harflerle - Evet ille mektepler de.. başlangıçtır. Gayeye doğru gi· 
"d :.a.:L- basılı kitaplarla tedrisat icrası "Kiiltür kurumlan,, tabirine dilecektir. 

amme hizmetlerinde . . ı.es; ~ olılılılıH&ren memnufyetiııl m uhtevi olup etUd ~elince_ la.u:uın - Jdd- Jn.Uenot ... , Ankara bira fabriknsını s or-
kullamlmayacak tatbik edıtecek TC mU..-ata pm1I bwunmamaJc. ve timdi de ıa.nen kullanılmakta dnlar"; t nbt!farlaY ldareslfl.e g e ç· 

ı......~tilıte beraber yaşadığı Hatice 
~e bir ka.dmı bıçakla sekiz y&
~den yanı.lı)iırak öldüren Malımu 

• d11 .. 

11
-- nı.uhaltemesine dUn ağtr ceza.da. 
~edilmiş ve karar verilmiştir. 
lııaktul Hatice, Rıfat isminde bi-

?i~ıe otururken danlmış ve Mah -
llı.lltla beraber yaşamağa. bıı.şlam~ 
~ li'akat bu bir ay eUrmüş ve Ha
l.r •• Yine eski dostiyle ba.nşarak 
~uttan aynlmışttr. 

Marunut bu terkedilişe tahammfil 
~etnemış, bir gece Muzaffer ismbı
~ ~ birinden aldığı b1çakla Fatihte 
.,,tltatnı evine gitmiş, kapıyı kimuş 
t~i~ert girerek Haticeyi öldUrmilş
llg • ~ahmut cinayetinden sonra 
!la llhıe kan sıçrayan ayakkabıla.rmt 
b.A~rada bırakarak ErenköyUne 
!la~· Bir müddet sonra polis 
~~ çalılıklar arasında kenclimnl 

a.nırşttr. 

linl.ıa.lıkenıe kadtnm Mahmuda ge-
8onra tekrar dostuna dönmesini 'l-'l azaltıcı sebep saymışt:Ir. 

~eucede Mahmut gece eve ta.ar
a ebnesı de !hesaplanarak 12 sene 
~"ay hapse mahkfun cdllmlştir. 
"~lll 
~tı ~Ynca mUebbcden amme biz-
~ etinde kullanılmtyacak ve 60 
ttr. da nıa.lıkeme harcı ödeyecek -

--o-

önümüzldeki pazartesi güniln- ta olduğu zikr~ilerek eski harf- olan ''müessese,, nin mukabili mesi mukarrerdir. Devri h a-

d • ibar s· k . K" Uk !erle basıimr, kitaplann okul ve "kurmak tan gele b" k 1im di . zırlanmaktadır. en ıti en ır ecı ve ~ .. .. . . ,, n ır e e c. 
Çekımce arasındaki banliyö hat- kültür kurumlan kıtap evlerıne Böylece "kurum,, ti.biri çıkmıştır. B:.ı yUzde ondan vazgeçmek· 
tm<ia yaz tari!esiıün tatbikine baş k~n~lmal~nnm 1353 sayılı kan~n Kültür kurumu maarif cemi~tL le, tf'tkik e t tik, esaslı bir ucuz· 
lanacaktır. hilkilmlerıne aylan olnuyacagı nin ismi hassıdır. Burada kull - lama olmıyacaktır. Mevaddı kan • , ~ v .,_ d' k anı 

. . .. . aatinc van.ı.uıgt zııue ılme t'C lan ismi cemidir ... Kültür kurum- iptidaiyesini vo imaliyesint u-
··• Yeru tarifede, ~bahl.an B_Ur ıdi. larr,, deyince "Maarif müessese. cuzlatmak Hlzım clır. Bar ut Uze-

yu.c Çek:mdaeceden S~rk~cıye ille lnkılAplardan rücu leri., manası anla§ılır. Onun için rlndekl lnhisarın kalkmasına 
tren 6.10 ve Yeşilkoyden 5.50 edemeyı'z ce · w· -~ ld v •• 11 b d dcıd" mı ve m r\;U o uguna gore bu ge nce, unun Uzerin e tft. es-

ır • Mazbatanın okunması üzerine kelimenin mahiyeti deği§iyor. kidenberi inhisar mevcuttu. Bu· 
Sirkeciden i&e Küçük Çe'lanece- kürsiye gelen Ziya Gevher Etili, Kitaplar meselesine gelince, ilk 

ye •abahlan ilk teren 7,18 ide ve mevzuubahs kütüphanelerin hal. okullarda, orta okullarda ve lise
Yeşilkö~de 6,20 de hareket ede. km gireceği kütüphaneler mi yok- !er.de okul kütüıphanelerine alına. 
cektir. sa ilim kütüphaneleri mi olduğu. cak kitapların listesini Maarif Ve-

K"' .. k Çckm d s· k • nu sormuı ve mazbatadaki müta- kfiletiniz bu mekteplere gönderir. 
uçu 

21 5 
dcecekenlkacaktııx ec.ıye lealatida bir rücu şekli kokusu ol- Hasan Ali Yücel, ilk mektep kil . 

son tren , O a r • d - . · · t ·· h ı · . s· k id 1 . y "lk'• ugunu ışaret etmiştir: _up ane erıne eski yazı ile, arap 
ır ~c enK"g: ~~t..- e§l oyde Kemalettin Karni (Rize), bir harfleriyle olan kitaplann kulla-

ı4,3o e ve ~:.J:ı ~ .. eceye e inkılap kanununun onuncu yılın- nılmasına muvafakat ediyor mu. 
21,50 de tren V&l'"rr. d f • uh 1 - h" b" n ' 1 da ib ah" T·u ö a t e sıre m taç o acagmı ıç ır su uz. yo un r un a n-

iş Bankası 
Londrada şube 

vakıt zannetmek istemezdim, gören tarafından aorulan bir sua
tlemiş ve harf inlaHlbttıa ait kanun le karşı olarak da §Unlan söyle. 
kabul edildiği zaman ilk mekteple. miştir : 
rin birinci ve ikinci sınrflarmda "- Mevzuubahis o değil. Yalnız 
bulunan çocukların halen üniver- şunu arzedeylm ki, şimdi maru· 
site sıralarına gelmi1 gençler ol- zatta bulunduğum gibi okul ta-

a çm ıya ca k duğunu işare~ ederek eski harfler. biri mutlak bir tabirdir. Orada 
le basıllllJ! kitaplann etüd kitabı müstesna zikretmiyoruz.,, 

İş Bankası tarafından Londrada namı altında kütüphanelerine kon Bu izahatı mUteakıp kanunda· 
bir. şube açtlmak üzere teşebbüsle-. masmda ne fayltla, ne de lüzum ol- ki okul kelimesinin kaldırıl -
re giıişilmlş ve şube mUdUrlüğUne duğunu söylemiştir. masmı ileri suren bir takrir o _ 

b~yin eUdildilrUen MCaubklrezSBlanekk~lnstgil~:me e: Maarif Vekilinin izahatı kunarak reddedilmiş ve maz -
ıyo m e r Maan'f Vekili H · ·· b t ld ğu gibl tasvi 1 ye giderek hazırlıklara başlamıştı. .. .. asan Alı Yucel, a a o u P o un -
Telgrafla geri çağmla.n Cabir Se- kursuye geler~~ b~ ~ütalealara muştur. 

