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B. Roosevelt Danzig i$i 

TAYYARE PiYAN&OSU 
Kazanan numaralar1 6 nc1 

sahifemizde okuyunuz. 

Telefon: B~muharrir: 20565 - Yazi i§leri: 20765 - idare: 20681 - Miidiir:~049T 

12 adada vaziyet 

Alman gemileri Rodosa 
i~i'!J. tavassut edecekmi$ miitemadiyen harp 

lngiliz matbuat1 "Ba$vekilin levaz1m1 naklediyor 
&On i1utkU kati bir ihtardlr., diyOr italyaPatmos adasrndaki sivil ahaliyi 

Times diyor ki: "Danzig halk1n1n mukadderat1na hakim oldugundan 
bahsediliyor. Acaba Pragda bu usule neden riayet edilmiyor? 

Vatan bagr1na 
dogru 

DI§ gailelerin ugwtusu o kadar c;o
~ald1 ki bunlara kap1lan zihin, bazen 
yurdun i~ varllgmdaki bazi sesleri dU· 
yamaz oluyor. Bilmem herkes ic;in boy· 
le mi; fakat ben bu sugumu veya mah· 
rumiyetimi itiraf ederim. Son giin
lerde Dahiliye Vekili bir idarl zaferi
mizden bahsetti. Tungeli vil~yeti hak
kmd,aki kanun miinasebetile... i§te 
bugun anlatmak istedigim mesele bu
dur. 

iptida k1saca soyliyeyim; memleke
timizin uzak bir ko§esi olan eskl (Der
sim) hakkmdaki umumi aliikamn dai
ma c;ok faal gOziikmesi kolay izah 
olunabilir. Fakat bu hakikate hemen 
diger bir noktanm eklenmesi 18.z1m
d.Ir. Eger milliyetgl ve miinevver baSI• 
m1m1z dahi §U mevzuu ihmali miim
kim bir konu sarursa biiyilk bir hata 
i9lemi§ olur. Elbette sevgi ve dikkati
mizi, yurdun en uzak ko§elerine ka· 
dar sevketmekte fayda varchr. Hem 
fayda hem de bir memleketc;ilik va
zifesi ile temdin zevki... 
~ok yelinde bit' gor~tur; vatan 

sevgisinin yans1 tarih ve cografya
dan gelir derler. Halbuki biz bu 
davada bazan devamma miisaade 
edilemiyecek bir i;apai;ulluk: gos· 
teriyoruz. Tun~eli vilayeti, yani es
ki Dersim, Hozat, Qe~gezek filan ... 
Pek iyi bilirsiniz; biltiin bu kelimeler 
birctok yurdd8.§a hemen hemen Zil· 
h a.Iden, Mti~teriden daha yabanc1 go
riini.ir. Gerc;ekten de yakln zamanla
ra kadar vaziyet boyle idi. Hatrrllyo. 
rum; ~ocuklugumda Silleymaniyeden 
istanbula kadar bir seyahati kirk be~ 
giinde yapml§ti.k. Halbuki bugiin Hay
darp~adan trene binen bir adam, bi
zim yol i!(in sarfettigimiz giinlerden 
az saat zarfmda Diyarbaklra, yahud 
ElAziga vanr. 

B. Roosevelt 

Londra 11 (A.A.) - B. Roosevcltin 
besabm a Danzigin vaziyetini tedkik 
etmekte olan James Biddles'in serbeS 
§ehre gehnesi miinasebetile gazeteci
ler arasmda, Amerika Cilmhurreisi· 
nin Danzig ibt ilafmda tavassutt.a. bu
Iunmag.. teklif edecegme dair bir §a
yia dol~maktad.Jr. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Lorulra 11 - Biitiln ingmz gazete

leri B~vekilin nutkunu memnuniyet
le kar§1la§maktadir. Gazeteler nut
kun kati oldugunu ve hic;bir ~iipheye 
mahal birakmad1g1m kaydediyorlar. 
Times diyor ki: 

«Ba~vekilin nutku c;ok ac;1ktlr. Ve 
biltiln tereddiltleri ortadan kaldlr
rm~tll'. Bundan sonra ingilterenin 
alacag1 vaziyetten §ti.phe edilemez. Al
manya Danzig vaziyetini kuvvetle 
degi~tirmek isterse kuvvetle kar~1Ia
~acaktir. 

Danzigde halkm mukadderatma 
hakim oldugundan, halkm reyine 

(Devami 10 uncu sahifede) 

Yugoslav - Bulgar 
·m iizakerelerinin neticesi 
Nefredilen teblige gore istiklal ve bitaraflik 

siyasetine ve biitrin komfularla dostane 
munasebetler idamesine devam edilecek 

Belgrad 11 (A.A.) - Bulgaristan 
Ba§vekili B. KO.seivanof, dun Brdo §S.. 

tosunda naip prens Paul tarafmdan 
kabul edilmi§ ve og~e yemegine ahko. 
nulmll§tur. 

Belgrad 11 (A.A.) B. Koseivanof 
ile Yugoslav Hariciye Nazm B. Mar. 
kovic; arasmda yap1lan gori.i§melerden 
sonra a§ag1daki teblig, matbuat mU
messillerine tevdi edilmi§tir: 

((iki devlet adamt, 8.§ag1daki husus
lan beyan etmekte mutablktirlar: 

1 - Yugoslav - Bulgar te§riki me. 
sai politikasmm daiini dostluk pakti-

mn rulmna uygun bir §ekilde inki§af 
ettirilmesine ve derinle§tirilmesine 
devam edilmesi Ia.z1mdlr. 

2 - MUmki.in oldugu kadar stla ik· 
tisadi baglarla birle§mek, ild memle
ketin menfaati iktizasmdand.lr. 

3 - istiklAl ve bitarafl1k siyaseti, 
iki memleketin oldugu kadar Balkan 
sulhtintin de menfaatlerine en iyi bir 
§ekilde tetabuk etmektedir. · 

4 - ild hilkfunetin biltiln koIIl§U· 
larile iyi ve dostane mi.inasebetler ida
mesi siyasetine devam etmeleri IAzim
dir. » 

Hakikati soylemeliyiz. Maksad ne 
hii.kfuneti zem veya medhetmek, ne 
de olam halktan saklamaktrr. On be§ 
sene evvelki bir mazide Tunc;eli ancak tJiiiiliiiiiiiiiii~ifiiiiiiiliiiiii~•--iiiiiiiiiii~iiiiiiiiioiiii-oiii~iiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii· iiiiiii- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

esklr tab!r ile blr F::h~:~Y:~ LEYLA iLE MECNUN 
fDeva,mz 10 uncu sahtfede) 

.. :lkka•Ie:ra 

Japonlarrn derdine 
care bulundu! , 

Japonlarm nu/usu sencde bir mil
t lcadar artzvordu: 

' - Bu f azlala~ma lcar$zsmda ne ya
palim? ... Mutlaka bir mahre<; ltlZ?m .. 
diyorlardz. 

Qin muharebesi de bu yiizden r;zk
ti. 

$imdz haber geliyor: 

Japonlann <}indeki zayiati 900 bin 
k4i imi$ ..• Yani bir milyona pek ya. 
km •.. Bu hacamatla arll$ buhranmm 
iiniine ge~ildi demektirl ... 

«Harpler liizumludur!» diyen mih· 
ver nazariyecileri $ayet «lilZUm» dan 
bunu kasdediyorlarsa iddialarmda 
ilk de/a olarak hakli ~kml$ oluyor
lar. Japanyanzn derdine harp yolile 

Yazan: iSKENDER FAHREDDiN 

Me~hur bir efsane: Mecnunun ba~mda leylekler yuva yap1yorlar. 

Bu merakh romarun lle§rine cumartesi giinii b~hyoruz. 

,arebulundu! ~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

kamilen Kalimnos'a nakletti 
Londra 11 (A. 

A.) - ¢Daily He
rald» gazetesinin 
12 adalarda.ki hu
susi muhabiri, bu 
adalarda. yapll
makta olan haz1r
llklara germi ve
rildigini gazetesi
ne bildirmektedir. 
Daily Herald'm 
hususi munabiri 
bu telgrafmda cli
yor ki: 

z. _____ _,, 

Alman gemile
ri, Rodos adasma 
miltemadi suret
te harp malzeme
si ihrag etmekte
dir. Mandraki li
marnnda 16 ital
yan harp gemisi 
demirlidir. Bu ge

l2 Adarun vaziyetini gosterir barita 

milerin arasmda en son sistem yedi 
tane denizalt1 gemisi de vard1r. 

12 adalar umumi valisi general 
Graziani'nin emri ile, Patmos adala
nndaki sivil halk1 tahliye etml~ ve 
Kalimncs adasma gondermi~tir. Fa
kat sivil halktan birgogu, motorler-

Hatay kurtulus bayram1 

le Anadolu Tiirk sahillerine ilticaya 
muvaffak olmu!?lard1r. 

Nihayet general Graziani, son giin
lerde, italyan memurlarma sivil halk 
ile her tlirlU miinasebette bulunma
y1 meneden bir kararname ne~reyle
ml~tir. 

Vekiller Heyeti 
Ana vatamn ittirak program1 Diln Reisiciimhur un riyaseti 

haz1rland1 a lbnda topla nd1 

Ankara 11 (A.A.) - Temmuzun 
23 iincil pazar gtinti tesid edilecek olan 
Hatay kurtulU§ bayramma ana vata-

• run i§tiraki program1 tesbit edilmi§tir. 
Bu progarama gore: 

( Devami 10 ncu sahifede) 

Ankara 11 (A.A.) - Vekiller Heye. 

ti bugiin saat 11 de Reisiciimbur inO. 
nilniin riyasetinde taplanarak ild bU

\)uk saat siiren bir miiza.kerede bu
Iurunu!?lardu· 

............................................................................................... 

- ttlen Ali, istanbulun sitma milcadelesi gal~nuyor ~libal. •• 
- Neden bildin emmi?... -
- Ahan baksana, her yeri ¢Sau bfuilmii~! ... 
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(Em. __ n_a_··_n_G_e_c_e_k_i_v_e_B_n_s_a_b_a_h_k_i_&_a_b_e_r_l_e_r _ __,,) 
Son dakika 

Le hist amn Danzig yolile milhimmat 
nakletmesi menedilecek 

Danzig §ehTi reisi fehirde Leh muhimmat 
deposunun da kaldirilmas1n1 istiyoT 

\'al'§ova 12 - Danzigden blldirlllyor: 
I>anzJg vehrl relsl Forster, Lehistana kar
fl yenl tn.leplerde bulunmu~. Danzigdekl 
Leh muh1mmat deP-()sunun kaldmlma.smi 
talep etm!v. Lehlstanm infilt\k tehlikesi 
bulunmasmdan dolayi Danzig yolu lle 
muhimma.t nakletmesi menedJleceginl, 
Danzlgin ruha.n ve kalben blr Alman §eh
ti oldugu, DanzJglllerln Almanya tle blr
Je§mek l~ln her tiirlu fedakarll"a katlan
maga azmet.m1§ olduklanm llftve etmiJtlr. 

Var§ova mahatlli, Lehlstanm Danzig 1'1 
~in Almanya ile miizakereye glrl§tl~l ve 
bu.lru.lrundan hex hangi blr 1edaknrllkta 

lngiliz tayyare
leri Fransada 

Dun 150 tayyare Fransada 
u~u,lar yapb 

Paris 12 (Radyo) - Dun 150 tayya
reden mlirekkep 12 ingiliz hava filo
su, Fran51z hiikurnetinin mUsaadesi 
iizerine Fransa topraklan i.izerinde 
bir antrenman U!;U§U yapnu§lardrr. 
Bu on iki hava filosundan ikisi orta, 
dordil agir bombard1rnan tayyarelerin
den rnurekkepti. Tayyareler, binlerce 

kilometrelik muvaffaklyetli u~u§lar 

yaptiktan sonra ussillharekelerine 
donmtl§lerdir. 

14 temmuz senlikleri 
lngiliz Harbiye Nazir1 ve Bii

yiik erkan1 harbiye reun 
§enliklerde bulunacaklar 
Paris 12 - lnglllz Harbiye Nazm B. 

Hoar Belisacha, biiyiik erkltm harbiye 
relsi general Gort, bahriyc birlncl Lordu 
Ne §imal ordusu mare§ali, Fransiz Ba§ve
lr.illnin davetlni kabul ederek Parlste H 
iemmuz merasiminde haz1r bulunacaklar
du. 14 temmuz merasimlnde bulunacak olan 
1nglllz lntaat1, dii.n Halazar istasyonuna 
celml§lcr ve balk tarafmdan hararetle 
bl"§llanm1§lard.;..1.;..;r. ___ _ 

Rea1iiran1 ,irketi muameli.ti 
- iizerinde tefti§ yapilmad1 

Ankara 11 (Telefonla) - Reasi.i
rans §irketinde baz1 tefti§ler yaplldJgt 
"Te bir rapor hazirlanarak Ticaret Ve
kliletine gonderildigi yazilnu§tl. Tica
ret Vekrueti narnma soz soylernege sa .. 
lA.hiyettar blr zat bu hususta bana de-
41 kt: 

- Sigorta tarif elerini ne dereceye 
kadar indirrnek mfunktin olacag1 hak
Jnnda tedkikler yap1ldJ ve neticede ta
r1feler birer mlktar indirildi. Reasii
rans muamelati iizerinde aynca bir 
tefti§ yapllml§ degildir. 

El~ilerimiz aras1nda 
becayis 

Ankara 11 (Telefonla) - Elpleri
mlz arasmda yap1lacak olan degi§ik· 
lJklere alt karamame, alakadar mem
leketlerden bu hususta yapllan istim
~lann cevaplan tamamen almchlt
tan sonra hazrrlanarak ytiksek tasdi
ke arzolunacaktir. 

Kararname ile Hariciye memurla
nndan bazllar1 merkeze almmakta ve 
merkezdekl blr loSlm Hariciye memur
lan da el~iliklere tayin olunmakta
cbrlar. 

Berlin bUyiik el~lmiz B. Arpakla, 
Moskova biiyi.ik elc;imiz B. Zekainin 
merkeze ahnacaklan ve Hariciye miis
te§ari B. Agah Akselin Stokholm, Pro
tokol reisi §evket Fuad Ke~ecinin Ko
penhag ve Harlciye urnumi katip rnu
avini B. Nebil Bati'nm Bri.ikscl e!!;ilik
lerihe tayin edilecekleri anla§1l1yor. 

Palis biiyilk el~iz B. Suad Davazm 
Tahrana, Belgrad orta elc;imiz B. Hay. 
dann da btiylik elgilige terfi ettirlle
rek Moskovaya naklettirileceklerl, Pa
ns btiyi.ilt elc;ilig+.ine Pe~te elc;imiz B. 
Beh1c'm getirilecegi tayid olunuyor. 

buluna.cat1 p.yialanm tekzlp eylemelr.te 
•e Almanya ile mlizakere il)ln Berlln htt
kfUnetinin fU noktalan lr.abul etmesl ll
angeld111nl tekrar eylemektedlrler: 

1 - Danzig, serbes ~eh1r ola.ralr. lr.ala
calr.tlr. 2 - Berbes §ehir, Lehlstanm gfun
tiik hududu dahlllnde bulunacaktlr. 3 -
Lehiatamn Danzig iizerindeki hukuku, 
giimrilk kontrolu ve llman teslsaWe nak
liye vasitalanndan istlfade hakk1 baki ve 
mahfuutur. Lehistan, Danzig statfikosunu 
ihl~le matut, her. te§ebb\isu i.stiklallne kar
fl blr tecaviiz addedecek ve derhal mu
.kabelede bulunacaktlr. 

$arki Prusyada 
kanll arbedeler 

8 (:ek amelesi Lehistana 
s1g1nd1 9 amele de 
ka~arken oldiiriildii 

Var~,·a 12 - Hukumet orgaru olan 
Kurjer Polskanm istlhbaratma gore 
~arkt Prusyada Alrnanlarla, oraya Al
man makamati tarafmdan ~alJ.~
ga gonderilirni~ olan Qek arnelesi ara
smda kanh arbedeler olrnu~tur. 

<;ek amelesinden bazilan hududu 
~rak Lehistana ge~mege te§ebbiis 
etmi~lerdir. Sekiz <;ek amelesi, Le
histana iltica edebilrni~, 9 <;ek ame
lesi de ka~arken Alman hudud mu
haf1zlan tar~fmdan oldurillmii§tilr. 

Frans1z Naz1rlan Paristeu 
aynlm1yacaklar 

Kabine toplanarak siyasi 
meaeleler hakk1nda gorii§tii -------

Londra 11 - Paristen bildlrildigine 
gore verilen bir karar iizerine Nazrr
lar ~mdilik Paristen veya Paris civa
rmdan b~a blr yere aynlrn1yacak
lardJr. 

Kabincnin bugiinkii toplantismda 
B. Bonnet, son inglliz - FrailSlz tek
liflerine Sovyet hiikumeti tarafmdan 
verilen cevab1 arkada.¥anna bildir
mi~tir. Bu ccvap, halen temas halmde 
bulunan Fransa ve ingiltere Hari
ciye Nezaretlerince · tedkik edJlmek
tedir. 

Paris 12 (Radyo) - Frans1z Nazir
lanmn emri ahire kadar Paristen ay
nlrnamalanna karar verllmesi, Ba.,
vekilin son giinlerde f azla nutuklar 
.soylendigi kanaatinde bulunmasm
dan ve C>ntimi.izdeki 15 gi.in zarfinda 
ittiha.z edllecek kararlar ic;in mesai 
arkad~lamun Pariste bulunmasma 
lil.zum gormesinden ileri gelmek
tedir. 

Alman rekoltesi 
Almanyada yiiksek tahail 
talebesi rekoltenin toplan

ma11na yard1m edecek 
Berlin 11 (A.A.) - Yiiksek tahsil 

talebesinin rekolteye yardJm edebil
mesi i~in yaz tatili bu sene 1 agustos 
yerine 14 temmuzda b~layacakhr. 

Londra 11 (A.A.) - Times gazete
aine Pragdan bildirillyor: 

Bohemyamn miiteaddJt cenup ool
gelerinde mahalli Alman makamlan 
barman makinelerini rnuhiirlerni~

lerdir. Gazeteye gore, bu tedbir mah
IUlil kontrol i~in almm1~tI.r. 

Prens Poliin 
Londra seyahati 
Belgrad 11 (A.A.> - I>Onen §ayialara 

gore, prens pol yalnnda Londraya blr se
yahat yapacakt1r. 

Bu miinasebetle Belgrad'da. umumlyctlc 
zannedildlA'ine gl:>rc, nlyabet tarafmdan 
tanzJm edilml§ blr anla§ma ~kllnde blr 
S1rp - H1rvnt kompromlsl ne§redllecekt.t.r. 

Yan resmi mahfiller bu §ayialan teytd 
edecek vazivette olmad1klanm blldirmek
tedlrlet. 

MlllT Sefin tesekkUrlerf 
Baain Birliii kongreai mtina· 

aebetile ~kilen telgraOar 
Ankara 11 (A.A.) - TQrk Basm 

B1rligi kongresinin toplantiSI milnas~ 
betlle kongre reisi Dahillye Vekill B. 
ll'alk Oztrak lle Riyasetici1mhur umu. 
m! kAtlbi Kemal Gedele~ arasmda 
&pgidaki telgraflar teati edilm~ir. 

Kemal Gedele~ 
Riyaseticilrnhur umumt kAtlbi 

<;ankaya 
Bugtin toplanan Basin birligt kon

gresi mesaisine ba~arken BiiyUk 
Mfllt ~etlerJne karst oJan sarmlmaz 
~hllklanru Jl~aretli tezahttrler 
arasmda izbar ve bunu arza Riyruiet 
divarun1 memur eylemi~ir. 

Keyfiyetin ve bu ~erefli vazi!eyi 
ifa ederken duydugum bUyiik saade
tln ebedt tazimlerimle beraber Ulu 
(Jefimi2e arzm1 rica ederim . 

Tiirk Basm kongresi reisi DahllJye 
Veklli Faik ()ztrak 

Saym Bay Faik Oztrak 
Dahlliye Veldli ve T\irk Basin 

kongresi relsi 
Basm kongresinin if ade buyurulan 

temiz ve asil duygulanndan Reisiciim
hur MiJU ~efimiz ismet inoniini.ln pek 
miitehassis olduklanm ve ~ok degerll 
Ttlrk Basmmm se~kin ve saym mii
messlllerine te~ekkiir, se1Am ve mu
habbetlerinin iblagm1 emir buyurduk
lanm derin saygilanrnla arzederirn. 

Urnumi kaUp 
Kernal Gedele~ 

Maresal Fevzi Cakmak -----· 
Diin Muglada binlerce halk 

taraf1ndan hararetle 
kar§iland1 

Mugla 11 (A.A.) - Genel Kurrnay 
b~kam rnare~al Fevzi <;akmak, re
f aka tindeki general izzettin Cah~lar, 
Mustafa Muglall ve Huseyin Avni ol-
dugu halde bugiln saat 12 de ~ehri
mize gelmi~tJr. ~ehir kahraman Turk 
ordusunun ba~kam ~erefine ba~tan 
ba~a donanm1~t1r. 

Mare~al Fevzi Qakmak, ~ehir met
halinde toplanan kaclin erkek binler
ce balk ve Parti, Belediye heyetleri 
tarafmdan kar~l1anm1~. saym rnare
'ahm1za mekteplilerimiz tarafmdan 
buketler takclim eclilmi~tir. 

Halk kaluaman ordunun ~erefine 
tezahilrat yaprnakta ve ~ehir bir bay
ram manzaras1 arzetmektedir. 

Bu geceyi Muglada g~irecek olan 
bi.iylik erkamharbiye relsirniz ~ere

fine Parti tarafmdan bir ogle ziyafeti 
verilmi~tir. 

Dahiliye Vekili geldi 
Dahlliye Vekili B. Faik Oztrak bu 

sabahki ekspresle Ankaradan ~hri
mize gelmi~tir. B. Faik Oztrak Pen
diktt> trenden inerek Kartalda kar
de~nin evine misafir olm~tur. 

Basin Birligi 
M1ntakalar 15 temmuzda 

faaliyete ge~ecek 
.Ankara 11 (A.A.) - Tiirk Basm 

Birligi reisliginden: Basm Birligt 
kanunu rnuciblnce, 10 temmuzda 
toplannu~ olan kongre, merkez 
ve mmtakalar idare heyetlerini 
ve haysiyet divanlanm sei;mi~tir. 15 
temmuzdan itibaren rnmtakalar fa
aliyete g~eceklerdir. Meslekta~lann 

dikkatine arwlunur. 

Yugoslav sefiri 
Atatiirk'iin kabrine 

~elenk koydu 

Ankara 11 (A.A.) - Yugoslavya
run yeni Ankara elgisl Dr. Iliya i;>m
nenkovi~ refakatinde elgilik erkam 
oldugu halde bugiin ogleden son.ra 
Ebedi ~ef AtatUrkiin Etnografya rnti
zesindeki muvakkat kabrini ziyaret 
eylemi~ ve blr gelenk koym~tur. 

Bu zlyaret emasmda Ankara Emni
yet mudilrii ~inasi Tolga da hazir 
bulunmu~ ve bir polis miifrezesi ra
simei ibtiranu if a eyle~. 

Nafia V ekili bugiin 
Z.onguldaga gidiyor 

Karadenizde yapilacak limanin yeri 
bu seyahatte tesbit edilecektir 

Nafia Vekaleti hizmetine ayrdan Nafia memur ve 
miistahdemlerinin yapam1yacaklar1 i1ler hakk1ndaki 

kanunu tadilen yeni bir layiha haz1rland1 

Ankara 11 (Telefonla) - Nafia Ve
klli general Ali Fuad Cebesoy yann 
,(bugiin) refakatinde Natia mttste.p.
n B. Htisnii ve baZ1 teknisye:dler ol
duju halde Zonguldaga gidecektir. 
Nafia Vekili bu seyahat1n sebebleri ile 
diler nafia ·i~leri hakkmda bana ~u 
beyanatta bulunmu~tur: 

- Kendi mtitehass1slanrmz ve in
glltereden celbettigimiz rniitebassis 
miihendis lie yapacagmuz bu seya
hatta Karadenizin garp mmtakasmda 
hem en iyi mal1Te~ olacak ve hem de 
bir liman igin icab eden ziitiln vasif 
ve ~Ian haiz olan mevki ta.yin edi
lecektir. Karadenizin bu kJsnunda 
yapilacak limarun yeri bu suretle 
kati karara baglanrru~ olacaktir. 

Bu seyahatten donii~te Ankarada 
blr miiddet kald1ktan sonra ~rka 
gidecegirn. Erzincan - Erzurum de
miryolu in~tm1 eylUl nihayetine 
kadar bitirmi~ olacag1z. ~arka yapa
cagim seyahatte Erzuruma varacak 
olan ~imendif erin vaziyetini vesair 
nafia i~lelini ted.kik decegim. Ora
dan Trabzona giderek, Trabzonda 
yapllmasi mukarrer liman hususunda 
rnahallen ted.k.iklerde bulunacag1rn. 

General Ali Fuad Cebesoy Hatayda 
bulunan elektrik ~rketleri hakkmda 
da dedi ki: 

- Frans1zlardan htikumetimize 
intikal eden Antakya ve iskendernn 
elektrik ~irketlerini teselltim ederek 

lngiliz - Sovyet 
muzakeresi 

lngiliz naz1rlar1, diin Mosko
vadan gelen raporlar1 

tedkik ettiler 
Londra 11 (A.A.) - Kabinentn 

harici siyaset i~lerile rne~gul azasm
dan mtirekkep komite, bu sabah 
B~vekil B. Chamberlain'in reisli
gmde toplanrn1~tir. Nazirlar, Mosko
vadaki gorti§meler etrafmda B. Seeds 
ve Strang'dan gelen raporJan tedkik 
etrni§lerclir. . 

Paris 11 (A.A.) - Hariciye Nazin 
B. Bonnet, diln Moskovaya gonderi
len ingiliz - Frans1z teklinerine kar-
41 Sovyetlerin yaptiklan mukabil 
teklifieri tetkik etmt,tir. 

Nazm.n diin birkac; kere telefonla 
Fransanm Londra sefiri lie gorii~tii
gii haber almrm~tlr. 

Diplomatik mahfillerde soylendigi
ne gore, bir~ok noktalarda itilaf ha
sl1 olmasma ragmen Sovyetler yeni
den bazi talepleri ileri silrdi.ikleri 
i~in nihai anl~anm akdedilip edil
miyec~i henuz malum degildir. 
Ge~en haftalar zarf mda Frans a ile 

ingllterenin pek biiyiik bir hj.isni.ini
yet g0sterclikleri, fakat yeni Sovyet 
taleplerinin belki de kabul edilemi
yecegi ayni mahfillerde ilA.ve edil
mektedir. Miizakerelerin faaliyetle 
devam edecegi ilmid olunrnaktadlr. 

Sovyetlerin Londra sefirinin 
bir nutku 

Londra 11 (A.A.) - Caxton Hal
de Sovyet sanat sergisinin ~lll~l 
rniinasebetile bir nutuk soyliyen 
Sovyetler Birligi sefiri Maiski, ez
ci.i.rnle demi~ir ki: 

cSovyetler Birligi sulh istiyor. Fa
kat her ne bahasma olursa olsun 
degil.~ 

Maliye Vekili tedavi maksa
dile Parise gidecek 

Ankara 11 {Telefonla) - Maliye 
Vekili B. Fuad Agrah, tedavi rnaksa
dile Pa1ise gitmek i.izere yann (bu
giin) ak§amki ekspresle istanbula ha
reket edccektir. 

mahalli belediyelere devredecegiz. Bu 
nun i~in bir heyetimiz • Hataya git
mi~tir. 

