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Mektep 
Kitaplarmdao 
Vergi 

iNöNUNÜN MESAJI Zonguldak 2 ci Bir 
Amerikada Büyük Bir 
Alika ile Karşılandı 

Facia Daha Oldu 
• 

Yazan: Hüaeyia Cahid YALÇIN 

l lk tahail çaiında küçük ~~ 
Türk yavruau Cumhurreıaı 

Muhterem lamet lnönü'ne bir mek· 
tup yazarak mektep kitaplarının 
pahahlıimdan tiki.yet etınİf. Ço
cuiun bu hürmetkirane aamimİye
tinde naaıl kalbe rikkat verecek 
l:.ir temizlik vana lamel lnönU'nlin 
binbir memleket ifi aruında bu fİ· 
kayeti ihmal etmiyerek tahkikini 
ernretmeainden de o kadar mem
nun ve müftehir olacaiımız bir a· 
aalet ve ciddiyet •öze çarpıyor. 

infilakının T esirile Baska 
Bir. Geçit Çöktü. Bir Amele 

Oldü Diğeri Ağır Yaralı 
• 

Grizo İnfilikında Ölenler 23 Kişi 

' MUH ~etimiz radyoda mesajlarını okarlarken 

Filhakika, mektep kitapları te
reddüt edilemiyecek derecede pa
ihalıdır. Küçük Türk çocuğu iktısa
diyoatın fiya.t, maliyet, pahalılık ve 
ucuzluk meselelerini hayrete şa
yan bir "intuition., ile halletmiş bu
lunuyor. Çünkü kendisile görüşme-
ie giden bir gazete muharririne: Milli Şef lamet İnönünün Ankll'a Radyoaunda Amerikaya ya.p-

"Ya mektep kitaplarını ucuz- tıkları hitabe Amerikada çok büyük bir alaka uyandırDllfbr. Sea çok 
}atsınlar, ya babamın aldı1ı i.icre- net olarak duyulmuf ve Amerikalılar, genç Türkiye Cümhuriyetinin 
te zam etsinler,. diyor. MilH Şefinin sözlerini büyük bir sempati ile dinlemitlerdir. Hitabe hak· 

Meselenin en doğru ve ameli su- kında Ameri.kadan birçok telgraflar alınmıftır. 
rette vazedilmesi tarzı hakikaten ""'AA"""""""""'"""...,...,,'V'V"VY"VYVY~~~~~~ 

--
Zongoldab 
Valisinin 
İzahatı 

Zonguldağa 6 Auometre mesa. 
f ede bulunan Kozlu maden ocakla· 
rında evvelki gün saat 3,5 da bu 
havzada şimdiye kadar kaydedil
memiş derecede büyük bir facia VU•. 

ku bulmuştur. Bir kömür ocağında 
lağım atmak için dinamit ateşlenir
ken hzı fenni hatalar yUzUnden 
grizo gazi infilak etmiş, bunun üze
rine birçok geçitler çökmüş ve bu 
kısımda çalışan 80 kadar amelenin 

budur. Bugünkü mektep kitapları, 
umumi bakımdan paha.lı olmıyabi
Jir. Fakat taleıbenin iştira kuvveti 
bakımından pahalı olabilir ki a~ıl 
ehemmiyeti haiz olan nokta da 
budur. 

ismet İnönü Yakııida 
· istanbula Geliyor Zo gald3kta hır k~fti or..ııjl111n m · ._ 

xxxxxxx~~~~~~~~oooooooo~~~~))~)~Xxxxxxxxxxxx::x:~,,...,..~,,...,,..,...,,..,""'""'"""""""~VV"-.""' ~ .... ~~ .. ,..,........,.....,..,....,..,~...,..,~'VV'V....v-.v-_,, 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mektep kitapları niçin birçok 
la.ile babasını şiklyete sevkedecek 
Jcadar pahalı görünüyor? Kitapçı 
lar mı ihtikir yapıyor! Muharrir
ler mi çok kazanıyor'! En evvel,, 

Di1n Gelen Dahiliye Vekilinin 
Gazetemize Beyanatı 

Yeni Biitcemiz • 
260 Mılyon 
Lira Olacak .muharrirlerin çok kazanmadıklarına 

1 emin olaıbiliriz. Kitapçıların ihti-
tıkinna da M.aarif Vekaleti meydan • Maliye Veki inin 
;-vermez. Zaten mektep kitaplannın 
•fiyatı Maarifin kontrolfl altındadır Mühim Beyanatı 
fZannediyorum. Böyle olmakla be- Ankara: 28 (A. A.) - Maliye 
~raber mektep kitapları pahalıdır. Vekili Fuat Ağralı, Anadolu A-
·Çünkil vergiye tabidirler. jansına yeni bütçe etrafında aşağı-
~ Türk inkıl!bmın maarife, me- dıaki beyanatta ıbulunmuştur: 
~deniyete, kiiltüre veı·diği azıa~i e- - 1989 yılına ait bütçe proje-
hernmiyet karşısında mektep kıtap si hazırlanmı.~ ve bugün Bii\·ük 1\1:1-
'larından vergi alınması sözü bir- Jet Meclisine ta.kdim olunmustur. 
'den bire bir tereddüt, bir itimat.sız- Bu bütçemiz, 938 enesi bütç", ine 
· lık uyandırır. Boyle ıtır ı,ey olamı- nazaran on bir milyon lita fazl: si-
'-yacağına hükm~dilir. Bu hayretin le 260.956.000 lira olarak tesbit e-

11ebebi verginin vasıtasız cinsten ol- dilmiştir. 
:rnayıp dolambaçlı vergilerden ol - Varidat ile ma~raf arasınıb 

1 nıasıdır. Sözün kısası: kağıddan a- rakamla da 
fınan gümrüğün fevkaHide yüksek Dahiliye Vekili kendisini karşılıyanlar arasında bir samimiyet ifade eden "C. Ci.ım-
liğidir ki mektep kitaplarının paha huriyet umdelerine ahenkli bir 
l ı x. d · h" b' l oynıvor · Dahı'lı'yp Vekı'Iı· Faik Öztrak lerek Vali Lfttfi Kırdar ve Emniyet ı ı~ın a mü ım ır ro . , manzara arzeyliyen bu lıüt\'eıle 
Topunu b~ liradan biraz fazlaya Ankara ekspresine bağlanacak hu- müdürü ile bir müddet konuşmuş- tebarüz ettirilmesini mnvınfık gör-
aldığım bir kilğıdın pahalılığından susi bir vıagonla dün sabah Anka- tur. düğüm ba~lıca noktalar şunlar-
kağıtçıya ~ikayct ettiğim zaman, radan şehrimize gelmişpr. Diln kendisini gören bir mu har- dır: 
b t.o b d d .. t ~u"z ku Faı'k öztrak Haydarpasada ririmize İstaııbula bazı s,ehir mese-ana P aşın a or ., - · a - Memleket miidafaası h;z-
rus ·· rilk r•c:ını' veı·ı'ldı'gv ini söy- vaıı·, Valı· muavı'ni ve Emniyet Mü- leleri üzerinde görüşmek üzere -. gum ... ı · · metlerinin takviyt•si kin Milli Mü-

Türk Karakte.rine 
Ve Seciyesine Yapılan 
Taarruza Cevaplar· 

Tllrk n:Unevverlerlnin Flklrlerlnl Nturret-
• 

mekto Devam ~diyoruz: 

tstanbul Hall<evi Ba.o.;kanı Agah 
~!UI Le\ CDtJ: 

(- ~ahsil iç;n Avrupayo gitl~ıı 
-gençlerin beı11iklerini kaybettikleri· 
ni id a -etmek v~ bu idtiıayı oraya 
~ıd~n bülün gençlere tesmil etmek 
elbette doğru clamaz. 

Harice giden gençler icinde öy· 
leleri varclıı· ki döndükleri zaman 
büsLt tün milliyE.>t(1i olmuşlardır. 
Pek çoklarını şahsan tanırım. 

Milli şmıra sahip bir Türk gen. 
cinin Avrupadak,i cereyunlıı.rı gör. 
dükten sonra memleketine milliyet. 
c;i olarak u.Jnmcmcsini asla tasav. 
\'tır edemem. Anc:ık milli suuru za;, 
yıt' olan bir kaç ı;cncin l;cnHğini 

(Sonu 7 inci ss.yf~) B. A>ıib Sırrı Levent 
"le.vince susmus,htm. du"rü tarafından karşılanmışlardır. geldiğini söylemiş ve Rei~icümhur 

t t clafaa grupıı bütcelerınc geçen se-
1
-· 

Bu nisbette b. kagyıt gümrügyü Dahı"lı"ye Vekili vaıJUrla doğru ııönünün stanbula ziyaret tarihi-

ı..,.,·ne mekte. p kı'tapırlarının degv1•1 bil- neye nazar(aSnon(ull7,fii)ncoinsaı1:ı.:.rfabcl~ç)uk l p·, rede Sava rona -., tstanbula geçmi:;ı ve Parkoteline iıı- nin muayyen olmamakla beraber ·' .. . 
tün kftaplann tabiidir ki pahalı sa- miştir. Dahiliye Vekilimiz duıı 1 lstanbulun Milli Şefe kavu~arağı 
tılmasını ieap edecektir. yalnız Kartala husu-ıi bir 7.İ\·ar ~ taı ihiıı yakın olduğunu söylenıi:;ı· 

Mütevazin bütçemiz tabii bir yapmış ve akşam üzeri vila~·ele ge- tiı·. Denı'zb ~nkın lzm ı' r Yatın da 
tnk~af eseri gö~eriyn~ Bütçenin ~~~~~~~~~m~~~~·~=~~~~»~,=~~~~~~~~~~~~~~~~ ' 
::~~~=~~::1~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1eşkilatında da Ziyafet 
~;td~n!i~v:p~::.. vergilerden tenzi- Yen.. ah Tetkikat Yapılıyor 

Gümrük varidatı içinde dğtt Denizbankın tstanbuldaki mua. 

resmini devlet temin ettiği vari- 6. Marttan İtibaren Sene rJİ En Büyük Eserini melatını ve vapurların mtibayaa 
datı hesap edebilmek daha arnelt şartnamelerile bu günkU vaziyetlerL 
ıuı-ette görüşmek için çok işe yara- Neşredeceğini Okuyucularına Müjdeler ni tetkik etmekte olan İktisat Ve. 
cb. istatistiklerden bu kağıt res- E V k8.leti müfettişlerinden bir kısmt, 
tninin mf.ktannı anlamak kabil ise rz u r u m e tzmir limanındaki Deniz bank teşki-
de Türkiyeye ithal edilen bütün lit ve müesseselerini de teftişe b:ı.ş-
.kağıtla.rın mektep kitapları için E • lamışlardır. Bu tetkikler bilhassa 
lcullanılmamaı!!l istediğimiz malO- rz 1ncan1 n Almanyadan gelen Efes ve Sur va· 
1tıatı aJabilmemize irnkAn bırak- purlarile 1ngiltereden alınan Bay. 
tnaz. Fakat ne olursa olsun, mek - K t 1 raklı ve Körfez vapuruna aittir. 
lep kftaplannın kAğıtlarından alı- u r u u şu 118 bin lira mukabilinde tngiltere. 
tarı ~ümrilk resmi ortadan kalka- den alınan bu vapurun tzmir liına-
G&k olursa bütçemiz sarsılmaz. lemini ta~ıyacak olan bu emsalsiz nında çalışmağa başlamasından bt• 
HattA. bana öyle gelfY<>r ki büt~e- - tarihi kıymeti haiz olan eser Sayın müddet sonra bir çok mahzurları, 
nıizin tabn bıkf~afı arasında meydana çıkmıştır. 

b {; \'}9 bir ,eybı farkına bile varıl- General Kazım Karabekı·r Esasen küçük olan Bayrakh va. 
\naz. purunun dış saçları da ince oldu-

Fı F'akat mektep Jcttaplarmda t:e- Tarafından bu··yu··k bir salahiyetle yazılmıştır. ğundan iskelelere yanaşırken birçok 
~n edilecek GCUzlujıı halk pek fyi yerlerinden çöktüğil görUlmtiştllr. 

.__ HUMYla c.laW y ALÇIN Bunun üzerine vapura 80 bbı n. 
(Sonu 3 üncü aayfada), 

\ (Sc.n u 3 iincB sayfada) 

Saraçoğla Yuaa111 ~'·'i~ellOile •eraber R~~~şte 
(Yauıı 3 neft ıayfamı:ıda) 



YENISABAH 
Sayfaı 2 

ri ecek al ar 
azırlanmışh 

ele diyenin 
Temizli 
Miicadelesi 

tstanbul Belediyesi temizlik mü. 
oadelesmi s\lratlendirmek ve bu hu· 

susta kat1 kararlar almak arifesin. 
dedir. 

Btr ~ gün evvel caddelerd&ki 

propaganda kulelerine a.sıla.n bro· 

flbier filme gekJ.lmlQtir. Çekilen 

tılmler atnema.larda gösterilerok hal 
ııwı dikkati celbedllecektir. 

Bir maaş meselesi 
~ öJö Sicll Mttdllrti Va.tmp 

aDesl ft çooukJan yat1JJ01': 

. (A.lle reisimiz mhisariarda " 
mUlga reji idaresinde 11 sene hiz

met ottlkteıı aonm 931 aenesinde 
6 çocuk ft 1dmsestz bir aile bu'B-
karalc öldfi. Kanunen verilmesi ti. 
mm gelen ikramiye "V'6Y&. tekaüdi 

Denklerin Üzerine "Ahmet idris 
E habip,, Markası Vurulmuştu 

1atanbul caddelerlııde bir çok 

Bu tatlı kazan~ haberleri, hele yıyorlardı bile. -·-ı.1a ı"daı•e ile alikamaız lleslldi. 
B ·· ol tezkerelerimizi yap olmadığı.nı gören Belediye, halkın uulYll 

durak mahalleriııde çöp kutularının ye verilmeyip yalnız ufak bir bar- ı 

Tr-ıt.ı .. ..,.ı.~ki parlak yal"dm vaidleri ır gun, Y · • d hnk aıu _,_ tırmış, (Ümrllk muamelesini bitirdL elindeki çöpleri yerlere atarak kir· Kimseini.z olmadıgın an ve &· 

iştahımı arttrrm~, doymaz bir obur ~"";"', ih-""t resmıo.ı· . depo etti!ti- rama usullerini bilmdeiğimizdeıı 
ı tı t El" &Uol.UM ~""'Q !etmemesi için buralara mUmkün 

gibi gözlerimi şa ı aş rmış .. ım- nıiz denklerimizi, Yunan bandıralı maddi vaziyetimiz günden gUno 
de bulunan ü~tok Esrar ve Afyonlar . mertebe sliratle kutular kaymağa bozulurken haliınizi feci bir şekle 

ka d fald k (Patras) vapuruna. atmıştık. Bizıın karar vermi<rl-ir. 
karın bil) ilkHlğü 1'8ısm a u 1 - d ld 1 il~ sokan bir hadise ile karşılaştık. 

l tı K h · ı nl Hopalı Sille) man a can yo aşı 0 
- Şı'mdili'k 60 kutu hazırlanmış ve 

ça ufa mış · azanç ırsıy e m ak üzere yanımıza. almış, Ahlnet Aile reisim.iz Adanada inhisaıı-
pek u görünmüştü. Kese kese al- idn"sle beraber, vapurun güvertesi· yerleştirilmesine başlanmı§t.ır. al 

lar idaresinde bulunurken kaç t 
tın ile Rizeli Muradı Kütahya ve ne serdı·bx..:_:_ halı secadelere uzan. Bütii.n ana caddelere gayet sık d alı.. 

i l l s ·· ~lillu. cezayi nakdi ikramiyesin en 
Afyon Karahisa.nn_a, opa.ı .u • m•cı, kazanacagmıız- paraların tatlı mesafeler da.hiJinde kutular konduk-

.:ıı ! k l y h ws nan 245 lira küsur kuruşu umum 
leymanı u. a. znı 1 e . enışelstıre b.ülyneoına dalmı...+,17 tan sonra Belediye Zabıtası talimat. 

t K d d n _. 9~ arkadaşları yanında, kanuni bir 
önderm. ış ım. 

1 
en. 1~1 _ed 

1
8 

- Vapurun UçüncU kaptanı dos· namesi daha sıkı olarak tatbik olu. 
b ld k tr n )ş,..ı erı o aşı hak olarak. +~vziine emir vermiııı. u a 1 pa on. a • Y • • • • • tumdu. Zafiryadis adını taşıyan bu w !>I 

l h 1 1 ğ nacak, yolları kirletenlerden derhal Yine Erbaa inhisarlar müdürlü. 
yor, ön~~-e ~e~ en er ma ı, ıyı ı ı- adam işçiliğin beynelmilellik payesini . 
ne ve kotülüğüne pek bakmıyarak rükselmiş, Akdeniz havzasındaki hii para cezası alınacaktır. ğünde bulunduğu vakit 266 lira 58 
roplu.es alıyordum.. . . . . lrumetlerin kaçakçılarla uğraf}all tstanbulun mUhim ana caddele-ı kuruşu ayni şekilde ve sayısı 15 i 

Bir ay içinde dıdıne dıdıne bır servislerine yaka silktinniş, doğu. rinden bir çokları yapılan plan da. geçen takip memurlarına verilme
hayli mal daha edinmiştim. Balka- ran anasına bile illallah dedirtnıiş bilinde hııftanın muayyen günleri sine emir vermiş. Ortada bir nizam 
panı hanındaki odam, lmmkapı ni- bir afacandı. Vardiyadan her çıkı. yık.anmaktadır. Belediye caddeleri varken bu her zaman ve hala da 
tancasında, Tülbendci mahallesin- şında beni kamara.sına çağırıyordu, yıkama işinde sürat temin etmek verilen bir ikramiye olduğu halde 
de bir adamın oturduğu evin mah- Saatlerce çakıştırıyor, iş üstünde 
9eDİ, kala.f at yerinde, Top Ömerin çene çalıyordu. Zafiryadi!ı'te, yeni 
ltahvesi gerisindeki sahibslz iz~e~ giriştiğim yolun sonsuz kazançları 
•ekes adamların sandıklan gıbı nı yükseltmekte pek ileri gitmiş, işe 
iıklım tıklım dolmuştu. devamım için bayağı israr edercesi. 

gayesile 25 metre uzunluğunda 12 
tane hortum almıştır. Bu boıtum. 
lar yarından itibaren istimal oluna
caktır. 

