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ingiliz kabinesinde ihtil8f 
Noelden sonra kabinede 

baz1 degi~iklikler umuluyor 
Tfirk·~·A·ini'an· .... eko·nom·i·kl Naz1rlardan bir kism1 

T~.amvay arabalannm Maarif sanatoryomun 
yuzde doksam bozuk! ilk paviyonu diin a~d 

Y eralb kablolar1 ve y 

mfinasebetleri harici siyasete muhalif 
~ I§ hleri Bakanhgimtzm Genel 
~ Sekreteri N urn an Menemenci-

oglunun ba§kanligi altmda bir 
heyetimiz bugUn §ehrimizden Almanya
ya hareket ediyor. Orada iki memleketin 
kar§Ilikh ekonomik mUnasebetlerine sag
lambk ve geni§lik verecek mUzakereler 
yap1larak kararlar almacaktJr. Diinya ik
tJsadiyahmn hala i~inde yiizmekten bir 
tUrlU kurtulamadJgi anormal vaziyetlere 
nazaran ticar! miinasebetlere mUmkiin o
lan intizam ve inki§afi verebilmek i~in 
memleketler arasmda s1k temaslarla dai
ma yeni ~ah§ma esas ve §ekilleri bulun
masi bir zaruret olmu§tur. Kendisile en 
~ok i§ yaptigimiz memleketlerden biri o• 
Ian Almanya ile memleketimiz arasmda 
zaman zaman yeni tedbirler bulmak ;t,;in 
yeni konu§malar yap1lmasmda §a§llacak 

hi~bir cihet yoktur. Kabineden ~Ikarilacaklan soylenen nazulardan Hore Belisha ve Thomas Inskip 
Alman Milli' Ekonomi N azm Doktor 

Funk birka~ ay kadar once memleketimi
ze kadar uzatt1g1 bir tetkik ve temas se
yahatinde Almanyanm TUrkiyeye mall~ 
odenecek yiiz elli milyon markhk kredl 
a~acagm1 beyan etmi§ ve prensipi iizerin
de mutab1k kalman bu i§in teknik teLrru
atmm bilahare jkj devlet arasmda aynca 
miizakere ve tesbit olunmasi kararla~ml§· 
t1. Numan Menemencioglunun ba~kanhgt 
albndaki heyetimiz §imdi Berlinde i~te 
bu kredi meselesini ve bu vesile ile Jki 
memleket ticari miibadelelerinin yeni ~e
killerini miizakere ve halletmege memur 
bulunuyor. Filhakika Almanya ile ikti
sadi mUnasebetlerimiz bugiinden yarma 

Londra 20 (Hususl) - Siyasi meha
filden alman malumata nazaran, ii<; na
zvr, kabinenin harici siyasetine muhalif 
olduklanm resmen hiikumete bildirmi~ -
Ierdir. Ba~vekil <;emberlayn, mii~teki na
·zJrlan kabul ederek. Noel yortusundan 
sonra vaziyeti tetkik edecegini kendileri
ne soylemi~ ve 0 zamana kadar sabret
melerini tavsiye etmi~tir. 

iyi haber alan mehafile gore, Noel 
yortusundan sonra, kabinede baz1 mii ~ 

him degi~iklikler yapllacaktu. Harbiye 
N azm Hor Belisha' ya kar~I bilhassa bU
yiik bir ho~nudsuzluk m~vcud oldugu 
soyleniyor. SalahiyettaT mehafilde, E-

den'in tekrar Hariciye Nezaretine tayin 
edilecegi hakkmdaki §ayianm mevsimsiz 
oldugu temin edilmektedir. 

Ayni mehafile gore, §ikayetler en zi
yade milll miidafaa i§lerile alakadardu. 
Bu meyanda, Harbiye N azlT!ndan maa
da, Koordination N azm Sir Tomas lns
kip'le miidafaa i§lerine memur nazirlar
dan Lord Vinterton'a kar~ biiyiik bir 
ho~nudsuzluk mevcud oldugu oyleni -
yor. 

Ba~vekilin izahatr 
Londra 20 (Hususi) - Gazeteler, 

kabine azalan arasmda ihtilaf ~Iktlgmi 
[Arkast Sa. 9 siltun 3 tel 

yeni ba§liyacak degildir. Almanya ile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§imdiye kadar dahi klering umumi esa- Ok d d b Iunan cesed 
smda muhtelif §ekillerde ah§veri§imiz de- mey antn a u 

HaskOyde Dadayh lhsan1 
Oldiirenler diin yakaland1 

vam edip gitmekte idi. Anla§Ilan bu defa 
Berlinde §imdiye kadarki az~ok k1sa va
deli krediye tabi i§leri gozden ge<;ir -
mek ve uzun vadeli yiiz elli milyon mark
hk kredinin taalluk edecegi i§lerle tediye 
§artlan iizerinde anla§Ilmak lazJm gele
cektir. Bu fmattan istifade olunarak eger 
yeri ve liizumu varsa iki memleket arasm
da cari alelade ticari miinasebetlerle bun- iki katiJ, za valbn1n kafas1n1 · tasla · ezmi,Ier, 

' . 
cesedi Okmeydan1na birakip elbiseleri -.., de 

raylar da tamir kabul 
etmez bir halde ... 

Belediye mUhendisleri, sabahm pek 
erken saatinde, arabalar servise <;Ikma ~ 
dan evvel .Si~li tramvay deposuna gide -
rek arabalan muayene etmi~lerdir. Bu 
muayene, bir klSlm arabalarm yalmz 
&enleri Uzerinde yap1lm1~hr. 

T etkikat, T ramvay ~irketinin son ha
diseler iizerine frenleri alelacele elden 
ge<;irdigini, hepsini tamir ettirdigini gos
termi~tir. F akat, mesele, sadece frenlerin 
saglamhgma veya bozukluguna istinad 
etmediginden, arabalar, sefer halinde 
iken frenlerin bozulmasmr intac eden 
sebebler aynca gozonUnde tutulmakta -
d1r. 

Tramvay ~irketinin elinde bulunan iic; 
yliz kiisur arabamn yiizde 90 1 tabii om
riinii ikmal etmi~tir. Beynelmilel kaide
lere gi)re, bir arabamn tabii omrU 25 se
nedir. Motrislerin omrU 1se daha azd1r. 

[Arkasz Sa. 9 siitun 6 daJ 
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Almanyaya gidecek 
' heyetimiz geldi 

heye~, ·bu 
ak,am Berline gidiyor 

Y eni miiessese, biitiin teknik tesisatile 
Iarin en miikemmel ,ifa yurdlar1ndan 

Paviyonun aph§mda haz1r bulunanlar, Prevantoryom k1sunlanndan 

Maarif Vekaletinin Valdebag1 pre -~ Celal, Vali Lutfi K1rdar, 
vantoryomuna ilaveten in§a ettirmekte Maarif Miidiirleri ve bir~ok 
oldug~ sanatoryomun ilk pavyonu dun l bulunmu§tur. Vali, prevantoryom 
meraAsJm.le a~Il~l§tlr. Meras~~e, Maar!! da verilen izahat1 ciinlemi§ ve 
Vekalen Sthh1ye Ba§miifettl§I Doktor [Arkasz sa. 9 siitun 
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Sehrin ' . 
• tmart meselesi 

V ali ve Belediye Rei 
yeni. beyanatta bulun 
«Taksiin kt,Iasindan Yedek Subay okuluna 

olan saba imara.' miisaiddir, burada tiyatro 

konservatuar binalart ettirilebilir» 

civarmm ku~ baki§l gorunu§u 

larm tediyeleri iizerinde fikirler teati 
olunarak katarlar almmasi da bittabi ih
timal dahilindedir. Herhalde §imdi yapl
lacak Berlin mUzakereleri iki dost mem
leketin ticar! miinasebetlerini daha ziya
de diizeltmek ve art1rmak esaslan iizerin
de cereyan edecektir. Biitiin bu miiza
kerelerin iki taraf~a beslenen gUzel niyet
lere uygun hayuh neticelerde karar kil
masim bittabi iki taraf da ayni samimi

Topkap1da bir bostan kuyusuna atmJ,Iar ... 

Numan Menemencioglu diin garda 

Almanyanm memleketimize a~cag1 150 
milyon markhk kredi iizerine miizakere
lerde bulunacak heyetimiz. diin §ehrirni
ze gelmi§tir. Heyet, bu ak§am ekspresle 
Berlin' e miiteveccihen hareket edecekhr. 
Alman iktisad N azm, Ankarada iken 
kredinin faiz ve tediye mUddeti iizerinde 
anla§Jlrni§h. Berlin' de diger noktalar iile· 
rinde miizakereler cereyan edecektir. N u
man Menemencioglu, dUn bu mevzu et
rafmda bir~ok kimselerle gorii§mi.i§ ve a
lakadar dairelerde biiyiik bir faaliyetle 
bi~ok noktalar iizerinde notlar hamlan
m~tlr, 

dUn kendisile gorU§en bir muharririmize gan saraymm yerinde §ehrin 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi K1rdar,l «- Ba§vekil Celal Bayar bana, 

§ehrin mi.istakbel iman hususunda §U be- tenasib modern bir otel yapllmasml 
yanatta bulunmu§tur: . · · [Arkasz Sa. 9 siltun 2 

yetle temenni eder. 

Rasgele §ah1slarm yekdigerleri arasm
daki ah§veri§ miinasebetleri bile onlar a
rasmda dostluk tesis ederken memleket
ler arasmdaki mUbadelelerin dostluk bag
Jan yaratmiyacagim farzetmek abes olur. 
~cak bu dost~a hissiyat baglarile siyasi 
baglar arasmda l:>iiyiik fark bulundug,u~ 

"' u da herkes bilir. Milletler arasmdaki 
"ktJsadi mUbadele o kadar kat'i bir zaru-
ettir ki i§ler kendi haline bJrakildJgl ~ak
irde dahi milletten millete ah§veri§in 

online ge~ilemiyen bir kuvvetle kendi 
endine cereyan ettigi goriilebilir, hi~bir 
iyasi dii§iincenin tesirine kapllmaksizm. 
lmanya ile TUrkiye arasmda tanzimine 

e ilerletilmesine ~ah§Ilan ticaretin miite
abilen iki taraf ihtiyaclarmdan kuvvet 
Ian boyle bir hareket oldugunu tasrih et

muvafik olur. Almanya biiyUk bir 
· diyand1r, Tiirkiye yenilik yolunda 

ddi adimlarla ilerliyen bir iptidai ma 1-
memleketidir. iki taraf arad1klanm 
abilen yekdigerinde buluyorlar, ve 

u ali§veri§i daha muntazam yapmak isti
ar: i§te iki memleket arasmda §imdi 
akere mevzuu olacak olan hakiki va-

et. 

Son zamanlarm siyasi hadiselerile ~ok 
· kazanan Avrupa efkan umu~ 

muhtelif ihtimaller Uzerinde 
a spekiilasyon yaplld1grm goriiyoruz 

YUNUS NADI 
,[ArkaM sa. 9 siltun 3 tel 

Esrarengiz Okmeydam cinayetinin bii~ 
tiin diigiimleri ~oziilmii§, katiller meyda
na ~IkanlmJ§tlr. 

Bir muharririmizin cinayet etrafmda 
yaphg1 tahkikata aid tafsilat §Udur: 

Bundan on bir gUn evvel, Haskoy po
lis merkezine avc1 kryafetinde birisi mU
racaat ederek avlanmak i~in ~Ikhgi Has
koyde Kalaycibah~e deresile telsiz istas
yonu arasmdaki dere i~inde ~1plak bir ce
sed gordUgUnU haber vermi§tir. Vak' a 
yerine giden memurlar, derenin en tenha 
yerinde ba§mdan yarah, kafatasJ kml • 
mr§, Uzerinde bir don bir gomlekten ba§

ka bir§ey bulunmiyan, yalmz ayakucuna Zab1ta memurlari, bostan kuyusuna 
muntazam konulmu§ bir ~ift yemeni bu- atilan elbiseleri ara~tmyorlar, solda 
lunan sUnnetli bir gene gonnU§lerdir. ilk yakalanan Arab Murad ve kor Hasan 
akla gelen ihtimal, 20-25 ya§larmda tah-
min edilen bu gencin ba§ka bir yerde ol-1 kanchga kurban gittigi merkezindedir. 
diiriiliip oraya getirildigi, zabttayi ~a§Irt- M~?allinde . y~p1la~ tah~ikat bira: g~ni§
mak i~in de uydurma bir ~ift yemeninin lehlmce bu 1hhmalm vand olmadlgi, gen-

ayakucuna kondugu ve gencin bir k1s .. [Arka.n Sa. 9 siltun 1 del 
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Milli .Miidafaa. · Vekili 
r • 

···························································· ·diin §ehri~ize _: geldi Ktrsehirde son zelzelenin 
' 

yapttg1 tahribat 

Kn~ehir 20 (Hususl muhabirimiz -
den) - Zelzele mmtakasmdaki yeni ev
Ierden Akpmar koyiinde 60 evin duvar
larr ehemmiyetsiz c;atlami~tlr. Devecioba
SI koyUnde ii<; ev c;abdan harab olmu~tur. 
Mmtakamn diger koylerinde hasar yok -
tur. 

Zelzele mmtakas1 haricinde de Sofraz
h, T osunburnu, Boztepe koylerinde tami
ri kabil ~atlakhklar olmu§tur. T aburoglu 
koyijnde 4, Honurlu koyiinde 20 ev ha
ra'b olmu~tur. Gene Honurlu koylinde 
4 ve Karaisa koyijnde 3 ev. bir degirmen 
kamilen yikilmi~hr. Niifus ve hayvanca 
zayiat yoktur. 

A T A T U R K' ten 

Hattralar ve ibretler 
~I "cS);:gS) fi'i) = 

~ ismail Habib 

I Bir, iki giine kadar 

General Kaz1m 
kald1ktan 

.Oialp, b~rada ))ir 

tekrar Ankaraya 
iki 

.llilli Miidafaa Vekili Kaznn Ozalp. askeri tefti§ ediyor 

Milli Miidafaa Vekili Kaz1m L>zalp.l subaylar tarafmdan kar~1Ianm1§h 
diin sabahki Ankara ekspresile ~hrimize KaziiD Ozalp, bir iki .. r. b 

· · . . ,.. .. gun u 
g~lm1~. Istasyo.nda Vah ve V1layet erka- rada kald1ktan sonra Ankaraya dan-e 
nile Istanbul Komutam. generall~r !e. ·celttit\ 
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( ehir ve emlaket Ha erler Siyasi icm 
istanbul Barosu bir Valinin tetkikleri italyanin politika 

Nakleden: ABIDIN DAV£R Tefrika No. 40 

Viking!.er 
y1lda neler yapb? Oskiidar ve Kad1koyde 

T ramvay amelesi ve 

tea viin sand1g1 
----

a talya, geni§ rnikyasta, siyasi f 0 te bulunuyor. Mussolini Ak 
~ark havzasmm tarn ortasmda 

u~mu' bedenler, beyinleri akm1' kafalar, 
kollar aras1nda Danimarka gemisinin 

Son devrede muamele 
goren evrak1n sayJSl 

2939 u bulmu,tur 

giivertesi bir salhanaya 
istanbul Barosunca 1 kanunuevvel 

donmiistii ! 193 7 tarihinden 16 kanunuevvel 1938 
' 

d tarihine kadar olan devreye aid olmak Olaf'm Danimarkahlan hor gormii§ birc;ok okc;u bir en ona ni§an ahyordu. 
iizere bir istatistik hamlanm1~hr. sma rag-men, ilkonce, Kral Svend'in N orvec; okc;ulan ic;inde, Einar T ambers· d d B 

Bu istatistige gore, bu evre e aro· kuvvetli kiirek rekerek one gec;ti kelver isminde yaman bir delikapl) vardl d k 
"' ya gelen ve muamele goriip gi en evra miittefikler arasmda muharebeye ilk ki, genc!i~ine ragmen. biitiin Norvec;'m B 

saylSI toplu olarak 2939 dur. aroya a
§hyan Danimarkahlar oldular. Bu f:lo, en iyi kemanke§i olaa.k tanmmt§ll. Ucu vukatlar aleyhine 73 ~ikayette bulunul-

. sag- cenah1 ile merkezlerinin sivriltilmemi§ bir okla bir manda derisini I k ·· 
mu~tur. Sikayetlerin 3 ii rnes e ta~ tore

taarruz etmi§ti. 1svec;liler, evvela, delecek kadar kuvvetli okc;u olan bu deii- sine uygunsuz, 38 i rneslek unruna rnu • 
kalmi§lard1. Danimarka Krah kanh, Uzun Y1lamn diregine tlrmanml§, halif hareket, 49 u alman i~lerin ba~anl

d bizzat, Danimarka safhharbinin oradan asi Kontu oklarma hedef ittihaz mamas!, 31 i yapllan i~lere dair miiekkil-
cenahJ i!e dogvru Uzun Y1lanm ileri etml§h. Oklan, Erik'in muhafiZlarmm k · d 

!ere izahat verilmernesi ve evra m 1a e 
pruvasma dogru diimen tuttu. K1- kalkanlanna saplamyordu. Nihayet, bu <J!unmamasi sebeblerine dayanmi~tlr. 

sac;h Ulf, Danirnarka Amiral gemisi· oklardan biri, kalkanlarm arasmdan ge· Bunlardan 22 si ic;in muameie tayinine, 
hemen kancalar attJrd1. iki gemi bir- c;erek Erik'in tolgasm1 siyJrdJ, giivertenin 5 i ic;in karar ittihazma mahal oirnadigl, 

c;atmca korkunc bir muharebe ol- iistiinden 1shk calarak g~ti, gidip diime- 3 i.i ic;in evrakm ve alman paranm geri 
Norv~lilerin baltalan, Danimarka nin iistiine sapl~nd1. Fa kat, Demir Saka- verilmesi, 4 avukata da vesayada bulu· 

giivertesini ba§tan k1c;a kadar lm ba~ tarafmda, mh levhalarm arkas:- nulmasi kararla~tinlmi§hr. 2 avukata ih
Ba§lan uc;rnu§ bedenler, beyin- na <;i:imelmi§ bir Finlandiyah okc;u vardJ. tar, 2 avukata tevbih, 2 avukata da rnu-

akml§ kafalar, kopmu§ kollar, kmk Finlandiyahlar oyle mahir okc;ulardi ki vakkaten avukathktan men cezalan ve· 
firlami§ cigerler, dJ§arl bunlarm attJklan oklan biiyiilediklerine, rilerek, bu kararlann hepsi kat'ile§mi~. 

barsaklar arasmda, Danimarka rnaharetle sihirbazhgm birbirine kan§tl • 
yerine getirilmi~tir. giivertesi, bir salhaneye don - gyma hiikrnedilirdi. Erik, bu Finlandiyah· 

1 
f d B k" 

I Avukat ar tara m an aroya va 1 
Bizzat Danimarka Krah Svend, va Uzun YIIanm diregindeki adam! a a- 118 rniiracaatten 65 i miiekkil aleyhine 

•arlt Ulfun baltasmdan ba•Jm zor ~a wg' I etrnesi ic;in emir verdi. Finlandiyah . . 
~ "' ~ • ac;IIacak iicret davasmda rnezumyet 1ste-ve gemisinin k"'ma sokulrnu• o- rnaharetini gostermek ic;in Einar'm elin • d I h" k"b 

• .., • gi ve 53 ii de arka a§ a ey me ta 1 at 
bir Danimarka gemisine ath • deki yaym ipine ni§an ahh ve bir okta yapabiimek :i.;;in ihbardu. Bu hususlarda 

ka<;~tl. Uzun YIIanm klc; kasa - onu kesti. lp kopunca yay da boguk bir icab eden kararlar tespit olunmU$tur. 
iistiinde bulunan Kral Olaf ile as- ~es <;Ikararak kmldt. Muharebeyi anla- Bu devrede Baroya 3 ii Agucezadan, 

Danimarka gemilerine oldiiri.icii tan bir destana gore, Olaf sordu: 167 si asliye hukuktan, 5 i asliye ceza· 
yagrnuru yagdmyorlard1. Norv~ - Nedir bu giiriiltii? dan, 9 u asliye ticaretten, 76 s1 sulh 

merkezi c;ok iyi 9ah§tlg1 ic;in Y ayi kmlan E-inar, direkten a§agi yu- mahkemelerinden, 1 i icra ceza ve 5 i 
ric'ate ba§lad1lar. hte varlanarak §U cevabJ verdi: icralardan olmak iizere 266 adli miiza· 

1 1.1 N · - Bu siz1·n· elinizden dii•en Norv~ 
o zaman sv~ 1 er, orv~ geml· ' beret karan gelmi~. ihhsaslan gozetilmek 
pruvalan oniinde miithi§ bir ~ekil saltanat asasmm sesidir. Eli suretile takibleri Baroya mensub arka -

olan dogii§e i§tirak ic;in gemilerini Kral Olaf hafifc;e yaralanmi§ll. da~Iardan rica edilrni~tir. 
1.,u.•u.••"''· Halbuki Danimarkahlann kanayordu; eldiveni kanla dolu idi. Fa· Bu son devre j,;inde 8 avukat memu-

hUc:urn ettikleri dii§manl ~evi· kat, kimse onun yaralandJgmm farkma riyet alrnak suretile Barodan aynlrnt§, 9 
yandan ve geriden hiicum etmek vararnami§ll. Kugu ile Yilanlann gi.iver- avukat istifa suretile c;ek.rilrni§, 8 avukat 

iyi olurdu. Fa kat, §imallilerde rna- teleri iistiine bir ok, cirid ve ta1 yagrnuru rnemleketin ba~ka ~ehirleri barolarma na· 
fikri yok gibiydi. Muharibler, ya- yag1yordu. Bir borada dolu yagJ§Ini an· kil arzusile vesika alm1~llr. 10 avukat da 

ndalar gibi, cepheden ve kafa duan bu oliim yagmuru, Danimarka ve olmii~tiir. 
dogii§mekten ba§ka bir§ey dii~iin- lsve~ gernilerinden geliyordu. Bu~lar, Evvelki giinkii Baro urnuml heyeti ic;-

Belki de Olafm filosu, su- gogiis gogiise miicadelede Norv~hlere timamda, avukatlar bu olen arkada~lan· 
kadar karaya dogru dii§IDU§tii ki maglub olduklan ic;in biraz a~Ilrni§lar ve mn hahralarm1 anm~lar, taziz ic;in bir 
h1 ile kara arasmda g~ecek yer daha az tehlikeli bir mesafeden muhare· dakika ayakta susup, rniizakereyi kes • 

Her ne olursa olsun, sol ce-· lie t~d~ek' l::ii:k'in htk~muna yarctJm edi- mis.lerdi. C>Ienler, Baro sicil numarala • 

bol bol muharebe edecek yer var-· yorlard1. rile ber.aber 44 Be>.gos YJldizcJyan, 435 
] arl i§te or,l!d~ J?ernir Sak~l Erik, , Uzun Y1Iamn ortasma aborda Ahmed Cevdet 765 Salih Kemal 1 04 7 
gec;ti ve bu ac;1khktan azami olmak istedise de, hiicurnu defedildi. Aziz Berzeru;, '1126 Raci Bilgili: 1128 

temine c;ah~tl. Erik'in filosun· Bunun iizerine mi.iteaddid gemi ile tek- Bodosaki Kiryakidi, 1166 Mehmed Hil-
kisml Norvec;lilere cepheden hii- rar saldtrdt. Bu sefer, gemiler birbirlerine mi, 1214 Hiiseyin Avni Konukrnan, 

erken Demir Sakal ile birhayli girdiler. Danirnarkahlarla lsv~liierin ok· 1317 Nuri, 1429 ibrahim Ortac; isimle
da, hiicumlanru Norvec; saf£1 • Ian, kmi sac;h Ulaf'm Uzun Y1Iamn gii- rindedir. 

cenah gemisi iizerinde temerkiiz vertesinde harb eden askerlerini azalt • Ayni devre ic;erisinde !stanbul Baro-
Erik, deniz tabiyesinin biiyiik mi§tl. Erik, bir bordasmdan tekrar abor- suna giren avukatlann ~avl51 da, 27 dir. 

birini kavrami§h: «Dii§· da olmak istedigi zaman, Danimarkah • 
bir noktasma c;ok iistiin kuv· larla !sv~liler de, diger bordasmdan U
k buray1 ezrnek.)> zun Yllanm i.istiine saldud1lar; merdiven· 

demir dernire, Viking Viki~'e ler atarak gerniye tumand1lar. Her ta • 
ediyordu. Fa kat Krahn raftan hi.icuma ugnyan N orvec; gemisi, 

L~"""""~·· murettebatl, ~y1ca, hie;· c;ok gec;:meden, k~ tarafma kadar siipriiJ· 
buakrn cak kadar azd1. Buna dii. K1~ta, Olaf arkada§lan ve rnuhaf1z· 

son derece §iddetle, nevrnidane lariie beraber, durmadan harb ediyordu. 
ve canlanm rrok pahahya sat· Y arah eli, cinu biraz rahats1z ediyordu 

Demir Sakalm Zlrhh pru· amma baltasmi gene oldi.iriicii bir usta· 
gemisile onun bord.asm~ ~agh hkla kullanmaktan geri kalm1y~r~u. ~u
gerninin arasma ginnce 1h ge· hacimler, ayni parlak z1rhlar g1ymrnt~ o

baghyan palarnarlar kmldi. Ian iki cengaverden hangisinin Kral Olaf 
gemisi giivertesi kanh ce- oldugunu kestiremiyorlard1. Nihayet bu 

oldugu halde sularla siiriik· yakm mesafeden baz1lan Krah tamd1 -
Erik bu gemiyi bJraktJ, oniin- Jar. Erik adam! anna bag1rd•: 

ve §imdi cenah gemisi olan ikin- _ Sakm Olaf'1 oldiirmeyin. Onu e-
hiicurn etti. Biraz sonra, o ge· sir elmek isterim. 
rniitemerkiz hi.icuma dayana - Olaf, kendisini oldiirmek isternedikle-

da miirettebatJ baltada~ ve rinin sebebini bilrniyor degildi. Onu, §im· 
lll'"lr"•··--·· Bunu da yamndah ge- di canh olarak yakahyacaklar, sonra, bar

palamarlar kesildi. Boyle- barlarm ellerine gec;irdikleri dii~manlarJ· 
l'llllTV<I':cu"lerin sol cenahm1 hirer n ··Jdiinnek ic;in kullandiklan c;e~id c;e

Danimarkahlarla ls- §i
1
d ~§kenceleri kendisine tatbik edecekl:r

Norvec; sag cenah1 ve merke· di. Erik, bu zevkten rnahrum k~lmak. Js

kadar, ~imal denizind: ~u ka
muharebe goriilmem•~h. Bu, 

bir bogu§ma idi. Ger<;i. Olaf 
ic;in galebe iimidi yok gi· 

bunlann damarlannda ls
~'""'"'" cinnet derecesini bulan 

kam kaymyordu. Ak§aiD o· 
sag cenah1 hala, muvaf· 

, mukavemet ediyor • 
cenahm vaziyeti kotii idi. 

kontlar burada, gemi arka • 
· harb harici etmek suretile 

olmu§lar, sol cen~h gemi
tepeliye rnerkeze kada~ 

$imdi onlerinde, ii<; gem! 
Y•lan, Kiic;iik Y1lan ve Ku· 
a kiirek gelerek Demir Sa· 

Uzun Yilai:nn teknesi· 
Asi Kont, gem1~mm 

sivri demirlerin arkasmda 
keskin agzmdan kan 

~ard1. Hassa muhaf1z· 

lm•~lard1. 

giivertesinden hrbyan 
gelen oklara kar§I, onu 

~iic; bir isti. Norve<;liler bu 
en, Erik'i tanimi§lardi ve 

temiyordu. Olaf'm adarnlan, bue__r bJr=r 
dii iiyor, askerleri gittikc;e ku;a dogru su· 
riiliiyorlardJ. <;ok gec;meden, bu kadar 
bi.iyiik bir say1 iisti.inliigiine kar~J dayana
miyacagmi anlad1. Kendisi de yarah oi· 
duvu icin nihayet esir dii§ecekti. N orve· 
c;in' en yam an yi.iziiciisii ic;in bir tek kur
tulu§ yolu vard1. Kendisini kalkanile rnu
hafaza ederek gemisinin kiipe§tesi iistiine 
<;Ikh, oradan kaJkamm di.i~man)annm US• 
tiine, kendisini de denize f1rlattJ. Ba~mu· 
hafiZI Kolbiorn da pe§inden denize atla· 
rnak istedise de dii~an askerleri onu ya
kalayip ic;eriye ald1Iar. Erik, onun, Kral 
oll"i!dlami goriince hayatim bag,~Iath. 

«Kalkanlar Kalesi» adh muhaf1z b::i • 
liigUniin sag b 1 anbn da denize at!lddar; 
bunlardan c;ogu, kay1klarda kendilerini 
bekliyen dii§rnan askerleri tarafmdan ol
diiriildi.i. Di~erleri denize dahp yiize yii
ze, ka<;hlar. Danimarka ve lsvec; gemile
rine teslim olup arnan dilediler, boylece 
canlanm kurtard1lar. Me~hur okc;u F.inar 
da bunlarm arasmda idi. Sonra Dani -
marka ile ingiltere arasmdaki harbde bu 
mahir ok~u lcendi11den bahsettirdi. 

Kral O!afa gelince, bir daha kimse 
onu goremedi. Hain Sigvald\n gemilen, 

ISKAN ISLER/ 

Umum miidiir §ehrimizde 
!skan Umum miidiirii Cevdetle mua

vini, izmirden §ehrimize gelmi§lerdir. 
Miidiir ve muavin, buradan Trakyaya 
giderek son zamanlarda gelen muha -
cirlerin iskan vaziyetlerini gozden ge -
r;ireceklerdir. 

ONIVERSITEDE 

T erciime imtihanlar1 
Universite idaresinin yabanc1 diller

den terciime yaphrmak iizere talebeler 
arasmda ar;bg1 miisabakaya §imdiye 
kadar elli be~ talebe talib olmus ve bun
larm imtihanlan yapilml§hr. ikincika
nunda kendilerine, ihhsaslarma gore 
hirer kitab terciime ettirilecektir. 

muharebeyi uzaktan seyrettikten sonra, 
muzaffer filolara yakla§IDI§lardJ. Kral 
Olafm denJZe atlad1ktan sonra, sutmda
ki mh1 c;•kanp attJgi ve Erik'in gemileri
ne goriinmeden Sigvald\n teknelerinden 
birine c;Ikip saklandigl hakkmdaki riva -
yetlere uzun zaman, inamld1. T arihe de 
gerren bu §ayialara gore, Kral, Vend top
raklanna donmii§ v~ tekrar N orvec;' e ge
lip hakkm1 istemek ic;in fmat beklernr§ti. 
F akat seneler ve seneler gec;ti; Kral Olaf 
T ryggveson' dan ses c;IkmadJ. Uzun YI· 
Ianm kic;mdan denize atladigi mhh el
bisesinin aguhgile suyun yiiziine c;1kama· 
y1p boguldugu §iiphesizdi. 

Aradan 9 am gec;ti. Kral Olaf hala, 
Norvec;'in en me§hur milli kahramanla • 
nndan biridir. Onun ~ohreti iki kathdu: 
!deal denizci • krald1r ve fiorlar halkm1 
h1ristiyanbga kazand1rrnak i<;in, vah§i ve 
iptidai bir §ekilde, c;ah§ml§tlr. Saint Oia
fa gelince, kahramanm mukaddes ve 
rnazlum bir ada§! olan bu adam, birkac; 
y1l sonra, onun eserini tamamlam1~ ve 
Norv~'e hakirn olmu§tur. Fakat bu Olaf 
unutulmu§, halkm haf1zasmda ve dilinde, 
yalmz Svold deniz cenginde olen Kral 
Olafm kahramanhg1 kalmi§tlr. 0, «Ha
yatJm Allahm elleri arasmdadu. Kac; -
mak ebedi bir namussuzluk olur» demi§
ti. Umidsiz §artlar ic;inde kahramanca 
harb edi§i, rnaglub clu§u ve denizde can 
veri§i, onun adm1 ebedile§tirmi§tir. 