Nafia memur ve miistahdem .. 
lerinin yapam1yacaklar1 i~ler 

Nafia Vekaleti hizmetine ay11lan 
nafia rnemur ve miistahdemlerinin 
yapanuyacaklar1 i~ler hakkmdaki ka
nunu taclilen yeni bir kar.un projesi 
hazirlarum~tir. 

Bu projeye gore Vekalete bagh da
irelerde ~all~n bilumum fen adam
lan ile sube ve kalem fimirlerinin ve 
bunlardan ilstiin derecede bulunan 
biitiin rnernur ve rni.istahdemlerin 
hizrnetten aynld1klan tarihten itiba
ren b~ sene mi.iddetle taahhi.id i~le
rinc girememeleri vesaire hususun
daki memnuiyet be~ seneden iki sene
ye indirilrnektedir. Buna mukabil ta
ahhud i~lerinin miinhas1ran Nafia 
Vekaletince icra edilmedigi goz oni.in
de bulundurularak bu memnuiyet 
urnnmi ve millhak blit~eli idare1e1·Je 
Belcdiye ve hususi muhascbelcrde ve 
diger reSini t~ekkilllerdc r,;ah~an bil
umum ien mcmurlarma te~mil edil
mektedir. 
~u kadar var ki, her hangi bir te

~kkiiliin bir ~besinde r,;ah~makta 
olan fen rnemurlar1 vazife gordilkle
ri ~nbeler haric; olmak i.izere diger 
~ubclerin i~tigal l'>ahasma giren i~le
re aid taal1hiidle1i iizerlerine alabile
ceklerdir. 

TUrkiye futbol 
birincisini tayin i~in 

Galatasarayla Demirspor ta
k1mlar1 iki ma~ yapacaklar 

.'\nkara 11 (A.A.) - Beden terbi
yesi genel direktorliiguntin federa.s-
yonlar dairesi ba~kanhgmdan a~agi
dakl not verilntl~tir: 

35 er puanla milll ki.ime ma<;lan 
b~mda kalan Galatasaray ve Demir
spor taklmlanndan hangisinin ~am
piyonluga hak kazandJgrm vesaik ve 
mevzuat iizerinden tedkik etmek i.ize
re bugtin genel direktorli.ik binasm
da toplanan yi.iksek hakem komitesi 
ve futbol teknik heyeti azalarile f ede
rasyonlar dalersi ba~kanmdan miirek
kep heyet vaziyeti inceliyerek gol 
averaj usuliintin rnemleketirnizde sa
reti tatbikine aid olan mevzuatta kaft 
derecede vtizuh bulamadJgmdan bu 
bapta verilen kararda mtindemi~ es
be.b1 mucibe dairesinde, milsavi olan 
bu iki takJnun birisi 23/ 7/ 939 tari
hinde istanbulda Fenerbahc;e stadJn
da ve digeri 30/7/ 939 tarihinde An
karada 19 Mayis stadmda olmak 
ttzere birer def a mac; yapmalanna 
milttefikan karar verini~tir. Karar 
sureti aynca alakadar bb1gelere bil
diriJecektir. 

Sumerbank 
Bugiiniin ihtiya~larma daha 

uygun bir ,ekil verilecek 

Ankara 11 (Telefonla) - Siimer
bank erkam arasmda baz1 degi~iklik
ler yapl1acagmdan bahsediliyor. Di
ger taraftan banka muameleleri ile 
~letme i§lerinin aynlrnas1 suretile 
rnezkfu" bankaya yeni ve bugilniln ih· 
ttyac;lanna daha uygun bir §ekil ve
rilmesi de mukarrerdir. 

iktisad Vekftletince bu rnaksadla ya,.. 
p1lmakta olan tedkikler bittikten son .. 
ra, haz1rlanacak kanun layihas1, ac;1-
llr ~1Jrnaz, Biiyiik Millet :Meclisine 
tevdi olunacakbr. 
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AK~AMDAN AK~AMA 

Taksitle alrf verif 
Bir arka~m dedi kl: 
- l\lemurum. Elime ayda 250 lira 

g~iyor. Fakat geld.iii gibi de gidiyor. 
Nereye biliyor musnn? Taksitlere! .•• 
1nanmazsm; fakat bakikattir: Ayda 
200 liradan fazta taksit veriyorum! 
Bir senelik kira mukavelesinin aybk 
taksitindan b~la ... Radyo taksiti, mo
bilye taksiti, giyecek magazasrmn 
taksiti! Hatta ni~in defter usulii gida 
maddelerini de bu taksitli evsafta say
mamalt? ... Onlann da taksiti!... Ce
mal Nadirin bir kariktiirii vard1: Tak
sit olmazsa ~·nl~1plak, tamtaklr ka· 
hrd1k diye. i~timai hayatumzdaki bir 
hakikatin miikemmel ifadesiydi dog· 
rusu. 

If.¥¥ 

Arkadapm devamla: 
- Bir baloma fena §CY degil gibi ..• 

- dedi. • Zira okuduguma nauran 
Amerikada da ooyleymi~··· Ve taksit 
iktisadi hayatm bir muharriki imi~ .•• 
O olmasa, benim gibi bir memur ii~ 
yiiz lirayi bir araya getirip bir biife 
talamm1 alam1yacak. Taksit sayesin. 
de ahyor; ceste ceste Odi.iyor ... Niyetim 
radyodan ve buz dolabmdan sonra bir 
de otomobil alrnak... Amerikada da 
herkes ooyle yap1yormu~: Para Im 

tak itlere )&tmyonn~... Otomobili
nin senedlerini Odedi mi, o makine
yi satarak daha iyi ve yeni bir marka 
ahyormu~... BOylece ccmiyette bir 
devri daim, ferdlerde bir mal terakii
mu... Modern hayatm icabatmdan 
dogmu~ bir sistem ... Biz de onun da
irei fasidesine dii~tiik... Yuvarlamp 
gidiyoruz ... Fakat unutmamah ki f e· 
na taraflar1 var. 

1(.1(.1(. 

Gene devamla: 
- Fena taraft §Udur: Taksit bizde 

yiizde yirmi be§ derecesinde bir fiat 
tereffiiiinii doguruyor. Elli Iiraltk bir 
bono ahyorsun. Evvela iki bu~uk lira
Y• pe§in olarak elden gelmek icab edi
yor. Demek daha bidayette mah yiiz. 
de ~ fazlasma alm~ bulunuyorsun. 
Bu gibi muameleleri yapan magaza. 
larm mallarile, yapm1yanlann fiatle
rini kontrol ediniz; bir bu~uk lirahk 
standard ve markalt bir mal orada 
yiiz yetmiJ ~ ..• Hatti iki yiiz oldu
guna da tesadiif ettim ... Ya markasiz. 
lar? ... Onlan klyas ediniz .•• Demek ki, 
bu nevi ticaret bazan miirabaha hali
ni ahycr ... 0 tarzda muamele yapan 
magaza ideta fiatini mil§teriye dikte 
ediyor ..• Kurtulam1yorsun bir tilrlil ..• 
Bizim maq ta bOylece 250 den 190 Ji. 
l'aya iniyor... Bunu katiyetle tesbit 
ettim ... 

lio¥¥ 

Fakat arkada§1m yiiksek fiatle mal 
satanlan da tamamile haks1z bulmu
yordu: 

- Ne yap mlar ki, ban insafs1s 
maa§ erbab1 var; maa§m ancak bir 
nisbet dahilinde kesilecegini kanu
nun tesbit etmesinden cesaret alarak, 
kullanm1yacaklar1 ~eyleri de <1battl 
bahk yan gider! 11 usuliinde s0zde sa. 
tin ahyorlar; yok pahasma okutuyor. 
Jar. l\laa§ kesilmelerinde alacakb no
bet beklesin, i~i yoksa... Boyle a§1r1 
bor~Jar yapan iicretlilerin sicillerinde 
hirer kara nokta olsa bari de tiiccar, 
esnaf 'e namu ile tak itlerini odcycn
ler bimaye edilse .•. Ancak o zaman 
tiiccara: «Tak itle ah~ri~ ya}>anla
ra bu kadar fihi~ fiatle mal satma
,.,n ! 11 demek hakk1m kazanabiliriz. 

lio'f.¥ 

Arkada§tm §U noktada 1srar ediyor
du: 

- Vay ambale oglu amableler, vay 
a~1k gdzler vay be!... Koca memle
kette ~alacak ba~ka bir fiey bulama
llllfilar da ... 

~ElliR BA ERLERi 

Paris seyahati 
Valinin Parise 

gidecegi 
dogru degil 

Bir gazcte, Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lutf1 Klrclarm yakmda Pari
se gidecegini yaz1yordu. Mecid1yeko
yil arkasmda yap1lacak bilyilk has
tanenin plamru haz1rlayacak mimar 
B. Valter Paris hastanelerini gonnesl 
ic;in Parise gitmesini doktor Lutfi 
K1rdardan rica etmi~. fakat Vali mei;;· 
guliyetinin fazlallgmdan dolayi Is
tanbuldan aynlamayacagm1 mimara 
soylemi~tir. Bu itibarla Valinm Pa
ris seyahati mevzuubahs degildir. ---
Resmi daire ve miiesseseler 

Barem cedvellerini 
haz1rhyorlar 

Barem kanununa gore, butun res
mi daire ve mtiesseseler kendilerine 
ait Barem cetvellerini tel?rinievvel bl
dayetine kadar Vekalete gtmderecek
ler inden her daire bu hususta haz1r
hga b~lanu~t1r. Bu arada elektdk, 
tramvay, tunel idruesl de bu cetvel
le11 hazrrlayacakbr. 

Slit fabrikas1 
lki lngiliz fir~-;;-Belediye

ye miiracaat etti 
Silt i~leri i~in toplanacak miite

hass1slar komisyonunun raporu he
nuz Vali tarafmdan tetkik edilme
mii;;tir. Belediyenin silt fabnkas1 te
sis edeceg1m nazan dikkate alan bir 
Ing1Hz miltehass1s1 Vali doktor Lutfi 
K1rdan ziyaret etmi~ ve Belediyenin 
sut i~l etTafmda yapmak istedigi te
~ebbil.sler hakktnda izahat alm~t1r. 
Bu zat, yakmda Beled1yeye bir tek
lifte bulunacakt1r. 

Diger bir Ingiliz firmasmdan da 
Belediyeye bir telgraf gelmll?tir. Bu 
f1rma, Istanbulda kurulacak silt fab
rlkas1 i~ile yaklndan alakadar oldu
gunu ve bugilnlerde Londradan tay
yare ile bir miltehass1s gonderilerek 
Belediyeye teklifler yapacagmr bil
dirmi~tir. 

Belediye et nakliyat itleri 
i~in haz1rhk yap1yor 

Btiyuk Millet Meclisince kabul edi
len bir kanuna go1e et nakliyat i~le· 
ri Belediyeye devred1Imi.:;;ti. Bu kanun 
uzerine Belcdiye ~1mdiden hazirllk
lara ba~lam1~tir. Et nakliyat i.:;;Ieri 
simdiye kadar bir ~irket tarafmdan 
idare ediliyordu. 
~1mdi bu kanun uzerine istanbul 

Belediyesi Karaagac; mezbahasmda 
kesilen etleri ya kendi vesaiti ile nak· 
lederek kasaplara tevzi edecek, ya. 
hut da bu j~t bir muteahhide vere
cektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Bu tak it usulti, her halde bir i~

timai mesele halini alm1§t1r. Benim 
gibi ona yakalananlar i~in hayat pa
hahhgm1 doguruyor. ttzerinde duru
Jacak bir mevzudur. iyi ~ekilde me
mur ve i§~i kooperatifleri kurulursa 
bunun yi.ikil ma~ ve iicret erbabmm 
s1rtmdan kalkar. 

cva. Nu> 

Karilerimizin 
mektuplarr 
Heroin iptilas1 

Hahciog-lunda oturan kD.rilnuz B. 
Zlihtu yaziyor: 

«Heroin uzerlnde yap1lan butun 
miicadelelere ra~men bu glbl vakala
rm eksllmedi~l goruluyor. Niifusu
muzun artmas1, sa~lam bunyell blr 
nesll yeti!}mesi ic;in bu mticadelenin 
daha s1k1la1itmlmas1 lii.z1m oldujlu 
kanaatindeyim. Bu zehir kac;akc;llar1 
ve kullamcllan hakkmda konulan 
cezal mlieyy1delerln daha §iddetlen
dlrilmesl mucadeleden ahnacak mus
bet netlce i.tzerinde daha muessir ola
ca~1 muhakkakt.lr.• . .. 

lcra hakimliginin 
tavzihi 

8/7 939 tarlh ve 7438 say1ll gazete
tenlzln ~Ko.rilerimlzin mektuplan• 
sutununda nnmderl<; ve blr bo~anma 
davas1 ve icra palresi ba§llkh yaz1 
okundu: 

Tedklkat ifn lie Ankara dorduncu 
icrn memurlu~unun tfi.llmatma mus
tenld Istnnbul btrlnci lcra memurlu· 
~w1un al~kall do yas1 tesbit ve tedklk 
edUdt. 

Ankara lcrasmm tallmntile l§ goren 
Istanbul birmci lcrn mcmurlu~unun 
muamelesl kanun hukumlerine ve 
temyiz ic;tih:idlnnna uygun olup ha
dlscde yolsuzluk gorulmedl~lnl ve bu 
cevabm saym gazetenizin ayn!. sutu
nuna dercin1 sayg1 ile rlca cderlm. 

I tanbul lcra reisl 
llamdl Tiire 

• 
Bebek - lstinye 

Naf1a Vekaleti Y ollar miidii
rii intaah teftit etti 

Bebek - istinye yolu uzerinde Ru
melihisanndak1 eski bir tekke bina
s1 Evkaf ile Belediye arasmda ~llcan 
ihtilA.ftan dolay1 y1ktmlanuyordu. 

Yap1lan tedkikler neticesinde bu 
binanm tarihi k1ymeti olmad1g1 an
la{illffil~ ve y1kt1nlmasma karar ve
rilmi~tir. 

Bu yol uzerinde Balta Umaru nh· 
tmunm tesviyesi bitmi~tir. Havagaz1 
ve clektrik ~bekeleri de yeni yolun 
icaplarma gore mevkilerine konul
mw;tur. 

Bundan b~ka Emirganda me.,hur 
tarihi yah ve camiyi korumak iizere 
caminin onii bir nhtim ile doldu
rulacakt1r. Nafia Vekaleti kopruler 
ve vollar mtiduru B. Kemal sehnmi-. . 
ze gelmi~ ve Bebek • istinye yolunun 
in~aatm1 tefti~ etmi~tir. 

Belediyenin getirtecegi 
otobiisler 

Belediyenin getirtecegi otobiislerin 
~artnamesi mazotla i~liyen Dizel mo
torti esasma gore hazirlanm1~t1. 

Belediyeye otobiis satmak istiyen 
baz1 firmalar mazot ucuz olmakla 
beraber koku ne~retmek gibi mah· 
zurlari oldugunu halbuki benzinln 
makine ve motorleri bozmad1gm1 ve 
bu suretle amortisman baklrrundan 
daha elverii;;li oldugunu iddia etmi~
lerdir. 

Bu mtiracaat uzerine Vali doktor 
Lutfi K1rdar, ~artnamenin benzinle 

.muteharrlk otobilslerin de miibayaa
sma elveti~li bir ~ekilde tadilini mu
vaf1k gonnii~ ve bu maksatla tram
vay idareslne talimat venni~tir. 

Bczy Amcaya gore! ••• 

•.. Gidip mezarda yatan oUiniin 
a~zmdan altm ~leri ~larl ••• 

... Yahu gidin bir otopOB ~. bir 
Bogazi~i vapurundan radyo 8§lI1D 

da millet dua etsin bel. .• 

• • • 

1mar ''' 
F ra.nsadan bir kac 

miitehassrs 
getirtilecek 

' 

B. Prost, ~ehir naz1m planma ya
p1lacak tatbik planmda ~alI~mak 

uzere Paris mimar meslek mektebi 
idare mtidilrii B. Jan Raper ile aynl 
meslek mektep mezunlarmdan B M. 
Cherir'yi tavsiye etmi~ti. Belediye 
bu iki Frans1z mimanm tetkike ka
rar vermi~tir. Ayni zamanda evvelce 
tavzif edilmi~ rnimar B. Jaberin de 
mukavelesi blr sene miiddetle da):la 
temdlt edilmi~tir. 

Bundan ba~ka kopril, tiinel, rihtun 
in~asmda mutehass1s bir Frans1z 
mi.lhendisi daha getirilecektir. Imar 
planma gore ~ehirde yeniden ac;:1la
cak bah~elerle mevcut bah~elerin te
sis ve tanzlminde ihtisasmdan istifa
de edilmek uzere bir mutehass1s da
ha celbedilmcsi dti~unulmii~ttir. 

B uhususta B. P1·ostun tavsiyesi 
iizerine Paris Beled1ye bah~eleri b~ 
mtihendlsi M. z. Egler, C. Orgesin 
Belcd1yece angaje edilmesi kararla~
tmlm1~tir. ----
Kabata$ iskelesi 

~irketi Hayriye bir benzin 
deposu yapmak iatiyor 

~irketi Hayliye, Kabat~ta yeni bir 
iskele yapt1rmaga karar venni~ ve 
bu iskelenin pl~m evvelce Belediye 
fen heyeti tarafmdan tasdik edil
mi~ti. 

DUn ~irketi Hayrlye belediyeye 
milracaatla Kabat~ta yapacag1 yeni 
iskele i~in bir de benzin deposu in~
sma miisaade isteml~tir. Belediye, 
modern bir aptesane yapmag1 kabul 
ettigi takdirde bu benzin deposunun 
in~asma miisaade edllecegini bildir
ml~tir. $irketi Hayriyenin mtiracaatl 
tetkik edilmek iizere daimi enci.une
ne verilmi~tir. -----

Umumi media aguatoaun 
birinde toplanacak 

Elektrik, tramvay ve tiinelin Bele
diyeye devrl hakk.mdaki kanuna gO
re, bu milesseselerin kadrolarm1 tan
zim ve iki murakip tayin etmek, 
ayni zamanda Belediyeler bankasm
dan almacak be~ milyon lirallk is
tikrazm ka~~1hg1 hakklnda karar 
vermek ilzere umumi meclisin fem
lade toplant1ya ~agnlacagm1 yaz. 
m1:,tik. 

Menlis agustosun birinde tctlmaa 
davet edilecektir. -----
Kad1koy iskcleai civar1nda 

denizde bir ceaed bulundu 
Diin Kachkoy iskelesi civannda de

nizde bir cesed bulunmul?tur. Zab1ta 
cesedi sudan c1kararak adliyeye ma
IUmat verml~ ve tahk1kata gin~il

mi~tir. 

Cesedin, uc gilndenberi ortadan 
kaybolan Yunan tebaasmdan 72 
y~Iannda Haralambo Matyotis 
admdaki bir garsona ait oldu~u tah
min ediliyor. 

Cesed morga kaldmlrru~tir. Zab1ta 
ve aclliye tahkikata devam ediyor . 

• . • Bana bak bay Amca, bu i~ 
cezasi biiytik mildilr dersin? ••• 
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ISTANBUL HAY A Tl 

Bir ifaret ugruna ••• 

Acemicc bak1~anndan, ~ivelerin

den istanbullu olmad1klan anla~b
yordu. ~ekingen tavirlarla etrafi 
gozden g~irerek gazinoya girerken 
yav~ sesle konm;myorlard1: 

- Acaba ~ok pahnh m1 buras1? 
- Yava~ si>yle. Eiraftan duyarlar-

sa ay1p olur. Biz idareli hareket ede
lim de, fiatler pahah ise boguntuya 
gelm.iyelim. 

Garsonun zorlukla kalabahk ara
smda a~t1g1 yere oturdular. Ya~hcas1 
sigaras1m yakt1, garsonun kulngma 
dogru uzand1: 

- Biz ~k oturnuyacag.z. Bir kii· 
~ilk ~~ getir bakabrn. 
J~er yudumda kadehleri ~It.. 

tilar, ~i~de de bir 11'!Y kalmadt. tl'~ii 
de ag1zlanm ~p1rdatarak biribirle
rine bak1yorlard1. Bu defa en ge119" 
leri s0z a~tl: 

- &n bundan hi~ bir ~ey anlama
d1m. iki yudum rak1 di~imin kovu
'runda bile kalmad1. 

- Bir daha nu getirtelim dersin? ... 
- Ne ~1kar camm iki l?~e rala 

J>arasile batacak degiliz )a! .... 
ikinci ~i~ tiikenirken onlann da 

gozler:i domnege ba!ilad1. Bir arahk 
ortada oturan kara b1y1khs1, sahne
den ka~1daki delikanhya harif~e 

i~aret eden hanende kadma bir goz
atarak arkada~lunna dondti: 

- Benim kismetim D!;Ild1. $u sag 
taraftaki bayanla i~i pi~riyoruz. Ba· 
kunz, bana nas1l i~rct cdiyor, giihi
yor ... 

Kadtn, orilann arka tarafmdakl 
masada oturan delikanh ile ~aretle
~iyordu. Berikiler manidar tebessiim· 
Jeri l::endilerine zannederek co~tular. 

- Sade sana degU, bana da giilii· 
yor. 

En ya~tlan kadehteki son yudu
mu da yuvarladtktan sonra agzm1 
~arp1tarak giiliimsedi: 

- ikiniz de aldaruyorsunuz. Ka
dmm goziine dikkat etsenize. 0, sizin 
gibi ddikanhlarla ugra!fBcak soydan 
degil. Olgun adam anyor. Size defil, 
bana cilve yap1yor. 

Hele, kadmm ayakta !fBrb s0yler
ken arkalanndaki delikanhya dofna 
1>w1m1 sallamast ii~iinii birclen eot
turdu. 

- t,te bu ~t bana yapddL 
- Hadi earum. Tam benim g0zii-

miin i~ine baklyordu. 
- Anl~tldt. Biz buradan kolay 

kolay kalkanuyacagn. Hele blr daha 
i~elim. Garson, bize bilyiik bir ~~ 
getir. 

Biiyiik ~i,e de yanyi ge~~ti. D&
likanWardan biri n~ ile gozlerini 
siizdii: 

- i9elim beyahu .. Bu gecenin ~ 
refine bir ~i~. iki ~~ daha i~elirn. 
Masraf ne kadar olursa olsun. icelhn. 
Her zaman istanbula gehniyoruz ya. 
Yann ak!f&m biraz daha ucuz bir 
otele ta~minz. Hele ~imdi keyfi ho•· 
m1yahm. 

i~tiler. Bir ~ret ugruna miitema
diyen i~tiler. Ben ~1karken hat.ii da 
i~iyorlardt. 

Cemal Refik 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eminonii Halkevinin ikmali 
i~in daha 90 bin lira li.z1m 
Eminonil Halkevinin in~aatim ik

mal icin daha 90 bm liraya iht1ya~ 
gorillmil~til. Bu paranm 15 bin liras1 
Belediyece temin edilmi~tir. Milteba.
ki 75 bin lira da Emniyet sand1gm
dan istikraz sureble almacaktir. 

B. A. - Bilyiiktilr amma bunlara 
ceza ile beraber milkafat da vermek 
lbimd1rl... 

- Mil.kAf at nu dedin? ... 
B. A. - Oyle ya, memleketten altm 

~lkma.sma mani oldulart .•• 



Sah fe .f 

Parti miif etli§i diin 
vazif esine ba§ladz 

Partl f stanbu1 miifetti§i B. Tevfik Flkret Sllay, Haydarpqa istasyonunda 
Vall ve istikbal rdenJer arasrnda 

Halk Partisi istanbul mufetti§ligine 
tayin edllen eski Aclliye Vekili B. Tev
fik Fikret S1lay'm diln sabah §ehrimi
ze geldigini yazm1§t1k. 

B. Tevfik Fikret Silay, dun Belediye
ye gelerek Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Liitfi Krrdan ziyaret etmi§ ve sonra ye
ni vazifesine ba§lam1§tir. 

Dun bir mubarririrniz, B. Tevfik 
Fikret Sllay'1 makammda ziyaret et
mi§tir. B. Tevfik: Fikret S1Iay, muhar
ririrnizfn suali ilzerine derni§tir ki: 

- Parti bilyiik kurultaymda tadil 
edilen nizarnnameye tevfikan ve 
genba§kur kararile yirrni kadar Parti 
mtifett~ s~ildi. Ben de istanbula Par
tJ miifetti§i olarak tayin edildirn. Ge
ne genba§kur kararile tesbit edilm~ 
bir talimatname ile burada vazif e 1fa 
edec.egim. Heniiz size bir §ey s0yliye
cek vaziyette degilirn. Arkada§larla 
temas etmedirn.» 

Eilence yerlerinin fiat 
talimatnameleri 

Gazino, lokanta, plaj, bahge gibi 
eglence ve istirahat yerlerindeki fl. 
yat tarifeleri biri fevkalade, digeri 
~ sm1! olmak iizere tanzim ed1lmi~
t1. ikbsad miidiirlilgii taraf mdan 
daimt encilmene verilen talimatna
menin esaslan bu maksad1 temin 
edecek mahiyette gorillmediginden 
mctimen talimatnameyi ikt1sad mii
diirliigune iade etmi~tir. 

ikbsad mildilrlilgii gortilen nok
l&Jllan tamarnlacllktan sonra yeni
den encfunene verecektir. 

Bu takd1rde bu milesseseler, ge~en 
aene tasdik edilen talimatnameyi tat
blk etmekte devam edeceklerdir. 

Maltepede bir kiz kuyuya 
diit tu, bir ren~ber taraf1nda11 

kurtanld1 
Maltepede Cevizlik mevkifnde otu

ran be~ y~annda Suna ismindek:i 
k1z o civarda bir bostan kuyusuna 
dU.m~, bostanda ~ah~an bf r ren~
ber wafmdan kurtanlrn1~tir. 

Suna tedavi altma almm~tir. 

Romanya denizalb gemiai 
dalma tecriibeleri yapacak 
Bir miiddettenberi Hali~te bulunan 

Romanya bancllrah Delfintil denizalti 
gemisJ, bu sabah Adalar a~1klannda 
:muhtellf dalma tecrilbeleri yapacak
tu. Bu tecriibeler yap11Irken mmtaka 
Hman reial mua vini de haZll" buluna
eakfJr. 

Belediyenin bir tahaildari 
kayboldu 

Belediyenfn t;Ji{ili tahslldarlann
dan B. RU.Ul yirmi gfuldenberi kay
boldutundan Jcendisinin meydana 
~mas1 1~in fotograf1 teksir etti
rllerek polise verilmI~tir. 

Partl ilyonkurulu dun haftallk mu
tad toplanbsm1 yaprm§ ve bu toplan
t1ya B. Fikret S1lay da i§tirak etmi§
tir. 

Vilayetlerdekl Parti ba§ltanhklan
nm vaUierden almmaSl hakkmdakl 
gene! sekreterligin tebligi iizerine, is
tanbul Parti b~kanhk vekaleti de Dr. 
Liitfi K1rdar tarafmdan B. ibrahim 
Kemal Baybora'ya tevdi edilmi§ti. Vi
IAyet idare heyeti yakmda yapacag1 
bir toplantida, idare heyetinde mtin-
haller varsa yedekleri davet edecek ve 
yeni bir ba§kan s~ecektir. 

Parti milfetti§i de, Parti te§ekkiil
lerinin daiml faaliyetlerlnin seyrini 
takip edecek ve Parti kongrelerinde 
karar a1tma ahnan dileklerln tahak-
kuku ile Parti genel sekreterliginden 
yap1lacak tebUgat dairesinde ~al1§8-

caktir. 