Yine caddeleri yıkama işlerini .Arbk ısıra bu malların çan,af - ne teşvik etmişti. 
ıanmasına. gelmişti. Affınızı dile- Pirede bir gece kaldık .. Ger • mümkün olan süratle yapabilmek 
l'lm sayın okuyucularım. evvelce çeklen eli açık olan Zafiryadi~, o ge· 
~1inize sunduğum küçlik IOgatn lbir ce beni o zamanlar Istanbulda eşini 
kelimeyi koymağı unuttum. İşçilik değil resmini bile göremediğimiz bit' 
dilinde ç.arşaflamak kelimesi, ka- otomobille Atinaya göttirmtiş, b:ıt"· 
~ırılacak şeyin başka mallar ara- !arda, birahanelerde gezdirmiş, he· 
ema katı.c;ıtmlmnsını ifade eder. nim için bir hayli para harcamıştı. 
Çarşafçılığı, bir çarşafa bllriindür- Cömertliği bukadarla kıılmamıştı. 
mek gibi kolny bir iş .sanmayınız.' (Birendizi) şehrinde, Akdenizde t. 
Kaçırılacak mala, kaçırılacağı ye- talyanlarla birlikte ve biiyük mik
re, malı taşıyacak vasıtalara göre yasta kaçakçılık yapan gizli bir Yu. 
Qa~af bulmak her işçinin kfl.rı de- nan müessesesmın direktörUne de 
tildir. 1yi işçiler bilgilerini, maha- bir mektup yazıp vermişti elime. 

şimdi inhisarlar idaresi Seyhan 
sulh birinci hukuk mahkemesinin 
192 ve Niksar sulh hukuk ma11ke· 
mesinin 4 sayılı davetiyeleri ile öfü 

memurun ailesi ve evlatları bizden 
alacak dava ediyor. 

ret ve kabiliyetleriııi en çok kaçağı Ertesi gün, denklerimizle yerleş. 
~rşaflamakta, malın Adeta bir ka- tiğimiz, (Eleniça)adındaki küçtlk bir 
dın gibi ucunu eteğini ve hatta ko- Yunan vapuru ile Pireden kalkınış 
kusunu bile saklamakta gösterir - Bircndizi yoluna dlişmUşti.ik. Vayıı· 
ler. İşte muvaffakıyetin en hüyük run kalk:ıcağı :ıırada yüklü ve Qeşitli 
AmBlerindendir bu. yolluk yiyecek ve içeeek He beni uğur 

için yangııı musluklarının bazan 

800 metreyi bulan meaaf eleri 25.50 
metreye indirmek içfö verilen karar 
mucibince sular idaresi faali}·ete 

Kanunen verilmesi liizım gelen 
ve tutarı bir kaç bin lira eden bir 

ikramiyemizi inhisarlar idaresi ver 
miyor da niçin dava açıyor. Çünkü 
allabtan başka kimsemiz yok. Tav. geçerek çalışmağa başlnmıstır. 

Şehirde toplanacak çöpleri nak- siye e~ecek bü~k tan~_dıklar~~ 
. . .. ' yok. Bız yanlışlığın duzelmcsını, }etmek ıçın luzumu olan kamyonla- • h kk "lm · · · 

kanunı a ımızın ven esını ıs. 

rın azlığı yüzünden daha bir miktar tiyoı', bu yazımızın neşrini diliyo. 
çöp kamyonunun siparişi. de dü§Ü· ruz.) . 
n t'ılmektedir. 

Tramvay, Tünel Filen 
HükUmete Geçti 

ele diye 
Otobüs 
İşletecek . . 

1stanbul Belediyesi oehrlmizdekı 
otobUs işletme imtiyazını bizzat kul. 
I&nroağa. karar vermiştir. Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lfttfi Kırdar 
Belediye için büyük bir varidat kay. 
ııağı olabilecek bu klrlı iti ticari 
firket.lerin eHDde bırakmak doğru 
olmıyacağı fikrindedir. 

Şehir için Belediyeler Bankasın· 
dan temin olunan 5 milyon lira.hl 
istikrazın bir kısmı buraya sarfedi. 
lerek işi köktinden ve kat'i olarak 
halletmek ka.rarile Belediyede Be. 

tediye reis muavini Lfltfi Aksoyun 
riyaseti altında ve Fen işleri müdü· 
rUnün iştirakile teknik bir komis. 
yon teşkil edilmiştir. Bu komisyor. 
Belediyeye şimdiye kadar" otobü 
satmi:ı.k üzere teklif yapan 30 firma 
nın tekliflerini v §eraitini tetlril 
etmektedir. 

tstanbul Belediyesi Avrupanı 

büyük ve medeni mcrkezlerindt 

Türk scf aretlerine şehirde işliy 

otobtlslere dair teknik sualler so 
muştur. 

Sefaretler tarafından sualleı 

verilen cevaplar da komisyon tar. 
fından tetkik olunacaktır. 

1 MART 1939 

Ciano - Bek konuşması . 
Varşovada tta.lyan Hariciye Na

zırı Kont Ciano ile Kolonel Beck a. 
rasındaki konuşmalar Avrupa dev· 
!etleri arasmda dikkatle takip edil. 
mektedir. 

Kont Cianonun bu konuşmalar. 
da. bulunmak için yapmış olduğu 
seyahat daha 1938 mart ayında M. 
Beck'in Romaya geldiği zaman ka. 
rarlaştınlm.ı3 ve o zamanlar bu zi· 
yaretin kanunusani ayı içerisind~ 
yapılacağı tasavvur edilmişti. 

Fakat bu devre esnasında M. 
Beck Alman devlet relsile görüş. 
müş ve sonra da Von Ribbentrop 
Varşovaya gitm\3ti. 

tşte ttalyan ricali ile Polonya 
siyasi adamlarının görUşmesinden
beri Avn.ıpada mühim bir çok ha· 
diseler zuhur etmiştir: Bunlardan 
birincisi Avusturyanın ilhakı, diğe
ri de Çekoslovak meselesidir. 

Burada Polonya, Almanyanıu 
kendi arazisi ve bazı mıntakalan' 
hakkındaki iddialarının ortadan 
kaybolduğunu görmüş, fakat Çeko. 
slovaky'a buhranı sırasında tahak· 
kukunu istemiş olduğu ve 1tnlyanın 
da muzaheret ettiği bir siyasi eme· 
lin vlicut bulmasını Almanyanın şid 
detlo mlikavemet ettiğine §ahit ol. 
muştu. Filhakika Polonya, Karpat. 
laraltı Rusyası arasından Macnris
tanla müşterek bir hudut elde et. 
mek isteyince Bcrlin ve BUkreş bu 
fikrin tahakkukuna karşı aya.klan· 

Komisyon fııa1iyetini mümkün mişlardı. 
olan süratle intaç edecek ve Bele. Bu sebepten Polonya, Almanya· 
diye riyasetine mufassal bir raporln nın merkezi Avrupa ve Tuna hav· 
bu husustaki isti~nrl heyetteki ka. zasmdan takip etti~i siyasetin pek 
na.atini takdim edecektir. de lehine bulunmıyor. 

Vali ve Belediye Reisi doktor , lşte Kont Ciano bu hususta mU~ 
Lfıtfi Kırdan bu rapor üzerine son tavassıt roli1 oynamak için Va.rşo 
ve kat'i kararını verecektir. vaya gitmiştir. 

Polonya, ttalyanm, Avnıpa siya. 
Belediye mahafilinde söylendi-

ğine göre istanbulun dünyanın en setinden elini çekerek Almanyayı 
modern otobüslerine kavuşacağı serbest bırakıp bıralmııyacağını, sa. 

dece bir Akdeniz siyaseti takip edip 
gün yakındır. 

ı·vvvvvvvvvvvvvvvvvVV'VVVVVVV'V" etmiyeceğini sormaktadır. Bu sual. 
V I..A YJ;n".l'E : 

Vali. ş·ıeye gitti 
Vali ve Belediye reisi Dr. 

l..utfi Kırdan dün öğleden evvel ya. 
nında Vilayet Nafıa Müdürü Ba) 

lerin hal suretine göre Polonyanın 
Romaya karşı vaziyeti değişmek ff;. 
tidadını gösterecektir. 

ttalya bu müla.Iıaza ile Polonya. 
nm üzerinde çok durduğu bir mese· 
leye nazarlan çekmek istemektedir. 
O da Polonyanın müstemleke taıep· 

Bedri ve Jandarma kumandanı ol. leridir. Bu suretle Va.rşovayı müa· 
duğu halde Şileye giderek kazanır. temleke bakımından kendisine bağ. 
umumi vaziyeti hakkında tetkikler. 
de bulunm ştur. Vali ve Belediy~ 
Reisi akşam üzeri 1stanbula avdet 
etmiştir. 

POLiSTE: 

lamak istiyor. Yalnız Varşovanın 

bu meseledeki tarzı hareketi sulh ta 
ıikile iptidai maddeler elde edilmesi 
ve .fazla nüfusunun müstemlekelere 
götürülmesi §ekline istinat etmekı
tedir. 

Bugün Memurlara ziyafet V erilec~k 
Ben esrar ve afyonları muşam- lamak zahmet ve masrafına da kat

ba ile sardıktan sonra, yerli ucuz lanan Zafiryadisin tanıttığı, vapu· 
bezle çarşaflamağl ve bol naftalin· run ikinci kaptanı, bana yol sıkıntısı 
li manifatura eşyası gibi sandıklar çektirmemişti. Akdenizin köpilklü 
:mağı işime uygun bulmuştum. Bir kucağında ihtiyarlıyan, kırl~n 

hafta sonra beşyüz kilo esrarla hin bu deniz kuşu ile tanışmak çok fay. 
beş yüz kilo afyon, kalın rnuı?amba. dalı olmuştu bana. Bu adamdan da 
lara sarılarak elli sandığa sokulm115 beynelmilel işçilik hakkında bir hay
tu. Etrafları ile alt ve ilst taraflaı'l- 1i malumat edinmiş bilgilerimi b.r 1 

Tramvayla kamyon 
Bu bakımdan ltalya ile tanı bir 

fikir mutabakatı göıi.ilmlyeceği an. 
!aşılıyor . 

na da güzelce yerleştirilen yerli bez l{at daha derinleştirmi~tim. 
toplan, ambalaj kağıttan ile örtüL Birendiziye vardığımız gün ilk ı 

milş ve üzerlerine kaplanan tenizler, işim, Zafiryadi:;in beni tanılmuk ıı:ıtel 
çehi.len çeuberle hepsi de birer ma. diği Sotiri Mercanidiyi bulmak ol. 
nifatura dengi haline getirilmı:.ı.!. muştu. Taliim, bu adamcağm da. ı 

nr.erlerine (Ahmet ldris Elhabıbl bana pek çabuk yar edivermişti. So
isminin baş harfleri marka olarak tiri yanımıza Qirçok yardımcılar vt r 
yazdırılmıştı. Mallarupız artık ha- miş denklerimizi tEleniça) vapurun. 
1.1rdı. dan, bir gün sonra Trab1us gaı b:ı. 

Trablusgarb , o zamanlar Os- hareket edecek olan (Kortaje) '''•· 
manlı İmparatorluğunun bir vilaye. puruıın aktnrtmıştı. Beni bu vapurun 
ti idi. Gerçe valisi, kumandanı, mlll- katibi (Mariçlllo).ya bir iyice tanıt
ki ve askeri her tUrlli teşkilatı da mıf} ve Tarablmı garbda bize yatın· 
vardı ama kadroları noksandı. Pny~ cağı yardımlan birer birer anlata· 
te.ht:a 90k uzak olduğu için hükuruet nlk söz almı§tl. Sözün kısası işi yo. 
e havaliye gidecek memur bulamaz· Iunda, talih kuşu başımda idi. 
dl. Fazla olarak, i~tanbuldan doğru. 1319 yılı birlnclte§rin ayının d· 
oa Tarablus garba gidilecek vasıta çüncü günü idi. 'Oç arkadaş Bireıı.dl. 
n yoktu. O zamanın bir devlet mU· ziden kalkan (Kortaje) vapunmuıı 
easesesi v~yetinde bulunan (idarel ikinci kamara salonUll8. kurulmt13-
mahsusa} sı, tBtanbul ile Tarabll'JI tut. Ahmet tdrls arkasındaki cek-t 
gari> arasmda vapur i12leteblleeck takımını ~antasma sokmll§, milli kl· 
bir halde değildi. Tarabluea kalka. yaf etinl bulmuştu. Hopalı SUleyman 
cak vapurlar zuhurata, daha doğru. Ue ben de Birendizlden aldığun.12 

.AbdWhamidin emrine tabi ldl. beyaz keten elbise ve tskarplnlerlrııL 
tı ayda \"ey& )'J1da bir defa, p:rab. zi giyinmiş bn§UDl7.8. da birer koca. 

us garba gitmek Uzere kalkan va... ptlslrllllU, yuvarlak Tunus fe81 •°JO· 
arda ne yolcu ve ne de tüccar çfrm.lştfk. Her halde pur klttbl· 

yası buhmardu.. Bu Yaptırlan. an- nln htr muzfpUti V9)"& boşboğaZlJb 
ak tstaııbu1dan Trablua garba. l>Jr eseri oiaeak ld, güvertede rastladı

tıe ft Bhıgulye ÇJkanJaeak, F1un lunm tayfalar, ytlztlmOZ'e balov ;,r, 
i)lillerlne ablacak AbdUJJwııtt aU.r- ft bıyık albııdan gOltlyorlardı. Bu 
tfnleri doldururdu. bakış w «Ulllf}er bana, ne mal ot-
1 Bu sebeble bts de herkes gibi ~ du.tnnmu ~- Nafile ç&lımı 
re yolile Btrendhtye gidecek veBl. satmayın, der gibi gellyol'du. Neya 

d1J:l ne Tarablus garb arasında yala.ıı söyllyeytm sayın okuyucula. 
IŞliyen ıt:alyu vapurlanndan istifa· rım. bu makarnacı denlzcllet"e bayn
ile edecektlk. :ttalyanla.r daha o ?.a lı sinirlenir gibi oluyordum. Ne ça. 

dan göz koyduklan, daha açıkça e ki, köprfiyil geçlnc:lyc kadar ke. 
benlmsediklerl Tarablus garb vt çiye Abdurrahman çelebi demek 

§.yetimizi istedikleri gibi sağıyor. mecburiY,eti ile ~erine de gülüyor
s.tt4 ıntıstanıekelerl arasmda. mı... dum. .<Devamı var >ı 

.. . 
çarpışmış 

577 numaralı vatman Hüscyinin 
idaresindeki 129 numaralı tramvay 
arabasile şoför lsmail oğlu Bahti
yanu idaresindeki 3549 numaralı 

kamyon Kurtuluş caddesinde mü
sademe etmiş olduklarından her ilci. 

si haklarmda tahkikata beşlnn
mıştır. Nüfusça bir zayiat yoktur. 

Ayrıca Polonya, 1talyarunlann, 
Fransaya. karşı hattı hareketlerinin 
de tesbitini istemektedir. Zira, Frun 
sa hal.a. Polony)Ulın mUttefild olarak 
durmaktadır ve buna Kont Ciano. 
nun ziyaretinden evvel Polonyada. 
i~aret edilmiştir. 
· Zaten İtalyan Hariciye Nazırı. 
nın V a:rşovayı terkinden sonra M. 

Zehirlenme Beck'in Londraya ve Parise resm~ 
Nişantaşında Teşvikiye mahalle. ziyaret yapacağı haberi de bu hu· 

sinde 22 numaralı Gül apartımanı 

kapıcısı kadın ile Uç yaşında Güllii 

susta manalı bir harekettir. 
Umumi bakımdan, Kont Ciano. 

00. ıoa teaellDm 11111111• eı..i iıınxala~ukcr·~ 

ismindeki kızı apartımanııı alt ka 
tındaki küçük odada yakıla.p kö. 
mürden zehirlenmiş olduklarından 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış
lardır. 

• nun bu seyahatinin mUsbet bir ne
tice vermiyeceği Polonyanm ellerini 
serbest bırakarak hadisata bakmak 
cihetini ihtiyar edeceği ihtimalini 
daha kuvvetle kendisini gBsterlyor. 

