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Lord Halifaks diin A vatn 
Kamarastnda izahat verdi 

ingiltere Hariciye Naz1n I 
I 

« T iirkiye ile yap dan mf zakeratin 
pek yak1nda mes'ud bir netice 
vereceginden eminim }) diyor 

Ba§vekil 9emberlayn Almanyayz 
muhasara rivayellerini tekzib etti 
~~~--~~--~~~~~~~-/ . 'I" r·· k I Londra, 9 (a.a.) - Lordlar kamara-ln g I I z - u r smda bir nutuk siiyleyen Lord Halifaks, 

f d ezci.imle demi1tir ki: 

f nla~maSI etra In a «- Mi.istakil Avrupa milletlerinin tek 
tarafh bir hareket neticesinde mahvolduk
lan gi.inler arhk ge,mi§tir. Bu suretle ha
reket etmek iizere yapiiacak her tiirlii te
~ebbii siin geni§ ve azimli bir mukavemet 
kar§Jsmda kalacagma §iiphe yoktur. Ha
lihamdaki vaziyette teklikeli bir unsur 
te1kil edecek bir1ey var>a, o da Alman 
mill~tinin lngilterenin Almanya ile anlal
mak arzusunda olmad1g1na inanmas1d1t. 

Halbuki lngiliz milleti, daima Alman
ya ile miitekabil bir itimad dairesinde an
la§maga <;ah§ml§hr. Simdi de boyle bir 

Lord Halifaks tngiltere Harbiye N RZirt 

Hor Beli a ile bir gorii~me esnasrnda 

anla§may1 jidclr• Ie arzu ediyor; lngiliz 
milleti, Biiyiik H arb;n sonunda ve harh
den sonra bir,ok hatalar yaDildJgml kabul 
etmege hazud~r. Me§ru 0eki!de yapllma
"' miimkiin olan tashihleri yaoan Alman 

fArkas• Sa. 9 sii.tun 1 del 

1:1

0 
ngiltereyi ziyaret elrnekte olan Tiirk 
matbuatJ erkamm par)amentodab 
dairesinde kabul eden Ba1vekil Cern· 

be layn lngilterede lngiliz - Tiirk anla§· 
m mdan herkesin memnun oldugunu 
he1an ederek lngiliz - Tiirk yakmhgmm 
•ulha hizmeti iizerinde 1srar etmi1 ve bu 
Yakmhk nekadar fazla ve kuvvetli olursa 
sulha hizmeti de o derecede miiessir ola
cagmi ifade eylemi~tir. Bugi.iniin Avru
Pasmda sulhun en kuvvetli taraftan ve 
onu her ne pahasma olursa olsun boheme
hal ayakta tutmanm ve herhalde muzaf
fer k1 lmanm en azimli pi§tan olan lngiliz 
Ba1vekilinin Tiirk - !ngiliz yakmhg1 Uze
rindeki bu ~ok tok sozlerinin Tiirk efka
numumiyesinde lay1k oldugu k1ymet ve 
ehemmiyetle kar§IIanacagmda ~iiphe yok· 

tur. ----

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

Saym lngiliz BaFekili iki memleket 
arasmdaki yakmhgm fili faydasmi hi!-

• hassa sulha hizmetinde giiriiyor ve ica
b~nd. Tiirkiyenin bu ugurda deruhde et· 
tigi vazifelerin kaffesini pek iyi yapaca· 
gJna emniyet giisteriyor. Bu emniyetin 
lam yerinde oldugunu tebariiz ettirmekle 
ancak hakikati ifade etmi~ oluruz. 
Sulh cephesine iltihaktm•zm milli, 
vatani ve insani icablarmt Milli 
~efimiz tarihi Kurultay nutkunda 
biitiin kat'iyetile tebariiz ettirmit· 
tir. 

DolmabahGe stadmm plam 
~ehircilik miitehasslSI Prost ve Jtalyan • munar1 

• 
tatbik1 etrafmda tetkikat yaptJlar 

• . . ' 

Kladno h8diseleri 
Bir Al1nanzn katli 
deh~etli tedhirler 

•• • uzerzne 
alzndz 

Alman (<hami» ,ehirde orfi idare ilan etti, katili 
bilip de ihbar ebniyenler idam olunacak 

-Prag §ehrinin kalababk meydanlarrndan birinde polis bir halk nii mayi~ini dagt!mtya ~ah~1yor 

Milli ,Sefimiz 
Cumhur Reisi, Bursa 
heyetini kabul etti 
Milli $efimize Bunalrlarm 

tazimlerini sunmak, kendiain
clen Bur1ayz cla fereflendirme· 
sini rica etmek iizere Buraa 
Valisi Relik Kuraltanrn riya&e· 
tinde Belecliye ve Halkevi Re

i•lerile Partili bir zattan miite· 
fekkil Bursa heyeti, cliin Yalo· 
vaya gelmif ve Cumhur Rei•i· 
miz taralznclan kabul olunmUf· 
lur. ... 

Cumhur Reiaimiz, Buraa he
yetine ve clolaytaile Buraalrlara 
iltilatta bulunmuf, Bursaya ge
lecegini vacletmiflir. lnoniine 
Bur&anrn umumi vaziyeti etra
ftnda izahat veren heyet, Milli 
$elin yanrncla yanm aaat ka· 
clar kalmtf ve ak,am da Buraa· 
ya dontJl.iiftiir. 

Berlin 9 (a.a.) - Prag'dan Alman Bu vaziyet kar§Ismda hami, yeni bir 
istihbarat biirosuna bildiriliyor: emre kadar muteber olmak iizere Klodno 

Bohernya ve Moravya' daki Alman mmtakas1 i~in §U tedbirleri almJShr: 
hamisi teblig ediyor: A<;1khavada yapiiacak hertiirlii i~ tima· 

«7-8 haziran gecesi Klodno lisesi ii- lar memnudur. 
niinde Alman zah1tasma mensub bir <;a- Biitiin sinemalar, tiyatrolar ve mUes· 
VU§ katledilmi§tir. [ArkaSI Sa. 7 •utun 5 l c 1 ., ........... , ........................................................................................................... . 

Rumen Hariciye Naz1r1 
bugiin §ehrimize geliyor 

Gafenko, hareketinden evvel miihim beyana!ta 
bulunarak Balkan Antanbmn kudret ve 

sitayi~le bahsetti 
Diin ak1am saat 22,30 da Biikre•'ten 

aynlan dast Romanya Haric1ye N az m 
Gafenko ile e§i, Da~1a vapurile bugiin 
1ehrimize gelecektir. Bu vesile ile 1urasmi da tekrar elrnek 

Ia.z,m gelir ki Tiirkiye Cumhuriyetinin 
gerek kendi varhg1 ve istiklali, gerek in
sanhgm sulhuna ve huzuruna hizmet ba· 
k1mlanndan ald1g1 yeni vaziyet, yalmz ve 
ancak tedafiii bir mahiyeti haiz olup 
herhangi hir devlete veya devletler gru· 
Puna tecaviiz kasdini ihtiva elrnemekte· 
dir. Nitekim miittefikimiz 1ngilterenin da
hi ayni yolda yiiriidiigiinii biitiin diinya 
hergiin apac;1k gijriiyor. Eiier C:eko-Sio
vak ve Arnavudluk i§gallerinden sonra 
ba, ta Balkanlan tehdidle ortahg1 doldu
ran emniyetsizlik havas1 sulh a.,,k, devlet-

kararlajtmlan jehir stadyomunun maketi F ransa ile gorii~meler 
ltalyan miman Yiyoti Villi, Dolma· Hamlanm11 olan plana nazaran, yeni .~------~-_;:.._ ___ J 

Da,ia, saat 14,30 da Galata nhhmt• 
na yana~acakhr. Misafiri nht1mda Biik· 
re§ el~imiz Hamdullah Suphi, Vali ve 
Belediye Reisi LUtfi Kudarla esi, ls• 
tanbul komutam General Halis, merke~ 
kumandam Albay Cerna!, Ankaradau 
gelen mihmandarlar ve Rumen >e faret vG 
konsolosluk erkam kar§Jhyacakhr. Bun• 
dan bajka nhhmda bir ihtiram k1t' ast 
bulunacak ve bu k1t'aya refakat eden 
bando, Rumen ve Tiirk l stikl ii l mar~la· 
nm ~alacakbr. 

bah,e stadyomunun plamm ve make•ini sta~yo~ bi~asx, 34,00? ki~ilik~ir. Planm kat'"l Safhada 
getirmi§tir. Diin bu maket istanbul Yali hanta uzennde mahallme tatb1k1 yapxl • 
ve Belediye Reisi doktor Lutfi K~rdarla m11, bu defa bunun hsmen gazhaneyi, 
§ehircilik miitehassJSI M. Prost, Belediye k1smen de Dolmabah~e tarafmdan yol 
!mar 1ubesi miidiirii Hi.isnii tarafmdan iizerine ~1khgx giiriilmii1tiir. Miitehassxs YUNUS NADI 

[ ArkaSl Sa. 3 sii.tun 3 de) tetkik edilmi~tir. [Ar kaSI Sa. 7 sii.tun 4 tel 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII 

Metriste fDPGU at1slan 

Miizakerelerin sabdan 
evvel intac edilecegi 

tahmin ediliyor 
Franstz Meclisinde 
Bone miizakerelerin 
tam bir anla§ma ile · Greguar Gafenko 

Misafir Hariciye Nazmnm e~ine V aH 
ve Belediye Reisinin refikas1 tarafmdan 
bir hiiket verildikten sonra misafirler, Pe, 
rapalas oteline giderek bir miiddet is• 
tirahat ve 16,30 da lstanb ~l Yalisini 
ziyaret edeceklerdir. Bunu miiteak1b 
Gafenko, Atatiirk abidesine ~elenk ko· 
yacakt~r. Akjam 18 de Denizyoll armm 

[ArkaSI Sa. 9 siltun 3 to) 

Diin gene zabitlerin i~tirak ettigi 
tatbikat ~ok muvaffakiyetli oldu 

neticelendigini 
bildirdi 

IIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIo 

:Melris ~iftliginde dUnkU ah~lardan iki in ~ ;~a, 

I 
Ankara 9 (T elefonla) - F rans1z 

biiyiik el<;isi M. Massigli Hariciye Veki
limizi z1yaret ederek miihim bir miilakat-
ta bulunmu§lur. Ogrendigime gore, hu .. 
miilakat esnasmda Tiirk - F rans1z anla1· 
masmm kat'i §ekli tespit edilmi§tir. Fran· 
s1z mehafilinde, Hatay meselesi de dahil 
olmak iizere iki memleket arasmda mev· 
cud hiitiin meselelerin kat'i surette halle
dildiiii temin ediliyor. Kat'i anla~manm 
iiniimiizdeki pazartesi veya sah giinii im
zalanaca~ma muhakkak nazarile hak1l • 
maktad~r. 

Nitekim, Tiirkiyeden Hataya ve Ha
taydan anavatana sevkolunacak mallann 
tabi olacaklan muarnele hakkmda Muh
telit enciimen tarahndan tetkik edilerek 
Meclisin hu celsesinde kanuniyet kesbet
mesi heklenen, ve Meydamekbez istasyo· 
nunun bir kilometre ,imali garhisinde bu
lunan 312 numarah hudud ta1mdan Pa
yasta denize kadar inen sahada elyevm 1 
- ' (ArkMI s_~ :ZiilJ~!lli t~ t 

-= Yar1nki rna~ --------
Fenerbah~e ile 

futbolcular1 
kar~da~cak 

diin ~ehrimize 

olan ingiliz 
geldiler 

DUn ~ehrimize gelen ingiliz fuibol takmu aznst Moda kuliibundc 
(Y CU:llt 6 net 1ahifemizde) 
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Rl:IZ ( ·~ehir ve Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
Deniz bayram1 

Tarihi roman: 49 Yazan: Kadircan Kafh haz1rbklar • • 
ICID .. 

Anadolunun cenubunda bir hiikiimdar gibi ya~Iyan 1 d b'' ''k l'k 
. . . . . temmuz a uyu ,en 1 

Nasuh Pasanm kirk bm k1sthk br ordusu, t h'' t I .k · · ve eza ura yap1 aca 
milyonu ge~en bir altm deposu vard1 ! 

Halbuki bu adam Pe~te muhasarastn-~ yere degdigi anla!•ld1. fpin ancak yans1 
da korkakhk gostermij, azledilmisti. M1- sarkml§, yans1 artmljtl. Cak1r Ali onun 
q Valiligine Fitmi, olan Hac1 fbrahim ucunu yakmdaki bacaya bag lad•; SlmSikl 
'a1anm bir asker isyanmda oldUriildii- tutunarak ~ahdan a1agiya yava~ yava1 
~unii ogrenince Osmanil lmparatorlugu- kaydi. Her an ipin kopmaSI ihtimali ol
nun bu en zengin vilayetine Giircu Meh- dugu gibi nobet~iler tarafmdan goriilmek 
med Pajayi gonderdi. Rumeli Beylerbe- ihtimali de yok degildi. 

i Hasan Pasay• dordUncii vezirlige, ken- <;:ak1r Ali, kac;tigi anla!Ihnca arbsm-
di silahtan ve Tnnak~1 Hasan Pa§anm dan adamlar gonderilecegini, bell<i yaka
karde§i Hiiseyin Agay1 yeni~eri agahg•- lanacagml biliyordu. Bunu dii§iiniiyor; 
na getirdi_ ,Seyhiilislam Sun'ullah Efen- Akpmara vanr varmaz Rukuj]a babasm• 
di Sehzade Osmamn dogdugu giin sara- ve kendi dedesini kandnarak T orosun 
ya altm be1ik hediye etmij, bu hediye hiir yaylalanna goc;mekten ba§ka <;are 
diger vezirlerin h~diyelerinden degerli ve bulam1yordu. 