I Ankara Borsas1 I 
11 Tennaas 939 

Esham Te Tab'filit 
81vu - Erzurum III 19.90 
i§ Bank. hamn., pe§ln 9.-

PARA ve ~EKLER (Kapanlf fiatleri) 

Londra 
New-York 
Paris 
Mlllno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Br\lksel 
A tin a 
Sofya 
Prag 
M¥rld 
VaJ'fOva 
Budape~ 
B\ikre§ 
Bel grad 
Yokohama 
Stokholm 
Moak ova 

1 Sterlin 5.93 
100 Dolar 126.67 
100 Frank 3.355 
100 Llret e.H 
100 Iavl1:re Fr. 28.M25 
100 Florin 87.2525 
100 Ray§mark 50.83 
100 Belga 21.5225 
100 Drahml 1.0825 
100 Leva 1.56 
100 c;okoslovall Kr 4.34 
100 Pezeta. 14.035 
100 Zloti 23.8725 
100 Pengo 24.8425 
100 Ley 0.005 
100 Dmar 2.8925 
100 Yen 3U2 
100 isv~ Fr. 30.555 
100 Ruble 23.9025 

Bu geee 

Nobetfi eczaneler 
Beyotlu ciheti: Ga1atasarayda Ga

latasaray, Tepebqmda KlnyoU, Cilin
hurlyet caddesinde Kurkc;iiyan, Yeni
§ehirde Baronakyan, ~l§llde Halaskflr
gazi caddeslnde Aslm, Necatlbey cad
deslnde Kemal, Sanyer: Asar. 

Istanbul tarafa: Fatlh: Veznecller
de tinlversite, Karagiimriik: Arif, 
Emlnonii : Bah1:ekap1da Agop Minas
yan, Balurkoy: Terzlyan, Atsaray: 
Zlya Nurl, AJemdar: All Riza, IJehre
mlnl: Ahmed Hamdi, Fener: Emllyadi, 
Kumkap1: UJ~Ude Haydar, Kii~iik
pazar: Necatl , Samatya: Kocamusta
fapa1&da Rldvan. 

Kadlkoy: Moda caddesinde Alaad
dln, Pazaryolunda Rlfat Muhtar, U•
ltiidar: iskeleba§mda Merkez, Heybe
llada: Halk, BilyUkada: fillnasl Rlza. 

Ortakoy, Amavutkoy, Bebek, Bey
koz, Pa1&bah1:e, Anadoluhlsan, Ta
rabya, Yenikoy, Emlrgt.n ve Rumeu
hlsanndaki eczaneler her gece a~tu-. 

Istanbul halk1na miijde 
$anl1 ordumuzun kahPaman erleri 

HATAYI 
ifgal ederken .•• 

TUrkc;e sozlU filim 

$/K slnemada 
Muvaff akiyetle devam ediyor 

.I 

' 

Piyasa vaziyeti 
T emmuzun ilk haftaainda 

yap1lan ihracat 
Temmuzun ilk haftasmda ihr~ 

etti~imiz mallann klymeti 358,379 ll
radlr. Bu miktann 296,477 llrahA1 
Almanyaya gonderilmi~tir. Alman
yadan ba~a ge~~n hafta piyasam1z
dan isve~, Polonya, Bel~lka, Rusya 
ttalya ve ingiltere, Mls1r hilkfunetlerl 
de muhtelif mubayaatta bulunm~
larcllr. Almanlann piyasam1zdan fU 
mallan satm ald1klart tesbit edilmt,,. 
Ur: 

Ti!tik, yapak, yiin pa~avra, bal
mumu, deri, misir, mikset (ince ke
pede), ke~ lol1, barsak ve muhtellt 
nebat kokleri. 

Lonc:lra zahire ve hububat piyasa
smdan ~ehrimf zdeki alakadarlara ge
l en haberlere gore, son hafta i~inde 
bu piyasaya hi~bir Tiirk mall gitme
mi~tir. fngiltere hesabma yiiklenen 
baz1 e~ya ve hububatm da ba~ka blr 
mernlekete sevkedildigi anla~1lrn1~br. 
Tahkikat yap1Imaktad1r. Bununla 
beraber ingilizler, muhtelif rnallan
Dll2.a fiyat talep etmi~ler ve I}ilmune
ler istem~lerdir. 

Taleplerin ~oklugu, bu piyasa ile 
yalunda all~ veri~Ierin b~layacagma 
delll olarak kabul edilmektedir. 

Koza mahaulii tamamen 
aabldt 

}:Ju sene ipek kozas1 mahsulil y~ 
olarak tamamen satilml~tir. Bursa 
kozalan 70-75 kuru~ iizerinden top
lanmi~ ve kurutulmak iizere sevator 
makinelerinden gegirilmege ba~lan

m1~br. 
Trakya kozalannm yiizde sekseni

kilosu 58 kuru9tan olmak iizere sa. 
tllm1~1r. Diger yiizde yinni nisbetin
deki kozalar ise heniiz koylil elinde 
bulunrnaktacllr. Bu kozalarm bir kls
m1, yerli sanayiinde kullamlmak, 
diger klsm1 da Avrupaya ihra~ edil
mek ilzere satm almm19t1r. 

Evvelce, Hatay ipek mahsulatmm 
bu sene ~ok iyi oldugunu haber ver
mi~tik. Dun piyasaya gelen haberlere 
gore Hatay ipek kozalan tamamen 
sablm1~ ve stok mal kalmam1~br. 
Zeytinyag1 ve aabun piyaaaai 

Mevsim dolay1sile zeytln yag1 ve 
sabun piyasasmda toptan sat1~Iar 

b~lam1~tir. Sat1Ian rnallarm bir kls
m1 mahaIJi firmalar tarafmdan dev
Iet taahhtitlerinde kullan1lmak iize
re rnilbayaa edilrnektedir. Sabunluk 
zeytln yaglanmn kilosu 37 -38, ye
meklik Ayvallk ve Edremit zeytin
yaglannm kilosu ise 51, 53 kur~tan 
verilmektedir. Halis Ayvahk: sabun
lanmn kilosu 27 ila 29 kuru9 arasm
da tehalilf etmektedir. 

Pirin~ rekol teai ~ok iyi 
Bu sene pirin(; rekoltesi !;Ok iyi 

tahmin edilmektedir. Mersin pirirn;
lerinin kilosu, 21, 22,5 kuru~ arasm
dad1r. Mersln ekstralan ise kilo ba
fma 23 ku~a verilmekte, ve her iki 
cins pirin~ pazarlarmda ehemmiyetli 
sat1~lar yap1Imaktad1r. 

Antakya mall rnakineli pirin~ 24, 
Tosya mall 26, Bombay tohumsuz 
yerli makinelenmi9 olarak Finikede 
istihsal edllen pirin~Jer ise kilo ba
'ma 25-27 ,5 kuru9 klymet bulmak
tadir. Bugiinlerde bilhassa devlet 
taahhiltlerini kar91lamak ilzere ehem
miyetli miktarda pirirn; sablm1~tir. 

Buiday ofiai miiteva1a1tlar-
dan buiday alm1yacak 

Bugday ofisinin ihtiya~ gordtigii 
bugday1 yalmz ve dogrudan dogruya 
mtistahsilden rniibayaa etmesi ve 
mutavaSSltlardan bugday almrna
masi alakadarlara teblig edilmi~tir. 

TIY ATROLAR: 
TVRK REVV OPEREti 
Bu gece: Gedlkpa3a Azak: Bah1:ealnde 

EFENiN A~KI . . . 
EGE TiYATROSU 

Nurl Gen~dur ve arkada§lan 
Bu gece: Narhkap1 ljafak Slnemasmda 

CELLAD KARA MUSTAFA . 
EKTUliRllL• • SADi TEK 

Heybeliada Iskele gazlnosunda. Bu gece: 
~ A M s A It I z I 3 perde. . . . 

§EllZADEBA~I T U R A N 
Gundiiz ve gece 2 fHlm 

A§KTAN DAHA KUVVETLi 
l\lASKELt HAl"Dl.'DLARA KAR~I 

Pazartesl, sah, ~ar§amba bayanlara 5 kuru§ 
Telefon : 22127 . . . 

H A L K TiYATROSU 
J{enan Guler ve arkada§lan 

Bu geee: filenyol AHe Bah~esinde 
BUDAMA BtiYLE BiTl'i 

12 Temmuz 1939 

CT~~!~~J 
Resmi evrakta tahrif at 
·ve sahtekirl1k davas1 
Adliye eskl levaz1m kltlbi, mutemedi lie 

arkadaslann1n muhakemeslne basland1 
Levaz1m kitibi Eminin iddias1na gore hapishane 

i~in kiremit ahnacak diye tahsisat ahnm1~, 
para ba1ka yere sarfedilmi~ 

932 senesinden 937 senesi nihaye
tine kadar gegen miiddet zarfmda 
aclliyede rnuhtelif masraflara muka
bil avans olarak alcllklan paralan 
ihtilas yolile zimmetlerine ge~irmek, 
resmi evrakta tahrifat yaprnak ve 
sahtekarhktan maznun sab1k aclliye 
levazim kitibi Emin, mutemed Asim, 
asliye be~inci ceza mahkemesi kAtibi 
Tevfik, adliye levazun kitibi Fenni, 
lstanbul defterdarllk mubasebesi 
muvakkat sartiyat kitibi Necminin 
mevkufen ve arka~lari levazun kl
tibi ismail, levazun memurlanndan 
Hasan, haplsane hastanesi idare me
muru ~erif ve aclliye emanet katlbi 
Fahrinln gayri mevkuf olarak mu
hakemelerine dtin sabah ag1r ceza 
mahkemesinde b~lanm1~t1r. 

Evrak okununcaya kadar vakit 
ge~mi~ oldugundan muhakernenin 
ogleden sonra devamma kararl~t1. 

Ogleden sonra mevkuf maznunlar
dan adliye levazim kltibi Emin sor
guya gekildi ve hadiseyi ~yle anlattl: 

- Mutemedler bin lira avans al1r
lar ve ellerlnde bin liradan f azla 
avans paras1 bulunmamak lbnn ge
llrdi. Bazan adliyede milstacel bir I~ 
olur, rnesela; bir cilrmu me~huda git
mek leap eder veyahut diger herhan
gi bir acele ii;; i<;in bir paranm sarf1 
leap eder, o zaman beni s1kl~bnrlar 
ve para isterlerdi. Yammda para bu
lunmaz, bu sebeple bil!arz ben de 
yedimdekl iki ytiz lirahk evrakl sar
fiyeyi defterdarllk istanbul muhase-
besi muvakkat sarfiyat katibi Nec
mlye gonderirdim. Mahsup muarne
Iesini o yapacag1 cihetle bu iki yii21 
llranm evrak1 sarfiyesini gortince ba
na iki yilz lira verir ve bu suretle 
mahsup masasma iki yuz liramn 
sarfiyat evrakl yatmlmi~ oldugu hal
de kayden benim zimmetlmde 1200 
lira gori.iniirdil. Mahsup muarnelesi 
neticelenip 200 lira kapatllmcaya 
kadar bende bin liradan f azla goril
niirse de sarfiyat evraklnm 200 liras1 
mahsup masasma verilmi~ oldugu 
i!rin Necminin muvakkat sarfiyat 
masasmda, bende 1200 lira vermi~ 

gibi goriiniirdil.-

Maznun Emin burada 932 senesln
den 937 senesi nihayetine kadar al
dlit avans miktarile geriye kalan 
borcu ve tevdi ettigi sarfiyat evrakl 
etrafmda izahat vererek dedi kl: 

- A vans ilmiihaberleri ile ne ka
dar para almak istersem bunlan is
tedigim rnilddeiumumi muavinine 
irnzalatarak para alabllirdim. Bu se
beple herha.ngl bir mii.ddeiumuml 
muavinine imza ettirdigim miktar
dan f azla para almak maksadile 
avans ilmilhaberine Hive veya ilmii
haberde tahrifler yapmaga liizum 
yoktu. Esasen bu ilave ve tahrif 50-
zii bir isnattan ibarettir. ~ilnkii; 

milddeiumumi muavinlerinin ka~ 

lirahk ve ka~ tane avans ilmiihnbe
rine imza koyduklan haklunda def
terle1i yoktur. BOyle bir defterleri 
yoktur ki, cimzaladlklan ilmiihaber
ler, ~u kadar lirahkt1r ve miltebaklsi 
llAvedir veya iizerlerindeki miktar 

tahrif edilmi~tir.> diyebilsinler. 
Esasen ben aldlgim paramn sarf 

miktarm1 ve elirnde kahp Odedigim 
mutebaki miktarlan g0sterdim. Bu 
sebeple bu tahrif ve f azla almak 
keyfiyetinin neye istinat ettigini bir 
turlii kavrayamacllm. Eger rnuddei
umumi muavinlerinin iddia ettiklerl 
gibi yapm1~ olsaydim zimmetimin de 
o nisbette bir fazlahkla goziikmesi 
Iaz1m gelirdi. Benim bor~lu oldugum 
iddia edilen 17 bin lira tamamile 
mi.iddeiumurni muavinlerinin imza
larile mallyeden avans olarak aldl
gun parad1r. 936 da alb ay i<;inde on 

bin lirallk avans verd1ler. 
Miiddeiumumi muavinleri bunun, 

avans ilmilhaberlerine bir taklm 
ilaveler yap1lmak suretile ve sahte
karhkla almd1gm1 soyliiyorlar. Hal .. 
buki vaziyet boyle degildir. Ehlivu .. 
kuf tarafmdan yapllan tetkikat bi .. 
zim huzurumuzda yap1lmam~t1r. 
Birinci sorgu hakimi miiracaat1m1za 
ragmen bizi; cOdam dard1r>. Sizi ge
tirip gottirmek gil~tilr. Mahkemede 
i~ meydana ~1kar.> diyerek ehlivukuf 
tetkikatmda bulunmaktan me11etti. 

Hazirhk ve sorgu hakimi tahkikat
lar1, vaziyeti oldugu gibi tesbite ya
rayacak ~kilde yap1lmarn1~tir. Sar
fiyat evrakl karara miistenittir. Ka
ran daima milddeiurnumi muavin
leri imza etmi~lerdir. Karars1z hie; 
bir sarfiyat yap1lmam1~tir. Ancak; 
mesela, yap1lacak bir masraf i~in 
tahsisat Iaz1rnd1r, halbuki o fas1l ve 
madde i~in taJ:sisat yoktur. Fakat 
o masra!m yapllrnas1 zarureti de 
vardir. Bu sebeple b~ka bir masraf 
gasterilir ve sarfiyat evrak1 o goote
rilen masra! ilzerinden tanzim olu
nur. Ezciimle hapisaneye kiremit 
masraf1 g0sterilmi~tir. Ve gt1ya kire
mit~i Hasandan senet almm1~tir. 
Halbuki hakikatte bOyle bir i~ mev
vuubahs olmarn1~tir. Hapisaneye ki
remit almmarn1~hr. Her ne kadar 
kirernit almrnak ic;in karar varsa da 
o karar hakikate uygun degildir. 0 
para ile kirernit almrnarn1~, para 
ba~ka ye re sarf edilrni~ olmasma rag
rnen, bana; «karara gore uydur.> 
dediler, ben de uydurdum. 

Ceza kanununun 340 mc1 maddesi
ne nazar-an benim yaptig1m bu hare
ket sahtekarllk mahiyetinde ise bu ' 
husustaki karan verenlerle mil~terek 
hareket etrni~z demektir. Tekrarh
yorum; ba~ka bir rnasraf ic;in Iazim 
olan para tedarik edilmek iizere ki
remit almmasma karar verilmi~ ve 
bu esnada kirerni t almmam1~, ancak 
para kiremit ic;in diye almarak b~ka 
yerlere sarfedihni~tir. Bu sebeple ki
remit allnmaymca tabiatile kiremit
~iden de senet almmam1~ ve giiya 
almmi~ gibi senet yap1lrn1~ ve evra-
ka raptedilmi~tir. Bu muamclede be
nim hareketim sahtekarllk mahiye
tinde takibat1 istilzam ediyorsa ii;;in 
mahiyetini bilerek kiremit almma
sma karar verenler de takibata rna
ruz bulunmal1d1rlar. 

Bu para ile kirernit almrnas1 Jhti
mali de yoktu. <;ilnkti; hapisane bl
nas1 y11ulacakt1. Binaenaleyh kiremi
de ihtiya~ yoktu. 

Hulasa; iddia olunan mahsup il
milhaberi sahtekarhklan hep dedi
gim ~ekilde fas1l ve maddesine uy
durulmak i~in verilen kararlarla ya
p1ln11~br ve bu, bir tek muameleden 
1baret degildir. Daha ooyle bir~ok 

muamele anlatabilirim. On yedi ay
danberi sahtek8.rllktan maznuneii 
mevkuf bulunuyorum. Ben bu i~ten 
suglu gorillilyorum da, karan veren 
diger alakadar nic;in mesul olrnuyor
lar? Kanunda boyle istisnai muamo
leye cevaz var m1dir? 

Maznun, ilmiihaber imzas1 sal8.hl.c 
yeti etrafindaki reisin suallerine iza. 
hat vererek dedi ki: 

- Maliye, milddeiumumlllkten bu 
Imza: bahsinde salahiyetli olanlann 
kimler oldugunu sordu. Buna kar~ 
da miiddeiumumilik, butiin muavin
Ierin salahiyetli olduklanm cevaben 
bildirdi. Ger~i bu tahkikatta mild .. 
deiumumi muavinleri ilmiihaberler .. 
deki imzalanm inkir etmi~lerse d• 
imzalar kendilerinind1r. 

Bundan soma diger maznunlarin 
sorgulan yap1lm1~ ve muhakeme ba:r 
ka giine bualulm1~ti.r. 



POLiTiKA ___ _ 
Bel~ika ve Hollanda-

Bel~ilm hlikdm•ti, k•ndi hava k~.~.uu~~~~~~cl 111- Lehistana yard1m Balt1k deni -
donilmii miinasebetile Briikselde tertip ettigi beynelmilel askeri tayyare top. 
lanmasma ingiltcrc vc Fransa ile birlikte Almanyayi da davet et~tir. • d k I b • 1 • • ? 

. Almany~, llava ~iiste§an ~en.era~ l\lilch ile dokuz tayyareden milrekkep ZID en gerere yap1 a I Ir m1 
b1r hava fdosunu gond~. lngiltere bir rnare§ahnt ve Fransa da Bava . 'Y • 
Erkimharbiye.'ii reisini memur eylemqt.ir. 

Brti.kscldc bu mcrasim yapilirkcn, Bel~ikamn §imal ko~usu Bollindayt 
Almanya :iktisad Nazin B. Funk ziyaret e~. Alman iktisad Nazm, Fe
leme.uk iktisad \"e MiistemlekAt Nazi.rlarile milzake.relerde bulunm~tur. 

Feltmengin §arki Bind mastemlekesi kau~u.k ve emsali ham madde ci· 
hetinden ingilterenin Malaka ve mndistan milstemlekelerinden sonra diinya. 
run en zengin iilkesi oldugundan, Almanyamn yalruz Bollandarun Avrupa 
topraklannda yeti§en silt istihsalatmdan degll, ayni zamanda tiikenmei 
ham menablinden de istlfade etmek is1edigi anl~yor. 

Ilollanda hfikfuneti, Moskovadaki miizakerelerde kendisine teminat ve
rilmesl mevzuubahis edildigini oi'renmesi iizerine, bu gibi tem.inat1 kabul 
edemiyecegini Londra ve Paris sefirlerile haber verm~ti. Hali hilz1rda Hol· 
lindada Kabine bubram varchr. Fakat bu hal, i~timai meselelerden ileri gel. 
~. Harlci siyasette biitiln partiler miittehld bulunuyor. 

Satye binas1 tahkikab 
Ankaradan beklenen istinabe 

evrak1 dun gelmedi 
Diin de dordilncil sorgu hft.kimligi 

Satye yolsuzlugu tahkikatma devam 
etmi§tir. Ankaradan beklenen istina
be evrakl diln gelmemi§tir. 

Dig'er taraftan milddeiumumilik te 
B. Refi Bayar tarafmdan B. At1f 
Odill'e hakla siikO.t olarak gonderildi
gi iddia olunan dort bin lira meselesl 
etrafmda tahkikata giri§mi§tir. 

Satye i§l yolsuzlugtle alAkadar 
maznunlann tevkiflerinden bir gtin 
evvel, bu dort bin lira bir zarf ic;inde 
avukat B. Atifa verilmek uzer~ B. Ma.. 
lik tarafmdan avu.kat B. Ekrem ilha
miye gonderilmi~tir. Paranm ni~in 
gonderildiginl bilmiyen B. Ekrem il
hami de, tahkikat son sa!haya gelince 
dort bin liray:i miiddeiumumilige tes. 
lim etmi§tir. 

Bu dort bin lira meselesi etrafmda 
mevkuf maznunlar ayn ayn ifadeler 
vennektedirler. Bunlardan Malik Odill 
bu paramn B. Refi Bayar tarafmdan 
hakkl siikut olarak avukat Atl!a gon
derlldigi iddiasmda ISrar etmekte, avu
kat Atlf ise, bOyle bir §eyden haberi 
olmadlguu 80ylemektedir. 

DOrdiincii sorgu hakimligi, i!adeler 
arasmdaki bu ba§kaltg. diizeltmek 
i~in tahkikab geni§let'Uliitir. 

Satye itinin hukuki aafha11 
Yolsuzluk etra!mda cezai tahkikat 

ba§IS\!l.g1 mrada, Denizbank idaresi 
asllye birinci tlcaret mahkemesine 
miiracaatle Satye binasmm, eski De
nizbank funir vc mernurlan tarafm. 
dan kanuna uym1yacak §ekilde satm 
almdlguu ileri surcrek, Satye (lirketi
nin paray:i iade etmesi ic;in bir dava 
ac;ml§t1. Bu dAvarun tahkikat safhast 
da ikmal edilmi§ ve birinci ticaret 
mahkemesi dun ddvarun riiyetine 
bR§larn1§tJ.r. 

Evvelce Denizbank tarafmdan ac;1-
1an bu dlvada, vekilleri Denizbankt 
temsil ederlerken, ~imdi Denizbank 
Limanlar umum miidilrliigilne kalbe
dildigi clhetle dilnkii celsede eski De. 
nizbank vekili, davamn Limanlar 
umum miidilrlilgiinii temsll ettigini 
bildinni§ ve vekftletnamesini vermi§· 
tir. 

Buna kar§I Satye §irketlnin vekil
leri, bu davarun Denizbank tarafm. 
dan nc;1lllll§ oldu~unu ve Limanlar 
umum mildiirlilgil vekilinin dilvay1 
ta.kibe salahiyetl olmad1g1ru ilerl stir. 
mil§lcrdir. 

Evrakm tedkiki ic;in muhakeme 
ba§ka gilne b1rakllm1§tir. 

ANSIKLOPEDisi) 
FEMINiZM 

Yugoslavyada e:Mutfa~a avdeb ismlle 
femlnlzm aleyhdan blr cemlyetin ~ekkW 
eW#ini pzetemiz diinku numasmda ra
Z1¥ordu. 

Bu kelime lfitlnce cklldm11 m(lnam.n1 ifa· 
de eden demlna• da.n gellr. 

Femlnizm !izlyoloJlde, bir erketin bede
nen ve ruhan kadm evsaf1 1fade etmesi· 
dlr. Fakat turkcemtzde a81l sosyolojldekt 
manasi kullanlllr: tKadmlan iCtimai, ik
tl.sa.dl ve s1yll81 sahalnrda erkeklerle ef 
yapmatt 1stlhdaC eden cereynn» demektlr. . .. 

Feminist ha.reketlere her devirde ve 
her cemiyette ~tlr dense hat.a 
olmaz. Fakat asil femtnt.zm. fiklr olarak, 
on seldzlnci amr fllozonanmn ve miinev
ver kadmlannm dimallanndan dotdu ve 
l"ranslZ 1nk11Abmda revac buldu. 

1791 de Olympe de Ctougea me1hur 
cKadm. ve vatandn§ hukuku beyanname
st. lslmll esertn1 ne1rett1. inlallpc1 Saint -
Simon ve Fourrler'nln taraftarlan, kachn 
lturtul~unu slyaai programlarmm hirer 
maddcsi hallnde zlk.rettller. 1848 vakayU 
esna.smda kiiciik kticuk kadlil gruplan bu 
fiklrleri taha.tkuk ettlrme~e cabalnd1laii. 
1849 lnWlab&tm& bit kadm kendinl nam
zed ltoydu. 

Fransadakl ficilncii Ciimhurlyet esna.
smda <la bu mevzu tckrar yenllendl. Blr 
cok seferler, k.adma lnt.thap hakkl vertl
mesi 1¢n, Fran8ada tanunlai: tekllf ve 
rcddolundu. 

Femtntzmtn ya.va,o yUrildil~ii blr Avrupa 
memlelcetme mlsal olarak yukanda. Fran
GYI gO.sterdlk. On dokuzuncu ve yinnlncl 
asirlardn. di~er blr cok memleketlerde fe
m1nizm galebe cnlmlftu'~ isv~te 1862 den
be.rl kadmlar beledlye 1ntlhabatma. ve 1919 
~anberl um.uml 1ntihn:ba.tn karl§ablldller. 
1ngllterede 1869 dn bclediye ve 1918 do 
slynset sahasmda seclm hakkma kavuo
tula.r. Fakat buna. blr cok milcadelele11 ne
tlcesl mu.vuffa.k oldula.r. BUfraJetlerin car
pJ.§mala.n ylrmincl asnn J>avlangicmda 
Md blr fekll aliru§tl. Amerlk&da 1920 ee
tteslnde kadm 1ntlhab1 federal kanun ha.-

line sokuldu. Daha enel Blrletlk Ciimhu
riyetlerin bazi devletleri bu hakkt kendlli
itlnden tanum§fi. Avstralasi'de (yant Yenl 
Zelandada 1899 da ve Avustralyada 1908 
de) kaclmlar hemen miicadeleslz olarak 
siyasl haklanna. nall oldular. Flnlandiya
da 1907 de, Norvecte 1908 de femlnlzm za
fer kazand1. 

Harpten sonra. Avrupanm bir cok dev
letleri ka~in•ann hukukunu tnmdt. Al
manya, mulga 9ekoslovnkya ve Avusturya, 
1918 de; Hollanda 1919 da: Belcika 1920 
de; Rusya 1917 d~; Polonya 1918 de; Da
nimark.a 1915 de, Irland.a 1918 de. Bugiin
kti giinde Avrupa mllletlerinln kahlr blr 
ekserlycti !emln~ esaslann1 kabul et
ml§Ierdir. Iktisad1 sahada da b57ledlr. Ka
dmlar hemen her yerde her me&ekte ~
Ittablliyorlar. Bahusus Amerikada, Avus
turyada. 1kl clnsiyctln ~all§ma hiirriyctt 
kati milsavattadtr. Yalmz mlhver devlet-
leri bu hususta blr rlca.tte bulumnak iste
dllerse de - nazarlye noktasmdan bu lr
tlca.1 tatblk etmekle beraber - tatblkatta 
muvnffak olamadllar. Onlarda kadin ~a
htmaktadlr. 

Bazi memleketlerde k.adm hukukan ko
caama tA.bldlr. Halbuki ingilterede, Rus
yada, Kanadada., Avustralyada, Qlmall 
Amerlkada kan koca. hukulrunda tam 
m\isa.vat rnevcuttur. Buralann kanunlan 
ltadmlann kocalanna 1taa.tlerini §a.rt ko§
maz. . . . . 

Ciimhuriyet devrinden cvvel Ti.irk knd1-
n1 1ctlma.l miisa.vnts1zhklan yenmek lcln 
cok cnbn.hyordu. Blzdc bu fark cldden feel 
surette kadm aleyhlne ldL Cilmhurlyet 
reJlml klsa blr zamanda. nnnelcrimlzln, 
hem§irelerlmizln, zevcelerlmlzin, ktzlan
nuzm but.fin i~lmnl, slya.sl ve tktlsadt m1i-
sava.tm1 tamd1. Tiirk kadlnl mebus, dok
tor, muharrir, i§Cl, h\ildsa. hervcy ola.blll
:yor; oluyor. Ancak blzim kanunlannuzda. 
&, be§eriyctln ekseriyetl glbf lzdlvaota 
lcadlll erltettn• baSl nolttala.rda tAb1 lllP 
lir. 