(Arka.n var> 

temizlik vaziyeti esash 
,ekilde gozden ge~irildi ile nubi F ransa ile §imali Afrika ara Sirket, mukavele 

taahhiid ettigi vazifeyi 
hala vaQmtyor 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kndar 
diin sabah refakatinde ~ehircilik miitehas

SISI profesor Prost'la N af1a ve S1hhiye Tramvay ~irketi amelesinin ihtiyat 
miidiirleri oldugu halde Uskiidar ve Ka- akc;esi; hususi sermayeleri ve kendilerin
d1koy cihetlerine gec;erek buralarda va- den muhtelif ~ek.rlcrde kesilen ceza 
pilacak cadde ve sokaklarla temizlik va- mahsulii olan ve bugiin mikdan yedi 
ziyeti hakkmda tetkikalta bulunmu~tur., viiz el~i bin lirava balig bulun~n :raaviin 
Vali, Kiiltiir Bakanhg1 tarafmdan ac;1 • Sand1gmdan ~on zamanlarda Istlfade e
lan Sanatoryom paviyonu ve prevantor- ~ilememege ba~lad'~l ic;in alakadarlar 

I · k 1 d k" k d" · · d Ikinci Ticaret Mahkemes•ne miiracaat yom a 1s e e e 1 c;ocu 1spansenm e .. .. . . v 

· K d k"" B 1 d. d · · I etmif?, bu te$ekkulun feshm1 ve sand1gm 
gezm1~; a 1 oy e e 1ye a1resme ge - t f" . . . t .1 d1· . . . · as 1yesm1 IS em~1 er . 
mi~hr. Partl kongrelennde yo! ve te - Mahkeme vazivetin bir hakem mari-
mizlik ihtiyaclan iizerinde jzhar olunan fetile tetki,kine karar vermi~ ve Naf1a 
halk dilekleri esas1 dairesinde Kad1koy Vekaletinin de revi almmak suretile a
kaymakamma baz1 direktifler vermi~tir. vukat Mekki HikmPt hakem intihab o
Veremle Miicadele Cemiyetinin lunmu§tur. Mekki Hikmct yapmakta ol-

temennisi dugu tctkikat neticesini yak1nda bir ra-
Ogleden sonra Belediye dairesinde oorla mah~emeye bildirecekt;r. . 

1 1 L Atf K d y 1 M.. Buna da1r olan mukavelename muc•-
rne~gu o an. ~ I . ~r an elremGe l"b~- bince ~irketin bu sandJktan ki~ mevsi
cadele cem1yeh relSI Ge~era . a I e minde ameleye mahrukat paras1 olmak 
doktor Ne§et Osman. ve H1mayeJetfal ce· lizere avans vermesi· amele icin koope
miyeti reisi doktor Ihsan Sami ziyaret ratif !?eklinde evler y'aobrmasi ll'l:nm f!e
ederek bu hay1r miiesseseleri i<;in Beledi- lirken bunlsnn hi<;biri yapilmadigl ileri 
yenin muavenette bulunmasm1 istemi~ler· ~iiriilmektedir. 
dir. Bundan dolay1 hakem marifetile tet~ 
Eminonii meydanrnda birinci plan kikat yap1lmaktadtr. Dilfer taraftan bu 

tamamlanmak iizere... vaziyet, amele namma hiii{umetin yiik-
Eminoniindeki Eminonii hammn istim- sek makamlarma te1graflar c;eldlerek 

lak rnuamelesi bugiinlerde ikmal olun • bildirilmistir. 
rnak iizeredir. Bu i~ biter bitrnez EminO- Spesial ne val-it pelecek? 
nii hanile birlikte KIZllay sal!$ &ubesinin Tramvay §irketinin hiikumet<;e satm 
bulundugu ham ihtiva eden adalarm Yl· almmas1 hususunda yaPJlacak miiza -
k1Jmasl bir miiteahhide ihale olunacak • kerelerde bulunmak iizere sehrimize 

gelmesi beklenilen meclisi idare reisi hr. Bu suretie meydanm a<;1Imasma aid 
Spesial, heniiz gelmemistir. Elyevm 

olan birinci plan da tarnarnlanm1~ ola • Bel<;ikada bulunan Spesial'in ay ba§m-
caktlr. da pelecegi soyleniyor. 

Tamirat raporu hazrrlanryor Elektrik fir.~etindeki ihtilal 
Evvelki giin Belediye Fen Heyeti Evvelki gun toplanan bali tasfiyede E-

miidiirii Hiisniiniin riyasetinde fen ~ube- lektrik ~rketi fevkalad etasfiye heyeti 
Jeri miidiirlerinden miirekkeb bir komis- umumiyesinde tasfiye heyetile §irket 
yon toplanarak tarnir olunacak yollar idare meclisi azalarmdan yedisi arasm
hakkmda tetkikat yaprn1~h. Fen Heyeti da bir ihtilaf <;JkmistJr. 
miidiirii Hiisnii bu toplanbda tespit olu- thtilafm sebebi, tasfiye heyeti tara • 
nan esaslar dairesinde bir rapor haz1rla- fmdan haz1rlanan bilanG'onun meclisi 
maktad1r. Bu rapor yakmda riyaset rna· idarenin dokuz azasmdan yedisi tara • 
bmma verilecektir. fmdan kanuni hiikiimlere aykm ola · 

rak haz1rland•rrmm goriilmesidir. Bu 
$EH/R ISLER/ a7~ bilan<;oyu imzalamam•slard1r. 

idare me>clisi azalar. v,aziyetin aydm-. 
lanmas1, a ni zarnanda ziyaa UPnyan 

haklar m meydana c;Ikmasi i<;in . ~lin 
mlisterek vekilleri va~ntas'le· bl)kUk 
mahkemesinde tasfiye heyeti aleyhine 
bir dava acmi~lardir. 

yollarm §ark cenahma hakim b 
Sardunya adasma giderken 

Hariciye N azm Kont Ciano da 
orta Avrupanm miihim bir siyasi 
olan Pe§te'ye hareket etmi§tir. 1 

ayni zamanda hem Akdenizin gar 
hem de orta Avrupada siyasi faaliy 
de bulunuyor demektir. 

Sardunyanm simalinde ve yamb 
da olup ahalis1 italyan olan Korsi 
dasile italvanm kara hududu boyu 
ii~ eski lt~lyan vilayetinin ve Tun 

ltaiyaya teslim ve terki hakkmda R 
da ~ italyanm her tarafmdan biiyii 
mayi§ler yap•ldtgl, hiikumetten ilha 
talimat alan biitiin ltalya matbua 
ciddi ve ~iddetli bir lisanla bu F r 

topraklarmm halyaya buak1lmasJm 
ettigi bi~ mad? Mussolini'nin Sardu 
y1 ziyareti, bu taleSleri resmen teyi 
decek bir niimayi§ te§kil edecegi bek 
yordu. 

Mumailevhin Sardunya' da soy live 
nutkun Avrupa politikasmJ biisbi' 
kan~tuacagma F ratmzlar tarafmdan 
vetle ihtimal verilmekte idi. Lakin J\i 
solini de, Hitler gibi c;ok ihtiyatb dav 

makta ve ancak evvelce zemini haztrl 
ml§ hareket ve kararlan son dakikada 
yan etmekte oldu~undan Sardunya s 
yahatinde soyledigi nutukta geri don 

miyecek ve s1laha miiracaati zaruri k, 
cak beyanatta bulunrnami~tlr. 

Bununla beraber korniir havzas1 m 
kezi Karbonya' da soyledigi nutukta 

iki sene evvel Sardunyada ke~fediler 
~imdi !talya sanayiinm ve demiryollann 

ihtiyacm1 temin eden linyit komiir rna 
denlerinin ehemmiyetini anlatarak 1tai 
yamn ham madde ve rnahrukat cihetin 
den harice muhtac olmamak iizere tab 

ettigi «autarchic» usuliiniin muvaffakiy 
tini izah etmesi, siyasl nokladan Avrup 
ya bir ihtar mahiyetindedir. 

Otobiis i,i tetkik ediliyor 
Evvelce ruhsatnameleri alman yirmi 

yedi JltRb¥s ~)J.ibinin :Sgl~d,iyeye mii . 
racaat ederek §ikayette bulunmalan ii
zerine Belediye rei.s muavini Lutfi bu 
i§i tetkike memur edi!mi~ti. Muavin 
Lutfi bir taraftan dosya iizerinde tet -
kikatta bulunmakla beraber, bir taraftav 
da otobiis sahiblerini davet ederek iza
hat almaktadtr. Bu hususta haz1rhya -
cag1 raporu bir iki giine kadar riyaset 
makamma verecektir. 

Oc;: sene butiin diinya milletlerinin Mil 
letler Cemiyeti etrafmda toplamp hai 
yay1 iktJsadi cihetten bogmak ve tes.h 
olacak bir hak.getinnek i<;in yapt1k•a 
mii~terrk hareketi hii ··m iiz uakrr•<J. 

iizere italy an erkek ve kadmlanmn a 111 

ni§an ve yiiziiklerine varmcJYa kadar bii· 

tiin servet ve miicevherlerini feda ettik • 
Ierini hatirlatarak ltalyamn bu dersi hie;~ 

MlJTEFFPR/K bir zaman unutrnJvacaiimi kaydetmi$ ve 

Dilencilerin kal d ~r1l mas I ic;in 
yeni te~hirler 

Caddc ve sokaklardaki dilencilerin 
tamamile kaldinlmas1 hususunda Be -
lediye riyasetinden alakadarlara yeni -
den sJkJ emirler verilmi$tir. Tesadiif o
lunacak dilencilcr derhal yakalanarak 
bunlardan s1hhati yerinde olanlar mah
kemeye, ihtiyar ve sakatlar da Dariila· 
cezeye gonderilecek1erdir. 

G0MR0KT.F.Rn~ 

Roma eldmiz gitti 
Hiikumeti merkeziye ile temas etmek 

iqin Ankaraya gittigini ve bilahare §eh
rimize dondii~iinii yazdigrmiz Roma el
<;imiz Hiiseyin Ragrb, vazifesi ba§ma 
avdet etmek iizere §ehrimizdcn aynl -
mi~tir. 

Raufi Manyas, miilkive mii
fettislerine miiracaat etti 

Dolmabah<;e izdiham badises;nde 16 
ya~mdaki klZim kavbeden Devlet De • 
nizyollan miidiirii Raufi Manyas ve e§i, 
diin bir istida ile bu hadiseyi tahk1ka 
memur miilkiye miifetti~lerme miira • 
caat ederek bu hadise hakk,da kendi 
ifadelerinin de almmasm1 i~temi~lerdir 

Eski Ba§miidiir Ankarada Raufi Manyas ve 'e§i, bu miiellim ha· 
Giimriikler tefti§ heyeti reisligine ta- disenin as1l f?ikayetc;ileri kendileri ol -

yin edilen eski Giimriik Ba~miidiirli dugunu, bildirmi~lerdir. Tahkik heyeti, 
Mustafa Ami, diin yeni vazifesine ba$· kendilerine miiracaat ederek ifadeleri
lamak iizere Ankarava hareket etmi~tir. ni alacaktJr. 

( Zehirli gazden korunma komisyonunun i~timat ) 

Komisyon azalan, diinkii toplanti esnasmda 

Zehirli gazlerden korunma komisyonu, Bu sene ikincikanunun on be§inden iti-
diin ogled en evvel Vilayette Vali mua • baren F atih, Beyoglu ve ~inonii ka
vini Hiidainin ba§kanhgmda toplanmi~tir. zalarmda be§er, Be§ikta~. Oskiidar ve 
Yeni kornisyon, Vali rnuavini, Seferber· Kad1koy kazalarmda ii~er, digerlerinde 
lik Miidiirii, 1stanbul kazas1 dahilindeki de birer olmak i.izere ceman her giin yu-
kayrnakamlar, !stanbul Kornutanl~gJ mi iki kurs faaliyette bulunacaktJr. 
miimessilleri, Ernniyet Miidiir rnua,~ni, Sokaklan zehirli gazlerden temiz1e -
K1Z1lay ve T ayyare cemiyetleri miim~s- me te~kilatJ y-.p1lrnasma ve bu te§kilata 

silleri, .~nhisar. v~ Giirnriikler rniidiirlenn· itfaiye, tephirhane ve nezafeti fenniye a· 
de~. mute§Ckk1ldJr. . . meiesinin de i§tirakine karar verilrni~tir. 

Ogleye kadar devam eden Ic;tlrnada . . - d 1 k b' 
"f k k h""k"" 1 · t tk"k Sirndikl halde teph1rhane e a~1 aca n 

pa~si . orunrna anunul u uh~ l~ri el I kursta aiakadarlara sokaklarm zehirli 
edilrnl§, gec;en sene ac;1 an ze 1r 1 gaz er· 
den korunrna kurslannm bu sene de ac;II· gazlerden ne suretle ternizlenecegi ogre-

masma karar verilmi§tir. tilecektir. 

Milletler Cemiyetinin ba~mda bulunan~ 

lara !talyan politikasmm bundan son:a 
nas1l yoi tutacagm1 bir defa daha anlat· 
m1~hr. 

ftalya bir zarnan kendisini yikrnaga 
c;ah§an Milletler Cemiyetini yikrnak i(:n, 
her c;areye ba~ vuracak demektir. H,jcj. 
katen Kont Ciano'nun Pe§te'ye vapt;gy 

seyahatin ba§hca miispet gayesi Mac1•is
tam Milletler Cemiyetinden aymp S0v· 
yetler Birligine kar&I oian korn\inist a· 
leyhtarhg1 cephesine sokmakt1r. 

Bu seyahatin ikinci bir gayesi de, Yu· 
goslavya ile Macaristanm arasm1 bul • 

makhr. ltalya, Belgrad muahedesile Yu· 
goslavya ile olan biitiin hudud ve arsLi 

meselelerini hallede1ek miinasebat1ru yo

luna koyduktan sonra, Yugoslavya :!e 
Macaristamn da arasmdaki eski z1dd.;·et 

ve gerginligi bertaraf etrnek i<;:in tava! • 
sutta bulunmustu. Bunun neticesi olarak 
Y ugoslavyada ki be~ yiiz bin ki~ilik Ma

car ekalliyetinin vaziyeti diizelmi~ ve 1•a• 
ricdeki Macar miiltecileri avdet etrni§ti. 

~imdi de <;ekoslovakyaya kar§l hu • 
dudunu tadil ederek rnilll hududlan hari

cindeki Macarlardan bir milyonunu >~a· 
~ad1klan yerlerle beraber kendi camiasl· 
na alan Macaristanm, Yugoslavyaya kar• 
§l has1rnane bir vaziyet almas1 ihtima linin 

oniine gec;megi ftalya tasmim etmi~tir. 
italyan politikasmm i.ic;iincii bir mak· 

sacL da Macaristam Karpat Ukraynasl 
iizerindeki iddiasmdan ve Lehistan ile 
hemhudud olmak tasavvurundan biisbii

tiin vaz g~irrnektir. ltalya adeta, Maca· 
ristanm eski bir dostu ve muzahiri sifa
tile bu devleti Berlin - Roma mihvcrine 

sJrnsiki baglamak istiyor. Alman politi • 
kasma kar~J Macaristanda son zamaniar· 

da gi:isterilen endiselerin yerinde olmad1· 
~ma Kont Ciano Macar zimamdarla•.ni 
ikna etmegi kendisine ba§hca vazife edin· 

mi§tir. ~imdi Macar matbuat1 da bu !fl· 
yasete miisaid bir vaziyet alml§tlr. 

Muh~>rr,.m F ,.,;,; Tnr. A Y 
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Avrupa ve Balkanlarda 
~ok §iddetli. ki§ 

HAdise!er arastnda 

Bir filim etraf1nda 

A ynaroz Kadrsr adh filmin ya
ba~cl memle~etlerd~ a!eyhi
mrze yapacag1 tesue l!!aret 

i~in yazd1grm sahrlar iizerine, BaJ· 
muharririmiz Yunus Nadi, Cumhuri
yet'in ge~en pazar giinkii ba§makale
sinde, meseleyi lay1k oldugu ehem· 
miyetle, daha geni, zaviyesi ic;inde 
tahlil etmi§ti. Filmi yapan miiessese, 
onu hududlanm1zdan di§an lilkar· 
ma.k niyetinde olmadJginl bize ternin 
ettigi i!rin mesele de en 'miisaid §ckli-

( __ _l_!!!viik d(Jvalar ... =:J 
Italyan1n istedikleri ve 
Berlin ... Roma mihveri 

HEM NALI 
MIHI 

Yazan: LUDOVIC NAUDEAU 

italyan1n bekledigi 

~ ransa, Almanya ile bir s r yannamesi imzaladi; 

Londrada 12 ki~i oldii, Lehistanda 
dondu, Karadenizdeki f1rtina devam 

nehirler 
ediyor 

Londra 20 (a.a.) - Soguk, bugiir dereceye kadar dii§mii§ti.ir. Kar firtmasi le kapanmi§ oluyordu. Fakat diin bir 
§iddetini daha ziyade artlrml§tlr. Hararet dolay1sile birka~ koy hemen tamamile meslekta'§lmtz, bu gibi eserlerin her 
derecesi inmekte devam etmekte olup hi<; tecrid edilmi~ bir vaziyette kalmi§tlr. memlekette ve hatta diinya §aheser· 
olmazsa 48 saate kadar hi~bir degi§ikl!k Belgrad, Saraybosna ve Zagreb ara • leri arasmda oldugunu ve bir milletin 
beklenilmektedir. smda telefon muhaberesi gi.i~liikle temin aleyhine degil, bilakis marifeti nefse 

Londra mahallelerinin ekserisine meb- edilmektedir. delalet ettigi i~in lehinde tesirler ya· 
zul miktarda kar yagmi§tlr. F akat esmek- Diin Glau§e tepesinde s1fmn altmda pabilecegini iddia mahiyetinde bir ya· 
te olan soguk riizgar karl ann birikmesine 22 derece kaydedilmi§tir. Tuna havza- Zl yazd1• 
mani olrnu§tur. Pas de Calais bogazmd'l smda riizgar §iddetle esmege devam et ~ Her memleketin edebiyabnda, o· 
sogukla beraber f1rtlna da hiikiim siir • mektedir. Yugoslavya sahillerinde bu nun tarihi hata.larmr, hiikiimdarlan
mektedir. Ostende'de vapura binmi§ olan havalide pek nadir olarak sifmn altmda mn ve prenslerinin zuliimlerini, mai-
120 yolcu, vapura bindikleri andan itiba- 5 derece kaydedilmi~tir. yet kalabahgrmn tiirlii ahlaksizhlda· 
ren 19 saat sonra karaya ~1kmadan evvel Bulgaristanda rm1 gozoniine koyan eserler vardu. 
ii~ defa bogaz1 g~mek rnecburiyetinde Sofya 20 (a.a.) - Bulgaristanda iki Fakat biitiin bu eserlerde o zuliirnle-
.kalmi§lardir. iki saat i~erisinde soguk - ki~inin soguktan olmii§ oldugu haber ve- re ve ahlaksJzbklara kar§I koyan bir 
llan iki ki§inin olmii§ oldugu haber veril- rilmi§tir. Memleketin her tarafmda son milli rnukavemet, o fenahklarla car
mi~tir. derece §iddetli kar yagmaktadu. Memle- pl§an bir kahraman da ya§ahbr. Boy· 

Almanlar, Biiyi.ik Harb esnasmda 
dogan, Ukraynada hakimiyet tesisi fik
rini bugiin tatbik mevkiine koymaga te
~bbiis ederken, bir yandan da, miistem
leke metalibine devam ediyorlar. Bu is
teklerin terkedildigini zanneden baz1 
FranSIZlar aldamyorlar. Taleblere res -
men devam etme keyfiyeti, baz1 sebeb -
I erie tehir edilmi~ olabilir. F akat, Alman 
gazetelerini okuyan herkes ~u kanaati 
edinebilir ki, miistemleke talebi daima ile
ri siiri.ilmekte ve -:laha diin «bic;are Sov
yetler» e tahsis edilen makalelerin ifade
sindeki ~iddetle devam etmektedir. Hat
ta, bir Alman gazetesi, F ranstz • Alman 
hududunun garanti edilmesi keyfiyetinin, 
miistemleke hududlannm da garanti al -
tma almdigi manasm1 tazammi.in edecegi 
yoiunda bir teze mahal buakmtyacagmi 
soylemi~tir. 

ler vermi~tir ki, Alman hava kuvvetleri
nin faikiyeti, yarm sadece temin edilmi§ 
degil, belki artm1~ bulunacaktir. Alman
ya, bu ihafe vas1tasm1 elinde bulundur~
rak Biiyuk Britanyayi, harb harekatmm 
tevlid edecegi tehlikelere maruz kalmak
tansa, baz1 italyan metalibini kabul tav· 
siyesinde bulunmaga ikna edecegi iimi -
dindedir.» 

Bu miilahazalara k1ymet verilecek o
lursa, italyanm, tek ba~ma, miinferid bir 
F ra nsaya kar~I taarruza yec;ebilecegi fik
rini besledigini kabul etmek icab eder. 
F akat, ingiltere, Akdeniz statiikosuna 
kar~1 lakayd kalamaz. Bu hususta ~u 
noktay1 iyice hatirlamahdir ki, Almanya 
AvusturyaYl ilhak ettigi ve sonra Hitler 
Romayi ziyaret ettigi zaman, FUhrer, 
halk kar~Ismda verdigi nutuklardan bi -
rinde, badema italya ile Almanyamn 
mii~terek bir hududa sahib olmak itiba
rile, birbirine yard1m ve emellerinin ta -
hakkuku hususunda i$birligi etmek nokta
smdan c;ok mukemmel bir vaziyette bu ~ 
1unduklanm a~1k olarak anlatmi$tl. Su 
halde, bitaraf dahi kalsa, Almanya, ital
yaya kulliyetli miktarda harb alah ve 
.rniihimmat sevkedebilecektir. F akat bu 
beyhude tela~ ve endi~ havasm1 btraka
bm. 

~muvakkat da olsa- dah 
demege vakit bulmadan italyad 
selen «isteriz l>> naralarile kar~Ila 
manyamn «isteriz I» feryadlan 
hemen Cekoslovakyayl kurbanhk 
ortaya ahveren F ransa, bu defa, 
di menfaatlerine dayanmca «hi 
yer vermeyiz» diye ayak diredi. 
lini'nin son nutkunda, tahmin ve 
hilafma, Tunus'tan, Korsika'd 
Savua' dan, hatta Cibuti' den ba 
mesinde, F ransamn, nihayet gost 
digi bu celadetin de tesiri olsa g 
F akat, Almanya ile italy a, ga 
harbetmeden varmag1 tercih ed 
Onlar, i~i; bi<;imine getirip bir si 
k1rtisile halletmege ah~hlar. Bu 
italyadan yiikselen <<isteriz !» ler, 
vamma gelmeden yiikseldi. Daha 
su, gayrimes'ul agizlardan c;1kan ~ 
lerle bir deneme ve yoklama 
Fransa ve ingilterenin boyle bir 
kar!ilSlnda, ge<;en eyluldeki gibi, 
yelkenleri suya indirip indirmiyec 
anlamak ic;in yap1lan sondaj miis 
tice vermedi. Sulbu muhafaza ic;in 
ya~mda her kap1y1 <;alan Cember 
Roma seyahatinde, aglebi ihtimal, 
bir daha yoklanacaktu. 

Hava Nezareti ehperlerinin bildirdik- ketin her yerinde rniinakalat kesilmi~ ol- Ieee, her memlekette olabilecek be§e· 
lerine gore soguklar Noelden sonraya ka· dugu gibi §iddetli bir futmamn hiikiim ri hatalara ve noksanlara kar§I milli 
dar devam edecektir. siirmekte oldugu Karadenizde de seyri • vicdanda uyanan isyan ve nefret de 

Bu sabah Londra'ya gene kar yagmi~- sefain inkttaa ugrami§tlr. olanca vuzuhile tecelli ettirilir. Ay. 
hr. .Sehrin dt§ mahallelerinin biiyiik bir Kar, baz1 daghk mmtakalarda sekiz naroz Kadrs1 piyesinde ve filminde 
lnsmt karlarla ortiiliidi.ir. kadem boyuna c;tkml~tir. boyle bir ahlak ve ideal miicadelesin· 

.Soiuktan olenler Memleketimizde: den eser yoktur. 
Londra 20 (a.a.) - Soguktan olen· . . ~ b' .k , Bundan baJka, Fransa veya ingil-

1 . 'k k ·1 olis Diin, §ehnmiZde soguk 1r m1 tar aa-~ t 'b" ml k tl b' . "b" . enn m1 tan ge~en a §am ven en P · h' 'I k ere gi 1 me e e er, 1zrm g1 1 1p. 
raporuna gore, c:imdiye kadar 12 ki§iyi ha artmi~, ~ Ir tamaml e ~~ manzarasmi t'd 'l"k b b 1 k h "l"k 

~ H I k I ~ 1 I ar J , ar ar 1 , yan va §1 1 kat· 
Lulmu<:tur. almi~tir. ava, pus u, apa I ve yagi~ 1 I'A I k t"hm t" It d d wold'. 1 0 ~ . R . l .1 K"~ dh 1amc1 1 o e 1 a m a eg1 1r er 

l·talyada trenler islemiyor ge<;mi~hr. ami tepe en e agl ane M'll" f 'I tl · • k"It"' 1 · • 1· • • I h · d'~ "k k t' J 1 azr e erm1, u ur enm, 1~an· 
Roma 20 (a. a.) _ 1· talyanm ,.jmali!l· sut anna ve §e nn 1ger yu se sem te- I , 'k'l •• 

Y • f l .1 h f'f ~ ~ t ann1, san at ve mus1 1 enm asular· 
d kl h"k" .. ek nne asi' a 1 e a 1 yagmur yagmi~ u. d b . d" I . 

e ve ortasm a sogu ·ar u urn surm - B .. . . h .. tt ~ ad1~ 1 an en unyaya te km etmekten bir 
d . V d'k k 1 d b arralan ugun I<;m, ava am sure e sogum g • k I l • 

e 1r. ene 1 ana m a uz P y kd' d k ~ k d 'ht' I an ger1 a mami§ ard1r. B1zse asrr· 
k d. M'l 'd k b' k kadcm ta 1r e ar vagmasma pe e 1 1ma l d b • • • • 

yi.izme te n. 1 an a ar 1r a<; . · .1 k d' ar an en aleyhimlze yapilan tam 
"rtifamdadJr. Alp daglarma <;ok miktar· ven meme te Ir. ~ C tersine bir telkinin ~amurlartndan 

a kar yagdigl i~in P. L. M .. h. ath tren· Trakyada da soguklar artm1~hr. or~ ·w . d t . I w 
lu ve havalisine sulu kar yagmaktadir. mil 1 

VIC aniBn:':lZll hemiz emb~ged yeni 
lerinin seyri.iseferi seyrekle~mi§hr. ~a I§Iyoruz. oy e assas rr evrede 

Donan nehirler Her taraftan alman haberler, bu sene kendimizi tezyif ve tahkir eden eser· 
Var§ova 20 (a.a.) - Bi.iti.in Polon. Avrupada ki§In c;ok §iddetli gec;ecegmt leri diJan ~lkarmaktan ~ekinmemiz 

ada soguk dalgasi devam etmektedir. tahmin ettirecek mahiyettedir. lazim gelir. Bu kadar sade bir haki
asatl suhunet derecesi s1fmn altmda 18 Balkanlann bir<;ok noktalarmda, ya • kati, filmi yapan miiessese bile idrak 

antigradd1r. Wilno civannda termomet- gan ~iddetli kar, miinakalah k1smen dur- etmekte gecikmedigi halde bir Turk 
e 30 dan a§agi dii§mii§tiir. Vistol nehri durmu~tur. Simali Bulgaristanda, Yu - meslektei§Imizln aksi kanaati sakla· 
15men donmu§tur. Nehrin i.izerinde va ~ goslavya ve Romanyada, miithi§ kar fir- maida fazla tsrar etmiyecegini umu-
urlar i§liyememektedir. Puck mmtaka - tmalan devam etmektedir. yoruz. Bu vesile ile, okuyucular1m 1z 
mda Balhk denizi sahilden itibaren 4 Denizlerde tarafmdan bize gonderilen te§ekkiir 
dlometrelik bir mesafeye kadar donmu~- Karadenizde karayel ~iddetli bir ~e • mektublarmdan bir tanesini de, ayni 
ur. kilde devam etmektedir. Ufak merakib hakikati ba§ka bir cephesinden ay-

Diin ak§am Polonya sahillerinde §id • denize <;Ikamamaktadu. Biiyuk vapurlar dmlatmaga yanyacag1 i~in a§agtya 
letli bir kar hrtmas1 hiikiim siirmekte idi. $imdilik seferdedirler. Bu seferlerde dercediyoruz. 

PEYAMI SAFA 

Eski Alman miistemlekelerinden belli
ba~hlan halen ingiliz mandasi altmda -
d1r. Miistemlel.::eler ve Dominyonlar N a
zm Malkolm Me. Donald Avam ka -
marasmdaki bir nutkunda, miistemleke -
lerin terki fikrini tamamen kald1ran be -
yanatta bulunmu~, «bu mesele, ~imdi, si
yasi realitelerimize dahil olabilecek bir 
miinaka~a mevzuu degildir.» demi$ti. 

*** 
Von Ribbentrop'un Pariste bulunmasi 

sayesinde husule gelmesi icab eden ha -
kiki si.ikun intibai, maalesef, ayni zaman
da zuhura gelen ~ayam hayret italy.an 
tezahiiratile, ktsmen bozulmu~tur. Alman 
matbuah, her~yden evvel mihverin 
ehemmiyet arzettigini kat'i bir ifade ile 
ileri siirdii ve o andan itibaren, tezadh, 
mi.iphem ve mi.itereddid bir vaziyette kal
mi$ olduk. Esasen, Mussolini'nin, mut • 
tefikinin maksadlan hakkmda emniyet 
hasil etmeden bu derece <;etrefil bir ma
ceraya giri$megi goze alacagma ihtimal 
verilebilir miydi? Bu rneseleyi ortaya at
mak, ona ayni zamanda cevab vermek 
say1lmaz m1yd1? 

$ctyam dikkat bir nokta var ki o da, 
miittefikan F ransa lehinde olan ingiliz 
matbuatmm italyan metalibi ve tezahii
rah hakkmda yazd1ih yaz1larda, bizzat 
Frans1z matbuatmdan daha hedbin ve 
daha tela~h goriinmii~ olmasidir. Neresi 
aldamyor? Paris mi, Londra m1? 

ingiliz rnatbuan, von Ribbentrop'u, Yugoslavyada umumiyetle rotar vard1r. 
Bel grad 20 (a. a.) - Y ugosla vyanm P azar giinii izmir siirat postasmi yap-

malin de suhunet derecesi birdenbire mak iizere JimammJzdan hareket eden 
ii§mi.i§tiir. Soguk dalgasi sahile kadar Denizbankm izmir vapuru da o gece 
ayilmi§tir. Memleketin her tarafmda Canakkaleden c;Ikacagi mada miithi~ bir 
ar yagmaktad1r. kar tipisine tutulmu~ ve yoluna devam 

«Aynaroz KadiSh filmi miinasebetile Pariste mii~kiil vaziyette kalmt~ olup 
Cumhuriyet gazetesinin yapbgl ne~riyat ~ahsan, italyanm, daha makul bir hath 
beni ve daha bir~ok kirnseleri, ~ok mu- hareket tuttugunu gormek istiyen bir kim
tehassis etti. Bu hususta gazetenize te- se vaziyetinde gostermi~. fakat, Fi.ihrer'in 
~ekkur etmeyi bir bore bilirim. tasvibini ne dereceye kadar temin edece~ 

Musahibzadenin piyeslerini, hemen gi malum olmadifbm, zira, bazi haberlere 
kamilen, okudum. Bunlardaki komik gore, Alman diktatoriiniin, halihaz1rda 
unsurlan tefrik etrnege gah§tlm. Fakat 

Cenubl S1rbistanm baZI mmtakalarm- edemiverek kalmi~tir. Vapurun pazartesi 
a kann yiiksekligi 70 santimetreyi bul - giinii izmire muvasalat etmeyi§i yolcula
U§tur. Bu mmtakalarda §irnendifer ve rm1 bekliyen halk arasmda biiyi.ik bir te
o! nakliyah giic;liikle yapilabilmektedir. Ia~ uyandirml~hr. Vapur, diin sabah 1z-

Ni§'te termometre s1fmn altmda 13 mire muvasalat edebilmi~tir. 
•"""""'"'"""""""""IIIIIIIIIIIIIIJiillllllflfiiiiiiiiiiiiiiiiJIIJIJIJIJIIIIIIIIII/IIIIJflfllllllllllllllllllllllnnnnnooo•oo••••• .. •oo•oo••• 

neticede tereddude du~tiim: Bu motif _ partideki mi.ifritlerin niifuzu altmda bu-
ler komik rni, trajik mi? Ve bu eserler lundugunu ilave etmi~tir. Alp a§m mat
komedi mi, trajedi mi? buan, italyan metalibini, italyanlarla 

aponlar Sovyetlere 

nota verdiler 

okyoda naz1rlar yeni 
ihtilaft tetkik • 0 

1~1n 

tonlanb vaDtdar ' . 

Amenna, her komigin bir trajik taraf1 Almanlarm mii§terek arzularmm bir te
vardir. Be§eri hususiyetlerin, komik zahii1u gibi gostermektedir. 