I • 

Tramvay depoları atılleniyor 

Nafıa Vekllett tara.fıııd.an satın 
&lm&J) tramvay ve tilnel §lrketleıi 
bu gUnden itibaren filen hiikfuneto 

ge~ olduğundan bu sabah ilk ~· 
ferleri yapacak olan trn.mvaylar de 

polardan çıkmadan evvel Şişli, Ak

sraay ve Beşiktaş depolannda ame. 
lelere h1:c ~ zl~a.fetl verilecek, öğ-

Je t1zeri de memurlara Parkotelde 
bir yemek verilecektir. 

Dlln büttln tramvay ara:balan· 
nın yan taraflarında yazılı olan (İs· 
tanbul Türk Tramvay Anonim Şir. 
keti) levhalarmın .üzerler! boyan. 
mıştı.r. Tramvayların bu kısmına 
(lstaribul Tramvay lşleri ldaresi) 
ibareleri yazılacaktır. 

Dr. Reşad Sagay 
Merdivenden Kaymanın Hakaret 

cezası Samatya, Koca. Mustafa paşa. 
Eyüpte GUmüşsuyunda mukim mahallesi, Kilise sokak 13 numara· 

36 ıncı ilkokul talebelerinden 15 
yaşında Emin oğlu İsmail okulun 
merdivenlerinden kaymakta iken 
muvazenesini kaybedcrek"bir buçuk 
metre ytlksekliğinden düşmüş ve 
başının muhtelif yerlerinden yara. 
lanmış olduğundan imdadı sıhhi O· 

tomobili ile Etfal hastahanesine ya· 
tırılmıştır. 

Hırsızhk 
Fatih Gureba Htiseylıı ağa ma

halleainde Horhor medresesinin bir 
odasında oturan Nazif kızı Hikmet 
müracaatla ayni medresede oturan 
bnnaU Ozuygun ve Mehmet öeyeşil 
dağ taraflarından bir tepsi, bir ten. 
cere, dört bardak ve sairesinin çalın 
dığmı iddia etmesi Uzerine yapılan 
taharriyatta. bu e§yadan bir tepru 
ve bir sefertaaı, bir tencere ve iki 

da mukim Madam Sultan mllraca. 
atle komşusu 'şevkinin .kendisine 
kO.fretmek suretile hakaret ettiğin} 
iddia. etmta ve suçlu yakalanmı§tır, , 

TAKVİM 
ılW\lhhh44UUUOhhfW9'11't\AAAJ 

t Mart 1939 Çarıamba 

Hicri ı 9 Muharrem 1!58 
~ .. ı t 16 Ş a b at ı354 

Kuams 114 

Dota .. ati ı 6,35 

ôtl• ı 12,27 - lkfndl • 15,35 
Akta•• 18,00 - ·vataı ı 19,29 

lnuak :4,56 

bardo.k bulunmuş ve suçlular yaka. ~--••••••••" 
lanarak tahkikata baglanm~ .. 
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Mektep 
..... ..,:~anya . Cümhurreisi Klfaplannda 

A-Zana Dün istifa Etti Vergi ca .. tara1ı ı 1nc1 .. ,.,. •• , 

~· ,4.o ~--

General Franko ''Biz Zaferi, Ko· 
iinizme Karşı Kazandık,, Diyar 

~ P.aris: 28 (A. A.)' - İspanya 
Ciimhurreiai B. Azana istifa etm~ 
r.·e istifi& mesajını Koriezler reisi 
B. Martinez Barrf oya gönd&l'Jl'lİŞ
tir. 

1talyamn ilk giindeaberi milliyet • 
perver İspanyaya yaptıkları yar
dımı d& :minnetle kaydeylemiş, bil· 
Jcı'.imetfnin Fran!a ile İngiltere ta
rafından tanındığını bildirmiştir • 

fark&dec&k ve minnettar ~acak
tır. Mektep .kitaplanna mahsus 
.kAğıt.lıa.l'ln gü-mrüksil~ girmeBi, ver
gilerin tahakkuku hakkında serdedi.. 
len ilmt nazariyelere tamamen uy
gundur. Çlinkfi bu vergi memleke
tin en fakir anamı üzerinde en bü
yük şiddetle. kendisini hissettiri -
yor. Zengin, müreffoh bir aile bu 
vergiyi pek duymaz. Fakat fakir 
aileler için gerçekten tahammül e
dilmez bir yüktür. t FRANKO BURCOSA DÖNDÜ 

Burgos: 28 (A. A.) - Yüz bin 
kişi Katalonya zaferinden sonra 
buraya ilk defa dönmekte olan 
Frnnko'nun ikametgahı önünden 
geçerek kendisini alkışlamıştır. 

MUSSOLINI ITALY AN 
TALEPLERiNi TE.5BIT 

EDiYOR 
Mektep hayatı ile azıeık alilkıa

dar olanlar sene başlan çocuklan
Paris :_28 (A. A.) - Romadan nın kitaplarrnı tedarik hususunda 

Matin gazetesine bildiriiyor: bazı ailelerin ne ıstıraplar çektikleri 

Frnnko balk-0na çıkrarak kısa 
!bir hitabede bulunmuş ve demiştir 
ıki r 

- Zaferi kardeşlerimize kar-
çı değil, beynelmilel Jcuvvetere ve 
'lkomi.inizme karşı kazandık. Bu, 
gençliğin ve İspanyanın zaferidir." 

~:·:::~:: Almanya ile 

Yatında 
Ziyafet 

1 Atina 28 (A. A.)° - Gazeteler 
j Atina halkının Bükreşten avdetin
, de Başvekil Metaksas'a yaptığı 
lnıuaz1'1lm tezahuratı tebarüz et-
' :tirmekte ve Bakan Antantı Konse-

ı•yinin bilhassa. Balkan devletleri~i~ 
toprak tamam lığı hakkında verdığı 
ı.kararın büyük ehemmiyetini Jta.y-
1 dediyorlar. 

Gazeteler Ba~vekil Metaksasla 
beraber Atine.ya gelen Tilrkiy6 ha
:riciye Vekili Sara~oğlunu da hara
retle selAmlamakta ve bu münase
betle, Balkan Antantının eaasını 
teşkl eden ve umumi ~ulhı& yardım 
eyliyen TUrk - Yunan dostluğunu 
övmektedir. 

Matbuat, Metak~as ile Sara -

Romada, Frankonun Paris ve 
Londra taııafından tanınmasının 

bir yatışmaya matuf ve lngiiz • 
İtalyan müzakerelerini kolayla~ -

tırılacağı kanaatı mevcuttur. Mus

:solininin İtalyan isteklerini teşrih 
eden bir nota hazırlamakta olduğu 
bildiriliyor. 

Cinliler 
1 

Bir Şehir 
Zaptettiler 

Hong-Kong, 28 (A. A.) - Çin 
kuvvetleri ŞeDBih vilayetinde Tung· 
Pu demiryolu üzerinde mühim bir 
ı.sta.syon olan Şaokio'yu dün işgal 
etmi§lerdir. 

Vuhang'ın cenubunda Hoang· 
Ke..Hu gölü sa.hilinde 20 saat de· 
vam eden kanlı bir muharebeden 
sonra Japon kuvvetle. i mağUip ola· 
rak cenuba. doğru ricat etmişlerdir. 

Hong.Kong, 28 (A.A.) - Çin a. 
jansının bir tebliğine göre, Pek.inin 
şimali garbisinde b'.;lunı~n Pei.An. 
Ho şehrine karşı Çin kuvvetleri bü
yük bir ta.arru:ı.da bulunmuşlardır. 
Japonlar mağlup olmuşlar ve 1000 
kadar ölü ve ya.raJı bırakarak ç.ekil
mişlerdir. 

~oğlunun dün geceki ziynfette te-
ati ettikleri nutukların fevkalade BULGAR KRALI BELGRADDA 
samimiliğine i~nret ederek Sara - Bf!lgrad: 28 (A. A.) - Bulgar 
çoğlunun "hadisat her ne olursa Kralı Boris, lbu saıbah onda buraya 
ol.sun Yunanistan ile Tiirkiyeyi be- gelmiş ve istasyonda kral naibi 
raber bulacaktır" youndaki söz- prens Paul ile ı:ıa.ray erkanı, yük-
leri üzerinde durmaktadır. .sek devlet memurları ve Bulgar 

Etnos gazetesi diyor ki: elçisi tarafrndan karşıhınmıştu·. 
"Bu beyanat bütün Yuna.nhla- Kral, yanında kral naibi prens Pa

rın iki memleket arasındaki doıt- ul olduğu halde Rielidver sarayıııa 
luk ve ittifak hakkındaki sanı) • gitmiştir. Kral, Belgrad<la kaldığı 
ınaz kanaatlarına tamamile tereli- müddetçe bu sarayda oturacaktır. 
man olmaktadır." Eski Başvekil Çankof'un 

Esti şöyle yazıyor: kardefl tevkif Oltındu 
uyunan milleti Türk _ Yunan Sofya, 28 (A.A.) - Polis, eski'• 

ıloatluğunun tesanüdünü tecrübe Başvekil Çankof'un yakınları nez
ettirecek hadi.atın hiçbir zaman dinde araştırmalar yapmış ve Çan· 
':danamaaını bütün kalbile temenni kof'un kardeşini tevkif etmiştir. 
ıder. Eaaıen dünkü gibi tezahu- Bu tedbire sebep Çankof'un bazl 
ra.t bu gibi hadiaeleri önliyecek ma- dostları tarafından Lodt'da akdo. 
lıiyettedir.'' lunan bir içtimadır. 

V11adini gazetesi, bu gibi hadi- lran Veliahdı Ba§dalta 
W!el~ri kimsenin temenQıi ftmediğini Bağdad, 28 (A. A.) - Suriye 
v& fakat icabederse Türkiye ile yolu ile Mısıra. gitmekte olan 1ran 
!funanistanın elele bunları yene~ Veliahdı buraya mu"'asalat etmiş. 
~eklerini yazıyor. tir. 
~ 'Atinaikamea gazetesi de şöyle Irak BofV&klll Londra-
aiyor: dan döndü 
~ "Saraçoğlunun .özleri o kadar Bağdad, 28 (A.A.) - Başvekil 
aarih ve 

0 
kadar .amimi olmuftur Nuri Sait Paşa, Londradan bugün 

ki bütün Yunan ıniletinin ruhunu buraya gelmiştir. 
kahraman dost ve müttefik devlete D•nlmarka Veliahdının 
kartı aynı kardetç• hiılerle dol- Amerika aeyahatı 
tlurmuttur." Copenhag, 28 (A.A.) - 7 mart. 

~ 
VEKiL GELiYOR ta Copenhag'dan hareket ederek 

ni, kitnp tedarik edemiyen çocuk
~arm buna muvaffak oluncıya ka· 
dar mahzun mahzun geride kal -
dıklarını bilirler. 

:Mekteplere devam eden çocuk
ların büyü keserini orta halli ve fu
kara ailelere mensup oldukları için 
bütçeden yapılacak ufak fedakar
lık tamamile yerine sarfolunmuş 

say1labilfr. 
Bu gümrük muafiyetinin nasıl 

tatbik edileceği ayrı bir meseledir. 
En kestirme yol l>iltün kl\~ıt resmi
ni kaldırmak şeklinde düşünülebi
lir. Fa.kat bugUn için böyle bir emel 
fazla bir ifrat olur. Mektep kita·bı 
basan ta.bılara beher kitıs;ba isab-Ot 
edecek gümrük resmi hesap edile
rek evvelce alınmış resmin iadesi 
~ekli hatıra l'elebilir. F...sas bir kere 
kabul olunduktan Mnra bunun en 
emin, en zahmetsiz, en ame 1i lbir 
tarzda tatbiki çaresini nlakoa.dar
lar elbette daha kolaylıkla bize gös
tere bilirler. Bizim şu dakikada dfi_ 
t;ıi.ineceğlmiı. nokta mektep kitap
iarındnn çok Hğır bir vergi alınma
sı keyfiyetidir. Gençli~e, gençliğin 
teı:fıiyc"line ve yetiştirilme~ine, 
memleketin kültür seviyesinin yiik
~elmesirıe bu kadar hRyı:ıtt bir e
hemmi 'et atf PdPn inkıH\p Türkiye
si böyle bir vergi<lorı bir azap du-
yar. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

-
Denilbankın lzmir 
Teşkilatında 
Tetkikat Yapıllyor 

(Baftaa·afı 1 inci ıayfam•zda) 
ralık bir de tamir yapılmış ve ayrı 
yeten tıtnbuldan da bu vapur için bu 
susi ka.pt.a.rl getirilmiştir. Buna ı~ğ
men Bayraklı vapuru munt.a.zam 
bir suı ette çalışrunamnkta ve sıksık 
tamire ihtiyaç göstermektedir. 

Bundan başka yeni yaptırtlan 
Efe.s ve Sur vapurJan da devamlı 
surette çalıştırıldıkları takdirde bir 
tarnfların<la ilrı7.alar çıkmaktadır. 

Bu yüzden lzmir körfezinde var 
purlnr ~oğnldığı halde Göztepe ve 
Bııyraklıyu vapur seferleri hala ya. 
pılamamaktac1 ır. 

Bnndan başka Denizbankın bü
yük masraflarla tamir ettirdiği lıiz. 
met motörtinde de arızalar mevr:uL 
tur. 

Diğer taraftan pervanelcrind.:ki 
arızalar dolayısile tstinye havuzuna 1 
çekilen Sus vapuru dün denize lıı..!i. 
rilerek Kabataş açıklarında damır- , 
!emiştir. 

Bugiln seferlerine başlıyacaktır. 
Sus'un yerine Marakaz havuzlan
mak üzere 1stinye.ve gitmiştir. 13u 
vapurda da tamir edilmesi icap eden 
birçok aksaklıklar vücude geh1iği 
söylenmektedir. 

' 'Atina: 28 (A. A.) - Türkiy& Amerikayı ziyaret edecek olan Da.. 
a.riciye Vekili ŞOkrU Saraçoğlu, nimarka Veliahdı ile zevcesi Londra 

l>ugttn öğleden evvel, Pirede muh- da durarak orada da birkaç gün 
telif endüstri mUesseaelerini gezmiş kalacaklardır. Veliahd doğruca Lon. 
()ğl& üzeri yat ktfibilnde hanciye dradan Los-Angelaos'a gidecektir. LEH TALEBELERi "ALMAN EV

0 

(Üaimt müsteşarı Mavrudis ve refi- KUçUk evler koopera- iNE TAARRUZ ETTiLER 

~
'.kasının şerefine verdiği öğle ziya- tlflnln faallyetl 
f.etin-0.e bulunmuştur. Ankara, 28 (A. A.) - Ankara 

B. Şükrü Sara~oğlu ak'9&m Sa- kilçlık evler yapı kooperatifinin ma· 
warona yatında bir ziyafet vermiş halle pl8.nı tcra. Vekilleri Heyeti ta
:Ve ziyafeti parlak bir rka!bul rumi rafından tasdik edildiği ve koopera. 

b
kip eylemiştir. tifin yakında inşaata başlıyacağı 

TU.rkiye Hariciye Vekili, yann haber alınmıştır. 
ba.h, S:ıvar-ona. yıa.ta He tııtanbu· 1 Marefal BadogUo 

la hareket edttcektir. 1 LI byadan dönd U 
....................... ...-- ı ._... 'Roma, 28 (A.A.) - Bundan 8 

lzmlrcle hatif bir gün evvel Libyaya gitmiş olan ttaL 
zelzele oldu yan ordulan başkumandanı Mare. 

· fzrnir 28 (A.A.) _ Dikilide bu şal Badoğliyo ttalyaya dönmek üze-
~ ~t 5 i 10 geçe bir zelzele 1 re dün Trablui:itan va nura binmiş· 
~uotur. ; tir. 

..........___ ·-'1 

Va.rşova: 28 (A. A.) - Tale
beler, "Alman evf' n& hücum ede
rek tesadüf ettikleri Almanlara 
hoyratça muamele ettikten sonra 
binadıaki eşya ile evrakı tahrip et
mişlerdir. 

Dantzigteki Po1onyah talebe
nin maruz kaldığı fena muamelele
ri protesto etmek nıa.ksadiyle"Üni
versitede ve yüksek mekteplerde 
mitingler tertip edilmektedir. 

Süvari polisler sokaklarda do
la~maktadır. Almanya sefareti 
kuyvetli polis müfrezelerinin hima
yesi ıatındadır. 

Zamana Göre : 
"Hürriyet ve Entellektüel Veçhenin 

DeQiştlrllmesi,, 
• Dilşnoe itiyatları.mızı tadil et-1 
med~n kendtmimin ve muhitimizin 
ihyasına ~bi1.a 4Mlemeyi11. Filva
ki mod&rn en:miy&t, daha menşein
den iti.baran entell&ktüel bir hata
ınn, röne.ı;anstanberi durmadan 
teknarls.dığımız bh hatanın ıetıra
ıt>ını ç&kmiştJr. Teknoloji insanı, 

ilmin :ruhuna göre değil, metafizi
ğin yanlış teU\.kkilerine göre inşa 
etmiştir. 

Doktor "Karel" in bu ilmi dü
şüncesi bugünkü in.sanın hürriyet 
teliikkisini değiştirmiştir. Yirminci 
asrın 9ocuğu bilgisini kendine doğ
ru veçirmeğe başladı. Bugilnün in
saniyeti yeni malzeme ile inşa edi
liyor. Mimaride "kilblk" nasıl ki: 
eski devirlerin akıllara hayret ve
ren tezyinatını ortadınn kaldırıyor
sa reel hayatta da eski felsefenin 
uzun ve miinakaşnh nazariyelerine 
kimse tahammül &demiyor. 

genini hep ayrı ellerde muayene e
diler&k birçok lAbora.tuvarlara uğ
ruyor. Hasta olmıyan yirminci as
rın evladı da bu çeşitli mesaiyi hep 
birden kavramağı düşünemiyor. 