Danimarka onlerindeki bogazlare Baltrk denizine ve 
hakim olmadrkca buna imkan goriilemez 

Cihan harbi sonunda istiklalfne 
kavu~n Lehistan bir koridorla Bal
tik denizine ~1karak bu denizdeki 
Danzig limanma yerle~mi~ ve sonra
dan Danzigin yaklllmda Gdinya lima. 
rum tesls ederek burada bir de harp 
limaru yapm1~tir. Lehistamn bugiln 
Baltlk denizinde 60 kilometrelik bir 
sahili bulunmaktad1r. Bu suretle de
nizle am.kn ve rab1ta temin eden Le
histan, Almanyanm :;;arki Prusya 
eyaletinl tecrid etrni~tir. Qekoslivak
yay:i ~gal ettikten sonra Almanle.nn 
ilk hedeti Danzig olm~ ve bu §ehri 
Lehlilcrden istemi~lerdir. Lehliler 
Danzlgin kendileri ic;in hayatt blr 
ehemmiyeti oldugunu ileri surerek 
cebren i~gale kalku,;1ld1g1 takdirde 
mukabele goreceklerini Almanlara 
bildirm~ler ve ayni zamanda ingil
tere ile uyu~arak yardlm temln et
mi~lerdir. 

Son gilnlerde Avrupa. siyast taall
yetinin merkezi s1kleti Danzig olmuf, 
bir taraftan naziler bu §ehri !§gale 
haz1rlamrken diger taraftan Lehls· 
tan kendi kuvvetine ve ingiltere ile 
Fransanm katt olan maddi ve ma. 
nevi yard1mma giivenm11tir. 

U!ukta gittik~e kararmakta 
olan tehlike bulutlan nihayet bir 
harp afetine sebebiyet verdigi takdir
dc inglli ve FrD.llSlz kuvvetlerinin Le
histana yardmu acaba ne tarzda vu
kubulacaktir? Bu sual Lehistamn 
ingiltere lie anl~masmclRnberi zi
hinleri kurcalama.kta olduguna ~iip
he yoktur. Filhakika tehlikeye ma
ruz bir dosta yap1lacak yarchm en 
k1sa yoldan sliratle vukubulw·sa fay· 
dall olabillr. Lehistanm miittefiklerl
le suun olmadtkta.n ba~ka dogrudan 
dogruya blr ac;1k deniz muvasala yo
lu da bulunmama.ktad1r. Binaena
leyh miltteflkletin Lehistana yapa· 
caklan askP.rl yardtm icin ilk vehle
de deniz nakliyati hatira gelir. Bu 
nakliyatm gilzergah1 $lmal denizi 
ile Bnltik denizidir. Haritaya gozata
cak olursak ingiltere ve Fransadan 
deniz yollle Lehistana gitmek i<;:in f?i· 
mal denizini gec;tikten sonra Dani· 
marka lle iskandinavya arasmda bir 
kac bogaza raslamr. Bunlardan 
Skajerak ve Kategat denilen ilk ikisi 
35 - 40 mil geni~iginde oldugu halde 
Balt1k denizine girl§ ge~idlerl olan 
Sund ve Belt, be~ ve on mil arzmda 
olduk~ dar bot<tzlard1r. Skajerak ile 
tngiltere ve Fransamn en yakm 
limanlan arasmdaki mesafe 400 - 450 
mil olup Skajerakla Danzig aras1 380 
mlldir. 

ingilterc veya Fmnsadan nakliye 
gemilerlne yi.iklenen kuvvetleri do
nanma himayesinde bu bogazlardan 
gec;irerek salimcn Lehistan sahiline 
gotiirmek harp ic;inde mumkiln mii
diir. Ge~i 800 mil tutan bu yolu 20 
mil sii.ratindeki bir nakliye gemist 
sulh zamarunda 40 saatte kateder. 
Fakat harp blr ~Ok surprizlerle dolu 
anormal vaziyetler mecmuas1d1r. Fil
hakika bu nakllye kafilesini Skaje
rak bogazma kadar donanma hima
yesile s1kl bir enmiyet altmda ~imal 
denizinden ge~irmek miimkiindiir. 
Qiinkii a~Ik denizde bugiinkii zaytf 
Alman donanmas1 nakliye kafllesinl 
hlmaye edecek kuvvetli ingiliz donan
masuun ka~1sma c1kamaz. Denizal
t1larla ka!ilenin seytr ve harekA.tma 
mfl.ni olmak keyflyeti ise ancak blr 
taclz mahiyetinden ileri gec;emez. 
Tayyarelerin ac1k denizde kafileye 
hiicumu da tam blr muvaffaloyet 
vadedemcz. Nakllye kafilesi Skaje
rak bogazma gelince ~ deg~ir. Harp 
ba.,iar ba.,Iama.z Baltlk denizlnin ka,.. 
p1siru te~ eden bu bo~azi Alman,. 
lar tayya.relerle dal.tnt ola.rak have,. 
clan kefll ve tarassud edeceklerdh'. 
Skajerak bokazmdan sonra nakliye 

• 

-
Balhk denizinl n bogazlan gosterir harita 

. 
kafilesi gititk~e darla~n Kategat bo
gazma dahil olacak ve burada 110 
milik bir mesafe katederek ya Sund 
ve yahut Belt bogazmdan birtni ter· 
cih edecektir. Bu ge~idler digerleri
ne nisbetle daha darchr. (Fenerbah
~e ile Kmaliada aras1 kadar) . f?imal 
denlzlnden Balt1ga giden bu bogaz. 
lar yolu bltaraf Danimarka ve iskan· 
dinavya hilkO.metlerlnin kara sula.
nndand1r. Harbin ilanile beraber 
Almanlar Danimarka ve iskandivya. 
hiiktlmetlerinden mezktlr bogazlann 
miittefik devletler askeri nakliyab
na kapatilmasrm istiyecekler ve bel
ki de kendileri kapatmaga ~ebbi.is 
edeceklerdir. Binaenaleyh bu gecid· 
lerde mayin tehlikesinden ba¥a seri 
hilcum botlan, denizaltl gemileri ve 
tayyareler icrayi faaliyet cdecck ve 
her ikl sahile toplar tabiye edlleme
dfgi takdirde bogazlarm a~mda Al
man donanmasmdan tefrik edilen 
harp gemilerinin ag1r toplarile nakll
ye kafilesinin mururuna miimanaat 
edilecektir. 

Bogazlar "mmtakas1 Alman erazlsl 
olmamasma ragmen bu tarzda yap1-
lacak bir n1tidaf aa ka.1918mda nakll
ye kafilesi ilerliyemez. Alelhussu bu 
dar rmntakaya SikI~n kafile seyir ve 
manevra kabiliyetini kaybeder. KA· 
filenin bu rmntakadan gece geclril
mesi daha tehlikeli olur. Bugiinldl 
seri k~if ve istihbarat daha nakliye 
kafilesl i?imal denizine ac1hrken isti
kametini kestlrecektir. Alman erkft.· 
ru harbiyesi Balt1k yolundan Lchis
tana. nakliyat yap1lacagrm dtii;;iine
rek bitaraf memleketlerin milrakabe
si altmdaki mevzuu bahis bogazlan 
1ngilizlere kapt1rmamak icin Dani
markanm bitarafhgiru tarumaks1zm 
bunlan ii,gal edecektir. Bu ta.kdirde 
miidafaa yalruz denlzden degil, kara
dan da ag1r toplarla takviye edilecek 
ve miittefildn donanmalanna Bal
bga ginnek umidi kalnuyacakt1r. 
Almanlann Kiel iissubahrlsi bum.ya 
ancak 70 - 80 mil (istanbuldan Ban
dmnaya kadar) mesafede oldugun
dan Sund ve Belt bogazlanm Celik 
mAnia aglarile kapamak f~i de ktsa 
zamanda yaptlabilir. 

Harb! umumid.e Alma.nlar Balt1k 
bogazla.rmdan g~mek istiyen bUO.
mum tlca.ret gemilerlni muayene ct
meden gec;irmemi~ler ve bu maksad
la bo~az ag.ilarma ka.ra.kol gemilerl 
koyml.l.flardt. Bu sebepten o zaman 
ingilterenin Rusyaya yardtnu Baltlk 
dcntzinden gec;erek yap1larnarru~, ~i
mal buz denizindeki Arkanjel llma
nmdan yap1lmak mecbwiyetl hastl 
olmu~u. Ha.ttft. inglllz Harbiyc Nazi
n Lord Kl~neri Rusyaya gotilrmekte 
olan Ham!~ytr kruva.zOrii Arkan
)ele giderken bir Alman. denizalti ge
misl tarafllldan torplllenerek ba.tinl
IDlf ve Nazir da telet olm~tu. 

tngUterenin Danimarka ile UY11f8.-

rak ve yahut Da.nimarkayi askerl i~· 
gal altma alarak bogazlan elinc ge
c;irmesi de mevzuu bahsolamaz. c;un .. 
kii boyle bir hal Danimarkarun da.. 
ha evvel Alman ordulari tarafmdan 
isttrn.sne netlcelenir. Harp malzemesi 
ve asker ta§lmak igin denizalt1 ge
mileri i~e yaramazlar. Bu sm1f gemi
lerle ufak mikyasta nakliyat yapmak 
mfunkiin olsa bile &kl tarassud al
tmdaki bogazlardan bunlann ger;me
si ancak ~ansa bagh knhr. 

Diger taraftan Lehistanm elindeki 
bir kac muhriple denizalti vc hiicum 
botlan hie; ~phe yoktur ki Alman 
deniz kuvvetlerini Baltik bogazmdan 
tardemezler. Belkl bir ka~ ingiliz 
denizalti gemisi bogazlardan dil~mn
na goriinmeden Balt1ga girerek kti
cilk Leh filosuna iltihak edebilir. 
Fakat Balttga Alman donanmasma 
faik blr donanma glrmedikce Baltik 
.hft.kimiyeti Almanle.rm ellnden ah· 
namaz. Bittabi Lehistana yard1m 
maksadile inglliz. donanma& Baltik 
hftkimiyeti icirl sergi.ize~te atJ.lamaz. 
<;iinkil Lehistana yap1lacak askerl 
yard1m yolu Tiirkiyenin cihan sulhil
nil koruyan tarafta mevki alrnasile 
temln edilm~ir. Boyle bir yard1m 
lc;in deniz yolu Qanakkale ve istan
bul bogazla.llndan gecer. f?ayet Le
bistanm yardmuna ko~mak icin bu 
yol tercih edllmezse ingiliz ve Fran
SlZ miistemleke ordulan Basra, Irak 
ve Anadolu tizerinden Haydarpa§aya 
ve buradan Karadeniz tarlkile Ro
manyaya ge~lrilmek suretilc tahak
kuk edebillr. 

Miistakbel harpte Balt1k denizi gc
cen umumi harpte oldugu gibi tall 
bir ha.rek!t sahas1 olarak kalac1kt1r. 

A. B • 

Bir heroin miiptelas1 evinde 
olii bulundu 

Kas1mp~da Kulaks1z mahallesin· 
de oturan Kenan admda biri evin
de olii olarak bulunm~tur. Yap1lan 
tahkikatta bu adamm heroin milp· 
te1As1 oldugu ve bu yi.izden birkac de.
fa hastaneye girip ~kt1g1 anl~1l
~tir. 

Adliye doktoru B. Enver Karan 
diin cesed.1 muayene ve zehirlenerek 
oldugunil tesbit etmi~tir. Kenarun 
yine heroin veya afyon tcerek zehir
lencllgi tahmin ecllliyor. Bu cihetin 
tesbiti icin otopsi yapllmak ilzere 
cesed morga kaldrrtlarak tahkika ta 
girl¢lml~tir. -----

Bir tramvay bir ~ocuga 
~arparak yaralad1 

Vatman Mchmedin idaresindekl 
tramvay Pangalt1 caddesinde Mcr
tan admda dokuz y~nda bir cocu.
ga carparak b~mdan yaralrum~tir. 

Qocuk hastaneye kaldmlnui;i, kaza 
etrafmda tahkikata ~lanllU.ftll'. 
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18 TamListe • 
Tayyare piyangosu ~ekildi 

Bugiinkii f ekilif te kazanan numaralarz yazzyoruz 

50000 
Lira kazanan numara 

--------
6217 

11600 
36733 
35456 
10651 
32530 
33692 

34874 
20056 

26915 
11814 
17176 
4172 

25243 
27655 

6895 
30554 
30638 
24819 

30363 
2425 

17572 
21555 

33968 
24288 

17775 
23348 

24160 
10826 
16666 
16171 

4744 
15303 

2425 
26235 
16617 
28493 

523 
21455 

14677 
15961 

37968 
29102 

28358 11185 

Bu numaramn son iki rakam1 Ue 20241 
nihayet bulan biletJer. 1/10 hesabile 33401 
ik.i lira amorti kazanm1~lardlr. 

4841 
29407 

35761 23409 

50 lira kazananlar 

21300 878.1 
10125 7275 

32375 
19736 11928 

28622 
39561 8164 
26667 20562 

26098 
20715 31633 

22351 
1856 
14567 

6170 
18994 
9927 

30084 
3490 

13222 
23415 
39884 

7272 
26342 
29564 

15624 

2407 
39495 
35213 
13288 
19139 
6207 

28534 
35343 
11744 
19913 
30158 
7717 

14322 
1482 

1s·ooo 
Lira kazanan numara 

Bu numararun son iki rakam1 ile 
nihayet buJan biletler, 1/ 10 hesabile 
i.ki Jira amorti kazamru~Ja.rdlr. 

12000 
Lira kazanan numara 

15733 
10000 

Lira kaz.anan numara 

4768 
1000 

Lira kazananlar 

3989 18996 
27862 

500 
Lira k:azananlar 

1891 
33241 
15043 
5571 

27665 
23306 
23107 
38157 
30996 
25383 

1
31005 
17263 
29717 
18380 
21201 
4642 
8839 
2399 

21316 
12056 
4938 

20497 
17227 
39290 

9454 
23170 
7549 

10130 
2607 

17354 
201 

38574 
7105 

34546 
22081 
19172 
14983 

&5992 
18849 
38126 

37369 18899 1349 
31074 
6243 

30187 

21398 23807 
11139 26773 

1816 

19931 10754 
l,,1754 
19914 

2517 39599 

26511 
1478 

26684 
8933 
7879 

12252 
16042 
5113 

14211 
34979 
35311 

3059 

34810 
3388 

11536 
37171 

783 
29676 

1772 
36072 
8060 

20435 
10943 
39201 

1373 
34200 
32862 
13371 
31136 

730 
30557 
32856 
7835 

18781 
14858 
28381 

27823 
22995 

4936 
33669 
29844 
27050 
37604 
32625 
33596 
39930 
7402 

23400 

22638 
13486 
2161 
2157 

21972 
1997 

29926 
17093 
9071 

29446 
19251 
37866 

2664 
23776 
8854 

17179 
2082 

27825 
27506 
25513 
17994 
17178 
29379 
22206 

22727 20345 

1770 
6450 

14160 
18096 
20329 
7694 

21314 
10070 
8161 
8303 
9316 

30566 

1047 
2779 

12711 
21732 
33832 

30443 
11998 
20326 
26817 
12453 

22810 
21542 
10072 
19693 
34971 
31493 

23421 
32350 
18936 
23372 
33495 
16955 

30 lira kazananlar 
33539 31492 38080 

18904 34456 
14285 36721 
16803 16985 
37776 5812 
36940 1935 
25579 24358 
23237 38271 
9264 38570 

17195 26897 
29995 13087 
2074 20582 

13562131789 
2470 

39718 25559 
17374 14857 
11297 37423 
26473 3424 

20579 
2586 2058 

21906 18812 
14167 6707 
37686 10012 
37106 27774 

8239 
28284 12638 

781 32973 

4540 
8332 

22186 
30792 
21378 
2265 

14117 
1994 

23573 
31431 
13604 
21383 

1563 
20335 
12285 

417 
18625 
32685 
17469 
29912 
25016 
29114 

8674 
31515 
25261 
17188 
772Q 

15931 
6278 

. 15847 
24714 
26839 
22271 
17301 
20225 
5309 

35714 
20713 
27290 
39276 
13064 
34455 
10531 
3324 
8743 

11697 
29842 

19781 
18912 
24589 
24083 
12749 

7468 
27306 
31655 

20224 
4270 

18110 

4536 
19532 
24155 

18377 
29053 
10361 

668 
37632 
32518 
10104 
12659 
25068 

30016 
2608 
1368 
8846 

32111 
39796 
13159 

19514 
20342 
30056 

31424 
38119 
17401 

30603 
16680 
20532 
30522 
37361 
2899 

33792 
17892 
35614 

17972 
5858 

29598 
21382 

10000 Liral1k 
mukafat 

5013 
21321 

9067 
27540 
22822 
25689 

19996 

20000 Lirahk mUkafat 
En son ~ekilen ve lurk ki~l arasmda 

taksim ediJen 20 bin lirabk miikfilah 
a~gidaki numaralar kazanmustir: 

15522 
20389 

8952 
14982 
9089 

34215 
13660 
15063 

200 lira kazananlar 
8970 14077 12358 

12278 5520 34497 

12553 
28582 
12290 

8865 
2520 

100 lira 

8427 
6571 

11178 
17350 
14378 

17320 
3666 

25864 

8937 

29440 
11921 

'7413 35749 
14562 29800 

36069 
1577 13704 

24252 25785 
5220 36524 

1344 
35195 
18519 

28583 39031 8025 
34013 2093 8748 
29742 30475 2593 
12768 26515 10624 

7020 29472 3809 

25835 
9327 

26647 
33374 
34174 

18746 
5054 

21548 
29727 
9786 
9093 

19606 

19610 
2422 

12734 
32614 
21628 
32119 

798 
10902 

16290 13198 
6430 35993 

36651 1635 
28378 28481 
8615 18713 

19776 22883 

7680 
10256 
35211 
24098 

7595 
18824 
35604 . 
29584 

30058 
11253 
12084 
18494 
38814 
21427 
37391 
30123 

11507 
17370 
23969 
17137 
33080 

2378 
1166 
6505 

35016 
22637 
22026 
12529 
23693 
12317 
2253 

19405 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --

16783 
14937 
16788 
16654 
30399 

Y eni Jandarma kumandan1 
ite ba1lad1 

istanbul vilayeti jandarma ku
mandanllgma tayin edilen yarbay 
B. Ziya DemJr Valiyi ziyaret ederek 
yeni vazifesi etrafmda talimat al
m1~tir: 

kazananlar 37218 3459 
2523 
9404 

23751 
27071 

38390 
14589 

29743 27048 13287 2696 2503 
3645 

5040 
17939 4089 8844 33215 16001 

T efrika No. 5 

SEViLEN KADIN 
Buyiik macera romanr 

- Rengi soluk<;ayd1; daglara, ta§
Jara hasta bir hali vard1 ... Allaha ema
net. .. 

- Evet ... Hasta ... Sebebi de ne, bili
yor musun? 

ihtiyar kadm bu soyliyecegi sozler
den dolayi 1zt1rap <;ekiyormu~ gibi te
reddtid etti. Buru~uk yanaklan hafif
~e k1zard1. Ve bir hamlede derdini dok
til : 

- Sen yabanc1 degilsin... Ba§1m1z
da biiytik bir felaket var ... Kii~ilk ha
mmefendi blr kazaya ugrad.J... Mcr
hum halasmm kfihyasmm oglu yok 
mu ... Hani, Cemil ... O ~apkm oglan ... 
Necilecegimi kandmm~ ... ~imdi i§ i~ 
ten gec;ti... Bir ~ocuk diinyaya gele
cek. 

Bu urrulmadik haberi duyan Bay
ram agmn gozleri taassupla a~1ld1. 
Btiy~k bir hayrete dti~mil§ oldugu bel
!iydi. Harumefendi oevam etti: 

- i§te bu felflketi gizlemek uzere 
buraya geldim. Sana gilveniyorum. 
Buraclaki adamJann duymamasm1 k-

Nakleden : ( Va · Ku ) 
min et. Civarda tamd.Jgm itimad edi
lir bir doktor var mi? 

- Var, efendim ... Kadri Ahr.1ed 
bey ... 

- Agz1 s1k1 rn1d1r acaba? 
- Hi<; merak etrneyin... Ben kefi-

lim ... 
- Pekala... 6ylcyse kendisine ha

ber ver... ~imdi scnden beklediglm 
as1I milhim i§e gelelim... iyi dikkat 
et ... 

- Emirlerinizi dinliyorum, efen
dim. 

- O ~apkm oglanm ku<;ilk hamm
efendiyi gormek i<;in buralara kadar 
gelmek fhtimali pek <;ok. 

Herif, gayri ihtiyari, ofkeyle: 
- Vay karata .. - dedi. 

· Sonra agzmdan kac;an bu kufilrden 
mahcup olarak, k1zard1. Ba§mI biis
bilttin oniine egdJ. 

Mihrlnur hamrnefendi bu asabiyet
ten it,;in i~in memnun olduysa da, belli 
etmeden soztine devam etti: 

- Kil~ilk hammm bah<;eye <;lkma-

sma bile izin verccek degilim. Fakat 
og1am evden ir;eri alabilir maazallah ... 
<;ilnkti akll bir kan§ ha vada. .. Cemil 
denen namussuz her§eyi goze alrni§a 
benziyor ... Dernek once ~ifligin hudu
duna girecek; sonra ko§kiln duvann
dan athyacak; nihayet balkona turna~ 
nacak. .. 

- Merak etmeyin, ben sag olduk
~a gecc gilndilz gozetlerim ... Evel Al
lah buraya ayak bile basamaz. 

Hammefendi muhatabma baktl ve 
sonra sakin bir eda ile: 

- Girmesine mani olma ... 
- Ya? ... 
- Yalmz, girdikten soma <;ikmak 

var. 
Bayram aganm alm dil~ilnce ile kl· 

fl§tl. 
Kad.Jn sordu: 

- Ne demek istc:digimi anladm 
m1? 

- Anlar gibi oldum efendim. 

- Evden ~1kan bir zampara Be taar-
ruz eden bir h1rs1zm hi<; fark1 yoktur. 
Hele vak1t gece olursa ... 

Erkek, tereddildJe: 

- Amma ... - dedi. - Bilyiik bir re
zalete sebeiyet vermez miyiz? 

- Ben ag-Izlan kapatmasm1 bili
rim ... Al<;ak herif cezasm1 bulmah ... 
Ondan nefret ediyorum. 

- Ba§iistiine... Ben sizin bir dedi
ginizi iki yapmam, hammefendicigiml 
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Be$ kattan f azla 
bina yapllabilecek 

/mar miidurlugiinun teklif ile Belediye 
Meclisi karar verecek 

~ehrin plam yap1Imc1ya kadar in- I 
§a edilecek binalar i~in bir talimat
name haz1rlamru§ ve bu talimatname 
son zamanlarda Umumt meclisten ge<;· 
mi§ti. Bu talimatname, her sokagm 
geni§ligine, vaziyetine gore, binalarm 
irtifalanm ve kat sayism1 tayin edi
yor. Bu itibarla §ehirde yap1lacak olan 
binalann bir bodrum ve be§ kattan 
fazla yiiksek olmasma imkan birak
mamaktadll". 

Fakat §ehrin baz1 semtlerinde ev
velce be§ kattan fazla olarak in§a edi
len binalarm yanmda bu talimatna
meye gore daha al~ak binalann in§a
sma ruhsat verilmesi ~irkin manza
ralar meydana getirmektedir. Bun
dan ba§ka baz1 kimseler de Belediye
ye milracaat ec'erek yapacaklan bina
larm kat miktanm kom§ularmm irti
fama <;1karmak istemektedirler. Be
lediye, bina ~aat ruhsatiyelerinde 
sokagm geni§ligine gore kat say1sm1 
ve uzunlugunu tahdid etmek rnecbu
riyetinde oldugundan, bu rntiracaat
leri isaf edemiyordu. 

istanbulun naz1m plaru tasdik cdil
mekle beraber, henilz tatbikat plan
lan hazll'larup tatbik edilmediginden 
§ehrin her cadde ve sokagmda yap1la
cak binalann irtifa1 §imdiden tayin 
edilememektcdir. 

llkmektep muallimlerinin 
k1dem zamlar1 verilecek 
ilk mektep muallimleri tahsisat

s1zhktan dolay1 be~ aydanberi k1dem 
zarnlanm alam1yorlard1. Muallimler 
Vali doktor Lutfi KJrdara milracaat
la magduriyetlerine nihayet verilme
sini rica etmi~lerdir. Vali bu i~le ya
kmdan alak

0

adar olmu~ ve tetkikler 
yapllmasm1 rnaarif miidtirliigtine 
emretmi~tir. _ 

Biltc;eden temin edilccek bir mii
nakale ile muallimlerin birikmi~ k1-
dem zamlan verilecektir. 

Dahiliye Vekaleti Belediye 
kadrosundaki miltehass11la

r1n listeaini istedi 
Dahiliye Vekaleti, Belediye kadro

sunda ~al1~an mtitehass1slarm bir 
listesini istemi~tir. 

Para meseleainden kavga 
Hiirriyet tepesinde izzet pa~a <;ift

ligi civannda Niyaz1, Rlza ve R1za
nm ogwlan Salih, Mitat bir para 
meselesinden kavga etmi~Ierdir. 

Kavgada Mitatla Salih b1~akla 
Niyaziyi muhtelif yerlerlnden yara
lam1slardlr. Niyazi hastaneye kaldl
rilm1·~. Salih ve Mit-2.t yakalanarak 
tahkikata ba~lanm1~br. 

- Salun kimseye agzmdan bir ke
lime kac;uma ! 

- Merak etmeyin. 
Kahya, ba§I ontine egik olarak ka

p1dan ~ikmaga haz1rlamyordu. Kadm 
seslendi: 

- Bayram aga! 
- Efendim? 
- ~ayed kti~i.ik hammefendi sana 

rnektup verirse postaya gotilrrnekte 
mahzur yoktur. 

- Peki efendim. 
- Bak, bayram ag'ac1g1m, sana gii-

veniyorum... Bu hizmetlerini asla 
unutm1yacag1ma emin o1abllirsin. 

Kahya, hassas ve korkak bir erkek 
degildi. Narnus meselelerinden birka~ 
kere ba§J belaya girrni§ti. Fakat ma
ruz kald1gt bu teklifin kar§1smda §oy
le uzun uzun bir di.i§ilnmege ihtiyac1 
vard1. Geceleyin bir kur§un patlat
mak i§ten bile degil amma, mesele 
onun arkas1 s1ra <;ikan davalarda: 
Jandarma, karakollar. mahkemeler ... 
Belki de hapiste yatmak ... 

Omrilnce si.irtin dur ... 
Maamafih tertddtid etmiyordu. Zi

ra yalmz kendinin degil biittin silsile
sinin bu aileye medyun olduguna ka
ni idi. 

11- Kemiklerimizi k1rsalar ic;inden 
ekmekleri ~1kar! » diyordu. 