~em her Ja yn 'in gorunenleri, tahlil edildikleri zaman, Deyli Telegraf diyor ki: «fngiliz ve 
trajik manzaralar arzediyorlar. cSuru- F rans1z ricali, yeni sene bidayetinde, 

R h • rh merhumun yazdlgt vemat tarihleri- italya ile Almanyamn, fevkalade istekOma seya a ti nin birc;ogu guliincdur. Mesela pek me~- Ieri kar~lsmda kalacaklanm tahmin eder~ 
hur olan cKel Memi§ gelrnemi§e dondii 

lerse fazla aldanmi~ olmazlar sanmz.» 
D• • d cihane vahayf• ibaresinde, bir cHum 

ort evlet arasJnda bir kar§ISmda duydu.gumuz ha§yeti, mer - Cemberlayn, 11 kanunusanide italya-

d • hameti ve teessufii asia hissetmiyoruz. ya gidecektir. Makyavel'in memleketin -a em1 tecavu""z pakt1 d k 1 h 1 'kl Yalmz dii§iinursek mesele berakis olu - e, uvvet e azu anrm~ tazy1 ere rna -
• J "' •• 1 • yor. ruz kalacagi tahmin ediliyor. Miiteaddid 
Imza anacall'l soy en1yor Fakaf, bu hususiyetler beseri sahadan kimseler, Mussolini'nin eylUl sonunda 

Mussolini, F rans1z topraklanmn veya 
F rans1z miistemlekelerinin herhangi nok
tasmda, velev uzaktan olsun Siidetler'in 
vaziyetini and1ran bir durum mevcud ol
dugunu zannetmiyecek kadar iyi gori.i~
liidiir. Verdun'iin memleketi Neca~i'nin 
imparatorlugu degildir. Siidet'lerin va -
zi~tine benzer, bir vaziyet gormek iste
niliyorsa, Tirol'e gitmelidir. Fransamn, 
Siidet'ler i~inde muvafakat ettigine baki
Iarak miitemadiyen boyun egecegi zanne· 
diliyorsa, bu, F rans1z seciyesi bahsindeki 
tehlikeli gaHeti ac;tga vurmak olur. 

Musso1ini'nin T unustaki ftalyanlann 
statiisi.i hakkmda vaki olan istekleri yeni 
bir~y degildir. 1922 senesinde, iktidar 
mevkiini i~gal ettigi tarihin ferdasmda, 
benim de dahil bulundugum F rans1z ga
zetecileri grupunu kabul etmi~ ve aynen 
~u sozleri soylemi~ti: <<T unustaki !tal -
yanlarm vaziyeti hakkmda bir hal c;aresi 
bulunmahdir. Bu i~in hallini tehirde 1srar 
g.Osterilecek olursa, bu mesele, geni~ ak1-
betl7r tevlid edebilecektir. Beni dinleyin 
ve Italy ani an F rans1z yapmaga kalki~
ma}'ln. Ancak kotii F ranSIZlar yapmt~ o· 
1ursunuz.» 

Ala. F akat, o tarihten sonra, 1935 te, 
Mussolini ile Laval arasmda akdedilen 
anla~ma bu ihtilaf1 halletmi§, yahud hie; 
degilse onun halline matuf esaslar tespit 
etmi~ti. f talyanlara, Habe$istandaki ha
reketlerinde serbesti vererek, onlarm T u
nus hakkmda istekte buiunmiyacaklan 
vadini alm1~hk. Esasen, zecri tedbirler 
zamanmda, La val, Cenevrede, on Ian 
<:ok vahim neticelerden ve c;ok tehlikeli 
vaziyetlerden kurtaracak ~kilde hareket 
etmedi miydi? Bunlan pek ~abuk unut
tular. 

Mussolini, 1936 da, ingiliz gazetecisi 
Ward Price'e ~u sozleri soylemi~ti: «Ha
be~istandaki muzafferiyetimiz, ingiltere 
ile Fransa tarafmdan memnuniyetle kar
~Ilanmahdir. Ciinkii italyaYl tatmin edil
mi$ bir devlet haline getiriyor. Sizi temin 
ederim ki arbk ba~ka miistemleke meta
libimiz yoktur.» 

Tokyo 20 (a.a.) - Ba!Jk~1hk me
esi hakkmdaki ]apon notasma Sovyet
tarafmdan verilecek cevab i~in T ok.
tarafmdan veril~n miihlet bugun sona 
ektedir. Bunun i<:in bugun Litvinof .Ie 

Londra 20 (a.a.) _ Romadan Daily <;Ikmca, yahud daha dar bir daireye, Munih'ten elleri bo~ donmesi ve Karpat 
Mail gazetesine bildirildigine gore ~em- mesela bir cmilliyet• dairesine inhisar Rusyasmda Polonya ile Macaristan i<;in 
berlayn'in ziyareti esnasmda Almanya, edince, insan §U sualle kar!?Ila~tvor: mii~terek bir hudud temin edememesi ne-
t t Alh yuz sene yas1:van bir hukumPt, ha- · · d b k d f 
talya, ngiltere ve Fransa arasmda isti- -·b 1.. hcesm e u a ar azla maglubiyetten kikaten boyle mi:vdi? B1m1m mu a a - d 

~ari bir ademi tecavu"z ~·tJ'Ia"fl t'mza ed1'le- t d olay1 tehevvi.ire kap1ldig1m soylemekte-- galanm tasfiye etsek bile, .(!cne or a a 

1936 dan 1938 e kadar Mussolini 
fikrini degi~tirdi. 1939 ilkbahan acaba 
bize ne gosterecek? 

Ludovic NAUDEAU 

Bize kahrsa, Almanya ile italy 
deniz ve mi.istemleke meselelerini 
mek i<;in, lspanyanm tamamile Fr 
nun eline gec;mesm1 bekliyece 
Ciinkii, o zaman, Fran sa, i.ic; taraf 
nlm1~ bir vaziyete girecektir. Sar 
~imali §arkide Almanya, cenubu ~ 
italy a, cenubda ispanya, Fran sa 
cepheden tazyik edebileceklerdir. 
bir vaziyette, F ransa onceleri, kar 
dii~manla hemen hemen yaJmz 
miicadele etmek mecburiyetinde ka 
tu. Y almz ba~ma, c;iinkii: Cekosl 
yay1 fed a etmekle F ransa, hem b 
letin daglara ve miikemmel tah 
dayanan 35 - 40 fukasmm yard1 
mahrum kalm1~. hem de Almanya 
bu~uk milyonluk yeni bir sanayi 
keti ve Cekos]ovak ordusuna kar~I 
derecegi 35 • 40 hrkay1 kazand1r 
ingiltere, Avrupada harb patlarsa 
saya yalmz hava ve deniz kuvve 
yard1rn edebilecektir. Kara ordus 
gonderecegi kuvvet ise, bidayette, s 
2 motorlii firkadan ibarettir. H 
ingiltere 1914 agustosunda, F ra 
hemen 6 fuka gondermi~ti. ingiltere 
bin ilanile beraber gerc;i mecburi as 
hizmetini kabul edecekse de mecbur 
metin temin edecegi kuvvet1erin te~ 
landmhp, talim ve terbiye edilip ce 
sevki uzun zaman ister. 

fngiltere, oniimiizdeki harbin de 
y1h gibi uzun siirecegi kanaatindedir 
kat bakaiim oyle mi olacak? Har 
birbirine benzedigi nadirdir. Her h 
ayn ayn hususiyetleri vard1r. Ge 
bir harbin gec;en son harbe benziyec 
sananlar, ekseriya aldanm1~lardn. 

[oskova' daki J apon Sefiri arasmda bu 

susta yap1lacak olan miilakatm neticesi 

IrSIZbkla beklenmektedir. 

cektir. ftilaf, Hitler ve Daladye'nin tet- bir hakikat hissesi o1mak laztm gelir. dirler. Bunun iizerine, Fi.ihrer nezdinde 
kikine arzedilmek iizere prensip itibarile Oyle ise bu hukumet, alh yuz sene na- Israrda bulundugu ve Almanyanm 1938 '!!!!!!1. --..c!""""'-~~~-~--~~-~"""""~~~~~ 
hamlanmJ§tir. s1I yasad1? Muharrir divebilir ki: cBe- de mazhar oldugu nispette kendisine de B k"l Iz" 

1914 harbinde, Almanya ve A 
turya • Macaristana kar~I bida 
Fransa, ingiltere, Rusya ve Bekika 
be girmi~ler, ha!ya da miittefiklerine 
net ederek dostc;a bir bitarafhk tak · 
ba~lami~ti. Almanyanm hesablan 
<;1km1~h. Bu yiizden yarmm harbind 
bidayette, ingiltere ile F ransamn y 
kalacaklan anla~Ihyor. Eger boyle 
sa, harbin, fngilterenin tahmin ettigi 
uzamasma imkan kalmamasi ihtimali 
kuvvetlidir. 0 zaman da, yeni te~e 
edecek fngiliz ordulan F ransamn y 
d1mma yeti~meden, i.i<; cephede ha1 
mek rnecburiyetinde kalacak, Afrik 
ki arab ve zenci ordulanm nakilde 
biiyiik mii$kiilata ugnyacak olan 
memleket maglub olabilir. 

Nazzrlarrn i~timai 
Tokyo 20 (a.a.) - Hariciye, Bahri-

Harbiye ve Ziraat Nezaretlerinin mi.i

ssilleri Moskova • daki J apon Elr;isine 

'mat verilmeden evvel; bahk~Ibk me
si hakkmda Sovyetler Birligine kar§J 

az edilecek tam hareketi kararla~ -

ak iizere yeni bir it;tima akdetmi~!er -

bancz harb gemileri uzaklaftyor 
okyo 20 (a.a.) - Be§ fngiliz ve 
erik an top~ekeri J apon harb gemile • 

n kilavuzlugile diin Hankeu' dan 

ghay' a hareket etmi§tir. 

Sovyetlerin tah§idatz 

20 (Hususi) - Japonya ile 
tier arasmda c;Ikan yeni ihtilaf mii-

Sovyetlerin Man<;uko hudu • 

a tah~idata ba~lad1klan haber ve • 

Sovyet mehafilinde bu 

olmadigi beyan edilmek-

Bu gazetelerin muhabiri, bu ziyaret cs- nim piyeslerirn Osmanh imoarat_orlugu. menafi temin etmesini istedigi rivayet o- a~ve 1 ' mir Belediye 
nasmda 1talya ile Fransa ve Almanya ile nun ink1raz devresine aiddir.• Iyi am- Iunuyor. 
I. .1 d b rna, bun1arm hic;birini muayyen bir F k t H' 1 d k d ·r · ng1 tere arasm aki iitiin meselelerin mi.i- - a a , It er ne ereceye a ar 1 en 

devreye irca etmenin imkum yok. Mu- · k k d d T zakere edilecegini tahmin eylemektedir. g1tme ararm a 1r? aymis gazetesinin 
sahibzadenin pi:veslerinde, ecda,dlmtzm B ]' h b 

Papay• da zz"yaret edecekler b 1 er m mu a iri bu hususta diyor ki: ~ mefahirine aid bir tek sahr u unmaz. 
«Bazi mii~ahidler, Mussolini'nin HitlerLondra 20 (a.a.) - Roma'dan Ti· Harblerirniz, akmlanmtz. uli.ivvii cena- d 

· b ld c; b1m1z, zarafetimiz nerede? Bu zat, uy - en, miinasib gordiigi.i zaman, istedigi 
bmesl gazeteLsme Hi irildigine gore, Rem- durma "eY. lerle mazirnizi kirletiyor. A- kadar ileri gitmege miisaade aldigmt soy-

er ayn ve ord alifaks tarafmdan o- '< I 
1 t . · · haleldar ed1'vor Avni emeldn iiyorlar. F akat, Cekoslovakya I'•t'nde ma'ya yapdacak ziyaretin program! ii~ sa e ImlZl · · " M -< 

qahs.an dii~manlanmtza yard1m ediyor. ussolini mi.idahale ettigi zaman italya merasimi ihtiva etmektedir. Bunlardan 
b. · 1· Sizin de buvurdu~unuz gibi.:t ne nispette muhataraya maruz kalmi~sa, 

mni ngiliz devlet adamlanmn geldik - -~~~ ....... ~~~~~~~~-~ 
I . ~ - o nispette bir muhataraya maruz bulun-en .guniin ak§am1 Venedik saraymda ve- ·· · 
'I k ] b k K •d At t•• k •• •• Almanyanm da, bu miinasebetle, ancak rt ece 0 an resmi ir ziyafet te§kil etme - ayserl e a ur gunu 

tedir. Ertesi giinii ogleden evvel fngiliz mast ~arh ileri si.iriilmii~liir. Cekoslovakya 
NaZirlan Vatan mihrabma bir c;elenk ko- Kayseri 20 (a.a.) - Ebedi ;>efimiz ic;in harbetmek, ge~n eylulde italyan • 

Atatiirkiin Kayseriye ilk a yak bastlgi gu- larm nekadar az ho~una gittiyse, T unus 
yacaklar ve bundan sonra Vatikan' a gi- niin 19 uncu yiidoni.imi.i, <<Atatiirk giinii» ugrunda yap1lacak bir seferberlik de A)-
derek Papa tarafmdan kabul edilecekler- resmi, hususi te§ekkiillerin, okullarm ve man mi!Ietini ancak o kadar memnun 
dir. Misafirler Papahk nezdinde ingiliz kalabal1k bir halk kiitlesinin i§tirakile edebilir. Maamafih, eger italya, mlitte
Sefirinin verecegi ogle yemegine i§tirak Cumhuriyet alanmda kutlulandJ. Alanda fik iki demokrasi ile c;atJ~acak olursa, Al
edeceklerdir. Ogleden sonra fngiliz ve heyecanh soylevlerden sonra yurdda§lar manya daha azimli bir vaziyet alabilir. 
ftalyan N az1rlan uzun bir fikir teatisinde Ebedi ,Seflerine, rejime ve onun izinde !3az1 gazeteleri okuyunca, Almanyanm 

Reisini kabul etti 
Ankara 20. (a. a.) - Ba§vekil Celal 

Bayar bugi.in Izmir Belediye Reisi dok -
tor Beht;et Uzu kabul etmi§ ve kendi!ile 

gerek izmirin imarma ve gerek sair husu
sata aid i~ler hakkmda gorii~mii~tiir. 

. ~eh~et Uz ogle yemegini Ba§vekille 
b1rhkte yemi§tir. 

izmir Belediye Reisi Ankaradaki ika
metinden istifade ederek, muhtelif Ve
kaletlerle fzmiri alakadar eden muhtelif 
i§ler hakkmda temaslarda bulunacaktir. 

Hariciye Vekili de kabul edildi 
Ankara 20 (Telefonla) - Ba§vekil 

Celal Bayar, bugun Ba§vekalette Hari
ciye Vekili $ukru Saracogluyu kabul 
etti. 

Faik Kurdoglunun ziyafeti 

i~te bu dii~i.inceler, italyanm f 
kolhyacagmi ve bu fiTSah da ispany 
Franko'nun galib gelmesini mi.iteak1b 
ge<;irecegini zannettiriyor. 

Gene~al Kaz1m Karabek 
Ankara 20 (Telefonla) - Birkar; g 

denberi burada bulunan ernekli G 
ral Kaz1m Karabekir, bu sabah bura 
hareket eden trenle istanbula gitti. 
ztrn Karabekir, birkar; gun sonra tek 
~ehrimize donecektir. 

Paristeki Korsikahlarin 
tezahiirii 

Paris 29 (a.a.) - Paristeki Korsik 
hlar dun ak~arn italyamn Korsika h 
kmdaki emellerini protcsto eden bir 
zahiirat tertib etmi§lerdir. Kabul ec 
len bir karar suretinde adamn muda1 

asm1 temin i~in icab eden tcdbirlerir 
lmmas1 hiikumetten rica edilmekte 

bulunacaklardtr. Ak§am, misafirler Konl yiiriiyen Milli Sef ismet inoni.ine bagh ~ lngiltere iizerinde tazyikte bulunmak ve Ankara 20 (Telefonla) - Ziraat Ve-

Ciano tarafmdan §ereflerine tertib ediJe- hklanm bir kere daha tekrarlad1!ar. Bu - bu harbde silahla miidahale etmemesini ~~~Je:ikV ~u~:~;:~e B~::i::~~fttr~f::~r 
cek bir kabul resmine i§tirak edecekler ve gliniin onuruna Halkevinde aynca toren temin eylemek arzusu besledigi kanaati Ziyafette Ziraat Vekaleti erkam, Ens _ 
Operamn gala temsilinde haz1r buluna ~ yap11di. Atatiirkiin hayat ve eserleri hak- hastl olmaktadir. Hitler, fngiliz tesliha - titii profesorleri ve talebeler bulundu-
caklardir. kmda konferanslar verildi. tma rnukabele etmi§ olmak i~in oyle emir- lar. 

Y ozgadda yang1n 
Yozgad 20 (Hususi rnuhabirimi: 

den~ - Evvelki gece, saat uc;te Meyc 
Y:rt~de birdenbire ba§hyan yangm I 
yumu~. di::irt dukkan yanrni§hr. Zat 
on bin lira kadardll\ 
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KU~Uk 

hlklye 
Marsilya ekspresi 

ALKAZAR .. ·----------·c OLOM Y arm ak,am j p E K sinemasmda "-:0":-Iu-.. m--A-vu--ka_t_M_iin_ir_E_gr_ib-lo 
Sinemas1 BUGON matinelerden 

buyiik annesi ve Ticaret OdaSl aza 

\\===========Bernard Gervaise'ten 
itibaren senenin en heyecanh ve en 

miithi§ GANGSTER filmi §erefine HEYECANLI KUVVETLI• dan sigortac1 merhum Ahmed Ham 
- nin annesi ve muteahhid Mehmed 

MOsyfi Kavayon, sandalyesinde otur
mll§, kendisi ic;i.n hususi surette haZir • 
lanan si.itlii kahvesini i~iyordu. Gene ev 
sahibesi Magi de, a~tklnm kar§ISma gec;
mi§ kahvalt1 ediyordu. ~urdan burdan 
konu§uyorlardt. lkisinin de mes'ud ol
dugu yiizlerinden belliydi. Birdenbire 
Magi sordu: 

- Karm bir §eyden §iiphelenmlyor 
ya? 

Suale sualle cevab vermekten ho~ -
lanan Mosyo Kavayon: 

- Neden §iiphelenecek? dedi. 
- Seni Lyon'da zannettiginden ta -

mamile emin misin? 
Erkek, saatine baktJ, sonra: 
- Haytr! dedi. $imdi beni Marsilya 

ekspresinde samyor. Gene onun zannt
:la gore, trene diin gece Lyon'da bin • 
:lim, bu sabah saat sekizi c;eyrek ge<;e 
Paristeyim. Simdi saat sekize c;eyrek 
~ar. Yanm saate kadar istasyonday1m. 
~:'ani tam kahvalti edecek kadar vakti
niz var. 

- Bu, Lyon seyahatleri karma garib 
toriinmiiyor mu? 

- Yok cantm sen de ... Gayet tabii bu
uyor. Mliessesenin Lyon'da bir acentast 
rar. Arada bir oraya gitmem tabii de
til mi? 

Belki de her §eye itiraz etmege ah§
m~ oldugu ~in olacak, Magi bu nik -
1inlij!i benimsemiyordu. Tekrar sordu: 

- Kannm gara gelip seni kar§tlama
mdan korkmuyor musun? 
Yok camm, Mosy5 Kavayon korkmu-

·ordu! Giilerek: 
- Bu saatte tehlike yoktur. Heniiz u
anmaml~tr, dedi. 
Tekrar saatine baktt: 
- Geliyoruz, dedi. Birka~ dakika son

a tren gara giriyor. Senden aynlmak 
1ecburiyetindeyim sevgilim. 
Mosyo Kavayon ~etesini katladl, 

alizini kaptl ve sevgilisini hararetle 
ptiikten sonra ~1klp gitti. Dt§anda bir 
teydan saati, birka~ dakika ileride ol
ugunu gosterdi. Biraz dola~b ve saati 
elince bir taksi ~agtrdt, trende uzun 
jr gece g~irdikten sonra eve bir an 
~el gitmek lstiyen bir yolcu gibi ace
' ediyordu. 
Bir ~eyrek sonra, aparbmamntn zili

f dokunuyordu. Kaptyt blr kadm ac;
r kendi kanSl. 
Mosyo Kavayon, ne§'eli bir sesle: 
;- Bonjur kanctg,m, dedi. 
Fakat kendisine ~a§ktn sa~kln bakan 
~adam Kavayon'un tehlikeli suk1itu 
\f1tsmda durakladt. KarlSlm iyice tet
rk ettikten sonra: 
~- Neden §a~trdm kanc1~1m? dedi. 
1u kadar erken kalkmana sebeb ne? 
· kmaga haztr vaziyette goriiyorum 

am Kavayon a~r a~r: 
Evet, ~Ikacaktim, dedi. 

sesinin tonunu de~i§tirerek 

in~allah seyahatin lyi ge~ti? 
Miikemmel kanc1g1m miikemmel! 
Marsilya ekspresinde miydln? 

Mosy5 Kavayon, emln olmad1~ bir 
iistiinde ilerl!yen bir adam gibi 

an siiren blr tereddiidden sonra ni-

Evet, dedi. Her yolculu~mda ol -
gibi bu sefer de Marsilya ekspre-

"'u''""' me<;hul tehdidlerle dolu bir 
oldu. M5syo Kavayon, iizerinde 

tehlikenin ne oldugunu tahmi
calt§tyordu. Birdenbire f1rtma kop
Madam Kavayon ~iddetle bagtrdt: 

YalanCl! Yalanc1! 
soylendigini iyiden iyiye duymu~ 

miicrim koca: 
Ne diyorsun? dedi. 
Senin yalane1 oldugunu soyHiyo -
Marsilya ekspresine binmedin. 

an gelmlyorsun. Lyon'a gitmedin. 
bu sefer, hic;bir seferinde bu yol-

culugu yapmadm. Bu s<>zde seyahatle
rin bir bahane oldugunu ~ktanberi se
ziyordum. 

- Bahane mi? 
- Evet, serbest kahp metresinin ya -

nma gitmek i~in bahane .. Zira bir met
resin var, ~imdi buna kat'iyyen eminim. 

Mi:isyo Kavayon kadmlan tammakla 
i:iviiniirdii. Kansmm, ~iiphelenir §iiphe
lenmez, hakikati biliyormu§ gibi davran 
d1gma emindi. Bu kadar kaba bir tuza
ga dii§mek istemedigi i~in, omuzlanm 
kaldtrdl ve §akaya bogarak: 

- Zavalh karlClglm, dedi. K1skanc -
hk goziinii karartmi§. Bir kere daha 
tekrar ediyorum, dogru Lyon'dan geli
yorum, her sefer bindigim Marsilya 
ekspre~indeydim. 

Fakat bu sozler Madam Kavayon'a 
hie; tesir etmi§ goriinmiiyordu. 

- Sahih mi? dedi. 
-Sahib ya! 
Madam Kavayon, masanm iizerinde 

duran gazeteyi kaptl~ gibi kocasmm 
yiiziine f1rlatti. 

- Oku! dedi. 
Gazeteye bir goz atl§ Mosyo Kava -

yon'a her §eyi ogretti. Gazetenin birinci 
sahifesinde iri, siyah karakterlerle feci 
kaza haber veriliyordu: 

Pam • Lyon - Ma11Silya yolunda 
bir kaza 

Marsitya'dan geten biT ekspres, Lye
nun biraz yaktntnda raydan ~kmt§ti.T. 

Birc;ok yaralt vaT. 

, 

Gala miisameresi 

NEWYORK'u 
TiTRETEN ADAM 

Ba§ rollerde : 
AKiM TAMiROFF -

LLOYD NOLAN • 
BUSTER CRALBE 

Amerika polis te~kilatm1 ,a§trtan, 

halk Dii~mam ismini alan biiyiik 

GANGSTER filmi. 

Bugiln Ba,hyor 
DAVETNAME 

T AKSiM sinemast 
Miidiriyeti: Bugiin sa at 18,30 da 

WALT DiSNEY'in 
Bu, Mosyo Kavayon'un treniydi. ~a§

kmhgi tamamile ge~i§ olan Madam 
Kavayon, miistehzi bir intikam edasile: 

- Bu tren kazalan bazan pek garib Sinema harikas1 
§arllar altmda vuku buluyor, dedi. Bir P AMUK PRENSES 
yolcunun, bindigi trenin kazaya ugra -
dtgml ancak evinde o~enmesi kimin ve YEDi COCE 
hatmna gelebilir? 

Fakat, Mosyo Kavayon kendini top- Franslzca sozlii ve §arbh nlminin 
laml§ti. Miistehzi bir sesle: gosterilecegi hususl seansa matbuat 

- Demek bu tTen kazasmm sendeki erkanile sinema ve film miiessesele-

MUTHiS BiR • ~AHESER 

J 

Amerikayt titreten kanh haydudlann merakh ve miithii$ maceralarile 

dolu fraDSIZCB sozlU biiyiik bir film. 

Ba, rolde: EDWARD ROBiNSON 

Yar1n ak,am S A R A Y sinemasmda, 
Uzun zamandanberi gormediginiz 

kuvvetli ve ihtirasli biiyiik 
bir a§k filmi 

Y ARALI 
KARTAL 
Franstzca sozlii ~aheser 

Ba§ rollerde : 
CLARK GABLE

MYRNA LOY
SPENCER TRACY 

gibi 3 biiyiik yildlZ 

rad oglunun biiyiik kaym annesi B 
yan 1smet vefat etmi§ ve cenazesi 
Yahyaefendi mezarllgmdaki aile ka 
rine defnolunmu§tur. Allah fahmet 
lesin. 

( ME VLlD 
Mevlid - istanbul Mi.iftiligi mum 

yizi Bay Emin 6zenin vefatmm k1r 
c1 giiniine tesadiif eden bu cuma gil · 
ogleden sonra Edirnekap1da Mollaa§ 
camiinde Mevlid okutulacagmdan se 
venlerin ve arzu edenlerin te§tifleri 
ca olunur. 

RefikaSt Miikerre 

*** Mevlid - istanbul meb'usu merhu 
Halil Etemin ruhu i~in bu aytn yir 
dordiinci.i cumartesi giinii ogle nama 
ztru miiteaklb <;emberlita§ta Atik AI 
pa~a camiinde Mevlid olunacakttr. 

Merhumu sevenlerin ve tamyanl 
mah1matl olmak iizere il§.n olunur. 

En Biiviik Kaybnruz 
Ebedt $efin oliJ • 
miinden milletin 
duydugu 1sttrab1n 

destan1 
<;1kti. Fiah 75 kuru§tur. 

Cins kopek 
Kokard Sparien cins 
siyah parlak tiiylii bir 
av kopegi ehven fiatla 
sahhkhr. Gormek i~in 
idaremize miiracaat. 

intlbat budur, oyle mi? ri sahib ve direktorleri ve hususi ser- T ~ SGeocenve sgfinedil.yz a2hFllalmt 
Madam Kavayon hayretle: best duhuliye kartlan hamillerinin 
- Ne? dedi. I te~riflerini rica eder. 
- Trenimin kazaya ugrad1~ haberi -· Bu aqam T U R A N tiyatrosunda A N CONRAD WEIDT 

lki iiszk. lki ask. Bir kadzn ' . 

- Sen i<;inde olmad1ktan sonra.. B U G "0 N Y A VR UNUN GECESi ~ Y A l N I Z S E N IN I C IN 
- Evet ic;inde degildim, fakat olabi- K A !? 1 K t) Y A Grace Moore 

lirdim, olmam J.azrmdi. Ve beni sag ve H A L E 'de Ses Krali<;esi HAMiYET rocESES ve N 
salim gi:iriince sevinmek, mes'ud go - arkada§lan. San'atkar NA~lD ve CEMAL S Garl Grant 
riinmek icab ederken, beni hupala • N A P Q L 1· SAHiR birle§igi BATAKHANE komedi I Foks Jurnal diinya haberleri 
man, azarlaman dogru mu? DahaSl var, 3 perde. Telefon: 22127 

beklenmedik donii~umden istifade ede- ~ A R K I C I S I ~ ·-----------------------•• ERTUCl-RUL SAD! TEK T1YATROSU 
rek klskanchgmt meydana vuruyor - _ J E A N K t E p U R A _ Taksimde (Bu gece)' 
sun.- Yalmz giindiiz matinelerine , Pangalb Tepeiistii A K I N sinemastnda < s E K t z !1: N c t >: 

Madam Kavayon: ..z d. ilaveten: B O R A I y Q L · K [ S ·[ Komedi 4 perde 

- Fakati makati yok. Beni eskisi gi- • Yakmda: Biiyiik mil• 
- Fakat ... demek b~e 1. L 0 R E L- HARDt I w•~·· 