Vazifesi süratin ibresine bağlıdır. 

Muvaffakıyeti kazancı He ölçüle
cektir. Derin ve çok clüşünmeğe 

vakti yoktur. Böyl~ müthiş bir sür. 
at rekoru içinde koşmağn mnhkiim 
olan yeni ndam nasıl ve ne kadar 
hiir olabilir. Bu busbütün ayn bir 
meseledir. 

Hiırrıyet .. Herkesın kendi te
lak1dsi niabetinde mevcuttur. İçti
mai nizamı her knfn kendine görl 
ıanlar. Bugünün modasına göre· 
Neşe .. Hürriyet kralıdır. Sinema 
da; stadyomda; kayık ve at ynrıs 
larında gençler dünyanın en hi.ır a 
damlarıdır. 

Amerikalılar bile Ruzvelti me 
bur tebes.qümleriyle rakiplerinde 
üstün addediyorlar. Avrupalılar. 

En feci boğuşmalar arasında bil 
giilünç şeylere yer vererek kahka 
ha yaratıyorlar. Nerede ise: Biı 
makine de bunun için icat edecek
ler ... 

Biz .. tanzimattan heri e;ülmemiş 
tik. Ondan evvel de suratımız a
sık; kaşlarımız çatıktı. .. 

Şimdi biz de gülüyoruz. Ne ya
palım, gülm68ek gülünç olaeağız. 
Asri olınıak; :rnedent olmak.. Bir 
ihtiyaçtır .. Bugünün medeniyeti ra 
kamlarda bile .. Milyonlar; milyar_ 
larla konuşuyor .. silah fabrikaları 
lbu gidişi~ riya.zicilerin ıbütün sıfır-' 
larını yutacak ve yeniden belki de 
astronomik rakamlar ticarette; 88_ 

nayide kulla111lmağa başlanacak _ 
tır. 

.lstanbul - İzmir 
flava Yolculuğu 

1989 senesi nisanından itibaren 
1~anbul ile İzmir arasında Tana
re seferleri başlıyacağından bu vol
daki hazırlıkların ikmaline çal~şıl
maktadır. Bu cümleden olmak üze
re lzmirde hazırlanmakta olan 
verici ve alıcı telsiz tesisatı da ik
mal edilmiş ve yapılnn tecrübeler 
çok iyi neticeler vermt.,tir. 

Hava Yolları İstanbul _ !zmir 
arasında sefer yapacak tayyarele
rin biletlerini teslıit -etmiştiı:. Buna 
göre İzmir hava yolculuğu 20 lira
ya ve İzmir - İstanbul _ Ankara 
yolculuğu da kırk lira olaeah-tır. 

Bu ücrete b 'n liralık sigorta da 
dahildir. 

Bu yüzden İzmir tayyare mey
danının da tanzimine başlanmıştır. 
~yrıca halkı uçuşlara alıştırmak i
çın 15 şer dakika devam eden tec
rübe uçtrnları y,apılmnktadır. Bu 
uçucılnrda çocukardnn nısıf ücret 
alınmaktadır. 

Almanlar, Amerika 
Donanmasının 
Filmini Almışlar 

New.York, 28 (A. A.) - New
York Tiınes gazetesinin Vierge ada
larından aldığı bir habere göre kb· 
pnk balığı avlıyan (Equator) ismin.. 
deki Alınan vapuru Saint.Thomaı! 

limanı haricinde Yorktown zırhlısı 

ile Amerikan muhıiplerl civarında 
buluııc'luğu bir sll'ada donanme. ma. 
ııevralarının fotograflannı alınış. 

tır. 

Bu gazeteye göre, bu haber res
men t.eeyyüd etmemiştir. 

New -York Times, Yorktowu 
zırhlısı kumandanının Alman genıi
sind2 bir ar~tınna yaptırdığını, fa. 
kat bunıın t ; ,. netice vermediğiııi 

etmektedir. 
Equator g~ı,nsi Saıntııııomas u

manına g' ..• iş ve bıımlan sonra Al. 
manyaya hareket etmiştir. 

-------

Hilrriyet, mefhumu da 'bugün
kii kafalara göre yeni bir mann ıa.ı. 
m~tır. Bunda edebiyat ve felsefe
nin rolü yoktur. Bir defa baş dön 
dürücü bir silratle her şey değişi
yor. Vukuat o kadar hızla bMbi
rini kovalıyor ki, uzun tetebbüier 
ve o tetebbOlerden bir muhakeme 
ve netice alınağı kimse düşünemi
yor. "Klisik,, sayılan he.r fey: es
ki ve moduı i"eçmit addolunuyor. 
Evet .. "Dünya e8ki ıpirlni kaybet
miştir.,, bu belki btr hakikattir. Fa 
kat. ayni zamanda: Mflbrenı bir za: 
rurettir. Makine medeniyeti .. in
sanı ister istemez makineleştirmiş
tir. Ortada yepyeni ve hemen her 
gün çehresini değiştiren, koşan, u
çan; ha.'Wlda, sitratosf erde; deniz. 
de saltanat sUr<ın bir kuvvet var. 
Karnriferli odnsındıı hir düğmeyi 
çevirerek dünyanın öbür ucundaki 
sesleri duyan kulaklar.. Dekartm 
f€lsefesine tıı.biatiyle tıkalı kalır .. 
Sürat, tahlil ıçiıı vaklt ayırmıyor. 

Her fert maksadına kısa yoldan yü 
rüyor. İhti ns uzuvlara; cihazlara 
makinelerin aksamına kadar ayrı
lıyor. "Randmnn,, ne kadar çok o
ltırsa muvaffnkıyet o nisbette ar
tıyor. 

l\Iekt.eplercleki hesap ve riyazi 
dersleri .. coğrafya dersi gibi heı 

gün; her saat değişmeğe mahkum 
dur. Daha bir sene evvelki Avru. tTALYANIN J~iBVADAKA TAII· 
pa haritası ile bugı.inkü haritay~ ŞtDATI VE tNGU.TERE 
hakanlar, yarııı bunun ne şekil alr cağından korkarak,, devletlerin d Londra, 28 (A. A.) - Hariciye 
ğil hudutlnrını isimlerini bile doy Müsteşarı Butler Avam Kamara.sın.. 
ru, diirfist ezbcrliycmiyorlar... da yaptığı beyanatta İtalyanın Lib-

Denebilir ki: enstantane bir dün yadaki kuvvetlerinin artırmış olmn
yıa var. Ve bu dunyamn yüzü .. bi- sındn.n dolayı Romndaki tngılter. 

Bu itibarla, vazife; zihniyet es
ki geniş çerçevesinden ma h el ut . bir 
parantez içine nlındı. gskiden her 
hangi bir hastayı bir l1oktor evirir 
ç?virir, teşhis ve tedavi ederdi.: 
şı:11di ayni haRtanın kanı; idrarı; 
mıde uqaresi sedimantasyonu; rönt 

zinı bildiğimiz o eski dünyanın \'Ü büyük elçisi Lord Pertlı'in İtalya 
zü değildir. · hükfunetine beyanı teessür ettiğini 

B 
ve İtalyanın da cevaben bu takvlyc. 

. unu .. tanımak için bir olbjek- nin münhasıran tednfüi mülahaza. 
tıf kadar kuvvetli ve nafiz ve lı. 

k
. larla yapılmış olduğunu ve vaziyet 

ma me kadar süratli ve his-;iz ol mak lazım. normal olur olmaz bunun geri alı 
mıC'ağmı söylemiş olduğunu bildir. 

Dr. Eaat Kemal HEKIMOOLU miştir. 

Zongum=ılda=kz=tası===-==-kı• • fıla.A k™ ~griz~o mik~taıı h~esap-cdilm-ediğı-.nde; 
infilak vaki olmuştur.) 

Bay Bahri kazanın daha feci bir 
netice vermesinin de vaıid olduğu. 

<Baa t1trafı 1 inci a!lyfııda) ' yüzlinden bir işçi ölmüş ve bir ame. 
b!r ~ısmı toprak altında kala.rak fe. le de ağır surette yaralan••"'<>+"·. CL 
cı bır surette ölmlişlcrdir. •u..sw..ı. vardaki bütün ocaklarda. ihtiyatn 

Kazadan ancak bir saat sonra riayet edilmektedir. 
harekete geçen sıhlıi irndad ve talı. Vak'a mnlıalli kamilen zehirti 
lisiye ekipleri galerilerde zehirli gaz. gazle dolu bulunduğundan ancak 
lerle mUcadclc eden bu işçilerden buranııı 350 metre yakınma kadar 
ba~ılarııu kurtarmışlardır. gi<lebilmek mümlrun olabiliyor. Tah 

Kazanın tafsilatını vermeden fu.iye heyeti kaınilen maskelidil'. 
dün gece gec vakit kendisile tele. Hadise hakkında adli tahkikat baş. 
fonla görliştüğümüz Zonırutdak Va- lamıştır. 
lisi Halit Aksoyun gazc;emize ver. Dün hadise hakkında tahkikat 
d... . 1 ıgı ızahatı yazıyoruz. Sayın Vali · ya}'mak üzere Kozluya giden Miıd-
kaza hakkında şunları söylemiştir: deiumumi bana verdiği izahalta hfl. 

(- Zongu1dağa 6 kilometre me- disede fenni ihmaller mevcut oldu· 
safede bulunan Kozlu maden ocak- ğunu bildirmiştir. Tahkikat derin
lannın tsmail Ergcneye ait Kasap leştirilmektedir. 
Tarla ocağında Hncı Memiş daırı:v Kazada ölenlerden 16 kişinin ce
rında grizo iştial etmiştir. Bu ocak! ..,etleri bulunmuştur. yedisi henüz 
deniz seviyesinden 75 metre derin. toprak altındadır. Bu ocak havalisi 
likte olup sahilden 250 metre uzak. kamilen zehirli g::.ı.zle dolu ol<luğun. 
ta bulunmaktadır. Hadiseye işçiler. dan. tahlisiye ekipleri ı,>üçlültle çaıı. I' 

den Sürmeneli Kftmil isminde biri. ~abılmektedirler). 
nin çalışırken attığı bir dinamit se- Zonguldt>.k husust muhabirimiz 
bep olmuştur. Neticede bu ocak-+ft d f · h '-1.J e acıa ak.kında şu malumatı ver. 
çalışmakta olan 35 amelenin 23 ü m.iştir: 
ölmüş ve iki kisi de yaralanmıştır. 
Geriye kalan on işçi de tahlisiye e
kipinin fedakar hamlelerile ölüm!"' 
pcnc:clcşirken kurtarılmışlardır. Ya 
ralananların sıhhati oldukça iyidi,. .. 
Bunların biri kolundan cl~;;.eri de 
yüzünden yaralanmışlardır.· Bli'\,;il~ 
infilakı müteakip havzadaki b;çok · 
ocaklar da zarar görmfü:ıtiir. Cün
ki.i grizonun iştiali cok ı;ıiddetli ol
muş ve birçok yerlerd ki geçitlt.!" 
çökmüŞtür. 

Bundan dolayı thsaniyede dıirı 
gece geç vakit ikinci bir müessı !' 
heaic:P "'ı ... ,.~ .. ,., 1 

Grizonun iştialini müteakıp o
cak muhtelif yerlerinden çöktiiğün. 
den ameleler hava borulo.rındal<i 

Komprasör borusu ile ]nıJat işareti 
vermişler, imdat teşıd'ıitı da aaz 
maskeleri ile ocaklara. girerek k;za 
zedeleri kurtarmışlardır. 

Hadise hakkında Mühendis Bah
ri şu izahatı vcrınişLir: 

(- Hepimizi miaecssir eden bu 1 

kaza ocağın grizolu bir mmtakasın
cla dinar.>JUn ateıılenmesinden çık
nuştır. Malumdur ki ocak içinde di. 
namitın ateşlenmesi memnu ı:e ba.7.11 
fenni ı:mrtı .. a t"' lln,,~dıtki 

nu kaydederek demiştir ki: 
- (- o anda ocak içinde çalış:uı 
işçi sayısı 70.80 kadardı. 1nfi18.k 8.ni 
ve şiddetli ol<luğundan daha fec' 
netic ler beklenebilirdi. Kaza olun. 
ca derhnl kurtarma servisleri yetis
miş ve faaliyete geçihniştir. Kap~
nan ocağın içinde ölenlerden başka 
kalmış 15 amele vardı. ·Bunların' 
kurtanlması işi çok çetin olmuştur. 
Saniye.::ıin büyük .kıymet ifade et tL 
ği bu anda kurtarma servisleri ger 
çekten bir kahramanlık ve fedakar
lıkla ölümle yüz yüze gelmiş olan 
arkadaşlarını kurtarmağa sava§-' 
mışlar ve neticede bu 10 amele kat'I 
ve yakın bir ölümden kurtarıhnl§. 

tır.) 

Ocaktan cıkanlan ölülerin isim. 
leri tesbil olunduktan sonra bütün 
Kozlu halkının iştirakile hazin bir 
cenaze merasimi yapılınıştJr. 

Dün gece geç vakit hadisenin 
mahiyeti ve sebepleri resmen tesbit 
olı:nmuştur. Kurtarma servisleri 0 , 

cagı naçJmasına çalışmaktadır. 

E azada ölen amelelerin aileleri. 
ne hrıciisenin tahkikatı sonunda va· 
rılan neticeye göre tazminat verile
cektir. Veulecek tazminat 5000 lira 
kadardır. 

MAD~;N BAŞMVHEllıı'DiSt 

JIADJSE MAIIALUNDE 
Ankara, 28 (A.A.) _ Zomr.:l· 

dak havzasında.ki grizo kaza~ do
l:ıyısile burada yapılacak t-;.nkikat.ı 
y~rdun edecek heyeti enr.iyeyi tak
vıye maksadiyle tktiSP:t Vekaleti 
Ma~n Başmühendisi B. Halil Ett~ 
~wenin kaza mahallir.e gönderildıği 
og-reniJrn t"r 
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·Milli sanayf . 
Birliğini n Toplanf ısı K~DIM• 

Dün Ticaret Odası konferans 
salonttnda. Milli Sanayi Birliği sene. 
lik .KODgresini akdetmiitir. 

Kongre rejsllğine Türkofis MU. 
dürü Cemal Ziya aeçil.miştiı'. Ruma· 
me mucibince ilk olarak BirlJ#i:n .e.. 
nelik faalıyetini anlatan raporu o· 
jwnmuştur. 

Son Şapka Modelleri 
Müteakıben senelik heeabe.t ra

poru ile eski nizamname okunmu§ 
ve bunların üzerinde bazı tadilAt ya· 
pılnııştır. 

(Millt Sanayi Birliği) cümlesin
deki ( Milli ) kelimesinin kullanıla. ~ 

bilmesi için Heyeti Vekilenin müsaa. 
desi ist.'.hsal edilmek lazım geldiğin. 
den bu hususta Vekiller Heyetine 
müracante karar verilmiştir. 

Bundan başka bu sene daimi 
sergi binası yapılamadığı cihetle ge. 
çen yıl olduğu gibi muvakkat adttc 
yine Galatasaray lisesinde yerli mal
lar sergisi açılacaktır. 

En son olarak bUtUn sanayicile. 
rin senelik kongresi dolayısile Milli 
flef lsmet 1nönline ve tktisat Vekili 
Hüsnü Çakıra tazim telgrafları çe
kilmesi ittifakla kabul edilmiş ve 
toplantıya nihayet veıilmtştir. 
"""'-~~ 
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Buğday piyasası 

4 

J 
r:-

'f ~ 
5 

1~ ~r ~ __ ,. "'.../ı 
6 

'~ ..... . , 
-...;.:. • •'f' 

Dün piyasalarımıza yeniden 93f 
ton buğday gelmiştir. Bu buğday. 
lardan başka toprak ofisi mevcut 
etoklanndan piyasaya biç mal çı. 

karmamıştır. Anadoludan son gün
lerde gelen külliyetli miktarda un 

Jrtada crı~:ıuldft t•11lma Yualetti Wr ppita, 2 • Bir çiçek demetlle ılislü kenarlı 3 - Uzun 
keıaulı f6tr, 4 - S1yall orgaadidea senit kenarlı, 5 - ipek kordeli garnittırlti man fötr, 6 

· aebebile dünkü satışlarda her cina 
lM.ıfday fiatlarında 3.4 para kadar 
bir düşüklük görillmtiştür. Arpalar
dan Antalya mah 200 bin kilo dök
me 4,10 kuruetan ve Samsun ma!
lanndan de. 400 bin kilo ~.ıo kuruş. 
tan muamele görmüştür. Bu malla. 
rın hepsi ihraç edilmek için 11atıJ

mıştır. 

Bir flkAyet 
Kartala tabi Tepeköyde muhtar 

intihabında bazı yolsuzluklar yapıl 
dağına dair vilayete bir şikayet ya. 
pılmıştır. Şimdilik·şifahl yapılan şi-

: \:ayet bu gUnlerde resmen yanıla.. 
ı. caktır. 