Hem de gece vaktI binaya gizlice 
giren bir aclamm h1rs1z olmad1gm1 ne-

Tatbikat plam haz1rlamncaya ka
dar muteber olmak tizere Nafia Veka
leti tarafmdan hazirlarup ~uray1 Dev
leti;e kabul edilen (~ehir imar planla
rmm tanzimi i§ine ait talirnatna
me) nin 33 ilncil maddesi be§ kattan 
fazla bina in§a ettirmek istiyenlerjn 
mtiracaatlerini kolayla§tlrmaktadir. 
Talimatname Belediyeye teblig edil
mi§tir. 33 tincti madde §Udur: 

11Ancak §ehir ve kasabal3'"m ev\el
ce in§a edilmi§ mebanisi ile in§aatt 
ve mimari ahenk ternini maksadile 
yeni yap1lacak binalarda kat ilavcsi 
zaruri bulundugu takdirde, Belediye 
imar mtidtirliigilntin (olm1yan yer
lerde Belediye Fen ~yetinin) teklifi 
ve Belediye Meclisinin karan Ye vila
yetin i§bu karan tasvibile kat ilavesi
ne mtisaade edilir. >> 

Belediye irnar rntidilrltigti teblig 
edilen bu talimatnamenin bu madde
sine gore, biniisma be§ kattan fazJa 
~aat yapmak i~tiyenlerin rnilracaat
lerini - Umumi meclise niyabet ettlgi 
i~in- Daimi enctimene sevkedecek 'e 
Vali tarafmdan bu karar tasdik cdil
dikten sonra ruhsatiye verilecektir. 

Bu talimatname B. Prost'un hazir. 
1Iyacag1 tafsilat planlarmm tatbikine 
kadar muteber olacaktir. 

Pangalh ile ~i§li aras1ndaki 
caddede yapdacak bah~eler 

.$i~li ile Pangalt1 arasmdaki cad
de iizerinde yap1Iacak bah~eler ve 
binalann onlerindeki bah~elerin ya
ya kaldmma taJ1vili ic;in hazirJanan 
proje daimi enctimene verilmi~tir. Bu 
in~aat yap1ld.Jktan sonra Belediyece 
masraf binalarm klymetlerine gore, 
bina sahiplerinden tahsil edilecek
tir. 

Sokaklar, suland1ktan sonra 
siipiiriilecek 

Sokaklan stiptiren temizlik amele
sinin stiptiri.irken ~oz kaldird1klan 
gorilJm ti~ti.ir. 

Belediyece verilen talimata gore, , 
sabahlan saat altida sokaklar evveIA 
arozozle suland.Jktan sonra esasll 
surette siipilrtilecek ve giindi.izlerl 
yalmz oteye beriye atilan ~eylerin 

toplanmasile iktifa edilecektir. 

Bilyiikadada 100 metre mu-
rabba1fundahk,12 

~am yand1 
Dtin ogleden sonra Btiyilkadada 

Hristos tepesinde fundal1k tutu~ 

mu~ ve yiiz metre murabba1 kadar 
fundallk ile on iki <;am yand.Jktan 
sonra itfaiye tarafmdan sondiirill
mti~tiir. 

reden bilmi§ olacakt1? Elbette rniida
faa ederdi. Maamafih katilligi tisti.inc 
almadan bu i§in i9inden s1ynlmanm 
yolunu dti§ilntiyordu. 

Beyninde bu muammalan halle ug
ra§nken, yilzilnde, yiiriiyii§iinde hilt 
bir f evkaiadelik yoktu. Sakin sakin 
gidiyordu. 

Tam Necilenin balkonu altmclan ge
~erken gen<; klz ona: 

- Bayram aga .... Bayram ag'a ... - di· 
ye seslendi. 

- Efendim? 

- Kuzum §U rnektubu postaya gon. 
der. 

- Ba§tisttine. 

- Te§ekktir ederim. 

Zarfm iistilnde Cemilin Ac1bade:m. 
deki adresi yaz1llydl. Mektup da §U 
mealdeydi: 

«Beni birdenbire alarak ~illige gee 

tirdiler. Seninle vedala§mak vaktuu 

bile bulamadam. Burada hapis gibi
yim. Seni mutlaka son bir defa ola-
rak gormek istiyorum. l\Jektubumu 
abr almaz ge~ valnt gel. Pencerem bi
nanm §ark tarafmdadir. Biitiin ge-

ce aydmhk brrakacagim. Seni biitiin 
cammJa scviyorum. Bekliyorum. 

Nt'Cile 
(A1·kas1 var) 
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TARoHE GOZGEZDIRDIM 

Madam Girardin'in salonu 
El~ ortallgt kas1p kavuruyordu. 

gi.inlerdenberi devam eden tipi yol
lan kapam1~b. Her taraf buz tutmu~ 
tu. Bu gamh, kasavetli giinler Paris
lilerin gontillerine derd iistiine derd 
katiyordu. Kimsenin agz1m b1c;ak ~
nuyordu. waterloo maglilbiyetin-

I 
den sonra bastiran bu §iddetli kl§ 

halk1 biltiln biltiln yese dii~i.ir· 

milstil. Fransa tahtma oturan 
18 inci Louis'den hayir yoktu. 

Fransa ba~1z kalnu~ti. 
Veliahdde altmi~ be~ y~mday

dl. Altm1~ be~ y~mda sinirll, 
manyak bir adamdan ne hayir 

beklenirdi? Bunun ir;in Artois 
Kontundan da millet hayir um

muyordu. 
Ancak saray erkan1 ic;in Artois 

Kontu bilylik bir iimiddi. Adanu 
belki biraz harekete getirebilse-
ler istifade edeceklerini saruyor
lard1. Fakat aksilige bakl.mz ki, 
Artois Kontu uyu~u~ gibiydi. Gill
miiyor, esniyor: 

- Carum sik1llyor! diyordu. 
Erkan dii~ilndti, ta~md1, 10 uncu 

Ch~rles adile Fransa tahtma otura
cak olan veliahde bir gtinill eglen
cesi bulmaga karar verdi. Aramaga 
baslad1lar. 

O devirde Pariste miinevverlerin 
topland1g1 bir salon vard1. Bu salon 
romanlarile tanmnu~ olan Sophie 
Gay'm salonuydu. 

Sophie yalmz muhaITir degil, ay
ni zamanda mu::.ikl~inas ve komedi 
sanatkanydi. Tath bir sesi vardI, bir 
havli zaman komedi oynachktan son
ra, simdi konagmm husust sahne
sinde komedi oynatiyordu. 

1822 de Sophie'nin salonunda ba
yan Recamier, Chateaubriand, Beran
ger ve mE'~lmr aktor Talma toplam
yordu. Fakat bayan Sophie Gay'in 
en bilyilk degeri klz1 Delphine Gay'di. 

KlZl geli§ip gilzelle§tik~e Sophie
nin ilmidleri bUyiidii, lnrs1 artti. 
Kendine bir damad kollamaga b~ 
lad1, ath, arabah, konakh, hatta onun 
gibi daha da ileri gidelim, tac;ll bir 
dam ad. 

Delphine Gay heykel gibi bir klz
dJ. Teni, en ince damarlanrun ren
gint aksettirecek k~dar ~effaf ve pi.i
riiz.siizdii. Uzun kumraJ sac;lan bir 
akar su gibi topukalrma kadar doku
liiyordu. 

Gilnlerden bir giin saray erkamn
dan biri Tuileries sarayma girdi: 

- Buldum, dedi, bundan sonra 
Artois Kontunun cam s1kJimaz! 

Delphine Gay'i bulmu~tu. K1zi gO
rtici.i gider gibi anasmm salonuna 
gidip gordti.ler, pek begendiler. Fakat 
Delphine saraydan gelen tekliflere 
hi~ yan~madi. Onun gozii b~ka yer
deydi. O ~ohret sahibi olmak, ken
dini tamtmak istiyordu; aroma bu 
yolda degil. Onun gozii edebiyattay
d1. Bi.iyilk ve tamnm1~ bir ~air o1a
cakh ... 

1822 de saray erkam luz1 Artois 
Kontuna peske~ -;ekmek istedikleri 
~Jrada Delphine on sekiz y~mdaych. 
Iki senedenben yaz1Jarm1 Lamartine . . . 
Cas1m1r Delavigre Chateaubriand'a 
begendirmege ~ah~1yor, begendiriyor, 
batta biraz da para kazamyordu. Ni
hayet bir ~iirine Academie Fran~aise 
para miikafah verdi. 

1824 de rnecmuai e§anni ne§retti 
ve annesile berab~r italyaya gitti. 
Orada Delphine Italyanlann milll 
hissiyatlanm ok~yan blr manzume 
daha yazdl. Tibre akademisi ile 
R.oma giizel sanatlar akademisi de 
Delphine'e milkatat verdiler. 

Parise dondiikten sonra Lagrange 
Baronu Delphine ile evlenmek iste
di. Fakat ne o klZl seviyordu, ne de 
luz onu. Delhine gene kafiye pe~in
de ko~makta devam etti. 

i~te bu Siralarda Sophie'nin salo
nuna bir pie; gelip gitmege b~ladl. 
Bu gem.;, Girardin Kontunun gayri 
me~ru oglu Emile Girardin idi. 

Esmer, ufak tefek, c1hz, miyop, 
asabi, fakir bir adamdl . Her halde 
Sophie'nin tasavvur ve tehayyiil et-
11gi damad degildi. Fakat Delphine 
bu adama mevletU. GOniil kimi .se
nrse gi.izel oyrnu~. 

:V azan: ~limi Sedea 

.· 

I 

Madam uirardin 

Delphine ile Girardin ayni ya~tay
d1 lar. ikisi de me~hur oJmak istiyor
lardl. 

Emile iki giindelik gazetenin sahibi 
idi. Bunlardan biri Le Voleur, oteki 
La Mode gazeteleriydi. Surfunleri de 
vardl. Emile'in yazd1gi yazilar oku
nuyordu. 

Bir gece, Hernani'nin ilk temsil 
gecesi, Emile, Delphine ile annesini 
tiyatroya davet etti. Birinci katta bir 
1oca alrm?tL 

Tiyatro hmcahmQ dolmu~tu. Kral 
10 uncu ~arl de oradayd!. Hernani'yi 
temsilden evvel okuyanlardan bir 
ka~ k~i krala ba~vurmu~, baz1 mISra
Jann kuvvetli hicviye oldugundan 
bahsederek, temsilin menini istemi~
lerdi. 10 uncu ~arl i;;u cevab1 verdi: 

- Tiyatroda benim taht1m birinci 
sm1f koltuktur! 

0 devirlerde tiyatroyu dolduran 
balk perde ~lhncaya kadar bagira 
bagira konu~urdu. Koltuklardan pa
radiye seslenirler, haylnnrlar, tepi
nirlerdi. 

Alt localardan birinin kap1SI ac;1-
lmca .btitlin 1>a¥ar o tarafa c;evrildi, 
sesler kesildi. Delphine girdi. Bir 
mtiddet ayakta durdu, halkm kendi
sine gosterdigi hayranhga usulca 
ba~ egdi, sonra oturdu. Kendisini 
mtistakbel 10 uncu ~arlin kollanna 
atmak istiyenler bu isteklerinde hakll 
olduklanru bir kere daba teslim et
tiler. Delphine krali~elige Jaylk bir 
kadmdi. 

Emile Girardin de, bir kere daha bu 
k1zla evlenmege azmetti. Delphine'de 
herkesin tarudlg1, yaztlanru okudu
gu bir ~ohreti bulmustu. Evlendiler. 

1 Haziran 1831 de 'nik3.hlan kly1l
di. Delphine yirm.i yedi y~ndayd1. 

• *"' Emile bir gun kansma: 
- Gazeteme yaz1 yaz! ded.i. 
Delphine bir hayli diistindtikten 

sonra Viconte de Lauvay a'.dne f1kra
lar yazmaga b~ad1. FlkraJan -;ok 
k1sa zamanda btiyiik ragbet gtirdii. 
Delphine gazetelerin ilk flkra mu
harriridir diyebiliriz. 

Madam Girardin 'in f1krac11Igmdan 
bir omek vereyim. Orlean dukas1 ile 
evlenmek iizere Parise bir Alman 
prensesi geliyordu. Bu izdivac; haberi 
duyuldugu zaman Alman prensesinl 
i;eki~tirmege b~lad11ar, ~ok ~irkin 
dediler, kaba dediler. Kendisini hu
duddan kar~llamaga giden madam 
Girardin Viconte de Lauvay imzasile 
~u f1krayi yazdI: 

((Tarumadlgumz Alman prensesi 
henilz memleketindeyken bize: cPren
ses Helene mi? Qok 9irkin, c1hz, sevhn
siz; diyorlardl. Kotu klzil sa~Ian var. 
Ayaklan kocaman Alman ayaklan. 
Elleri kazlk gibi; gtizleri kii9iik, agz1 
btiyi.ik; madam falan, matmazel filAn 
kadar ~irkin!> ve Parisin en gudu
bet kadmlanmn, k1zlarmin isimleri
ni sayiyorlardl. Prenses yola c1kti ..• 
Bir k~ gi.in prenses hakkmda daha 
tatll bir dil kullamnaga b~adlla.r. 

:Artik sac;Ian koti.i lo.zil degil, tats1z 
kumraldI, ~rkin olmak ic;in ~irkindi 
amma, bu ~irkinlikte bile bir asalet 
vard1. Prenses hududa geldi: Ne ga
rip, artik sa~lan tatSiz kumral ol
mak.tan c;1kt1, a<;Ik kestane rengi ol-

\ 
\ 

du. Alman olmasma ragmen 
ayaklan da hayli kiic;iiktti; hi~ de 
~irkin degldi. Prenses Metze gel-
di; yi.izti giizelle~ti, evza1 asille~ti. 

Melun 'de portresi yap1lacak bir 
kadln oldu; ayaklan giizel, elleri 
gi.izeldi. Fontainbleau'da herkes 
begencli. Pariste giizel kadm ol
du. Biraz daha giderse yeryiizti
niin en giizel kadml olacak.> 

• •• 
Sophie Gay'in k1zmm salonu 

Parisin en me¥tur salonu oldu. 
Emile Girardin Parisin en me~
h ur gazetecisiydi. La Presse ga
zetesi en ~ok okunan gazete idi. 

Delphine cGazeteciler Mektebi> 
adinda bir tiyatro eseri yazdI. Sansti.r 
temsilini yasak etti. Bu Pariste hayli 
gtiriiltti uyandirdI. Artlk herkes ma
dam Girardin'i tammak istiyordu. 
Salonuna Kontlar, Kontesler, Marki
ler, Markizler gelip gidiyordu. 

Hugo, Dumas, Balzac, Alphonse 
Karr, Alfred de Musset, madam Gi
rardin 'in en samimi dostlan olmu~tu. 

1841 de Delphine hastaland1. Ba
va tebdiline gitti. Girardin kansmm 
siitununu sirasile Theophile Gautier'
ye, Jules Sandeau'ya, Dumas Fils'e 
bJraktJ. Yazamadllar. Gautier, ma
dam Girardin'i kasdederek: cHepi
rniz bir araya gelsek, o altmm bozuk
lugu olamayiz! » dedi. iyile~inceye 
kadar o siltun bo~ kaldl. iyile~tikten 
sonra tiyatro eser1eri yazdl. Juditte, 
Lady Tartii!e, Cleopatre o devrin ~ok 
ragbet goren eserleridir. 

1831 den 1848 e kadar, bilti.in Pa
risi yaz1larile, sohbetlerile, salonu
nun ihti~ami ile kendine hayran eden 
Delphine Girardin, yava.§ yava§ silin
di. Ko~sinde yalmz y~maga b~
lad1 ve 1855 de, bol giine~li bir hazi
ran gtinil gozlerini hayata yumdu. 
Montmartre mezarhgma gomdiller. 

Jersey adasmda siirgi.itl y•yan 
Victor Hugo yazrug1 bir mersiyede: 

cSiz giiller ve y1ld1Zlar kadar gilzel 
ve parlakhmz» dedi. Hassas ~air 

Desbordes - Valmore de gozya~lan 

arasmda: cKapanan bu goz, yeryii
zilntin en giizel gozleriydi> diye ag
ladl. 

Tarihi bir bina 
A tatiirki.in Samsuna ~ikitla· 
r1nda i~inde· kaldiklar1 bina 

m iize haline konuyor 

Samsun (Ak~am) - Ebedi f}ef 
Atatilrk'iin 19 Mayis 1939 da Sam
suna ~1k11?larmda ka1diklan binanm 
HaJk mlizesi yap1lmas1 vilayet ve 
parti ilyonkurul b~kanllgmca bele
diyeye teklif eclihni~tir. 

Belediye eldeki kanun mucibince 
bu tarihi binay1 19 Mayis Halk mtize
si namile istimlake karar vermis ve 
istimlak muamelesine bR.$Iam1~t1r~ Ya
kmda halklm.lza mti.ze olarak ~tla
cak olan bu tarihi binarun bu suret
le hti.snii muhafazas1 ve millt bir 
maksada tahsisi temin olunmu~tur. 

Ebedi ~ef'in Samsuna ~1kl~ann
da kald1klan lo.sunlan e~yalarile bir
likte muhafaza edilmekte olan bu 
binanm bir losm1 halen c. H. Partisi 
kw·agi ve aJt k1snu da Atatiirk kii
ttiphanesi oJarak kullamlmaktachr. 

Kopriiniin Kad1koy iakelesin .. 
de yeni teaiaat yapdacak 
Kopriiniin Kad1koy iskelesinden 

91kan yolculara kolayllk olmak i.ize
re iskele tistiinden ktiprilye 9Ikacak 
merdivenin tam iskele kar¥sma ya
pllmas1 ve ayni zamanda Kachkoy va
pur iskelesinden Hali~ iskelesine gei;
mek tizere kopriintin altmdan bir 
yol daha yapJ1mas1 kararla~tinlm1~

tu. BWlun ke?fi fen heyeti tara!m
dan yap1lmaktad1r. 

Sahife 7 

Cenubi Tiroldeki 250 
bin Alman Almanyaya 

nakledilecek 
• 

Bu suretle /ta/ya toprak larrnda 
Alman ekalliyeti kalmry acak 

Bu karar Tirol A1manlar1 arasinda heyecan uyan
d1rm1§hr. Halk "Mukavemet edecegiz,, diyor 

Bolzano'da meyn atan Ttrollu bdmlllr 

Son gelen telgraflar, Cenubl Tirol· 
de oturan AJmanlann Almanyaya 
nakli ic;in Roma ile Berlin hilkfunet
leri arasmda bir anla~a yap1ldlguu 
bildiriyor. Cenubt Tirol umumt harp 
neticesinde 1919 senesinde Avustur
yadan itaJyaya ilhak edi~tir. Aha-
lisi hemen kamilen Alman oldugun
dan, bu italya ic;in daimi bir endi~e 
t~kil etmi~tir. 

Cenubi Tiroliin ahalisi 250,000 kl
~dir. Bunlann hepsi italyadan Al· 
manyaya nekledilecek.lerdir. Alman
yaya gitmek istemiyenler cenubi ital
yaya gotilriilecekler ve orada iskAn 
edileceklerdir. Versay muahedesi 1tal
yaya Cenubi Tirolden b~ka Trentin 
mmtakasm.I ve Triyeste ~ 11e clva,,. 
nm da vermistir. Bu mmtakalann 
ahallsi italy~ oldup cihetle Versay 
muahedesinin buna dair olan hti
kfunleri haks1z tellkki edilemez. 

Fakat Trentin'den on kilometre 
kadar otede italyan ahali yoktur. Bu
ram Alman. topr$dir. Bumm.la be
raber buralann ve daglann cenub 
yama~lannda kain eski A vusturya 
topraklan italyaya verilmi~r. ital
yamn askeri emniyeti i9in ~al hu
dudlanrun sulann hatti fa.sill i.ize
rinde bulunmas1 IA.zundl. Bu, ihti
yati bir tedbirdi. Fakat Siidetlerden 
daha fazla Alman olan bir mmtaka, 
muabededeki bir kalem darbesile 
itaJyaya baglannu~tl. 

italya, Cenubi Tiroli.i ahr almaz 
buradaki halkl italyanl~tmnag1 bir 
vazife addetti ve i~e mmtaka1ann ve 
kasabalann isimlerini degi~tirmekle 

b~lad1. Bti.tiin ~rketleri, biiti.in dtik
ka.nlan, bilttin otelleri, almanca isim
lerini degi~tirmege ve italyanca istm
ler almaga icbar etti. italyan lisa
mnm kullamlmasrm mecburi klldl 
bilhassa, cenuptan bir ~ok italyanla
n nakil ve iskful etmekle Cenubl 
Tirolil kolonize etmege kallnJ?tI. Bu 
suretle eski ismi Bozen, \dmdiki ism1 
Balzano olan ~ehrin 1914 senesinde 
ahalisi, 30,000 ki~den ibaret ikine, 
bugiin 75,000 i buldu. Ahallsinin yan
smdan fazlas1 italyandlr. Tirol aha
llsi, askeri hizmetlerini gonnek i~in 
1talyanm cenubunda Kalabriyaya 
gonderilmektedir. Bunlardan buyilk 
bir klsnu ister istemez, Hab.tan se
ferine gonderilmi~lerdir. 

Fakat Roma biikfunetinin biitiin 
gayretlerine ragmen Cenub! Tiroliln 
italvanl~tmlmas1 pek az ilerl~tir. 
Hari~te Hotel del Orso achm ta~1yan 
koy otelinin kullandlgi tabak ve c;ar
$aflar ilzerinde hfila a1manca Hotel 
Zurn Baern kelimeleri goriiniiyor. 

Dclikanhlar, Ballilas ve f~ist geni;
llgi te~kilatma yazdinld1g1 halde 
italyanca konu~muyorlar. Tirol halkI, 
gelen ecnebi seyyahlara, almanca ce
vap ve1iyorlar. 

itaiya hilkftmeti bu daglI halk1 hi~ 
bir zaman ltalyanI~rmaga muvaf
fak olannyacagiru anladlgi cihetle, 
bu halkl Almanyaya gondermege ka
rar ver~tir. Fakat Tirol ahalisi, bu
na rau olacaklar m1? Cenubi Tirolde 
dola$an Daily Express muhabirine 
inanmak llznn gellrse bu suale ha,. 
yir ecvabllll vermek lazimdir. Tirol 
haJkl bu projeye ~iddetle itiraz edi
yorlar. Btrinci Napoleona kar~1 Tirol 
balklru ayaklandlrm1~ Tiroliin mmt 
kahramaru Andreas Hoferin dogrnu~ 
oldugu Passevertal koyii halkmdan 
biri muhabire de~tir ki: 
__ F.ger bizi evimizden, barkm11z.. 

dan kovmak isterlei"se kadmla11 ve 
~ocklan ~Iara asacagiz ve eli1lllz
de orak ve ~palarla rasllyacag1m1.z 
1talyanlan Oldilrecegiz. 

Adige vadlsinde b~ka bir ko}lii 
muhabire !JOyle demi1?tir: 

- Ben! kovmak istiyecek olana her 
kim olursa olsun ate~ edecegim ve 
evime at~ verecegim. 

ingillz mubabiri, dil~iinillen bu 
tedbire karfl isyan etmegi dti~ilnen 
koylilleri her tarafta heyecan ,.e asa
biyet ii;inde gt>rm~. bu mmtakaya 
italyan jandar.ma ve askerlerile dolu 
olarak gelen kamyonlan mil~ahede 

etmi~tir. 

Roma ile Berlin arasmda cereyan 
etmekte ola.n gizli miizakerelerde bti
yUk bir rol oynarm~ olan adam yuka
ri Adige valisi Sicilya11 Matromattei
dir. Bu adam, 1935 senesinde Bolzano 
istasyonunda Mussoliniye Nibelungcn 
eserinin muharriri biiyiik Alman ~airi 
Walter Vonder Wogeneidenin heyke
linin bulundugu btiyilk meydanltga 
gitmeme.sini tavsiye etmi~ti. Musso
lini oraya gitmi~ olsayd1 kendisine 
kar~1 bir suikasd haz1rlanm1~tJ. Va
kla o zamandanbe1i Alman ~ailinin 

heykeli ortadan kaldinlnu~ ve rney
dana da Viktor Emanuel ad1 veril
mi~tir. 

Tirolden ilk aynlacak olanlar, Al
man tebaa.11 olan on bin ki~i olacak
tir. 

Almanyamn Milano konsolosu 
Behne son gtinlerde Cenubi Tirole 
giderek halka yaklnda Almanyaya 
giderek orada yerl~eceklerini haber 
ve~ir. A~ bir toplanti yap1la
rak vaziyet tedkik edilmi~tir. Yerll 
olan Tirolliiler, ne yapacaklanm ~a
~unm~lardlr. On1ar diyorlar ki: 

- Aimanyanm boyle bir tesviye 
suretini nasll kabul edebilecegini an
llyarmyoruz. Almanya. niifusunun 
fazlallgmdan i;;ikB.yet ediyor ve 250 
bin ki?i daha hududu i~ine almaga 
raz1 oluyor. Demokrasiler i~in bu ne 
bilyi.ik bir deli! l 

italyanlara ve ayni zamanda Al
manlara kar~1 ho~nudsuzluk umumi
clir. 



Bahlfe a 

~lil&lDll~ISMlfJM 
Beynelmilel atletzim kar$1la$mas1 

Mis1rl1 Obeyd ve Maksuris fehrimizde 
idmanlarina bafladilar 

Mlsum m sOraW tletl EbeJd seoen aem~ mfisahabfarc!a b1rtnc1 pDrkeD 

Gecen sene ~ehrimizde muvaffa.. 
layetli mil.sabakalar yapmlf olan 
M.Isir atletlerinden ikisin1 bu aene 
tekrar gormek bahtiyarllgma erece. 
~ 

Bahtiyarlllc diyorutn zira Ubeyd 
gt.bi stilli ve kuvvetll bir k1As sprin· 
terini ve Maksurls gibi enerjik ve ka
falJ. k~ bir atleti seyretmek her 
halde b~ka tilrlil blr his tevlid ede. 
mez. 

Gei;en sene memleketimizde cok 
alkl~lanan ve sevilen ~lkolata renkli 
tlbeyd h~aten bir klfts kO§UCUSU· 

dur. 200 ve 400 metre k~makta fa
kat bunlardan en ~ok uzun mesafe
llsinde muvaffak olmaktadlr. ~ 
sene Kad1koy pistinde 49,3 gibi bir 
derec ile stadm rekorunu yeniden 
tests eden tlbeyd'in ~k suratli ba§la
mBSI, ortalardaki muntazam ve ~a
buk filleleri ve hi~ bozulmadan bitir
mesine hayran olmu~uk. 
Maksurisin mesa!esi ·arkada.~uunkin

den daha uzun olmakla beraber boyu 
ondan klsad1r. Gayet kafah bir ko~ 
ve sonunda yaptigi gii.Zel bir ham.le ile 
1,58,5 gibi bir derece lle o da Kadlkoy 
stachnm hfilen mevcud rekorunu yap· 
~ti. o g\in 3 metre farkla gelen Ga
llbin derecesi Tiirkiye rekorundan 
muhakkak k:i. iyi olmak lazundI, fakat 
ikinciye yalmz bir ki~lnin vakit tut
mas1 800 iin emekll rekorunun klnl· 
masma mani olmu~tu. Bu sene bu 
noktalara dikkat edilmesini bilhassa 
temenni ederiz. 

'Obeyd ve Maksuris seyreclilerek do
yulanuyan k~lan ile kendilerine 
~ektikleri bizi karakterleriniri temiz. 
ll~, sempatileri, velhas1l centilmen
likleri ile baghyorlar. Sporcunun sa
ha d~ki ahvali f¢?1 bu lld atlet 

tam blrer nilmunedir. 
Tftrkiye 1kUmfne tedrlcen a.J1F>a 

i~ on re, gQn kadar Yunanlstanda 
kalan ~ Mls1nn bu Ud k:lymetll 
atleti bir ~ gilndfir arauu7.d.a bu. 
lunmaktadlr. 

Her aqam Kadlkoy stadmda id· 
man yapan Ebeyd ve Maksuris atlet. 
lerimiz icfn de olduki;a istifadell ol· 
maktadlrlar. 
· Her gUn. olmasma ragmen yapbk· 
Ian idmanlann hie de ~erden ~opten 
olmad1g1ru bllhassa birk~ sene evvel 
nazleile i~tihar edenlerin gormelerini 
pek isterdirn. 