bi sevmedigini seziyordum. Fakat bu I ' A r 1 y 0 r CHARLES G:~~~.R gece M5 te 2 ~lt~~d.en Ken Maynard 1t bir eser 

~~~~~~~~~~~,=~~~~~~~!~~~~~~;~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~i~=======~~--~---~~N~S~A~N~M~A~B~U~D 
na ac;1kc;a fikrimi soyliyeyim ml, sen, ~ 

BU AK~AM kalbsiz, merhametsiz bir kadmsm. 

c;eviTen: 
CEVAD SADIK 

(Tiirk Mimarisinin Ka
rakteristikleri) iinvam altm

da Re§id Saffet Atabinen bir~ok se
yahat ve tetkik mahsulii olarak Pa
riste yenl bir kitab ne¥etmi§tir. 
Beyoglunda Tiirkiye Turing Klobii 
ile Ha§et Kiitiiphanesinde bulunur. 

~------'' K~d~~e'A;tk:-l 
I 

Fransanm en me!jhur romanci
lanndan Akademi azasmdan M. 
Prevo'nun eseridir. Bela olmu!j 
canh bir a!jla ~;;ok ince tahlillerle 
tasvir eder. Haydar Rifatm en 
muvaffakiyetli terciimelerinden bi
ridir. Hararetle tavsiye ederiz. 

60 kuru!j. _,. ilaveten: 
edilen ve 

SOMER ve T AKSiM 
Sinemalar1nda W A L T D i S N E Y'in 
sinema harikast ve 1stanbulda goriilen filimlerin en pahahst ve bfttiln 

diinyada inkllab yapan §aheseri 

PAMUK PRENSES 
ve YEDi CO CE 

Franstzca sozlii ve §arkih filminin ilk iraesl 
• • eJ • • ·' • • • 

SEREFINE BUYUK GALA MUSAMERELERI 

olarak bir fev kaladelik 
EHEMMiYETLi BiR 

RONTGEN 
VESiKA) 

~UAI sinemada izah 
Tatbikt ve Maksad1 

MELEK • s1nemast COCUK HAFTASINA bashyor 
, KIZLAR 

KADINLAR 

A 
GEDiKPA~A 

Z A 

2 bUyUk ve nefls fllim blrden 

1 • SHiRLEY TEMPLE -

::~!m:l:a!~:~~~~: Kl R C 11 C EG 11 

Jan gllrillmemtl] de· 
recede gfizel bir film ... 
2 • MiKi MAVSLARIN BABASI ve MUGiDi 

WALT DiSNEY'in 
Ba,tan nlhayete kadar renkll olarak ya· 

GENCLER 
7 dt"n 70 e kadar insanhgm tiiyleri Urpererek 
Seyredecegi biricik i4;yiizler eseri. Bu YJ.la kadar 
Boyle bir filim ~;;evrilmediginde biitiin diinya beraberdir. 

Giinahkir K1zlar 
Her biri ayn ayn misilsiz san'atkar gene klzlarm ibd8.1 

Bu ythn Dolores del Rio ve George Sanders ~ 
tarafmdan yap1lm1~ en mutena eseri I Bugiin 

DU$MAN MASKESi ALTINDA sa~h-

ALEMDAR 

I ''l i MiKi'Ni'rr i93r$e~de h~fi8s1 
1, <;ocuk Jar icin hususl tenzilflt vard1r. ve MiLL i yor 

~EHZADEBA~I 

K - F E R A H 
Son 25 senedenberi istanbulda gosterilen Tiirk ve ecnebi filimlerin 
umumunun hasdat ve muvaffakiyet rekorunu kuan mucizeler filmi: 

Bugiin matinelerden itibaren: 
Bu film hakk1nda fazla soze . hacet yok: 

$ehrimizin 2 buyiik sinemasmda biiyiik fedakarhklarla 

A$kln GOz Ya$1ar• 
1 Taksim sinemasmda 4 haftada oynad1. 

1 • 3.15 • 5.30 • Suvare 8.30 da 

da : 12 • 2.15 - 4.30 - 6.45 • Suvare 9 da 
Bugiine kadar goriip i§itilen tiirk~e filimlerin !iaht: (Tiirk4;e sozlii Arabca !jarkih) 

Programa ek olarak Ekler Jurnalda Franstz operati:irleri tarafmdan 
<;ekilen ATATURKUN CENAZE TORENi 

2 120.000 kifi tekrar tekrar seyretti. 

3 l 60.000 kifi yer bulam1yarak geri dondii. 



= 
Ege mintakasinda 

ihracat • • vaz1yet1 

Uziim ve incirler iyi fiatla 
satdd1, tiitiin piyasas1 

iyi gitmedi 
lzmir (Hususi) - lhracat mevs1m1 

sona ·em1ek iizeredir. Ozum, incir mah
suliiniin biiyiik ktsunlan elden ~Ikanlmt§. 
geriye pek az mal kalmi§hT. Mevsim ba,
lallglcmdan g~en aym sonuna kadar ya
pl1an iiziim ihracab 61 ,063/8 tondur. 

Ebedi Sefin1izTIYET son gUn-~i ... 
Bir aralzk kapalz gOzlerini birdenbire 
a~zgor, ba~znz seri bir harekelle saga 
~eviriyor. Bu, Onun bize son bakz~zdzr 

G~en sene bu miiddet ic;inde yap1lan ih· Atatiirkiin son giinJeri.... Goniillerde, 
racat 13,579/7 tondu. yaktct bir merak uyand1ran bu u(_; kelime 

Son yaptlan tahminlere gore, uzi.im re- i~inde, hakikatlerin en fecii sakh degil 
koltesi ilk tahmin edildigi gibi 73 bin ton midir ~ Ben, hu feci hakikati, Ont:? mu
degil, dart be§ bin ton fazlad1r. Bu ~on davi hekimlerinden M. Kemal Okenin 
talunin iizerinden hesab edecek olursak, agzmdan dinledim. Ve dinlediklerimi 
miistahsil elinde 1 0 bin ton daha i.iziim safha safha, kaydetmege ~ah~t1m. 

I Anlatan: OperatOr Mim KEMAL ) 

vard!r. M. Kemal Oke, sozunu hi~ kesmeden, 
Oziim fiatiari 50n giinlerde dii,mii§ • bana bunlan bir saat zarfmda anlatmi§· 

ken birdenhire yiikselmi§tir. Bu yubeli§ h. 
numarasma gore, 1-3 kuru§ arasmda te- Bu .... butiin bir ta~ihin, tek bir sat1r i.;in-
haliif etmektedir. Seneb~1 angajrnanlan· de hulasas1 de~ekh. 
nm bun a sebeb oldugu anla§Ilmt,hr. M. Kemal Oke sozune ~oyle ba~lad1: 

!ncir, uziime nazaran ~ok daha iyi - Bir gun Suadiyedeki evimde otu-
vaziyettedir. Gec;en ay sonuna kadar ya~ ruyordum. T elefon ~ld!. Ertesi sabah, 
ptlan ihracat 28,340/1 tondur. Demek saat dokuzda Dolmabahc;e saraymda 
ki, 32 bin ton tahmin edilen bu sene re- bulunmakhg1m1 bildiriyorlard1. 
koltesinden pek az bir miktar kalll!§tir. Saraya geldigim zaman, Atati.irki.in 
Su:z.mede 2 ku111§ bir yii'kseli§ kaydedil- karnmda toplanan suyun ahnmasi mev
mi~ir. zuu bahsolmaoktaydi. Bunun i~in de bir 

Gerek iizum, gerek incir ihracatmda konsultasyon yapJlmasma liizum goriil
lmanya, buyuk rakamlarla bqta gel • mil~tii. 
ektedir. $imdiye kadar Almanyanin Bu konsultasyonda, Viyanadan celbe-

~ektigi iizum miktan 43,448/9 tondur. dilen profes6r Epinger, Berlinden gelen 
Bu rakam 61 bin tonluk umum ihracat profesor Fon Bergman, Fakulteden 
yaninda, goriiluyor lei, buylik bir yekun- Ne§et Orner lrdelp, Giilhaneden Surey
diir. ya Hidayet Serter, Mehmed Kamil 

Ogrendigime gore, Almanyanm bu Berk, Nihad Re~ad, Hayrullah, Astm 
ruksek ithalah, yalmz kendi ihtiyact i!tin Arar, bir de ben bulunduk. 
clegildir. Almanya . biz.den ald1gl mah, Neticede, konulan te~histe isabet ol
kendisi ba~ka memleketlere de ihrac et- dugu, hastahgm vahim bir seyre girdigi 
111ekte ve bunda menfaat bulmaktadtr. noktasmda ittifak edildi. Ve almacak 
!\lmanyamn ~ok mal ~eki§i bir bakt.ma tedbirler iizerinde gorii§iilerek baz1 esas
~undan ileri gelmektedir. Her ne olursa lar kararla~tmlc:L. 
~lsun, bunda bizim de menfaatimiz var· Profes<>r Epinger tarafmdan tertib 
Lr. edilen rejim, Atati.irkii pek zaYJf dii~iir-

Bu YJlm en ~ok yi.iz giildiiren mahsu- mu§tu. Yeni tedbirlerin neticeleri goriil
. pamuktur. G~en senenin 1 0 bin ton- diikten sonra, suyun almmasma ihtiyac 
uk rekoltesine kar§J bu senenin 18 bin has1l olacag1 anla§Jhyordu. 
onluk rekoltesi iyi fiatlarla, musaid §e- Atatiirk, konsi.iltasyon yap1lmazdan 
ait ic;inde, hararetle sahlmaktadu. Ge- evvel, benimle hususi surette goru§mek 

n aYJn pamuk ihracah 1 ,849/8 bin istemi§ti. 
ndur. G~en sene ayni ay i~inde an- Davet uzerine, odalanna girdim. Ba§· 

ak 446/4 ton pamu'k .i:lir.ac edilmi§ti. vekil Celal Bayar da yanlarmda idi. 
e§rinisani ay1 !ah§J 12,842 balya tut- Atatiirk. fazlaca hassas g()riini.iys.m:lu: .. 

Hl.§tur. Fiatlar ge~en sene ile mu\aye- - Kemal Bey, diye sordu, suyu na
~ edilecek olursa, bu sene lehine 11,75 sd alacaksmtzL Evvelce yaptigmtz ame
Uru§ bir f.ark goriilur. $imdi fiatlar liyatlarda bana hie; acr duyurmam1~hmz. 
1-48 kuru~ iizerinde durmaktad1r. Bunu da ayni tarzda yapmak kabil mi-
Bu senenin betbaht m,ahsulii tiitiin o1- dir? .•• 

u. Ti.itiin sah§lan hie; beklenildigi gibi Atatiirk, bilhassa su ahmrken, bar
'demedi. 32 bin tonluk rekolteden §im· saklannm delinmesinden endi~ ediyor
'ye kadar sahlan miktar 23 bin tondur. du. 
leniiz miistahsil elinde 9 bin ton ti.iti.in Kendilerine icab eden teminatl ver-
~rdtr. Mmtakada; Smdug~., Kukagac, dim: 
rna, Cordes, Turgudlu, Dikili, Ku§a· - Merak etmeyin ..• dedim, hic;bir 
smda sahlmam.J .. pek az ti.iti.in kalmt§· d k H 

'f ac1 Uymiyaca smiz. ele barsak delin-
da diger bol~elerde, Akhisarda bir mesi asia varid degildir! 

ruk milyon, Manisada 600 bin, Ku-- B' "dd b :. tr mu et sonra, uyiik konsiiltasyon 
ve Alao:.ehirde 200 bin, Tirede 900 • · t k h '~ rc;m e rar uzuruna girdigim zaman, 
, Odemio:.te 500 bin, Muglada bir At tii" k" · 

'f a r un, ne~est avdet ettigini gordiim. 
lyon 200 bin, Gavurkoy ve Ayva • V d'"' · · h 

d F ~r 1g1m IZa at, kendisini tatmin et-
ta 300 er bin kilo tiitun var u. iat- mi$ olacaktr. 
du~uktiir. 25-60 kuru§ uzerindedir. 

de kalJ~.n miktann yansmm hastahkh 
ugu anla§llmakta ve bunlara verilen 

1tlar 25 kuru~ ge~emektedir. Mus
sil ~ok s1kmn ic;erisindedir. Cok yer
de zarar goriilmu§tiir. 
Amerikahlann §imdiye kadar aldigJ 
ktar 9,5 milyon kilodur. Amerikahlar 

sene ic;in bundan fazla mahsul almi
caklarmt soylemektedirler. Gerc;i pi-
sadan, alicllarm hic;biri tamamen .;e

i~ degildir. Ufak tefek mubayaalar 
JlmaktadJr. 

iTuccar elinde, gec;en sene tiiti.iniinden 
milyon kilo varda. Bu senenin mi.is
sil elindeki 9 milyon kilo tuti.iniinun 
a §erait icinde cok zarlukla satJlac~'~~l 
lenmektedir. Bunlan soyliyenler tz_ 
deki ahdarda. Bu ifadede, fiatlan 

ha fazla dii~i.ir.mek ~ibi bir maksadm 
ohn~'~d'~' bilinl'mP7.. 

Mersinde yol derdi 
ersin (Hususi) - $ehrimizde u

miyetle yollann hali acmacak vazi -
edir. Y1Ilardanberi esash tamirden 

• mahrum olan bu yollann. yeniba~tan 
eyderpey yap1lmasmt karar altma a
Belediyemiz, bu defa da KI§la cad
. parke olarak yap1lmasma te§ebbus 

ve bu maksadla, T oprakkalede 
d hamianmt§ parke ta§lann Mer· 

getirilmesi i~in oraya bir memurunu 
i§tir. 

ad1n egitmen kursunda 
~ah§anlar 

zmir (Hususi) - Ge~en sene K1Z11-
kadm egitmenler kursundan yeti§en· 
bu sene ayni kursa almacak koy 

nnm, ileride daha geni~ mikyasta 
an takib ederek vazife alabilecek §e· 
yeti§tirilmeleri i~in Vekaletten emir 

Fa kat, aradan, ~ok bir :z.aman ge~me
den, hastahgm vahameti artmaga ba~la
ch. Alman tedbirler, karmdaki suyun 
~ogalmasma mani olamtyordu. 

Bir gun, gene Suadiyedeki evimden, 
telefonla saraya ~agm]dJm. Bu sefer te-
lefon eden Ne§et Omerdi: ' 

- Y ann profes<>r Finsenje geliyor! 
Saat sekiz bu~ukla dokuz arasmda saray
da bulununuz I diye haber veriyordu. 

Kalemi Mahsus miidiiru Siireyyamn 
odasmda, Ne~et Omerle aram1zda k1sa 
bir gorii~me oldu. Kanndaki suyun aim
mas! arhk bir zaruretti. Biraz sonra, pro
fes<>r Fisenje geldi. 0 da bizim miitalea
mlza i§tirak edince, suyu almak hususun
da kat'i karar verdik. 

Bu, Atatiirke yap1lacak ilk ponksiyon 
oldugu i~in .;ok ihtiyath hareket etmek 
laz1m geliyordu. 

Kahn ( trokar) lar kullanarak, hissi 
mevzii surette iptal edici ilaclarla ken
disine ac1 hissettirmeden, kannla;mdan 
tam on bu~uk litre su ald1k. 

Ben suyu ahrken, Atati.irk de, karnm
dan ~1kan suyun miktarile yakmdan ala
~~dar oluyor, su dolan ~i~eleri: «Bir, 
1k1. ·. ii<;... dort .. » diyerek say1yordu. 

~uyun on bu~uk litreyi buldugunu og
renmce: 

- T uhaf ~y .. dedi, bir gaz tenekesi 
de ancak bu kadar su ahr 1 .• 

Ve ilave etti: 
- insan, karmnda, bu ag1rhk varken, 

hie rahat edebilir mi? ... 
Ponksiyon bitince, Ataturk geni~ bir 

nefes almi§ti. Bir arahk igneyi gormek 
istedi. Karnmdan su ald1gJm igneyi gos
termiyerek, daha inc~ bir igne <;1kard1m. 

Eline al1p muayene ettikten sonra, onu 
bile ~ok kahn buldu. Ve yeniden su al
mak icab ederse, dahn ince bir igne in
tihab edilmesini istedi. 

Su ahnmast iizerinden, anca·k yirmi 
dort saat ge~i~ti. Karm, tekrar ~i~mege 
ba§lach. Bu hal, Onun camnt stkml§b. 
Isbrabh saatlerin tek.rar ve hele bu kadar 
~abuk avdet edecegini tahmin etmiyordu. 
Biz, kendisini, bin dereden su getirerek, 
teselli etmege ~ah§lyorduk. Atatiirk, bu 
s<>zlerimize, inanmi§ goriinmekle beraber 
hastahgm takib ettigi seyre gore, kurtulu§ 
yolu olmad1gm1 biliyordu. 

F akat eneriisi, hala yerindeydi. Etra
fmdakiler, zaf gosterdik~e: «Tela~ ede
cek ne var, ben iyi olacag1m !» diyordu. 

Kalbinin mukavemeti sayesinde; has
tahih yenecegine imam vard1. Bana, ka~ 
kereler: 

- Kemal Bey ... Beni kalbim kurta· 

Operator Mim Kemal 

nyor I Kalbim kurtanyor I demi§ti. 
Fa kat karmdaki sular, yeniden o ka

dar c;abuk topland1 ki, on alt1 giin sonra, 
bir ikinci ponksiyon yap1lmasma zanuet 
hasd oldu. 

Atatiirkiin Isbtabi ~ok artuu~tJ, Miite
madiyen nefes alamad1gmdan ~ikayet 

ediyordu. 
Biz, suyun ertesi gun ahnrnasmt du~ii

niiyorduk. F akat Atatiirkiin man uzeri· 
ne, ikinci ponksiyonu, hemen yapmaga 
mecbur olduk. 

Alman su. bu sefer de ayni miktarda 
idi: On buc;uk kilo I 

Atatiirk, miitemadiyen: 
- Biitun suyu aim ... Hie; kalmasm! •. 

diye ooyleniyordu. 
Ameliye, bitince: 
- Aman, ne rahat ettim. Diinya var

mi~! buyurdular. 
Ne~esi, muvakkat bir miiddet i~in ye

rine gelmi~ti. Etrafmdakilerle muhtelif 
mevzular iizerinde konu~uyordu. Aradan 
birka.; giin ge<;ti. N e~et Omerden gene 
bir telefon haberi: 

- Kii~iik bir anz.a oldu.. Kan dur
duracak ilaclan alarak hemen saraya 
gel!.. 

Anzanm neden ibaret oldugunu og -
rendim: Agzma protez tatbik eden di~ 
hekimi, protezin takllmasma mani olan 
bir et par<;as1m koparm1~ ve bu yiizden 
ehemmiyetlice bir kanama ba§gostermi§. 
F akat, ben gelinciye kadar kam dindir
mi~lerdi. 

hte bu siralarda idi ki, teblig ne~rini 
icab ettiren ilk koma hadisesi vukua gel
di. 

Bir ak~am saati idi. Ne~t Omerden 
telefonla vaziyeti ogrendim ve hemen 
Kad1koyden motore atltyarak saraya ye-
ti~tim. 

Atati.irk, bu esnada, kendini k1smen 
kaybetmi§ bir haldeydi. Asabi ihtilaclar 
i!;inde ~upmtyordu. 

Etrafmda dola§anlara, «Bnak... Bl
rak ... B1rakm!..» diye haykmyor, fakat 
kimseyi tamm1yordu. 

N e~et Omerle mu~avere ederek, hem en 
bir glikoz seromu yapmaga karar verdik. 
Sonra da kendisini yatagma yahrdtk. 
F akat Atatiirk, bir ti.irlii sukunet bulmu-
yor: 

- Y orgam ~ekin... Y orgam kald1 • 
rm... 0 §iiyorum I Y amyorum... diye 
haykmyordu. 

0 gece, boyle buhranlar kinde ge<;ti. 
Atatiirkiin yatak odas1 yanmdaki kii

tiihhane odasmda, Ne§et Orner, ve Ni
had Re~adla aram1zda konu~uyorduk. 

Tevfik Ru~tii yamm1za geldi ve 
bir konsiiltasyon daha yapdmast muvafrk 
olacalhm s<>yledi. Ak1l Muhtar, Surey
ya Hidayet, Nihad Re§ad, Hay
ru!Iah, ben toplanarak, konsi.iltasyo • 
nu yaphk. Damar i<;ine serom zerkedil
mesinin baz1 ~iddetli ve hatta tehlikeli 

anzalara sebeb oiabilecegini dii§iinerek 
bunda tereddud ediyorduk. Ak1l Muh
tarm gosterdigi liizum uzerine serom ya· 
p1lmasma karar verildi. Ve bu serom, 
bir~k defalar kendisine tatbik edildi. 

Ataturk bu buhran dakikalannda, 
«Buakm... Cabuk olun I» kelimelerini 
s1k stk tekrarhyordu. 

Daha sonra: 
- Aman dil... dil... dil efendim 

dil!.. diye saylenmege ba~lad!. 
Biz, bu «dil» s6ziiniin neye delalet et

tigini bir turlii ke~fedemedik. Acaba, 
«Degil... Degil I» mi demek istiyordu; 
yoksa, dil ~ah~malan gununden kalan bir 
itiyadla m1 bu kelimeyi agzmdan dii§iir
miiyordu, anhyamad1k. 

Sordugumuz §eylere, cevab veremiyor, 
yalmz ikidebir: 

- Aman Y arabbi!.. Am an Y arabbi! 
diye inliyordu. Kendisine, s1k s1k ka§tkla 
su veriyorduk. Su i~erken, gozlerini a~1p 
dikkatli dikkatli bize bakiyordu. F akat 
bakmakla gi:irmek arasmdaki fark, bu 
bak11larda, buli.in vuzuhile kendini hisset
tiriyordu. 

Atati.irk sadece baktyor, fakat odada
kilerin hi<;birini gormuyordu. Yalmz: 

- Su verelim mi? diye sorulduk<;a 
ba~lni yere egip, yukanya kaldumasm
dan harareti olup olmad1giDI bu muspet 
ve menfi i~aretler sayesinde anl1yabili • 
yorduk. 

Bu korkunc ikoma nobeti, ii~ giin siir
dii. 

Bir sabah, doktor Hayrullah Dikerle 
bize tahsis edilen nobet odasmda oturur
ken, Ataturkun adamlanndan R1dvan, 
ko~a ko§a i<;eri girdi. Ve heyecan i~inde 
bize: 

- Goziinii a~b ••• Y atagmda oturmak 
istiyor I haberini getirdi. 

Doktor Hayrullahla birbirimize ba
kt~hk. 

Atati.irkun bu kadar iimidsiz bir .yan 
alii vaziyetin<len kurtularak, hayata tek
rar avdet etmesi adeta bir mucize idi. 

Ben, hemen aco§tum. Atatiirk, yata -
gmda oturuyordu. 

Gozlerini dikerek, bana dikkatli dik
katli baktl. Sonra, birdenbire: 

- T uhaf ~Y... dedi, bana n@ el ~ 
duL 

f tidalimi bozm1yarak: 
- Fazlaca uyudunuz ... cevabmt ver

dim. 
Atatiirk, kim oldugumu ke§fe c;ah§Ir 

gibi, gozlerini benden ayumiyordu. 
Arkada§lann i~eriki odada merak ic;in

de bulunduklanm bildigim i~in, hemen 
miijde haberini yeti§tlrdim: 

- Ataturk benimle konu~tu.. dedim, 
hatta yamlm1yorsam beni .tamdtl •• 

Tam bu suada Rtdvan, iko§arak ya -
nun a geldi ve «ne var ?» diye sormama 
hacet kalmadan anla tmaga ba§lad!: 

- Simdi, bana sizi sordu.. «Kemal 
Beyin, burada ne i~i var, acaba ~» dedi. 

Ben de meraklanmamasi i<;in, vapuru 
ka<;ud1gmtzi s6yledim. Pek inanm1~ gibi 
goriinmedi. F akat sizi mukemmel surette 
te~his etti .. Sarayda, oteki doktorlardan 
kimlerin bulundugunu da ogrenmek isti
yordu. Fa kat, sizinle daha fazla me~gul 
oldu. 

R1dvanm hu izahatJ iizerine, son dere
ce gerilen sinirlerimiz, bir dereceye kadar 
Yah~mi§tl. Atatiirkiin beni, nir;in s1k s1k 
sorduguna gelince: Onu da, size si:iyli
yeyim. 

Kendisi, o gunlerde, benim saraya ge
li§imi, biraz endi~ ile kar~Ihyor: 

- Vakitsiz bir ponksiyon mu var? 
Y oksa, farkmda olmadan gene bir yerim 
mi kanadt? diye tela~a dii~uyordu. 

Simdilik miisaadenizle si:izii burada 
b1rakarak, Atatiirkiin hastahgt nas1l ba~
laytp, hangi seyirleri takib ettigine dair 
size izaha t vereyim: 

Miidavi ve mli$avir hekimler tara -
fmdan hiikumete tevdi edilmi~ bulunan 
resml rapora gore, Ata.J:iirk, 938 senesi 
ikincikanun aymda, viicudiiniin alt kistm· 
larmda bir takirn ka~mhlardan §ikayete 
ba~lami&lardi. 

Hafif olmakla beraber, burun kana -
rnalan da s1k s1k vukua geliyordu. Bu 
arazla birlikte, umumi zaf da kendini 
hissettirince, Ataturkun muayenesine li.i
zum goriildii. 

Raporda da zikredildigi gibi, ilk defa 
olarak Yalovada, profesor Ne§et Orner 
irdelple, Nihad Re~ad Belger Ebedi 

Sefi muayene etmi§ler ve kendisinde «ka· 
zib d1hlan U.C parmak tecaviiz eden bir 
kebed dahamesi» bulmu§lardJ. Bu, kara
cigerin hafif bir §i~kinliginden ibaretti. 

T ahal pek biiyiimu~ degildi. Bacak ve 
ayaklarda, ka~mmadan . mutevellid ka -
barc1klar goriiluyordu. 

Atatiirk; bu malarda tarhlmt~. yetmi§ 
he& kilo gelmi§tir. Bir muddet sonra, Y a
lova yolile Bursadan lstanbula dOnerken, 
soguk almi~lar ve buradan Ankaraya gi
di$lerinde on be~ giin siiren bir «ciger ih
tikanD> ge<;irmi§ler. Hastahk, oldukr;a 
yiiksek bir hararetle seyrettigi i~in. epey
ce de sarsJlmi~lar. 

28 ~ubatta profesor Ak1l Muhtar Oz
den, Pr. Dr. Ne~et Orner, doktor Hi.i
sameddin Koral, doktor Astm Arar ve 
doktor Ziya Naki araSinda yap1lan tJbbi 
isti~arede, Atatiirki.in kara cigerindeki 
fazla sertlik dikkati celbetmi§. Bundan 
ba§ka tahal da biiyiimekte imi§. 

F akat bacaklarda heniiz §i~likten eser 
bulunmuyormu§. Bu esnada, s1k s1k vu
kua gelen burun kanamalanna kar§I icab 
eden tedbirler almml§, daha sonralan, 
profesor (Frank) m da i§tirakile yap1lan 
muayenede, evvelki te§his kabul edilerek 
tedaviye devam olunmu§. 

Mart aymm ilk giinlerinde Paristen 
getirtilen profesor Fiessinger, Ne§et O
rner 1rdelple birlikte yapt1g1 konsiiltas -
yonda, Atatiirkiin hastahgmt Hepatite 
Sclera-Congestive Ethylique olarak tes
pit etmi~. Hastabk, bu esnada salaha 
yiiz tutar gibi goruni.iyormu§. 

Atatiirkiin Ankaradan !stanbula son 
donu~iinde, viicudun alt kisirnlarmda §I~
kinlikler has1l olmaga, ve karmda asidler 
toplanmaga ba§laml~. Bunun iizerine, 
doktor Nihad Re~adla Ne~t Orner ta
rafm<lan yaptlan muayenede hastahgm 
bir Sirrhose ba~lang1cmdan ibaret oldu • 
~na karar verilerek, kat'} te§his konul -
mu~tur. 

Bundan hir miiddet sonra, hastahk 
birdenbire hummah ve ciddl bir devreye 
ginni~. Profesor Fisenje'in ikinci defa 
daveti ve miiteak1ben Fon Bergman ve 
Epinger'in celbleri i§te bu snalara tesa
duf ediyor. 

Ecnebi profes<>rlerle hekimlerimiz, 
Atatiirkiin s1hhi vaziyetlerile yakmdan 
me§gul olmu~lar, aralarmda bir~ok isti~a
reler yapm1~lar ve fennin icab ettirdigi 
butun tedbirleri alarak Onu ya§atmaga 
c;ah~mr§lardJr. F akat bastahk, biitiin iti
nalara ragmen, tedaviye kar~I isyan edi
yor, vahamet gunden giine arhyordu. 

Son devrede, ka~ksi dedigimiz zaylf
hk hali ba§laiDI§b. llk kornaYJ atlattik • 
tan sonra, bir miiddet i~in yeniden haya
ta avdet eden Atatiirk; etrafmdakilerle 
konu~acak, hatta Ba~vekili kabul edip 
direktifler verecek kadar. kendinde iyilik 
hissediyordu. 

Bugunlerde, en biiyuk arzusu, Anka
raya kadar gidebilrnekti. Metaneti art -
m1~tJ: . 

- in~allah iyi olacagim. Meclisin a
c;llmasmda bulunacag1m! diyordu. 

Atatiirk, hastahg1 ilerledigi giinlerde 
bir ikinci kriz daha g~irdi. Pek k1sa, an
cak bir gece siiren bu kriz esnasmda da 
bir tak1m gayritabii hareketleri gi:iriildii. 

Mesela, saati soruyor; «yedi .. » ce -
vabmt almca; kiZiyor: 

- Ben size saati soruyorum l Sa at 
ka<;? diye bagmyordu. 

Derken, hararet derecesini ogrenmek 
istiyor; «37» diyorlar, ona da cam sJki
hyor: 

- Giipegundiiz insanm 37 derecc a
te~i olur mu? diyordu. 

Bu ikinci krizde de kendisine ayni se
romdan zerkettik. 

Ertesi sabah, kendine geldi. Ve bu se
fer de gene: 

- Ben, dun gece ne oldum? diye sor
du. Ve ilave etti: 

- Ben as!l diin gece hastayd1m. A
deta degi~mi~; ba$ka bir adam olmu~tum! 

0 gi.inden sonra, bi.isbi.itiin erimege 
baslad1. Giinden gi.ine, hatta saatten saa
te c;okiiyordu. Bir yandan da kanndaki 
su artmaktaydr. Ve bu !lrtan su, gitgide 
0 kadar sJkmh verdi ki, bir ogle i.izeri, 
Atatiirkiin, emrile buti.in hekimler ba~u
cunda topland1lar. fderinde yalmz ben 
yoktum. Daha razla beklemege taham -
miilil kalm1yan Atatiirk: 

- Cabuk! diyor, c;abuk suyu aim l .. 
Hekimler, benim bulunmadii:bmdan 

bahsederek, i~i ertesi gilne b1rakmak isti· 
yorlar. Fakat Atatiirk, asabile~iyor: 

- Cabuk, olunuz! .. · Bi.iviik 1~t1rah 

M evsimin merhametsiz 
karayel, birka~ gun 
bize sisli ve hareketli b 

hazrrhyor. Pencere camlarm1 sarsa 
garm eli, yakla§aD tehlikeyi, § 
haber vermektedir: 

- Karakl§m agzmdasmiz! 
bulununl •• 

Halbuki, bir ~ogumuz, bu yak1 
keye kar~I, nekadar az hazuhkhYJ! 
murla miilem.ma sokaklarda, da 
gunlerde, batakhklar iizerine kon 
km av ordeklerine benzedik. Eski 
yaya kalmr§ tataragalan, bilmem 
bulun yayalan kadar guliinc vaziy 
§ehilmi§ler miydi ?. 

Y anbelimize kadar zifos i!;ind 
madan, bir kaldmmdan otekin~ g 
olduk. Hava, biraz ~iselemege 
m1, yiirijyii§iimiiz, oturu§umuz, hat 
§aYI§ImiZ degi§iyor l Y ayahktan 
mak i~in tramvaya binrnege kalk 
y&gmurdan .ka~arken doluya tutu 
benziyor. Bi.r §ehirdeyiz ki, ~inde 
bille dola§mU bile, ~ok defa tehlik 
sergiize§ttir. 

ikide bir, i~i kire~le dolmu§ has 
damar gibi bkanah IDa cadde)erde, 
bu en seri kara vas1tas1.. derhal okii 
basma doner l Y agi§h hAvalarda, 
Jeklerin bir ~IJgm}Jgma maW oJma 
onlan zincirlerle .baglamaga mec.b.ur 
ruz. <;i.inkii, ya bir yoku§ inecek, 
yoku§ hnnanacag1z I 

Dilnyanm buti.in medeni §ehirl 
zevk ve eglence vadeden ki§ eski b' 
birle istanbula daha ne zamana 
boyle k1hc gibi gelip bizi, i~inde 
gibi bulacak! KI§I, ki§a benzese, in 
gene yiiregi yanmazd1! Son bir 
i<;inde, hava, en az on kere degi§ti 
iklimden oteki iklime, bir rnevsimd 
teki mevsime durrnadan sefer eder 
yetteyiz. 

Evvelki gun, ogle i.izeri odamda 
yordum. Soba, giiriil giirill yand1g1 
bir turlii Ismamami§tlm: 

- Aman, dedim, §U sobaya bir i 
dun daha atm I 

Odunu athlar mi, atmad1lar m1 
mem, fakat benim u~mem ge~mi§ti. 
ara, dJ§an !;Ikacak oldwn. N e gore 
Kalorifer yamyormu§ gibi her taraf 
Gozi.imii kaldmp bulutlarm yuriiyi.i§ 
kametino bakrnca i§i anlad1m: Hav 
gi§mi§ti! Biraz evvel, Bogazt kesif b 
gibi kaphyan bulutlar, suratle par<;a 
yorlardJ. Soziin k1sas1: Poyrazdan I 
sa ge!;mi§tik I 

Fakat bu ani tahavviilu, takib ede 
atler i~inde riizgar, tekrar §imalden e 
ge ba§ladi ve ki§, yeniden avdet etti I 

Havalann bu hercailigi kar§Jsmda 
rih!;i Cevdet Pa§aya, hak vermemek 
den gelmiyor. Kendisine bir giin so 
lard!: 

- lstanbulda mevsimler nas1l gee; 
Cevab vermi§ti: 
- Bizde, yaz, ki§, diye ayn ay 

mevsim yoktur. Lodos eser, yaz 
poyraz eser, k1~ olur! .. 

i<;indeyim I diyor. 
Ve Mehmed Kamil, 

ii<;iincii defa suyu ahyor. 
Alman suyun miktan bu sefer, 

az: Ancak sekiz bw;uk kilo!.. F 
Atatiirk: 

- Hepsini alm... Karmmda hi 
kalmasm I diye 1srar ettigi ic;in, suyu 
bu<;uk kilo oldugu kendisine soyleni 

Ve bir gun sonra da Atatiirk, 
koma devresine giriyor. Bu dev~enin 
tun actkh safhalan. goziimiln oniinde 

Bilyuk Kurtanci, sakin, adeta 
gibidir. Arama, kiic;iik ihtila<;larla y 
gmda sJ<;nyorsa da bir saniye sonra, 
rar, ayni si.ikuna kavu~uyor. 

Y atagmm ba~ucuna kadar gel en 