Almanyadan gelen 
heyetle müzakere başladı 

Almanyada yaptınlarak limanı
mıza gelen vapurların noksanlarını 
tesbit ederek ayrıca yapılacak olan 
tadilatları da. kararlaştırmak üzere 
evvelki gtin Almanyadan şehrimize 
gelen fen heyeti Krup fabrikaları. 
mn şehrimizdeki mümessili Fazlı 

Silha ile birlikte dün Pa.rkotelde ça. 
lışmışlardır. 

Almanlar Denizbankta teşekkül 
.edecek komisyonları yapacağı tek
nik müzakereler için hazırlıklara 
' başlamıştır. Müzakerelere bu gün. 
'den itibaren Deniz {I'icaret Müdtirlü
ftlnde başlanması muhtemeldir. 

Bu müzakerelere bir müddetten
beri Deniz Ticaret Müdürlüğünde 
vapurlar üzerinde tetkikatta bulu
nan komisyon izalannın da iştirak 
edeceği söylenmektedir. &asen 1k. 
tie&d VekAleti Fen tşleri MUdUrü 
Abdürrahim ve Mazhar Nedimin 
başkanlığı altında çalışan her iki 
komJsyon da buradaki mesailerini 
90lla erdirdikleri halde Vekalet ta. 
rafından henUz Anka.raya davet e
d.ilm&~lerdir. 

tiylft hutrdaa yapıhnlıf ıapkalar 

Güzel Gözler 
Gözler İçin Yapılacak Makyaj 

Çok Nazik ve ince Bir İştir 
Göt: bebeklerinin birer kıymetli 

taşa benzediği bazı f evkallde >'iller 
müstesna, gözlerin güzelliği bifüaa. 
aa. onların etrafında bulunanlann 
yani göz kıı.pakla.rının gölgelerin. 
den, kirpik ve kaşlardan teşekkül e· 
der .. Gözün iyi bir şekilde meydana 
konuşu, şık ve güzel görilmnek isti. 
yen bir kadın için esaslı bir maki· 
yaj yapılmasına ihtiyaç gösterir. 

(Shadou) veya gö7. kapaklarına 
gölge vermek meselesi iki eaaslı un
sura dayanmaktadır: Göztin rengi 
ve bulunulan saattır. 

Fikrimize göre, gündüzün tam 
göbeğinde, güneşin her tarafı ay
dınlattığı bir zamanda gözleri fazla 
boyamaktan sakınmak icabeder. 
Göz kapaklarının hakiki makiyajı ı 

ancak bir ge<!e şıklığı ve zerafetidir. 
Azami tatlılık ve ayni zamanda ya. 
raşmak imkanı, göz bebeğinin ren. 
gine (yani gri mavi, gri yeşil, altın 
kestane, bronze kahve rengi, viyo. 
let mavisi) tamamlle assorti bir 
.nuans seçmek ile elde edilebilir. 

Geceleri ve bilhassa. kostümlü si. 
yafetler, balolar ve büyük daruıing
lerdeki akşam yemeklerinde göz ma 
kiyajı daha fazla bir ehemmiyet n 
değişiklik arzedebilir. 

Robunuzun veya ıııaçmızm rengi 
ile biraı ileri •aran usorti yeya te. 
zatlı neticeler elde etmeği tecrübe e
diniz. Eğer varılan netice gUzel veya 
cezbedici ise bi.itün bu yaptıklarını
sa müsaade vardır. 

Kaı pir.illerine uyıun bir 
f&pka giyit 

kirpik ve kaşların d& kozmetiği var. 
dır. Bunları da her saatta her türlü 
vaziyette istimal edebilirsiniz Sabah 
güneşin ziyalanna, siyah veya bfö 
marm hamur gibi bir k.rmle fula 
boyahmı§ kirpikleri maruz bırak. 
mak kadar beceriksb bir hareket 

olamaz. Sunilik gayet a~ık şekilde 

gtrijldüğtl gibi nau.rın tazeliği ve cııı 
zlbesi de derhal buııdan müteessır 

olur. 

Halbuki hemen mayi halinde bıı 
lunan ve kirpikleri ipek gibi bir kıı
bulda stısliyerek tam.amile tabii bfr 

renk ve ~kil veren mükemmel koz. 

Yeni şapka modası sabırslzlıkla 
bekleniyordu. Belki de yeni moda 
li&Ç tuvalet tarıımı:r. da tesir ede

cektir. Günet altında başı açık gez
meğe kabil olduğu zaman bunu, 
böyle hoşumuza gittiği ~in yapıyor. 

duk. Fakat bu mevsim galiba bu şe
kilde hareket.e geçmiyooğiz. Çün
kii bu yeni model fJapkalar, güzel 

yaraşacak ve ayni 2amanda başta 
taşımağı zevkli kılacak §ekillerde. 
dir. 

Bu şekiller arasında o derece gü
zelleri var ki, şapkacı mağazasında 
görülen çok basık kenarlı küı;ak 
§apkalar, kordelalar, çiçekler, diiz 
müslinden, pike1i müslinden gar
Jlitürler, çok güzel ve ahenkli renK. 

ler, yekdigerinden değişik ve o nis
bette yakışan bin türlU yeni bulu§l
lar, fantezi ve ayni zamanda spor 
kostümlerine giden bazı fğtrlerdr.ki 
klasik bir not, insanı muayyen b!r 
şapka seçmekte tereddüde düşfü·ü
yor. 

Bazı şapka kolleksyonlannda da 

çiçeklerle süslenmiş, tuvaletrin ver
diği değişik tipli şapkalara rastlan· 
maktadır. Tuvaletler, o şapkaya, ve 
kadının çehresine değişik ve esrat•. 
lı bir manzara vermektedir. Gece i. 
çin, havai tilller, ve rengarenk <;i
çeklerin vlicude getirdikleri efeler. 
de çok güzeldir. 

HP,lasa olarak, şapka modası çok 
genç, neşeli, çiçekli, bu kış mevHL 
mindekilerden daha kolaylıkla baş
ta taşınabilecek şapka! tiplerini -ır
zediyor. Bu yeni fikirlerin tahavvül 
ve tenevvüü herkesin gönlünü hoş ~ 
decek, arzusunu tatmin edecek ma. 
hiyettcdir: Artık şapkaları el~ize 
alarak dolaşmıyacağız, Alacağımız 
şapkalar, başımızın üzerinde ye:::le· 
rini alacaklar ve nihayet bizi güzel. 
le~tirmek gibi vazifeyi bihakkın ya
pacaklardır. -·-Dayak 

Bazan da, gözünüzün nuanlilına 

tam.amile aykın düşen bir, (Shodov) 
kullanabilirsiniz. 

metilder mevcuttur. Günün ortasın- !!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!'!!! 

Beyojlu İGtikl&l caddesinden. tre·· ., ~ 

mekte olan. ve Kuzguncukta Beyler 
beyi ca.ddesinde oturan Muhsin ya
nında bwunan heqiresine llÖlı a.ttt-

. lı bahaneaile Siili Kodaman aokak 
İmhla apartımanında oturan SaduJ
lahm yüzöne yumrukla vurup yara. 

r: ladıgındaıı ~alannuttır. • ' " ; ' 

Mesel&, kestane gözlerile ( Sho
dov) bir blö türkuaz yeşil göderite 
'Yiyolet, mavi gözlertıe Obtim btr 
(Shadou) kullanabilirsiniz. Bunları 
J&pbfınuı zaman, tis1t ttplnbı mit 
118.it oldufu takdirde QOk modenı 
bir ahenk elde edersinl•. 

G& kapak.lannın boy&e1 libi 

4a tam faaliyet sarfedilecek saatle
rinde kullanılacak forlar budur. Ge
eeleri, bu ha.flf tabakayı, eğer, hotu
nuı:a giderse ve bilhassa kendinize 
lyt yUJOU"8&, daha kuvvetlendirmek 
ft llattt kirpik ve kaşları fantezi 
tekilde nuanee ettirmenin imklnı 
'Rrdı7. 

Ztımrüt yeşil, deniz mavim, çivit 

Mar• l.Oytık Meydan Muharebesi... F Ord 1 raaıız u •rınıa taarruzu... Alman Ye Fransız 

~:::~ilHnda rUzeraa edea heyecanlı caauıluk MaceralRrı. .. Top, Tüfenk, Tayyare, Tanklar 
• kahramanbk dutanları ..• Sinemacılık Alemiaia son 10 ıenenin en muazzam ıaheuri. 

.. HARP · ooNOşO 
Aşir, Sadakat_ Caıusluk Ye harp Filminde 
•• heyecaalı 2 Hat ıeçlrtecektir. 

Seyredenleri lunçlura hınçkıra atlatacak, helecanlı 

viyolet renkteki kozmetikler biraz 
fantazi geoe gezintilerinde kullarıı. 

lacak. çok renkli (Shadou) larla iyi 
bir şekilde uya.bilirler. 

Kaşların çizgisi fazla surette ise 
istenildiği şekilde ta.dil etmek moda.. 
aı geçmiştir; tabü ve şahsi desenleri
ne yeniden riayet edilmekte ve yal. 
nıı kaşları daha uzatmak ve mahi
rane tashih etmek cihetine gidilmek 
tedir. Kaş boyamak ve resmetmek 
için kullanılan ve her renkte rastla
nan dermografik kalemlerle kirpik
ler için istim.al edilmeleri doğru do 
ğildir .. Göz kapaklarını fazla net 
bir kalem çizgi.si ile çevirmekten ~·· 
kininiz: Nazarlar sert ve ekseriva 
ihtiyar bir mana alır ki, bu da gayet 
biçimsiz bir netice olur. 

••••........................... , ....... , 
I 

~ 
! Yani çocukları hakkındaki 1 
C yilkfflr Vt. :l i 1: ·:e düşünceleri-

BaŞ Rallarde: RAİMU, ALBERT BASSERMAN Ye GERMAİNE DERMOZ i nfz, Çoouk Esirgeme Kurumu-! na verecetfııiz bir lira ile ta- : 

Cuma Akşamı TA K S J 1\Iİ Sinemasında i hakkuk edebilir. ! 
----··· 1 

...................................... __.. 
. --

iBaa~o L 
Spor İnkılcibında 

•• 
Uzerimize Düşen Neşir Vazifesini-

Elbirliğile İfaya Çalışalım 
Spor yazllarını dedikodu hatta nUkta ve 
imadan ayıkhyarak siyasi iktisadi sahadaki 
faaliyetlerimizden bahsettiğimiz g bi sporun 
kendisinden konuşur ve lnkıUiba yara~ır 
er ve gUr bir spor edebiyatı yaratalım. 

Spor sahasında muvaf fakiyct, 
ve kısa bir zamanda istenilen dere 
ceye ulaşma hükfunetin yardımı, 

teşkilat ve sporcuların hissederek 
çalışmaları ve gazetelerin üzerlerine 
düşen neşir vazifelerini zamanında 
ve hüsnü niyetle yerine getirmP.le· 
rile mümkündür. 

.. ..................................... . 
I \ 

i Yazan : Atlet i 
• -1 ............................... , ....... . 

Kısaca: Hükumet, teşkilat, ı:;por 
cu ve gazetecilerin el birliğile çalı~
masile .. 

Bugün hükumet azami yardım
da bulunuyor. Dünle kıyas edilemı
yecek mükemmeliyette bir teşkilô.t 
kurulmuş, her şube başında m"m
leket mürebbileri kıymetli elemru1 

lar yarının programını hazırlıyor. 

Umum MUdür Cemil Tahir An· 
karada son beden terbiyesi istişarr 
heyeti toplantısında kulaklanmtzıı 

hiç te alışık olmadığı bazı rakam
lardan bahsetl'i. Ezcümle: 

- (Mecburi olarak spor yapa 
cak çağda 3,5 milyon vatandaş blJ 
lunduğu 1200 kulüp, 3500 köy gru
pu kurmak, 5000 idareci, 1000 be. 
den terbiyesi mUtehassısı, 1660 an
trenör, 630 villyet ajanı 350 bölge 
idare heyeti azası ve 756 kaza be
den terbiyesi yurd idare azası 994 
nahiye beden terbiyesi yardımcıs1-
na kısaca 120,000 idareci, lO,UOO 

mütehassıs olmak üzere 130.000 spor 
idarecisine ihtiyacımız olduğunu an. 
lattı. Maarif, Sıhhiye Vekaletıeri v• 
Büyük Erkanıharbiye ile teşriki me
saiden bahsetti. Mıntakalarırı ayni ' 
zamanda spor başkanları olan vali. 
ler ve muhtelif teşekküller üzerine 

düşen vazifeleri ayn ayn anlatarak 
müsbet ve planlı bir çalışmaya baş. 
!andığını ortaya koydu. Gazetelerin 
neşriyatla olacak yardım vazifeleri. 
ni yerine getirmelerine yarar ve ay
larca üzerinde işliyebilecekleri mev. 
zular verdi. 

Ankarada çıkan Umum Müdür· 
lüğün fikirlerini yayan ve her za
man istifade edebileceğimiz mevzu· 
ları ihtiva eden bir spor mecmuası 
var. 

Sporculuk aleyhine olan cemiyet 
telakkilerinin yok edilip sporun mil. 
letin hassasiyetle alaka gönterdiği 
ve dikkatle takip ettiği nıevzulur a
rasına girdiği bu gün müsbet yazı. 
lar yazacağımız yerde hfil.a dttn ol. 
duğu gibi spor yazılarını dedikodu 
mevzuu veya mizah sütunlarına seJ'o 
maye olarak kullanmakta devam 
ediyoruz. 

Neşir vazifemizi hakklle yapa• 
bilmek için bugün elele verelim. HU. 
kO.metin yardımı, teşkilatın çalıg· 

masile başba.şa gidecek neşriyat ya· 
palım. Spor yazılarını dedikodudan 

hatta nükte ve imadan ayıklıyalım. 
Davadan, sporun kendisinden konu• 
şalım. Siyasi, . iktisadi sahadaki fa. 
aliyetlerden bahsettiğimiz gibi spor 
inkılabından ağır ve yenilikle bah· 
seder erUkür bir spor edebiyatı ya. 
ratalım. 

!!il 8fl 88 

Amerika atletizm şam
piyonasında 4 rekor 

kırlldı 
Nevyork, Madison Squar gardın

da yapılan hafif atletizm şampiyo. 

nasında 4 rekor kırılmış, kayde şa
yan aşağıdaki dereceler elde edil. 
miştir : 

60 m: 

1 - rI'hompaon 6,6 
(rekor) 

saniyede 

600 m: 
1 - Beetham 1 da. 

yede. 
1000 m: 

21/6 sani-

1 - Borican, 2 da. 28/ 6 sani
yede. 

1500 m: 
1 - Glen Cunnighom, 3 da. 

54/ 6 saniyede. 

5000 m: 
1 - Donald Lash, 1' da. S0,9 

saniyede (rekor). 

4 X 400 bayrak : 

Brck - Souire _ Burns - Beetham, 
3 da. 17,2 saniye (rekor) 

1000 m: 

1 - Herbert, Buchsteim, 
Poland, Witte. 2 da. :5 N.. 

2900 m. Etap : 

Mc. 

1 - Syripling, Sollivan, Venr: . 

ke, Graves 7 da. 8.8 sa. (rekor). 
SOOO m. manialı ko,u : 

1 - Deckard 8 da. 4.8.• 11&ni 
yede. 

Holanda mlln takımı Ma. 
carları a . 2 yendi 
Feyenderd stadında 40 bin se

yirci önünde oynanan Hollanda • 

Macaristan milli takımları müsaba. 
kasını 3-2 Hollandalılar kazaninli.. 
lardır. 

Galatasaray murakabe 
heyetinin toplanhaı 
Galataaaray Spor KIUbU idare 

Heyeti Riyaaetindem 

Esas nizamnamemiz mucibi mar

tın ilk haftası topanmaıu icap eden 

murakabe heyetfmfzfn içtimaı ' 
mart 989 cumartesi günü saat 14 te 
klUbtimtizUn merkezinde yapılaca. 

ğından, ıayın murıaka1be heyeti a
zamızın a-ün ve saatı m~uk6rd6 tef
rjf}eri ı ~ ehemmiyetle riea olunu • 

Orta Avrupa Tenis mU
sabakalarına hazırhk 
Varşova: Orta Avrupa Tenis 

müsabakalarına iştirak edecek mil· 
letlerin mümessilleri burada bir to{>" 
Jantı yapmıştır. 1940 da erkekler 
arasındaki turnuvaya Almany11.1 

İtalya da iştirak edecektir. 
Yugoslavya kıraliçasının ko)" 

muş olduğu kupa için yapılaco.lt 

turnuvaya da Almanya, Macaristan1 

1taly::ı, Lehistan, Yugoslavya kadın 
ekipleri iştirak edecektir. 

Beynelmllel patinaj mU-
sabakalarına devam 

ediliyor 
Oslo : Buzda enternasyonal pa• 

tinaj müsabakalarına devam ediL 
mektedir. Son yapılan müsabaka. 
larda: 

1500 metrede dünya şampiyonu 
Finlandiyalı Vasenius, Avrupa §am. 

piyonu Letonyalı Bersinsch'i 3000 
metrede Avrupa şampiyonu Bers· 
msch diinya şampiyonu Vasenisj 
mağlup ederek birinciliği almıştır. 

500 metrede Norveçli şimdiye 
kadar beynelmilel müsabakaya gir. 
memiş bir genç dünyanın tanınmUJ 
patinajcılarını mağlup ederek birin .. 
ciliği almıştır. 