16 Temmuzda Yunanistan ve Ro
manyanm en iyi atletlerinin iltihaktle 
yap1Iacak bfiyilk ve beynelmllel atle. 
tizm mitinginin bu sporu bir az olsun 
anla~ olanlar icin ne kadar cazib 
ve istifadeli oldugunu burada anlat. 
mak zaiddir. 

Bugiinlerde muvasaletlerini bek· 
ledigimiz bu ild memleket atletlerini 
yakmdan tanunak fll'SatlnI evvelce 
bulm~ olmak dolayisf.le gelecek ya
zrmda onlar hakkmda da biraz flkir 
vermege ~ah~cagun. 

Fflruzan Tektl 

Rumen atletleri tayyare ile 
gelecek 

Pazar glinii Fenerbahi;e stadmda 
yapllacak olan beynelmUel atletizm 
milsabakalanna ~tirak. etmek uzere 
geleceklerini blldirdigtmiz Rumen at. 
letleri son dakikada gonderdiklert bir 
telgrafla seyahatlerini tayyare ile 
yapacaklanru ve pe19embe sabahl sa· 
at 9 da ~ehrimizde olacaklanru blldir
mi~lerdir. Evvelce bildirdi~ gibi 
Rumen katllesi blr idarecl bet atlet
ten mfu'ekkeptir. 

Ankarada Basm BirJigi kongrcsi milnasebetile verilen ziynf ette Ba§vekil, 
Vekiller ve gazetcciler 

Mrsrr flariciye 
Naziri Atinada 

lki naz1r diin uzun miiddet 
gorii§tiiler 

Atma 11 (A.A.) - Mlsll' Hariclye 
Nazin Yahya pa~ saat 10,SO da Bel· 
graddan buraya gelmiftir. Nam 
Bqnkil MetaksMl ziyaret etmif ve 
m6.tealdben B~ekilln ziyaretini Jal.. 
ba1 eyl~ir. 1ki Nazir uzun mftd. 
det g~~lerdir. 

Atma 11 (A.A.) - Bugiin Mlmr se. 
faretinde bir ogle ziya!eti, aqam da 
bftk1Unet tarafmdan Yahya P• ~ 
reftne bir dine veri~tir. 

But tin gaze tel er Abdillf ettah Yab.o 
,. p~ya cH~ geldiniz> demekte 
't'9 NaZll'lll muvaffakiyetlerini ve kral 
P'arukun idaresinde bir ~k Yunan 
kolonJsinln milreffeh y~amakta olio 
dugu Ml.s1rla Yunanistan arasmdakl 
samimt milnasebeterll kaydeylemek.o 
tedlr. 

Kahve $irketi 
§irketin hukuki vaziyeti 

teabit edilecek 
Ankaro 11 (Telefonla) - Kahve §Ir, 

keti hakkmda Ticaret Vekdletl mo.tQ. 
~erince yap1lmakta olan tedkikler 
bitmi§ ve bu hususta hazirlanan ra
por, Vekft.let makamma verilml§tir. 

6g'rendi~ime gore VekAlet, bu ra
poru tedkik ederek mezkllr §lrketin 
hulruld vazlyetlnl tesbit etmek tlzere 
bir komisyon te§kil etmi§tir. 

Maliye ba§ hukuk m~avirinin ri
yaseti altmda 1ktisad ve Ticaret hu
lruk mii§avirlerinden milte§ekkil bu 
heyet toplanarak raporu tedklke bR§
~tir. 

Hukuki vnziyet anla§dd1ktan sonra 
§irket imtiyaz mtiddetinin temdid edt
llp edilmiyecegi. ve irntiyazm temdid 
edllmemesine knrar verildigt takdirde, 
kahve i§Ierine verilecek yent idare §ek
U tesbit olunacakt1r. 

Bir otomobil kazas1 
Sovyetlerin <;in sefiri, refi

kasile birlikte oldii 
1'foskova 11 (A.A.) - Sovyetler Bir

ll~lnin Qin sefiri Luganetz - Orelski lle 
reftkas1 vc §oforii, Kutasi ile, sefilin 
tedavi gormekte oldu~u Tskaltulo kUr 
istasyonu arasmda '1 - 8 temmuz ge
cesl vukubu.lan bir otomobll kazBSl 
neticesinde olm~lerdir. 

Kutasi Sovyetl tarafmdan ~§kil 

edilen komisyonun yaptt~l tahkikat
tan, kazanm direksiyonda hnSll olan 
bir bozukluktan ileri geldigi tesblt 
edllmi§tir. 

8. Muhiddin 0 atiindag 
hakk1ndaki kararlar1n 

temyizi 
Ankara 11 - Tcmyiz ba§milddei

umumtsi B. Muhlddln Ustilndag Ile ar
kada§lan hakkmda otobiis, Sfirpagop, 
ve asri . mezarllk i§lerinde verilen be
raet karanm temyiz etmi§tir. 

~hrimize gelecek Yunan 
atletleri 

Yunan atletizm federasyonundan 
gelen telgrafa gore ~ehrimize gonde
rilecek atletlerin isimleri ~rd!r. 

400, 800 metre Strotokos, Balkan 
yiiksek atlama ~mpiyonu Pontozis, 
Balkan uzun atlama ~ampiyonu 

Lambrakis, disk ve giillede Balkan 
ikincisi Florus, 5000 metre Rogazoz 
kafileye iki de idareci ref akat ede
cektir. 

Galata Gen~lerbirligi 
Birliglmizin ytlhk kongresi 20/ '1 / 939 

pe~mbe gtinu saat 21 de Galatada 
Arapcami Bugulu sokak 15 No. 11 
Birlik kura~mda yapllaca~tndan bil
tiin i.iyelerimizin gelmelerlnl onemle 
dlleriz. 

Rumame: 
A - Cemiyetler kanununa gore 

nizamnamenin degt~lrilmesi. 
B - Yeni idare heyeti intihab.J.. 

Beyogluspor Samsuna 
da vet edildi 

Birincl smlf futbol klilplerimizden 
olan Beyogluspor iki ma~ yapmak 
Qzere Samsun Halkspor kliibil tam. 
fmdan Samsuna davet edllmi(;tir. 

~erait i.izerlnde muhabere edil.mek
ted.ir. mutab1k kalmdlgJ. takd.irde bu 
a.ym sonunda 20 ki¢l1k bir kaclro lle 
Sam.suna gideceklerdir. 

12 Temmuz 1939 

Sinema artisti Henry 
Garat yeniden evleniyor 

• 
Bu defaki karisi, bir zamanlar lstan -
bulda bulunmu1 eski bir Rus kontesidir 

Garat'ntn n.lfanhn Kontm Mal'J ThemiteheU 

Fran.siz sinema artlstlerinden 
Henry Garat uciincu deta olara.k ev
leniyor. Artist iptida isml pek du-. 
~en evlen~ti. ~ret ka
zamnca bu kansmdan aynlm.ak, 
miizikhollerden birinde ~ah~ Betty 
Rove admda bir ingiliz dans kizile 
evlenmi~ti. ilk zamanlar kan koca 
pek mesud y~~lardI. Bir cocuk
Iar1n1n doglll8Sl saadetlerini artt~ 
~ti. Fakat ~k zaman g~meden 
ara.larmda kavgalar ~adl. Nlhayet 
g~en sene kadm mahkemeye miira
caatla bo~ma davas1 lkame etti. 
Mahkeme kan kocarun aynlmasma 
karar verdl. 

Bu hadiseden sonra gazetelerin 2a

b1ta vukuat1 ve mahkemeler siitun
lannda Henry Garat'nin ismine s1k 
Slk tesadiif ediliyordu. ilk hadise ge
cen kl~ Bagnole de l'Ome denilen 
bir su tedavi ~ehrinde olmu~tu. 

Paskalya yortulan milnasebetile bu 
~ehrin bilyiik gazinosu acllmi~ Pa
risten blr cok kimseler Bagnole'a git
m~ti. Bunlann arasmda Henry Ga
rat ta vardI. Garat gazlnonun bakara 
salonunda oynarken bir arahk bir 
krupye ile kavga etm~. kavga dogii
~ ~evril~tir. Bu arada Garat bir 
g0zilnden yaral~trr. 

Gazino idaresi hadisenin kapan
mas1 i~ Garat ile 50 bin franga sulh 
olmt1.t1tu. Fa.kat bir miiddet sonra 
Garat sol goz\iniin gonnediginin 
farlana vamn~. mahkemeye miira
caatla bir mityon frank tazmlnat ia
te~tlr. 

Artist, evvelce 50 bin franga sulh 
oldugundan, aradan epeyce zaman 
da gegtiginden davas1 reddedllmi~tir. 

Bir milddet sonra Garat sokakta 
bir takll!l adamlarla kavga etmi~, dO
gu~miil?tiir. Bu esnada sarho~ oldu
gu da anl~1lnu~br. Bunu blr b~a 
hadise takip etmi~. bunlar artist i~in 
pek iyi bir cereyan uyand1rmam1§tir. 

il?te bu sirada Garat'nin ycniden 
evlenecegi duyulm~tur. Artistin ye
ni kanSI Kontes Marie Tchernitcheff 
admda bir Rus klzHhr. 1916 senesin
de Moskovada dogmu-?tur. Rus ihti
lfilinden sonra ailesile Klnma k~
Illl~ ve Vrangel ordusu bozgu
nunu miiteakip istanbula ge~ti. 
Themitcheff'le blr milddet istan
bulda kaldlktan sonra Fransaya git
~lerdir. Burada kJ.Zln annesi bir i;i
«;ek~i dilkkAm acmwt1r. 

Marie gene klz olduktan sonra ti
yatrolarda, sinemalarda ftgiiranhk 
etmege b~lanul?llr. Garat'nln «;evir
digi cKachnlar Gii.lib flliminde ken
disine bir hizmetcl k:tz rom veri~ti. 

Garat k1Z1 bu filimde gorm~, be
genmi~tlr. Geng Rus klzt haldkaten 
pek g\izeldir. San sach, mavi gozlil, 
QOk mtitenasip vilcudlii.dur. iyi yti
zer, deniz J;.a.ya.gi ile kayma~ bilir. 

Garat ile Marie 19 temmuzda Pa
rlste evleneceklercllr. Artist: cDiigii-

Garat, eski kanst ve ~ugu 

niimilz tamamen hususi mahiyette 
olacakt1r.> den~ir. Fakat ~imdiden 
bu dilgiln etrafmda bir ~ok ne~riyat 
yap1lmakta, haberler verilmektedir. 
Ga.zeteler bu miinasebetle: Henry 
GaraL'nin dilgunU de galiba Sacha 
Guitry'ninki kadar hususi olacakl • 
diye alay ediyorlar. Filhakika Sacha 
dordiincil defa olarak i;ok genr; bir 
klzla evlendigi ir;in diigunilniin hu
susi mahiyette olacagm1 sayle~ti. 
Fakat nikAhtan sonra bir ziyaf et v&
rerek buna. Parisin edebiyat, tiyatro 
alemine mensup 138 ki§i davet etmii;

ti. Tabii bu milnasebetle bir ~ok de
dikodular olm~u. ~imdi Garat'nin 
diigununiin de bir cok dedikodulara 
meydan ~agi anla.p.ltyor. Ga.rat 
37 y~mdadlr. 

F uarda apor hareketleri 
izmir (A~) - Ankaradan bu· 

raya bildirildigine gore Beden Terbi
yesi genel direktorliigil, fuar mevsi
minde izmtrde bir cSpor haftasl> ter
tib etmi~ir. Bu hafta, futbol, tents, 
eskrim, giire§, yelken ve kiirek mfr. 
sabakalarile dolu olarak r;ok zengin 
ger;ecektir. Genel direktorlilk, mfisa.. 
bakalann programinI hamhyacak
tir.Tilrkiyenin bir r;ok yerlerlnden 
degerli sporculann izmlrde toplan
malanru temin edecek olan bu mil· 
sabakalar 2 - 9 Eylftl arasmda yap1. 
Iacaktir. Futbol milsabakalan izmlr, 
istanbul ve Ankara muhtellt taknn
lan arasmda yap1lacak, ayni zaman
da Atina veya Selanik muhtelitlerin
den biri izmh'e getirtUeceh-tir. Miisa
bakalarda Beden Terbiyesi genel di
rektoril general Cemil Taner'in bulu
nacag1 haber ahrum~t1r. 

Fuar mevsiminde izmlrde m~.t;e. 
llf, zengin sporlarla gececek haf'1ia, 
~ok aIA.kall ve giizel olacaktir. 



UYKUSUZLUK 
Son derecede s1cak bir Temmuz ge

cesi idi. Leyla odasmm iki penceresi
ni ardma kadar a~1~h. Fakat buna 
ragrnen yine uyumaga imkan yoktu. 
Geng kadm yatagmdan fll'ladI. Ter
liklerini ayagma ge¢rdi. Masarun iis
t~nde duran kitab1 aid.I. Pencerenin 
kenanna oturdu. Okumag b~ladI. 

Boylelikle uykusu gelecegini tahmin 
ediyordu. Fakat saatler gegtigi halde 
blr ti.irlii uykusu gelmiyordu. Oku
dugu romandan da pek hO-?lanma
mu;;tI. Eiraz hava almak igin balkona 
~lktJ. 

S1cak olmasma ragmen bu gece 
~ok gi.izeldi. Nefis bir ay 1~1g1 etrafl 
pml pml aydm1atzyordu. Saat ~ok 
gee; oldugu halde Leyla a~ag1 yoldan 
yanyana ilerliyen bir c;ift gordti. Ay 
i~1gi altmda bunlardan birinin erkek 
otekinin kadm oldugu segiliyordu. 

Gecenin bu ilerlemi~ vaktinde ten
ha bir yoldan yanyana gegen bu er
kekle kadm Leylanm kalbnide tuhaf 
bir his uyand.Irdi. Kendi kendine: 
•Her halde sevi~ek c;ok guzel ~ey! .. > 
diye mmldandi. Balkonundan seyret
tigi bu a~k tablosu geng kadma ha
yattaki yalmzllgm1 bUsbutun hisset
tirdi. Dort seneden beri heyecans1z, 
8.§kSlz, yapayalruz bir hayat gec;iri· 
yordu. Birdenbire aklma Burhan 
geldi. Bu geng adam ne zamandan 
beri kendisinin etrafmda doniip du
ruyordu. Sozlerine inanmak laZllll 
gelirse Burhan kendisini bilyiik bir 
~kla seviyordu. Lakin: c:Sfuiden agzi 
yanan yogurdu illliyerek yer~ derler. 
Hayatta pek ac1 tecrubelerle kar~la
,an Leyla da bir tiirlii Burhamn 
sozlerine inanarmyordu. Bunun i~in 
~imdiye kadar Burhana iimid ve1ic1 
hi~ bir~ey soylememi~ti 

Lakin bu yaz gecesinde, tenha yol
dan gec;en a~1klan seyrederken LeylA. 
miitemadiyen Burham dti~iinmege 

b~ladi. 
Bir aralik geni; adamm lki giin ev

vel s0yledigi sozler aklma geldi. Bur
han kendisile dansederken kulagma: 

- Sizinle tam~bktan sonra haya
bmm program1 ba~tan b~ degU;;ti. 
Hele iki aydanberi ne i~tihali bir ye. 
mek yedigiml, ne de deliksiz bir uy
ku uyudugumu bil.miyorum... de
mi~ti. 

Leyla dalgm dalgm d~fultirken 

k~ki.iniln onfulde bir i;1tmil, bir ayak 
sesi i~itti. Merakla dogruldu. Baktt. 
Bahc;esinin parmakl1klan ontinde bir 
erkek golgesi dol~1yordu. 

Gene; kadln k:tivvetli ay i~gi altm· 
da bu golgeyi tanir gibi oldu. Bir ara
bk bah<;enin ontinde dola~an adam 
tam balkonun oni.inde durdu. Yuka
nya, Leyl.8.ya seslendi: 

- Geceniz hayrolsun efendim. Ha
Ja yatrnadm1z m1? Gecenin bu saa
tinde sizi balkonda bulacagum hie 
tahmin etm1yordum ... 

Leyla derhal Burhanm sesini taru-
nu~b. Balkondan cevab verdi: 

- Siz misiniz Burhan bey? ... 
- Evet .. benim ... 
- Sizin de uykunuz ka~mi~ demek 

k:I ... 
Burhan bah~enin parmakllklanna 

daha ziyade yakla~arak cevab verdi: 
- Ben hemen hemen her gece 

bOyleyim... Sabaha kaq1 eve doner 
ve gti.~ halle uyumaga gah§mm. A§ag1 
yukan her gece de ko~kiintiziin oniin
den g~erim ... 

Leyla heyecan i~inde idi: 
- inanay1m m1? dedi. 
~mdi Burhan bah~e kapismm de

mlr parmakl1klanndan ellni sokmu~, 
bp1yi a!;llll§tl. Tam balkonun altma 
kadar llerliyerek: 

- inarun, dedi, c;ilnku bazi hisle
rlme sizin inanmamzi pek isterdim. 

Aralannda klsa bir silkftt oldu. 
Burhan: 

- Gece son derec glizel... Biraz 
dol~maz m1slillZ? :;;oyle deniz kena. 
nna kadar biraz uzansayd1k her hal
de iyi olurdu zannederim ..• 

Leyla: 
- Bilmem ld, dedi, ii~tiri.im diye 

korkuyorum ... 
- Gece o kadar s1cak ki ... 
Gene; kadm iizerine ince bir par

desii aldI. Gcceyansmdan sonra Bur
hanm evinin etrafmda dola~mas1 

Leylada biiyilk bir tesir uyandmm~tI. 
§imdi yava§ yava~ delikanllmn ken
disini llakikaten bilyiik bir a~kla sev
digme inanmaga baslarn1~t1. Burhan 

bu derece kuvvetli bir sevgi ile kendi
sine baglanmamI~ olsaydl gecenin bu 
vaktinde evinin etrafmda dola~1p du
rur mu idi? 
~agxya indi. Bahgeye ~lkti. Deniz 

kenanna dogru ilerlerken Burhan 
yav~~ kadlrun koluna girmi~ti. Ka
yallklarda saatlerce oturdular. Bur
han gene ona ne diller dokmedi: 

- Her gece boyleyim ... diyordu, bir 
ti.irlii gozlerime uyku ginniyor. Mtite
madiyen sizi d~tilliiyorum ..• 

Sabaha kaq1 evlerine donerlerken 
ikisi de saadet i¢nde idi. Niha.yet 
Leyla Bm·harun kendisini deli gibi 
sevdigine inannu~ti. Ertesi giinu bu
I~mak tizere birbirlerinden aynlch
lar. 

Bir hafta sonra, samimi arkada~
lanndan bir:i Burhana: 

- M8.§alla11 diyordu, turnay1 gO.. 
ziinden vurmu~sun... Zenginligile 
m~hur Leyla. ile pek s1kl .fllu ahbab 
olmU¥unuz ... Nasll oldu bu i~ ... 

Burhan: 
- Aman birader, dedi, herkes yaz 

gecelerinde uykusuzluktan ~ikayet 
eder. Halbuki ben saadetimi uyku
suzluga borgluyum. Ne oldu blliyor 
musun? Leyla gibi zengin bir kadlm 
ele ge~irmf!k igin dokmedigim dil 
kalmami§h. Fakat zeki kadm bunlarm 
hi~ birine kulak asnnyordu. 
~enlerde bir gece yataga girdim. 

Akhma bori;~ulanm geldi. D~tin bir 
kere ... Bogazima kadar borca bat
Dll~ bir adamim... D~iinceden bir 

· ttirlii. uyuyamadlm. Zaten gece de 
~ok s1cakt1. Artlk uyumaktan iimidi
m:i ke::ince sokaga flrladnn. Hep ak
Innda fikrimde borc;Ianm ve bor~lu
lanm vardl. Bunlan di.i~iine dii~iine 
Leylarun evinin ontine kadar gelmi
~im ... Amma hi~ farkmd11 degilim. 
Bir arabk baktun Leyla balkonda ..• 
Hemen konu~aga ba~ladlk. Onu 
dii~dti~ i~in geceleri uyuya
madlgrmdan behsettim. Bundan son
ra biitiin kuvvetimi ~eneme verdim. 
Ne diller dokmedim k.i ... Beraber de
niz kenanna kadar uzandlk ... Niha
yet o benim kendisini ~Jlgm gibi sev
digime inandl. ~imdi i§im i§... Leyla 
o kadar zengin ki bor~lanrm artlk hi~ 
dfujiinmiiyorum. .. Ya~asin uykusuz
Juk ... 
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Bikmet Feridun Es 

BULMACAMIZ 
2 3 4 s 6 1 

1 - Muktedlr. 
2 - Yiize giiliicilliikle - Sorgu edatl. 
3 - Bir :izamiz - iktiza eden §eyler. 
4 - Tekrar gen almak iizere. 
6 - BO§ - Sonuna t1T.t gelirse alamet 

olur. 
8 - insanlann Ilk babaSJ - Gi§elerde 

sa.tllan. 
'I - Miicessem in§aat plant - Sonuna 

cM» gelirse ressamm yaptl~1 :i§tir. 
8 - Elmanm yans1 - Ay. 
9 - Tersi kasabm satlg1d1r - K1sa de

tU - SJ.fat edah. 
10 - But mamulatmdan. 

Yukardan •Pb: 
1 - Aclma. 
2 - Komur yanchkta.n sonra geri ka

lan madde - Bakkaniyet. 
3 - Vucudde basil olan ~i§kinlik - ince 

kalbur. 
4 - Muvakkat memur degil. 
5 - Yalvarma - Bayat degll. 
6 - Ecnebiler - Canm aJtmdadlr derler. 
'1 - Biyah tahta tizerine beyaz yaz1 ya-

zar - Nefl edatJ.. 
8 - Tembelllk. 
9 - Meniaat - S1fat edatl. 

10 - Sonu~. 

Ge~en bulmacamaao ballJ 

Soldan sata: 

1 - Pedagoji, 2 - Ukalahk, 3 - Radi
kal, it, 4 - .Alim, lzeli, 5 - Ka§, Melez, 
6 - Aba, Kitara, 7 - Baht, Sim, 8 -
El, Edebl, 9 - Ihlamur, 10 - Ika, Kal, Az. 

Yukardan a~ti: 
1 - Milrakabe, 2 - Kalabahk, 3 -

Padi~ah, Ha, 4 - Elim, Tel, 5 - Dak, 
Dal, 8 - .Alaimisema, 7 - Ollzet, Bul, 
8 - Ok, Ela.sir, 9 - Deri, 14) - 1 t1zam:m.. 

:AX~ AM. 

•Mnnlftll 
Tiirtiye Radyodifiizyon Postalan 

Da1ga uzunlu~ 
1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

:Nrkiye Radyosu 
T.A.Q.19,74m. 15195Kc/S. 2QKW. 

Ankara Radyosu 
T .A.P. 31,70 m. 9465 Keis. 20 Kw. 
ANltAltA ltADY081J 
TtraKiYE SAATiLE 

Cal'§llDlba 12/7/39 
12,30 program. 12,35 TUrk miizl~ • Pl. 

13 Memleket saa.t ayan, a.jans ve meteo. 
rol?f I haberleli. 13,15 - H Muzik CRiyase
ticiimhur bandosu - §ef: Thsan Kiincer> 
1 - Meyerbeer • Le Prophete operaSllllll 
mar§1. 2 - Lincke - Mehtab (Vals). s -
Saint - Saens - Kahramaniar mart1. 4 -
Puccini - Madame Butterfly operamndan 
1'antezi. 19 program. 19,05 Mlizik (Mozart'
~ lki iivertiirii • Pl.) 19,15 Tiirk miizi~ 
Cincesaz fasll}. 20 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteorolojl haberleri. 20,15 Ko
nu§ma. 20,30 Tiirk miizigi; 1 - SalAhattin 
Pmar - Hiizzam §ark1: A§kmla siiriinsem. 
2 - Salahattin Pmar - H\lzzam §arkl: 
Biikliim btildiim smna sacm. 4 - ...... .. 
- Halk tiirkiisii: Karanfil oylum oylum. 
5 - ............. - Kernan taks1ml. 6 - Cemil 
bey - Muhayyer pe§revl. 7 - Tanburi .All 
et. Muhayyer §arki: Feryada ne hacet. 
8 - Arif bey - Muhayyer §arkl: ilttmas 
etmeye yare. 9 - ~evki bey - Muhayyer 
§arkl: Hlcran oku sinem deler. 10 - ...... . 
- Muhayyer saz sema.lsi. 21,10 Haftahk 
posta kutusu. 21,25 Ne§eli plaklar - R. 21,30 
Miizik (Saksofon sololan - Nlhad Esen
gin.) 22 Miizlk (Ku<;i.ik orkestra - f}ef: 
Necib ~kln) 1 - Walther Schrader -
Ak§am iizeri (hazln p~a). 2 - Gangl· 
berger - Kti<;i.ik flilt i<;ln konser par<;aSI. 
3 - Ganglberber - Benim kii<;iik Teddi 
ayim. (Saksofon parc;as1). 4 - Fritz Reck -
tenwald - Grizingde potpurl. 5 - Gerhard 
Winkler • Donna $lkita - ispanyol uvertil.· 
tli. 6 - Rieb. Heuberger - ~arkta stiltin
den Rakseden klzlar. 7 - Adolf Grunov .. 
Berlin, Viyana valsl. 23 Son ajans haber
lert, zlraat, esham, tahvi.lAt, kamblyo -
nukut borsasi (fiat.) 23,20 Miizik (Caz
band - Pi.) 23,55 - 24 Yannk! program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Brtinn 20 kan§lk muzika - Athlone 20 
orkestra - Budane§te 20,25 c;ingene c;al
gis1 - Billue§ 20,55 piyano konserl -
Florans 20 konser - Londra 20,40 Donf
zettl'nin uDon Pasquale. operas1 - Sof
ya 20,45 Puccini'nin t.Toska-. operas1 
Toulouse 20,45 ka.r1§1k muzika. 

Saat 21 de 
Breslav 21,15 hafif muzlka ve dans 

Frankfurt ve BOhmen 21,15 hafif muzi
ka - Kolonya 21,30 • 24,05 Lortzing'in 
cZaru. ZimmeTmann» operas1 - Konigs
berg 21,15 hafif muzika - Leipzig 21,15 
dans - Miinlh 21,15 orkestra - §tuttgart 
21,15 askeri muzika - Prag 21,25 - 24 
Dvorak'm «Rusalka-. operaSI - Bari 21,15 
Yunanca ne§riyat - Belgrad 21,30 opera 
(plalda) - Beromiinster 21,15 orkestra -
Brtiksel 21 Aud.ran'm a:La Mascotte> ope
reti - Budape~te 21,35 Puccini'nin uLa 
Boheme» operas1 - (plakla) - F1orans 
21,30 orkestra - Lille 21,30 haft! muzi
ka - Paris P. T. T. 21,30 - 23,30 konser -
Rennes 21,30 - 23,30 konser - Stokbolm 
21,20 Vagner'in uMeisterstnger11 operaSI -
Toulouse 21,45 ma~lar. 

Saat 2Z de 
Berlin 22 ha:fi! muzika - Hamburg 

22,15 hatif muzika - Beromiinster 22,40 
dans - Biikre§ 22,15 dans - Floran.s 22 
hafif muzika - Lille 22,45 hatif muzika -
Londra 22 hafif muzika - Milano 22 
.Mugika& opereti - Roma 22 senfon. kon
ser - Sottens 22 orkestra. 

Saat 23 de 
Berlin, Breslav, Bohmen, Danzig 1 e 

kadar ha!if muzika ve dans - Frankfurt 
22,20 salon muzikas1 - Hamburg, Ko
nigsberg, Leipzig, Viyana 23,30 • 1 Viya
na mufakas1 - Miinih 23,20 - 1 kan§1k 
muzika - f?tuttgart 23,30 aqam konserl -
Biikre~ 23,15 Rumen muzlkaSI - Hllver
sum II 23,40 salon muzikasi - So!ya 
23 dans - Stokholm 23,15 dans. 