Iek bu sabahki Semplon ek.spreslle karşı şunlan soylemıştir: inhisarlar bütçesi 

nun sebebi, varidatın mevzuu
bahis olmaktan ziyade inzibat 
noktaS'Indan da evveldenberi 
böyle olmuştur. 

Bütçenin kabulü 
Bu Izah:ı.tı mUteakıp h eyeti 

umt.miyeı:.o! ü zerindeki müzake
re kAfi g~rUlerek maddelere ge
çllm~ş ,.e 1n hisar i da r elerinin 
1939 yılı LUtçesi t asvip edilmiş· 

tir. 
l\Iez~ür idarenin 1939 yılı mn· 

sarlfat: k:ırşılı ğı olarak ,·erilen 
tahsisat 8.6 58.4 68 lira t ahmin 
edilmiştir. Varidat ise 50763260 
liradır. 

B. l\f. Meclisi Sıhhat ve l cti
mat Muavenet Vcktl.letl teşkllft.t 

ve memurini hakkındaki kanu
na ek Ia.yihayı da tasvip eder ek 
cuma gUnü toplanmak Uzer e iç· 
timaa nihayet vermiştir. 

Mebusların sözleri 

tÇlfüUE: 

1 
* Vail Uıtfi Kırdar dUn 'üskUdara 

.;;itmiş, bazı tetkikler yaparak ÜskQ. 
Jnr tahsU §Ubcsinln temel atma mera_ 
siminde hazır bulunmuştur. 

w Kartal ve BUyükııdadnki bazı ya
bani çamlar bir tecrUbo olarak Antep 
fıstığına. aşılanmıştır. 

* BUyUkdere mC'yve fidanlığında bu 
SC'no paralı YC parasız olarak 42,230 
mc)"\'O fidanı tevzi edilmlşUr. 

* Bu aym 25 şinde Ankara.da topla.
nacak olan Hava kurumu kongresi 1"1 
k!nclteşrln ayma bırakılmıştır. 

* Devlet Dcmiryolları Sirkeci ga r. 
binasının ctrnfım açtırmaktndtr. llk o
Io.rıık demir parmnklıklnr kaldırılmak
tadır. 

* Galntasarayda açılacak ıı tncl 
yerli mallar sergisi ile vali LQtfi Kır. 
dar nlAkadar olmaktadır. SUmcrbank 
ve İnhisarlar umum mUdür!UğU §imdi
den yerlerini almışlardır. 
* Bu &C'no ilkmektep mualllmlerln

dC'n 000 kişi kıdem zammı görmU~tür. 
zamıar cylQldcn itibaren muallimlere 
verilecektir. 
* Maarif veklUeU yeniden 10 umum! 

mU!ctti§ mmaktadır. Bunlar llse mU. 
dUrleri arasından olacaktır. 

* BnlıkpazarmdakJ mescit civarında 
bulunan binaların yıkılmasına başlan
mak üzeredir. Mescidin yıkılması için 
Evka.tla temaslar yapılmaktadır. 

* Belediye nsrıııt yollıı.rm bozulma
ması için nrabaların tekerlek yaylarını 
çoğaltmasını kararlaştırmışur. 

OIŞAUDA: 

* Almanya _ Litvanya ticaret iUlA
rınr mnzakere eden Alınan murahhas
ları tekliflerini bildirmişlerdir. ı.ıurah 

baslar l.Jtvanya Ucarctinin yüzde 45 
inin Almanya ne yapılmasını ve bUtUn 
Litvanya ihracat mallannm Memeldcn 
geçirilmesini istemişlerdir. 

* Romadıı. slyast mah!iller ltnıya 
kralmm Almanyıı.ya seyahaU tart~ 
henllz tcsblt edilmediğini blldlrmekte. 
ler. 

* Macarlstanıa Yugoslavya ır.rasm .. 
da tayyo.ro seferleri hakkında yapılan 
mllznkcrelcr bir anlaşma ile neUcelen
mlşUr. 

* İspanya ynlnız MlllcUcr cemiyetin 
den değil beynelmilel iş bürosu da da 
lıll olduğu halde cemiyetin t eknik te: 
şekkUllerindcn do çekilmiştir. lspan~ 
yı:ı. yaimz Ltı Haye daimi adalet dl\•a 
nllc altı.kasını muhafaza etmlşUr • -

* Avam .Kamarası, Çembcrlaynln 
askeri tallın \'c lhtiyaUarmm celbi hak. 
kmdnkt kanun lAyilıasmm mU.Stacelen 
müzakeresi hakkındaki teklifini 133 
reye kar§I 283 r eyle kabul etml§Ur. 

* Fransada ıs bin tonilato hac_ 
m!nde ve 40 tayyare alan "Pa!nlevc., 
gemisi Saint Nnzalro tezg!i.hlarma slp:ı 
rl,ş verilmlştlr. 

* BUkrcştcki Polonya sefiri R oman
ya, hariciye nazırı Gafenko ile bir gö
rüşme yapmı,ştır. 

* İngiliz Avam kamarası, 1rlnndnyı 
ıı.skert mUkelleffyetten istisna eden 
ltnnun lAyihasmm 21 reye karşı 261 
reyle kabul <itmiştir. 

* Macaristan_, Varşovnya yeni bir 
ataşemllltcr tayin ctmi:;Ur. Bu zat, er_ 
k!nıharblye binbaşısı Dessarkany'dlr. 
* Londrada bulunan Fransı:ı: sosya

list lideri Leon Blum öğleden sonra 
harlciyoyc giderek Lord Hallfaksla u. 
zun bir mWAkattn bulunmuştur. 

blldirmeye davet etti. R asih 
Bir sanda' §ehrimize gelmiştir. "-Arkadaşlar, bir irtica veya rucü müzakereleri 

, meselesi asla mevzuubahs değil- Ankara, 10 (Hususi) - Bu· Kaplan gençlikte içki ipt!Hlsı -

devrildi 
~lla su yutan sandalcı-

ıı nın hayatı tehlikede 
l\ıı at!köyde oturan ve 5334 numa
tı.... sandalnı sahibi Halil oğlu Meh
~~ d"• 
~~IU un akşam saat yedide tuğla 
l~r sandaliylc Sara.yburnu açık -
t lldan v 
ı~. geçerken kazaya. ugramış-

~ 
ılt:%daı bir vapurun dalgalarile 
~~ erek batmış ve Mehmet bo • 
tı:ı.ıı: llzere iken yetişenler tara
h ı 1,, kurt.arılmışt.ır. Baygın bir 
~1~1 tı h~tancyc kaldırılan sandal -
-a~<ı.t d nizde fuzla su yuttuğu için 

1 
tehlikede g5rUlmetkedir. 