-25-

Koca Hasan•n 
iilfimii ••• 

uygun oldugu i~in Mahfiruzun bir kat 
daha ho1una gitmi1ti. Sar~k~1 Pa§amn e
celi gelmi1 olacak ki cami duvanm kirlet
meye kalk1sh: Sun'ullah Efendiyi azlet
mek istedi: Defterdann azli ve yerine 
sadnazamm kayud•ii• adamm getirilmesi 
onun •on yaptlijt i1lerdendi; fa kat o de
rece goze batmarm§tl. 

Sankc;t Pa1amn etrafmda korkunc ve 
alevden bir c;ember beliriyor, gittil<~e par
hyarak darahyordu. Bunu kendisi de his
sediyor; ondan korunabilmek ic;in c;ok 
kuvvetli olmaktan ba1ka c;are goremiyor
du. Halbulti yenic;eri veya sipahiler tara
fmdan sevilmi1 degildi, ba1ka birine da
yanmak laztmdl. Birkac; isim iizerinde 
durdu; nihayet Nasuh Pa§ayt sec;h. Bu 
gene, dine, cesur, yak1!1kh ve silah§Or adam 
Anadolunun cenubunda bir hukiimdar 
gibi ya!Iyordu; en az otuz knk bin ki!~
lik bir ordusu, belki milyonu gec;en bn 
altm deposu vard1. Acaba ona na~1l ha: 
ber gondermeliydi? Bu ijte c;ok d1kkath 
olmak lazimdi; eger yazchiit mektub ya
hud gonderdiiii adam, diitmanlar~nm eli
nc ge~erse kendisi herhalde idam edilir
di. Kay11 Mehmede giiveniyordu ama 
kimsenin 1iiphelenmiyecegine ve yakalan
m•yacagma giivenemiyordu. 

Saraym d!jmda ve ic;inde, ihtiraslann 
~arp•~t1g1, eglencelerin devam ettigi o giin
ler <;:akn Alinin i1ine yanyordu. Her an 
I(OZ hapsinde bulundurulan, d!jandan hi~ 
kimse ile goriistiiriilmiyen. gunliik haya
hn i~ine hi~ girmiyen Enderun taleoesi 
simdi hie; olmazsa saraym harem duvar
lan ortasmda biraz hiirdii. 1 

·-- ·-

~enliklerin be§inci giinii mutfagm bir 
kenarmdan koyu bir duman ve alevler 
yiikseldi, hayknmalar, konujmalar oldu. 
Knbalarla ko,up gelen sakalar atesi son
diirdiiler; fakat yemeklerin bir kiSmm• 
yeniden pi§irmek laz1m geldi. Enderuna 
yemek gotiirecek olan ~ocuklar, i;iinejin 
batm•s olmasma ragmen mutfaklann ra
vaklarl altmda ve kulplu kazanlann ba
§mda bekliyorlardi. Orta kapl ile Kubbe
alh arasmdaki gidip gelmelerin ard1 ke
silmi§ti; saray1 ku1atan kulelerden her 
be1 dakikada bir bagiTan nobet<;ilerin ses
leri uzaktan uzaga duyuluyordu. 

<;ak1r Ali kendisini yorgun gosteriyor
du. Bir arahk iki iic; ad1m otedeki bir 
mermer diregin dibine ~omeldi. 0 mada 
kimsenin ona baktp bakmad1gma dikkat 
ediyor; gozetilmedigini anhyarak sevini
yordu. y a va~<;a dogruldu, oteki diregin 
arkasma gec;ti. Boylece su dolabmm bu
lundugu ko§eye kadar geldi. On ad1m ile
rinde bir c;mar agact kocaman dallanm 
<;atmm ustiine yiikseltiyor ve kuqun dam
lann iizerinde kocaman bir sayeban gibi 
hafif hafif salhyordu. Burada rlizgann 
sesi daha ugultulu ve sertti; kocaman do
lab ocagmdan miisavi arahkh hklrdllar 
ve durmadan donen beygirlerin ayak ses
leri duyuluyordu. 

<;aklr Ali orada biraz daha beklerse 
yoklugunun arkada,lan tarafmdan sezile
cegini dii1iindii; bir hamlede ~mann dibi
ne vard1 ve tnmand1. Dama dogru uza
nan dallara gec;mek, onlardan bir tanesi
nin ucunu tutup sarkmalt da gii~ olmad1. 
Comelmis olarak, ikidebir dart taraf1na 
bakarak, en kii~Uk bir hkiTII bile yapma
dan orta kapmm dljansma dogru ilerledi. 
0 anda nobet~ilerden birinin sesi duyul
du; fakat bunda bir tela1 veya §iiphe an
latan bir hal yoktu. Kar11ki kuleden her 
zamanki cevab geldi. Sonra bu karjihkh 
sesler sagdan ve soldan Halice ve Mar
maraya dogru uzaklajtl. 

<;akn Ali damm kenanna geldigi za
man •s•ii•ya bakn; oraSI derindi, toprak 
goriinmiiyordu. Acaba yukseklik neka
dard•} Saglam ve uzunca bir urgan bu
lup da yamna almad1g1na pi1man oldu. 
Bunu her nedense diislinememi1ti. Kendi 
kendini azarlad1 ve kendi kendine sordu: 

- .Simdi ne yapmah} 
Bir dakika sonra kaftanlm ~lkarUIIf, 

Riiriiltii etmeden onu, boydan boya hirer 
mid halinde ynhyordu. Onlan biiktii. 
birbirine baglad1. Bu ili bitirdikten sonra 
kemerini ipin ucuna baghyarak sark1tt1. 
Sarkithk<;a kulac;hyor ve say1yordu. Do
kuz sayd1g1 zaman ip gev1edi, kemerin 

KU~Ukodantn sofalannda yats1ya dog
ru ba,hyan tela~ gittik~e buyuyordu; u
!aklar, gidip geliyorlard•; orta kap1ya 
mutfaklara sorulmu§, <;akn Alinin ne ol
dugu anla!tlamami§h. <;ocuklarclan biri: 

- Dolab ocagma dogru gittigini gor

mu§tum. 
Diyordu. Y oksa oraya girdi de i~ine 

mi du1tU I Boyle bir1ey olsa herhalde ora
daki u§aklardan veya sakalardan birinin 
gozUne c;arpardt. Buna ragmen Knk~e~
me suyunun biriktigi derin kuyuyu, done
mecli merdivenden inerek arad1lar: Y ok-

tu. 
Acaba sakalardan, u1ak veya a§<;tlar

dan birisi onu kandnarak bir tarafa m• 
saklami§Il? Bunu da pek o kadar ummu
yorlard•; <;unku Ali, pek yakl§tkh, uysal 
ve o c;e1id kimselere aldanacak bir c;ocuk 

degildi. 
Y atSidan sonra bu i1i kapi agasma soy

lemeye mecbur oldular. Her tarafa me§
aleli adamlar ko§turuldu. Saraytn ic; ve 
d,1 bah~eleri ad1m ad1m gozden gec;iril
di; bu aray11 sabaha ve ertesi gun ak§a
ma kadar surdU. Hic;bir faydaSI gorii\me
di. N eticede birkac; ki1i dayak yedi ve 
Enderun talebesinin, koiiu1un oniine c;rk
mast bile yasak edi\di. 

Saray kanunlanna gore C:::ak1r Alioin 
herhalde bulunmast ve cezalandmlma<~ 
laztmdl. Bunun ic;in icab ederse dunya
nin" ote!Ci ucuna lcadar 'gidih!cekti. 

lkinci gun sabahleyin saraya gelen Sa
nkc;• Pa1a da vak'ayt ogrendi. Birdenbi
re gozleri parladt ve kapt agasma sordu: 

- Ne yaptm} Akpmara adam yol

ladm mt} 
- Evet ... Kara Hasan derler bir yi-

git var. Yaman binicidir, onu gonderdim. 
Ne zaman? 

Bu sabah erkende~ .. 
Onu hemen geri c;agiT. Bu i1i Ka

ra Hasan filan yapamaz; zira oral an ta
mmaz. Bizim Kay!§ Mehmedse ad1m a

dim bilir. 
Kara Hasanin ardmdan gonderilen a

dam sekiz c;ifte bir knlang.da dosdogru 
lzmite gitti; oraya vard1g1 gun lin ak1am1 
kaplCIYI bir handa buldu ve emri bildir
di. Ayni zamanda Kayt§ Mehmed de 
gene bir knlangtcla dosdogru Y alovaya 
gidiyordu. Kuc;lik gemi c;ok glizel bir 
poyrazm online katilarak dart buc;uk sa
aile Anadolu ktytsma yana111. 

Saray imam1 da herkes gibi <;akn Ali
nin kac;t•gma hUklim vermi1ti. Bunu Mah
firuza haber vermek istiyor; lakin sara
ym ic;ini ve d!§anSinl adeta sarho1 eden 
co1kun 1enlik i<;inde bir tUrlii fmat bu
lamiyordu. Mahfiruzun S!hhati de 1y1 
degildi ve hi<; yalntz kalm1yordu. Bir 
arahk Canfeda kadma haber yollad1, IU 
cevabt aid~: 

- Mahfiruz Sultan heniiz pek iyi 
degildir; dilegini bana bildirsin! 

Akpmarda Koca Hasanm beli biikiil
mU§, kamburu c;•kmt!h. Seksen y1lm ya
pamadlg!DI, ustiiste gelen iki felaket k•
sa bit zamanda yapmt§h. Koca Hasan, 
torununun kendisinden uzakta bulunma
smdan da bUyUk bir 1Shrab duyuyordu. 
Fa kat buna katlanmaya mecburdu. Ciin
kii Ali orada oldukc;a hayah emniyette 
bulunuyordu. Oglunun O•manhla•masm• 
hot gormiiyordu; fa kat Osmanhla~m•ya
cak kadar kuvvetli bir seciye sahibi ol
duguna, ileride bir sancak beyi yahud 
beylerbeyi oldugu zaman halkm haklan
nt gozetecegine fliphesi yoktu. Eger boy
le dii§iinmese kendisine sorull;'ladan sa
rayda ahkonan torununu geri istemek ic;in 
hiinkara bir arzuhal gondermekten c;ekin

mezdi. 
(Arkan varl 

Hafif yaraland1 
Vatman Yusufun idaresindeki 143 sa

ytll tramvay, Hiidavendigar caddesinden 
gec;mekte iken, Bahrisefid otelinde mi
safir Niyazi admda birisine c;arpmt§tlr. 
Niyazi hafif surette yaralanmt§hr. 

Milli ;lefimizin Lozanda bize kazan
dndigi zaferlerden en biiyiigii olan ka
botaj hakktmn Tiirk bayragma intikalinin 
y1ldoniimiiniin bu sene I temmuzda fev
kalade bir 1ekilde tes'id edilmesi takar
riir etmi~tir. 

Bilhassa fstanbulda fevkalade bir §e

kilde kutlulanacak olan denizciler bayra
mmm programmt hazulamak iizere pa
zartesi giinii fstanbul Liman riyaselinde 
bir komisyon taplanacaktu. 

0 giin denizde biitUn vesait. karada 
denizle alakadar daireler, giindiiz bay
raklarla, gece tenvirat yaparak tezyin o
lunacak ve sabahleyin bUtiin resmi ve 
hususi deniz miiesseselerinin zabitan ve 
denizcilerinden miirekkeb bir kafile, 
Tophaneden T aksime giderek abideye 
~elenk koyacakt''- Abidenin oniinde nu
tuklar soylenecek, ve sonra bir gec;id res
mi yaptlacaktu. 

0 gece denizde bir vapurda ve Deniz 
kuliibiinde balolar verilecek, deniz mera
kibi gec;id resmi yapacak ve deniz iize
rinde havai fi1eklerle 1enlikler yaptlacak
tu. 

Kabotaj hakkmm Tiirk bayragma in
tikalile viicud bulup inki1af eden Tiirk 
armatorleri, I temmuzda Ankaraya bir 
heyet gonderip yiiksek makamlara 1ii~· 
ranlanm arzetmek lizere tejebbiise gin§· 

mi1lerdir. 

SEHIR ISLER/ 
Cezalandirllan esnaf 

Bir hafta zarfmda Belediye nizam • 
Janna muhalif harekette bulunan 128 
esnaf tecziye edilmi~lerdir. 

Kad1koy bali sebzecilere 
tahsis edilemiyor 

Kad1kiiy cihetindeki sebze miistahs.l
leri Kad1kiiy Halinin kendilerine tahsi
sini istem~lerdi. Vali, yaphgt tetkikat 
ncticesinde Kad1kiiy halkma uzakil~t 
dolay•sile bu binanm hal olarak kull:t • 
mlmasma imkan olmadtgt ve esasen bi
nanm iist ka tmt da Bclediye tahsil ve 
tahakkuk ~ubeleri ;~gal etmekte oldugu 
anla§IImaktadtr. 

Giilhahe parkmin kapisinm 
etraf1 temizleniyor 

Giilbane parkmtn kaptst ve ittisalin -
deki mahallerin ma..,zarast ~i.rkin oldu
gundan Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktr
dar bunlann temizlenmesi ve boyan -
mast ic;in alakadarlara emir vermi~tir. 

Atatiirk kopriisiiniin dubalari 
yerlerine konacak 

Atatiirk kopriisiiniin biitiin dubalarl
nm in§aati tamamlanmt§hr. Bugiin orta
ya konacak diirt duba Unkaparu tarafm
dan getirilerek Azabkaptya nakledile • 
ccktir. Ayni dubala.r aym 12 ile 17 si a
rasmda yerlerine konacaktir. 