Saat 24 den sonra 
Prag 24 orkestra - Budape§te 24 salon 

·orkestra.51 - Florans 24 dans - Londra 
24,10 dans - Paris P. T. T. 24 hafif muzi
ka - Berlin, Graz ve ~tuttgart l • 4 bU
yiik orkestra. 
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KOQOK ILAN 
olruyuculanm1z arasmda 

EN SERI, 
EN EMIN 

EN UCUZ 
vasitadlr. Allm satlm, ktra f§lerin
de f§ ve i§i;i bulmak J~ln istifade 
edinizl 

SahHc 9 

--
Muharriri 

A N A 
Miitercimi - -Pearl Mebrure 

B..U~K SA Ml 

Tefrika No. 61 

lt\na ko§tu ve oglunun kolunu ya. 
Kal11arak: 

-Ne ha~r, yavrumdan ne haber? 
diye bag1rmaga b~Jad1. 

Amma bunu sorar ve ihtiyarlamI§ 
gozlerile de iki erkegfn ytizilne bakar
ken, felaketin bu suratlara yazilm11 
oldugunu anladl. iki delikanh blrtbir· 
lerine bak1§1yorlardl, nihayet oglu, bir 
kara haber verir gibi: 

- Kard~im hapiste anam, dedi. 
Tekrar erkekler biribirlerinin yilzii

ne bakt1lar, emmilerin oglu ba.§rm ka
§Idl sonra da, ne soyliyecegmi kesti
remiyen birinin aptahms1 halini talo
narak ote yana donuverdi. o valot 
gene kadlncagizm oglu: 

- Anam, kurtararmyacag1z galiba. 
Kard~im, bir de yirm.i ki§i daha oltime 
mahkUm edilmi§ler. yarm sabah idam 
edileceklermt~, dedi 

Ana: 
- 01\im! diye bir c;1ghk kopardl. 

Sonra bir ikinci defa daha: 
- Oltim! diye uludu. 
Ve tutmasaydl.lar yere yig1Iacakti. 
iki erkek, onu en yakmdaki bir 

eve dogru gotiird\iler, altma bir iskem. 
le cektiler, koltuklanndan tutup oturt;. 
tular; zavalh, bir c;ocuk gibi avaz 
avaza aglamaga ba§ladl, ihtiyar bu
ru§uk agz1 titriyor, gozlerinden ya§lar 
akJ.yordu, kurumu§ sarkm1§ memele
rine, gogstine yumruklanru indir\yor, 
doviiniiyor ve oglunun suratma hay
kmyordu: 

- Vei:medin, paraya loyamadm ... 
GOzlerini doyuracak. kadar vermedin, 
sana benim de param var dedimdi ya ..• 
Az rm? Kirk tane giimii§ para az nu? 
Son verdigi iki kUguk giimti§iim de 
daha vardJ ! Durup duruyorlar ya o. 
rada. » diye bagxnyordu. 

Oglunun, ses c;1karmadan kar§ismda' 
durmU§, almnda, dudaglillil iizerinde 
biriken ter danelri ile, b~iru egdigini 
goriince, ofkesinden bu yiize tilkiirdli: 

- Oli.irse o, tek bir meteligmi bile 
sana vermiyecegim anladln m1- Para. 
mi dereye atanm da gene sana ver
mem! diye hayklrdl. 

Emmilerin geng oglu, arkada.§irun 
imdadma yeti§ti, araya girdi ve bu 
aclh felaket arunda ortahgJ. yatl§trr. 
mak kaygusile dilini c;ozebildi ve yii. 
Zii takallfts ederek §UDlan soyledi: 

- ~ma ona teyze. 0 · sendeki 
paramn iki kat fazlasm1 vermege kal
kl§ti. Karde§i ic;in yliz tane gtimti§ 
paray1 gozden ~lkardl! Zindanc1lann 
kii~tigtiniin biiytiguniin para ile goz4 

lerini kam~tnmak istedi, ~il c;il gti
mi.i§leri birinden otekine uzatti durdu 
da, oglunun bir yo1 yiiziinu bile gos
termege izin vermediler. 

Ana: 
- Az vermi§tir de ondan. Bu ya§a 

geldim, para ile elde edilemiyen ha
pishane beki;isi i§itmedim, duymad1m! 
Ben §.i.mdi kazip paranu ~ikarmm. 

Evet §imdi kazar, paray1 aldlg1m gibi 
evla.dlml bulmaga giderim, ihtiyarsam 
ihtiyar olayun, allr onu getiririm ya, 
bir daha da yarumdan aymnam ya ..• 
Ayirmam onu yamba§lmdan; kim ne 
derse desin ... 

1ki erkek bir kere daha bak1§War 
ve ogul gozlerile bir kere daha yege
ninin araya girip bir§eyler .sOylemesi
ni yalvard1 y~kardI. Oteki de tekrar 
ba§lach: 

- Teyze kendine gel, beni dinle. 
Oglunu sana gostermiyecekler bile, 
izin vermiyorlar. A vucumuzdaki para. 
Jan g0sterdik de ne oldu? AdnnlmlZl 
bile attirmadllar i~eri. Ctiriimleri bii
yu.knrii§, yeni ~lkml§ pek fena sayllan 
bir cinayetm§i bu. Vall de bu cinayetl 
i§liyenlere oyle di§ biliyormU§ ki.. 

Ana gogsiinii gererek, .sopasrm kar
§lsmdaki delikanllrun oniinde salliya
rak: 

- Benim oglum hi~ bir zaman cf. 
nayet minayet i§lemedi, buralarda bir 
dil§mam olacak, tek onu hapiste tut. 
sunlar diye, demek ki bizden c;ok pa. 
ra verebilen bir dii§lllam! diye ba
~ll'd.l. 

Etrafma toplamm§, aglZlan aglla 
kalml§, GOzleri bir noktaya dikilmi§, 
geneleri sarkmI§ bir halde, gelen ha
vadisleri igiyor yutuyormu§ gibi du. 
ran kalaballgm arasmda arana arana 
bakmdl, sonra da: 

- i<;inizden hi!; kimse, kii~iik og. 

lumun bir cinayet i§ledigini duyup 
i§itti mi? diye hayklrdJ. 

Birikenler biribirlerine bakl§blar, 
bir ldf soylemeden gozlerini ~evirdUer. 
Ana, onlann bu kU§kulu hallerini gor· 
du ve yilregi pargaland1. Tekrar ag
lamaga ba§lad1 ve: 

- Evet, ona di§ biliyorsunuz, ~iin
kii giizeldi. yakl§lkll idi, kaba, kara su
ra tll ogwlarunza benzemiyordu; on
lardan kat kat tisttindii de ondan degil 
mi? Boylesiniz zaten, kendinizden yilk~ 
sek birini gordiinfu: mu, iginiz gotiir
mez hmg duyarsm1z... diye haykird1, 
sonra da kalkti, sendeledi, ve ac1 ac1 
agl1yarak evine dogru yilriidii. 

Bir kere evden igeri gidince, etra
fmda sade emmilcrle onlarm gocukla
n kalmca, gozlerini sildi ve btiyilk og
luna donerek, daha sakin bir sesle 
amma garip bir ate§e tutulmu§ gibi: 

- Bo§una vaklt ge~iriyoruz. Sayle 
ban a, her§eyi anla t, onu daha kurta
rabiliriz, Koca gece var oniimiizdc. Ne 
imi§ sugu cinayet mi? Elimizde avu
cumuzda ne varsa verir onu kmtan
nz, dedi. 

Geni; kan koca, aralarmda bir ba
kl~t1lar; bir koti.iliik yoktu bu bakI§· 
mada ama, artlk sabrrlan ti.ikenmi§e 
benziyordu. 0 vak1t oglu da anasma 
~yle cevap verdi: 

- Ona bir isim takml§lar: Komti
nist diyorlar. Yeni bir laf bu, gok i§it
tim, nenin nesidir, ne demege gelir di
ye so~turdum. Anlad.Igrma gore bun
lar ~ete kuran bir takun haydudlar. 
mt§. Hapishanenin kap1smdaki ti.ifek
li nobet~iye de sordum, dedi ki: 

«Bir adam getir goziintin ontine ki 
elinizdeki topraklan, tarlalan bile al~ 
magi kumlU§, hiikiimeti batirmag1 
kafasma koymu§... I§te bu itler de o 
tiirliisii... Onun i<;in yann hepsi de 
cezalanru bulup olecekler.» dedi. 

Boyle soyledi. Karde§imin curmii 
buymu§ i§te. 

Ana bi.ittin canile, kudretile dinli
yordu bu sozle1i. ~amdanm 1.§lgJ goz 
ya§mdan yer yer parl1yan suratcag'l.z1. 
na vurmu§tu. §a§km §8.§km, titreyen 
bir sesle, evet t.itremesin diye o ka
dar gayret de ettigi halde gene de bir 
tiirIU tabiile§emiyen zavall1 bir sesle: 

- Yalandlr, ooyle §ey olmaz. Bana, 
buna benzer bir§ey s0ylememi§ti. Hi~ 
boyle bir cinayetin lak1rd1sm1 i§itrne
dim. Adam oldiirmek, ev soymak, bir 
~abas1111 a~liktan Oldtirmek, i§te 
cmayet diye boyle §eylere derler! Hi~ 
toprak dedigin ~allmr m1? Tarla bu ... 
Kuma§ IIll ki, dertop edip koltuguna 
Sllu§t1rsm da gotilrsiln ,?aklasm? de. 
di. 

Oglu: 

- Bilmem ki ana ... diye cevap ver
d.i. Al~ak bir iskemleye oturmu§, ba
§lill egmi§ ellerini iki dizinin arkasm
dan sallandirml§ oylcce kimlldamadan 
duruy_ordu. Daha s1rtmda, topu topu 
zaten bir tek olan entarisi vard1; so
yunmag'a vak1t bulamam1§, bu ~e§id 
giyime de all§lk olmad1gmdan ctegi
ni kaldmp ,beline sokmu§tu. Kemcri. 
ne ili§tirdigi bu ucu biraz daha s1k1§
tird1, itti ve ag1r ag-Jr: 

- Bu soyledikleri 13.k1rdmm altm
da daha b8.§ka ne var bilmcm. $chfr
de boyuna soyle§iyorlard1, yann 0 ka
dar ~ok idam varnu§ ki i§i gticti birak~ 
~l§ herkes, tatil giinti yapmi§lar, de. 
di. Beraber gittikleri delikanhya don
dii: 

- Sen fazla bir§ey biliyor mu sun! 
diye sordu. 

0 da ~enesini ka§1dI, yutkundu, 
odarun ii;inde, ona gozlerini dikmi§ 
bakanlar1 SJra ile birer birer stizdti ve 
dedi ki: 

- ~hirdekiler boyuna soyleyip du
ruyorlardI amma fazla ilerisine va
r1p b~eyler soranuyordum. Neclen 
derseniz bir arallk, "Bu kargaC'alJk 

lJ ' 
patrrdI nedir?» diyecek oldum da ha-
pishanenin oniindeki nobe~iler 

bemen bana dondiller: ((Yoksa, sen de 
mi onlardansm? Degilsen, olmii§ler 
kalml§lar, senin ne iistiine gerck? > cli
ye t;.iki§blar. Onun ic;in hapistekiler
den bilinin akrabas1 oldugumu bile 
.sOylemege dilim varmad1. Sade ba~ 
gardiyanlardan birine 1 §Oyle yalmzca 
bir yerde gelir bizimle konusursan ~a. 
na para veririz>> dedik. 
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B. Chamberlain'in nutku I 
biiyiik akisler yaph 

Polonya mahafili nutku bi.iyuk 
memnuniyetle kar~tlad1 

Var$ova 11 (A.A.) - Sallihiyettar 
mahfiller, Chamberlaln'in Danzig 
haklondaki beyanatlm derin bir 
memnuniyetle kar~1lamaktadir. 

Bu mahfillerde ingiliz B3..'?vekili 
tarafmdan soylenen nutkun kimseye 
yeni bir~ey ogretmi~ olmamakla be
raber ingilterenin hatt1 hareketini 
teyid ve tekslf ettigi soylenmektedir. 

Ayni mahfiller, ingiltere Ba~vekili
nin Danzig hakkmda a(i1kca bir ihti
lflfta miitecavizi sarahaten tarif et. 
tigini bilhassa kaydeylemekte ve Dan
zig statiisilnde tek tarafh tadilat ya
parak Polonyada teca virz addedilecek 
~ekilde akstilameller teyit etmekten 
ibaret olan Alman plammn Polonya 
htikiimetince suya dil~tiriildilgtinii 

hatirlatmaktadir. 
Bu mallfiller, Danzig vc Pomeranya

dan ge~ecek otomobil yolu hakkm
daki Alman talebine kar~1 Polonya
nm 26 3 939 da verdigi menfi ceva
bm Ingilterenin Polonyanm tamami
yetini garanti ettigine dair 30 3 939 
da n~rettigi beyannamenin tarihle
rini kar~lla~tirmak suretile Polonya 
siyasetinln Almanyaya knr~1 istik
lalini tasd1k etmekle Ingiliz B~veki
linin Leh noktai nazarma tamamile 
uygun bir ~ekilde hareket ettigtne 
i~aret eylemektedirler. 

Polonyada goriilen silkunetin 
Chamberlain 'in bi.itiln temennilcrine 
tevafuk ettigi siyasi mahfillerde soy
lenmektedir. 

Amerikadaki akisler 
V~ngton 11 (A.A.) - Chamber

lain'in nutku, diplomatik mahfiller
de pek miisald blr ~ekilde ve sureti 
umumiyede demokrasllere kar~1 sem
pati g0steren siyasi mahfillerde de 
pek ihtlyatll bir ~ekilde kar~1lanm1~
tir. 

Siyasi mahfiller, dahili vaziyet pek 
nazik oldugu i~in Avrupa i~leri hak
kmda tefsirlerde bulunmaktan i~ti
nab etmektedir. 

Reisicilmhurluga namzed gosteril· 
mesi ihtimali olan Ayan Meclisinin 
rnuhalif demokratlarmdan Clark, 
halihazirdakl bitarafl1k kanununun 
tadiline ittraz ederek bu kanunun 
tadili kapah blr ~ekilde Fransa ve 
ingiltere ile ittifak mahiyetinde ola
cagm1 ileri silrrnii~tilr. 

Climhuriyet~i mahfiller demokrat 
partisindeld ihtilaflardan istifade 
ederek Reisicilmhuru, Ayan Mecllsi
nin hariciye encumeninde bitarafi1k 
kanununun tadilini taleb ettigi za. 
man yeni bir hezimete ugratmaga 
hazirlanmaktadlrlar. 

Bir Polonyab miivezzie 
teca viiz edildi 

Var~ova 11 (A.A.) - Danzigde 
Polonyal1 bir posta milvezzii, serbes 
~ehrin mektuplarm1 tevzi ederken 4 
nazinin hticurnuna ugnyarak ag1r 
surette yaratannu~tir. Polis, milteca· 
vizleli bulamad1g1m beyan etmek
tedir. 

B. Roosevelt Danzig i§i 
i~in tavassut edecekmi§ 

(Ba$ taraft 1 inci sahifede) 

miiracaat edilmesinden bahsediliyor. 
Bu usule Pragda neye riayet edilml
yor. <;eklerin reyi neden sorulmu
yor?> 

Daily Express diyor ki: cBu nutuk 
Almanyaya yeni ve taze bir ihtardlr. 
lngiliz milleti leap ederse, Danzig 
i1tin degil, milletlerin hilr ya.'?8-mas1 
ve saadetl i~in harp edecektir.> 
Daily Herald ~byle yaz1yor: cCham

berlain, di.in a~1k bir lisanla konu~· 
tu $imdi art1k Hitler, Danzig yil
zlinden bir harbe sebebiyet verecek 
olursa, bunu bile bile yapm111 olacak
tn·.» 

cDaily Telegraph> da ~u sat1rlar 
okunuyor: cNazilere, Danzigde bir 
kuvvet darbesine te~ebbils ettikleri 
takdirde bunun ingiltereye, Fransa
ya ve Polonyaya bir meydnn okuma 
mahiyetinde telakki edilecegi ve bu 
memleketlerin tek vi.icut olarak mu· 
kabele edecekleri ihtar edilmi~tir.> 

News Chronicle gazetesl, ingiliz 
milletinin, ne ~ekilde olursa olsun, 
yap1lacak her tecavuze mukavemet 
etmegc nzmetmi:;; oldugunu yazmak
ta ve ingilterenln art1k ricat ve te
rcddilt ctmiyecegini ilave eylemekte
dir. 

Danzig ayan1 eski reisi 
ne diyor? 

Paris 11 (A.A.) - cPetit Parisien> 
gazetesi cvvelce Hitlerin samiml ~ 
arkada~1 olan eski Danzig ayan mec
lisi reisi Hermann Rauschnigg'in 
bir makalesini ne~retmektedir. 

Hitlere yap1lacak olan sulh teklif
lerinde milteyakklz bulunulmas1ru 
tavsiye eden Rauschnigg, ~oyle de
mektedir: 

uHalihazirdakl buh11m bir ~1kma
za sapmI:;; gibi goriinuyor. Qilnkii 
Hitler gecen y1ldanberi styasi vazi
yette has1l olan bilyilk degi:;;ikligi 
heniiz anlamam1~t1r. Bu anlamayi
:;;m neticelerl feel olabilir. Demokra
silerin beyanati, baz1 ihtarlan tazam
mun ettikleri zaman bile ~arta mual
lak vaidleri ihtiva etmektedir. Bu 
beyanatta ina~1 bir parteneri ilma 
etmek istiyen bir eda vardlr. Fakat 
beyanatm muhatab1 kendisinden 
beklenen ~eyin tamamile akslni yap. 
maktacilr. Cilnkii o,. bunlan blr 

zaaf eseri, felce u~rayan bir irade
nin ifadesi addeylemektedir .• 

cLe Journal• gazetesinde And.re 
Tardieu diyor ki: 

cMihver, bizi bir ciimlei asabiye 
macma soktu. Mukavemet etmek 
kafidir. Qiinkii mihver, ricat edecek
tir. Gazetelerimizden bir~ogunun 

ke~fetmege ug~tig1 Hitlerln s1rn, 
carp1~mayi bertaraf etmek i~ln ba
g1ran ve tehdit eden bir !irarinin Sl.I'· 

rmdan ibarettir. Frans1zlar, bu tu
za~a dii~tiikleri zaman saf dilligin 
hudutlanm ~~ oluyorlar. 

Alman mahafilinin 
miitalaa11 

Berlin 11 {A.A.) - Chamberlain 
tarafmdan soylenen nutkun ~imdiki 
vaziyette blr degi~iklik husule getir
medigi salnhiyettar Alman mahfil
lerinde s~ylenmektedir. 

inglltere Ba$vekUi, leap ettigi za
man ingilterenln Polonyaya yarclnn 
edeceglni soylemi~tir. Bunu, ~imdiye 
kadar yilz kere tekrar etmi$tir. Fa
kat, bunu tekrar etmekle verdigL 
kararda bir yenilik olmad.Igi da mey
dana ~1km~ oluyor. 

Almanlar cephane 
gonderiyorlar 

Danzig 11 (A.A.) - Buraya silAh 
ve cephane yilklii yeni Alman vapur
larmm geldigi blldlrilmektedir. 

Danzig 11 (A.A.) - ~en gece 
denizden yeni silfill ve mtihimmat 
gelmi~tir. Bu malzeme Svhichau tez
gahlarmm depolarile elektrik !abri
kasma ve Belediye salhanesine yer
le~tirilml~tir. 

Danzigde ehali miibadeleal 
teklifi 

Londra 11 - Avam Kamarasmda 
muhafazakA.r mebuslardan B. Cly
desdale Danzig meselesinln halll i~ 
cenubl Tirolde tatbik edllen ahall 
mlibadelesi sistemlni B. Hitlere teJc.. 
lit etmesini ve Tun us i~in de B. ·Mus· 
soliniye ayni tesviye tarznu ileri silr
mesini B. Chamberlaine tavsiye et. 
~tir. 

Hariclye milst~an B. Buttler ce.. 
vap vererek dem.lftir ki: 

- cBu mesele haklanda resmt ma,.. 
lfunatumz yoktur. Lord Hali!u bu 
metodun Danzigde ve Tunuata tat
biki kabll olup olmadlluu bilmlyor. 

Hatay kurtulu~ 
bayramr 

(B~ tarafl 1 inci sahi/ede) 

1 - Gaziantep, Mara§, Scyhan, i~el 
ve Urfa vilayetlerinin beherinden, biri 
parti ve biri de Meclisi umumi azasi 
olmak tizere ikiljerden 10 arkada§, 
{bu arkad~lann harCirahlan Parti 
merkezinden lesviyc olunacakhr.) 

2 - C. H. P. Umuml idare heyetin
den iki arkadB§, 

3 - Ti.irkiye Bi.iyilk Millet Meclisin· 
deu ii~ ki~Jik bir hcyet, Antakyaya gi
derek oradaki merasime i§tirak cde
cektir. 

4 - Yukandaki 3 maddede ad1 ge
~en ~ekkilllerden se1tilecek on b~ 
arkada§ temmuzun yirmlsinde Ada
nada birle~tikten sonra tek bir heyet 
halinde ve Btiyilk Millet Mecllsini tem
sil eden heyetin de b~mda bulunacak 
olan zatm ba§kanhgmda olarak An
takyaya hareket edeceklerdir. 

A - 23 temmuz gi.inil. Partlnin vi
Jayet ba~kala.11 ta!11fmdan Hatay 
Patti ba~kanhgma tebrik telgraflan 
~ekilecekUr. 

B - Ana vatan dahilindeki biltlin 
Halkevlerinde mevzua uygun hitabe
ler irad vc ~enlil:ler tertip olunnragL 
gibi, 23 24 gecesi Halkevlcrile Parti ve 
Belediye binalan aydlnTu.t1lacaktir. 

Hatayda haz1rhk 
Hat.ay 11 (A.A.) - Kurtulu~ bay

ranum kutlnma programm1 haz1rla
maya memur kemisyon devamh ola
rn.k toplanmakta ve yap1Iacak tcza
hlirat ve ~nliklerin esas1m tesbit ey
lemektedir. 

~enlikler ti~ -giln, ui; gcce dcvam 
edecektir. 

Sabik batkonsolosumuzun 
bir daveti 

Antakya 11 (A.A.) - Sabik ba~· 

konsolos Fethi Denli taraf mdan Ser 
gukolukta Ayvazoglu otelinde bir 
aparatif daveti verilmi~tir. Bu davette 
Hatayda bulunan korgeneral Muzaf· 
fer Ergiider, fevkalilde murahhas Ce
vat A~1kalm, albay $iikril kanatlI, bir 
cok askeri ve millki erkAn ve Partl 
rnensuplan, ecnebi konsoloslar, ga
zeteciler haz1r bulunmu~larchr. Top-
lanti ~ok ne~eli hava i~inde gece ya
nsma kadar devam etmi~tir. 

~ker tirketinde her hangi 
bir tahkikat iti mevzuubahis 

degildir 
Ankara 11 (A.A.) - Son gilnlerde 

gazetelerde Ti.irkiye ~eker fabrlkalan 
~irketi muan1elat1 hakkmda iktisad 
VekAletl milfetU~eri tarafmda.n te!
ti~ ve tedkikler yapilmakta olduguna 
dair blr tak1m ne~riyata tesaduf ed.11-
mektedlr. 

Ogrendigimize gore, ~eker ~irketin
de yaplldlg1 kaydedilen tedkikler, 
pancar fiatlerinin 30 paradan bir ku
r~ g1kanlmasmdan dogan rnasra
fm kar~1lanmasi i~ln almacak tedbir
lere aid bulunme.kta ve tefti~ler de 
iktisad Vekliletine baglI olan bilumum 
te~ekkiiller ve milesseselerde Vekale
tin zaman zaman yaptmbg1 miltat 
tefti~lerden ibaret bulunmaktad.Ir. 

Bunun haricinde ~rkette her han
gi bir tahkikat i.~i mevzuubahis degil
dir. 

ist:u.1bul lklncl lcra memurlu~undan: 

939 - 1384 
Bir borctan dolayi m.ahcuz ve paraya 

cevrllmesi milkarrer blr adet aynall Jar
diner bir masa dokuz pa,rca oda talanu 
ild ki11Uk ka.ryola 17/7/939 tarlhlne mii
sadi.t pazartesi giinil saat 16 dan 17 ye 
kada~ Beyog-1W1da Kuledlblnde ~ahltulu 
so~ Rubert apart1manmm oniinde 
ac1k arttmna suretlle satJ.lacaktU'. Arttir
ma bedell muhammen k1ymetln 37.5 tu 
bulmad1g-i takdlrde 2 ncl arttlrma 2117/939 
tarlhlne milila.dlt cum.a gfinii saat 16 dan 
17 ye kadar icra edllece~den tallp olan
lann yevml mezkUn1a mahallinde haZJ..r 
bulunacak memura mliracaat eylemlerl 
illn olunlll'. M. 2097 
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Bu milh.im tekll!i akluruzda tutaca
~IZ. 

Fakat ahali mill>adeleslnin na:nl 
yapllaca~m1 teferruatlle ogrenmek 
lsterim. Ancak o zaman bu metodun 
tatbikini tekllf edeblliri.nu 

1talyan gazetelerinin 
iimidleri 

Londra 11 - italyan gazeteleri ye
n! bir Nilnih toplantw yaptlma&Jm 
iimid ediyorlar. Ouet.eler ingilis 
Ba.fVeldltnin sarahatle harp eder1s 

demediifni JUIJorlar • ./ 

V atan bagr1na dogru 
(Ba~tarafi 1 inci sahifede) 

Medeni bir cemiyetin ilk §artlan ne
dir? Asayi~. intizam, yani can, mal 
emniyeti. Sonra hi.ikflmet\ inzibat, 
adalet, mahkcme, rnektcp, yol hasta,.. 
ne, kopri.i, ev, ocak v. s. 

Bugilniin gengligi §Unlari iyi bilsin: 
Henilz Use tahsillerini bitirmemi§ olan 
nice evlad1m1z daha be~ikte iken, 
memleket hayat milcadelesi iginde 
idi. Ve yurdun istiklali km'lanld1g1, 
havamizda cilmhmiyet 1§1g1 belirdigi 
saatlerdc bile bahsettigim yerler, ge
ne bahsettigim kesif karanllk ortasm
dan i;ikmam1~t1Ia1·. Vatanda§tan ver
gi isterdik, asker isterdik, iane ister
dik; Jakin yatalak bir idare o vatan
dB§a en iptidai can emniyetini bile 
vermekten acizdi. Sonsuz ve olciisilz 
mesafelerle dovi.t§rftek laz1md1, i;1plak 
ve bak1mS1z yurdlara rahat, selamet 
vc devlet fikri gotilrmek icap ederdi. 
Akan sularm iizerine kopril, ~oken 
damlara destek, i;1plak Slrtlara giyc. 
eek ve bunlarla beraber butiin o ok· 
suz ve bak1ms1z kahm§ yurda bir~ok 
mecleni nimet yeti-?tirmek borcumuz
du. .. Doktor gibi, eczahane gibi k1§1a 
ve mektep gibl, hilrriyet gibi insanhk 
§UUl'U gibi VS. VS ••• 

Bunlar ne ile yap1lacakt1? Yilgm 
ve asirlardanberi bilik bir .cemiyetin 
y1k1k bil~esi ile mi? Dermansiz bilgisi 
ile mi? Halbuki bliyuk vazifemiz bu 
sayd1gim birkai; unsur i~inde de niha
yetlenmi§ olmuyordu. S1tma ile, tra
homla diger hastallklarla, bilhassa 
cehil, taassup ve §ekavetle gule§meli 
idik ... Oralardaki yurdd~larm elinde· 
ki hayvanlari hastallktan korumak 
i~in baytari faaliyet iktiza ediyordu. 
Tal'lalar, bah~eler gibi kafalan da zlr~ 
at ve harsa muhtai;t1. Ve buti.m bun
lar paras1zhk, adams1zllk gibi, en sa
labetli enerjileri bile eriten §artlar igin
de vticude getirilccekti... 