Anlaştldığma. göre, !Jimdilik ban- dir. Mevzuu bahsolan şey, ilmi 
kanın Londra §ubcslnin açılmasın • tetkikler yapılırken bugün yeni 
dan vazgeçilmi§Ur. harflerle basılmamış ve basılması 

-o- müşkül kitapları, bu kitapları tet. 
kikle muvazzaf müesseselerimize 

Zogo'nun kızkar- s?kab~ktir. Mesela.üniversite
nın tarih veyahut eldebıyat kısının· 

deşi ameıı·yat oldu d~ herhan~i _bir !imi ~eseleyi -~et. 
kik etmek ıçın bir vesıkaya mura-

Şehrimizde bulunan eski Ar- caat edilecektir. Bu vesika bugün 
navutluk kralt Zogonun kız- mevcut değilse almak 13.znndır. 

kardeşi prenses Ruhiye dün Şiş- Fakat bugün bunu alamıyoruz. 

li Sıhhat yurdunda bir apandisit Mesela Naima tarihi yoksa dışar. 

ameliyatı geçirmiştir. Ameliyatı dan alamıyoruz. Evvelce varsa kal 
profesör M. Kemal. yapmıştır. mıştır. Onun için böyle bir müsa-

Prensesin sıhhi vaziyeti iyidir. al:fo istiyonız. İlk mektep, orta 
kral Zogo dün hastahaneye gi- mektep, lise bunlar mcvzuubahs 
derek hemşiresini ziyaret etmiştir.ldeğildir. Maarif Vekfıletiniz, han-

Meclisin bugUnktı. ruznamesi- gUn Meclist e inhisarlar bUtçesl nın ya\·aş yavaş azaldığını söy· 
ne dahil bulunan inhisarlar u- müzakere edilirken Ziya Gev- ledi. 
mum mUdUrlUğU 1939 yılı bUt- her Etil1, Mihri Pektaş yüksek Bundan sonra doktor mebus
c;esinin müzakeresinde birçok dereceli içkilerden halkın zarar Jardan Osman Şevki Uludağ, 

hatipler söz alarak rakı derece- g6rdUğUnU, bunun bir varidat Sadi Konuk, l\IUnir söz aldılar. 

lerinin yüksekliği ve muhtelif meselesi olduğu ~adar bir sıh· Meselenin yUksek veya nlçak 
içkilerin tesir dereceleri, ana- hat davası da · olduğunu , lnhi- dereceli alkol meselesi olmayıp 
son mUstahslllerinin ve tutun . sarlar ida r esinin de meseleyi bir milli kültür davası olduğu
cülerin karşılaştıkları gUçlUk • gelir noktasından değil, bir mil· nu, bir zamanlar içki tumamiy
ler ve barut satışları etrafında let sağlığı noktasından mUtalea le menedilmiş o duğu halde bu
mUtalealar ve t emennilerde bu- etmcsl lAzımgeleceğini söyledi- gUn mevzuubahis lptllAnın gc· 
lunmuşlardır. lor . ne devam eylediğini söylediler. 

GUmrUk ve inhisarla r veklU Mihri Pektaş ufak şişeler i· :Mehmet Demirel rakının bi~ 

Alt Rana Tar han bu mUtaleala- çfnde rnkı satılmasının doğru zim mlllt icmikiz haline geldiği
ra ve temenntıere karşıl ık ola· olmadığını, bunun birçok zarnr· nf, bunun nrtık meml ekette ta-
rak şunları söylemiştir: lan olcln ğunu il eri s Urdll. ınnmen yerleştiğini söyle~!. nu 
- .Alkolün mazarratı , alkolden Ziya Gevher hu işto meınlo - sırnc1n bazı sesler yUlcseldi: 
nasıl kurtulunur, bunlar hak - ket dolctorlarını mUtalcalarmı - Bizim içkimiz ayrandır. 



Benim görüşüme göre 

Stadlarımızda küfür! .. 
Beden Terbiyesi Genel direktörlüğü sporculara, idarecilere 

fena hareketleri neticesinde lazımge)en cezaları vermekte ve ıpo
rumuzda tek.-ncli oyunun, küfürlü müsabakanın yaıanuıması için 
kendi ıalihiyeti ve çerçevesi dahilinde çalıırnaktadır. Bunlar çok 
güzel. Fnknt bir de te~kilnbn haricinde kalıp, spor te:{>iyesi olmr 
yan, hakemlere ağıza nlınmıyacak küfürleri sarfeden, oyuncularm 
her hareketini yuhalnr)a lmrıılayan vur, kır1 gebert nidAlarile clra· 
fı sinirlendiren bir tcrbiycı.İ7: seyirci smıfı vardır ki bunlan kim 
menedecek? Mürnbakn esnnnında bu küstahların çirkin hareketlerine 
karşı )'Dn l>::ıka.cak olsanız siz ~e savrulan küfürlerden birine muhatap 
olursunuz. Bunları daire: edebe davet edecek olsanız kalkan bir yum.. 
ruk r.ğzııuzı kapar. 

Vii~ııt gıiulliUini 1~ııı1ıafaza el mek için en fyl çar6l#dtn biri de ağ•r toplan elden ele atarak yapılan idmaudır. Yttkarı1a lm ~Prpna tar
zının bır Alman mcklcbmdc Alman kızları tarafından tatbikini göriiyor sımuz. 

Arlcndaı! Kime küfrediyorsun Kime yuha çekiyorsun? Kır. 

dımuık istediğin ayalı itimin ayağı? Gebertmek istediğin kim? 
- Vatan<laıın! 

Evet, l:üfrcttiğin ibir vatnndaı, gebertmek iıtediğin bir vatan· 
daş, yuha çektiğin yine bir vatandaş. 

Hcmer. her maçtn üzülerek seyirci olduğumuz bu çirkin hare· 
ketlcre nihay. t vennek zamanı arbk gelmiıtir. Son Deminpor _ Fe
neı·bahçe maçında Futbol Federasyonu ikinci reisi Ziya Aletin mü
sa~knrı müteakip çıkan kavgadan duyduğu teessüde ııöylemit ol
duğu ve üzülerek bahsettiği küfürler lbu lcüstah seyircilerin çıkar
dığı küfürleridir. Bu kiUtahlann ise Fenerbahçe ile alakaları obna
dığı küfürlerdir. Bu küııtahlann ise klüplerle ile alakalnn olma -
dığı gibi hiçbir spor teıekkülü ilede alakaları yoktur. Spor terbi. 
Tını lcesmek znmnnı artık gelmiştir. Çünkü bu böyle devam edecek 
olursa l<üfür yemek, yuhalarla tczlil olunmak için biç kint!>e spor 
yapamıynca~ı gibi izzetinefis sahibi bir kimsenin de hakemlik yap· 
masma imknn yoktur. 

Beden Teı'biyesi teşkilatı haricinde kalan ve znbıtayr alakadar 
den bu cüretlmrlnra ~imdiye kadıır tedip vazifesi yapılmamııtır. 

Bundan cesaret alan bu küstahlnr küstahlıklarını her gün !biraz da
ha ru-ttırmaktndırlar. 