Tamfvar takımı Anka· 
raya gidiyor 

Kuvvetli Romen takımlanndaD 
Tamşvar iki maç yapmak üzere çaPıO 
pmba günü Ankaraya gidecekti•, 
Perşembe, cuma günleri maçlarını 

bitirecek olan Romenler ı.tanbulda• 
da bir maç yapmak üzere mllracaatw 
te bulunmuşlardır. Anlaşma olursa 
pazar gUnil Romen takımlle lstan• 
bulda da bir maç yapılacaktır. 

.......................................... 
HVTEFERRtKı 

Manisa Heykeli 
Manisada yaptınlma.sma karal'I 

verilen inkiU\p Abidesi ~fn açılan 
beynelmilel müsabakaya ı,tirak eı. 
den garp 88.natklrlanndan Poissan, 
Drivier, Toraki Garbe hazırladıkları 
maketleri Akademi MüdttrlUiünı 
göndermişlerdir. 

Yapılacak olan eserin bu nümu.. 
nelerini tetkik eden Akademi jüri 
h('yetinin kararile Polsson'un ma. 
keti birinci olarak S8<]ilmift1r. 

Abide elli bin llrarcı mal olacali. 
tir. . 



1 m·ı Halkevın 

. Talil Beyi ikaz 
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Çanakkaİe Boğazı Büyük Bir 
Tehlike Karşısında Bulunuyordu 

lmüt Hallrni ... tırleri piyes te ...... 
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Yua.n: H0SAMETTlt(l'{URI 

Baruı .ıcapısmdan içeri gir~ 1 
zaman onu, izbandud gibi bir e.dama 
bel vermiş, dudaklarında kınlan 
kahkahalardan içinden kopmadığı 1 
belli olan sun'i bir ne:şe satarken 
gördüm. 

1ri gUzel gözlerinde okunan ne 
derin bir sUkfıt vardı. Dans ederken 
çiftlerin arasından geçerek köşedeki 
bir masaya oturdum. Bar havası. 
nın baş döndürücü ahengini körük
Jiyen oynak bir müzik perde perde 
alçalan zevkleri, sanki büsbütün 
yok etmek istercesine gittikçe çıl 

ğınla.şıyordu. 
O akşam içimde nedense müthiş 

bir eğlenme ihtiyacı duymuştum. 
Yorgun hislerimi kamçılayarı 

bir parazit ararken ayaklarım beni 
gayri ihtiyari buraya sürüklemişti. 

O, ben daha kapıdan girer ~ir. 

mez gözlerime takıldığını farkci... 
mişti. Müzik susunca, belini dolayan J 
kavalyesinin · kollarından t~_tlı bir 
süzüşle sıyrıldı. Yan çıplak vucudu
nun bütün kıvraklığı ile salma salın1 
büfeye doğru yürüdü. Sigara tabia
sınde.n yarılanmış sigarasını aldı. 

Dudaklarının ta kenarına yerleştirdi 
Sonra döndü, saçlarına doğru yük
selen dumanları gözlerinin ucile sü. 
ze süze masaya doğru yürümeğl': 

başladı. 

anda kalbinin ince sızıntılariyle ka. 
nadığını anlamakta güçlUk çekm• 
dim .. 

Caz yine ıaustu.. Maaamıza dön
dük.. Doldurduğu iri kadehini bir yu 
dumda içti .. Bilmeden en derin bir 
yarasını acıttığım belliydi .. · 

Artık dans etmek istemiyordum. 
Oturmak onunla candan ve yakın· 
dan derdleşmek i ın yenilınez bir 
arzu duyuyordum .. 

O da benimle fazla alakadar olu. 
yordu .. Caz mütemadiyen çaldığı 
halde kalkmadık .. Etrafına bile bak-
mı yordu .. 

Her akşam bin bir arzuya hizmet 
etmekten usanç getirmiş olduğunu 
bir konuşma ihtiyacı ile yanau göz. 
lerinde okuyordum. 

- Emel.. Dedim.. Bütün neşt. · 
kaybettin.. Uzglln duruyorsun"·· 
Galiba seni biraz incittim .. 

- Hayır.. Bilakis bu ~ece en 
Jllesut gecem .. Yıllardanber; .usadı.. 
ğım bu geceyi bana saad ~ .: içirdi
ğin icin belki hentm sana '~ ~kkür 
etmem bile lA.zım. ve sonra. içini 

çekti: 
- Ah .. Siv. erkekler .. Dedi .• 

- Fakat; 
Sözümü kesti: 
- Sizin için söytemiyonım .. Çün 

Kazamız Halkevi 9,'eçen hafta 
Yeni Çağa nahiyesine kadar btr 
köy gezisi yaparak köylüleri s.
vindirmiştir. Bu gez'yt- h •. dlmet 
doktoru da iştirak ederek köylttl~ 

rin hastaları muayene n 
ililçlar tevzi edilmiş ve köylülerin 
dilekleri dinlenmi~tiı·. 

Görıderdiğim iki resimden biri
Rİ köycülttk şubesi Yeni Çağa Na
hiyesinde ve diğer foto~raf dokto
run bil' hastayı a.meliyat yaparken 

alınmış iki pozdur. llalkevi }(öycü
liik Şl1'b68i fn•sat buldukça köy ıre· 
zilerine devam edecektir. 

Gerede Muhtar intihabları 

sı devam e-tmekıtedir. Bu mımase
ıbetle köy bürosu ~efi Bay Rifat Can 
köylerde muhtar intihab işleriyle 

meşgul olmaktadır. 

Gerech dı Ha.valM' 
İlkbaharı andıraa havalar boz

muştur. Tekrar ikinci bir kL., yağ
mağa başlamıştır. Bugün bava ka
palı olup kar yağmas1 d-evam et
mektedir. 

Gerede Slirek avları 

Kazamız Hıalkevi spor şub&~i 

avcılar lcolu h9l' hafta pazar giin
leri Sürek avlarına gitmeğe de
vam etmektedir. Yine bu hafta 
pek çok avcının iştirakiyle büyük 
sürek avlan yapılacaktır. 

Salahaddin Tunçer 
Y aıııma gelm41ti.. Bir elile iri 

kalçalarını belli eden dar dekolte 
tuvaletinin eteklerini düzeltirken 
diğer elile çektiği bir sandalyenin 
üzerine yan sarhoş vlicudunu bıra
kıverdi. Göz1erimin ta içine baka
rak hafifçe gülümsedi. Ben de mu. 
kabele ettim. Bir OCY söylememe 
vakit bırakmadan: 