F md1khda intaat ve yenilikler 
Vali ve Belediye reisi L(itfi Ktrdar, 

Fmdtklt Araba iskelesi etraf1nm tanzim 
ve tslaht, bu iskelenin kat11Slna tesadiif 
eden mezarhgm agaclandmlmast, cival'
daki ah1ab diikkanlann kaldmlmaSI 
i~in aJakadarlara emir vermi§tir. 

Nakil vasltalarmm . 
muayenes1 

Kara motiirlii nakil vas•talartnm sene
lik muayenesine 19 haziranda ba~lana -
caktLI". 

Taksim bahcresinde .. 
Taksim bah~esinin dahili elektrik tesi

sahm ve bilhassa havuzun tenviri i~in; 
Belediye namma Elektrik idaresi deruh
de ctmi!tir. Tcsisat, Satye tarafmdan 
yapt!acakttr. 

MOTEFERRIK 
Hakem heyeti itini bitirdi 

Kiitahya - Bahkesir hattmm muba -
yaasma aid para ihtilafmm halli ~ini 
tetkik eden hakem heyeti diin son tap
JantlSlnt yapmt§hr. 

Karar, heniiz verilmemi~tir. Bu mak
sadla heyetin 23 te§rinisanide istanbu!
da tekrar bir toplanh yapacagt habcr a
hnmi§hr. 

Heyctte bulunan Yunanistanm Paris 
scfiri Politis, Romanya vapurilc §ehri -
mizden aynlm1stir. 

Altm ihrac1 meselesi 
Evvelce ktymetli madenlerin yalmz 

sikke ve kiilc;e halindc olanlarmm mem
lcket haricinc ~tkmast memnu iken sJn 
kararname ile hurda ve masnu halde al
tmm ihract da menedilm~tir. 

Herhangi bir kimscnin k1ymetli ma -
dcnlcrden ziynet e§yast ~Ikarmagt ken
disine i§ cd:ndigi ve bu ka~akc;tl!gt bir 
kar vas1tast olarak kul!and•gt alakadar 
makamlara tahrirl olarak ihbar edilirse, 
bu yolcunun iizerinde ve c§yasmda ara§
hrma yaptlacak ve bu kanaate vartltrsa 
e§yamn memleket d!§lna c;tkmast tehir 
olunacakhr. Bu kanaat tevsik edildigi 
takdirde e§ya sahibi hakkmda takibah 
kanuniyeye giri§ilecektir. 

Miitehass1s komisyon, 
mesaisini ikmal etti 

Kagtd &i&elerden bir niimune 

Siit i1ini tetkik etmekte olan mutehas· 
SIS komisyon tetkikahm ikmal etmi§tir. 
Komisyon azas1 diin Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Ktrdarla gorii§mek iizere 

miilakat almi§lardiT. Heyet bugiin olma
d•i!• takdirde pazartesi giinii Vali ile te

mas ederek elde ettikleri neticeyi arze
deceklerdir. Komisyonun hamlad•ii• rapo
ra gore siit fabrikaSI tesis edildigi takdir
de sutler bazt Avrupa mernleketlerinde 

oldugu gibi yukanda gosterilen kig1d !i
§elerde satiiacakhr. 

Bu kag1d §i§eleri lzmit kag1d fabrika
st imal edebilecektir. 

Vunanh denizcilerin 
diinkii ziyaretleri 

Misafirler, bugiin Deniz 
kuliibiinde verilecek 

ziyafette bulunacaklar 
Limamm•zda bulunan Aris Yunan 

mekteb gemisinin subay ve talebeleri, diin 

sabah dokuzda 1ehre c;tkarak miizeleri ve 
1ehrin goriilecek yerlerini gezmi,lerdir. 
Ogleyin gemiye avdet eden misafir de

nizciler, ogleden sonra Sirketi Hayriyece 
tahsis olunan 73 numarah vapurla Bo

gazi~inde bir gezinti yapml§lardiT. Mi
safir denizciler kendi tezgahlanm1zda 

Tiirk i~<;isi tarafmdan in§a olunan 73 nu
maraya kar§t bilhassa alaka gostererek 
gezinti miiddetince vapuru te\lcik elmi!
lerdir. 

Ak,am iizeri vapurla Heybeliadaya 

gidilmi1 ve Deniz Harb okulu ziyaret o

lunmu§tur. Mektebde, mekteb kumanda

m tarafmdan misafirler 1erefine bir gar

denparti verilmi1tir. Gardenparti ~ok sa
mimi bir hava i~inde gec;mi§tir. 

Bugiin misafirler, saat 16,30 da De
niz kuliibiine gidecekler, burada Beledi
ye tarafmdan verilecek I 00 ki1ilik ziya
fette bulunacaklardiT. Bu gece saat 21 
de Deniz Harb okulu kumandam da 
Biiyiikadada Y atkuliibde bir ziyafet ve

recektir. 

VILAYETTE 
Adalar kaymakam1 mezun 
Adalar kaymakamt $evket rahatstz o!

dugundan kendisine mezuniyet verile -
cek ve bu miiddet zarfmda istanbul Vi
layeti maiyet memurlanndan Kemal 
kendisine vekalet edecektir. 

Esnaf Bankasinin 

tasfiyesi meselesi 

Eski Vall, 
15,000 lira 

.. muesseseye 
borclu mu? 

Miizakerelerin vaziyeti 
a ngiltere ile Sovyetler Birligi arasm-0 daki miizakerelerin birhayli sarpa 'ar

maSI iizerine, Londra kabinesi Mos
kovaya mlihim bir devlet adam! gonder
meye liizum gormii§tiir. Amele partis: a
zasmdan baz.tlan Hitlerin nezdine birka~ 

Ekseriyet temin edilememi§ olmasm- defa gitmij bulunan Ba1vekil <;ember
dan dolayt birka~ defa geri kald1ktan layn'in 1imdi de bizzat Stalin'in nezdine 
sonra nihayet yap1labilen Esnaf Bankast gitmesini istemi1lerdi. Hie; olmazsa Hari
tasfi_ve heyeti umumiyesi birka<; celsede ciye Nazm Lord Halifaks'm Rusyaya 
yap1tg1 ilk toplanttlanndan sonra, bir miid- gitmesini istiyenler de olmujlu. F akat her 
det sonra tekrar toplanmak iizrre daijtl- iki biiyiik devlet adam1 beynelmilel ah
ml§IIT. Buna sebeb, heyeti umumiyenin val do]aytsile Londradan aynlamadikla
haz•rlanmasmi istedigi bankanm tasfiye rmdan lngiliz Hariciye Nezaretinin lim
bilan~osunun ihzanna imkan vcrmel:tir. di Lehistanda bulunan orta Avrupa i1leri 

Bu tasfiye bilan~osunun esaslan ban- 1efi Strang'm Var§ovadan Londraya av
ka tasfiye heyeti murak1b1 Ziihtii Bilimer detinden sonra Moskovaya izam edi!me-
tarafmdan haz1rlanmaya bajlanmijiir. si kararia1ttnlmt§ltr. 

Esnaf BankaSI, tasfiye haline konul- ;limdiye kadar miizakereleri Mosko-
dugu zaman 486,456 lira alacak ve vadaki fngiliz Sefiri Sir leeds ile Sovyet-
340,181 lira borda hesabmt kapatmt~ lerin Londra Sefiri Maiski idare ediyor
tu. a; senelik tasfiye miiddeti zarfmda du. Bundan sonra Strang dogrudan dog
e1has elindeki alacaklardan ancak 2000 ruya Sovyet Ba1vekili ve Hariciye Ko
lira tahsil edilebilmi1tir. Bel-.diye me- miseri Molotof'la miizakerede bulunacak
murlanmn bankaya olan borclan 83,000 tlr. Bu miizakerelere Fransa dahi yard1m 
liraya balig olmakta idi. Belediye bunu edecektir. 
tamamen tahsil etmij, fakat banka tasfi- l 

Malumdur ki ngilterenin Sovyetlerle 
Ye heyetine vermeden kendi alacagma 

b miizakerede bulunmasm1 ilk teklif eden 
mahsub etmi1tir. Halbuki bankanm irin-
ci 

51
mf borclularmdan biri de gene Be- F ransa olmu§tu. Miizakerelerin zorluk 

lediyedir. Mesela Belediyenin mahud siil kar§tsmda kaldtgmt goren Fransa arayt 
1irketi i1inden bankaya 7 455 lira bor- bulmaya ~ah1maya mecbur olmujtur. 
cu vardn. F akat bunun 1ahsi kefilleri Simdiye kadar miizakerelerin hakiki 
bulurunaktad1r. Gerek siit 1irketi, gerek mahiyeti maliim bulunmad1gmdan zor
sair borclardan dolay1 sab1k Vali ve Be- luklann hangi noktalardan ne1'et eltigi 
lediye Reisi Muhiddin Dstiindag da Es- pek anla§Ilmlyordu. Y almz Rmyanm 
naf Bankasma 15.000 lira borclu goriil- kom1ulan Estonya, Lotanya ve Finlandi
mektedir. yada kendileri isteseler de isteme•e1er de 

Banka tasfiye heyeti bu borcu Muhid- teminat verilmesinde israr edildig1 gizli 
din Dstiindagdan almak iizere dava a~- tutulmami§h. 
IDI§hr. Pravda gazetesi son niisha•mda Sov-
;:::;:.:;:.::.._ ______ A_D_L_/-:Y-:-:-:E:=D-=-:E:: yet hukumetinin lngiltereye ahiren yap-

hgt tekliflerin ayni zamanda yen: kanu-
Agucezadaki ti~ dava... nu esasi iizere te§kil edilen parlamento-

. nun da noktai nazama uygun olup as-
Kad•kiiy iskelesinde kanst Behiceyt 

tabanca kurjunile iildiirmckten Rifatm gari §Oraiti oldugunu kaydettikten sonra 
muhakemesine istanbul Agtrceza mah- bunlan !U suretle hulasa ediyor: 
kemesinde devam edilmi§tir. $ahid din- I. lngiltere, Fransa ve Sovyetler Bir
Jenilm~. muhakeme §ahid c;agLI"llmasma ligi arasmda itibari degil hakiki olarak 
kalmt§hr. Fatihte beraber ya§ad•l!t Bin- kar11hkh yard•m misakt akdedilecektir. 
nazt bt~akla oldiirmekten ibrahimin ve 2. lngiltere ile F ransanm teminat ver
Beyaz•dda arkada§t Hasan Hiiseyin U- dikleri Belc;ika, Tiirkiye, Lehistan, Ro
c;an c;akile oldiirmekten Ali Strmanm manya ile Yunanistana Sovyetler Birli
muhakemeleri de, §ahid ~agmlmak iize-
re ba§ka giinlere bLI"alulmt§tlr. iii de yard1m edecektir. 

Bahrekapl yangml tahkikab 3. lngiltere, Fransa ve Sovyctler Bir-
% ligi de Finlandiya, Estonya ve Letonya-

aon safhada ya bitarafhklanmn miitecavizler tarafm-

"Bali~ekatMa Hasan d'cposonaa'!\ ~~ • dan herhang1 ~e ilde ihlal ediltii8i zaman 
kan yangmm tahkikatt, son safhasma yard1m edeceklerdir. 
yakla§mi~ttr. Adliyece yangm yerinde Bu maddelerden en ziyade ::o:luga 
yaptlan kejiflerin tamamilc arkast aim- bais olan ikinci maddedir. <;emberlayn 
tru§ bulunmaktadtr. Mali muamclelcri 
tespit eden defterlerin tetkiki bitince, Finlandiya, Estonya ve Letonya hiiku
bu husustaki tahkikat bitirilmi~ ola - metleri herhangi devlet tarafmdan temi
caktlr, nat verilmesini istemediklerini resmen ln

Mahkum olanlar 
Kleantinin $~1iye giden bi.r tramvay 

arabast i~erisinde elli lirasmt ~arpmak
tan su~lu Htfzt, parayt Htfztdan alarak 
uzakla~mak suretile yardtmdan su~lu 
Re§ad, 1stanbul asliye diirdiincii ccza 
mahkemesinde muhakeme edilmi§ier, 
Hifzt bir ytl, Rejad altt ay hapse mah -
kum olmu§lardl>!". 

Belediye hizmetlerinde 
~ahtacaklar 

Fatma, Ay§e ile Yakub, dilenmekten 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke -
mesine getirilmi§lerdir. Fatma ile Ane 
yedijer giin, Yakub on giin miiddetle bo
gaz tokluguna Belediye hizmetlerinde 
~ah§tmlmaga mahkfun olmu§lardir. Ya
kub, eskiden Belediyede memur oldu • 
gunu, ac;tkta kaldtgtm, dilencilikle ge • 
~indigini siiylemi.§, dilendigini a~tk~a 
ikra.r etmi§tir. 

Ustahk kavgasi 
Tahtakalede oturan Yusufla Ziilfikar, 

oyun oynarken c ben send en ustay1m•, 
cyok, usta olan benim• diye kavga et -
mi§ler, Ziilfikar, Yusufu yaralami§tlr. 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke -
mesinde Ziilfikarm 19 lira 40 kuru~ para 
cezas1 iidemesi karar altma almmtjltr. 

giltereye bildirmi1 olduklarmt kaydederek 

bu hiiktunetlere zorla teminat verilemiye
cegini parlamentoda soylemi1tir. Bu Bal
llk hiikumetleri; istemedikleri hal de ken
dilerine teminat verilmesini bir nevi teca
viiz sayacaklanm bile anlatmi§Iardlr. 