Her müsabnknda ştadlanmıza gönderilen polislerimiz sahanın 
•trafma dizilmek suı-eliyle müsabıklara kartı yapılacak bir loca • 
viıze tertibat alm.nktadırlar. Halbuki bu böyle yapılacağına halkın 

rasma dağıtitncak ol hem böyle bir tecavüze daha evvel mini 
olurlar. Ve hem <le dille yapılım tecavl!t:lerin önü:ne geçilmi1 olur. 
Bir iki müııa'bakada çirkin hareketlere yeltenecek bir iki mütecaviz 
yaknlanar.ak ndliyeye teslim edilecek oluna ü~üncu müsabakada 
>yuncuların, seyircilerin, hakemlerin velhasıl bu küstnhlardan 
başka herkesin asabtnı bozan bu çirkin tecavüzlerden kurtulmuı 
.,}uruz. Kurtulmarun bnıka çılmr yolu yoktur. 

Adil YURDAKUL 

Bafra spor 

Avrupa futbolcuları 
arasında 

Gol kralları 
Maca.ristanda bu sene lik maçla

rı zarfmdn atılan gollerin kahra
manları sırasiyle §unlardır! 

Zengeller 33 gol. 
Ko11at 18 gol. 
Soltl 14 gol. 
Zoldi 14 gol. 
Nemeş 14 gol. 

... 
' 
İngiltercdeyse vaziyet şöyledir: 
Lovtm 34 gol. 
Fentin 33 gol, 
Vestltot 30 gol. 
Çilhcm 29 gol. 
Bu dört oyuncu da takımlarında 

merkez muhacltn oynanuıklndıı lar. 

Memleketimizde ilk defa olarak 

Büyük bir motosiklet 
yarışı yapılıyor 

Mesafe lstanbuldan Edirneye 
gidip gelmektir 

Ankara, 10 (A.A.) - Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğü bi 
siklet federasyonu 19 ve 20 Ma. 
yıs günlerinde lstanbul - Edirne, 
Edirne - İstanbul arasında gidir. 
gelme olarak 500 kilometrelik biı 
bisiklet yarışı tertip etmiştir. 

gün ve saatte direktörlük bina
::ıında bulunmaları lazımdır. 

3 - Start "hareket., Çorluda 
halkevi önünde sabah saat 6 da O· 

lacaktır. Bu )'arışın finali Küçük. 
'iekmece gölü kenarındaki lduzlük 
sahanın ortasında olacal:tır. 

4 - Bu yarışa girecek motosik· 
Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İs- !etliler kura He tesbit edilmi§ o. 

tanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakka- lan hareket sırasına göre bcreı 
le, İzmir, Denizli, Konya ve Edir. Jakika farkla start yapacaklardır 
ne bölgelerinden 38 bisikletçinin 5 - Yarışa girecek olanlar, eh
iştirak edeceği bu büyük yarışa liyet vesikası ve sıhhat raporları-
! 9 Mayıs Cuma günü ııaat 7.30 nı kura çekileceği gün yanş ko. 
da Topkapr!\an batlanacaktır. Ay-. misyonuna ibraz: etmekle mUkel
nı günün gecesi Edirnede kalına. leftirler. 

ve 
I
' cak ve ertesi sah h 20 Mayıs Cu- 6 - 'Bu yarrşın birinci, ikinci 

martesi gün &aat 6.30 da hareket 'Ye uçüncütenne tiatıra olabilecek 
edilerek yarışın ikinci ve ı.on mcr. kıymetli mük§fatlar verilecektir. 

1stnnbul l'Utbol Ajnnlı~ılan: 
14-5-939 pn7.nr glinU yapılacak 

mnı:Inr 

TAKS1M STADI: 
lstanbulspor, Beyoğluspor • l~ı!

sunpaı;n, Galatnspor sant J 2,30 lııı 

kem Şazi Tezcan. 

:1alesi tamamlanacaktır. 7 - Son motosikletliden beş 

Finaller: Edirnede Atatürk Anı
tı önünde, istanbulda Topkapıda-

1ır. 

dakika sonra sıhhiye otomobili 
Küçükçekmeceye doğru hareket 
t'~ecektir. 

Bu yarışlar, beden terbiyesi ge. 
nel direktörlüğü bisiklet federas
yonundan Cavit Cav'ın idaresinde 
yapılacaktır. 

Fransız milli takımının 
yapacağı maçlar 

ÔnUmilzdeki mevsim Fransa milli 
futbol tnkımı şu temasları ynpncnk
tır : 

12 İkinci teşrinde Fransa. Belçika 
18 Şubatta Fransa - Portekiz 
228 Nisanda Fransa - lsvlçrc, ay

nl gUnde her iki milletin B takımları 
da bir maç yapacaklardır. 

26 Mayıs Fransa - Polonya. 
Bunlardan başka l i Mnrt "Ve 2 M 

yısta da henüz kimlerl l' olduğu tcıs. 
bit edi!zni/ cn iki m1lli l m:ıs cnha 
•npılncaktır. 

sınd:ı kı tıran s:unpiyon Hd yumru 
lda kaldırrmlnra l marlamı , kepa. 
zc etml.ff. Ilu"'linlerdc Ioknntasmıı 

yemek yemeğe gelen hasmını, 

Dempsey ı;örUr görmcr. y:ı.nnldann 
dıırı öpmrk suretilc bıırı~trğını bil
dlrmi:ıtir. Solılıı, Deınpr.ry görill -
mektedlr. T rablusta 

Otomobil yarışı 
Trablus, (A.A.) - 1500 ccm. 

notürlü yarış otomobillerine 
nahsus Trablus bUyUk mUltfüatı 
arışlnnnda 50.000 seyirci hazır 
oulunmuştur. 

Samsun şampiyonu oldu Yan hakemleri: Bnhııettin Uluöı 
ve Necdet Gezen. 

Sa.ırumn, (Hususi) - Samsun. HilAI Kurtuıue • Beykoz T Y. 
da mmtaka futbol lik müsabaka. Y. Kur~uluş saat 14 30 hake~ R

0

efik 

lki merhalede yapılacak olan 
bu büyük yarışın ferdi birinciliği. 
ni 500 kilometreyi enaz zamanda 
kateden alacak ve diğer dereceler 
de sıra ile saat hesabı üzerinden 
tesbit edilecektir. Yarışta ayrıca 
takım tasnifi de yapılaca'k ve her 
bölgenin üç bisikletçisi bir takım 
a:ddedilecektir. 

Ankarada voleybol maçları 

Yarışı 30 tur üzerirtde 390 ki. 
ometreden ibaretti. Neticeler 
unla.rdır: 

1-Alman Hermannlang Mer. 
edes - Benz 1 sn. 59 da. 12,2 s. 
ıısati sürat saatte 197,796 kilo. 

nctre. 
2 - Alman Carraccioln Mer. 

edes - Benz 2 sa. 2 da. 49/7 s. 
'lır tur farkla. 

- İtalyan Emilio Villoresi 
A..lfa Romeo 2 sa. 87 da.0,3 s. 2 
ur farkla. 