ki1 sizi bilmiyorum .. Buna. hakkım Kazamız nahiyelerinde v& -köy
de. yok .. Of.. Belki sarhoşum .. Çok Ierde muhtar intihabiarı yapılma
~~~ü~rum •~mi .. E~~~===========~=~======~=====~ 

- İsmim Emel. dedi.. Bonsuvar. 
Ancak bonsuvar diyebildim. Caz 

ba.şlam~tı.. Hemen kalktım .. O da 
sanki bunu bekliyormuş gibi birden
bire benimle beraber ayağa kalkm.ııj 
tı. Dönmeğe başladık .. 

Bu akşam buraya. nekadar baş. 
ka hislerle gelmiştim. Fakat onun 
gözlerinden içime sUzillen belirsiz 
bir sükO.t damarlarımdaki ateşi bir. 
'denbire serinleştir.mişti. 

Tüylerimi dikenleştiren yakın 

sıcaklığı aşka susamış kalbinin tam 
bir ifadesiydi.. Bu sıcaklık gıcıkla
' nan benliğimi kamçılıyordu .. 

Dayanamadım .. 

ı - Nekadar güzelsin Emel.. De-
~ 

.dim .. 
Cevab vermedi.. Yalnız gözleri

me bir an baktı.. Dudaklannda lo. 
nk bir gülüş vardı.. Bunu her ak
§am. alışmış olmanın verdiği tabii 
bir alışkanlıkla acı acı istihza etti.. 

- Emin ol Emel.. Seni buldu. 
ğumdan daha çok güzelsin .. Bana i. 
nan .. Dudaklarını büktü: 

- Kimbilir belki .. Sonra birden· 
0

bire hisleri halanmış bir nevmidi i
le ilave etti: 

- Ne çıkar ... 

Bunu öyle manalı söyledi ki o 

- Fakat, hafızam bu nokta üze
rinde llyıkile işlemiyor, diyerek söz. 
lerini bitirdi. Şatoya canavar hakkın 
da ilk haberi yetiştiren Vil, gece ya. 
rısı işittiği bu f evkattabia sesi tarif 
etti 

Ad kardeşler en sonra ortaya 
çıktılar. Dramın maddt izahına. mey. 

0

ledenler iç.in bu adamlar aUlka uyan
dınyordu. Varen, kaçak avcılan, 
dikkatle süzüyor, hal ve hareketleri· 
Di gözden kaçırmıyordu. 

1ki kardeş de, kaba, beceri.ksis 
hareketler ve doğru dürüst yalan 
söylemeğe ilrtidan olmıyan adamlar 
~. Kaçak av yaptıkla.rıni gizlemek 
için uydurduklan muhayyel bir hi. 
hik!yeyi o derece beceriksizcesbıe i
zah ettiler ki hakim bunlan ancak 
kefaletle serbest bıraktı. Hazinm Ü· 
zerinde iki kardeş fena bir tesir u. 
yandırmıatı. 

Tahkikat bir hafta sonraya bL 
rakıldı. 

Hamandlarla davetlileri otelcinin 
o<lasında ahallnln dağılmasını bek· 
lediler .. Luna pencerenin yanında a. 
yakta durarak, Ad taroeeieriıı p. 
çigini ~ordu. 

ıııen de sevmiyorsun .. Kimbilir. Bi-
linmezsiniz ki:. 

- Doğru söyledin Emel.. Şimdi. 
ye kadar hiç sevmemiştim .. Fakat 
bu gece benim de hislerim bam baş
ka oldu.. Bir bar hava.sının içimde 
seni yaratacağını ne bilirdim .. 

Gözleri ıslandı .. tçin için ağlıyor
du .. Hislerim alt üst olmuştu .. Bli· 
ttin israrıma rağmen dudaklarından 
bir ~,. alamıyordum. Ne garip bir 
kadındı bu .. 

Halbuki ben; ona karşı duydu. 
ğum sonsuz ha.sreti yenemiyordum. 

- Emel.. Dedim .. Seirlnle baş 
başa kalmak ve daha. i~li içili dışlı 
konuşmak benim için nekadar büyük 
bir zevk olacak tasavvur edemez-

'rOPLANTILAR : 

Kongreye Davet 
Güneş kulübilndeıı: 

1 - Kulilbümüzün yıllık kon· 
gresi 11/~/939 cumartesi günü saat 
14 te kulilp merkezinde yapılacak. 
tır. 

2 - Kulüp vaziyeti hakkında 
görtişüllip bir karar verilmek üzere 
umumi heyetin aynı gün saat 15 te 
fevkalA.de olanık ayrıca toplanma
sına haysiyet divanı ve idare heye
tince karar verilmiştir. 

3 - Sayın azanın her iki top
lantıda. bulunmak üzere mezki'ir 

giln ve saatte kulüp merkezine teş
rifleri rica olunur. 

sin.. gü Sıvacı va marangozların 
Gözlerinde yine o müphem - t 

l.. d S k" da bunu ı·stiuor toplan ısı uş yan ı.. an ı o ., . .. . .. .. . 
muş, bunu bekliyormuş gibi tabii Dün, Emıııonu Halkevınde sıva-
b. tik"' ti cı ve ma'rangoz esnafları yıllık kon. !r s une e: 

t 
. 

1 
Ded' y .. ~ 1 grelerini yapmışlardır. - yı o ur.. ı.. ann og eye 

doğru seni pansiyonumdn bekliyece- Saat 13 te başlıyaı:ak ilk kongre 
ğim .. Fakat bir şartla.. 8ıvacılann yıllık faaliyet rapor~a? 

Şaşırdım .. Teklif edilen bu şart okunmuş, bütçe ~~ hesabat ~~-
ne olabilirdi.. kinden sonra yenı ıdare heyeti m-

- Peki kabul edeceğim.. Söyle.. tihabma. başlanmıştır. 
tçinden kopan sarsıcı bir duygu Eski heyeti idare azasının yansı 

ile: yeniden 3 yedek ve üç te asıt aza 

- Aldatılmamak şartile .. Dedi. ~ilmiştir. 
Muhakkak geleceksiniz .. Beklemek.. Saat 14: te de marangozlar top
Sonu gelmiyen bu hayatın tesa- !anmışlar, ayni şekilde onların da 
düflerini beklemek... Artık yorul. yıllık raporları okunduktan sonra 
dum.: Hala aldatılmağa ta~anım.Ul idare heyeti intihabı yapılmıştır. 
edemiyorum.. Geç vakte kadar süren toplantı. 

(Devamı var' lar oldukça münakaşalı geçmiştir. 

Oliver: 
- Onlann suçlu olduğlµıa kani 

ınisiniz? Diye sordu. 

HALKEVLERtNDE : 

Konferanslar 
Fatih Halkevinden: 

Evimizde: 
1 - 28 şubat 1939 salı günü ~..

at 20,30 da Ordinaryüs profesöl' 
Vasfi Ra.~it ta.raf .dan (Devlet ve 
Parti) mevzuunda, 

2 - 1 mart 1939 çarşa.mba gü. 
nü saat 20,30 da muharrir Müriir 
Çapanoğlu tarafından (Dünkü V.J 

bu gtinkü gnzetecılik) mevzuunda 
verilecek konferanslara herkes ge. 
le bilir. 

Beyoğlu Halkevinden :· 
1 - 2 mart 989 perşembe güntı 

saat 18,30 da evimizin Tepeba~ın
B. Burhan Felek tarafından Spor 
mevzuunda mUhim bir konferans 
verilecektir. 

9 - Herke8 geleıbilir. 
----- ----

Oaküdar icra Memurluğundan: 

Netf sanayi Türk Anonim şir
ketinin mahcuz umur yerindeki 
631 teneke motorin ile 6 varil pis 
gıaz tortusu 8-3-939 cuma gilnü 
saat 10 dan 12 ye kadar açık art
tırma ile .c:;atılacnktır. Muhammen 
kıymetini ytizdc 75 şini bulmadığı 
takdirde 2 inci arttırmanın 10-3 
-989 tarihine milsadif cuma günü 
saat 11 - 12 de yapılması mukar
rerdir. Talip olanların o gün ma
hallinde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilan olunur. 

(87/6983) 

- Hayır, fakat zabıta ile halk 
benimle ayni fikirde değil. Şi•ndi

lik onlan bu kanaatlerinden vaz ge
çiremem. Kimse eöyliyecekleriroe 
lnanmıyacak, bu suretle pliinlarım 
d& suya dlişebilir. Ad kardeşlarin 
vaziyeti berbad bir şekil alıncty~ 
kadar sUkOtumu muhafaza ed~e
fhn. 

Tefrika N6. 30 Çeviren : R. SAGAY 

Genç kadın dudaklarını bU?.erek 
durdu. Yanındakiler fazla lsra tın 
IUzumsuz olduğunu anladılar. Lir 
ellrtl halk, kalabalık olmalarından 

kuvvet bularak ormana girmiş dola. 
pyordu. 

Luna Ollvere doğru dönerek·. 
Tunderlearol tepesi hakkında ba

na bir eeyler söyle~tin.iıı ga!lba 
dedi. 

Oliver, Godarda bakb: Bunun 
tlr.erine : 

- öyle milhim bir şey deği de. 
di. Canavarla biç allk&Bl olıntyan 
bir hiklye. Bu tepede eski bir ma.. 
bu eseri olan altın buzağuıuı saklı 
oktuiu rivqet ediliyor. 

Luna: 
- Altun buzağı mı? diye sordu. 

Oliver, genç kadına hitaben söze 
karıştı: 

-Evet, neye olmasın, BulundtL 

ğumuz yerlerin altında neler bulun
duğunu biliyor musunuz! 

Godard sözüne devam ettiı 
- Bazıları altın buzağının başka. 

bir yerde gömillU olduğunu söylemi
yorlarsa da, bu tepenin altında bu
lurunası ihtimali daha fazla. 

Svanild: 
- Siiin bukada.r asan atlkaya 

meraklı olduğunuzu bilmiyordum. 
- Neden? Unutmayın ki, ben 

dedi. 
&izden yedi Y&I bltyUğ1lm. ve eııkl 

devri tanımadınız, Bugün gazeteler· 
de yazılan rezaletlerden, futbol m~ç 

larmdan başka bir şey bahsetmiyor 
ki, fakat çocukluğumda yer altmda 
gömülü hazineler, zincirlere vurul. 
muş hayaletler hakkındaki hikaye
leri öyle bir dinlerdim ki. 

Luna derin bir uykudan uyanır 
gibi oldu. 

- Eğer bu, altından heykel te
pede gömülü ise, şimdiye kadar ~e
den aranmadı? 

- Çünkü bunu anyanlann fena 
akibetlerle karşılaşacnğına inarıı

yordu ondan. 

- Bcleki, her halde bu rivayet 

çok garip hikaye bu, Ah, ya..""lll ikin. 
el tecrUbeye başlıyıcağız. 

- Ç,Ok talilisiniz, diye sözlerin• 
devam etti. Kendisini bir kere geçen 
sene bir konferansta görmeme rağ. 
men konuşma odasında derhal tanL 
dım. Fakat fotoğrafı ekseriya gaze. 
teıerde mecmualarda çıkar. Sw 
tatillerde o mu çıkaracak 1 

- Bilmiyorum .. Daha bir §ey söy 
lemecli. 

kerek: 
- Ne ya.payını, böyle lazım. de. 

dim. Ve birden yeniden asi ruhum 
galebe çalarak ilave ettim: 

- Fakat buna da içten gelen bir 
hisle razı almıyorum Azıcık param 
olsaydı, §imdiye kadar çoktan çift
liğe dönmü~ olacaktım. 

b: 

Dudaklarında, ince ve biraz da. 
müstehzi bir tebessüm dolaştı. 

Diğer bir arkadaşım söze kar~ _ Şaşılacak şey, be nele bazı 

- Sülıeyla, vasisi daha genç! .. tabii isteklerinizi tatmin için size 

Şüphesiz ki Cahide henüz bir çocuk 
gibi.. fakat nede olsa ... 

-Ne olacak? .. Anneııile kız kar. 
deşi var ya. öyle değil mi Cahide ? 
Bun lan biliyor musunuz? 

- Henüz tstanbulda değiller di
ye cevab verdim. 

Artık bu tecessüsten ve düşü· 
nüşlerden canım sıkılınışb. Hem v:ı
simin nasıl bir şahsiyet olduğunu 

şimdiye kadar bilmediğim için d~ 
kızmağa başlıyordum. 

Bununla beraber Süheylanın o 
kumak için verdiği köy şarkıların. 
geceleyin baıjından sonuna kadm 
bitirdim. 

Ve şiirleri yazan adamı unuta. 
rak, bu yazılardan çıkan hem ciddi 
hem tatlı hisleri, geniş kırlarda y<t. 
şıyanların intibalarını, ormanların 

suların, bulutların konuşmalarım, 

çiçekleri, ağır ağır akan suları, dağ. 
hı rclun akıp gelen sel gibi dereleıi 
şırılWarını, duyuyor, görüyor gibi 
oluyordum. Vasim nede gUıel yaz
mıştı. Fa kat birden kır hayatını, 
vahşi ve ıssız toprakları, ormanları 
bir kelime ile tabiatı bukadar heye. 
can ile anlatan, tasvir eden adamın 
beni, bu yerleden merhametsizcl' 
çekip aldığını hatırladım. Demek bü· 
tün bunlar kelimelerden ibaretti ... 
Şüphesiz öyle idi.... Ve bu şairin, y:ı 
zılarının gösteı-diği adam olmadığı
nı düşündi.im. 

O gece U2Ull mUddet uyuyama.
dun. 

VI 
Vasimi 1 Kanunusanide gördUm 

Yeni scııemi tebrik ettikten sonra. 
içi güzel ve tatlı çokulatalarla dol•ı 
şık bir kutuyu hediye olarak verdı. 

Geceleyin kendisine karşt bec;k 
diğim kini unutmak istemiştim. Bı ı 

scbebtcn, adeta yüzüm gülerek ker 
disinc teşekkür ettim. Ve aynca yı· 
ni senesini tebrik ettiğim gibi, ders 
lerim, kolejdeki hayatım hakkında 

bir mıktar para bırakmak niyetin
deydim. Sizin artık makul düşlin· 
meğe başladığınızı zannediyordum, 
Buna rağmen bu parayı bırakaca_ 
ğım. Zira sizin böyle bir hareket yap 
mağa aklı seliminizin kalbinizin ma.. 
ni olacağını ümit ediyorum. 

Şimdi de kalbimden bahsediyor. 
du. Halbuki, bundan evvel, kalblm 
olınf1,dığını yüzüme karşı bağırmıs:tı 

Karşılık verirken kızardım: 
- Söylediğiniz meziyetler.in bir 

tanesi de bende yok. Ve barut iti
mat etmekle hata ediyorsunuz-

- Ben böyle düşünüyorum. Za
vahire rağmen sizin çok daha iyi bir 
genç kız olduğunuz kanaatindeyin 

Doğrusu bukadarı da fazla idi! 
Kenuimi benden daha iyi tanıdığını 
iddia ediyordu. 

Bu ldkırdıle.n söyledikten sonra 
cebinden bir cüzdan çıkararak bir 
dc.<;te kağıt parayı bana doğru uzat
tı. 

Ellerimle iterek: 
-1stemiyorum diye bağırdun .. 

ŞUphesiz ki, bir gün dayananuyaı r.ık 
gideceğim.. İtimadınızı siliistinıal 

etmeme yarıyacak. Bu parayı vı·r· 
memeniz daha hayırlı!.. . 

- Ben de sizin böyle bir hare.. 
ket yapmıyacağınızı iddia ediyorum 
Alınız Cahide bu para size aittir. 
Artık bu ya§a geldikten sonra, kt~n. 
dinizin olan gelirinizden istüade et
meniz lazım. 

- Pekala! Fakat israr ettiğinizi 
unutmayın. 

Deminki müstehzi ve ince te~ 
süm dudaklarında yine dolaştı. 

- Doğru, çiftliğe kadar kaçma-
ıııza ben sebep olacağım. Fakat söy
ledim ya, size itimadım var. 

Uzaklnşınca. Müdireye: 
- Alınız bu paraları,. ne ister· 

8eniz ona harcayınız.. Ben bunlan 
fena maksallarla kullanacağım .. ya. 
ni iıin fikrinize muhalif olaralc: .. 
Zira yegane gnyem sevg'ili kırlaruru 
görmektir. (Devamı var) 

'r': ı .••· 1., • 

jle SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

xx 
Danov esrarı halkı hala heyec~vı 

da tutuyordu. Katın, tahkikatın niha 
yetinde gömülmesine müsaade edilmiş 

cenaze merasimi resimleri bütün ga. 
zetderde çıkmıştı. Hafta sonunda, 
herkesin alaI.asını en yüksek dere
cesini bulmuştu. ~ise, mütecessis· 
lerin tahribinden kurtulmak için k&· 
patıldı. 

Svanild günde iki defa müthiş 
dakikalar geçiriyordu: Sabahleyin 
uyanmasile kardeşini gördüğü ana 
kadar ge irdiği anlar, diğeri de 
Lunanın soıgularının meydana kı:;. 

yabileceğ·i müthiş malfunatı öğrene

bileceğinden korktuğu ipnotiznrn. 
tecrübelerini geçirdiği dakikalar. 

Oliverin ma.neviyab mükemmel.. 
di. Güniln diğer saatleri şatonun her 
kösesi aranmakla geçiyor, al.ika u. 
yıı.ndıncı vesikaların bulunmasına 

hasrediliyordu. 

Perşembe günü yapılan tecrü
bede Luna, Oliverin bütün zihnini 
bronz kılınç üzerinde tekasüf ettir. 
mek istedi. Bu suretle kaybolmuş o
lan altın tabakesının üzerindeki n-

arın mahiyetini anlam.ağı arzu e-

diyordu. Fakat bundan muvaffak o· 
lam adı. 

Ertesi gün genç kadın gizli o. 
dada tecrübesine devam etti. YaV81 
yavaş Oliveri Varlokun devrine g~ 
tirerek elleri arasına mumyalaşmı§ 
el ile kılıncını bıraktı. Birdenbire 
genç adam, koparılan altun tabaka. 
dan bahs ile uzunluğunun bir y:ıp. 
rak kadar olduğunu söyledi. Luna 
cevab vermedi. Fakat parhyan gfü:. 
leri kendisinin iradesinin şiddetini 

ve dikkatinin devamlılığını gösteri 
yordu. Svannildin, etrafına normal 
bir çalışma ve hayat neşreden Luna 
ya tam bir itimadı vardı. Genç kadı· 
nın yanında bulunmadığı zamanlar 
şatonun ve Hamant ailesinin son ef
radı üzerinde dolaşan dehşetin far
kında oluyordu. Oliver, bilakis haya
tının en güzel saatlerini geçiriyordu. 
Yanında Kattan bahsetmiyorlardı. 
Zaten kendisi de yeni doğan aşkının 

tesirile bunu düşünecek vakit bula. 
mıyordu. Godarda gelince, o endişe 
içerisinde idi. Bu geçen günlerin frr
bnadan evvel vUcude gelen sakin h:ı. 
vaya benzetiyordu. 

(Devamı var) 



Yen ne Büdcesi· 
260 Milyon Lira 

---<l!ıa---
·~ı --~) 

... IJıahk bir ... ,,apıkbtı 

................. , «aelne ..... ft..._ ............ .......................... 

.. .... ~l'ıtW' ._ ... 

.1,1-MriMll'*..,., ... ..... 

....... .. iıdll ft ... ,.ta ..... 

........ JOO.oot ... ,.. ..... " 

... ırına ııonrnr n ..................... ,,. 

..................... ı .. * BdlPolm tela 4h • eoo.ooo • 
daıa.Manmeml.-ıuı..r ... ..,.... .... ,.. ....,_ 
..... "' ...,...,.. lllrbe .. 
•• ..mr• .. lndana& tefktlM
ıuı t'hti1"flul lfbl 4e ..tiz yl• 
Mil Hralü btl' sam lora ecllmittfr. 

Diler dafreleıtn mlbrem " ft

tanU.,Jann faydalı ifleri için de 
ibtr milJ'ota JJn.ya y,_m bir UJB 19• 

pılmlfW. 
Yull&nda uydıfım btl ualar, 

. ıı . on bir milyon Uraaı pçın 
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uııteUt dairelerin tasarrufu mttın:(ln ~örün en tertf pleriBdeki tenzil

ler T• muvakkat mahiyetteki lıis
JMtlerden yapılan tasarruflarla 
kartılanmıştır. 

Gerek şimendifer, •erek •nayi 
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DiYaaı Kulla.._ 
BqTet&W 
Devlet Şiran 
Btatletfk u. :Mftdilr!1llt 
Devi« Jlete&rol~i 
işleri U. Müdürlfttfi 
Diyanet t,ıeri RiyaHtl 
Maliye Veklletbi 
DttyGnu umumiye 
Tapu ve Kadastro 
U. MüdGrlütü 
Gümrük ve İnhisarlar 

8.918.080 
fOT.000 
861.000 

1.100.000 
848.000 
!42.000 

646.000 
628.000 

S0.858.000 
•9.TS8.000 

1.472.000 

VekAleti 1.15115.000 
Dahiliye Vek&ı.ti 1.101.000 
Matbuat U. M6clflrUlll 188.000 
Emniyet işleri U. Kd. T.400.000 
Jandarma Umum 
Kumandanlıfı pif ve temfn olunmDttur. 

fa maruzatmıla memleket ih· 
tiyaçlan sıralanarak f9fnde bulun• 
•utaı•• ..._ f91'&idH söre en 

Saçsaça 1'aşbaşa rele• Jaayatt v• ebmmd7etli olanları bata 
dört kadın alınmak ve vatand&flarm d.ofru -

Hariciye Veklteti 
Sıhhat ve İçtimai 
Jıf uavenet V eklleti 
Adliye VeklleU 
Maarif Vekiletd 

11.018.000 
8.585.000 

8 . .\l71.000 
9.8815.000 

18.111.000 
8.832.000 

8.721.000 
7.870.000 

94.025.000 

Nafıa Vekllti 
lktis&t Yeklletl 
Ziraat Vekileti 

·.a.a11- 2 ilaci ceu. mal:akeme8i. dan dotruYa llaJaU menfaatlerine 
~· ı.- taallOk edenleri pz önünde bulun

dlbı !fadNcr, SıMra. Bedia ve aııraıak sureti!• 1989 yılına ait 
met ..,tdıH tllrt Udm& uıüake. devlet ihtb'a~lan bu bütçemizde 

........... .::::.==~~;.;..~ .... ----~-~--------iiiiiiö-
?ti. Jılttdafaa grupu 

.......... Wr mahaJJede otu· 

1* ~Zehra ve Bedia T •• k ':.m-~ * mllll••·-dtUl ur :Y; 91lsPM1ı aoan. :&.met .ile r:ıa· 
Karakterine 
Yapılan Tecavüz llkter de ite ıridahale ederek dört 

bdm MÇ 8lıQ&, bal bap gelmiller· 

•Bu ara, Bediamn yüzü tırınık. 
........................ ge1dfıll 
iddia oıımmQlbU". 

)ı{uhakeme, şahit celbi iQiıı tat.ilk 

oıunmuttur. 

Kanfık kahve satan biri 
yekalandı 

Balık pazarında kahve satın 
BaBt isminde bir dttkklncı, .. aı·pa. 
ile kan§ık JUieli kahve aattlğı tqta 
pJraianmıı ve 1 inci uUye ceza 
mab'fremesine ve:rllmifÜl"· 

lllı)aakane Jaeyeti, dün, topte."JCI 
lralıwciDID oellli için davayı bafka 
bir g1ble lRraJrmlltlt. .............. , .. etml,... 

pz•ocarı . 
Jlearur ilminde bir bakkal, A..i 

Bey jpntnde bir t.optancı gaz tüoea. 
. nnclaa ~bir miktar gu sa. 
tm alnut, fakat gazlan yaıımda tart 
~ant bHAhara göndennelerl 
tllibld "ile dlkJrtnına d6nmtlftt1t'. 

-··- pm Mearunm dük. li:lnSM iUlerl 8Önderdfti vakit 
Mewur tflpille'.....ıt ~ ve 