miin, Onu ebediyete gi:iti.irmek i<;in, d 
kalan saydigmi, hissediyor gibiyiz. 
va~ yava~. han.;eresinde kesik hml 
ba~hyor ve yiizii, tedricen siyahla~I 
Gozleri kapah ve gogsii, miitemadi 
inip <;Ikmaktadir. 

10 ikincite&rin giini.i!.. Saat dok 
.;ahyor. Atatiirkiin, ancak be§ daki 
kalmt&hr. 

Bir arahk, kapah gozlerini birden 
a<;Iyor, ba~mi seri bir hareketle saga d 
ru .;eviriyor. Bu, Onun bize son ba 
d1r. 

Ag1r agu, yatagma yakla~Iyoruz. B 
hi<;kmklanml zaptedemiyerek i:ili.isii ·· 
rine kapamyorum ve talihsiz eli 
Onun §imdi yuvalan i<;inde, yan a 
duran, diinyaya kiismii&, «asiiman» re 
gozlerini kapat1yorum. 

Biraz sonra da, doktor Mehmed 
mil gelip, beyaz bir tiilbendle Onun 
nesini baghyor I 

Ve Atatiirk denilen tarihl kap1, f 
hayatm yuzi.ine i~te boyle ka}:..amyor .. 

SALAHADDIN GV NGt.Hl 



OuvouNUZMu? ADLiYEDE VE 
Katillik hatlratt 

Ge~en sene bu 
mevsimde, F ransada 
Weidmann is min de 
bir. katil yakalanmt~. 
arka arkaya meyda
na c;tkan mi.iteaddid 
cinayetlerin hesabmt vermek i.izere Actli
yeye tevdi edilmi~ti. On iki aydanben o 
ve ci.iri.im ortaklan, tahkikatm bitmesine 
mhzaren hapisanede bulunuyorlardt. 
Tahkikat bitti, yakmda muhakemeye 
baslanaeak. F akat, Weidmann, aylarea 
ga~ete si.itunlarmt i~gal eden isim sanki 
kendi adt degilmi~ ve sanki biiti.in Paris 
halkmm heyeeanla ve sabmtzhkla bekle
(:ligi muhakeme ba~kasma aidmi~ gibi, ha
pisanede ge~irdigi giinleri hattrahm yaz
maga hasretmi§. ~imdi, kap1 kap1 dola
.an bir adam1, bu hattratt satacak gaze
te anyorm~. 

Lehista.nda, sonra galiba Amerikada, 
ki haydud, birdenbire i§i edebiyata dO
i.ip me§hur olmu~. hatta hapisten kurtul
U§lardt. ilham perisinin cenah1 himaye-

ine stgmmaktan ba§ka ~are kalmadtgmt 
eidmann da anladt galiba. 

lsmarlama musiki 
Bu aym on do

zuncu gi.inii, di.in
a yaratJ!ahberi ilk 
efa olarak yepyeni 
ir hadise eereyan 
mi§tir. Amerikab 
r gene kiZln, ni~an
naeagt gi.in ~alm
ak iizere, pek sev
gi bir havaYJ Lon
a'mn me~hur orkestra ~efi Sidney Lif
o' a tsmarlamasJ, bu hadisenin ba~lan -
1m te~kil l!diyor. Sidney, radyoda c;a
a!h bu hava ic;in 19 kanunuevveli in: 
ab etmi§, gene ktz da bu tarihi muva-

bulmu§ ve be~ bin kilometre otede c;a
an parc;anm tath nagmeleri arasmda, 
an merasimi yapllmJ§hr. 

Bu havay1 her memlekette, radyo ba
da, kim bilir kac; yi.iz bin ki§i dinledi
c gore Amcrikah klZin ni~am, bi.iti.in 
nyamn i§tirakile yaptlan en kalabahk 
an olmmtur. 

lUinimini 
Minimini bir lngi

km, birdcnbire 
hur olmu~. Sine
a rol alarak §oh
kazanan kiic;i.ik
tiireyeli, me~hur 

"k!ar, me§hur bii
ler kadar tabii 
iili.iyor. Lakin, bu 
rki oyle sinemil 
ligile iin alan 

·den dcgil. Buna 

bir a lim 

et temin eden §ey, annesinin, cev -
er iizerinde yaphg1 tetkikler i<;in, c;ok 

I, ~ayam hayr~t dcrecede mi.ikem -
resimler c;izmi~ olmastdtr. Bu resim

o kadar begenilmi§ ki Kembri<; Oni-
'tesi profesorleri, verdikleri dersler i
bu resimleri kullanmagJ kararla§tlr -
ardtr. 

b'u kadarla da kalmaml§, miniminiye 
in terakkisine hc.dim 1n~iliz cemiye
aim! azahgt verilmi§. Ki.ic;i.ik alimin 

1g1, §imdilik cemiyetin verdigi madal
koltuklan kabara kabara boynunda 

irmekten ibaret. Bu kadanna bile 
nice bi.iyi.ikler vardtr. 

'r gene tren altmda oldii 
n sabah Kartalda <;ok feci bir tren 
1 olmu~, Kartalda oturan Mehmed 
Durmu~ admda bir gene, katar al
kalarak olmii~tiir. 

rmu§, sabahleyin avlanmak i!;in 
1 civannda dolas1rken bir arabk 

· zerint> <;IkiDI§, fa~la soguk oldugu 
e yiiziinii pa1tosunun yakasile s1k1 
rtmiistilr Zavalh gene, boyle onil-
·remiyccck bir halde ilerlerken 
bire Ankaradan gelen ekspresle 
asmt§ ve goziinil a<;IP kapaymc1ya 
tckcrlekler altmda can vermis.tir. 

i kaza tahkikatma Kartal Miiddei-
iligile jandarma komutanhgt 
d etm's.lerdir. ...... _. 
tzmir belediye re1s1 

Ankaraya gitti 
ir (Hususi) - Belediye Reisi 
r Beh~et Salih, Belediye ve fuar 

trafmdan Ba~vekalet ve diger ala
makam!arla temasta bulunmak ii-

u sabah Ankaraya gitmi~tir. Reis, 
ta sonra donecektir. 

1zrnirde grip salgm1 
ir (Hususi) - Grip salgm1 de
dJr. Tirede, mektebler bir hafta 
tle kapahlmJ~tJT. ~ehrimizdeki 

ler de yann kapahlacakt1r. Maa
hastahk, hafif ge~mektedir. Her 

ir iki basta vard1r. Kazalarda da 
I gori.ilmektedir. 

MAHKEMELERDE 12 nci olimpiyad oyunlar1 
i~in ~ah~malar Goz muayenesile baslayan duru3ma 

1940 senesinde Finlandiyada yaptla -
cak on ikinci olimpiyad oyunlarmt ha -
z1rhyan organizasyon komitesi, Tiirki
ye olimpiyad komitesine muracaat ede
rek miisabakalara i§tirak edeceklerden 
maada nekadar seyirci gelecegini sor -
IDU§tur. 

a vi gOzlii su~lu, iftira, 
hepsi iftira, diyor 

63,000 ki§ilik stadm be~ bin ki§ilik 
yeri olimpiyada gelecek davetlilere ay
nlmi§hr. Ve sozlerine 

~1rak bile 
ediyor: «Ben ,unu Have 

degilim, yankesicilikte ... » 
Stadyomda geri kalan yerler de bir 

r;ok memlek-etler tarafmdan angaje e
dilmi§tir. 

N eymi~ senin 
Y ankesicilik sure tile ... 

suc;un, bakahm. eevab bulamad1, bununla beraber tekrar
Anla§Ildll Nastl ladr: 

Organizasyon komitesi haz1rhklanm 
ikmal i<;in Turkiyeden geleoek seyirci
lerin s.imdiden yerlerini almalanm tav
siye etmekte, ve bu biletleri derhal sa
hp satamJyaca~ru, komitenin bu i~lerle 
ugra§amad.t~ takdirde kimleri tavsiye 
edebilecegini sormaktadtr. 

oldu bu i§? 
- Bilmem ki ... 
- N asll bilmezsin? Sen bilmezsen, 

send en dab a iyi kim bilecek yaphgm1? 
- Bilmem ki, hangi i§? 
- 0 kadar ~ok mu boyle i§lerin yok-

sa? 

- Yok... Y ani... hatJrhyamJyorum 
da! 

- !§te iyi ya, hatirhyamadJgma gore 
o kadar ~ok, demek? 

- Hay1r, hi~ bir§ey yapmad1m da, 
onun i~in soruyorum I 

- Haa ... ~oyle demek istersin I 
Reis, elinde tuttugu kagrda bakarak, 

anlattJ: 
- Aksarayda J 00 numarada bakkal 

Dimo ... ~ey ... Bu Dimonun bir klZI var
ml~ ... Adt da Mariyanti ... 

- T amm1yorum I 
- Dur, acele etme, sana onu soran 

yok daha 1 .. Bu Mariyanti, bir giin Y eni
kaptdan trene hinmi~. Bak1rkoyline gide
cekmi§. Gitmi§ de... Derken, tam basa ~ 
maktan inince, bir de bakml§ ki, bilegin· 
deki bilezik yok ... 18 ayar altm bileztk -
mi§; ucuna da ~eyrek liral1k bir altm 
taklhymt§l 

- lhtimal bir yerde unutmu§, yahud 
da di.i§i.irmii~ti.ir I 

- Dur, dinle I Bilezigin el<;abuklu -
gile kesilerek a§mldJgi yazthyor. K1z, 
«sahanhkta yantmda ya§t 25 le 28 aras1 
bir delikanh duruyordu, kendisini, yahud 
resmini gorsem tanmm. Gozlerinin rengi 
maviydi» demi§. Sonra tarifine gore seni 
yakalamJ~lar, o da «hah, i§te budur>> di
ye te§his koymu~? 

-·' Y anli§, benzetiyor I 
- Benziyorsun, ama o degil misin 

yani? 

- Nerem benziyor, benim? 
- Gi:izlerinden tammJ§ klz? Senin 

.gozlerin mavi mi? 

- Mavi degil, c;akirdtrl 

- Oyle de olsa maviye yakm, yal. 
Boyle diyen reis, bir an durup, miiba

§ire ba~ile i§aret etti: 
- Bir daha bak §Unun gozlerine .... 

Daha ... daha yakmdan iyiee bak l Mavi 
mi ; c;ah· m1? 

Galatasaray - F enerbali~e 
gene tak1mlari kartila§iyor 
Gene takunlar arasmda yaptlan lik 

Daha yakmdan, daha slirekli 
muayene lizerine de, mi.iba§irin 
aym: 

ikinci maglarmm en ehemmiyetlisi cumartesi 
c.evabt giinu Taksim stadyomunda Galatasa -

- Mavil 

rayla Fenerbahr;e takl.mlan arasmda 
yapilacaktrr. 

Bu mar;m gencler liki §'arnpiyonasm -
Htfzt, sustu. Reis, §Oyle soyledi: da miihim bir rolu olacakttr. 

- Anla§llan sen klZln bileziginden Dikmende bir kayak evi 
goz a,ytrmazken o da senin gozlerine iyi· yapillyor 
ce dikiMt elmi§l Beden Terbiyesi Umum miidiirliigli, 

Ve sozlerine ~u sozli de katb: Dikmende bir kayak evi yaphrmaktarur. 
- Bu suretle de senden ku§kulanrnl§ 1n§aat yakl.nda bitecektir. Bu lo§ kayak 

rm oluyor acaba L lhtiyaten bir iyice ba- evinden istifade edilmesi ir;in buyiik bir 
kaytm, diye dli§linmi.i§ galiba 1 ' faaliyet ~~rfedilmekted~. 

Delikanh, dalgmla~mJ§h. Derken. so- Kulublere mah yard1m 
rulmadan: yaptlmiyaeak 

- Ben, dedi, trende degildim ki be- Beden Terbiyesi Umum mudiirliigii, 
nim gozlerime dikkat etmi§ olacak I Goz- tes.kilata bagh kuliiblerin idar1, mali ve 
lerine bakhgt, herhalde ba§kas1d1rl teknik raporlanm mufassal bir surette 

ve en klsa bir zamanda gondermelerini 
- Kafi I taleb etmi§ti 
- Hem bilezigin kesildigi ne rna • Raporlann tetkiki ve kuli.i.blerin tef-

lum?. Hi~ bilekteki bilezik kesilir de, sa- ti§inden evvel higbir kulube malt yar
hibi f~rkma varmaz m1? Basamaktan dtm yapilrmyacakttr. 
inindye kadar hie; farkma varmaml$ da, Arsenal: 4 - Stoke City: 1 
ondan sonra bilezigin yok oldugunu gi:ir- fngiltere lik s.ampiyonasmm on do -
mli§ ktz I kuzuncu haftast maglarmda me~hur 

- 0 i§in ustahk tar an ki. ehline aid 1 Arsenal, likte on dorduncii vaziyette o-
Sen ustast degil misin bu i§in? Ian Stoke City taklm1ru 4 - 1 ma~h1b 

ederek dokuzuncu vaziyete gelmiS,tir. 
- Ben, <;ITak bile degilim yankesici· Aston Villa: 2 • Leeds: l 

likte I Hep iftira I 
- lyi ya, biz de ~imdi bir§Cy demi

yoruz; hele bir §ahidleri dinliyelim de! 
Ne buyurulur? 

Miiddeiumumi muavini, altm bilezik 
sahibi Mariyantinin de c;a~r1lmasmt is
tedi. 

- Evet, onun da celbine .. Yaz, ka~ 

tngilterenin en zengin talomlanndan 
As~on Villa, likte U~iincU vaziyette olan 
Leeds takl.mm1 2 - 1 ma v Qb e~tir, 

Aston Villa, likte onuncudur. 

Muhim bir boks ma~i 

- Ben ne bileyim! 
N 1 1 rar ... 

- as1 lak1rdt o? nsan, gozlerinin 
rengini bilmez mi hie;? lstanbul asliye birinci ceza mah'keme-

Me§hur Zenci boksor Joe Louis, 25 
veya 27 kanunusanide John Levis'le ya
paca~ ma~ ir;in Nevyork boks komisyo. 
nunda kunturat imzalamt§tlr. 

Arsenal, oyuneu tollretini 
kaybediyor - Ben, dikkat etmediml sindeki bu muhakeme ba,ka bir gi.ine bt-

- Omrlinde hi~ aynaya bakmadm rakilllP da, HtfZJ, jandarrnanm oniis!Ta 
mt? dt~anya <;1karken, sagh, sollu stralanan 

- Gail em ba§Imdan a§km; aynaya kadm, erkek birc;ok ki§i, boyunlanm uza-
bakmaga zaman mt kahyor? tarak. gozlerini mevkuf (:lelikanhnm goz-

H . k lerine c;evirdi; hepsi de o g(izlerin rengi-
- ~~ imse de sana gozlerinin rengi-

ni soylemedi mi §imdiye kadar? ni ogrenmege merakh ... 
M. SELIM 

- N e ben merak ettim de sordum; ne 
de soyliyen oldu, dogrusul Bozuk sueuk satan bakkal 

- Pekala; o halde burada biz bir Binyamen isminde 70 ya§mda bir 
gozden ge~irelim gozlerini de, sen de diikkanct, s1hhate muzrr sucuk satt1~ 
rengini belle 1 iddiasile istanbul birinci ceza mahke -

Reis, miiba§ire seslendi: mesinde muhakeme edilmi~, neticede 
G . bu hareketi sabit ve umum1 hifziSSihha - 1t yamna da bak §Unun gozleri-

ne, ne renk! 
Mliha§ir, bir, iki ad1m attJ, §oyle bir 

igildi ve reise dondii: 
- Mavi! 

Y ankesicilikten mevkuf HtfzJ, orta -
boylu, san§m bir delikanhyd1; benzi J~
kundu; gomlek ve pantalon bezi, beyaz 
yi.in c;orablt ayaklanndaki terlikler, ken
disinin mahkeme salonuna bir hastane ko
gu§undan getirildigi hissini uyandmyor
du. 

Bu arahk, mi.iddeiumumi muavininin 
sesi i§itildi: 

- Sorar mlSimz, kendisi Baknkoy 
hastanesinde yattyormu§. Oraya goti.irlil
mesinin sebebi ncymi§? 

Delikanh, ince ve benzi gibi uc;kun 
dudaklanm s1ms1kt biti§tirmi~. duruyor -
du; bu scbebin sorulmak istenildigini i§i -
tince, vaziyetini degi§tirmedi, ancak goz
lerinden bir pan! tl gec;ti. 

V e ancak reis kendisine sorunca, ce -
vab verdi. K1saca, §i:iyle: 

- Eroinl 
- Y aa, demek erom mliptelastsm! 

Y oksa eroin almak i~in mi kestin kJZm 
bilegindeki altm bilezigi? Ha?. Soyle 
§Unun dogrusunu! 

- Ben kesmedim I 
- K1z, seni tanlffii§. Gozlerinin mavi 

oldugunu evvelden soylemi§, seni gi:iri.in
ce de «budur» demi§ .. Demin okudum 
ya sana? 

- Benim gozlerim mavi degil, ki ... 
Caktr! 

- Hani gozlerinin rengini bilmiyor
dun? Hani omri.inde ne aynaya bakmt§
tm, ne de kimse soylemi§ti sana? 

Delikanh, bu suale verecek izah!1 bir 

kanununa muhalif gorillmii~tiir. Ken -
disine 3 giin hapis, 5 lira para cezast 
verilmi~tir. Ancak, ya§mm 65 i g~mi§ 
olmas1 gozonunde tutularak, ceza 2 gu-

ne ve 4 lira 75 kuru§a indirilmi~tir. 100 
kuru§ muhakeme masra£1 da kendisine 
odetilecektir. 

Katilden su~Iu ah~i ~1rag1 
Dizdariyede kariSl ZehraYJ oldiirmek

ten istanbul Agrrceza mahkemesinde 
muhakeme edilen ahg1 r;1rag-I Eminin 
muhakemesine dun devam olunmu§tur. 

Diinku muhakemede Necibe isimli bir 
§ahid dinlenilmi~, sonra Emin, mahke -
meye bir istida vermi§tir. Bu istidasm-
da, kanstnm, ustas1 Mehmedle alakas1 
oldu.~unu ispat edecek yeni baz1 §ahid -
Ieri bulundugunu iddia etmi§tir. Dosya, 
Miiddeiumumiligin mutaleasma verile
rek, muhakemenin devamt ba~ka giine 
bJrakllmi~tir. 

lhtilastan suclu havale me
muru sorgu hakimliginde 

Pangalt1 postanesinde havale memu
ru $adi Karapmarm miifetti§likge ya
pilan tetkikatta 6,000 kusur lira zimmet 
ve ihtilas1 goriilmu§tu. Kendisi bunun 
iizerine Adliyeye verilmi§ti. Miiddeiu -
mumilik tahkikatJ bitmi§, mevkuf, diin 
7 nci sorgu hakimligine gonderilmis.tir. 
Tahkikat oraca derinle§tirilecektir. 

Kuma§ htrstzlari 
Bozdogankemerinde Karamursel fab

rikasmdan kuma§ a~lfmak tahkikatJ ii
zerine yakalananlar, Muddeiumumilik
~e dun 2 nci sorgu hakimligine gonderi
Ierek, tevki£ edilmi§lerdir. Bunlar, Ha
san, Hiiseyin, H1tsan Nigar ve Mustafa
dir. ibrahim serbest bJrakllmt§tlr. Tali
kikat sorgu hakimligince geni§letile -
cektir. 

Arsenal futbol kulubu tarafmdan ge
gen agustosta 103 bin liraya satm ahnan 
me§hur ve beynelmilel soli<; Bryn Jones 
kuliib idaresi t~ranndan ihtiyat talom
da oynahlmaktad1r. 

ltalya milli taklminin 
yapaeagi ma~lar 

italya futbol federasyonu yeni sene 
zarfmda yapacagt millt ma~lan kat'i o
larak tespit ehni§tir. 

italya milli taklm1 ilk mac;t 23 martta 
Almanya milli talomile Milano'da ya -
pacakt1r. 

1talya milli takum bu mar;tan sonra 
Yugoslavya ve Romanya milli taklmla~ 
rile kar§Ila§acakhr. 

!ngiltere ile 1talyada yap1lacak ma -
c;m da maytsta yap1lmas1 ihtimali faz -
ladtr. 

T oprak Mahsulleri Ofisine 
gonderilen takdirname 

lkhsad Vekili Sakir Kesebir, Uyu~tu
rucu Maddeler lnhisan idaresinin Top
rak Mahsulleri Ofisine devri mi.inasebe
tile tetkik ettigi bilan~oda mi.i~ahede et
tigi inki§af ve fevkaladelikten dolaYJ bu 
idarenin ba~mda bulunan ve ~imdi Top
rak Mahsulleri Ofisi Umum Mi.idi.iri.i o
lan Hamza Osman Erkana §U takdirna
meyi gondermi~tir: 

cUyu§turucu Maddeler inhl.sarmm 1937-
1938 senesi bilanc;osunu tetkik ederek bu 
sene lc;in dahl elde ed1len muvaffak nett
cere memnuniyetle muttall oldum . 
~ baliladigl:mz zamandanber1 Uyu§turu

cu Maddeler Inhi.sarmm muvaffak1yet1n1 
temin hususunda sarfettiginiz ciddi ve kty
metli emekler1 tak.dlrle kaydederken Top
rak Mahsuller1 Ofi.s1 ba§mda da ayni mu
vaffakiyetleri elde edeceginizden emin bu
Iundugumu kaydetmekten hususl bir zevk 
duymaktayJm. 

Size ve mesai arkadalilarimza te§ekkil.r
lerimi blldiririm.~ -···-Beyoglu Halkevinde a~1laeak 

kitab aergisi 
Beyoglu Halkevi, her ytbn ba§tnda, 

gec;en bir Yll i<;indeki ne§riyatl bir yer
de toplu bir halde halka gostermek ve 
tanttmak i.i.zere bir kitab sergisi yap -
ma~a karar vererek bir program hazu
larnt§tlr. Bu programa gore, 939 YJh ki· 
tab sergisi 1/l/939 tarihinde a<;tlacak ve 
15 giin devam edecektir. 

-~·- .... ;:... -- ___ _._~-- .. ~ 
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I Z Ll K Norasteni, 
zaHyet ve 
Chlorose 

benlzsizllk ictn yeg!ne deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahip etibba tarafmdan tertip edilmi~tir. f 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 
Stoklarm ikrnali ir;in tiiccardan anason ahmma karar verilmi~tir. Ana 

sonu olup da satmak arzu edenlerin fiat tekliflerini havi mektublarile 2 
1/939 tarihine kadar Umum Miidiirliik Muskirat Muamelat 1iiubesine mura 
caat etmeleri ilan olunur. ( 9246 

Tercih Edilmesindeki Sebeh 

GRiPiN 
Biitiin agrtlara, hastahk 
ba§langiclarina kar§I 
tesiri yiizde yiiz olan 

ve hi~ 
kuvvetli 

zararstz en 
miisekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, soguk a18"Jnh&'J., grip rahatsizhklarmda ba,, dif, mafsal, 
romatizma, asab ve adale agrilarmda icab~nda giinde 3 kate 

ahnabilir. lsmine dikkat, taklidlerinden sakiDIDIZ ve Gripin 
yerine ba§ka bir marka verirlerse fiddetle reddediniz. 

Ankara Belediyesinden : 
Temizlik is.leri igin yiikleme ve bo~ltma ameliyesini otomatik olarak 

yapacak tes.kilat1 cami munasip miktarda ~op kamyonu almacakttt. Bu 
kamvonlarm mazut yakmalan ~artttr. Talib olanlann teklifleri kamyonlann 
faide ve smiflanm bildirir malfunat ve katalo~larla nihayet kanunuevvel 
sonuna kadar Belediyeye bildirmeleri ilan olunur. c 4978 • ( 8855 ) 

- -- -- -
N'EVR·O·Z·i N l . . . . ·.. . . . . e~ 

' ' . ' 

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agnlariniZI derhal keser. 
- - icab1nda gUnde 3 ka!fe ahnabilir. - .. 
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SlY ASI T ARIH ICTIMAI BAHISLER 

Giiniin rileselesi olan 
eski bir hikiye: Siivey§ 

Hayat 

Hal yapdmadan evvel 
sebzeler 0/ 0 30 nisbetinde 

ucuz satJbyormu'! 

Halk~t devlet .. 

lnsanlarm ilk medeniyetlere ilk adim-1 edildigi zamanlarda kaz~nd1g1 ti:a.ri 
lanm attJklan tarihtenberi hi~bir zaman ehemmiyet, bu kanab k1sa b1r zama~ 1~10 
ehemmiyetini kaybetmemi§ bir i§ varsa tekrar canlandlrd1ysa da artlk demzler
o da Kizildenizle Akdeniz arasmda su de dola~maya ba~hyan biiyiik tek~ei:r 
yolile bir irtibat temini i§idir. Bugiin, ic;in kafi gelmiyen bu iptidai cetveh b1r 
Romadan yiikselen seslerle yeniden diin- yol olarak kullanmaga imkan olmadlgl 
yanm miihim meseleleri arasma sokulan anla~1lmakta gecik~ed~. ~~~iin:1 ~ cetve
Siiven kanab, Avrupa ile Asya arasm- lin ancak yer yer 1zlen goruleb1 1yor. 
daki muvasala yollan bak1mmdan biitiin **~ 
medeniyet tarihi boyunca daima ayni Bundan bir am evvel, giiniin birinde 
ehemmiyeti haiz bir mesele olmu~tur. iskenderiyeye', Ferdinand de Leopes is-

Avrupa ile Asya arasmda ticaret ha- minde bir Frans1z konsolosu gelmi~ti. 
reketi ba§lad1g1 giinden itibaren - ki tarih Pek az bir zamanda Hidiv ailesile ~ah
bunun en eski devirlerini dort bin be§ yiiz san s1k1 bir dostluk tesis eden bu konso
seneye kadar geri gotiiriiyor ~ bu ticaret los, iki denizi birle~tiren bir kana! a~ma
muhtelif istikametlerden birka~ yol tamr. Yl fikrine yerle§tirdikten sonra bu dos~
Bu yollardan bir tanesi de K!Zlldenizden luktan istifade etti. Evvela Hidiv fsmail 
ve Siiventen ge<;iyor. Yol olmak bak1· Pa§ayi, sonra da onun yerine g~en oglu 
mmdan, Siiven, eski zamanlarda belki Said Pa§ayl kendi fikirlerine kazand1 ve 
de o kadar ehemmiyetli degildi. Hindis- kanab ac;ma fikrini ileri gotiirdii. 

Hayat pahahhgile miicadelenin lstan
buldaki k1smma ayn bir ehemmiyet at -
fediliyor. Hiikumetin alacagi ~ami! ted
birlerden ba~ka lstanbul Vilayet ve Be
lediyesinin yapabilecegi i~ler iizerinde de 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar biz
zat me~gul olmaktad1r. 

Ogrendigimize gore, hayat pahahhgile 
miicadele i~inde evvela Istanbul meyva 
ve sebze hali ele almmaktadJr. Hal ve 
mezbahadaki formalitelerin hayat paha
hhgmda ne derece amil olduklan tetkik 
mevzuu olmu~tur. Dcretler de aynca ele 
almmi~hr. Bu meyanda haldeki toptan 
satJ~larla haricdeki fiatlar, seyyarlarm 
rolii, manavlann satJ~lan tetkik edilen 
meseleler arasmdad1r. 

Y eni halin in§asmdan evvelki vaziye
te nazaran bugiin sebze ve meyva fiatla
nrun yiizde 30 pahah oldugu kanaati 
umumidir. Et ve mezbaha meselesi daha 
derin tetkike liizum gosteren bir mesele 
haline gelmi~tir. 

tandan Avrupaya gidecek olan en iyi 0 tarihlerde Asya ile Avrupa ara • 
deniz yolu, biiyii~: teknelerin mevcud ol- smdaki biiyiik ticaret yollarmn~ miihim 
dugu z.amanlaroa geni~ denizleri a~mak bir k1sm1 Anadoludan ge~erek lstanbul
ihtiyacl olmadlgl i<;in, Basra korfezile da, lzmirde ve bugiinkii Hatayda topla
Mezopotamyadan gec;en yoldu. F akat mrdt. Siiven kanalmm a~Ilmasl Osman- <;ukurova ve yagmur vaziyeti 
bu yol uzun bir kara par~asmdan gee; - b fmparatorlugunun biiyiik zararlanm Adana (Hususi} - Cukurovamn yll
mege mecbur oldugu 1~in Hindistandan mucib olacaktl. Bablali bu kanal fikrine hk yagmur vasatisi 600 milimetredir ve 
kalkan kiic;iik gemiler, Basra korfezine ~iddetle muhalefet etti. Ayni zamanda, bu miktar yagmur normal §artlar dahilin-

. k'b kanah F rans1zlarm ac;masm1 istemiyen 
giden cenubi Arabistan sahillerim ta 1 k de yagarsa mahsullerimize kafi gelir. 
ederek Siivey§ istikametinde gitmegi ter- ingiltere de Bab1alinin muhalefetini ta - Y . . ] d b l 

viye ettigi ic;in Lespes'in fikri suya dii- agmur mevsiml, te§nn er e ' a§ ay1p 
cih etmekte gecikmediler. may1s sonuna kadar, §(lyle boyle sekiz ay 

M d • · · · ~Uyordu. Fa kat, fikrin cihan ikhsadiyatt l Buna. ilk ISU me emyetmm, yam .. devam eder. Bu Y1 , yagmurlar !rOk iyi 
Firavunlar imparatorlugvunun biiyiik me- bahmmdan giizelligi, M151nn bu kanal-

Devlet Reisimiz saym lnonii, Karade
niz seyahatini ikmal ederek, memleket 
hakkmda zengin bir fikir ve inhba hamu
lesile Ankaraya dondii. Simdi, daha ge
ni§ mikyasta yurd tetkik gezintisine r;Ika
cagmi i§itiyoruz. Biitiin bu tetkik seya
hatlerinin miispet, faydah neticelerini gi.i
venle bekliyebiliriz. 

Her gittigi yerde, en samimt bir §ekil
de, her s1mf halkla temasa ge~en; mahal-
11 ihtiyaclan anlamak ic;in, fakir koyliiyii, 
basit bir nalband1 kar§Isma alarak bir ba
ba §efkatile onlarla hasb1haller yapan: 
derdlerini, ihtiyaclanm dinliyen Milli Se
fimiz, bize, halkc;1 ve demokrat devlet an
layi§IDln tam ve miikemmel ornegini veri-
yor. 

Bu anlayi§, rejimin getirdigi say!Slz 
nimetlerden biridir. Ancak bu sayededir 
ki halk denilen geni§ kiitleye en hakikt 
manasile deger vermek miimkiin olrm•§·· 
tur. Bu k1ymet, zaten milletin en tabii 
hakk1d1r. Ciinkii, devleti te§kil eden ~saE 
varhk odur. Devlete viicud veren bizzat 
milletin kendisi olduguna gore, o k1ymet 
tabiatile onda mevcuddur. 

Fakat, milletlerin hayatmda hak ve 
mantlga uym1yan baz1 tarih devirleri var 
ki orada meseleyi tamamile tersine don
mii§ goriiyoruz I 

Bu zamanlarda memleket, geni§ bir 
c;iftliktir; millet, orada c;ah§an hizmet
karlardan ibarettir; devlet de bu ~iftligin 
sahibi ve mille tin efendisidir! 

Ba§ka milletlerin tarihinden misal ara
maga liizum yok .. Bizim saltanat tarihi
miz bu telakkinin en miikemmel misal;ni 

. · b dan edecegi istifade gibi amiller, niha - §ekilde ha§lami§ ve devam elmekte bu -
deni cazibesi de inzimam ettigi 1c;m un- ld lunmu§tur. MeteoroloJ"i istasyonundan a- vem. 

tk. . R yet biitiin muhalefetlere galebe <;a 1g1 kl d 1 kk 11 · dan 3500 sene evvel, mc1 amses _~ p 1 Iman resmi malumata gore, mevsun' ba- Ekseriya §ar 1 ev et te§e ii erinde, 
b. k I ic;in kanalm ac;1lmasma ba~lanal. eK 

devrinde Siiven iizerinden Ir ana a- A 1 c.mdanberi c.ehr!ID· ize yagv an yagvmur ml·k- otedenberi, gordiigiimiiz iizere, bizde hu-
b. d miihim miktarda amele - yalmz vrupa 1 3' 3' 

~1lmast fikri birdenbire miihim Ir te. e- amele olarak 18•000 insan c;ah§udt _ tan 312 milimetreyi bulmu§tur. Bu mik- kumet ve idare i§leri, garbda oldugu gibi 
niyet meselesi oluvermi&ti. Fir~v~~ a~ im· kullamlarak ve hidayette tahmin edilen tardan 97 milimetresi ilkkanun ayma a- imtiyazh muayyen bir simfa inhisar etmi-
paratorlugunun hu en biiyiik ii iun an, OO .1 f k . 450 '( iddir. Ovaya dii!l.en yagvmur miktanmn 1'se yerek tama.m.ile demokr~tik esaslara ist .. i-
hu kanall ar,..rdl. Fakat, kanal, o zaman-. 2 ml yon ran yenne IDl yon 3' d I B - d 1 

._..u • d lk frank sarfedilerek kanal a~1ld1 ve iki de- yukandaki miktardan daha fazla old v na ey eml§hr. una ragmen ev et mu-
lar bugiinkii <;izgiyi taki~ etm~rotr d~·kl ~ nl.zl'n sulan birbirine kan~tl. h kk k .. "'( kt d' B k lugu essesesi giin ge~tik~e yanh§ bir inki§afla 
deniz. arasmdaki gollenn gos er 1 en " mu a a gorum~. e 1rilk u ~a amihar~ tereddi ederek halktan aynlmi§, tahak-
kolayhklardan istifade ettikten sonra, k~- Kanahn ac;Ilma merasimi tarihin gor- naz.ardan ovamlz, J lr Yfl 1 yagmu~ h- kiim ve menfaat endi§elerile, bu zihniyeti 
nal ... 1·zmst" bi'rdenbi"re •arktan garba do- medigi bir tantana ile yapilmt§tl. Her yacm an, yansmaan az asm1 termn et- k'" .. b' , h 1. d d t" . . .... .,. " · d kt" otu 1r an ane am e evam et lrml§tlr. 