4 - 1taiynn Tietre Trufi l\Ia.. 
~rati 2 sa. 12 dn. 31/ 14 s. tur 
·arkla. 

5 - İsviçreli Armand Hug Ma. 
rati 5 tur farkla. · 
6 - Brezzi, Masernti 

ları bu hafta sona ermiştir. Ge • Osman Top. ' 

c;;cn pazar günü Bnfrasporla Sam- Yan ha.kemleri: Feridun Kılıç 
sunspor klüpleri arasında yapı • ve Rrfkı Aksay. 
lan müsabaka f~vkalfıde heyeca~ ŞEREF STADI: 
lı olmuş ve netıcede Samsun ckı. K drk" r _ B k rt t l" 30 

Bu yarışta verilecek hediyeler 
şunlardır: 

• • v A ~ ff k ıı. u3-"SPO oz u saa -, 
pını maglup ctmege muva a o. hakem l<"'ikret Knyrnl. 

Ferdi biril}ciye, velomotosiklet, 
ikinciye, ' Süpersiyal bisiklet, ü
çüncüye, Kronomet

1
rc, dördüncü 

bir çift Buvayye lastik. 

lan Bafra spor klUbü mmtaka • ,r hakemleri· ş ki ç k 
b' . ·ı··· . k t .ı.an . ev an a ve nm ırıncı ıgını azanmıs ır. Halid Uzer. 

Galata Gençler • Dernirspor sant 
14,30 hakem Sami Açıkönay. 

Yan hakemleri: 2iya Kuyumlu 
ve Selami. 

Beşiktaş • Vefa saat 16,30 hakem 
Suphi Batur. 

Takım halinde derece alacal. 
bölgelere kupa verilecektir. 

----<>- Yan hakemleri: Ahmet Adem 
Kongre Göğdün ve Adnan Akm. 

Yine bisiklet federasyonunun 
bu seneki programına göre, lstan· 
bul - Edirne yarışına iştirak ede 
cck bölge bisikletçilerinı:ien biı 

kısmı, federasyonun daveti Uzeri
ne, evveUi Ankaraya gelerek 14 
Mayıs Pazar günü Ankarada ya. 
pılacak olan ı 7 5 l:ilometrelik biı 

yarışa iştirak edeceklerdir. 

Yıldırım Davutpaşa kJübü ba!. -o-
knnlığından: 

Klübümüzün yıllık kongresi 
14- 5-939 paz::r günü saat 1 O 
dn Hekimoğlu klüp merkezinde 
aktedileceğinden üyelerimizin gel· 

meleri rica olunur. 

Kız mektepleri arasında 

Kandilli lisesi 
Atış birincisi oldu İstanbul - Edirne yarışının a 

rifesinde yapılacak olan bu yarı-
Kız mektepleri nrnsmda tertip şın ehemmiyeti, bölgelerin en seç. 

edilen top atış mUsabnkn.lan dUn kin bisikletçilerinin iştirakleriyle 
Şeref stadında lnönU İstanbul, bir kat daha artmış bulunuyor. 
Kandilli, Yüce ÜlkU, lstiklfıl, E -
renköy, Şişli Terakki, J{ız Muallim Beden terbiyesi i:encl direktör· 
mekteplerinin i3tirakilo yapıldı. Jüğü bisiklet fderasyonu ayrıca 

Bu mUsnbakaya her mektep 7 şor mcmlc:kette ilk defa olarak bir dt 
takımla iştirak etti. Ve atışlarda a- motosiklet yarışı tertip ctmiıtir. 
tış yapan yedi kişi arasında atışın 21 Mayıs Pazar günü yapılacak 
mecmuu almarak birinci ııeçildi. bu yarışa dair program aşağıda. 

MUsabakalarda bilhassa Kandilli dır: 

kız lisesi çok nazarı dikkati celbet- 1 _ Yarışa be§ beygir kuvve: 
ti ve 206 puvanla birinci oldu. ls- tinden itibaren her tip motosik
tanbul kız lisesinde Şehriyar, Sel- letle iştirak edilecektir. 
ma, Sabahat'ın en güzel atışlar 

- .ey l•ancığu11 ... ) ' eni .sl•y tah-t:ılnmnı bir tecrübe etmek L~tedlm 

Se?., 

yaptıkları görülüyordu. Kandilli 2 - Yarı~a girecek motosiklet. 
Kız Ji9csi bir glin evvel voleybol lerin hareket sırası 17 Mayıs 939 
maçında lstanbul kız lisesine ltarşı Çarşamba günü saat 15 de 1stan. 
uğradığı mağliıbiyelin acısmı, atış- bul Beden Terbiyesi Direktörlüğt: 
lardıı. birinci olarak telflfi elti de- binasında kura ile tesbit el:lilecek. 
ııcbillr... 1 tir. Yarışa gireceklerin mezkfir 

A11l,arrıda yUT.:sok me1.:tcp1cr arcmnda tertip edilen tıoleybol 
ıııüsabalxılarıııa bu haf ta da devam edilmiştir. 
. Erkeklerden ltl'iılkiye ı:e Ziraat Enstitü takımları ara.!tnd~ki 
oyım altı yli::U miitccauiz seyirciui1ı beyninde çılron lwvga yil::U11-
clen yarıda kalmıJ, bu arbedede yedi l:işi yaralanmıştır. Kız nıc1<
icplcri aras•miaki maç ise 19 Mayıs stadındaki atletizm karşıla§-
1~&aları c.snasrnda yapıltinştır. 

Gazi Terbiye EnsWüsil i1c Konservatuvar bcynindc7ci 'lnt ];llT

şılaşma Gazi Terbiye EnstiW.si.hı'ün galilıiyctilc 11cticclenmi§tir. 
rukarıdaki resim, bu maçtan bir .sa/lıayı tesbit etmektedir. 
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~n Japon anaınesnne g~Ye 

Rumen Hariciye Nazırına .. 
gere: Kılıcını çald ran 

Harakiri yapar ! Almanya, ünya 
:'1ukaddes kılıcı kuşanan 
Çıkan ilk yof cunun kafasını 

keskinli.ğini tecrübe 

şövalye, 

uçurarak 

edermiş ! 

karşısına 

kılıcının 
efkdrıumumiyesini 
k3zanmağa çalışıyor 

ıasa den itibaren Japonya Garp 
~:11ert1Yetine kapılarını açtı. Avru· 

ar o'b• 
ı~ h "'' ı ~·aşamağa haşladı. Ar· 
'ıı ~r Avnıpah tek'lik Japonya 
at ır sır olmakt3n çkmıştır. Fa. 
a~·eni görünüşü 1ç-erisinde bile 
ld· ıı tuhu pek faı!a değişmiş de· r ?-..ıuharip bir mil!ct olan Ja· 
"tar. kuvveti SC\ er!er. merha· 

ıle alakalan 2.ı:ôır. bir çok 
'.::ı:-ı hugün bil~ Avrupalılar 

& 'I' ~ ~ olan Japon C.:ininin mu. 