Bu vaziyet kar§ISIDda Moskovada de
vam edecek miizakereler timdiden bir 
c;•kmaza ginni1 bulunuyor. Zalen lngiliz 
amele partisi ve Franstz matbuatm'n bir 
k!Smt Moskovaya Hariciye Nezareti §U· 

be teflerinden daha miihim bic adamm 
gonderilmesi icab eyledigini soyliyerek !i
kiyet etmektedir. 

Dail11 Express' e gore, Sovyetlerin ln
giliz - F ranSiz ittifakma girmesi iizerine 
]aponya dahi Alman - ltalyan ittifab
na dahil olacaknr. lngiliz liberallerinin 
ne1ir vaSitaSI dahi Balttk hiikumetlerinin 
mudafaasmt Sovyetlerin deruhte eyleme
sile bir harb macerasma at1lacagmdan 
Londrada endije edilmekte oldugunu 
yazmt§tiT. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

KOLTOR ISLER/ 
Cezalandirllan crocuk 

Maarif Vekaleti alakadarlara ~u ta -
mimi giinderml§tir: 

cTaksim orta okulunda iistiiste iki yt! 
stmfta kaldtgl !~in smav talimatnamest 
mucibince kendisine bir beige verJen 
ve aldtgt bu beige ile I§tk liscsinin ikinc1 
smlfma kaydolunan idrisin, 5 mayts tari
hinde bir polis memurunu dovmege te
§ebbiis ettigi ve bundan dolayt evrak•
mn Cumhuriyet Miiddeiumumiligine ve
rildiltl anlajtlmt§tlr. Mckteb !dares in in 
verecegi karar, mahkeme neticesine ta
lik edilmekle beraber bu ~ocugun kay1d 
i~in herhangi bir mektebe miiracaatinde 
kabul edilmemesi teblig olunur .• 

istanbul fotograf~tlan, diin saat 17 de Galatasaray konferans salonunda 
Faik Re~idin ba§kal:jllgmda bir toplantt yapm•~lard1r. Bu toplanttd.a bilhassa 
telif hakkt mevzuubahs olmu~ ve bu mesele iizerinde uzun konu~malar ya
ptlmt§br. Telif hakkmm giiz iiniinde tutularak astl ~ah~anm mutazarnr ol
mamast hususunda temennilerde bulunulmu~ ve yeni yaptlacak ne~riyat 
kanunda, bir ne~ir vas1tast telakki edilen fotograf~•hl!m bu dileginin Maarif 
VEkalctine arzedilmesi iizerinde mutabtk kalmm1~1Ir. Resim fotograf~tlarm 
i~timamx giistermektedir. 

Cumhuriyet 
Nllshas1 5 kurustur 

Abone e1eraiti l Tiirkiye 
Y ldn 

Senelik 1400 Kr. 
Alh ayhk 750 • 
o~ ayhk 400 • 
Bir aybk 150 • 

Harle 
lcin 

2700 Kr, 
1450 • 
800 • 
Yoktur 
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B It "" k fR\ iinkii Son Poatada Muhiddin 
anlasmast etraftnda 

arasmda 

I . ' lngiltere Hanedam Va~ington'da [Ba§makaleden devam] 

lerin te1kil ettikleri azimkar cephelerle 
nihayet makul salah vollannda inki,af 
edebilirse bu bile biitiin insanhk i<;in ha
kikaten biiyiik bir hizmet ve nimet te&kil 
edecektir. Aksi takdirde sulhun fili mii
dafaa ve mukavemetlerle muhafazasa i<;in 
Tiirkiyenin dahil oldugu sulh cephesi 
devletleri i<;inde kendi hissesine dii1ecek 
vazifeleri fedakarhklann azami derece
lerile ifa eylemesi bir zaruret olacagm
dan dost ve dii1man hi<;bir tarafm en 
ufak &iiphesi olmamak Iazaro gelecegini 
si:iylemege hacet bile yoktur. 

a I gIn a r a r I l.b:=V Birgen'in, §&hadetnamesizle-
ri miidafaa eden bll§makalesi, 

Kral ve Krali~e 
ziyafette samimi 

~erefine Ruzvelt'in verdigi 
dostluk nutuklart soylendi 

Va§ingt<ln 9 (a.a.) - !ngiliz hiikiim -
darlannm treni, ogleyin buraya ge1-
rn~tir. Cumhur Reisi ve Bn. Ruzvelt 
Kra! ve Krali~eyi bekleme salonunda 
kal'§llaml~1ardlr. Miiteak1ben alay, gayet 
biiyiik bir kalabahk arasmda Beyaz sa
raya dogru tevecciih etmi~tir. 

Bu arada hiikiim siiren deh§etli s!cak
lardan bir~ak kadmlar ba}'llml~lir. 
. Ruzvelt, Beyaz sarayda !ngiliz hiikiim
darlanna Amerika hiikiuneti erkim1m 
takdim etmi~tir. 

ingiliz sefiri Sir Lindsay da hiikiim -
darlara kordiplomatigi takdim etmi§tir. 

Ruzvelt'in nutku 
Va§ington 9 (a.a.) - Diin ak~am Cum

hur sara}'lnda verilen ak1am ziyafetinde 
Ruzvelt bir nutuk soyliyerek tngiliz tm
Paratarlu!!unu Amerikaya birle§tiren 
bag!an hahrlatm1~ ve iki memleketin 
tnedeniyete ve milletlerin se18.met ve 
refahma o1an hizmetlerini kaydeyle -
tni§tir. 

Ruzvelt: clki memleket arasmdaki an· 
laYI§m devam ederek gittik~e inki~af 
etmesini ve dostlu!!umuzun itilasm1 di
lerim. demi~tir. 

Bu nutka cevab veren tngiliz Krall, 
gordii!lii hararetli kabulden ~ok miite -
hassis ve miiteheyyi9 oldugunu kaydet
tikten sanra demi§tir ki: 

•- Endi§e ve lslirab anlan ya1ad1k. 
F'akat bunlar bize bu ziyaret vesilesini 
nekadar arzu ettigimizi anlatli.> 

Kral, iki kom§U alan Amerika ile Ka
nada arasmdaki dostluk baglanndan ve 
ingiltere ile tmparatorlugun Amerikaya 
kar11 olan samim! hiisnii niyetinden 
Cumhur Reisini temin eylemi§tir. 

Kral, Amerikanm terakki ve refahile 
iki memleket dastlugu hakkmdaki ka -
naatini teyid ederek sozlerini bitirmi§ • 
tir. 

da tngiliz kolonisini ve miiteakiben A
merikan ayan ve meb'usan azasm1 ka -
bul etmi§tir. 6gleyin, misafir hiikiim • 
dar1ar §erefine Cumhur Reisi Ruzvelt'in 
yatmda bir ziyafet verilmi§tir. 

Gazeteler, ingiliz hiikiimdar1anmn 
ziyaretinin biiyiik ehemmiyetini teba -
riiz ettirmektedirler. 

Selaretteki resmi kabul • 
Va§ington 9 (a.a.) - ingiltere biiyiik 

e19iligindeki resepsiyon pck samimi ol
mu§tUr. Bilhassa Krali~e. bah~eyi tek -
rar tekrar d<lla~arak biitiin kadm davet-
1ilerin hatmm sormus, Kral da bilhassa 
J. P. Morgan'la uzun bir gorii§me yap -
m1~tlr. 

Kral ve Krali~enin saat 20 de veril~n 
resmi ak~am z:yafeti i~in sefaretten ha
reketi de muvasa1att gibi parlak tezahii
rata vesile almu~tur. 

Hiikiimclarlar sergiyi ziyaret 
eclecekler 

Nevyork 9 (a.a.) - !ngiliz Kral ve 
Krali9esinin Nevyork sergisini ziyareti 
esnasmda iiniformall 13,282 polis memu
ru kordon te~kil edecektir. Polis, hususi 
tedbirler alm1~1ir. 

Diger taraftan Kral ve Krali~enin ge
~ecegi yo! iizerindeki baz1 noktalard3 
durmaga mezun 60 bin davetli mevcud
dur. Dedektifler. bomba bulunabilecek 
biitiin yerlerde, trlanda miifridleri §efi
nin evinde ve Krahn ge~ecegi biitiin 
noktalarda ara~tlrmalar yapml§lardlr. 

Kral ve Krali~e sergiden sonra Ko -
lombiya Universitesini ve sonra da 
Ruzvelt ailesinin ikametgah1m ziyaret 
edeceklerdir. 

Siya•i goriifme 
Va~ington 9 (a. a.) - Bu sebah gazete

cilere beyanatta bulunan Reisicumhur 
Ruzvelt, cPotomac. yatmda seyahat e-

/ngiliz hiikiimclarlari derken !ngiliz Krall ile enternasyonal 
Va~ingt<ln 9 (Hususi) - tngiliz Kra- vaziyet hakkmda gorii§ecegini ve ancak 

li~esi Elizabet bugiin Amerikamn kadm bu konu~mamn haberle~me ve hususi 
gazetecilerini kabul etmi§tir. Kral Cor~ mahiyette olacagm1 soylemi§tir. 
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$irketler hakktnda Almanyada feci bir 

miizakere ba,Iadt 

Bel~ika ile aramizdaki 
ticaret anla~masinin 
miizakereleri yapdd1 

Ankara 9 (a.a.) - Biiyiik Millet 
Vleclisi bugiin ~emseddin Giinaltaym 
ba1kanhgmda yapt1g1 toplanhda, katil 
su~undan idama mahkum baz1 e1hasa aid 
hiikiimlerin tasdik1 hakkmdaki mazbata
lan tasdik ehni1tir. 

Bundan sonra ruznamenin diger mad
delerine ge~ilmi1 ve bunlardan !stanbul 
elektrik, tramvay ve tune! idarelerinin 

te§kilat ve tesisatmm !stanbul Belediye· 
sine devri hakkmdaki kanun iizerinde ilk 
soz alan Ziyaeddin Karamiirselli, lstan· 

tayyare kazast 

Frankfurt civarmda 12 ev 
yandi, 3 ki~i oldii ve 

155 kisi de varaland1 . . 
Berlin 9 (a.a.) - Bir Alman asker! 

tayyaresi Frankfurt civannda kain 
Garnhausen'de bir evin iistiine dii§mii§· 
tiir. Tayyare ate~ a1ml~ ve miirettebab 
telef olmu~tur. Ate§, 12 eve sirayet et
mi§tir. Bu evde oturanlardan ii~ii ol -
mii~, 6 s1 agrr, 100 k:§i hafif surette ya
Tt\lanrru~tir. 

Bigada seylab! 

Ahsab 
' 

oldu, 
kopriiler harab 
bir ~ocuk oldii 

Mihver devletleri Tiirkiyenin sulh 
cephesine iltihakmdan memnun kalma
makta asia hakh degillerdir. Ortahg1 is
tila eden ve biitiin insanhga endi~elere dii
liiren emniyetsizlik i<;inde Tiirkiyenin Ia· 
mamen tedafiii mabiyetli emniyet tedbir· 
leri hesabma sulh cepbesine iltibaka en 
iptidai ve bununla beraber ba,ka bir ~k
li dii,iiniilemiyecek kadar kat'i bir zaru
retti. 

Saym Ba~vekil Cemberlayn'in sulba 
hizmet hususunda Tiirkiyeye istinad ve 
itimada tam yerinde olup bizim de barb 
kuvvetleri hergiin biitiin diinyamn hayre
tini mucib olacak ve<;hile miitemadiyen 
artmakta alan biiyiik !ngiliz devletine is· 
tinad ve itimadamaz i:iylece tam ve kat'i
dir. !ngilterenin yalmz Biiyiik Britanya
da biitiin bir hararetle takib ve temin et· 
mekte oldugu harb kuvvetleri bile kendi 
ba,ma hertiirlii takdirlerin iistiinde arhp 
yiikselen bir mabiyet arzehnekte olmasl· 
na ilaveten bu devletin yeni sulh dava
smda ba,hba,ma ikinci bir alem te,kil 
eden dominyonlarile de teyid ve takviye 
edilecegini herkes biliyor. Nibayet Fran
sanm dahi biiyiik bir kuvvet olarak sulh 
cephesi terazisini ag1r bashran askeri ve 
milli kudret ve 1evketini hesaba katmak 
lazamdar. Sovyetler Rusyasmm sulh cep
hesine arhk gecikmiyecek olan iltihaki 
bu cephenin hakikaten yenilmez kuvveti
ni ikmal ehnis olacakhr. 

Bunlardan baska olarak $imali Ame
rika Birlesik devletleri biiyiik cumhuri· 
yeti basta olarak cihan efkanumumiyesi
nin sulh cephesi tarafmda bulunmas1 ken
di ba1ma biiyiik bir kuvvettir. Bu 1artlar 
i<;inde mihver devletlerinin milletleri de 
dahil oljirak biitiin insanhgm biiyiik bir 
harb felaketinden ve nihayet medeniyetin 
}'lkilap yok cdilmesi afetinden kurtanla
bileceklerine 1imdiden muhakkak naza
rile bakmakta hata olmasa gerektir. 
En fena ihtimalle harbin online ge<;ileme
mis bir musibet halinde tahakkuku farz 
dahi edilse zaferin sulh cephesine mev'ud 
ve mukarrer oldugunda siiphe olunamaz. 

Malumdur ki Tiirk • !ngiliz cephesi 
bashca iki gayeyi istihdaf ehnektedir: 
Akdenizin emniyeti ve mevcud Balkan· 
lar nizammm mubafazasa. Biitiin ibtimal
ler gozoniine ahnarak bu iki gayenin kat
iyetle temin olunabilmesi herkesin kolay
hkla anlayacag1 bir hesab ve muvazene 
meselesidir. 