Derek Nl.l nehn" u'"zerine yiiriiyor ve ne - millete mensub seksen kadar gemi, kral- IDI§ erne 1r. D I .11 · k'I" l d I b" ev et, m1 etm te§ 1 at an m IDI§ 1r 
hirle birle§iyordu. Bu, o zamanlar i~in lar, imparatorlar, tiirlii tiirlii heyet!er --- klsml oldugu halde. Osmanh devrinin 
en kolay ve en tabii bir ittisal olduktan Portsaidde toplanml§lar, katolik papaz- iddiada ltalya yalmz da kalacak degil- bin tiirlii fenahklan arasmda devlet mil
ba§ka ikhsadi ehemmiyeti baktmmdan ?a Ian bir taraftan, miisliiman hocalar obiir dir; hemen her millet, ltalyamn iddiasma lete tamamen yabanCJ bir miiessese halini 
en dogru bir c;izgi :idi. Bu kana! sayesm- taraftan dualar ve ilahiler okumu§lar, ka- taraftar olacak ve hie; degilse kanahn ta- almi§h. 
de Mmr uzun zaman Avrupa ile Asya nal a<;1lm1§, Said Pa§amn ismini ta~1yan rifelerinde geni~ mikyasta tenzilat yap1l- Bu miiessese varhgml millete borclu, 
arasmdaki ticaretin geni§ bir transit pa- yeni limandan kanala giren g~miler, onun mas1 i~i pek yakm bir zamanda bir emri- her suretle ona dayanmak mecburiyetinde 
zan oldu. babasmm ismini ta~1yan lsmailiyeden vaki olacakbr. oldugu halde, kendini daima milletten 

**• oteki denize g~mi§lerdi. I Bu noktada hi~bir ~iipheye mahal ayr1 tutmu§, halk kiitlesine menfaat ve ta-
Firavunlar imparator]ugu zamanla ih- 0 zamandanberi, kanal. Tiirkiyeden yoktur. Kana!, gemilerden tonaja gore hakkiimiinii teyide yanyan adi bir kala

tiyarladl. Batmas1 laz1m geldi. Hititlerle ve bilhassa lstanbuldan ba§ka biitiin iicret ahyor. Halbuki gemilerin de to • bahk mahiyetinden fazla bir k1ymet ver
yapt1gl miitemadi muharebeler arasmda diinya i~in faydah bir yol oldu. Bu ka- najlan giinden giine art1yor. Bu art1~ ka- memi§tir. 
imparatorluk haricden ve dahilden do ~ nah kazml§ olan ~irket v"e onu kendi top- nal ucretlerinin de artmas1m mucib olu- Otoriteyi temsil eden en biiyiik ma
gan kuvvetl~rle ~arpl§a ~rpl§a harab ol- raklanndan gec;irmi~ olan M!Slr, pek bii- yor. A'yni zamanda, ucretler altm hesa- kamdan, en kii!riik memura kadar herkes-
du, eridi, nihayet batt!. Bu esnada K1 - yiik paralar kazand1lar. bile ve dovizle odendigi ic;in maliyeleri te aristokrat ruhu hakimdi I Bu zihniyette 
z1ldeniz ~ Nil kanah da harab oldu: ya- * * * z.aytf olan milletler ~in bu kanaldan ge~- olan insanlar tabiatile k~ndilerini millet-
tak kumla doldu. Simdi ltalya diyor ki: mek i§i biiyiik bir Ylkim oluyor. Su hal- ten iistiin ve pek miimtaz bir s1mf telakki 

Bu kanaldan tekrar istifade edilmesi «Siiven kanalmrn nizami art1k degi§- de herkes ltalyanm iddias1m teyid ede- ettiklerinden halk1 hakir goriip onu tezlil 
i~in uzun bir zaman~n ge<;mesi, Arab - melidir. Bu kanaldan en ~ok gemi ge~i- cektir. etmekte bir mahzur gormezlerdil 
islam hareketinin M1srra girip Arabistan- ren mill;tlerin ikincisi benim. Her gemi Ozerinde yegane ~iiphe miimkiin olan Onlar, bu kafa ile; halkm derdlerile, 
Ia M1sm birbirine baglamak 1htiyacml kanaldan ge~erken etek dolusu para ve- cihet, kanalm idaresini degi~tirmek, bu- ihtiyaclarile, alakadar olamazlardt. Fa
hissetmesi laz1m geldi. lkinci Halife olan riyor. Boyle biiyiik bir diinya yolunun giin F ransa ile lngiltere ve Mlsrr elinde kat, ne pahasma olursa olsun tahakkiim 
Hazreti Orner z.amanmda M1sm istila bir memlekete ve bir §irkete aid olmas1, bulunan Kanal ~irketini enternasyonal bir ve refahlanm temin edecek imkanlan a
eden orduyu beslemek ihtiyac1, lkinci bu memleketlerin ve bu ~irketin bu kadar hale getirmek fikridir. MISlr hii.kumeti rarlard1. 
Ramses'in a<;tlgl su cetvelinin tekrar i§e ~ok para kazanmalan caiz degildir. Ka- §imdiden tela§a dii$mii~. kanalm, roka _ Buna mukabil, gordiigii hesabs1z iu
yarar bir hale getirilmesini icab ettirdi. nalm i~letme nizammda ve bilhassa ta - hesi kendi elinde bulundugunu soylemek- liim ve hakaret yiiziinden, halkta bas1l 
Kanal tekrar faaliyete ge<;ti. F akat, bu rifelerde bir ink1lab isterim l» olan nefret hisleri, devlete kar§I gizli ve-

le me~guldiir. Biitiin M1m matbuah hu-
faaliyet uzun siirmedi. ' Boyle bir iddia, bundan yiiz, hatta elli ya a!r1k husumet §eklini almi§h. nu soylemekte oldugu gihi biitiin MISlr 

Arab - islam imparatorlugunun Mek- sene evvel ortaya atilmi§ olsayd1 diinya Pek zora geldigi zaman halk bu ruhi 
ke • Medine - $am etrafmda yaphg1 in- yerinden oynard1. 0 zamanlar «miilki - sefirleri de bulunduklan yerlerde, ecnebi infialini, bazan isyan §eklinde izhar edi
ki§af hareketi ancak bir am devam etti. y~b> fikri, en saglam bir hukuk miiesse - hiikumetlere hep ayni ~eyi tekrarlamak - yor. c;ok defa, kuvvet kar§lsmda hissedi
Abbasilerle birlikte bu imparatorlugun sesi olarak yeryiiziinde hakimdi. F akat, tadirlar. len mecburl mutavaatla hiikumetten kor
merkezi Dicle iizerindeki Bag dada ge • bugiinkii diinya ~ok degi§mi§tir. Hemen F akat, diinya eski di.inya degildir. Sii- kuyor, fakat her f1rsatta onu istihfaf edi
<;ince kana} derhal ehemmiyetini kaybet- her tarafta nakil vas1talan millile§tirilmi§ ven kanahnm biisbiittin yeni bir rejime yor, onun icraat ve harekatma gizli gizli 
ti ve tekrar ihmale ugradt. Onu tekrar ve bunun boyle yap1lmas1 da pek tabil tabi olmasm1 temin edecek bir anla~ma muhalefetten adeta zevkahyordu. 
kii~iik tekneler i<;in i§e yarar bir hale ge- bir hak olarak telakki edilmege ba§lan - gecikmiyecektir. Bu anla~may1 ancak, Halk lisanmda, devletle millet arasm
tirmek fikri, ancak Abhasiye imparator- m1~tlr. italyamn istedigi ~ey de, nakil va- diinyamn etrafm1 dola§makta olan yeni daki bu ruhl haleti tebariiz ettiren misal-
lugunun par<;alanmas1 de~rini bekledi. s1talarmm nationalisation'u gibi Siivey§ bir harb tehir edebilir. ler az degildir. 
MlSlrm Cerkez krallar tarafmdan idare kanalmm internationalisation'udur. Bu M. B. Biitiin bir tarih boyunca, bu zihniyetin 

[ SELMA ve GOLGESi 
Tefrika: 4 as "= - Y azan : Server Bedi 

Selma Nevzada cikolata ikram ettik -
ten sonra oturdu ve Halime sordu: 

- ~iirleriniz ezberinizde midir ~ 
- Cogu. 
- Zahmet olmazsa bir iki tane okur 

musunmz? 

gu yeri ve hali idrak etmi§ degildi. lni:i
zamslz nefes ahyor, ba§mm ve omuzlan
mn titremesi devam ediyordu. Halim, ar
kada§Jmn sakin duru§undan ve bekelyi
§inden anladt ki Selmada bu, yeni bir~ey 
degildi. «Hasta bu kadm, hasta l» diye 
dii~iindii. Gozlerini ondan ayum1yordu. 
Hala onun yanaklarmda biraz evvel kuv
vetle bahrdtgl hrnaklanmn benek benek 
kmn!Zl izleri kalmi§t. 

riinmii~. Salim Beyle kans1nm geldigini 
haber veriyordu. Selma ayaga kalkh ve 
durdu. l~eriye altnu§ ya§ml gec;kin, ku 
sac;h, giiler yiizlii ve dine bir adamla za
Ylf ve sendeliyerek yiiriiyen bir kadm 
girdi. Selma onlara dogru agir bir iki a
dim atmi§tl. Halimi onlara Nevzad tak
dim etti. 

Hepsi oturduklan zaman bir miiddet 
konu§amad!lar. Salim Bey bir bahis ac;
maktan herkesin aciz kaldigmt goriince: 

memlekete yapt1g1 zararlan c;ok gordi.ik.. 
Bir memleket ki, or ada millet; halk ve 
devlet denilen iki z1d ziimreye, iki ayn 
menfaat grupuna aynlm!§tlr. Orada za
ruri olarak zaf ve inhilale giden bir geri
leme hareketi olacaktlr. 

T arih, bize bu mukadder ak1beti gos
terdi. Devlet ve millet aynhgmm viicud 
verdigi fenabklar nihayet imparatorlu
gun mahvolmasile neticelendi ... 

Kemalizm ink1labmm memlekette ya
rattigi miispet ve hayuh eserlerden biri de 
hi~ §liphesiz ki milletle devlet arasmdaki 
bu kotii, muz1r zihniyeti ortadan kaldu
mak olmu§tur. 

Bu rejim zam mndad1r ki devlet reis
lerinin, hiiktJmet adamlanmn memleket 
dahilinde halkla temas eden uzun tetkik 
seyahatlerine c;Ikt!klanm, halkm ihtiyac 
ve derdlerile alakadar olduklanm gorii
yoruz. 

Eskiden, bir saltanat nazmnm huzuru
na c;Ikip maruzatta bulunmak, bir vatan
da§ ic;in !rok gii<; bir mesele idi. Buna mu
vaffak olabilen kimse, orada kar§Ila~tlgl 
tazim, gurur ve sert muameleden adeta 
ezilmi§, peri§an olmu§ bir maneviyetle 
huzurdan !rikard1. 

F akat §rmdi, bir i§iniz i~in Ankaraya 
gittiginiz zaman, eger icab ediyorsa, ve
kaletlerden birine, mesela saym Dahiliye 
Vekiline miiracaat ettiginiz vakit, SIZI 
derhal kabul edecektir. Asil ve c;ok kibar 
bir tevazula, size kar§I o §ekilde hareket 
edecektir ki, makamm iizerinizdeki cid
di, ag1r tesiri hemen silinecek. yerine §ef
kat ve samimiyet dolu, yiiksek bir insan
hk havas1 kaim olacaktJr. 

Bu, hakikatin ifadesi olan bir misaldir 
ki bugiinkii halk~1hk fikrinin, devlet dai
relerinde aldtgi en giizel §ekli gosterir. 

Halk~1 devlet, biliyoruz ki; prensip 
itibarile halkm dilek ve arzulanm, onun 
menfaat ve ihtiyaclarml on planda bu
lunduran idaredir. Bu, boyle olmakla be
raber halkm hiikumete olan sempatisini 
daha fazla kuvvetlendiren, devleti te§his 
eden makam ve memqrlann bilfiil halkla 
olan miinasebetleridir. 

Bu temas miinasebetlerinde taazzum ve 
hu§unetle hareket eden memurlar, balk
tan korkuya miistenid bir hiirmet gorseler 
bile, devlet otoritesine i!rten gelen bir sev
gi telkin edecekleri ~ok §iiphelidir. 

Devlet, memurun ,ahsmda, halka ~a
bk, magrur ve 1akayd bir !rehre ile degil, 
sevimli, miitevaz1, mii§fik. samimi bir 
dostun giiler yiizile goriindiigii zaman, 
halk iizerinde en kuvvetli ve sars1lmaz te
sirini yapar. Bu muspet tesiri ruhlarda 
ya§atmaga muvaffak olan hiikumete, 
halk, en biiyiik fedakarhklan seve seve 
yapmaga amadedir. 

Milletle, devlet arasmdaki esasl1 birli
gi, kayna§mayl kolayla§tuan §artlardan 
biri de hiikumeti §ah1slanduan memurla
rm halkla miinasebetlerinde alacaklan ta
vudu. 

HiiktJmet nedir? 
0, bazan asayi§i koruyan polis, hu -

dudu bekliyen asker, bazan bizi sorguya 
c;eken hakim, yahud bir vali veya vekil 
olarak hergiin gordiigiimiiz §ahtstlr. 

Hiikumet dedigimiz zaman, manevi 
§ahsiyetin haricinde olarak, goziimiiziin 
online kendimizden, yani halktan olan bir 
tak1m ferdler gelir ki, sosyal miinasebet
lerimizde oldugu gibi, onlann bize kar§I 
alacaklan vaziyetin devlet inhbaumz ii
zerinde miispet veya menfi herhalde bii
yiik tesiri vard1r. 

Yiiksek, idareci zekasma inmr.am e
den uzun tecriibelerile halk rubiyatm1 iyi 
bir gorii§le kavnyan saym lnonii, halkm 
menfaat ve ihtiyaclanm korumag1 milli 
bir siyaset halinde inki~af ettirirken, bu 

deruni l§Ik dalgasi g~ti. Gozleri gene 
biiyiiyor ve kupilm1yordu. Ba§I yukan 
dogru uzad1 ve boynu gerildi. Salim Bey 
bu haberi verdigine pi§man olmu§ g1bi 
mevzuu degi§tirmek istiyordu: 

- Ehemmiy~ti y<.•k, dedi, oliir, kurtu
lur. Siiriiniip de ne yapacak? Biz vapur
da, §oyle §U kadar, yed ya§mda bir ;o· 
cuga rastladtk, babasile konu§uyordu, ne 
zeka efendim, hani ... 

- Derhal. 
Ve Halim derhal N evzada ithaf ettigi bir 

§iirini okumaga ba§ladl. Selma birdenbire 
iki kat olmu§, dirseklerini dizlerine dayl
yarak ~enesini avucianna alml§, oniine 
bakarak, hi~ kimildamadan onu dinliyor· 
du. S1ir bittikten sonra da kadm vaziye
tini degi§tirmedi ve hi~ bir§ey soylemedi. 
Halim iki §iirini daha okumu§tu. N evzad 
arada bir <<enfes» diye mmldamyordu. 
Fakat Selmada hic;bir hareket yoktu: Ne 
klmlldtyor, ne de sesini ~1kanyordu. Ha
lim bir sigara yaktJ, durdu ve ona bakt1. 
Selma hrnaklanm yanaklanna ge!rirmi§ti. 
Parmaklannm orta uyluk kemikleri sivril
mi§, iki elinin iistiinde de §iddetli bir ta
kalliisiin keskin buru§uklan belirmi§ti. Bu 
eller canh bir§ey boguyor gibiydi. Yii
ziin rengi ~uktu. 

iki arkada§ Selmaya bakarak bir mtid
det sustular. Kadm hala klmlldamiyor ~ 
du. Nevzad ayaga kalkn ve ona yakla§· 
t1. Selma gene vaziyetini degi§tirmemi§ti. 
Halim de meraklanarak yerinden kalkt1. 
iki ad1m yiiriidii. Selmanm hrnaklan eti
ne o kadar batml§h ki yanagmda kenar
lan kiZank <;ukurlar peyda olmu§tU. Ha
lim, «Bu ne hal?» diye soran gozlerle 
Nevzada baktJ. Rol mii yapJYordu bu 
kadm? Y oksa hakikaten kendini mi kay
betmi§ti? 

Nevzad onun yamba§ma gelerek elim 
dmzuna koydu: 

- Selma! dedi. 
Kadm, ha§:na kaynar su dokiilmli§ 

gibi S1~rad1 ve hafif bir c;1ghk kopardt. El
lerini gogsii hizasmda ve bo§lukta tutarak 
dogrulmu§tu. Gozleri biiyiimii§, ka§lan 
yukan kalhk ve agz1 ac;1k, titriyerek ~t~ 
rafma bak1yordu. Biraz evvel kendm1 
kaybettigi ve yava§ yava§ kendine geldi
gi belliydi. lc;inde hayret ve korku ta§an 
gozlerinden bir habrlama zahmeti ic;iilr' 
de oldugu anla§Ihyordu. Heniiz bulundu· 

Selma ellerini agr ag1r indirdi, birka!r 
defa derin derin ic;ini <;ekti ve ba§IDI kal
dirdi. Halim dikkatini ondan gizlemek i
c;in hemen arkasm1 donmii§, yamba§mda
ki alc;ak masada sigarasm1 sondiiriiyordu. 
Sonra tekrar kadma haktJ. Nevzad onun 
yanma otunnu§, bir elini tutmu§tu. Selma 
bos kalan elile gozlerini ugu§turuyordu. 
H~limle gozgoze gelince zahmetle gil -
liimsedi: 

- Dalml§im ... diye mmldandl. 
Silkindi ve ilave etti: 
- Giizel §eyler bana fazla tesir edi

yor. Musiki hie; dinliyemem. Boyle olu
yorum. 

- Bendeniz, diye ba§lad1, iioc; harbda 
bulundum. Y ammda en aziz arkada§la
nm can verdi. 0 kadar ac1madtm da 
-<;iinkii harbde merhamet insamn dizlerini 
keser, takat baakmaz, iyi bir~ey degildu
cvet... Gelgelelim §imdi... Biraz evvel... 
Bah~eye girerken kapmm oniinde bir lo
pek yavrusu gordiik. Mutlaka bir otomo
bil ~igneyip gec;mi§ olacak. Arka ayak -
Ian ezilmi§. Kanlan aka aka bahc;e ka
ptsma kadar siiriiklenip gelmi§. Zavalh 
hayvan l Bir uluyor, hir inliyor ki ... Sai
me ile ben baka kald1k. Elden ne gelir~ 

Selma dinlemiyordu. Birdenbire misa
firinin ~oziinii keserek: 

- Ben §imdi gelirim I 
Dedi ve kap1ya dogru yiiriidii. N ev • 

zad da onu takib etmek istiyordu, fakat 
kadm e§ige yakm durarak: 

- Hayn f dedi .. hic;biriniz gelmeyi -
nizl 

H1zla odadan <;IktJ. 
Salim Bey onun arkasmdan bakarak: 
- Ne yapacak acaba? Ke§ke soyle-

meseydim, onun sinirleri boyle §eyieri 
kaldumaz, dedi. 

Halim Nevzada yakla~arak: 

Halim §a§kmhgmi gizliyerek: 
- Nekadar hassassmtz! diyebildi. 
Sonra ba§lDI arkaya c;evirdi. Kap1 ta-

rafmda bir ayak sesi vard1. Hizmetc;i go· 

Selma birdenbire Salim Beye dogru 
ko§tu ve iki elini de uzatarak sordu: 

- Bizim kapmm oniinde mi? 
- Evetl 
Selmanm yiizi.inden sevince benzer bir 

- Hayret I demekten kendini alama
dJ. 

Ve arkada§mi bir kenara c;ekerek sor
du: 

Bilecikte yakal 

esrar ka~ak~ 

Zabtta memurlart 
kilo esrar sattda 

pusuya dii~iiriildil 
fzmir (Hususl) - Sehrimi 

s!mn alakas1 ve i§tirakile Kocae 
tinde Geyve ve Bilecik vilaye · 
manelinde faaliyette bulunan o 
esrar kac;ak~I §ebekesi yakalan 

!pin ucu, i zmirde yakalanan 
rahim nammda bir kac;akc;mm if 
elde edilmi~tir. ibrahim, yukan 
g1m yerlerde biiyiik bir §ebeke 
yette bulunduf;unu bildirince, 
komiser Hilmi Ogan ve baz1 
derhal Geyveye gitmi§ler ve or 
sile mii§tereken faaliyete gee; 
Geyvede bakkal Caferin dela 
kendilerine biiyiik ayarda esrar 
s1 siisii veren memurlar, Bilecikt 
sar koyiine gitmi§ ve or ada F et 
ve Abdullah T oyun delaletile, 
kac;ak~I ile pazarhga giri§mi§ler 
zarhk uymu§, neticede bir mem 
maralan tespit edilmi~ bulunan 
dan bir ktsmtm vermekle ertesi 
Pamukova istasyonuna bir mikt 
esrar getirilmesini istemi§tir. Son 

- Hay1r hayn, Osmaneli i 
daha muvaftk ... Orada bekl iye 

Demi§tir. Y almz o oda ic;inde 
mubayaa edilen esrar, kuk kilo 
d1r. Ertesi giin kac;ak~1lar atlan 
rek ve yanlarmda daha bir mik 
bulundugu halde, Osmaneli ista 
~iderken, zab1tamn pususuna dii 
dir. Bunlardan birka9 her§eye 
kac;mi§, fakat sonradan yakalan 
Bir ikisi de silaha davranmak 
muvaffak olamaml§hr. 

Y akalananlar §Unlardtr: F eth 
babas1 Mustafa, Abdullah Toy 
yin oglu Ahmed, Ali oglu Ali 
Aziz oglu Ali, Ali oglu Ahme 
Ali oglu Mehmed Ali ~en, 
Akgiil, lsmail oglu Memi§, Yus 
makstz Ali, Ahmed Cankayad1r. 

Numaralan tespit edilen ve 
evvel kendilerine verilen paralar, 
c;Ilarm iizerinde bulunmu§tur. 

Kestane ile bkanarak 
hmir (Hususi) - Alireis m 

sinde Leblebici sokagmda bir 
Giilsiim nammda bir c;ocuk, agz1 
g1 ketnanenin nefes borusunu 
yiiziinden olmii§tiir. 

miihim noktayt tebariiz ettirmek 
d1r. 

Bu yurd seyahatlerinin arutti 
si mahiyeti tetkik ederken, me1 
miitekabil halk ve devlet sevgisini 
ic;in vadettigi parlak neticeleri m 
yetle dii§iiniiyoruz. 

Ebedi ~ef Atatiirkiin yiiksek 
ve dehasile memleketi yiikseltece 
inktlab hareketleri yap1lml§hr. 

Simdi, bizim i~in gidilecek yol; 
bm istihdaf ettigi maksad ve gay 
hakkuk ettirecek imkanlar uzerin 
ve emin ad1mlarla yiiriimektir. 

Bu da ancak, halk sevgisine, f 
feragate istinad eden kuvvetli b · 
ahlakmm tam inki§ahm temin 
miimkiindiir. 

lsmet lnoniiniin k1ymetli §ahsi 
bahiste Tiirk milleti ic;in hiiyiik b 
hr. Ebedt Sef Atatiirkiin yarattl 
lab, Onun miitevaz1 ve faziletk 
rinde en kuvvetli manasm1 bulaca 

Milll $efin, bize verdigi iimid; 
havasmda, ruha ferah veren taz 
riizgan gibi esmektedir ... 

CAFER S 

- N eydi o deminki hal? T1 
m yanagma bashrd1g1 zaman? 
kit bOyle midir? 

Nevzad ba§Inl salhyarak: 
- Her zaman bir ba§ka tiirl'" 

di, fakat gC>riiyorsun ya hayret e 
rum arhk ... T ezahiirleri degil, m 
nm esas1 beni meraka dii§iiriiyor. 

Halim onun kulagma egildi: 
- H akkm var, dedi, giizel ve 

kadm... Bir iki kere · ben de ii 

bir§eyler oldum. Sen olmasaydm 
mutlaka ona kar§l zaaf duyardtm 

Ba§ml salhyarak daha alc;ak se 
ve etti: 

- Giizel kadm! 
Gozlerini kap1dan ayirmiyan 

mmldand1: 
- Kopege kar~I duydugu a 

d1kkat ettin mi ~ 
Halimin cevabm1 beklemeden 

Beye dogru yiiriidii: 
- Kopegi neden o kadar mer 

acaba? .. diye sordu. 
Salim Beyin yerine karlSl cevab 
- Aclml§lir. Belki de ic;eriye a 

<Arktm 
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~ldan saga: 
. - Sevlmll ins an (lki kellme). 2 - Ta· · 
ilklar (cern!), pederln yarJSr. 3 - Ters 

1 ·!r!n cs<iyley!~:t olur, mezar. 4 - Yakm 
~11. ters ~vlrln karganm otililii olur, b!r 
ttm klSaltrlmL\ll. 5 - Blr emir, omrii ge
l olanlar (cern!). 6 - Demlrden, !;ehrt. 

1 - Avrupamn ~!malinde blr bogaz. bllgl. 
- Blr hayvan, korii koriine merbut, ku
run feryadr. 9 - Blr devletln parasr, 

1 ·~;anm tersi. 10 - B!r renk, ters !;ev!rin 
am hayvandan ayrran kudret olur. 11 -

; ;~~r~~::=i~;~~tkan. 
- GOziinde b!r ~;e~ld rahat.<nzlik olan 

i kelime). 2 - Meo\]guliyetl yorucu de
l nota. 3 - Ba$kanlrk, illl.clarm kuvvet 
ecesl. 4 - Blr hayvan, diiz yazr. 6 -
s !;evirln sllahin patlay~r olur, :teryad. 
- Blr renk, Amerlkada blr memleketln 

. kmdan. 7 - Suyun altmdan yiizen, ce-
:iellk. 8 - Ters !<ev!rln l~;tiglmlz ~yler

: , olur, alfabeden ik1 harf. 9 - ipllk gibl 
~ bir~y. yiiziimiiziin siislerlnden. 10 -

1 agm a~rm kesklnle~t!rmemekllk. 11 -
1 1elere yakL\lii bir surette, blr emir. 
;velki bulmaeamn halledllmirt oekli 

2 3 4 II 8 1 8 W 10 11 

HlAIYlAITliiKIIISIA. 
AIYIAIGI t ITIOIPIAILI• 
YIAIYI•IKIIIZIAIRIAIK 1 
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GIAIRIII Pl•lviAIMIAfK 
ElLIE IMIAINI•lc;IAIKII I 
N1 11 J IE IR •IHIAIKI•fL I~ t IKitl•lt Ll l IKI•IF A 
Is I•IMI t l•l_g__LN 1•1121J I Nil -:J iizelligin 
s1rn yok 

'I ebebi var 

· Jeri, mikroblardan. ~iiriikler
J, iltihablardan koruyarak sag 
tla!}hran, hem de minelerinin 
. ulmasmr ve sararmasmr muha· 

eden asrm en kuvvetli di§ 

er sabah, ogle ve ak
yemeklerden sonra 1 

ADYOLiN 
' ' ,; ~~ .. 'f:. I ,• 1 -;,.,. .. : • 

i- 53545 say1 27/4/938 giinlii be
meye aid 237 lirahk 293912 saYl 

138 giinlii giimriik makbuzunu za
·m. Bir yenisini \;Ikaracagrmdan 
1in hiikmii yoktur. 
1ta Havyar han No. 25 miihendis 

Tarnapol vekili Moiz Razon 

tanahmed sulh hakimliginden: 
Cibalide me§hur 

orpi Degirmeni 
ugiin saat 14 - 16 da satrlmak
r. Miiracaat yeri: Divanyolun
ultanahmed sulh rnahkemesi 
atibligine. 

Ankara i~in • 
EczaCI Kalfas1 
ryor. Yenipostane Mimar Ve
caddesi No. 26 ya miiracaat. 

CUMHURIYE'I 

SAF • 
I y 

ve Arkada~lari 
Her ak.~am Taksimde 

Abide Kar~Isinda 

i Z Z E T Oazinosunda 
ifaveten: MARINA PAl MERO'nm i~tirakile buyuk VARYElE program1. 

MARi~KA idaresinde SALON • OiGAN - CAZ Orkesfra-sr 
Telefon : 41821 

Bak~rkoy Barut Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Bakirkoy barut fabrikas1 i\;in doktor almacaktrr. !steklilerin rnezkur 

Fabrika Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 9209 ) 

TURKiYE 

Pamuklu dokuma ve pamuk ipligi 
Fabrikal,.rt Anonim f;irketinden : 

Pamuk ipligi .Sat•••: 
Kayseri Bez Fabrikas1 mall 12 No Paket 415 kuru, 

Nazilli Basma Fabrikas1 mall 
EreQii Bez Fabrikast mall 

16 " 

24 " 

24 " 

" 
" 
" 

480 

580 

580 

" 
" 

Fiatlarla fabrikada teslim §artile sattlmaktadJr. lplik miistehhk
lerinin yukarda yaZJb tabrikalara gonderecekleri bedeUeri mu• 
kabilinde ihtiya~lar1 nisbet nde iplik sipari§i verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelit maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipligi miistehliklerinin de iht.yaclanm gene ayn ~artlarla yaln1z 

Eregli tabrikasma sipari~ edebilecekleri 1lim olunur. 

L~lnhi·· ~·s~a~r~la~r-U~m-u.m_M_ii•d•ii•rl•u•g•ii•n•d•e•n•: __ ..;ll 
I - !darernizin Nakliyat 9ubesi i\;in yaptiiilacagr ve 5/XII/938 tarihin

de ihale edilecegi i,lan edilen a<;lk giiverteli armah ve tam techizath 
bir aded <;ektirme ( tekne ) nin §artnamesi tadil edildiginden yeniden 
a~lk eksiltrniye konrnu§tur. 

n - Muhammen bedeli 4440 lira ve muvakkat teminatl ( 333) lirad.Ir. 
III - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15,30 da 

Kabata§ta Levazun ve Mubayaat ::~ubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapilacaktll'. 

IV - Muaddel §artnameler paras1z olarak hergiin si:i:~;ii ge\;en §Ubeden ah
nabilir. 

V - Isteklilerin eksiltme i<;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenrne 
paralarile birlikte yukar1da ach ge\<en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 9060 ) 

NtNII 

1 - !darernizin Pa§abahc;;e fabrikas1 ihtiyac1 ic;in numunesi evsafm& 
1000 kilo kazan sakl.zr ~lk eksiltme usulile satll} almacaktrr. 

2 ...._ Mtthammen bedeli beber kilosu 135 kuru~ hesabile 1350 lira ve 
muvakkat teminatl 101,25 llrad1r. 

3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat 14 te Ka
bata§ta Levazun ve Mubayaat §Ubesindeki alun kornisyonunda yaprlacak
trr. 

4 - Niimuneler her giin si:izii ge<;en §Ubede gi:iriilebilir. 
5 - Istekl!Ierin eksiltme i<;in tayin edilen gun ve saatte %7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukar1da adr ge\;en komisyona gelmeleri ilan olunur. (9171) 
• NtNII 

I - Idaremizin Kutu fabrikasr i~in ~artnarnesi mucibince satm almacak 
bir aded c Ofset ,. tab1 makinesi ve teferriiatl kapah zarf usulile 
eksiltmiye konrnu§tur. 

IT - Muhammen bedeli ( 15000 ) lira ve muvakkat terninatl ( 1125 ) lirad.lr. 
III - Eksiltme 13/I/939 tarihine rashyan curna giinii saat 15 te Kabata§ta 

Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktii, 
IV - $artnameler parasrz olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
V - Eksiltmiye i§tirak etrnek istiyenlerin fiatsrz fenni teklif mektublarmr 

ih.~I: giiniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigu 
TutUn Fabrikalar §ubesine vermeleri, tekliflerinin kabuliinii muta
zammm vesika almalan lazrmd!I. 

VI - Mii~iirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle 5 inci maddede yaz11J 
vesrka ve % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat rnek
tubunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme giinii en ge<; 
saat 14 e kadar yukanda adr ge<;en Komisyon Ba§kanhgma makbuz 
mukabilinde verilmesi lazrmdll'. ( 8633 ) 

NtNII 
1 - ~artnameleri mucibince satm almacagr ve 7/11/938 tarihinde iha

le edilecegi ilan edilen 50 kiloluk 150,000 aded ve 100 kiloluk 180.000 adec!. 
tuz <;uvalmm muhammen bedelleri degi§tirildiginden yeniden ayn ayn ka
pa!r zarf usn1ile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedelleri, 50 kiloluklarm beheri 25 kuru~ hesabile 
37500 lira ve muvakkat teminatr 2812,50 lira; 100 kiloluklarm beheri 43 

·ru§ hesabile 77400 lira ve muvakkat teminatl 5120 lirad1r. izmirde teslim 
ecb '1igi takdirde beherine 50 kiloluklar i<;in 25 san tim ve 100 kiloluklar 
i<;in de 50 santirn zammed.ilir . 

3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii 50 lik c;uvallar 
saat 15 te, 100 liik ~uvallar saat 15,30 da Kabata~ta Le\'az1m ve Mubayaat 
§Ubesindeki ahm komisyonunda yaprlacakhr. 

4 - :;lrtnameler 50 likler 1,87 lira ve 100 liikler 3,87 lira bedel muka