ı "1 ı hllrp ilahı kılıca Hrdığ 
~ gö teren .... , anı dikkat 
<l>.ı}ı hır Avrup ı m'..'C!nuac:;m· 

, a ı>oruuz: 
J~l);ı 
~·, r rnıbcthri .ırn-.ında A\ 

t ~ 1 a ın girm" i c:', 't!rtlc m~m-l'lla • • 
t;ıl:ıı 11 Sınto ma'ıcticrindc, mih. 

'~ 0~erinde bir ayna \"C bir kı· 
llıcı ·ı ~ ır, Ayna 1,~dım temsı 

~~· (Çünkü Japon ananelerine 
,,,~ 

t ''ltı, koc.1 mm mücella bir 
::ıı ha tl~erine ak-;edcn go!gesin 

t.. ~ka bir şey değildir.) Kılıç 
i.';ı; kuwetli \e harp eden 

ı~i b• 
" i ~n S(ınedenberi Japon asil· 

'J kılıç anancc:inP sadakat. 
I•' T ·nı· r. (,iz t""·:ıfını clı ı 

' r.ıt 
·~'l Jl'l10hiltle '"'"~n. bor a oy 

~ 1 Jaİ)t')'l centilmeninin c\ ind 
t ele bir kılıç \"C üze.'"İnde a 

a;::a ı i~lenmiş beyaz bir ki 
t • lıhakkak vardır: "Dostla· 

~ıbj "b' ı • di.ıc:manla düc:man gı • 
"ıJ ıa- ~ 

't ,, 1nın remzi olan kimono \'f 

~il 
1
1< ır;.Ukaddas kılı~hırm imal; 
~ lı t\Jtu:an d•ıü bir takırr 

'lll :.::ğhdır. Onların yapılır 
lıtt anatkflrlmr gayet 

~ ~ Bunlara tocisi derler. 
il~ k llddes kılıçlan iki yüzlü 

<lda.r keskin kılıçlardır. 

Bunlann her yüzi.i ayrı bir çelik Daha eski zamanlarda bu kılıç 
parçasından yapılmı~tır. Bu iki lann üzerine bir takım resimler 
yuzun nasıl bir'cştiği ise bu· işlenir, hatta hazan altın kabartma 
gün dahi hiç bir A\ rupalınm bil· o;ekiller yapıştırılırdı. 

'11ediği, anlayamadığı bir sırdır. Bu kılıçlar adi deri kılıflarda 

Japonlar çeliğe çifte su ,·erirler saklanırdı. Bu, insanın ruhunu 
Yalnız. birinci defa sudan çıkar · I temiz tutması, ~akat vücudu~~ 
dıktan sonra kül, bazı kokular \'C kıymet vermemesı lazım geldıgı 

1 1 d 1 1 fikrinin misalle ifadesi:lir, bazı nebat arın su arın an yapı · 
mı~ bir çamur içerisinde bırakır ı Japonlar bu kılıçları yalnız 
'ar. Bundan sonra tekrar kızıl ha·, harpte kullanmazlar; !düellolarını 
-aret derecesine kadar çıkarırlar fa bu 'kılıı;larla yaparlar. Düelloya 
· · · · d f · 1 B c:"f" gitmeden evvel Japonyalı kılıcını \ e ıkıncı e a ru vcnr er. u ... w • 

ve b:ıslıgını amber dumanıyle ko
';:ızgın çeliğin batı:ıldıl!ı suyun 'mlandırır. 
· çeric:.ine kılıcı kullar:acak zat 

\endi kanından bir iki damla akı. 
tır, Bu 1•an alma amelıyesi· 
,j ise Japon rahibi ~·apar. 

İmal edilen kılıç. sa' ~bine dini 
neraı;imle verilir. Kılıç sahibi mu 
':addcs c:ilahını kaybederse, çaldı-

,rsa. }·ahut düşmanları k11ıçlannı 
Plinden alm:a artık ) ac:amaE;ra hak. 

kı kalmaz. Anan.,lere göre bu 
1damın Harakiri yapmac:ı lazımdır. 

E_kiden bu kılıçların ilk takıldığı 
~üne ait başka bir anane d:ıha Yar· 
·h. Fakat iki yüz sencdenberi, bu a 
iane unutulmuştur. 

Kılı~ ku~~ınan J. "'Oı şı;, :ılvc 
.ılıç ku'jancı \ı giinvı n:: :ırrı 

J~ponyada bu mukaddes kılıç. 

lar herkese verilmez. Samarayi 
dedikleri asılzade sınıfına mah -
sustur. Babadan cvl5ı:la intikal 
ederler. Bu mukaddes kılıçlara 

malik Japonlar arasında 1905 Rus 
• Japon harbinde Poratur kahra
manı general Nojide vardır. 

Kılıcın yapılması da bir takım 
dini merasime tabidir: Usta kılı

cın yapılacağı demire temas etme. 
:len evvel yıkanır. Sonra üç çırağı 
işe başlamadan evvel mabudun 
himayesi için mabcdde dua eder
ler. Demirin ısıtılacağı ateş iki 
·:ıkmak tarım biribirine vuranıl 
:ıkarılan l:ıvılcımla yal;ılır. 

Demir bu a~e;tt~ l:ızdı::ıldıktan 

Rumen Hariciye Nazın Ga
fenkoyu bundan iki sene evvel 
Bükreşte tarunu§trm. O tarihte 
Romanyalda Bratiyano, Filipesko, 
Goga gibi Romanya siyasetinin 
ileriye gelen bütün şahsiyetleri 
ile uzun uzadıya konuştum. 

O vakit ancak 45 yaşında olan 
Gafenko Romanya devlet adamla
rının en genciydi.. Harp e.snasın. 
da cesaretiyle ve bilgisiyle tema. 
yüz etmiş eski bir ihtiyat zabiti .. 
lki defa vekil olmuş. Bükreşin en 
kuvvetli gündelik gazetesi olan 
Tinpul gazetesini de Gafenko te
sis etmiştir. Ayan azası ve mebus. 
lar arasında, çok sevilen ve müta. 
lealanna hürmet edilen kıymetli 

bir ldevlet adamı sayılıyor. 
Vaziyeti müdrik olan ve muha

kemesinin selameti sebebiyle bü. 
tün Avrupanın hürmet ve takdi. 
rini kazanmış bulunan Romanya 
kralı majeste Karoı 22 birinci 
kanunda Romanya siyasetinin ida 
resini Gafenkoya tevdi ctmc'k su. 
retiyle müstesna bir kiyaset ese. 
ri göstermiştir. Münib müHikati. 
le Avrupa siyaset aleminde açılan 
müşkül bir devrede Romanya .si
yasetini ancak Gafenko ku.dretin. 
de bir devlet adamı temsil edebi- • 
lirdi. 

Gafenko Parla hukuk !ekHJıe
Sinıien mezun olduğunu her Vesi. 
le ile tekrar etmekten hoşlanır; 
bir Fransız kadıniyle evlidir. Fran 
sayı seven Romanyalıların başın. 
da gelir. 