Mefruz veya muhtemel bir harbde 
denizlere hakimiyetin bellibash rolii oy
nayacagmda siiphe yoktur. 0 melruz ve 
muhtemel harbin karalara taalluk eden 
safhas1 ise icab elligi kadar uzun siire
cektir. Mihver devletlerinin surada veya 

Biga, 9 (Hususi muhabirimizden) - burada elde etmi1 olacaklan bm mahalli 
yesine, amme hizmetlerini goren bu mii- Diinkii siirekli ve §iddetli yagmurlar yii· ve mevzii muvaffakiyetler neticeyi temin 
esseseleri terk hususunda hiikumet~e ah- ziinden ~aylar ta§ml~hr. Sular, Kadaova- ehnekten uzak kaldak~a ve harb uzun sur· 
nan karann yerinde bulundugunu soyle- smda bi<;ilmi§ bulunan at ve mahsulleri. diik~e nihai zafer elbette sulhun ve sulh 
rni1 ve Belediyenin bunlardan temin ede- alap gotiirmii1tiir, Biga - Karabiga yolu cephesinin olacaktar. Asia istihfaf etme
cegi varidatla 1ehrin imanna ~ahsarken iizerindeki ahsab kopriileri tahrib etmistir. digimiz biitiin mii~kiilatma ragmen bu 
bir turist 1ehri haline getirilmesi <;ok ar· T oru ki:iyiinde bir <;ocuga yaldmm isabel o kadar a<;ak bir hesabdar ki onun nihayet 
zu edilen !stanbulda seyyahlar i~in me- etmi§, bi<;are yavru, olmii~tiir. vaSI! olacaga bu miispet akabet bugiinden 

bui hududlarmm ~ok geni1 olmas1 dola}'l· 
sile kendi gelirile halkm ve 1ehrin ihti
yaclanm karillayam1yan lstanbul Beledi-

deni vasata ve ihtiyaclann da temini et- d riyazi bir kat'iyetle a~ak ifade ve ilan 
rahnda temennilerde bulunmu§tur. Her Bele iyeden bir ki~i olunabilir. 0 kadar ki simdiki kans•k va-

F eridun Fikri (Bingo!), yalmz bu me- ~ehircilik kursunda ziyetin bu a~ak ve kat'i neticesi bile ken· 
seleye aid kanunun tasvibinden sonra Be- dilil(inden sulhu korumaga yetecektir sa· 
lediyenin bu ;1Ierden halkm istifadcsini ders gorecek nmz. Bunun ise mihver milletleri de da-

Ge~en 27 eylulde, Miinihten birka~ 
saat evvel, harbin patlak vermesine ramak 
kalma~ll. Baltak denizi gozciileri 111 man
zarayl gi:irdiiler: Aland ada! an civ~lln· 
da dolasan bir Alman filosu; Finlandi
yamn cenubu garbisinde goriilen ve keza 
Aland adalarma dogru ilerliyen miitead
did Sovyet harb gemisi; ayni Aland ada
larmm miidafaaSI i<;in alelacele sevkecli
len ve gemiye binmege ba§layan dart 
bin Finlandiya askeri. 

Harb zuhuru takdirinde, ilk deni7. mu
harebesi, Aland sara adalannm zapll i~in, 
herhalde Finlandiya sularmda, Botnic ki:ir 
fezi agzmda olacakh. 

Bu vakaa, Baltak meselesinin hakiki 
cepbesini gorebilmek hususunda, bize her 
hangi diplomasi edebiyatmdan daha faz
la yardam eder. 

Sahas1 1500 kilometre murabbama bul
mayan Aland sara adalan, bahk~a. deniz:i, 
ziraat~i, taKl ve ekserisi zarars1z insanlar 
olmak iizere takriben 3000 niifusluclur. 
BuraSI, Finlandiyanan en az soguk ve se
nede hie; olmazsa iic; ay kar altmda kal
mlyan yegane toprag1dar. Finlandiyahlar. 
!sve~lilerle aralarmda devam eden ~zun 
bir davadan sonra, buraya, 1921 de, Mil
letler Cemiyeti kararile aldalar. 0 tarihten 
beri Finlandiya ile !svec; arasmdaki miina
sebat daha ziyade diizeldiginden, bu iki 
memleket, Aland adalannm emniyette 
bulunmaSim, mii1terek emniyetl.ri i~in Iii 
zumlu addediyorlar. Ge<;en eylul aymda 
yap1lan tecriibe, onlan bu adalann tah
kimi zaruretine sevketmi1tir. Vaziyet boy
le devam ederken, biiyiik devletlerin dip
lomatik ihtilaflan araya kan~li: zira. A
land .$imali Avrupanm hakim twktala
rmdan birini te§kil etmektedir. 

Aland adalarmm sevkiilcey~i ehemmi
yeti, askerlik tarihi i~in yabanca degildir. 
Ezciimle, Napoleon'un bu mevki hakk.n
da ~yle bir sozii vardar: «Alanda ugra
madan Finlandiyay1 almak, kilidi hususi 
tertibath bir ~ekmeceyi anahtarSiz almaga 
benzer». 

Garb devletlerinin, diger Balhk devlet
feri meyanmda, Almanyaya askeri hah
ralarla merbut bulunan Finlandiyay~ da 
teminat vermeleri, ayni zamanda Sovytt 
Rusyay1 da, Aland adalannm hasmane 
hedeflere alet edilmesine kar§l ~t3ranti et
mek olur ki, bu da Moskova ic;in belli 
ba1h bir istifadedir. 

'1-¥-¥-

Mesele, Baltak miivazenesinin heyeti 
umumiyesini, Alman, Rus, Leh ve Bal
hk devletleri noktai nazanndan tetkak e
dince biiyiik bir vuzuh ahyor. 

Harb zuhuru takdirinde, Baltak deni
zi, garbden Sima! denizisine ve ~arktan 
R usyaya aglebi ihtimal kapanacakhr. 

Almanya, muhtac oldugu ia1e mevad
dana ve demir, bakar gibi zaruri madenleri 
1skandi~avy_a §imalinden ve Finlandiya
dan gellrtebalmek i<;in Botnie korfezine ve 
bu korfezin medhallerile mahrec!erini kon
laol etmek mecburiyetinde kalacakllr. Bu 
kontrol, Aland sara adalan iizerinde yapa
l~cak ve deniz nakliyah iizerinde bir bah
ri kontrol: demiryolu nakliyah iizerinde 
havai kontrol 1eklinde olacaktar. Alman
y~nm menfaati, kapah cepheyi, Aland . 
Fmlandiya sahilleri - Estonya hau1 iize
rinde, kabil oldu~u kadar sarka giitiir'l1e
gi icab ettirir. Bu cephe tedafiii olduiiu 
kadar taarruzi mahiyette olacak ve ora
dan, Leningrad ile simali Rusvamn Mur
mansk istikametinde demiryoiil. vaoaca
ga nakliyat hava taarruzlan tehdidi alll
na kolayca almabilecektir. 

Buna mukabil, kaoah cephe, ;\land a
dalarile Balhk devletlerini sarkta baraktaga 
takclirde vazivet Almanvanm alevhine ve 

temin cihetini birinci derecede gozoniin· Ankara 9 (Telefonla) _ Aded1eri b~~ hil olarak biitiin insanlaga yapllma& ala· 
de tuhnas1 Iazaro geldigini soylemi§ ve yiizii ge~en Tiirkiye be1ediyelerine ele- cak gayet serefli bir hizmet olaca!il mey- B 
elektrik fiatlannm da imkan nispetinde manlar yeti~tirmek i~in, her belediye dandadar. el~ika Ba~vekili harici 
ve halkm buna aid vaSitalardan daha t~kilah olan yerdeki memleket aha!'- ltte lngiliz - Tiirk anla,masl boy- • h 
geni§ istifade edebilmelerini temin eyli- sinden lise mezunu en az bir gencin An- le terefli bir hizmeti yerine getir· Siyaseti iza ediyor 
yecek surette indirilmesini istemis ve hii- karaya gonderilmesini ve burada a~t1a- mif olmak i!;in kurulmuttur. Tiirk Briiksel 9 (a.a.) - Ba§vekil Pierlot, 
kumetin Belediye hesabma. yaphgl bu cak Be1ediye kurslarma bir sene miid - efkan umumiyesi vaziyetin ehem- meb'usan meclisinde miihim bir nutuk 
devir ve feragdan balk miistefid olmah- detle devam etmelerini kararla§tlrml§· miyetile vazifelerin adeta kudsi o- i~ad. etmi~tir. Nutkunda Bel9ikamn Is • 

darK:·.:::~~~· heyeti umumiyesi iizerindeki lirKurs1arda ~chircilige, su Werine mii- lain mkaMhi!lel.ti~if'b?ylet idfrakd eyt:kif ~~~a~as~;:is~i:~r;:~~~:~nd~g•::;:~l,d~~~ 
t ll .k d 1 ·· t ·1 k b k 0 ara 1 1 .,e mm e ra m a • ruya tehdid edecek alan b1·r tecavu·· z vu-

bu miizakereyi miiteakib maddelere ge· ea I ers er gos efl ccc ve u urs3 b' k I J• b t'l k k 
d d I d pare 1r a e sa a e 1 e s1ms1 1 uu halinde Beldkanm silaha sanlaca-

~ilerek kanunun birinci miizakeresi ikmal evam e ecek gene ere ay a otuz lira I b I • > maa• verilecektir. Kursu ikmal edenlcr, top anm1f u unuyor. gm1 beyan etmi~ ve caskeri ittifak. for-
edilmi&tir. ' m ·-r- d miihendis ve mimarlann yamnda ~ah - Sulh yolunda <;ok yoruldugunu biiyiik u un en vazge<;en Bel~ikamn A vrupa 

Tiirkiye - Amerika ticaret anla•masi· 1 ve Af ·k d k. b .. t·· • h d ' ~arak staj yapacak1ar ve bu suretle be- •aygalarla takdir ettigimiz ngiliz Basve- rl ·a a 1 u uan u udlanm miida 
le Tiirkiye - Belrika arasmda imza edi- faa hususund·k· k ·1· 1 · · ' led'y I · ht ld • I I h ki.ll' Ma.ster remberlayn'1·n Tu··rk aazete- " 1 aranm 1 an ey ema~t:r. 
len ,·adei mu" cra'ma'n muahedesinin tasdik1- 1 e erm mu ac 0 ugu e em an ar a- "" ~ Ba•vekil Bel ·k b 1 ·1 I t Zlrlanml§ olacakhr. cilerine soyledil(i ~ok giizel ve k1ymetli ' • ~· anm eyne rna e 5 a-
na aid kanun layihalanmn da birinci mii- tiisii hakkmda bugiinkii vaziyete gore, 

k I Bursada bl'r baba evla"'. sozlere kar11 Turk efkanumumiyesinin t za ereleri yap1 mastar. A1manya, ngiltere ve Fransa tarafmdan vaziyeti biitiin ciddiyetile nasal kavra· 
Mecll·, gelecek toplantlslnl pazar•esl d d Belrikaya verilen garantilerin hirb:r 

• . Inl pencere en ath makta oldui(unu yukanki izahlarla ifade miitekabiliyete miistenid olmadlg"ml tas-
giinii yapacakllr. etmis olmaga bir vazife bildik. ·h 1 · t• 

Lord Port'iin yeni vazifesi Bursa 7 (Hususl) - Tahtakalede Ulu- ra cy em!~ lr. 
dag hamnda oturan k1r bek~isi Sadak. YUNUS NADI Pierlot, orduyu takviye etmek suret:le 

Londra, 9 ( a.a.) - Star gazetesinin k • diin, 14 ya§lanndaki oglu tsmeti fena isti lalini emniyette bulundurmak i~in 
yazdagma gore 1ngilterenin eski Roma ha1de dovmii~. sanra da hamn pencere- Balhk memleketleri kongresi memlcketi ~ah~maga davet etmi~tir. 
biiyiikel<;isi Lord Port harb zamamnda sind en a~aga atarak ag1r surette yaralan- Launas, 9 ( a.a.) - Litvanya Reisi- ~unking bombard1man edildi 
i~!eyecek olan «htihbaral>> nezaretine ta- masma scbcbiyet vermistir. Zavalli ~o- cumhuru Baltak memleketleri kongresini ~unking 9 (a. a.) - Bugiin 27 Japan 
Yin olunmustur. htihbarat Nazmna fev- cuk ha~taneye kaldmlmls, su~1u baba a~mlslar. Kongreye Litvanyah, Letanyah tayyaresi 1ehri bombardaman etmi~tir. !n
kalade salahiyetler verilmektedir. Lord hakkmda kanun! muame1enin ifasma vt F~tonyah 200 murahhas i1tirak etmek- sanca zayiat az.dar. (:in avc1 tayyareleri 
Port hazarhk mesaisine ballamlillf, l ba§lanml§lir, 1 tedir. · 1ki Japan tayyaresini dii§iirmii§liir. 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

Ruslann lehine tecelli eder. Bu takdirde, 
kapala cephe, Leningrada ve Murmansk 
demiryolunu tehlikeden kurta·ma§, Al
manyanm iale mevadd, ve $imal maden
leri tedariki isini biiyiik bir tehlikeye ika 
etmi~ olur. 

Bizzat Alman eksperleri «lskandinav 
madenleri olmasayda, Almanya 1918 se
nesine kadar dayanamazd1» demek sure
tile bu hakikati tasdik ve ilan etmi,lerdir. 

Diger taraftan, Balnktaki Cermen -
R us meselesi Karadeniz meselesine de 
bagladar. Almanyanm, Rusyaya cenubdan 
miiessir surette tehdid alhna alabilmesi j. 