bilinde inhisarlar Umum Miidiirliigu Levaz1m ve Mubayaat §ubesile An).a
ra ve 1zrnir Ba~miidiirliiklerinden almabilir. 

5 - Miihiirlii teklif mektubunun kanuni vesaikle %7,5 giivenme parasr 
rnakbuz veya banka teminat mektubunu i.htiva edecek olan kapah zarfla
rm ihale giinii eksiltrne saatlerinden yanm§ar saat evveline kadar yukan
da ad1 ge~en ahm komisyonu ba~kanhgma rnakbuz 1J1Ukabilinde verilmesi 
H\zrrnd1r. (9170) -

Miktan 

Diiz beyaz ale
rninyum kag1d1 250 kilc 
Baskiil ( 500 
kiloluk ) 5 aded 

Muhammen bedeli 
Beheri Tutan 
L. K. L. K. 

L 70 Sif 425.-

300.- 1500.-

% 7,5 
terninat1 

L. K. 
31.88 

112.50 

saati 

14 

14,30 

I - Idaremizin Cibali Tiitiin Fabrikas1 i~in 250 kilo 36 X 60 eb'admda 
diiz beyaz aleminyurn kagrdr ile Carnaltr tuzlas1 ic;in 500 kilo tartma kahili
yetinde 5 ad~d baskiil §artnarneleri mucibince ayn ayn a<;1k eksiltrne usulile 
satm almacaktlr 

II - Muharnrnen bedellerile rnuvakkat teminatlan hizalarmda gos -
terilmi!?tir. 

III - Eksiltrne 20/1/939 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda gos
terilen saatlerde Kabata§ta Levazrm ve Mub~yaat ~ubesindeki Ahm Ko -
misyonunda yaprlacaktii. 

IV - ~artnameler paras1z olarak hergiin si:izii gec;;en §Ubeden almabi
lece~H gibi Aleminyum kag1d1 niirnuneleri de gi:iriilebilir. 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek i~>tiyenlerin diiz beyaz aleminyum kagl
dma aid fenni teklif ve nilmunelerini tetkik etmek iizere thale giiniinden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar 
~ubesine ve 5 baskiile aid fiats1z teklif ve kataloklan eksiltme giiniinden 5 
giin evveline kadar inhisarlar Tuz Fen !:)ubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabuliinii mutazammm vesika almalan laz1md1r. 

VI - isteklilerin eksiltrne ic;in tayin edilen giin ve saatlerde % 7,5 
giivPnme paralarile birlikte yukar1da ad1 ger;en Komisyona gelmeleri Han 
olunur. ( 9273 ) 

90 derece limon ~i~ekleri 

Hasan Kolonyas1 
DUnya 1trlyat mUtehaas1slar• bir araya gelse bir damlas1n1 vUcude getiremez. 
Cennet ve portakal bah~elerini JBfl&tlr, hayat ve ruh nefheder. Hastalara tifa 

derdlilere deva olur. Asabi, ruhi hastahklara huzur ve sUkOn verir. 

Nesrin Limon ~i~ekleri kolonyas1 
Hasan1n yavru~udur. Daha hafif ve daha ucuzdur. 

HASAN LOSYON 
ve ESANSLARI 

Lale, ~ipr, Divinya, Nerkis, 
Viyolet, . ~Iilflor, Leylak, Guller 
Rev do, Origan, Y asemin, Krep • 
do~in, N eroi, Suar do Paris, A~k 
gecesi, Dag c;ivekleri, Zanbak, 
Anber, Fulyalar, Genclik, Senk 
Flor, Amorita, Kadineli, Nadya, · ~, 
Fujer. ~anel, Niige, Flo rami, ~, 
Skandal, Flor damur, QiQek de· 
meti, Limon QiQekleri, Popi, 
Cennet QiQekleri, Kolonya. 

Meyva esanslar1 : 
Limon, Portakal, Mandalina, 

Qilek, AgacQilegi, Muz, ~eftali, 
Armud, Ananas, Frenk iiziimft, 
Sinalko. 

ANNELER, DiKKAT ' • Et ve sebzelerin iyice pi§rnemesinden, meyvalann giizelce yikanmamasmdan, i~ilen sularm temil: ve 
saf olmamasmdan basil olan solucan dedigimiz barsak kurdlan en muz1r hayvanlardll', Bunlar; !nee barsa~ 
i~ zarma yapr§arak ve kan emerek yeti§ir ve urerler. Ekseriyetle ~ocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kanstzhk, hazunSizbk, karlll agnlan, kann i$i§D1eleri, burun, makat ka!JmmaSI, ishal, oburluk, 
ba!J donmesi, salya akmas1, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, gormede i~itn\ede bozukluk hep bu 
kurdlann tesiridir. 

ISMET SOLUCA N BISKO~TI 
bu kurdlarm en birinci devas1d1I. Biiyiik ve kiic;;iiklere emniyet ve itimadla verilir, Her ~ocuk seve seve yer. 
<;ocuklanmza senede birkac;; defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza dam§rmz. 

D t K K A T : Kullandlktan yirrni dort saat sonra solucanlar dii§mezse ~ocugunuzda solucan olrnadlgma 
itimad ediniz. Slhhat Ve}!:aletini_n resmi miisaadesini haizd.ir. Tarz1 istimali kutularm i\;inde yazJ.hchr. 

KULLANI$ TARZI: Bir biskiivit ~igzi ile be§ rniisavi lo.srna ayrilrni§tir. Biiyiikler: Gece yatarken iki 
kutu biskiivit. c;ocuklar: 10-15 ya§ma kadar bir kutu, 10 ya!,lmdan a$ag1 ~ocuklara her ya§ ~s;in gece yatarken 
bii: s;izgi biskiiviti verilir. 

Fiah her eczanede 20 kuru~tur. ( t S M E T ) ismine aikkat. 

Cild giizeJJik alimi profesor doktor E. WiNTER taraf1ndan formiilii yapdan 

VenUs 1 VenUs 1 VenUs 
Kremi 

Terkibindeki hususi mad
dei hayatiye dolaylBile cildi 
besler, teravetini arttmr. 
Yeni bir ten yaratlr, VenUs 
Kremi asri kadm giizelligi· 
nin bir trlsimldll'. 

VenUs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete dii§iiriir. Dudaklarda 
24 saat sabit kahr. $rk ve 
kibar familyalarm kullan· 
drklan yegane rujdur. 

•• en s 
Briyantini 

Ba§tak1 kepekleri izale 
eder. Sa\;lan parlak tutar. 
Di:ikiilmesine mani olur ve 
k1v1rcik yapar. Sac; merakh
lan ve genclerin hayat ar
kada§Idrr. 

Pudrast 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandmlml§ 
fevkalMe ince ve hafif V e
niis pudrasile tuvalet goren 
bir cild diinyanm en tara· 
vetli giizelligini ifade eder. 

Veniis 
Limon ~i~egi 

Kolonyas1 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. 0 kadar ki en biiyiik 
zevk ehlini ve mii§kiilpesend 
olmakla tamrum§ kimseleri 
bile hayran b1rakmaktadrr. 

Alb g. 
Her cildin rengine gore 

c;;C§idleri mevcuddur. Yiize 
siiriildfigiinde cilde fevkalA· 
de tabii bir renk verir, tenl 
bozmaz; giizelle§tirir. 

VenUs 
Kirpik 

Siirmesi 
Asia yaytlrnaz ve gozlere 

zarar vermez. Venus siirme
sile tuvalet goren kirpi.kler 
biiyiir ve giizelle§erek kalb
Iere ok gibi saplarur. 

VenUs 
~am 

Kolonyasi 
Cigerleri zaYlf ve sinirlerl 

bozuk olanlann kalbine fe
rakhk verir. Ve gonliinil 
a\;ar. Ada ~amlannrn latif 
ve s1hhl kokulan VENUS 
\;am kolonyasmda mevcuddur. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade Miiessesesi istanbul 

Almanca bilen iyi bir 

Kimyager aran1yor 
Ankarada biiyiik bir miiessesede ~a
h§mak iizere tecriibeli, muktedir ve 
iyi almanca bilen bir kimyagere ih
tiyac vardtr. ilk maa§ 350.- liradrr. 
Talib olanlarm tahsil derecelerini ve 
terciimei halini bildirir bir mektub
la bir hafta zarfmda istanbul 176 
No. P. K. adresine C. T. rumuzile 

yazrnalar1. 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 i<;in 1000 metro santral kablosu, 10000 metro ikili, 5000 

metro iiclii santral teli ve 2900 acted muhtelif cins ve uzunlukta telefon 
kordonu "rnubayaasr a\;Ik eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 3833.20, muvakkat teminah 287,50 lira olup 
ek!.'iltmesi 23/1/939 pazartesi giinii saat 14 te Miidiirluk binasmdaki Satm
alma Komisvonunda yapilacaktii. 

3 - tst~klilerin muvakkat terninat makbuz veya banka mektubile 
mezkur gun ve saatte Komisyona miiraca_!ltleri. 

4 - $artnameleri hergiin Levaz1m Amirligimizde gi:iriilebilir. ( 8990) 

. Harb r Dr. Suph1 !;enses ~ II idraryollan hastallklan mutehaSSISI 

Aka demisi Komutanhg1ndan : 

Beyoglu Y1ld1z sinemasi kar§ISl Lek- I 
I •lilieilr lllilaip•ar•tl•m•an. Fakirle;;.reilllilpllarlllilalllilsi•z•. • 

Te .. 459114 '• • 

Harb Akademisi ihtiyacr i<;in Akademi Levazrmmda rnevcud bulunan 
renk ve mlmunesine uygun olarak ( 143 ) hezaren sandalya almacakt~7· 
isteklilerin 23 I. Kan. 938 cuma giinii saat ( 14) te Be~ikta§ kazasr Malmu
diirliigiine yatmlrnl§ ( 33) lirahk pey akc;;esi makbuzile birlikte Yrld1zdl' 
Akademi Satmalma Komisyonuna &uracaatleri. ( l2e) 
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Maarif sanatoryomunuD tngiliz Kabinesinde iiMJr MEKTU:LARI. A • • • 

•tk · d.. ld ihtiiaf Kocaeh vdayebnde koy 
. · Q ·AD~. 

• I 

I paviyonu un a~J I [Bagtarat~ llncl sahltedel k lk f t• t• 
ve yakmda kabinede muhim tebeddulat a InmaSI aa 1ye 1 

Yeni miiessese, biitiin teknik tesisatile Balkan- yaptlacagmi yazmaktadJrlar. 

8u aksamki oro2r 
Tiirklye Radyodifiizyon Posta 

DALGA UZUNLUOU 
1639 m. 

Ba~vekil Cemberlayn, Avam kamara· E f• J b k d 
Iarin en miikemmel ,ifa yurdlarindan biridir smm bugunkii toplantismda bu hususta n ne IS meyva ar yeti,tiren u minta a a, 

sorulan suallere cevab vererek, ~ayialara Hiikumet elile koyliiye biiyiik yard1mlar yap1hyor 

T. A. Q. 
T. A. P. 

19,74 m. 
31,70 m. 

183 Kcs. 
15195 Kcs. 

9465 Kcs. 

12,30 mUzik dsk~ havalan ve 
ler) - 13 saat ayan ve haberler - 13 
miizlA-1 (~arkllar • Pl) - 18,30 Tiir 
(lnoesaz fasli) - 19,15 saat ayar1 ve 
ler - 19,25 Tiirk mlizl~l (incesaz 
devam) - 20 kon~ma - 20,15 m" 
yesetl Cum. bandosu - §ef: ihsan 
Q>er) - 21 saat ayan ve arabca soyle~ 
Tiirk miizl~i (saz eserleri ve ~ar 
22 konu§ma (mizah saati) - 22,1 
(kii~iik ork~tra.) - 23,15 miizik (haf 
t\irler) - 23,45 son haberler ve yarm 
ram. 

Valdebagmda in§a edilmekte olan Maarif sanatoryomunun maketi 

[Bagtaratz 1 !net sahi!ede] ruatma kadar hesablanarak, dibdeki ya • 
yomun planlanm tetkik etmi§tir. Bu ara- taklann bile istifade edebilecegi vaziyet
da Lutfi Kudar, miiesseseye gelen yolla- te yapilmJ§tJr. Hastalarm istirahatleri i~in 
nn vaziyetini de gozoniinde tutmu§, bu- hi~bir tertibat ihmal edilmemi§tir. Geni§ 
rasmm §ehre daha muntazam yollarla teraslardan F ener, Adalar, Marmara bii
baglanmas1 i~in projeler hazulanmasi ve tiin giizelliklerile goriinmektedir. Bunlar 
harekete gec;ilmesi hakkmda ktymetli va- da hususl odalard1r. Her hastanm ayn 
idlerde bulunmu§tur. dolab1, komodini vardtr, salonlar ve oda· 

llkmekteb talebeleri ic;in verilen ii<; bin Jar sadayt nakletmiyecek bir haldedir. 
lira tahsisatm bu <;ocuklan tamamile te-· <;ama§IT y1kama yerlerinde, mutfaktaki 
davi etmege kafi gelmedigi soylenmi§. tesisat biitun slhhl icablan havi ve otoma· 
Belediye Reisimizden tahsisata bir mikt:tr tiktir. Hastalara her hafta filim goster ~ 
daha zam yap1Imas1 rica edilmi§tir. mek iizere sinema salonu da vard1r. Bu-

Bundan sonra yeni pavyonun gezil • gundett itibaren bu ktsma da hasta alm • 
mesine ba§lanml§, gerek kadmlar, gere~~ maga ba~lanacakt1r.» 
se erkekler k1smmda bulunan hastalar z1- Paviyonlann ve yeni yap1lan sanator • 
yaret edilmi§tir. Pavyonda Mufetti§ Ce- yomun gezilmesi bittikten sonra haznla -
lal §U izahab vermi§tir: nan sofrada ogle yemegi yenilmi§, salon~ 

S t Z g. erek bina da bir miiddet daha hasbrhalde bulunul • «- ana oryomumu , y I' ld v h ld 
k t · t 'b'barile r ekoslo • duktan sonra ba§ta a 1 o ugu a e, 

ve gere se es1sa I ":.' • fi I .. · 'd 'I · b 
k d k. M 'k sanatoryomun • m1sa r er, muessesemn 1 arect erme, a§· 

va ya a 1 azan - . C l"'l 0 k 
dan sonra, Balkanlarda birinci gel· miifettt~ doktor e a gana te§e -
mektedir. Ziya tertibatl en ufak tefer· kur ederek aynlmt§lardu. 

Okmeydan1nda 
LBtUtarcm 1 mas aa1&~tecte I 

cin birka~ gun evvel ayni yere yakm bir 
yerde oldiiriildiigii anla§tlmt§tu. Tahki
katm derinle§tirilmesi i~in her§eyden ev • 
vel maktuliin hUviyetini tesbit etrnek la -
z1m geldiginden zabtta, tahkikatm1 hu 
mevzu etrafmda derinle§tirmege mecbur 
kalmt§, fakat her ad1mda me<;hullerle 
kar§Ila§m1§tlr. Maktulun cesedi, giinler
ce Morgda te§hir edildigi halde kendtsi
ni hi~ kimse tamyamamt§, bu, esrarengiz 
cinayeti saran esrar diigiimu, gittik~e ~o
ziilemez bir hal alml§hr. 

Bir filt yemeni 
T e§hirden hi~bir fayda ~Jkmayinc~, 

cinayet masas1 memurlan, ele ~:c;;en btr 
~ift yemeniden i§e ba§lamak luzumunu 
duymu§lardu. 

Evvela bu yemenileri yapan usta bulun
mu§, bunun T opkaptda T ekirdagh .. ~~
nik oldugu meydana <;tkanlarak mudm
yete ~agmlmi§hr. Onnik, yapt1g1 yeme • 
nileri tamml§, diger suallere cevab. ver~ • 
bilmek i~in yirmi dort saat muhlet !Stem!§· 
tir. Onnik bir gece du§iindiikten sonr.a 
ikinci §Ube mudiriyetine gelerek ye~em
leri T opkapl haricinde T akkec1lerde 
mek~i !brahimin yamnda yana~ma Da • 
dayh ihsana 225 kuru§a yaptlgmt, 1h -
~anla beraber gene ibrahimin yanm~a _t;a
h§an Ahmed isminde birisinin de b1rhkte 
geldigini soylemi~tir. . • 

lnekfi lbrahimin soyledtklert 
Bunun iizerine ibrahimin malumatma 

iiracaat edilmi~tir. ibrahim, filhakika 
hsan isminde yirmi, yirmi iki ya§lannda 

padayh bir gencin yanmda ~al~~ttgm1, 
eker bayrammda birikmi§ olan istlhkakl-
1 ald1ktan sonra i§ten ayrild1gm1, lh~~ • 
m, kom~usu Nurinin yanmda c;;ah§an lki 
elli koyiinden Kopuk Hasan oglu Ah -
ed admda bir gencle stk1ftkt gorii~tiik -

erini soylemi§ ve maktul gencin, i§ten 
1kt1ktan bir hafta sonra atla T opkap1ya 
~elerek Ahmedi arad1gmt ilave etmi~tir. 

ArtJk maktuliin huviyeti anla§ilmi§, Sl· 
a Ahmedi bulmaga gelmi~tir. 

Zabtta memurlan. Ahmedin de eski 
ah~hgl yeri terkettigini. halen Ka~·dha
e koyiinde mand1ract Mahmu~un ya • 
mda yana~mabk yapttgml tesp1t ederek 
nu sorguya ~ekmi~lerdir. Ahmed.'. s~r -
uda ihsam iyi tamd1gtnt, ve kendJstm en 
n on be~ yirmi giin evvel TopkapJ~a 

smailin kahvesinde gordiii!iinii soyleml~
tr. Ahmed, ihsanm o gun siyah aha elbi-

giydigini, yanmda Arab Muradla Kor 
qasamn bulundugunu, birlikte kalktp 
ahveden c,:1khklanm, lhsanm kendisine: 
Gel, beraber gezelim, ic;elim, eglenelim» 
ediyse de kabul etmedigini, dogruca 
agJdhane koyune gittigini, sozlerine ila-
etmi~tir. 

Cinayet giinii ••• 
T ahkikatm neticesine gore, cinayet gii
' Kopuk Ahmed, Kor Hasan, Arab 

bulunan cesed 
Murad, Remzi ve lhsan kahveden bir
Iikte ~1ktrktan sonra bir randevu evine 
gitmegi du~iinmii§ler, Ahmedi de c;agrr • 
mt§lardir. Kopuk Ahmed, onlardan ay~ 
nldtktan sonra dort kafadar, her§eyden 
once hafalan ttitstilemek istediklerinden, 
iki §i§e yetmi§be§lik, ii~ §i§e de yirmibir -
lik rak1 ahp Remzinin Kalayc1bah~e ci -
varmdaki evine gitmege karar vermi§ler. 
Bunun ic;in de bir sandal tutarak Hahct~ 
ogluna gec;;mi§ler, §akala§arak eve dogru 
ilerlemege ba~lamt§lardtr. 

Y olda giderlerken kCiT Hasan, bir 
meseleden dolayt kavga c;1kartarak lh~an 
ile atl§maga ba§lam1§, ag1z kavgast gittik
c;e kiZI§mca digerleri de miidahale etmi,. 
lerdir. lhsamn kendilerine mukavemet e
decegini anbyan kafadarlardan Arab 
Murad, genci yere ytkmak i<;in ba§ma 
ta§la vurmaktan ba§ka ~are bulamamt§ 
ve ilk darbey1 yiyen zavalh lhsan yere 
ytki!mJ~tJr. Altalta, iistiiste ba§hyan bo • 
gu~mada, ihsan, kafatasma inen ta§ dar~ 
beleri altmda can vermi§tir. Katiller, in
sam soyduktan sonra, yukanda ismi ~e-

c;en derenin kuytu bir yerine bJrakmi§lar, 
elbiselerini de T opkapt dJ§mda bir bostan 
kuyusuria atmt§lardJr. 

Katiller bu tuyler urpertici cinayeti 
sarho~luk yiiziinden yaphklanm itiraf et
mi§lerdir. Cinayetin gizli kalm1§ taraflan 
varsa onlar da yakmda Agucenda b:.t~
llyacak muhakeme esnasmda anla§da • 
cakhr. 

~ehrin imar1 meselesi 
I Ba~tara/l 1 tnct sahttede 1 

lemi~lerdi. Bu husus i~in Iaztm gelen fen
ni tetkikat yapt1rarak, boyle turistik bir 
otelin meydana getirilmesine c;ab~acaglm. 
Diger taraftan T aksim kt§lasmdan itiba
ren Yedek Subay okul una kadar olan 
sahay1 imar mmtakas1 olarak ay1rmay1 
dii§iiniiyorum. T aksim ki§I asmm satm a
lmmasr ic;;in Ankaraya gittigim zaman te • 
maslarda bulunacag1m. Boylece mevki 
cihetinden her tiirlii imara miisaid olan bu 
mmtakada §ehir tiyatrosu, komervatuar 
binalarile sair tesisat viicude getirrnek 
miimki.in olacakhr. 
Umumi bahfeler tanzim edilece.'l? 

fstanbuldaki umumi bahc;elerin vazi -
yetinden anhyorum ki bir bahc;e miitehas
stst yoktur. Hatta T aksim bahc;esinin 
~imc!:!(i tertibah hi<; de ho} degildir .. 
T ahtaperdelerle aynlan saz yerleri bu
rasmm ~eklini bozmaktadu. 

Bu ihtiyacJ kar§Ilamak uzere Avrupa• 
dan bir bahc;e mutehasstst getirtmeyi de 
du§iiniiyoruz.» -···-Filistinde yeni ~arpi§malar 

Kudiis 20 (a.a.) - Resmen bildirildi
gine gore, dUn Nairn- Beni'de bir mu • 
sademe olmu§ ve Arablar 30 olii ver -
mi§lerdir • 15 Arab esir edilmi§tir. 

f.azla ehemmiyet vermemek laz1m geldi· 
gini soylemekle iktifa etmi~tir. 
Harbiye Naztrtnrn istifast isteniyor 

Londra 20 (a.a.) - Baz1 gazetele • 
rin bildirdii'i;ine gore deniza~m memleket· 
lerin ii<; -Harbiye, Miistemlekat ve Tica-
ret- miiste~ar1, Harbiye Nazm Belisha'yt 
istifaya davet etmesi ic;in Ba~vekili tazyik 
etmektedirler. Harbiye Naz1111 silahlan -
rna programmm tatbikinde kafi miktarda 
enerji gosterememekle itham edilmekte -
dir. 

Bu gazetelere gore lie; muste~ar ayni 
sebebler dolay1sile Miidafaa i~Ieri Na • 
zmmn da istifa etmesini istemektedirler. 
Muhalazakar meb'uslar da muhalil 

Londra 20 (a.a.) - Star gazetesi, 
Cemberlayn'in ic; ve d1~ politikasile artlk 
mutab1k olmad1klanm beyan eden 53 
muhafazakar meb'ustan miirekkeb bir 
grup te~kkiil ettigini bildirmektedir. 

Muhalillerin fikayeti 
Londra 20 (a.a.) - Muhalefet li -

deri Smclair Avam kamarasmda soz a • 
larak <;emberlayn'in ~imdiki politikasma 
devam ettigi takdirde harbden sakmrla • 
m1yacagm1 bildirmi§, Cin hiikumetine 
kredi verilmeyi~ini tasvib ederek lngiliz 
dt~ politikasmda bir degi~iklik vukuun • 
dan once lngilterede milli birligin imkan
SIZ olacagm1 iddia eylemi&tir. 
Lord Runciman'z da istemiyorlar 

Londra 20 (a.a.) - Times gazetesi 
miistesna olmak iizere, bugiinkii biitiin 
sabah gazeteleri, diin ak~am Londramn 
baz1 mahfillerinden ahnan malumata at
fen lngiltere kabinesindeki ihtilafa dair 
inti~ar eden haberi bir sansasyon olarak 
kaydetmektedirler. 

Gazeteler, tafsilat vermeksizin, yalmz 
Hore Beli~a. Thomas lnskip ve Lord 
Winterton hakkmdaki kombinezonlan 
ve tahminleri ne§retmekte ve bu hususta 
kabinenin baz1 azast tarafmdan Ba§vekil 
nezdinde yap1lan te§'ehbUslerden bahset· 
mektedirler. 

Daily Telegraph gazetesine gore, Ti
caret miiste§an Hudson, hiikOmet bloku 
taraftarlarmdan mii.him bir k1sm1n n • 
kumette degi~iklik istediklerini BaFekile 
hildirmi&tir. • 

Daily Herald gazetesine gore, Hud
son, hiikumetten iki liberal azas1 olan 

Hore Beli§a ile Lord Runciman'm isti -
fas1m istemi~tir. Buna gore, hiikumete 
dahil muhafazakar olmryan azamn mu -
hafazakar miimessillerle degi§tirilmesi is
tenmektedir. 

Tiirk • Alman ekonomik 
miinasebetleri 

[Ba~makaleden devam 1 

da bilhassa onun ic;in bu tasrihi laz1m say
rnJ§ bulunuyoruz. Siyasi istiklalile bera
ber sulh idealine c;ok bagh olan Tiirkiye 
herhangi bir miilahaza ile herhangi bir si
yaset grupunda mevki almaga ko§acak 
bir memleket degildir. Almanya ile nor
mal yollarda yiiriimek laztm gelen ticari 
munasebetlerimizi diinyamn anormal va
ziyetleri ic;inde miimkiin oldugu kadar 
dogru ve inki§afl1 bir cereyana mazhar 
ktlmak istiyoruz. fki dost memleketin bu 
noktada samimivf'tle c;ah§malarmdan da
ha tabii ne olabilir? 

T emenni etmeli ki iki tarafm bu bahis
teki miizakereleri iyi neticelere varsm. 
Hakikaten hala dinmiyen diinya buhra
mmn her taraftaki tiirlii tiirlii §ekilleri ve 
§artlan ic;inde milletleraras1 ah§wri~ini 
mumkiin olan saglam esaslara bagbya
bilmek bile kendi ba§ma nazik ve mii§kUl 
bir mesele olmu§tur. Eski bir Turk darbl
meselinde denildigi gibi dostluk kantar· 
Ia, fakat ah§veri§ mi~kalle, yani dirbcm 
dirhertt olc;uliirmu§. Bir Avrupa d.lrb1-
meseli de saglam dostlugun saglam ve te· 
miz hesabda oldugunu soyler. hte iki 
dost memleketin murahhaslan Berlinde 
iki tarafm bu ah~veri~inidir ki ince ele
yip s1k dokuyacaklardJr. 

Muhakkak olan iki tarafm da pek ha
lis niyetlerle miicehhez olduklandtr. 
Boyle olunca Berlin miizakerelerinin iyi 
neticelere varacagm1 §iiphesiz saymak ye
rinde olur. Herhalde muvffakiyet temen
nilerimiz daima miizakerecilerin yanmda
dtr. 

YUNUS NADI 

Bahk hiicumu 
!ki glindenberi limamm1za, bu mev • 

simde ender tesadlif edilen bir bahk hli
cumu vard1r. Her cins bahk mebzulen 
~Ikmaktadrr. 

Fiatlar, ~ok dii§mli§tlir. 1stavridin ki
losu 3 - 5 kuru~ arasmda sat1lm1~tlr. 

ViHiyet Niimune fidanbgindan koyliiye a~Il1 fidanlar veriliyor 

lzmit (Hususl) - Vilayet mmtaka- bugday cinsinden daha pek c;ok verimli 
smda koy kalktnma hareketleri hergun oldugu haber verilmektedir. Bu yeni 
biraz daha inki§af etmektedir. Kocaeli bugday tohumu bu seneden itibaren koy
koyliileri hiikfimetin kendilerine goster • liiye tevzi edilmege ba~lanm1~ttr. 
digi bu yakm alaakadan sonsuz bir se- Ziraat miidiirlugu koyliiye fenni zi • 
vine duymaktadtrlar. raat yapmalan maksadile pulluk da tev-

Vilayet ve kazalardaki koy biirolan zi etmektedir. Bu pulluklardan hemen 
ne i§ yapmt~tlr ve yapacaktu bunu bil - her koylii hirer tane edinmektedir. 
miyoruz? Fa kat, vilayetten telakki ettik- Elde bulunan eski tohumluk bugday
leri direktiflerle Ziraat, Baytar, S1hhat lar, koylere kadar gonderilen tohum 1s
ve Maarif mudiirliiklerinin, kaymakam lah makinelerile temizlenmekte, hasta • 
ve nahiye miidurlerimn bu mevzua laytk hktan kurtanlmakta ve 1slah edilmekte • 
oldugu ehemmiyeti verdikleri goriilmek • dir. 
tedir. Koylerde her ay 20 gun gezmege 

Ziraat miidurliigu, buyiik bir meyva mecbur tutulan S1hhat memurlan da 
mmtakas1 olan Kocaelinde giizel ve im- koyliinun hayahm kontrol etmekte, 
renilecek i~ler gormektedir. Meyva ve Halkkevinde a<;Umt~ olan polikinlikte 
zeytin agaclarmda goriilen hastahklarla basta olan koyliiler, paras1z muayene ve 
miicadeleye ba$lam1~ ve iki y1l siiren de- tedavi edilerek gene kendilerine paras1z 
vamh bir ~alt~ma ile korkunc bir ~ekil al- ilac tedarik edilmektedir. Herhangi bu· 
mak istidadmt gosteren hastahk onlen • la~J<:l bir hastaltgm sirayetine meydan ve-
mi&tir. rilmeden lahzada onlenmektedir. 

A~ag1 Kirazca koyiinde elma fidan - Veteriner direktorlugii hayvan mezar· 
hg1 tesis edilmi~. vilayetteki niimune fi - ligl tesisile biitiin yurdda alaka uyand1-
danhih tevsi ve tslah edilerek koyluye ran bir i§ gormii~tii. Bu mezarhklar bu~ 
ve halka a~rh ve cins meyva fidanlan giin vilayetin hemen her koyiinde viicud 
tevzi edilmi~tir. bulmu~ olmaktadJr. Aynea, riiam, ~ab, 

Muhtelif meyva ve bilhassa Uziimle antaraks gibi hayvan hastahklarile de 
elmamn biitiin havzada inki§afma ve am· daimi bir miicadele yapilmaktad1r. 
balajlanna itina gosterilmi~; eski usul Maarif miidiirliigiiniin koyciiluk da-

vasmda gordugii vazife de iftihar verici 
ambalajlar bertaraf edilerek yeni ve fen-

bir mahiyettedir. Arifiyede ac;tlan egit· 
nl ambalaj §ekilleri tarbik edilmi§tir. 

menler kursunu vilayetin fedakar ogtet· 
Ayni zamanda miistahsilin &ikayetini 
mucib olan kahzJmal derdi de halledil- menleri bii.yi.ik bir dirayetle idare etmek· 
mi~tir. tedirler. 

Ge<;~n ve bu seneki kurslardan mezun 
Mmtakada gelecek seneler i~inde, olan J 00 egitmen vilayetin muhtelif 

yurdun en leziz ve cins meyvalan istih- koylerindeki vazifeleri ba~ma ko~mu~lar· 
sal edilecek ve bunlar haric memleketle- d1r. Ve halihaztrda KocaeH koylerinde 
re kadar sevkedilecektir. AyrJCa vilayet- 100 egitmen okulu yubelmektedir. Ce
te bah~vanlar kursu da a~1lmt~hr. Iecek seneler de egitmen kursu devam 

Meyvacthk iizerinde vilayetin yaphgJ edecek ve her koy bir egitmene sahib 
etiidler heniiz nihayet bulmamt~tlr. I k d k k b I k ~ o unc1ya a ar urs aGJ u unaca ttr. 

Diger taraftan Arifiye tohum 1slah is- Vilayet buyiik fedakarltk ihtiyar ederek 
tasyonu biitiin yurda yayd1sh Cumhuri - Arifiyede muazzam bir egitmen okulu 
yet isimli bugday tohumundan maada, in~a ettirmi~tir. 
«Akala» isimli yeni bir cins bugday to- Bu bina bilahare koy muallim mek-
humu tipi daha bulmu§tur. tebi olarak kullantlacaktrr. 

Akala bugday dnsinin Cumhuriyet 

ispanyadaki harb 

FransiZ eski muharibleri 
her i~d tarafa miiracaatle 
noelde mijtareke akdini 

teklif ettiler 
Paris 20 (a.a.) - Eski muharibler 

milli konfederasyonu, Noel miinasebetilt> 
hir mtitareke akdi lehinde Franko ve 
Negrin' e muracaatte bulunmu~lardJr. 

Y eni taarruz bekleniyor 

*** 
Peste 

' 
konusmalar1 

' 
Amiral Horti ile Kont 

Ciano domuz av1na 
~1ktdar 

Budape~te 20 (a.a.) - Bu sabah ;;a

at 8 de Naib Horti, Kont Ciano'yu o:el 
de ziyaret etmi~ ve bundan sonra her ikl
si de domuz avma cr•krm~lardtr. 

Naib ve Hariciye Nazmna, Naibil'. 
yaverile Kont Ciano'nun maiyetind~:ki 
iki memur ve italyamn Budape~te Sefa
reti katibi de refakat etmi§lerdir. 

Operalar ve operetler 

22,05 Roma: Tosca operas1. 
22,35 Nl.s: Antere. 

Biiyiik konserler 
21,-ro Sottens: Orkestra konseri. 
22,05 Briik.sel II: Orkestra konsel 
22,20 Droltwich: Konser. 
22,20 Saarbriicken: Btiyiik musl 

seri. 
Oda musikileri 

18,20 Var§Ova.: S~me par~lar. 
19,35 Frankfurt: Ev mus1k1s1. 
20,25 Hamburg: Brahms'm eserl 
22,05 Mtinlh: Bach'm e.serlerl. 

Solistlerin konserleri 