Gafenkonun Pariste bulunuşu 

bana kendisiyle görüşmek için 
güzel bir fırsat verdi. Bu görüş. 
me vesilesiyle Orta Avrupanın 

gösterdiği karmakarışık siyasi va. 
ziyet hakkınlda Romanyalı diplo
matın düşüncelerinden Fransız 

efkarı umumiyesini istifade ettir. 
meği lüzumlu gördüm • 

Vakıa Romanya Hariciye Nazı. 
rınm, A vruparun geçirdiği büyük 
buhran' ile doğru.dan doğruya ala. 
kadar devlet merkezlerinde yap. 
tığı bu seyahati resmi bir mahiye. 

ti haiz olduğunu ve bu itibarla sa. 
ym nazırın cümlelerini büyük bir 
ihtiyatla söyliyeceğini bilmez de
ğilim. Bu vaziyette Gafenkoyu 

l.ıeyanat vermeğe icbar etmek ta. 
bii doğru olmazdı. Bu itibarla 
kendisi ile görüşürken vazifesine 
dair mallımat edinmeği tasavvur 
etmiyor, yalnız şahsi intibalarını 

öğrenmek istiyordum. Esasen mu. 
td.:iil, ihtiyatlı, sözüne, düşünce. 

sine hakim, bir ingiliz kadar so-

ğukkanlı bir adamla karşılaşaca. 

ğımı .daha evvelden biliyordum. 

Gafenkoya evvela Alman dev. 
let reisi ile olaı. konuşmasın.dan 

bahsettim. Ona hiç.bir sual sor
madan Almanyanın silah kuvveti. 

le ·istemek ihtimali olan şeyleri 

.,;:ıydım. Kendi vesnitiyle ort:lula. 
rmm motörlerini işletcmiycccl: 

bir hnldc ve en esaslı iptidai rnad-
1 tenha bir yerde durur ve ilk gö
iüğü yolcunun basını uçurarak kı. 
1ıcmm keskinliğini tecrübe ederdi 

Dikkatsizlik veya tedbirsizlik 
\"Üzünden mukaddes kılıcının pas· 
lanmasına sebebiyet veren ja -

;onra örs üzerine konur ve üzeri- delerden mahrum olan Almanya 
ne 4 7 çekiç darbesi vurulur. Bu için uzun bir harp esnasında Ro

:;uretle hazırlanan çeliğe su ver. manya petrollarının ve zirai mah
-ne, işin en nazik tarafıdır. Bu sullitmın • tamahedilecek bir şey 
işin her ustaya mahsus ayrı bir olduğunu anlattım. 
sırrı vardır, hiç bir usta sırrını if. Gafenko, bu sözlerimi kesme
? etmez. Bu çeliği ikinci defa su- den ldinliyordu. Hislerini muhafa. 
7a bntırmdan evvel san'atkar bu- za etmeği çok iyi bilen, soğukkan. 
,~ l:c1:ulu b:r kül içerisinde bıra. 1 lı diplomat meseleyi yalnız şu 
':ır, sonra tekrar ateşe sokar, on- cümlelerle karşıladı: ''Almanya 
dan sonra kılıcı biler· son Alman _ Rumen iktısadi an -

pon şövalyesi kendisini heymor 
:ezasına mahkQm eder. Yani evi. 
nin kapısını üzerine iki bambo çi-

viler, beş ay evinden çıkmaz ve 
bir tek dünya kelfimı söylemez .. 

Bütün ailesi efraldı ve hizmetçile. 
rt de keNfüıl ite beraber bu ceza. 
ya mahkum olur. 

Ve nihayet kılıç tıaman demet. ]aşmasından memnuniyetsizlik iz
lerlnl bir hamlede kesmek ıuretile har edemez. Romanya, normal 
tecrübeden geçtrilir, §artlar iscrisinde Almanya ile giln 

A\'l'tlp~clnkl son seyalıallnıle mUhlm siya~ tema lıır 
Hariciye nnz.ırı 

yapnn Romen 

Yazan 
Hanrn 
ILemerı 

Eski Fransız adliye ''ekili 

den güne artan iktısadi münase. 
betlerini memnuniyetle karşılar.,, 

Almanyanın merkezi Avrupa 
ve Balkan devletleri ile olan mü
nasebetleri meselesinde Gafenko 
tlaha ihtiyatlı bir lisan ile .söz söy. 
ledi. 

Romanyanm. Polonya, Maca -
ristan ,Yugoslavya ve Bulgaristan 
ile münasebetlerine ait mesele
lerde ağzını açmadı; yalnız bu 
meselelerin gazete sütunlarına gi. 
ren ve gazeteciler tarafından tef. 
sir edilen şekillerde olmadığını 

ve hariciye vekaletlerinde bu 
mescleler hakkında nikbin düşün 

celerin hakim olduğunu söylemek. 
le iktifa etti. 

Hitlerin müstakbel niyetlerinin 
ne olduğu hakkındaki en ehem
miyetli sualim~ karşı Gafenko ay. 
nen şunları söyledi; 

"Almanyanın hatladığı yoldn 
yürümekten ve geniıleme emelle
rini tahakkuk ettirmekten yaz.ge.. 
çeceğini düşünmüyorum. Bana 

kalırsa Almanya bugün tezlerinin 
b'lldı olduğunu gösteren ve ma
nevi laymetlerini arttıran sebep. 

ler aramak ve dünya efkarı umu
miyesini kazanmağa ça1ı§tllcl:ln 

me§guldür., , 

Bu bir kaç kelime bana bir çok 
şeyler keşfettirdi. "Hayati saha,, 
prensibi hakikaten Avrupada de
rin akisler uyandırmıştır. Hitler 

bu suretle tekrar ırkçılık naza -
riyelerine ve milletlerarasındaki 

iktısadi münasebetlerin tevzini te

lakkisine dörunek istiyor; Dan. 
zig meselesi ve Alman müstemle

keleri işi bu nazariyelerle şiddet.. 

1i bir tıurette müdafaa edilebilir, 
meseleler.dir . 
• Bundan sonra, Romanya ıdev. 

let adamının Londradaki görüş

melerinden edindiği intibalarını 

öğrenmek istedim. Şu cümleler 
Gafenkonun düşüncelerini akset. 
tirdi: 

"Biribirinden a111 ve .Eerlden de 

niıbeten zayıf olan merkezi Av
rupa milletleri her §eyden evvel 
iıtiklalleri ve inkitaflan için ln. 
zım olan istikrara ıiddctle mub
taçbrl!ll'. Çok kudretli bir devlet 
yalnız batına bu milletler üzerine 
nnfiz olmak isteyince bu nüfuz. 

dan tabii endişe ederler. Bu mem
leketler için Avrupa müvazeneıi.. 
nin mühim bir kıymeti vardır. Bu 
milletlerin vaziyetlerinden endişe 
elmeğe baılıunalan, Jngi.lterenin 
k~ndi eıeri olan sulh m.uahedele
rinc karıı la.kayd lrumağa baıla.. 

dığı andan itibarendir. Dahili fır
ka mücadeleleriyle Jne§gul olan 
Frnnıanın da küçük milletlerin 
hayatiyle alakadar meselelerde 
siyaset sahasmd~n çekilmiı olma11 
bu endiıeyi bir kat daha artbnnıı· 
tır. Garp devletlerinin harici •İ· 

yasctlerinde yeniden yeniye gÖ· 

rülmeğe ba!layan teyakkuz, mer 
kezi ve §&rki Avrupa milletlerini 
ümitlendirdi.,, 