<;in, ancak Rusyamn en hafif t~rafa olan, 
askeri ve Sinai seri nakliyat hususundaki 
nohan~ndan istifade etmesi, yani Rusya
YI aym zamanda !imalden de tehdid e~
~·~i lazamdar. Ciinkii, Rusya, r apan teh
dada karjiSanda. Sibirva istikametinde bir 
ii~iincii nakliye i~i ihdas etmek zaruretinde 
kalmas bulunuyor. 

Lehlilerin ve Balhk devletlerinin, bir 
Alman himayesi altana girmege, elbette 
hi~ niyetleri yoktur. Fa kat, Sovyet lnt' a
l~rmm topraklarana girmelerine, herhangi 
b1r kararla miisaade etmekten l:erktu!:lu· 
n da malumdur. Teklif edilen garantiyi 
kabul etmek suretile, kendi topraklanna, 
Almanlarla Ruslar i~in, muhtemel bi! 
barb sahasa olarak gostermi§ vaziyette go
riinmek de istemiyorlar. 

Lehlilerin psikolojik mahiyetteki tered
diidleri, N azilerin, Hitler • Pilsudski an
la§~asma ~eshetmek hususunda go•terdik
len aceleca ve kiistah beceriksizlilc neti
cesinde zail olmak istidadmdadar. Lehli
ler Sovyetler hakkanda biiyiik bir itimad
sazhk beslemekle beraber, Almanlann, 
Aland adalarile Estonya arasmda Balhk 
denizini kapamalan, kendilerini n'efes al
mak imkanmdan biisbiitiin mahrum •de
cegini ve bizzat tehdid altanda bulunan 
Romanyaya dogru daracak bir mahrece 
arza iftikar zaruretinde kalacaklarm• miid-
riktirler. . 

Buna mukabil, Balulc milletlerile !s
kandin~~alalarda, bitaraflak arzusu ~ok 
kuvvethdar. Bu arzuyu ve bitaraf kalan
larm, vaziyetlerine hakim olabileceklen 
zehabam onlarda uyandaran §ey, 1914 • 
I 918 hadisatmm yanla1 tefsir edilmi& ol
maSidar. Hakikatte, buna muvaffak ola
bilmeleri, ancak, baskalanm korkutacak 
kadar kuvvetli olmalan, yahud onlann l,j. 
tara flagmdan istifade edenlerin kuvvetile 
himaye edilmeleri sayesinde mi.imlciin
diir. 

bu mevzuda yazilip soylenebilecek 
biitiin fikirleri i~ine alan ve d1sartda 
hi~bir hakikat kokii b1ralmuyan en 
dogru ve en canb yaztlarmdan biriy
di, 

Yalntz mekteb §ahadetnamesini bir 
klymet ol~iiaii gibi kabul ettigi anla
ttlan yeni barem projesi Biiyiik Millet 
Mecliainde konu§ulmadan ev,•el. bii
tiin meb'ualanm1z1n bu makalevi o
kumu§ olmalarmt isterdim. Beni.;, bu 
miidafaayt hulasa ederken ona ilave 
edilecek, esaaa aid hi~bir soziim vok. 
.$ahadetnamenin her yerde, her za· 
man liyakatliyi liyakauizden ay1ran 
tam bir k1ymet ol~iiaii olmad~mt, o
lam1yacagm1 iapat eden her fikir dog
rudur; dogrudur, hatta fazladtr bile. 
Kiiltiire aid miitearifelerden biri iis
tiinde konu§mU§ oluruz. Fakat hiiku
met; resmi hayatta muvaffakiyetin 
albn anahtanm kazanmalan icin me· 
murlannda tahadetnameden bll§ka li
yakat aenedi aramamaga haztrlanmca, 
bu mevzuda en iptidai hakikatleri tek
rarlamak bir zaruret olur. 

Diplomamn kefaletinden mahrum 
laymetleri kabul etmemek, tecriibeyi, 
melekeyi, §&hsi arama, bulma, ogret· 
me, yaratma hamlelerini topyekun in
kar etmektir. Eger bir yiiksek me!.te· 
bin son a1mfmda kiiltiir '\Oe meleke 
tamam oluyona den kitablanndan 
~ka biitiin kitabla~l, laboratuvarlar1, 
ilah... ate§e verelim. Eger ihhsas o· 
rada bitmiyorsa diploma nasll tam bir 
liyakat hiicceti olur? 

Kiiltiiriin tarifine dahil bir miitea· 
rife vardtr ki §Udur: Bilmek kiihiir 
sahibi olmak degildir. Bol komiir sa· 
hibi olmak b&§ka, onu bir vapurun ka
zanmda yakarak denizleri &§mak biis
biitiin b&§ka bir i§. Mekteb Hk bilgi 
malzemelerini ve bunlan kullanmanm 
metodunu verir. Fakat bu ki:imiir!eri 
zekimn mekanizmas.nda kaloriye, a· 
tqe ve harekete kalbeden tahsiyet, 
mektebin d1§mda, mutlaka rhtmda, 
hayabn tam ortasinda tetekkiil eder. 
Diplomayt ktymet miyar1 aanmakla 
komiir faturasm1 bir geminin pli\m 
yerine koymak arasmda ne fark bu
luyorsunuz? 

Devleti birc;ok yaratici elemanlarin
dan mahrum edecegine hie;: tiiphemiz 
olmtya.n bir biiviik tarihi hatamn onii· 
ne gec;ilmesini biitiin millet vekil!erin· 
den. olanca tela.lmtzla isteriz. 

Heniiz bir ucunu gosterPbildigim 
bu mevzua tekrar gelmeyi den~yece· 
iim. 

PEYAMI SAFA 
T otaliterlerin gitgide daha fazla ~iir

~t~ar ma~iyet alan savletini durdurmak 
ac;m garb daplomasileri tarafmdan tasavvur -----
edilen sistem bir defa kabul edildi miydi 
Rusyamn, bizzat kendi menfaatleri v~ 
cografi vaziyeti icaba olan bu sistem da-

•---Yen i T o m a n r m r z.: 

hilindeki mevkiini isgal etmesi zarureti a-~ 
sikardar. 

Rus zekasmm, inkar kabul etmez me
ziyetlerile beraber, itidalden, miimkiinle '--
gayrimiimkiinii tam surette tefrik kabi
liye~inden, zamanm kaymetini ve hayal ;!e 

U~urumda Bir 
Gene K1z 
Yazan : SEVER BEDI 

I 
haktkat arasmdaki farki i:il~mek hassasm-
dan mabrumiyet gibi ayni derecede me~-
hur kusurlan da vardar. 

. ~ovyet ~u_sya, Berlin ve Romanin ken
diSme verdagt bu farsah bir daha a<la bu
lamaz. Bunu elden kac;ard1g1 takdirde 
kendisini ~izzat infirad tehlikesine alma; 
o~acaktar kl bunun akabeti de giin gibi a~i
kardar. 

Moskovanm ceddi olan Bizans da mu
azz~m. varhklara ve desise hazinelerine 
~a.habda. Fakat, haddinden fazla varl1klar 
l~m haddinden fa,Ja de'i'e ha,ineleri ... 

LUCIEN ROMIER 

Hitler Berlin el~imizle 
iki saat gorii~tii 

Berlin 9 (Hususi) - Devlet reisi Hit· 
ler bugiin Tiirkiye biiyiik el~isi Hamdi 

Bu bir a,k ve bu bir at;ltk ro
mamcltr. 

Diinyayt iclare eden en biiyiik 
iki kuvvet ara.mcla stkt$mr¥, bogu
lan ve t;trptnan bir gene ktz.tn ro
mant. 

G encligin en giizel riiyalarile ha
yattn en t;irkin zaruretleri arasmda 
biiyiiyen bir afk ve bir hayat mii
caclelesi, yeni milli romantmtzt bii
yiik heyecan sahnelerile dolcluru
yor. 

Arpag1 kabul etmi~tir. Miilakat iki saat lllt--------------J 
siir;:.:.~:· gazetelerinin ne,riyalt Pek yaktnda 

.Berliner Borsen Zeitung gazetesi baz! 
Turk gazetelerinin ne§riyatma cevab Cumhuriyet'te 
vererek. Almanyadaki Tiirk ta1ebesine 
kar§l gayridostane muamele yaplldl~l- • 
na dair verilen haberleri tekzib ederek, 
bu nevi ne§riyatm hi~bir ihtilaflar1 mev
cud alm1yan Tiirk ve Alman milletle~i
nin arasm1 a~mak maksadile tahrikat -
~1lar tarafmdan uydurulmakta oldu~unu 
tebariiz ettirmektedir. 

Thetis'in yiizdiiriilmeai 
Londra, 9 (a.a.} - Amiral Fraser 

matbuata yapllgl beyanatta Thetis deniz
alh gemisinin yiizdiiriilmesi i<;in yapalacak 

36 sahife i~inde e~siz bir nefaset vc 
rckabet edilmez bir olgun1uk1a ~1kan 

6 ncr S&YJsile biitiin Tiirk miinev-
yeni te~ebbiisiin ii<; haftadan evvel vuku ver1erinin yegiine mecmuas1 oldu-
bulam1yacagm1, ~iinkii geminin ~ok de- gunu ispat etmi~tir. Bugiin siz de 
rinde batmas olmaSI yiiziinden biiyiik mutlaka almtz, bekledif:iniz mcc-

mua o1dugunu anhvacak .. mz. 
mii§kiilat mevcud olduiiuqu si:iylemi1tir . ._ _____________ _, 
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Kedi diismanlart , ~=h=lk:=-~==·=· =====B=u=s= e \b 1. Babel'den 
j 

Agustos ay1 ba§mda ordu Erkaru harb I - Hayii, hay1r, ~ekerim I dedi, beni 
reisligi bizi Beyaz Rusyada Budiati~i'ye sessizce, ve bir tiirlii doyamad1g1m bii 
gonderdi. Harbin ba~ladigi zamanlarda hisle iiptii. 

iki ~op~ii kasabm ~ok 
sevdigi hayvamm zorla 

ahp gotiirmii,Ier! Alexander meydamnda y1lba~1 

RADYO 
gecesl• ( Bu aksamki program) 

Ttirl<lye Radyodl!ll.zyon Postalan 
DALGA UZUNLUQU 

1639 m. 183 KCll. 
Polonyahlar tarafmdan uptedilen bu ka- -Biti§ik odadaki telefon ~mg1Iag1 bizi a
sabayi, ~ok ge~meden tekrar almi§tik. y1Id1. Erkam harbiye reis muavini telefon 
Miifrezemiz sabaha kar11 kasabaya gir- ediyordu. 

~i1ti. B~n _ ise ora~ a ogleye ~ogru gelmJ§- - Karargah ka!k,yor, dedi, bunu da 
t1m. En IYI evler I§gal edJimJ§II; ban a •••- kumandan emrediyor 
cak mekteb mualliminin evi kalmi§Il. T kk . . · 

Sultanahmed birinci sulh ceza mahke
rnesi; dun sabah ~o~iilerin rasgele ve 
k1ya51ya kedi toplamalan yiiziinden ~~
kan bir hadisenin davasma bakm11 ve 
davayt karara baglarnt§tJr. 

Ba, rollerini Freybe ile Karl Raddatz'm temsil 
ettikleri bu film bir revii ,eklinde be,er hayabmn 

muhtelif safhalarm1 gostermektedir 

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

19,74 m. 15195 KCJJ. 
31,70 m. 94~ KCll. 

120 Kw, 
20 Kw. 
20 Kw. 

13,30, Program, 13,35 Tiirk mliziAI 1 -
Kernen~ takslmt. 2 - Neyzen Biirham.n _ 
Suzlnak ~arkl-Hayl! demdlr 3--AhrnM Ra
slmtn • Suzlnak ~arkt - ~I senlnle. 4 -
Lemlntn - Suzinak ~kl _ ~kmla yanrnak
tadtr canii t.en!rn. 5 - Suzlnak varkl • blr 
n!glhmla kaplld!Dl. 6 - Suzlnak saz se
mafsl. 14,00 Memleket saat ilyart, ajans ve 
rnet.eorotojl haberlerl. 14,10-15,30 Miiz!k <Ka 
r~tk ha!lt rniiztk - Pl.) 18,30 Program, 18,3'i 
Miiz!k (Ne~'ell pllklar) 18,45 Miiztk (Kil~ilk 
orke.stra _ ~f: Neclb ~klnJ 19,15 Tiirk mii
z!~l (Fa.s!l heyetl - CelaJ Tokse• ve Tahsm 
Karakllf), 20,00 Memleket saat ayari, ajans 
ve rneteoroloj! haberlerl. 20,10 Ne~'ell p!Ak
Iar. • R. 20,15 Ttirk mlizt~l (Se~Urni.J be•te, 
semal ve saz <SerleriJ. Nurl Halll Poyraz 
ve kilrne saz heyet! 20,50 Konu§ma (D!f po
llt!ka hldLseleriJ. 21,05 Tems!I <Zor nlklh -
Mot!er'den terciime) 22,00 Haftallk poota kU 
tw;u (Ecnebl dlllerde). 22,30 Mlizlk (Dans 
m!izlitl _ Pl.J 23,00 Son ajans haberter!. 
zlraat, esharn, tahv!!lt, kambtyo - nukud 
borsasi (flat>. 23,20 M!izlk (Cazband - pl.) 
23,55-24 Yarmk! program. 

D t.. 1 I "kl" 1. • I a em1 bJie unutarak ko1tum. Hay-
s u meyva ar a yu u 1mon agac an I h I d k I .. . 