arada mtlhim bir :aokaenlık oJcl»iu· 
DU görerek ~ eJadk IU
llrbı paruını lateliı)ftir. 

Ukla ....U.,lı ... ,..... 

-- .. ttaalk te ~ 
hlrbJa hak&rei etmiftlr. 

1 ... ....,. Cela Kük•• 
llbı auçlu B. Altyi muhakeme et.mli 
.......... t.amAlll pcierdltlnl iddia 
fdm mmnatte,rbbı f&hlt ıetlrmell 
lata tlawra ...- bir ıttne bırak· ....... .. -

""!.~--A.ıo da muhteUf IDl81ekler a. m .. -· f ~-
ıraytJeblrll olmaaı da nıtlmkttn ola· zerinde çalıpa ve b11J"&18. döıimtlt 
bilir. Fakat bu istisnal mahiyette bulunan pek çok dOliltlanm vardır 

Yukandaki hükmümilzil de.. Gönderdikleri mektuplaruıda çalvr 
kalır. cıan~, .. 1A 1 dan ba kd. 
liltiJ'meğe sebep teşkil etmez.) malarından, ~ann ş 

Bayan Vedia Boıv'f8h (Hukuk bir §eyden bahsetmiyorlar. 
Faldilteli talebellndea) : Yurdundan, vatana daha hayırh 

etmek bile olmak için ayrılan bir Türk gencı 
(- Bwau tuavvur .. • 

sWUnçttlr. Türk liaelerinde yeti1- nasıl olur da milU karakten: im 
. Türk ldllt11rllnü aJmıt ve ela- iiltirebilir. Buna ula ve u . 

mq, klD. göremiyorum.) 
Jll8rlarmda Türk~ tqlyan bir Hulaanlr Val& Nueddba: 
gencin yabancı teınrler altında kal-
maaına .imklD ve Bıtimal yeremem. 
Birkaç sene bldıjı yabancı bir mu. 
hltln tesiri altmda bll"M kadar 
iradesi zayıf, mJDI benliği t.amımen 
teeekldll etınemlt kbn8elerin bulu. 
aamıyacalmı iddia edemem. 

Fakat bunu btltUn tiir Türk genç 

IJiine tepı.U etmek biz gençliğin te. 
... aJnma stırtıımtıe çirkin bJr le. 

ked.ir. Bu lekenin Z. Sertel tarafın· 
dan verilecek bir tarziye ile bizzat 
teJnfdenmeal J&mndll'. Bu onun f. 
ela api •mepda '* .taCluı bor· 
Ulur. 

(- Umumiyet IUbarlle böyle 
·bir içtimai mevzu brpmıd& bulun. 
duğumuzu sanmıyorum. &ayet ka. 
rakterbıl kaybedecek varsa borada 
da edebilir. Btr asırdanberi Freııaa. 
ya binlerce Webe gönderdik. tçle
rinden çok kıymetli münevverler 
hlsıl oldu. Tabiidir ki bir nfsbet da
billnde rateler, züppeler de belirdi. 
Kabul etmeli: Manevi mahsullerin 
de firesi olmak zaruridir! 

(Elbette ecnebi memleketlerde 
gençler üzerine bazı teUdQ.ler yapı-
lır. Fakat birçok ruhlarda bunların 
kuvvetli akaUllmelleri doğar. Unut· 

~ GlrPI (B.-. ......._ mamaJı Jd mtı&temlekelerin kurtu· 

...._) ı lul laanketlerl bquıa pgenler, ek. 
(- Her Jdlet ı-çleriDi saha· lleriya, mu.temıekeelJer pa,yıtüt. 

., •MWe ..... 111 yetlftlnDek larmda ta.bal etmlt olanlardır. tlle 

...... memleketlere pderir. 
Bil ••elH ....._. tep! •il etm11 (Çocak Uıhlll ettlll memleketin 
... ......... .... ~ lllml18UM uyarl) diye akmama. 
auJıtellf Jlbek mwldlıaliDf ..... •• h. •• 
elen ph-'ınn lıh1olu mghelrblr (Almenyada, Jt...,ada, .AmerL 
ki .Amıpada taı.11 etml ..... 811 Wa okumut lnket 'l'urptJar, 
)lalM onlar da mfl1t beııJWerlnl bJ.. &evket Süreyyalar, Zekeriya Sertel, 

ler tanıyorum ki, hepd bu memleke. 
Mudalıerdtr· ....,. 41 .. ..,A- _.,.-'"-, Her blriııDı ·-8&1. SerWla mntıkf•e buna - -,,u.a .-.... ~ ._ .. 
lllfır1e lrallal etmek llgpdır. Bum sUaıl lamaiyetlerl 'fU'Cllr. Herbiri, 
............. Bla ..... lla ._ ......... - .. QllDl ... 
mh' 'p..,.... .... ..... ... ..,....... ~ dlllllllli: ....... , 
• •1 ulı#r IGftHI• ....... ... ........ .,._ -~ 
- .., .. ,. 1 ............... ·-··· Qar _ ..._..,.,, __ ........ da ••ıtielıl ..... .... 

iki gemi çarpısb 
DUn Umnuaıwla ilci npuıım 
çarp~- netiolleneıl bir denli 

buaı obauftm', 
Çarplf8.ll Yapvlardan biri BIJ

bıılar aruuıda Mfw yapan w Ka
radenisden gelmekte olu Yugoıür 
budırall LovQeU ftP'1rlJe BandlaY, 
...... meuup Sebat ...... 
hdıJdı açıklermda vuku& plll1 
aaa.dwenia taWtı IU~ 

Gayrimenkul Satış fıinı 
lstanul Ellliyıt Slftilı DirtktörlülfilHI : 
Baran Ana "'"W•ni• 11117 hHa.p numaruiyle ıandıfımızd 

übiı (110) Jira7a O. hiriaei clerecltle ipef'Ak Mi• vadlliade 
.. lde11meın•i•d•• dolayı 7apılan takiO üzerine 8282 numaralı 
..... 46 lHl ~ aatufu 40 ınoı maddesine g-öre satılması 
"'8d• ~Pldaı oelebi oflu Aliedctin mıa.halheinin yeni cami a 

.... -.f1llcla 10 kfitlil 180 au 10 para&} Ve 116 eski 26 yeni D 

walı w.n- 1* 41"1anı tam•• bir bu~uk a7 mflidetle açık ~llilllıiı 
...,.. -...,._. ...... tapa licil .ka14ma göre 1apılma.ttadır. 
......,. sin •* ...,._ (14) lirapey alrful verecektir • 

Mllil Buka~ 9iftnlla teminat mektubu da kabul ol 

lJmaM plen. Sebat 'NpllfU 

l'mdakJl ~ dem- ataı1ıım 
~ ... 'hpla\f ...... 
n llm•a rk"mil .,. nbtma 6olN a •t=iıt Mltaa .eqtlerle l>elecliye resimleri Ye vakıf icaresi ve ta; 

Berl•lfe bella•Jlbr. Jita 1* ...._ '9deti "dell&li7e rwıumu ~lu7a aitıtir. Arttırma prtnameaf ı 
• demir mnalda IDflll\ll bulunan --889 tari1ıfııden itibaren tetkik etm.ıc istiyenlere sandık hukuk . 
Sebat Tapnıı Y1fl08)av pm...,.. W'NiDıde etık bulunflurulıaeaktır. Tapu ıicil kaydı ve ıair lh = = ":.,,= ":':;: · •11.at da t•rtn&ıned• n takip dosyaauıda v&Tdır. Arttırmaya gi 
ftttbMıla maaevre yapamadJl.ı içtn ohmlar, bunlan tetkik ederek &atıkta tıkanlan gayri menkul hak 
mlMclewıntn a.IDe ...-.mlltlr· 4la 1Mr te7i .öjrenmif ad ve itibar elunur. Birinci arttırma 17'--4~ 
ın11•eme oldüta 11ldd9t:1 olmuş 119 tarihine müsadif pazartesi pnll Caialof lunda ki.in sandıtıınızdlfJ 
Y• Lo'fPD ftPW'U Seb&ba iskele aat on dörtten on altıya kadıar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılM 
baş omulufuna blllc1freret gmıiııin bilmesi ioin teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden &'& 
bsatamı ile ]ıalamarmı parçalamıe- J1Mıılı:ul mükellefiyeti ile aandık alao&ğını tamamen ~eçmif olması 
tır. Bu fa?pı...cıa Yuplav vapu. . . 
nınun aa. yu taraftaki aaadalları tır. Aksı ta.k'1i.rde aon arttıraPlll taahhüdü baki kalmak şarti7le ~ 
parçaJanmıı ve daha bam hasarat 6-989 tarihiııe müsadif perşembe glinft ay.ni mahalde ve ayni saatte 
ta olmU1tur. Müsademeyi mtıtealrlp aon arttırması yapı~caktır. Bu • tırmada gayri menkul en çok arttı
rıhtıaa Y&n&fUl Yugoslav vapuru ranın üstünde bırakılacaktır. Ha n tapu sicilleriyle sabit olmıyan al&. 
her lwıli bir tevkif verilmediği igin kadarlar ve irtifak haikı sahiple hı bu baklannı ve hususiyle faiz v., 

::: 1.::e~a a::.·~ aa&sarffe dair iddialarım ilin ta Dden itibaren Jirmf a1lJı içinde evra;. 
Deniz Ticaret MUdUrlUğii hldhıe m mttsbiteleriyle beraber dairem ltildinnel&ri llzımdır. Bu saretıe 

etratında tahkikata başlamıfbr. Jaaklan ıbildirmelllİf olanlarlıa h n tapu aicillerfyle ahit olm17anla 

RADYO 
ÇARŞAMBA • l/8/89 

-.AA...V V'NW\ 

12.30 Program, 12.35 TUrk mbi 
ILJll, 18. Memleket uat ayarı, ft.· 

jans ve meteoroloji haberleri. 13. 
10.H Riyaseti Cumhur Bandosu 
(Şef: thsan KUnçer) 

1 - Lincke. Muzaffer sil&hlal' 
(Mart) 

2 - Schreiner- Konser polkaaı 
(Klarinetler için) 

3 - Saint. Saens. San Prenses 

l&tlf bedelinin paylqmasuıdan rft bbr~. Daha fasla mıalftma.t 
almak istiyenlerfn 937 /565 dosya umaraai1ı. l&Ddıfımız hukuk ftlllf 
HJ"Viaine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

• •• 
DiKKAT 

Emn9et Sandlfu Sandıktan ahnan pJri menkultl ipotek etmek ts
U,enlere muhamminlerinrlzln koymuş oldufu Jnymethı ıııdlJlı teeavU. 
etmemek bere ihale bedellnbı 7an ına kadar 'boı1 ftl'Dlek aaretJ11• 
'· '· • 

1
' \qtermektedir. (1319) 

SİN GER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E R saatlerinin 

yeni modelterl gelmiştir. Fiatlan 7lS lira ile 500 liradır. 
- EMSALLERİ GİBİ ON B~ SENE GARANTİDİR. -
Taşradan taleb vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 
SINGER SAAT MAlaAZALARI - İstanbul Eminönü 

"1141" 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye ton.ulan it: 
1 - Kiçü Menderes lslah aahaaında yapılaeak Fet:rek tutleıl 

ile bet kflçllk infaa.tı, ketlf bedeli "79 020" Ura "90" kurQftur. 

2 - E~siltme 18 8-989 tarihine rutbyaa uJı dili aat (11} 
de Nafia Veki~tf Solar Umum JHdbrltlftl Sa ablltm.. ıkom!Qonu o
damnda kapah zart tuuJfyle yapıı.e&ttır. 

8 - latekliler; ebilt1ne prtn ı1eet, mUka•ele Pl'OJeıit -...mrhl 
işleri &"enel şartnamut, f~nnt tartııamı ve projeleıf (1) Ura. (il) Jm. 
rut mukabilinde Sular Umum Kfldttrlüj1lnden alablUrler. 

4 - Eksiltmqe trfrebllmet fçkı isteklflerbı (1101) Urf "Ofi" kll· 
rutlü muvakkat teminat vermeel ve elrllltmemn yapdac&lı lhd• 
•• u •Jds dn enel ellerlade bulunan v"'1ııalarla bfrUk&e )lr dilek· 
oe ile Nafia Veklletlu m11ıacaat .erek 1"ı ip m•Uu olmak ben 
TMita almalan ve b11 v-.11 lbr$ etmeı.ı fUttar. 

Bu mlddet itinde ve.ita talebinde faal....,.._. u.n..,. fttt. 
rak •demesi•. 

ı - t.t.twırtn teklff m.ttuplarun ...., •••• 1uıb aaat
ten bir Mat eneUna kadar: Sular Unuam lllftrlllbe mMIMaı mab. 
bfthıde Yermeler! llzımdlr. 

POltada olan auftmneler küul ecUJmu. 

... 111 la2 9 Urrt ...... llllllt ._. "-' JI. lı•9 .. tıdl mLt===::=::.ımı=ı:==i:==========I ................. .....,, ...... 
111111 ..... "'-""''• .. .... ... .,... ............. . ............ .,. .. 

... Binim, Amerilrada ela, 



Sayfa: 8 

En kor.kUP.Ç düsman ve 
en mükemmel 

1 
silah 

Soğuk algınlıiı tehlikesine karşı kendinizi GRİPlN 
kaşeleriJe koruyunuz. 

SOôUK ALGINLIGI: Baş, diş b01
• GRiPtN üşUtmeden mütevellit ha.s· ı 

kulak ağrılarına sebep olur·. GR1PIN talıklara mani olur. } 
bUtUn ağrılan dindirir. SOOUK AL· SOGUK ALGINLIOI: Kırıklık, ne§O. 

sb:Iık tevlit eder. 
GINLIGiı Nezle, Grip ve birçok telı- G R 1 p ı N : Kınkhğ geçirir ne· 

IDceti hastalıklar doğurur. !-!Cnizi ia~ eder. 
Pirinç - Mercimek - Arpa - Karnflör - Yulaf 

Patates Unu ve sair müstahzaratı 
Yavrularınızı nete ve aıhhate 

ulattıran bir zateı: yoludur. 

Tarihi t..illi : 1915 M. Nuri Çapa Bcpktq 

1 MART 1939 

ı 8 Gün Zarfında Nasıl 
! B~ kadar değişebildim? 

Bayan Anjel ;8 gün zarfında gaye'" caxip bi'r tarzda güzel· 
leşb. Suna nasıl muvaffak olduğunu • . her kadının da onun 
gibi yapabileceğini izah ed n '" ,vıc"aki mektubunu okuyunuz. 

8 - 10 giln kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a
deta gözlerime inanamıyorum . 

Alnımda ve gozlerle ıağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı. 

Tenim eamer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be-

evvel pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. 

A~anmayı ıL~ağ6~tgö~nhu~yi~-~~idive ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka İstanbul Belediyesi İlanları 

yaz ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile •baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil-

Siz, uyurken ıbesleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, cild bu
ruşuksuz ve nermin bir hai kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk· 
teki Tokalon kremini kullanımz. 
Cildinizi beyazlaştırıp tazelcşti -
rir. Siyah benleri giderir ve açık 
mesameleri sıklaştırır. 

verirlerse şiddetle reddediniz. 
. , . .. ~ . ... 
"'• - .. 

Rümer Bank 
iST Af~BUL ŞUBESiNDEN : 

Nevyork Dünya Serırisi Tilrk Siteai çu~ıaında teşhir edil
mek ve satılmak fü~eııe kondinyıaeyon (emanet) olarak Banka
mıza Türk lialısı ve seccadesi tA!vdi etme~ istiyen tttccarların 

bugünden itibaren mallarının evMf ve fiatını gösterir litJtel~rle 
birlikte müstacelen Şube M:üdUrHiğüne müracaat eylemeleri.ilin 
olunu.r. 

Sergiye gönderilmMi me vıuubaha kalırlar ve seccadeler 
memleketimizde imal edilmiş olanlard~n bir heyet marifetiyle 
ıeç.i~eğinden müracaatta bu cihetin elkm.niyetlle nazan dik
.kate alınmru ı lilzımdır. 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasımpaşada Küçül{piyale 

mahalleainde Mektep sokağında Abdülkadir çavuş mektebi 939 sene~i 

Mayuı sonuna kadar kira.ya verilmek üzere açık arttırma gününde 

.iatekliıi bulunmadığından paazrlıia çevrilmiştir. Şartnamesi levazım 

müdürltttünde rörüleıbilir. İstekli olanl':lr 1 lira 18 kuruşluk ilk te-
minat makbuz v~ya mektubiyle beraıber 16-3-939 perşembe ~ünü 

saat 14,80 da Daimi Encümende (.İ) (1838) 

din unsuru olan pembe renkteki 

ve gündüz beyaz renkteki To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na glilüyorlardı. Fakat onlar da 

tecrilbe ederek memnuniyetbahş 
semeresini gördükçe hak verdiler 
v~ cidden hayrette kaldılar . 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniver~ite-

Par ın 1adts Teminatı: 
Bu basit usulil bilen her kadın 

"gilnde 3 dakika" bir genç kızın
ki gibi yumuş.ak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden * sinin meşhur bir profesörü tara- memnun kalmadığınız takdirde va-

Ke§lf bedeli T049 lira 48 kuruş olan Silihtarağa Kemerburgaz tından keşif ve "Biocel" tabir etli- zo veya tüpleri y•arım da olsa bi-
y-0lunun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmu.ştur. Keşif evra.kiyle len cazib ve kıymetli gençlik cev- iP., iade ediniz. Ve paranızı geri( 

heri vardır. Akşamları yatmazdan alınız. 
~rlnamMi~vazımmüdilrlüiün~ göri~hlli~ ~~kttl~ ~90 ~ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kanunda yazılı vesikadan başka 3000 llrahk bu işe benzer ~ yaptıtı- ı'ı_•~•=:~~!.~.!:1.)•:.!~.}!=:~-~•J=,.,•~!~ __ J · na dair ihaleden aekiz gün evvel Vilayetten alacakları ehliyet ve 989 

yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 628 lira 71 kuruşluk ilk teminat 

mak-Ouz veya mektubiyle beraber 16-8-939 perşern'be günü saat 

14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1339) (İ) 

~v .. ·;v.,w ., •t•w••• .f"l ,.••ff•W'ff~ 

TIY ATROLAR J 
Bu akşam 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 

(Se) atıla revüsü, büyük varyete 

Muhammen bedeli 1726 lira olan 150 adet demir el arabası 15. 3. 939 

çarşamba günü saat en buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki 

komisyon trafından .açık eksiltme ile sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 129 lira 38 kuruşluk muvakkat temi

nat vermeleri ve kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gil

nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisy mdan parası~ olarak dağıblmak

badır. (1256) 

Çinlilerin hayret veren numaraları · 

Fiyatlarda zam yoktur. inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
lM~ç~am~~rihindeni~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ren gilndüzleri talebe matinesi vnr. 
dır. Talebeleri toplu getirecek öğ

retmenler birgfin evvel tiyatro mü

düriyetine moktubla bildirmeleri. 

* Tepebaşı Dram kısmı 

BU AKŞAM 

Raat 20,30 da 

ANNA KARENiN 

7PERDE 

* lıtklil caddesinde Komedi 

lc:ıammda 

Gündüz saat 14 te 

ÇOCUK TtY A TROSU 

Bu ak,,m 20,30 da 

BlR MUHASiP ARANIYOR 

4PERDE 

... 
HALK OPEUETİ 

Bu akşam 9 da 
(PfPfÇA) 

Büyük Operet 8 per-0& 

Macar baleti 

Yakmda (Aşk borsası) , 
M. Yesari 

* 
CEMAL SAHiR 

Kadıköy, Bakırköy, Yedikule, 

Be9ikta9 ıinemalarında 
'I!!!!:'!':·--- • 
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğ)u 

Ne9riyat müdürü: Macid ÇETİN 

Baeddı.jı yer: Matbaai E biizsiya 

1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yıkama atölye 
ve üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucibince ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif he<leli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 

IH - Eksiltme 17 mart 939 tnrihine rastlıyan cuma günü saat 

15.30 da Kubata~ta levazım \e mü •bayaat şubesindeki alım komisyo -
nuııda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mu~abilinde inhisar
lar levazım ~·e mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi iş

ler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden sekiz gün ev

veline kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıoo fen

ni ehliyet vesikası almaları lfizımdır. 

VI - )lüh ürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad -

dede yazılı fenni ehliyet vecıikası yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya lınnka teminat mektubunu ihtinı edecek kapalı zarfların ihale 

günü en geç şaat 14,30 a kadar mezkür komisyon başkanlığına mak-

buz mukabilinde vermeleri lazımdır.. (1278) 

* Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksütnıe 
Ura Kr. Lira Kr. Şekli saatı 

Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. zarf 16 
I - İdaremizin "2 ve 8,, num~ralı tekneleri için şartnamesi mucibin

ce 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 
il - Eksiltme 8 - 4 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 

de Kabataşta Levazım ve mübayaatşubesindeki alım komisyonunda ya
pılacııktır. 

111 - Gümrilk ve mon~j bedelleri dahil olmak üzere muhammeıı 
bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yazıJmıştır. 

IV - Şartnameler her gün sözil geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnamrıin "7,, nci maddesi mucibinie taliplerin tanzim ede

cekleri plan ve fotoğrafiler münakasa günilnden üç gün evveline kadar 
Cibı;ıli nakliyat şubemize vermeleri lfizırndır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.5 güvenme parası makbuzu ve
ya banl~a tcmnatı mektubunu havi mühürlü teklif mektuplarını ihah• 
saatinden bir saat evveline kadar "Saat 14 de,, mezkur komisyon batkanlı ... 
ğına makbuz mukabilinde vennleri lazımdır. "965,, 