Hatırıma son bir sual geldi: 
"Rusyadan ne bekliyorsunuz?.,, 

Rumen diplomatı ilk ldefa olarak 
kısa ve kat'i cümlelerle fikrini ifa
de etti. "Ruslarla sözünü tutan 
iki komşu memleket gibi iyi mU
nasebctler idame ettiriyor ve on 
larJan hiçbir şey beklemiyoruz.,, 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 S ci seri Kr. 
41 Dö Profunclis 50 
42 GilnUn hukuki ve l~timal 

meseleleri 75 
43 Entı.tun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeclinin hayatı 100 
46 Metafiıik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tet1irlerl 75 
49 Politika felsefem 75 
50 Estetik 25 

610 

Bu serinin rlntı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kUI'§un 
ı.ss kunısu pegin almarak mu~ 
baklsl aydıı. birer Ura &deımı~ 
tızere tıg takstt.e blllwDı. ~ 



8 VAKiT AQAK BASKISI 

c ER Mü SA il 1 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil tekeridir. Biliiın 

· anelerde bulunur. 

TAŞRA HALKINA MÜJDE 
Beklediğiniz 

Ü [ A 
GELMiŞTiR. 

Çok lıauas, çok dayanıklı ve çok ucuz
dur. Yedek parçalan daima mevcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No. 51 

Prezervatif 1 
REXI 

Marka gelir. 
Eczanenİz· 
den ısrarla 

REX 
isteyiniz 

çünkü: Sağlamdır 

ve gayet ince ipe] 

llstikten 

yapılmıştır, 

iç hatlar güverte kahve ocakları 
1/lfaziran/939 dan itibaren sene sonuna 'ktdV~tk art. 

tırma ile kiraya verilecektir • .Arttırma 15/Mayıs/939 1&at 14 
de DeniJJba.nk Kamara servisinde yapılacaktır. 

Karadeniz ha.tb için 400, Menin 150, İzmir 100, lzmit 50, 
ve Bartın. Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya hat. 
larmm beheri için (75) liralık teminat llzmıdır. Şartlan af
renmek üzere her gün meüdr servise mUracaat edilebilir. 

• Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formUIU 111 

EK rl A Mi N 
Ekzamanin hususi ilacı 

Yaran çdlablan derhal ıeçirir. Her eczahanede lmtuau 
50 kuraıtur. 

Beyoğlu Kadastro Mudurluğunden: 
ı - Beyoğlunda Harbiye mevkilnde eski ve yeni Pangalb ve 

Fındıklıda Cihangir mahallelerinin Kadastrosuna bqlanaca.ğın
dan nan tarihinden itibaren beş gün içinde bu mahallerdeki gayri
menkul sahiplerinin "Beyoğlunda Bekir sokağında 14 numaralı 
Viyolet apartmıanmda çalışan kadastro postalarına,, müracaat -
la alacaklan beyannameleri bir ay içinde doldurularak yine pos. 
talara geri çevirmeleri. 

2 - Bu bir aylık müddetin hitammı takip eden günden iti. 
baren "15,, on beş gün sonra postalar tarafından mahallen tah
ditlere baılanacağmdan alikadarl&rm mallan bqmda bizzat ve. 
ya kanuni mümessillerinin bulunmalan. Aksi takdirde vukuf er
babmm tayin ve tasdikine ve elde mevcut vesaik göz 6nUnde bu. 
lundul'Ularak kanuni icabata göre tesbit ve yapılacafl 2613 sayı. 
h kadastro ve tapu tahriri kanunun 18 ve 19 uncu ve 3M2 sayılı 
ni:mmnamesinin 12, 13, 14Uncil maddeleri mucibince ilin olu-
nur. (3258) 

-
VAK 1 T 

Cep .KQtüphanesı 
N~ Yazan ve Türkçeye çnlrenln adı 
1 Kader (VoUerden) Asım Ua 
2 Olimplyad onnlan Vildan Atlr 
3 Kılerans Terras esnn (Galopln'den) G. V. 
4 Yugoslavya seyahat notlan Asım Us 
i Şark Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
1 Etıilsk Vazosu (Prosper Melrme'den) Haydar Rltat 
t Rel' memleketle birkaç ıtın (Muhtelif mtlellfflerden) 

Sayıfa Kr1o 
208 15 
120 lO 
304 20 
112 10 
360 20. 
64 20 

M..e Dft8I 152 20 
._-.. .... Llluaerdc'den) Felhl.Kardet 378 20 
lr.rhl JJftb'elerl (Kubek'ten) l\lfyut Ahmet ı2o ıo 
so, Ehlisalip muharebeleri (Kolllns'tenl Ahmet Ekrem 271 10 

etAb 40 10 

FOSF ARSOL l~v1ıc~BfA 
KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
f.;. Umum doktorlann mQttefikan 

takdir ve milyonlarca vatandaşa iti
matla tavsiye ettikleri en mQkemmel 
bir kuvvet 111rubudur. Daima kanı 
tazeleyip çoRaltır. Tatlı bir iştlha te
min eder. Her ıaroan gençlik, dinç· 
lik verir, ıekA ve hafıza kudretini 

yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvet- •••••••••il 
lendirerek, uykusuzluk, halsizlik, re- • 
na dilşilnceleri giderir, vOcut maki
nesine IAzım olan bfitiin enerji ve 
kabiliyeti vererek dalma azim, irade. 
neş'e sahibi eder. lllde, barsak lem· 
bellilinden ileri gelen muannit inkı· 
baslarda, bel gevşeklili ve ademi Ik· 
Udarda pyanı hayret faydalar te
min eder. 

F OSFARSOL 'a 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

ayıran başhca hassa 
Devamlı bir surette kan, kunet, 
iştlha yaratması ve ilk kullanan· 
tarda bile mucize gibi tesiri der
hal göstermesidir. Tifo, Grip, 
Zatürree, Sıtma ve umum kan
sızlıkla neticelenen tehlikeli has
talıkların nekahat devrelerinde 

en mQkemmel bir derman şurubudur. Sıhhat VekAJetinin resmi mosaadesini haizdir. 
HER EO.ANEDE BULUNUR. 

Botun Ada çamlarmm ve IAvanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularım terkibinde sakhyan 

Venüs Çam Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve ıinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 
verir ve gönlünU açar. VENUS ÇAM KOLONY ASrnın 
formülü bir audır. Taklidleri onun yerini tutamu. 

u-.il ..,.., 
Nureddin Evliyazade, Alit, Ecza ye Itn at e • J 
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L:YOGLU • JSTANB 

·-·----.... • Bakar mağazalı 
Satlıfı kosttlm ve 

slller, emaalaiz bir b' 

SAÖL AM 
ŞIK 

ucuz 
Halihazırda pi.vua.1111~• 

mıgin çqitleri, her 
ucuz fiat ve mflaait 

u.blmaktadır· 