t d k. 1 k d d .... 11 .. b' ih . van an a II ar an ~~ anyor ar, suvanler 

Muhakemenin cereyamndan anla§Jidi
gma gore, Eminonii kayrnakarnhgma bag
It ~o~iilerden Ali ile Cerna!, giinde mut
laka yirmi lane kedi bulup getirrnek ta
limatJDI almt§lar, bir ~op arabasile yola 
diiziilmii§ler, semt semt dola§tni§Iar, sa
hibli mi, sahibsiz mi ara§hrmadan bula
bildikleri kedileri arabaya doldunnu~lar

or asm a 1 a ~a o a a, nuzu u II II- b - k h 
k It kt t d B d k 

ag1rara ayvanlanm dort nala siiriiyor-
yar o u a o uruyor u. a§m a, ena- I d K . ... . . 

d k t" 1 · b 1 b- T I k ar 1. JSa hii zamanda ogrend1k k1, Po-
nn a dU! kuy el n ku lundan II Jro ·~P a- lonyahlar Sublin civannda cephemizi yar
SI var 1; u~1 sa a m a yer yer s1gara I 
kiilleri goriiniiyordu. Gozlerini knpJ§tlra- m't'k~r. I b' · · d k .h k 

k b I d 
• b' .. 1 a ay IT saat u;m e ararga 1 na -

ra , ana an ayama 1g1m II§eyler soy- . . . 
ledi. Elimi yiiziimii yJkayip iyice temiz- letmJ§.tJ: Uyanmt§ ola~ i?llyar biiyiik bir 
lendikten sonra karargaha gittim. az~b I~mde hareketlenmi yakmdan ~ .. kib 

G I · d" d..... O edtyordu. 

dtr. 
Araya araya <;:ar§tkapiya gelen iki a

darn, orada Omerin kasab diikkam eji
ginde uyuyan bir kediyi yakalamtjlar. a
rabanm kapag1 arastndan i~eriye firlat
rnJ§lardJr. Bu mada diikkanda mii§teri
lerle mejgul olan kasab Orner, kendi ke
disinin almd1gmm farktna varmi§; tela,! a 
diikkandan ~tk1p «o kedi sahiblidir, be
nimdir, verin» diye, itinala besledigi, te
miz ve giizel kedisini geriye istemi§hr. 
Buna kar~I ~o~iiler «biz emir ald1k, sa
hibli, sahibsiz kedi tammay1z, kedi ya
sakhr, kasab diikkamnda kedi olmaz I» 
diyerek, kedi sahibinin istegine aldm1 et
memi§, .arabayJ siiriip gitmege ba§lami§
lardJr. Orner, kedisini ~k sevdiginden, 
ISrarla yiirlimli1, ~o~iiler sozlerine kulak 
asmaymca da elini uzallni§, kapagl ara
lami§, kedisini ~ekip kurtanni§hr. Bu Sl· 

rada oteki kediler de kurtularak almd;k
lan yerlerin yolunu lutmu§lardJr. Bunun 
iizerine ~o~iiler hiddetle kasabtn iizerine 
yiiriiyiince, Orner, diikkana girmi§, ~op
~iiler de arlcastndan i~eriye ayak basm>§· 
lardtr. Diikkanda bir bogu1ma olmu§, bu 
strada kasabm elindeki sahrla ~i:i~iil•rin 
eli hafif~e ~izilmi§tir. Kasab Orner bun
dan dolayt takibata ugrarni§br. 

ece eym on ugum zaman, reu- T' k 
burg'lu bir kazak olan Mi,ka Surovtzev Itreyere : 
ban a vaziyeti anlatll: Evde niiziillii ve - Soyleyin I dedi, gene geleceksiniz 
Tomilin adh ihtiyardan ba1ka, bu ihti- degil mi? 
yarm k1zt Elizabet Alekseevna, bunun da Alekseevna geceliginin iistiine manto
be§ ya§mda oglu Mi1ka vard1. K1z Umu- sunu giyerek bizi ugurlamak i~in caddeye 
mi harbde §ehid dii§en bir zabitin kam1 kadar ~1ktJ. Giiriilmiyen bir tayyare gece 
imi§. Kadmm kibarhgmdan bahseden Su- iistiinden bir felaket gibi ge~ti. Tarlalar 
rovtzev begenecegi bir adamdan hi~bir arasmda, yol donemecine gelince, doniip 
§eyi esirgemiyecegini temin ediyordu. arkama bakt1m. Alekseevna'nm ense•in-

Surovtzev uzakla§tJ, ve arabanm e1ya- de elindeki lambamn titrek t§JgJnm panl
smi temizlemege ba§ladJ. Mekteb mual- tJSmt gordiim. 
liminin klZI da ona yard1m ediyordu. Mut- Dolu dizgin yiiz kilometre kadar yo! 
bakta iken Mi,ka, kadma cesaretimdcn, ald,ktan sonra, siivari kolordusuna yeti~
iyiligimden, daha ba§ka meziyetlerimden tik. Hayvan iistiinde uyuyorduk. Y olda 
bahsediyordu. Kadm dinledik~e o benden dii§iiyor, uyanmca elimizde tuttugumuz 
bahsetmek cesaretini arttJnyordu. dizginin ucunda tarlalarda siiriikleniyor-

Nihayet, kadma «geceniz hayiih ol- duk. 
sun!» diyecek yerde: Sonbahar, sonbaharla beraber de Ga-

- Nerede yahyorsun} Bizim yamm1- li~yanm sessiz ve ince yagmuru ba,lam 1~ 
za gel! dedi. b. T ~enki kilisesi civarmda ge-

Surovtzev kocaman kapta bir yumurta celeyin mola verdigimiz zaman, Budiati
tavaSI getirdi ve masamn iistiine koydu. ~i'den ancak dokuz fersah mesafede oldu
T am bu mada ev boguk mmlhlarla, agii gumuz bir tiirlii hatmma gelmed1. Bunu 
ve ihtiyath adtmlarla ~mlad1. Heniiz ye- bana Surovtzev hat~rlat!t. 
megimizi bitirmemi§tik ki, ihtiyarlar o- - Atlar ~ok yorgun! dedi, yoksa bir 
turdugumuz yere dogru geliyorlard1. Kii- hamlede oraya gitmek... 
~iik Mi1kanm yatag1, limon agaclan or- - Y orgun olmasalar da imkan yok. 
tasmdaki yemek odasma, biiyiik babanm (:UnkU yoklugumuz derhal anla§Ihr! de
koltugu yamna getirilmi1ti. Elizabet Alek- dim. 
~evna'nm namuc;unu koruma8a haztr o· 
Jan bunak evsahibleri, f1rhnadan korkmu§ 

kuzular gibi birbirlerine sokuldular, kapt
Y' kapad1ktan sonra, giiriiltU etmeden ka
gld oynamaga ba~ladllar. En kii~iik bir 
giiriiltiiye kulak kabartarak biitiin gece o
yunlanna devam ettiler. Halbuki, bu b
pmm arkasmda uyumama imkan yoktu. 

Ertesi sa bah Alekseevna 'Yl koridorda 
durdurarak: 

- Size soyliyeyim ki, ben fakiiltenin 
kurlanna devam ettim, dedim. 

Bu liizumsuz laf1 beklemedigi i~in biraz 
afallad1, kollan a§agJya dii§mii§ bir hal

de, hareketsiz kaldt. Arkasmda, viicudti
nii orten eski bir kap vard1. Islak, parlak 
ve irile§mi§ gozlerini hi~ ktrpmadan bana 
babyordu. 

iki giin i~inde dost olduk ve anladJm 
ki, iirkeklik, korku ve safdillik, bu zay1f 
ve haluk insanlan felce ugratmt§. Ak
§am, yirmi iki senelik kumral sakalh ge
neraller evimize geldiler. Sigara i~iyor, 
Alekseevna'nm hamladti!t bol ve ~ok gi
dah yemekleri yutuyor, talebe §ark.lan 
•oyliiyorduk. NiizUllii ihtiyar, koltugunda 
ileri dogru uzanarak, bizi biiyiik bir hazle 
dinliyordu. 

Aile meclisinde verdigimiz bir karara 
gore, zaferden sonra, Tomilin ailesi otur
mak iizere Moskovaya gidecek: ihtiyan 
rne§hur bir profesoriin miitemadi tedavi
sile iyi edecegiz, Alekseevna yiiksek mek
teblerden birinin derslerine devam ede
cek, kii~iik Mi<ka da evvelce annesinin o

kudugu mektebde talebe olacak. 
1stikbal tamamile bize aid goriiniiyor

du, hi~ kimse onu elimizden almaga ce
sare! edemezdi, harb saadetime del ice bir 
nevi hamhkt1. Y ap1lacak §eY yalmz te
ferrUat meselelerini miinaka1a etmekti. 
Geceler, ekseriya, bir mumun ba1mda ha
raretli miinaka•alarla ge<iyordu. Hayran 
bir hali olan Alekseevna hi~bir §ey soyle
meden bizi dinliyordu. Hayattmda hem 
bu kadar canh, hem bu kadar hiir, hem 
de bu kadar safdil in•an gormedim. 

Ak1am olunca, ~apkm Surovtzev, ar
kahgJ iyi kuma§tan yapiimt~ bir arabada, 
bizi tepeye dogru gotiiriirdii, bu tepede 
batan giine§ Goziorovski prenslerinin met
ruk malikanesini aydmlatnd1. Haliskan 
zay1f atlar beraber ko1uyorlar, sarmaj•k
larm kapladJgt duvarlar, gok iistiinde dan
telah ve zeberced knm11."' bir cizgi viicu
de getiriyorlardJ. Defne agaclan arasmda 
k~rmJZt meyvalar gizleniyor, ve bunlar a
ra•mdan rna mavi merdivenler goriinii
yordu. Bu mannra, bir zamanlar Polon
ya krallartnm ba amaklartm hirer hirer 
~1khklan bu merdi,·•nde artakalmt~ gii
zelliklerdi. Bir giin, bu merdivene otur
dum, Alekseevna'nm ba§mt kendime ~ek
tim. ve dudaklarmdan optiim. Y a vas~ a 
benden ayr1ldt, ayaga kalktJ, duvara da
yandJ. Hareket•iz bir hal de durdu. 

0 gece, herkes uyuyunca, odastna gir
dim, Kitab okuyordu. Masamn iistiine 
koydugu eli olmiij gibi idi. 

Gozlerini gi:iz!erime dikerek: 

*** 
Gene yola diiziildiik. Egerlerimizde he-

diyeler aSihydi: Bir §eker ekmegi, i~i 
kumral renk kiirkle kaph bir kaput, canh 
bir oglak.., Yo! 1Siak bir ormandan ge
~iyordu, giimii§ parlakhgmda bir yaldtz, 
riizgarla sallanan agac tepelerinde serse
ri serseri dola§Iyordu. Bir saatten az bir 
zamanda, merkezi k1sm1 yanm1~, piyade 
te~hiza!t ve un yiiklii beyaz kamyonlarla 
dolu kasabaya geldik. Ayagimt yere bas
madan tamd1g1m pencereye vurdum. 0-
damn i~ini beyaz bir bulut par~aSI dola§
tJ: Alekseevna 1ifonlu dante! elbiselerile 
ko§tu. S1cak ellerile elimi tultu, ve beni eve 
•oktu. Biiyiik odada, kmlmi§ limon agac
lan iistiinde ~ama§Irlar kuruyordu; tam
madJgim bir~ok adamlar, hastanede imi§
ler gibi, samanlar iistiinde yanyana yah
yorlardi. 

Ev, cenazeleri gommege memur cemi
yet tarafmdan i~gal edilmi§ti, ve T omilin 
ailesine oturacak bir tek oda kalmt!II. 

Alekseevna elimi kuvvetle stkarak: 

- Bizi ne zaman buradan ~Ikaracak
Sintz? diye sordu. 

fhtiyar uyand1. Mi,ka oglagJ kollan a
rasmda Slkarak sessiz sessiz giiliiyordu. 
Surovtzev ona dogru egilmi§, yo! panta
lonunun ceblerinden oyuncaklar, delinmi§ 
bozuk paralar ~1kanyordu. 

Ev, cemiyet tarafmdan istila edildigi 
i~in, ben ve Alekseevna, kt§m patateslcrin 
ve an kovanlanntn kondugu yere gittik. 
Gonziorovski prenslerinin jalosunda ba~la
yan busenin bizi hangi me§'um yola dogru 
siiriikledigini orada anlad1m ... 

Safaktan biraz evvel Surovtzev kap1ya 
vurdu. 

Alekseevna baki§Jni benden aytrarak: 
- Bizi ne zaman buradan ~Jkaracak

llniZ} dedi. 
Hi~ cevab vermeden ihtiyara da Alla

ha l'marladJk demek i~in ev taraftna dog
ru yiiriidiim. Surovtzev yolumu keserek: 

- Kaybedecek vaktimiz yok, dedi, 
hayvanlara atlay1p, yola o;;•kahm. 

Beni dJ§aTI dogru itti, a!Jm1 getirdi. A
I.kseevna soguk elini uzatll. Her zamanki 
gibi ba11 yukanda idi. 

Hayvanlar siir' a tie yo Ia diiziildiiler. 
Kararml§ dallar arasmdan ate§ gibi yakan 
bir giine1 yiikseliyordu. AtJmt siirdiim, ve 
donerek, Surovtzev' e bag1rd1m: 

- Biraz daha kalabilirdim. Benim 
raha!JmJ bozdun. 

Islak dallan aralayarak bana yakla§h 
ve: 

- Haytr, hay1rl dedi, ihtiyarla me!
gul olma<aydim daha erken haber vere
cektim. 1htiyar ~ok sabJrSJzlamyor, inli
yor, ~ok gevezelik ediyordu. Bir araltk ha
l' yana diijtii, yakla§hm: Bir de ne gO
reyim, ihtiyar olmii§tii. 