Evet her§eyden evvel asayi§, inzibat 
Iazimd.I, bazen harici propagandalara 
bile alet olarak medeniyete ve kanuna 
silfth i;eken §Uursuzlugu insan etmek 
gerekti. Lakin bunlar kadnr milhim 
bir nokta daha vard1. Htikumet nilfu
zunu kurarken zulmiln, tahakkilmiln 
ve fena idarenin teesstistine imkan b1-

rakmamak. Zira ideal o idi ki, anar§i 
devrilsin, fakat hakla hiirriyet ayakta 
dursun. Tagalltibil oldilrmek birinci 
i§ti; fakat gidenlerin yerine b~ka 

tarzda bir (miitegallibe) sm1f1 iiret
memek ~rtilc! 

Sonra? Evet sonras1 var ... Blitlin bu 
ucra, !akat aziz vatan ko§elerine §i
mendifer, yol, elektrik, halkevi, bedeni 
terbiye, edep ve nezahetle edebiyat ve 
fikir gotilrmek vazifesi vard1. ilk ve 
orta tahsili olsun yoluna koymak, 
mahalli ihtiya~Ian onliyecek memur 
ve saire yeti§tirmek mecburiyeti mev
cuttu. 

Daha sonra gene istiyorduk ki . vata
run o semtlerinde kil~i.ik milli sanayi 
sonmesin, ahali muhtelif nevide lstih
sale all§Sln; ihtiyacma gore kredi mil
esseseleri bulsun ilh ... 

i~te ge~en giln Mecliste Dahiliye 
Vekilinin bahsettig1 Tunfieli, biltiin bu 
faaliyetlere sahne ittihaz edilmek ar. 
zu olunan vatan paftalarmdan blri
dir. Ezeldenberi yap1lmam1§ olan bu 
§eylerin hepsi bir bilyil eseri olarak 
birdenbire tamamland1 m1? ... Hig blr 
samimt adam boyle manas1z bir iddia
da bulunamaz. Yalmz ~ok hakl1 ola
rak ve yerinde bir iftihar duyarak say
liyecegimiz §ey §Udur: Biltiln §U ha
yaU i§lerin pek coguna ba§landt, ve 

miihim bir k1sm1 tamam cdildi. Hakkt 
seven, hakikati da sever. Dogruya 
mert~e dostluk edemiycn, inanmiz ki . 
igriye de kuvvetle dil§manhktan aciz
dir. Burada muvaf1khk, rnuhaliflik 
yok. Ortadaki dava yalmz yurd, yalruz 
millet davas1du'. Eger bin ttirlii gi.i~

lilkle yap1labilen bir vatan hizmetini 
takdirden 'il§enecek kadar cimri gO
n iiller varsa, bunlan lli~bir sevgiye ve 
htirmete liiy1k gormemeliyiz. Ve ken
dilerini himmetsiz birer vicdan kotii
rlimii saymally1z. 

i§te vatan goziimi.iziln oniinde; dil
nilnil ve bugilnilnil. dolduran bin ti.irlii 
§eref ve ac1 ile beraber yeni nesillerin 
bilyiik himmetlerine gogils a~arak u
zanm1§ duruyor. Ona, Iaylk oldugu 
yarm1 kim temin edecektir? Elbette 
bugun yeti~mekte olan fedakar ve mil
nevver i;ocuklar. Anadolunun bir<;ok 
ko§esi yakm zamana kadar Tun~elin
den pek f arkh degildi. 

Milli kalkmrna sava§1 umumi ve bil
tiln memlekete §amildir. Bi.itiln vHfi.
yetierimiz - ve bunlann arasmda 
Tunceli, Elazig v.s. - bir~ok unsur 
istiyor. Memur olarak, asker olarak, 
ogretmen, zira~t~l baytar,· bankac1, 
miihendis ve her ~ey olarak! 

Bir Alman miinevveri bir ingtliz 
lordu en uzak sbmilrgeye ko9maktan 
ka~mmaz. Ve oraya giderken kendi 
milletinin mcdeniyet unsurlaruu da 
beraber golur.ilr. Munevver, fedakftr ve 
idealist Tilrk genci ba§ka ttirli.1 mil 
hareket edecek? Elbette hayir! 
· ~u noktay1 hemen tesbit edelim; 
memleketimizin i~ kalkmmas1, mede
ni ve iktisadi ilmram art1k kollektif 
bir i§ olmu~tur. Bunu yalruz btiti;eye 
bagll bir resmi faaliyetten beklemek 
rnemleket hakk10da hi<; bir geni~ ideal 
beslememege muaclildir diyebiliriz. 
Onun i~indir ki yeni verim sahalan
na milletin gen1t ve kurucu. enerjileri
ni davet ediyoruz. Bir ciheti daha 
unutm1yahm; Tlirkiye Millet Meclisi, 
memleketin hayn namma kendisin
den istenilen kanunu verdi. Bu var.i
yct kar§1smda hi.ikumetin hassasiyetl 
ne olacakt1r? ~ilphe yok ki, bunu bil
mek isteriz. Zira idare ba§mdaki ar-
kada§lanm1zin himmetinden bekledi
gimiz §CY <;oktur. Ancak bir husus uze
rinde aynca duracag1z: Resmi bir s1-
fat1 olan veya olm1yan herkes §Unu 
bilmelidir ki, yeni Tilrkiyede hi!( bir 
suretle sergerc~.elige artik mtisaade yok· 
tur. Hii; kimsenin, gerek kohne ana
nelerle cahil bi<;areler aldatarak, gc
rek hcrhangi bir kuvveti suiistimale 
cilretlenerek ba§kasmm tepesine SI\

ramasma milli §UUr izin veremcz. Ye
ni rejimin yeni ruhunu Cilmhurreisi 
!(Ok evvel soyledi: Kanuna hilnnet ve 
anar§iden nefret. 

Ancak bir nilkteyi dlkkatimizden 
ka~mmyahm: Kanuna hilrmet mef
humu efrad kadar, hattfi baz1 defa on
dan ziyade o kanunu tatbik ilc milket
lef olan memurun vicdanma hi.ikmet. 
mek gerektir. Qlinkil sergerdeligin, 
miltegallibeligin en ~eni ~ekli, ftmme
ye hiin·iyet ve hak i~in kurul
mu§ .Jlan bir dilsturu, kendi §Rhsi 
maneviyatlmiza B.let elmektedir. Ve bu 
oyle muzlim bir zihniycttir ki, nerede 
raslarsak mahvetmekle milkellefiz ... 

Dahiliye Vekili bu mebhasteki ince 
hassasiyetini isbat eden pek k1ymetli 
deliller gostermi§tir. ~imdiden sonra 
da kendisine bilyiik ba§anlar dileriz. 

FRZII Ahmed Ayka~ 

DarU$$afaka mUdUrlUgUnden 
Malt sene sonuna kadar mektebe lilzumu olan 65000 kilo ekmek kpal1 

zar! usulile almacakt1r. ilk muvakkat teminat 480 lirad1r. ~eralti ogrenmek 
lstiyenler Nuruosmaniyede Tiirk Okutma Kurumunda gorebilirler. ihalesi 
17/7 /939 Pazartesl gilnii saat 14 te ayni yerde yap1laca.kt1r. (5083) 

Toprak mahsuUeri ofisi Istanbul fUbesinden 
tdaremizde takriben f. 9000.-/ - «dokuz bin1> sterlinlik Qekoslovak ta

kasl satilacaktir. Taliplerin 17/7/ 939 Pazartesi saat 14 e kadar idaremize 
miiracaatlan. (4975) 

Izmir T elefon Miidiirliigiinden .. 
1 - !dare ihtiyac1 i~in muhteli! cins telefon kablolari kapah zarf usulile 

ekslltmeye ~lkanlm1stir. 
2 - Bu kablolar cif izmir olarak muhammen bedeli < 59601) be~ bin dokus 

yiiz alt.ml§ lira, muvakkat teminat1 <t447» dort yilz kirk yedi lira olup, eksilt
mesi 14 Temmuz 1939 cuma giinii saat 10 da, izmir telefon mildilrlilgil blna
smda muteoekkil satin alma komtsyonunda yap1lacaktir. 

3 - Tallpler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile kanu
nl vesaild muhtevl kapall zar!Janru o giln saat 9 za kadar mezkur komisyona 
verilecektlr. 

4 - ~tnameler her giln izmir telefon mtidi.irlilgii ile istanbul telefo!l 
mudilrliij'U levazun imirl.ilinden para&l2i velilecektir. (4053) 
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Sa~ Eksiri 

KOMOJEN 
Sa~lar1 healer, koklerini kuY· 

vetlendirir' dolriilmeaini on• 
ler, kepeklerini giderir. 

1NGIL1Z KANZUK 
EC ZANES I 

Beyoglu - Istanbul 

Ankara Beledlyesinden : 
1 - Belediye benzin ihtiyac1 i1;in almacak olan ((270,000» lira k1ymet mu

bammenli «1000 - 1200» ton benzin kapah zarf usulile 45 giin miiddetle ek
siltmeye konulmu§tUr. 

2 - :lhalesi 18/ 8/ 939 curna giinU saat 11 de belediye enciimeninde ya
pilacaktJr. 

3 - Muvakkat teminatJ «22,250» lirad1r. 
4 - §artnamesini gormek isteyenlerin her giin enciimcn kalemine mu

racaat etmeleri ve isteklilerin de teklif mektuplanm 18/ 8/ 939 curna giinii sa-
at ona kadar enciimene vermeleri ilan olunur. (2635) (4680) 

Beyoglu Vak1flar DirektOrlOgQ llAnlar1 

Kirahk Emlak 
Semti 
Gala ta 

Mahallesi 
Yeni Cami 

SokaiJ 
Cami avlusu 

No. Cinsi 
Odalar istika-

meti arsa 
Kaba ta§ 
Xabata§ 

Omer Avni Mebusan 207 Dlikkfm 
Orner Avni Vaklf diikkanlar Set ma-

u~ii hruli 
Oalata Yeni Cami M. Ali pa§a han 21 Diikkan 
Qalata Kemanke§ 6 nc1 Valuf han 28 Oda 

Yukanda yazill emlAkin 31/ 5/ 940 giinii sonuna kadar kiraya verilmesi 
mablml§tJr. isteklilerin 13/ 7/939 gi.inU saat 14 te miiracaatlan. (5085) 

Istanbul llman1 sahil s1hhiye merkezl 
ekslltme komlsyonundan 

1 - Merkezimize ait Galata motoruni.in tekne ve makine aksam1 a~1k 
eblltme lle tamir ettirllecektir. 

2 - IKC§if bedeli «659» liradlr. 
3 - Bu i§e alt §artnameler §unlardlr: 
Fenni §artname. idarl §8.rtname. 

-6 - istekliler bu §artnameleri c14J> kuru§ mukabilinde merkezirniz Leva-
111D1Ddan alabillrler. 

5 - Eksiltme 25/ 7/ 939 Sall gunii saat 14 te Galatada Karamustafapa§a 
aqmda mezkftr merkez ekslltme komisyonunda yap1lacakbr. 

6 - Muvakkat teminat paraSl 49 lira 43 kuru§tur. 
'1 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 S. 11 kanunda gosterilen \'esikalarla en 

apti 1000 lirallk bu gibi ~Jeri yaptiklarma dalr vesika gostermeleri §&rttir. 
(2961) 

lrak sefaretinden 
1912 tevelliitlii lrak tabas1na 

1912 tevelliitlil ve Tiirkiyede mukim Irak tebaasma mecburi askerllk hiz
metini Ua etmek uzere Irakta merbut olduklari ahziasker §Ubesinde 1 agus
tos 1939 tarlhinde isbat1 viicud etmeleri veyahud· hizmeti a~riyeden af!edil
dlklerinl musblt evrak ve milstemsekati resmiyeyi makamati aidesine mum
llln mertebe ruratle gondermElfri li!zumu ehemmiyetle ilan olunur. 

(2823) (4963) 

Kartal Belediye Riyasetinden: 
Kapah zarf usulile arthrma ve eksiltme ilin1 

Eksiltmeyc konulan is: 
1 - Kartal kasabasmm <•6» kilometre mesafedeki Yakac1k ko~niin 1,5 

kilometre garbmda ve koyiin Hldlr oglu mer'asi. denilen mahalden eskiden 
klsmen toprak kilnk ve k1smen demir borularla isale edilmi§ bulunan i~rne 
suyunun madeni boru dahiline ahnarak sibhi ve fenni §eraite gore isale ve bu 
ife aid tesisat in§aat1 olup Nafia Vekaletince musaddak projeleri mucibince 
bedeli ke§fi «38646» lira u7ln kuru§tur. 

2 - Muvnkat teminat <'2898» lira c150» kuru§tUr. 
2 _ Muvakkat terninat «2898» lira (150» kuru§tur. 

al akpmma kadar devara eder. 
4 - ihale 25 Temmuz 939 sall gtinii saat 9 dan 17 ye kadar Kartal bele

diyesi daimi enciimeninde yap1lacakt2r. 
5 - Eksiltmeye girmek isteyenler bu i§e ehli olduk.lanna dair Taksimde 

btanbul beledtyesi Sular idaresi umurn mtidiiriyetinden ehliyet vesikasi al
malan. 

6 - 939 yilma aid ticaret odasi vesikaSJ. 
7 - istekliler ~name, proje ve merbutat:Iru Kartru belediyesinde her 

giin gorebillrleer. 
a - i§bu in§aatm ihaje bitiminden dort ay sonra ikmali §arttir. (6024) 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Fen memuru aran1yor: 

Mcmlekctin muhtclif nuntakalannda yaptmlacak olan in§aata ait 1.&o 

min mukavemct tecriibesi i§lerinde ~al~ak ve bilihare ne2aret etmek iizere 
tecnihcli fen memuru almacaktir. 

Jsteklilcrin vesikalarile en g~ 15/1/939 :tarihine kadar Toprak Mahsullerl· 
Oli i t:mum .l\1ih1iir1Uifule miiracaatlan iJJn olunur. 

PETROL NiZAM 
Xepekleri ve ~ d6killmesinl 

tedavi eden tesirl milcerreb blr 
lll~d.lr. 

istanbul 5 inci icra memurlugundan: 
937/ 1672 .CJa.yill dosyada rahlp Clvanl 

Musulluya bo1"9lu Tokatllyan oteli aahlbl 
Nikola Medovicm Tarabyadaki otellnde 
haclz edllerek ~1k artmna ilc paraya ~e
IVirllmeslne kara.r verllen ve heyeti mec
muasma 15385 lira klymet takdir edilen 
komplle yatak, salon ve oda tak1mlan ve 
buna miimasll miitenevvl otel e§Yalan 
19/7/ 939 ~aJ1amba giinii saat ondan iti
baren Tarabyadakl Tokatl1yan otellnde 
a~k art1rma lle sattlaca#1 ve bir giinde 
sat1§ 1kmal edllemedi~ takdlrde mi.iteaklp 
perfembe ve cuma gi.inlert de devam olu
nacatmdan ahcllann mahalllnde hazir 
bu1unacak Sera sat1§ memuruna 93'7/ 16'72 
dosya sayisile miiracaat etmelert ve bu ar
tmnada muhammen de~erlerlnin yiizde 
yetml§ be§lni bulnuyan e§yalann 25/7/ 939 
sah gunu nynl saatte iklncl a~1k artmna 
lle satl§Uln devam edilece~l llan olunur. 

Kaput bezi ve iplik 
Malatya bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. l}irketinden: 

Yenl teslsatla faaliyete ge~en Ada
na fabrikam1zm 

Sllindlrll 75 ve 90 santim B. (Tip 2 
~lf~i) kaput bezi, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 numara vater lpliklerl lmnlfttt pl
yasaya arzedllml§tir. 

Slparl§ l~in Adana fabrlkam1za. ve
yn. Ankara Atatiirk bulvan And apar-
t1man No. 4 da!reye miiracaat edll
mes1. 
Telgraf edresl: 

Ce~it - Ankara 
Qe~it - Adana ---

Dr. IRFAN KAYRA 
ROntgen miitehassm 

Tiirbe, Bozkurd loraathanesl ka111-
81Dda eakl Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
Otleden sonra 3 ten 1 ye kadar 

Sahife 11 

I Istanbul Vak1flar Direkt6r1QIU llAnlara I 
Semti ve mahaJlesi Cadde nya sokalt 

Bab1!ll, Nall! mesc;it Cagalog\u yoku§U 
Fener kap1s1 Y1ldinm 

)) )) )) 

Halat H1Zll' <;avu~ Yeni cadde 
Fener, Tevkii Cafer Kiremit 
Fatih, Kumrulu m~it 
Aksaray, KAtip Muslihiddln 
var§l ~adlrCJlar 

ibrahim P3§a, Cami sokagmda Nasu-
hiye ham ic;inde 

)) » » )) )) 

)) » » ]) » 
)) lt » )) )) 

)) ]) )) )) )) 

)) • » I) I) 

)) • )) » )) 

)) )) )) ~ )) 

)) )) )) )) )) 

I) » )) » )) 

)) J) J) )} )} 

Silihtar aga Eyilp caddesi 
Milddeti icar: 
Teslim tarihinden itibaren 940 senesi 
Alibey koyii Kara dolap mevkiinde 
Alibey koyii Kara dolap mevkiinde 
Alibey koyii Kara dolap mevkiinde 
A1ibey koyii Kemiklidere mevkilnde 
Mi.iddeti icar: 

Muhammen aybll 
No. ~u Cinsi 
23-6 EV 
57 Ev 
55 Ev 
60 Ev 
33 Ev 
7S Haf1zp8§a cami mahalli 
12 Mehmet Ef. tekkesi 
30-32 Dtikkan 

6 Bar aka 

8 » 
9 
ll » 
l2 » 
13 )) 

15 ve 16 » ~12 )) 

17 )) oda 
l8 I) 

20 )) 

21 VC 22 )) ( 2 ) 

1, 2, s, 4 .Alur ' 'e samanllk 

Mayis sonuna kadar. 
1,5 hektar tarla 
1 )} 

2 )} I) 

200 ar tarla 

Lira Kr.. 
.26 00 
12 00 
10 00 
10 00 
8 00 

10 00 
6 00 

10 00 
2 00 

4 00 
4 00 
2 06 
3 00 
5 00 
8 00 
2 00 
5 00 
8 00 
8 00 

~eligi 

120 00 

15 00 
5 00 

10 00 
12 00 

Teslim tarihinden itibaren 941 senesi Kas1m iptidasma kadar. 
Yukanda yazill mahalJer kiraya verilmek ilzere ac1k arttirmaya c;1kanl

mI§tlr. istekliler 18 Temmuz 939 Sall gilnu saat on be§e kadar <;enberlita§ta 
istanbul Vak1flar 'Ba§IDildlirliigunde Vak:lf Akarlar Kalemine gelemeleri. 

(4989) 

Istanbul belediyesi, Istanbul elektrik, tramvay ve 
tiinel i1letmeleri umum miidiirliigiinden: 

Tramvay hareket mtistahdemleri i~n 1500 metre kI§hk elbiselik ve 750 
metre paltolul: kuma§ satm ahnacakt1r. 

Alakadarlann teklifierini 24 Temmuz 1939 Pazartesi giinU saat 12 ye ka
dar kapah zarfla ve ((Tramvay klsm1» kaydile umum mildiirliigumilze gon
. dermeleri lilzumu ilan olunur. 

Bu i§e ait §artname Metro Hamnm 4 iincii katmda Tramvay Levazim 
dairesinclen paraSJz olarak almabilir. (5103) 

BU GON 
·KUM6AQASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 

¥!ff 

....~ ... 

YAlllN 
CEK. DEFTElllNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTlll 

T0RK(Y 
rs 

f>ANKASI 
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0 tu z senedenberi diinya sergilerine mutlaka i§tirak ederek 350 den fazla altin madalya, biiyiik miikafat ve zafer 

kazanan, daima ve muhakkak birincilik elde eden ve diplomdonor ve Horkonkurla tasdik edilen 

OskUdar, Kad1ktiy Altlyol - izmir Kemeralfl §Ubelerini de muvaff akiyetle aGll 
Beyoglu, KarakOy, Ankara ve Anadoluda act1fl sat}f yerlerinde fiat btrdir. Limon gigeklerl kolonyalan, bilhassa Fujer, Bahar, ~ipr losyonlar1, lbantalan, kremleri, brlyantinleri, silrme, 
rim.el, alhk, ruj, t1mak cllllan sac;, losyonlan ~i~ek ve gill su ve esanslan tr~ b1~ag1 sabunlan, Dantos di~ macunile di~ fir~alari, zeytin, f1St1k ve badem yaglan, glfiten mamulltl, o.10. 

unlan, fayda, far ile k:uvvet ~uruplan, oksiiruk pastillerl ve muhtelif itrlyat ve miistahzaratl israrla isteyiniz 

II 

II 

Miitterilerine tiikran borcunu odeyebilmek i~ 

•• 
SE K 

Kurulufundanberi ilk defa olarak biitiin mallar1n1 
itidilmemit ucuzluk ile aabta arzediyor. 

Beyoglu, i tiklal cadde!rl No. 282, Tel: 49341 
istanbtil Qakmak~tlar No. 183, Tel: 22991 

II 

II 

I Devlet Demiryollar1 ve Limanlan l~letme 
Umum idaresi ilanlan :----------· 

Muhammen bedcll 14400 lira olan ~ag1da isim ve miktan yaZJ.11 5 kalem 
malzeme 24 7 / 939 Pazartesi gilnii saat 15 te taahhudilnu ifa edemiyen mii
teahhidi namma a91k rksHtme usulile Ankarada idare binasmda satin e.11-
nacaktir. 

Bu i~e girmek isteyenlerin (lOSO) 1irallk muvakkat temlnat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan hamilen ekslltme saatine kadar komisyonda isbat1 vii
cud etmelerl Iazimdlr. 

~artnameler parasiz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa. 
§Rda Teselliim ve r.evk §efliglnden dag'ItilacaktJ.r. (4934) 

Miktan 
tsmi 

Kanarya sanSl Toz Boya 
1ngiliz k.lrnuZlSl As1 toz boys 
inglllz y~ili ~1 toz boya 
Venninyum toz boya 

Kg. 
1000 
1000 
3000 
2000 
8000 Oksit do !er 

Oziiliiyor ... ~! \ I I 1 l 1 I _t / / /,,. /. 
~iinkii: ~ .,...."I - ~ ---· 1.(R EX~ Yandm11, --· 

~~~ ---- ba1ka - . -- --/ -- ..... marka 
~J_J I j1j111\\'-

alm•f··· 

REX 
Prezervatif leri 

saj'lamd1r ve gayet Ince ipekli 
listikten yapdm11br. 

Eczac1n1zdan 

R E x isteyinlz 

· VAZ PA 
001 ve ARKADASLA I 

Snbaha kadar GREGOR idarcsinde STRiNG • SVL'iG CAZ 
iSPANYOL ARTiSTLERi 

----• Pazar ~nil GREGOR CAZ ve Varyete numaralan 

Sahibi: NecmeclcliD ~ Vmumi nqrlyat miidiirfi: &evket Rado 
Aqam lllatbaaa 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1tarihi:1888 

Sermayesl: 100.000,.000 Tilrk llras1 $ube ve AJana adedl 281 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRIKTIRENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarr,11 ve ihbars1z tasarruf hesablannda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa 

cekilecek kur'a Ile a§ag1daki plana gore ikr~iye dag1t1lacaktir: 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 It 1,000 • 

40 ,. 100 ,. 4,000 • 
100 ,. 50 ,. 5,000 • 
120 ,. 40 Jt 4,800 ,. 
160 ,. 20 It 3,200 ,. 

DlKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~lnde 50 liradan a§ag1 dii§meyenlere ikramiye ~lktigi tat.. 
dirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~ekilecektir. 

Dariittaafkaya kaydii kabul 
1artlar1 

1 - Da~~ef aka ya talebe kayit 
muamelesi temmuzun 15 inden agus
tosun 15 ine kadar devam eder ve 
15 agustosta kayidlar kaparur. 2 -
Kabul ~rtlar1 ~unlardlr: a - Ana
dan babadan veya yalmz babadan 
mahrum ve muht.a~ olmak. Babas1-
run oliim kayd1 niifus cilzdanmda 
yaz1h olacakt1r. b - Bu yil ilk oku
lun dordilncii sm1fma terfi et~ 
olmak (Tahsill daha f azla olanla.r 
veya g~en y1I dorde geg~ bulunan
Iar bo~una gelmemelidirler.) c -
Y~ ondan ~ ve on iii;ten yukan 
olmamak. d - Bu ~rtlan halz olan
lar arasmda Tiirk~e. klraat, imlA. ve 
hesaptan yap1lacak milsabaka imti
harum kazanmak. e - Miisabakayi 
kazananlar arasmda 9ekilecek kurayi 
bo~ gekmemek. 3 - ilk miiracaatta 
nilfus hiiviyet clizdam, mektep kar
nesl, gigek ~1 kag1dl, s1hhat raporu 
ve bir vesika fotograf1 getirllccektir. 

Zayi - Mulga Afyonkarahlsar idadlsl 
umumi Ye ticnret gube.:slnden almt§ oldu
g-um 26 ngustos 335 tarth ve 3 umumt 
numarall §eh11detnameml kaybettim. Yc
nlslnl nl:l.c11~tmdan eskislnin hukmu yoktur. 

Ahmed o •Ju Abdullah ~ahin Llicin 

Zayi - 1927 y1Imda Be§ikta.§ Ytld1z Ha
klmlyctlmilllye mektcblnden nld1~1m §e
hadetnnmeyl ga.ybettim. Yenlslnl nlaca
~undan eski.slnln dc~erl yoktur. 

1918 numarada mukayyed 
ibrahlm otiu Kerlm Karakaf 

istanbul zlraat mektebl satlnalma 
komlsyonundan 

Cinsl Miktan Fiati ilk teminatl 
Kilosu Kurtlf Lira 

Ekmek 40000 9.50 285.-
Dagll~ koyun eti 6000 45 
S1gi.r ve dana eti 1000 35 228.76 
Sadeyag 3500 105 275.62 
Zeytinyag 1000 55 
Sabun 1200 32 70.06 
Piring 4000 80 
Kuru gall fasulye 3000 20 
Toz §eker 4000 26 
Patates 3500 9 
~ehrtye 300 19 
Un 2000 15 
Makama 1000 25 28!.15 
Beyaz peyn!r 1500 40 
K~ar 1000 65 93.75 
Mangal komiirii 3500 4 
Me§e odunu 200 <;eld 260 
Oi.irgen odunu 50 i;ekt 260 59.25 
Kok 70 ton 1850 97.12 
Moto1in 6500 8 
Benzin 7500 21 157.12 

Cins vc miktan yukal'lda yaz1ll bulunan istanbul Ziraat Mektebinin 
Mayis 940 sonuna kadar yiyecek vesair ihtiyacmm 17 /7 /939 Pazartesi gilnft 
saat 10 da Beyoglu istlkllil caddesi 349 numarada liseler muhasebeclliglnde 
toplanan komisyonda ng1k eksiltmesi yapllacaktir. isteklilerln belli saatten 
evvel me1Jnlr muhasebeye yatiracaklar1 ilk teminat makbuzu, 939 milt yt11 
ticaret odnsi vesikas1 ve diger vesikalal'la birlikte eksiltme saatinde Komis
yona gelmeleri, evsaf ve §artnameleri heI giin ad1 ge~en muhasebecilikte gO. 
rilp ogrerunelerL (4760), 