16,35 Saarbriicken: Kii~illt kon.se 
17,40 Var~va: Viyolonsel 'konser 
18,20 Beromiinster: Se!;me par!; 
19,25 Mtinlh: Muhtellf havalar. 
19,35 Leipzig: §arkllar. 
20,05 Stuttgart: §an konseri. 
20,20 Doy~landzender: Se!;me par 
21,15 Saarbriicken: Eski mus1k1. 
22,05 Var§ova: §open'ln eserlerl. 
23,20 Mllft.no: Muhtellf havalar. 
23,35 Doy~la.ndzendoer; Gece mus 

1,05 Stuttgart: Gece konserl. 

Tramvay arabalar1 
yiizde doksan1 boz 

[Ba§tarat• 1 tncf sahft 

Eger bugun §irketin tabil omriinii 
etmi$ olan arabalanm seferden m 
mek icab ederse lstanbulda tramva 
nakalatJm derhal durdurmak z 
vardu. HiGhir §eye aldirmJyan 
son hadiseler kar~lSlnda 12 arabas 
ferden ~1karmr~tir. 

Garibdir ki, beheri 19,000 liray 
olan bu arabalara §irket hiikumett 
n~ ayni parayi istemektedir. 

Bundan Ba$ka yoku~ ve viraj] 
raylar a~mmil!, raylann altmdaki 
Jar ise berbad bir hale gelmi~tir. B 
&ebekesinde Uleli yoku§u alt kab 
arhk kabili tamir olmzyacak bir &e 
dir. Beyoglu tarafmm kablolan d 
mamen muhta<:1 tamirdir. 

Bu ~erait ic;inde istiah haddinde 
la yolcu ile yola <;1kan c;iirii.k ara 
bir taraftan eskilikleri, diger ta 
yeraltJ kablolanmn bozuklugu yii 
den, yoku~ yukan c;tkarken geri g 
mektedir. Bugiinkii ~artlar i~inde b 
lin online ge~ilmesine imkan yoktu 
cihet bir raporla N afta Vekald'ine 
dirilmi~tir. --·-Y eni s1hhiye miifetti§ 

<;ocuk hastanesi nisaiye miiteh 
doktor Niyazi Mii~tak, Maarif 81 

miifett i~ligine tayin olunmu§tur. 

( YENiESERLER 
~-----------------~ 

Diiny ay1 N as1l Goriiyor 
cEinstein• nin cDi.inyayi Nas1l 

yorum ?• eseri Kemal Ziilfii Tane 
Naz1m Kcmal tarafmdan ti.irk~€Y 
clime edilmi§tir. 

Eser, ilmi felsefe ne§riyah ara 
ihtiva etti~i mevzulan 1tibarile di 
layik goriilmektedir. Hayatm rna 
izaha ~ahc:an ailenin fikirleri , mi.i 
deleri herkcsin anhyabilecegi sad 
iislflbla yaztlml§tlr. Fiati 50 kuru§t 

Saint Jean de Luz 20 (a.a.) - B:u
selon' dan alman maluma ta gore cumhu
riyf't ordusu kumandanhg1 mezuniyetleri 
iptal etmi~tir. Bundan dolay1 yeni hare -
katm baslamast beklenmektedir. 

Ziyaretin mahiyeti 
Budape§te 20 (a.a.) - Esti u· t1 (' - . --

gazetesi yaz1yor: 
15 ·~ I Ankara Borsasi 20/12 

Parise donen goniilliiler 
Paris 20 (a.a.) - Dun cumhuriyet~i 

!spanyadan Parise muhtelif mil letl~re 
mensub 273 eski milis gelmi~tir. Bunlar, 
mensub olduklan memleketlere sevkedi
leceklerdir. 

Bunlann biiyiik bir k1sm1 mali!! veya 
hastadu. 

Barselon tekrar bombaland1 
Salamanka 20 (a.a.) - Evvelki ak

§am umuml karargah tarafmdan ne§redi
len bir tebligde §oyle denilmektedir: 

«Muhtelif cephelerde kayda deger bir 
§ey yoktur. Hava kuvvetlerinin faaliye -
ti: Diin Barselon sanayi merkezinin aske
ri hedefleri bambardtman edilmi§tir. 

Y eni bombard1manlar 
Salamanka 20 (a.a.) - Franko ka -

rargahmm resmi tebligine gore, butun 
cephelerde tam bir sukunet vardtr. Fran • 
ko tayyareleri dii§manm Badolona' daki 
harb imalati fabrikalanm bombardtman 
etmi~lerdir. 

. «ita!~ a ~iim:ssilleri~in ziyareti, siyasi I K A p A N 1 s 
b1r mah1yeh hatz deg1ldir, ~iinku Ko'lt Ar111$ 

Ciano, N aibin misafiri s1fatile bir av par- 1 tn(!ili7 lira"il 5.88 
tisine i§l.irak etm~~e gelmi~tir. Bu davet lUll Uolar 125.76 
sadece Italya ile Macaristan arasmd~~i , 11111 l"ran-.t2 tran!P 3,3125 

125. 

miinasebetlerin samimiligini gostermekt~ · 100 Liret 6.6375 6. 
dir.» 11111 tsvicrP fran~r~ 28.45 28, 

Yugoslavyadaki akisler 
Be!grad 20 (a.a.) - Gazeteler, Kont 

Ciano' nun Budape~te seyahati hakk:nda 
bir~ok haberler ne§retmekte ve Ita lya 
Hariciye Nazmmn Macar hukumet mer
kezinde hararetle kar~IIandJgmJ tebariiz 
ettirmektedirler. 

Vreme gazetesin!n Budape~te muhabi
rinden ald1gl malumata gore umumi ka
naat, Budape~te gorii§melerinin Tuna 
havzasmm miistakbel inki§a£1 iizerinde 
geni~ mikyasta miiessir olacag1 merkezin
dedir. 

100 Rolanda 
florini 68.525 68,5 

IIIII Ravhismark 50.45 50, 
100 Belcika frangl 21,1775 21.1 
JUO Orahmi 1.0725 1,0 
1110 Leva 1 .5475 1.5 
100 Ceko.,Jovalf 4.3125 4.3 

kronu 
100 Pezeta 5.88 5.8 
IIIII Zloti ?'> 7!175 23,7 
100 Pengo ?4.7575 24.7 
100 Lev 0.90 0.9 
IIIII Oinar 2,8125 2.'J 
100 Yen 34.3275 34.3 
100 tsvee krona 30,2725 30.2 
100 Ruble 23.7375 23.7 

Siyasi miizakereler E s n A M ve T A n v t L A T 
Budape§te 20 (a.a.) - !talya Ha- T. B. I, pe~in 19,175 19, 

riciye N azm Kont Ciano, ogled en sonra Eratani 19,45 19. 
Macaristan Ba§vekili lmredi ve Hariciye ' S1v. - Er, V (be~) 19,10 19, 
Nazm Kont Csaki ile takriben iki saat ', % 5 1938 ikra. 19.25 19, 

siiren bir miilakat yapmt~ttr. ~~i:;;====-====•----.;;;;;;;.;;=---4 
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KAZANDIRMI~TIR 

21 Birincikanun 1938 

IN~AAT MUTEAHHiDLERiNE: 

BETON KARI~TIRMA .. . ............... .......,.._.. .......... . 
MakinalarimJz Gelmi~tir. 

Amerika sistemi Tamburlu, Zincirli, Mazut ve Benzinle i~ler, her takatte 

BETON KARI~TIRMA MAKiNALARIMIZ, emrinize amadedir. 

Tiearet 
cc T i 
Tiirk 

Makinalar: 
Oriin Ticart Tiirk Limited 
~irketinin D ordiincii V ak1f 

Han1 albndaki 

ME~ HER iN DE 
Goriilebilir. 

Otto Kaiser K. G. a/R 
eski (Gauhe Gockel u. Co.) 

fabrikalar1n1n umum 
TUrkiye vekili : 

T ~ ~ •• 
Anonim ~irketi 

Istanbul - Bah~ekap1, T a§ Han 1 inci kat, T elefon : 23247 - 23271 

Dr. M. Osman Saka 
Go§Us ve dahili hastahklar 

MUtehassasa 
istanbul Belediyesi kar~ISlnda Sinan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 

1 Dr. KEMAL NURi iMRE-
Clld ve ZDhrevl hastahklar 

MutehassJSJ 
Beyoglu Tiinelba§l Suriye Pcsaj1. No 8 

Tel: 40153 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen miitehasstst 
Tiirbe. Bozkurd klratba.nes! ka,rslBm

da es'kl Klod Farer sokalk No. 8 - 10. 
Ogleden sonra 3 ten 7 ye kadar. 

r• Dr.HORHORUNi• 
S1rkeci Viyana Oteli yamndaki mu
ayenehanesinde hergil.n ak§ama ka

dar hastalanm kabul eder. 
.. ___ Telefon: 24131 ---• 

e§hir ve Satt§ salonu : Beyoglu Istiklal caddesi No. 34 

EDiSON Miiessesesi 
izmir T elefon Miidiirliigiinden : 
1 - idare ihtiyac1 i~in muhtelif cins ve evsafta on kalem ~rplak ve kapah 

telefon tellerile galvanizli kablo talik teli ve halah a91k eksiltmiye 
~lkar1hr.1~tlr. 

ild unsuru olan I istanbul Telefon Miidiirliigiinden: 
~-BAH~E-~ 

Merakhlari 
2 - Muhammen bedeli ( 3.009 ) ii~ bin dokuz liradrr. Muvakkat teminatl 

( 225.67 ) iki yiiz yirmi be§ lira altmi§ yedi kuru~ olup eksiltmesi 
9 kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 16 d.a izmirde Telefon Miidiir· 
liigu binasmdaki Satmalma Kornisyonunda yapilacaktlr . • 

IOCEL'in 
~ayan1 hayret 

oldugunu beyan 
Marcilla 

giin zarfmda yiiziimdeki kii

bur~ukluklarun ve ~izgilerim 

ba§ladrgrm gordiim ve 
hafta sonra 10 ya§ daha gene 

biiyiik bir Viyana profesO
ke§fidir. Pembe renkteki Toka

~E~minin terkibinde Biocel vardrr. 
am yatmazdan evvel bu kre • 

sabahlan da beyaz renkteki To
kremini kullammz. Bu suretle 

ve en sert bir cilde ~abucak 
........ '". parlakhgr ve canh bir taze

yumu§atacak ve beyazla · 

Operator 't 
IZA UNVER 

ve kadan hastaltklar• 
miitehaSSISI 

N uruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapl 

Telefon: 22683 

Sa~ Bak1m1 ---.. 

l.t:IJetut::<i ve sa~ dtikiilmesini te
eden tes1ri miicerreb bir iHl.c-

ikis Yurdu 
I 

k devre dersleri yJlbaf;lllJda 
or. Kay1t a<{JktJr. Be§ikta ~ 

aretler Dihek sokak No. 112 

1 - idare ihtiyacr i~in muhtelif eb'adda 16 kalem kur§unluk kara kab
losu ile 1 kalem denizaltr kablosu kapah zarfla eksiltmiye (;lkarrlmr~trr. 

2- Muhammen bdeli (146794.20) muvakkat teminatr (8590) lira olup ek
siltmesi 6/2/939 pazartesi giinii saat ( 15) te Miidiirliik binasmdaki Satmal
ma Komisyonunda yaprlacakhr. 

~ - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapali zarflanm o giin saat ( 14) e kadar mezkur Komis
yona vereceklerd.ir. 

4 - ~artnamesi ( 367 ) kuru§ mukabilinde hergqn Levaz1m Amirligi-
mizden almabilir. ( 9253) 

r KD,tUyU Fabrikas1ndan: 
Kupn soguk ve uzun gecelerini ancak s1eak ve yumu~ak olan ku~tiiyii 

yatakta yatmakla temin edebilirsiniz. Yiin ve pamuktan her zaman 
ucuz olmakla beraber srhhldir. Yrlba~r hediyeleri i!<in hem ucuz hem de 
sizi daima hatrrlatacak YEGANE YIL~A~I HEDiYESIDiR. ( 1 ) liraya 
b1r ku~tiiyii yashk ve kilosu 75 kuru§a ku~tiiyii, yorgan ve yataklan ~ok 
ucuzdur. Ku~tiiyii kuma§larmm her rengi bulunur. 

Adres : istanbul <;akmak~rlarda Sandalyacllar sokagmda I 
Ku§tiiyii Fabrikast. Telefon : 23027 

Kiiltiir · Bakanhg1ndan: 
Muhtelif meslek okullarmda a§agtdaki ders ziimreleri i~in ogretmen-

lere ihtiyac vardtr. 
Kastamonu, Trabzon 
Edime 
Adana, Elazrg, Trabzon, Bursa, 

Manisa 
Adana, Elaz1g, Trabzon 
Ayd.m, Samsun 
Trabzon 
Aydm 

Tarih. Cografya 
Almanca 

Fransrzca 
Tiirk<{e 
Fizik, Kimya, Tabiiye 
Matematik 
Makine ve Mottirler 

Bursa Jimnastik 
Trabzon : Daktilografi ve Stenografi 

isteklilerin A - istida. B ~ Tahsil vesikalarmm as1llarr veya noterlik~e 
tasdikli suretleri, C - Ogretmenlige mani sthhl ve bedeni bir tiziirleri bu
lunmad1gma dair resmi tabib raporu. D - Polis ve Belediyece iyi san sahibi 
olduklanm tasdik eden bir vesika ( Devlet hizmetine ilk defa girecekler 
i<;in ) . E . Bulunduklan vilayetlerin Kiiltiir Direktorleri huzurunda dol
durulmu:;; vesikalara mutenid tasdikli ve fotograflt bir fi~le birlikte en ~ok 
kanunusaninin 26 nc1 pazartesi giiniine kadar &>grudan dogruya miiracaat
leri veya bu vesikalan taahhiidlii olarak Kiiltiir Bakanhgz Ertik ve Teknik 
Ogreti~ Genel Direkttirliigii adresine gtindermeleri c .5172 • ( 9208) 

Hilesiz Tahin Helvas1 
HACI BEKiR icarethanelerinde bulunur. 

ALi UHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi Bahcekap1, ~ubeleri Bevoglu - Karakoy - Kad,koy 

Emsali bulunm•yan en gOzel Av- 3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
rupa ve yerli fidaulan Ortaklly vesaikle mezkiir giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 
Ankara Bah<{esi Yasilde bulabJ- 4 - ~artnameler hergiin istanbul Telefon Mudii~liigii Levazun Amirligi 
lirsiniz. Salon ye§illikleri, 4(amlar, ile izmir Telefon Miidiirliiklerinden parasrz verilecektir. 
gG.ller, l1ame~yal~, m~nolyalar ve c 4121 • 

---- sa1re ve sa1re •••IIIIi ·~l••••••l••••••••••••••••••••iliiJiii~· 

b Satu; yeri : I 
ADYOFON•• Magazas1 
Galata, Voyvoda Cadd. 49 

SiNiR AGRILARI 
ASAB! OKSURUKLER 
BA~ DONMESi 
BAYGINLIK 
<;ARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 
SiNiRDEN 

--~* if.* ~*' ' .. lf>)f-~ 

-~*~+ 
4 iincii Sa ytsi <;tktt 

50 saytas1 da ayn ve ~ekici giizelliklerle siislii 
100 den fazla netis resim ve 30 dan fazla makale ve yaZJ 

15 kuru' 
TUrkiyenin hakiki genclik, guzellik sinema ve san'at revusu 

Tiir ki ye Y aymevi, lstan bul Tel : 237 14 I 

Urfa Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Memleket hast~nesinin 938 mali yll1 ihtiyacr i~in almacak ( 645 ) 

lira ( 50 ) kuru~ tahmin bedelli ( 74) kalem alan cerrahiyenin 6/12/ 
938 tarihinden itibaren yirmi sekiz giin miiddetle ve Urfa teslimi 
kayd.ile aGik eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu :i'e aid muvakkat teminat ( 48) lira ( 45 ) kurw;;tur. 
3 - ihale 3;1/939 tarihine tesadiif eden sah giinii saat ( 14) te Urfa Vi

layeti Daimi Enciimeninde yapllacakbr. isteklilerin ihtiyac listesini 
gormek iizere Urfa Vilayeti Daimi Enciimenine ve istanbul Sthhat 
Miidiirliigiine ve eksiltmiye girmek i~in de stizii ge~en giin ve sa
atte teminatlarile birlikte mezkilr Enciimene ba§vurmalarr ilan 
olunur. ( 9120 ) 

Maliye V ekiletinden: 
1 - 31 k£munuevvel 937 tarihinde ilan edild.igi iizere eski bronz be~ ku· 

ru~luklarla yiiz parahklar ve nikel bir kuru~luklar 31 kanunuevvel 
1938 aksammdan itibaren tedaviilden kaldrrllacaktlr. 
Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kfumnuevvel 1938 ak~amma ka
dar bililmum Malsand1klarile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Banka
lanna miiracaat ederek miibadele ettirmelidirler. 

2 - Tedaviilden kaldJrllan bu nevi paralar 2257 numarah kanunun seki
zinci maddesi mucibince 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren bir 
sene zarfmd.a ancak Malsand1klarma ve Cumhuriyet Merkez Banka
sma yaptlacak tediyatta kullamlabilecektir. c 4964,. ( 8806 )' 

Galatasaray Lisesi Abmsattm 

I. istanbul Belediyesi ilanlart I ileri gelen biitiin 
RAHATSIZLIKLARI Muhammen M. Tahmin F. ilk teminatl 
iYi EDER. metro Kuru!? S. Lira K. 

Karn~~m~~uahM~~rrll~ak~annh~d~l800linb~clt~- ~~~~~~~~~~~~~~=-~-~~-0~~~~~~~-4_00~~~~~8-4~3-8~~L_a_ci_v_e_rt~ku~m_a~'~~~ 

Komisyonu Ba~kanhg1ndan: 

min edilen 61 kalem matbu evrak a<;lk eksiltmiye konulmu~tur. Listesile r Kutu ( bir kiloluk) 
§artnamesi Levazrm Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 say1h kanun· SATJLIK DEPQ 3000 aded 55 ) ~eftali kompostosu 
d.a yaz1h vesika ve 135 liraltk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1000 • 55 ) Enginar konservesi 
29/12/938 per§embe giinii saat 14 bu~ukta Daimi Enciimende bulunmah- Galata Karalan sokagmda 20 500 » 27 50 ) 200 63 Fasulya ay~ekadm 
d1rlar. ( 9113) No. ( 10 X 10) = 100 metre mu- 500 » 27 50 ) Tiirlii konservesi 

- rabbamda, 30 metre tramvaya ya- 500 • 40 ) Marmalat 
Ke~if bedeli 2017 lira 56 kuruf.i olan Tepeba§mda $ehir tiyatrosunda yap

tmlacak tamirat a~Ik eksiltmiye konulmugtur. Ke,if evrakile §artnamesi 
Levaz1m Miidiirliigiinde goriilebilir. istekliler 2490 sayllr kanunda yaz1h 
vesikadan ba§ka Fen i~leri Miidiirliigiinden alacaklan fen ehliyet vesikasile 
151 lira 32 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/1/939 
pergembe giinii saat 14 bu~ukta Daimi Enciimende bulunmahdrrlar. 

c B. ,. ( 9274 ) 

km ve ilti. sokak iizerinde kargir Galatasaray lisesine liizumu olan nev'i, miktan ve ilk teminatlan yu-
bina satrhktrr. Bu bina depo veya kanda yaz1h. kuma, ve konservelerin 4/1/939 ~ar,amba giinii saat 14,30 da 
fabrika i~in elveri,lidir. Beyoglunda Istiklal caddesinde 349 No.d.a Singer Diki§ magazasmm iist ka-

Galata tinyon hanmda 1-2 No. tmda Liseler Ahm Satim Komisyonunda aGik eksiltmesi yaprlacaktlr. is-
da c Yerans » T. L. $. miiracaat. teklilerin kuma§ niimune ve !?artnamelerini gormek iizere okul idaresine ve 
Tel : 43358. Ticaret Odasmm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gun ve 

saatte Komisyona gelmeleri. ( 9183 ) 
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VERESiYE SATI~ 

BASUR MEMELERiNi 
CERAHATLANMI' FiSTULLER ve 

HER TURL.d II. TiHABLARI 

TEDAVI ED R • 

GENERAL ELECTRiC MUESSESESi 
istanbul Telefon MiidiirliiP.iinden: -

1 - fdare ihtivaci ir;in 250 aded kurslu ve 250 aded kurssuz kom 
telefon makinesi miibayaas1 kapah zarfla eksiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 9500, muvakkat teminab 712.50 lira olup 
siltrr.esi 23/1/939 pazartesi giinii saat 15 te miidiirliik binasmdaki 
alma kpmi.syonunda yaptlacakhr. 

Beyoglu, istik.lal caddesi No. 28 de ve acentalar•m•zda 

Kumral 

Tekirdag Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Kapall zarf usulile ~ksiltmiye konulan Malkara - Ke$an yolunun 

58 + 400 - 65 + 630 uncu kilometreleri arasmda 8608 metre tii-
liindeki ktsmm in$aatldtr. -

2 - Bu l$e aid sartnameler ve evrak sunlard1r: 
A - Kesif hulasa cetveli 
B - Kesif tafsilat cetveli 
C- Grafik 
D - Mesafevi vasatiye cetveli 
E - Mukavelname· projesi 
F - Eksil tme sartnamesi 
G - Hususi ve fenni sartname 
K - Baymd1rhk i~leri genel sartnamesi. 

.... - Kesif bedeli ( 35287 ) lira ( 52 ) kuru$tur. 
4 - Bu !7artnamedeki evrak1 istiyenler Tekird.ag Naf1a Miidiirliigunden 

cJabilirler. 
5 - 7/12/938 tarihinden itibaren eksiltme miiddeti 21 giindiir. thale 26/ 

12/938 pazartesi giinii saat 15 te Tekirdag Vilayeti Daimi Enciime
ninde olacaktir. 

6 - istek'i lHin ihale tarihinden 8 giin evvel N af1a Miidiirliigiine miira
caatle bu isi yapabileceklerine dair vesika almalan laz1mdir. 

7 - Eksiltmiye girebilmek i<;:in isteklilerin 2647 lira muvakkat teminat 
vermesi lazimdir. 

8 - Posta 1le gonderilecek mektublarm nihayet 5 inci maddede yaz1h sa
ate kadar gelmis olmas1 ve diS zarfm miihiir mumile iyice kapattlml~ 
olmasx Iazxmd.lr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 9178) 

izmir Telefon Miidiirliigiinden : 
1 - idare ihtiyacl ir;in muhtelif eb'adda 4 kalern 60 a&d detnir manisman 

direg1 ar;1k eksiltmiye C.tkanJmt~br. 
2 - Muhammen bedeli ( 1.618 ) bin alt1 viiz on sE'kiz liradtr. Muvakkat te

minat ( 121,35 ) yiiz yirrni bir lira otuz be~ kuru~ olup eksiltmesi 9 
kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 15 te tzmirde Telefon Miidiirliigii 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacakttr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaikle mezkCir giin ve saatte Komisvona miiracaatleri. 

4 - Sartnameler hergiin istanbul Telefon Miidiirliigii Levaz1m Amirligi 
ile tzmir Telefon Miidiirliiklerinden paras1z verilecektir. 

c 4120 ,. ( 8510 ) 

K1rklareli Belediyesinden : 

Manisa Valiliginden : 
1 - Ke$ifnamedeki bir zarb hatas1 yiiziinden ilanmm yeniden yap1lmas1 

. kararla$tlnlan Akhisar - Ktrkagac yolunun 0 + 000 - 11 + 100 iincii ki
lometreleri arasmdaki k1smm toprak tesviye, on be~ aded menfez ve sose 
in~aati ( 74629 ) lira ( 55 ) kuru§luk ke§ifnamesi dairesinde vahidi fiat 
esas1 iizerinden yeniden eksiltmiye ~lkanlmistlr. 

2 - Bu ise aid ke§if evraki ve teferriiati 3 lira 74 kuru~ bedel muka
bilinde Manisa Naf1a Miidtirlligiinden ahnabilir. 

3 - ihale birincikanunun 22 nci per~embe giinii saat 11 d,e Manisa 
Daimi Enciimeninde yapilacaktJr. 

4 - Muvakkat teminat miktan ( 4981 ) lira ( 50 ) kuru~tur. 
5 - tsteklilerin ihaleden sekiz gun evvel usulii dairesinde Manisa Va

liliginden almm1~ ehliyet vesikalarile 1938 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1 
ve muvakkat temina,ta aid banka mektub veya makbuzunu 2490 say1h ka. 
nunun 32 inci maddesi dairesinde hazuhyacaklan zarfm i<;ine koyarak ihale 
giinii yukartda tarihi yaz1h per§embe giinii saat ona kadar Mani:;a Valili
gine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazan itibara alm
mlyaca;,. ilan olunur. ( 8886) 

YURD Gi$ESi 
Yurd gi~esl, hr ay buyiik ikramiyeler vererek rekor lardl~ gibi 

bu ke§idenin de en biiyiik ikramiyeleri olan 

45.000 ve 12.000 
liraYJ gene Y U R D G l ~ E S 1 vermi~tir. 

Siz de dostlanmz . gibi saadete ve bahtiyarhga kavu§mak isterseniz. 

YILBA~I bi~etinizi, YURD gi,esinden ahntz 
Gi§emizde biletler tiikenmek iizeredir. Acele ediniz. Son giinlere 

kalmaymtz. Ta~ra sipari§leri kabul olunur. 
Adrese dikkat : 1$ BANKASI kar~1smda 17 No. da 

YURD Gi~ESi sahibi MEHMED KlV AN~ 

istanbul Deniz Ticaret Miidiirliigiinden : 
Miidiriyet ve miilhakat limanlan i~in 50 aded dnsya dolab1, 24 aded 

yaz1 masas1, 6 me§e yaz1hane, 6 koltuk, 2 bah ile 275 aded hezaren sandalya 
ve 25 koltugun mubayaas1 ayn ayr1 ac;1k eksiltmiye konmu~tur. 

Sandalya ve koltuklarm tahmin bedeli 1125 lira, digerlerinin ise 3120 
lirad1r 1125 lirarun r<l. 7,5, tem.,_:it).f!b qlUVakkatesi 84 lira 37 kuru~, 3120 lira
I.lln 2._34 lirad1r. 

fsteklilerin tcminat1 muvaKkal'elcri !stanbui Muhasebe Miidiirlil~ne .. 
yattrd1klarma dair makbuz veya banka rnektublarile 22/12/938 per~embe 
giinii saat 14,30 da Galatada Rthtlm caddesinde istanbul Deniz Ticareti Mii
d.iirliigune, sartname ve resimleri gormek istiyenlerin de Miidiriyet idare 
§Ubesine miiracaatleri ilan olunur. ( 8918) 

NafJa Vekaleti 
istanbul Elektrik i,Ieri Umum Miidiirliigiinden: 

1 - i:daremiz ihtiyac1 ir;in muhammen bedeli c 3200 • ii~ bin iki yiiz 
lira olan 4000 M3 oksijen a<;Ik eksiltme ile satm almacaktrr. 

2 - Eksiltme 6/1/939 cuma giinii saat 15 te Metro hanm 6 net ka
tmda toplanacak olan Arthrma, Eksiltme Komisyonunda yapilacaktlr. 

3 - fsteklilerin 2490 numarah kanun mucibince icab eden vesikalart 
ve bu i~e aid c 240 ~ iki yiiz kirk lira. muvakkat teminatlarile Eksiltme Ko-
misyonuna gelmeleri laztmd1r. • · 

4- Bu ise aid ~artname ve mukavelename projeleri fdaremiz Levaz1m 
servisinden paras1z olarak tedarik edilebilir. ( 9264) 

3 - Istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
kanuni vesaiki muhtevi kapah zarflarmt o gun saat 14- e kadar 
na vereceklerdir. 

4 - $artnameleri her giin Levaztm amirlikimizde goriilebilir. 

SiNG 
Bayanlara mahsus elmaslJ ve prrlantab S t N G E R saatlertnin 

yeni modellerf gelmfstir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradir. 
EMSALLERf GfBt ON BES SENE GARANTiLiDiR 
Ta~radaki muhterem miisterilerimize arzu ettikleri 

takdirde venf katalok ~onderilir. 
S I N G E R SAAT MA(;AZALARI - istanbul EminonU. Tel: 

Muhammen bedeli 60,000 lira olan Avrupa hath lokomotiflerlne 
yedek aksam 6 ~ubat 1939 pazartesi giinii saat 15 te kapah zarf usulile 
karada idare binasmda satm ahnacaktu-. 

BtJ ise girrnek istiyenlerin 4250 lirahk muvakkat teminatla 
tayin ettigi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar .. .,uuu,.~ 
Reisligine vermeleri Hiz1md1r. 

$artnameler 300 kuru~a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde 
tad1r. 

Muhammen bedeli 360000 lira olan 12 ac!ed vin~ vagonu 17/2/939 
giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm 
nacakbr 

Bu ise girmek istiyenlerin 18150 lirahk muvakkat teminatla 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar 
Reisligine vermeleri laztmdtr. 

$artnameler 1800 kuru~a Ankara ve Haydarpa$a veznelerinde 
maktad.tr. ( 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

ARKA 
BEL 

DIZ ve 
KALCA AGRILARINI 

~ 

T E S K i N ve t Z A L E E D E R 
Bir defa teeriibe ediniz ! 

T. iS BANKASI' n•n 

939 KUMBARA iKRAMiYE PlANI 

ARLON 

Pangalb Haylayt'tn yanmda 

LA LE 
lokanta ve Birahanesl 

Ucuz i~;kiler, 1101 Mezt\1 l'emiz Servis 

Her ak,am mUzik -

Satthk apart1man 
~i§lide Bomonti tramvay istasyonu 
ko§eba§mda 6 diikkan ve 3 daireli 

289 No. aparhman satlhktir. 

32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 Mayts, 26 Agustos, 1 Eyliil, 

1 ikincite~rin tarihlerinde ~e~ilecektir. 

iKRAMiYELER • 
• 

l A.det 2000 liral1k 

s '' 1000 
8 '' 500 

16 '' 250 
60 " 100 
6S ,, 50 

210 ,, 2S 

'' 
'' 
'' 
" 
" 
'' 

::- --::.. ~ ~ - - t -=-------·-~~--- ----

2.000 lira 
5.000 ,. 
4.000 

'' - 4.000 
'' 6.000 ,, 

4.750 
'' 6.2SO 
'' 

,, K1rklareli Belediyesinin c otuz bin dart yiiz lira ,. b.k bedeH kesifli elek
trik tesisatl c 45 ,. giin miiddetle ve kapab zarfla miinakasaya konulmu~tur. 
ihale • 23/1/939 pazartesi ,. giinii saat c 15 • te K1rklareli Belediye Encii· 
meninde yap1lacaktu-. 

Tafsilat i<;in kaplClya miiracaat. I 

Proje ve ~artnameler Ktrklareli Belediyesinden ve 1stanbulda Gala-

tada Askurazionc General hand.a elektrik miihendisi Hasan Halet I~Ikpmar

dan ahnabilir~ ( 9077 ) 

Sa/l.tb ve BCLfmufl.arrlM: funu• Nadt 
Umumt ne$711/att f4are etten Y cw lttes 

Mfl.t!ilrll: Hikmet Munil Vlaen 

T. Bankasma para 
olmaz, • ayn1 zamanda 

yabrmakla, 
talihi nizi de 

I 

yalntz para biriktirmi' ltj 

denemi, olursunuz • 



H ir radyo • zn 
n y rt 1 r. • • 

#i c;: b i r 
R c ~ - n. • n 

raayo 
avar•n• 

rnakinesi 
'tu'tm1y9.r! 

.-
RCA radyolart bana silahandan emin olan bir avca 
kadar emniyet veriyor. Onun ic;:in, bir radyo ata
cagtm vakit R C A markastndan ba$Kastnt 
hattrJmdan bile gec;:irmem. 

Sir RCA radyosu ic;:in verdigim paraya hie · 
actmam, cunki aldtgtm makinenin mutlaka o 

kudretteki makinelere faik oldugunu bilirim. 

RCA markas1n1n muhtelif lambalarda ve 

muhtelif $ekillerdeki 11 modeli her hangi bir 
zevk ve arzuyu 
kadar ce$i~li 

tatmin edecek 
ve guzeldir. 

Dunyanan en maruf muhendislerinin 
projelerile en mutehassas i$<;:iler elinden 
hakiki ayarlarile Clkanlmts alan RCA lann 
e$1erini bulmak kabildegildir vesselam .... 

R'ADYO 

BOURLA BiRADERLER 
iSTANBUL ANKARA- iZMiR 

• 

5 lAMBALI' 

Taksitli Fiyat: T. L. -130 

R C A 98 u...odetl 
8 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. l. -195 

11 lAMB ALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 285 

BiLDiRilEN 
FiYATLAR 
iSTANBUL 
DAHiLINOE 
t 2 A Y 
TAKSiTLE 
TEOiVE 
i C i N 0 i R· 

RCA 912 ~ 

12 LAM BALl 

Taksitli Fiyat: T. L. 330 

· RCA 9121C ~ 

12 LAMBALI 

Taksltll Flyat: T. L. 425 

Muslldden anlaJian. 
latin AadJosudur 