Yolumuz siiriilmii§ bir tarlaya dii§tii. 
Eger lizerinde dogruluo tshk calan Surovt
zev temiz havay1 cigerlerine doldurduktan 
sonra, gene eger iizerinde e~ildi, ve hayva
m dort nala siirmege ba,Iadt. 

Vaktinde ~eldik. Hazuol borusu h:nliz 

Okunan rapor 
Mahkemede okunan adliye hekimi ra

porunda ~o~iilerin ellerindeki ~izgilerin 
~hemmiyetsiz oldugu yazJhd~r. Ka,ab 
Orner, «ben kedileri severim, hem se
vimli, hem de faydah mahliiklardJC. Ke
dime ~ok iyi bakarken bu ~o~iiler ol
diirmek maksadile zorla ahnca dayana
madtm. Ben onlara vurmad1m. Onlar 
beni kovahyarak, diikkanuna girdiler, ii
zerime saldtrdJlar, elimdeki k1yma sah
nnm kenan ellerine rastlad1>> demi1tir. 

Hakim Re1id Nomer, ~ii~Uiere sor-
mu§tur: 

- Madernki meydanda ba§ka kedi 
yok, on dokuz giitiirseniz olmaz m1yd1? 

- Olmazdt, bize «her giin arabdyl 
dolduracak, yirmi kedi bulup getirecek
siniz» diye emir vardJ! 

E, yinni bir olursa? 
- Olmaz, emir her giin yirmidirl 
- Peki, haydi siz topladii!tmz ke-

dilerin sahibli oldugunu bilmiyormnuz, 
diyelim. Sahibi ~1kar da kedisini isters: 
gene vermez misiniz? 

- Vermeyiz, dinlemeyizl 

Hakim Re1id Norner, kasab Omerin, 
~o~iilerin ellerinin ~izilmesine sebeb ol
maktan on doguz lira odemesine, ancak 
buna ~op~iilerin hareketinin sebeb olma
smdan dolay1 bu miktarm on iki bu~uk 
liraya indirilerek azalttlmasma karar ver
digini bildirmi§tir. 

Tramvaydan diittii 
Vatman Muhlisin idaresindeki Yedi· 

kule - Sirkeci tramvay1, Etyemezden ge
~erken, io;;erideki yolculardan Hu!'§id, 
tramvay durmadan atlamak istemi.§ ve 
tehlikeli bir surette dii§erek ba§mdan 
yaralanrnl§tlr. 

Bir otobiis kazas1 daha 
$ofor Yusufun idaresinde ve Eyiib -

Keresteciler hathnda o;;ah§an otobiis, o 
civarda oturan Hiiseyin admda birine 
o;;arparak ba§mdan yaralanrnasma sebe
biyet vermi§tir. 

Bir k1z pencereden diittii 
Haydarda oturan Osman kiZI Meliha, 

diin sabah evin camm1 silcrken muvaze
nesini kaybederek bah~eye dii~rnii§, a
ya&Jndan yaralanrni§tt.r. 

Meliha, vak'aYl miiteakib Hasek! has
tanesinde tedavi altma almrnt~br. 

(..__A_S_K_E_R_Ll_K_l..:..~L_E_R_t_) 
Be~lkta1 A.skerllk ~ubeslnden: 
Bet!ktat A.skerltk tubeslnln eczacllar def· 

ter!n!n 151 Bliasmda kayidil eczac1 em~kll 
yiizba'' M. oitlu t.ma1IIn ak1bett ~ubece 
mechul oiduAundan ~ubeye miiracaatt llln 
olunur. 

ERTUGRULSAD!TEK 
$ehzadeba§J TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

TUZAK 
3 perde 

Okuyucu Aysel 

~ahyordu. Y ak1ct bir giinii miijdeleyen 
giine§ ortahg1 tSihyordu. 0 sabah miifre
zemiz eski Polonya kralhgt hududunu a1-
mt§tt, , 

<;eviren: 
M. ~ekib 

Operalar ve operetler 

21,05 Vlya.na: Bar14 giinU. 

gecesi • filminden bir sahne • Alexander meydanmda ydba~t 

Berlinden yazthyor: de 1iddetli olmasma ragmen hala mey • 
dan doludur. Vukuatm, facialann ardi 
araSJ kesilmiyor. Giine§ ~1kmc•ya kadar 
rejisor bize dUnyamn kiiciik bir niimunesi 
haline gelmi§ bu meydamn her ko§esini 
hirer hirer gezdiriyor. Ortahk tarnamen 
agmnca orada tekrar siikunet avdet edi
yor ve hayat normal §eklini ahyor .. 

22,05 MII~no: i. Mullnldl (OperetJ. 
Biiyiik konserler 

16,20 VBr§ova: Mozart ve salr bestek!rla• 
rm e.serleri. 

Ge~en giin ilk temsilinde hazJr bulun
dugum «Alexander meydanmda yJ!baii 
gecesi» filmi cidden orijinal bir mevzuu 
ihtiva etmektedir. Otedenberi yazd1g1 ro
manlarla §i:ihret bulmu1 olan muharrir 
Richard Schneider Edenko'nun rejisor· 
liikte de bu derece mahir oldugunu dog
rusu bilmiyordum. Edib sahne vazu bize 
Berlin gibi biiyiik bir tehrin me§hur sem
ti olan Alexander meydamndaki bir ge
celik hayall alarak be§er hayatmm muh
telif safhalanm tasvir etmege iizenrni1 ve 
pekala da muvaffak olmu§tur. 

Evet Alexander meydam Alman pn
yitahtmda bilhassa halk tabakastntn top
landJib bir merkezdir. Lokantalan, dan
singleri, orta stmfa mensub magazalart 
~ok me§hurdur. Zabtta kuvvetlerinin stkl 
kontrolu altmda bulunan bir yerdir. 
T ramvaylar, otobiisler bu geni1 meydant 
her an durmadan katettikleri gibi altm
dan da yeraltJ 1imendiferleri ge~mekte -
dir. Rejisi:ir mevzuunu kuvvetlendirmek 
i~in eserinin mekaninJ boyle rniihim bir 
yerde intihab ettigi gibi zamamm da yJ]
ba~J gecesine tesadiif ettirmi~tir. 

Bu tesadiif ona halkm evinin haricinde 
naSI! ya,adlgJDI, naSI! eglendiii;ini, nastl 
sevi1tigini, bazan nastl bir hie i~in oliime 
siiriiklendigini gostermek i~in giizel bir 
f1rsat vermi1tir. 0 gece i~in Alexander 
meydanmda bir de SJhhi imdad merkezi 
tesis olunmujlur. hte, o sthhi imdad mer
kezinde 31 birincikanun ak1ami muhte
lif ya1 ve karakterde bir~ok insanlar top
lamyorlar. Tabii ba§larmdan ge~en garib 
ve korkunc maceralar neticesi .. 

Mesela, intihara te§ebbiis etmi~ bir 
gene, aldahlmli bir koca, katil olmu1 bir 
sarho1 .. Sthhi imdad merkezinin 1efi gene 
doktor biitiin bu mustarib be§er kiitlesinin 
derdine ~are bulmaya cahllYOI .. Ciinkii 
kendisi de mustarib bir zavalhdJC. Ni,an
hSI onu terkedip kacmiiiJI. 

Gece gittik~e ilerliyor, saatler yekdi
gerini takib ediyor, riizgarm kuvvetli es
mesine, sogugun sade canh mahluklan 
degil, canmlan bile donduracak derece-

Filim arhk billni1tir. Seyirciler yerle
rini terkedip di!arJya ~IkmaktadJrlar. 

Aradan bir~ok saatler ge~tigi halde 
ben hala o filmin tesiri altmdayJm. Eger 
san'at eserinin insanda uyandJrmaSJ icab 
eden bedii heyecan bu ise, bu kordelaya 
san'at eseri diyebiliriz. Ba,rolleri oyna
yan artistler, bilhassa }utta Freybe, Karl 
Martele, Hans Richter temsilde ~ok mu
vaffak olrnu§lardJI. 

I Blr ikl sat:~r·la I 
* Douglas Fairbanks' m eski kam1 

Mary Pickford'la eski sinema arhsh 
Buddy Rogers bundan iki sene evvel ev

21,50 Briiksel I: Frans1z rnus1klsl, 
22,05 Liiksemburg: Beethoven ve salr bes. 

t<klrlarm eserlerl. 
22,05 Roma: Senfon!k kon.ser. 
22,05 Briiksei ll: Balet muslkl.sl (Masse-

net, Salnt-Saens, Plerne'nln eserler!. 
Solistlerin konserleri 
18,50 Kolonya: Plya.no konserl. 
18,50 Prag: Ba.har §arkJ.!ar1. 
20,35 Bresla.v: Eklencet! p.rktlar. 
20,35 Kopenhag: Izlanda rnus!k!sl. 
22,35 Stokholrn: Muhteuf tJavalar. 
23,25 Doy~Iandzender: Se~me par~alar. 

Nefuli sazlar orkellrast 
19,05 Doy~Iandzender: Se>me hava!ar. 
19,0~ Frankfurt: :;lanla b!rllkte nefesll saz-

Iar orkestra.s1. 
20,05 Danzig: Bando konserL 
Koro konseri 
16,35 Kolonya: MayiB ne glizel blr aydl 

(~arkJJ, 

19,3~ Hamburg: Halk ~arkllart. 
20,05 Leipzig: Hayat, ne glizel ~eyt (farkl)' 
21,35 Hamburg: Bach ve BeettJoven'den· 

pa~Iar. 

Dans murikileri 

lenmi§ler, fakat bir tiirlii balay1 seyaha- 20·35 Mtlnlb: Biiyiik dans orkestrUJ. 
tine ~1kma ya rnuva ffak ol am a m111 a rd1. :

23
::-·-

35
-:s-t_u':"ttga.,;__•t_:_M_uh_te_ll,;.,f ,;.h:•,;.v:,•I:.ar:.._.,......, 

Son defa Amerikadan Avrupaya hareket F k l...,d 
eden Normandie vapurile bu seyahati 

av a .. e o ngrey t 

yapmaya •1kan iki artist ilk defa olarak istanbul Avctlar ve AbcJ!ar birli~in-
• den: 

ingiltereye ~tkmt§lardJr. Yirmi giin i•inde ! • stanbul Avcuar ve AbcJ!ar birlli!f u-
tayyare ile Avrupamn rnuhtelif memle- mum! heyeti 16 haziran 1939 cuma giinii 
ketlerinde dola~acaklardJr. Buddy ~ok- ak~arn1 saat 18 de birlik rnerkezinde fev
tanberi beyaz perdede goriinrnemesine ka!Ade olarak toplanacakhr. 
ragmen, bu sene bir film ~evirecegini, Muhterem azamn, birligin mazhar ol
Mary Pickford da arhk film ~evirmiye- dugu biiyiik bir tevecciihten haberdar 
cegini, fakat ki§In yap1lmak iizere bir edileceklerinden, bu toplanhya beheme
film senaryosu haz1rlad1gmt soylemi1tir. hal gelmelerini saygtlanmizla dileriz. * Meksikanm biiyiik 1ehirlerinden bi- ( M E V L 1 D ) 
rinde Zakatepek sinema salonunda 800 -... ::--:--:--:--:---::-:---------" 
seyirci film seyrederken bir yangm ~tk- Ortakoy C. H. P. ve Flkaraperver ce
mJ~ ve salon 7 dakika i~inde kiil olmu§- miyeti ba~kam Riyaseti Cumhur daire 
tur. 70 ki1i olmii§, 150 ki1i yaralanmt§· miidiirlii~iinden emekli Mustafa Kara -
hr. Y almz 18 ki§i, ka~mak istiyen kala- kadmm ruhu i9in 11/6/939 pazar giinii 
baltgm ayaklan altmda ezilmi1tir. Cesed- ogle namazmdan sonra Ortakoy Mecidi
lerden ancak 28 i le§his edilebilmi,tir. ye carnii §erifinde Mevlidi $erif okuna
ltfaiye, yangtna ~ok ge~ gelrni§ ve bir- caktll'. Kendisini seven ve tamyan ar
taktm rnuhafaza kuvvetleri emir almad•k- kada§larile arzu eden zevatm te,.riflerl 

saygt ile rica olunur. 
lanm, yanlannda yangm sondiirme alet- E§i ve km 
Jeri bulunmadJgmi bahane ederek yangt- ~---------~:...:.:....::::::... 
mn sondiiriilmesine yard1m etmemi§lerdir. ( T E ~ E K K 0 R ) 

Gelecek .. .... . . 
filimlerden 

Sevgili ananuz Zeyneb Bagarun ce • 
nazesinde bizzat bulunan, tahriren tazl
yet eden akraba ve sevdiklerirnize ayn 
ayr1 te~ekkiire teessiiriimiiz mimi oldu
gundan gazetenizin tavassutunu d:leriz. 

sene gorecegimiZ 

Ba&rollerini Fred Astaire ve Ginger Rogers'in oynadlldan • Castle 
karde&lerin rnaceralart • kordelastndan bir sahne 

"LALE, 
Tatll lr;:ln haz1rlanan herkesl 

1 • SEVDA KAMPI' na davet ediyor. 
GINGER ROGERS • DOGULAS FAIRBANKS J, 

2 • AmerikanJD nilmune hapishanesindeki isyan 

CEHENNEM YOLU 
Frans1zca sllziU 

PAT O'BRIEN • ANN SHERIDAN - HUMPHREY BOGART 
a - HususT IIAve : Okyanusta batan Amerika Deniz 
Alii Gemlsi ve kurtar1lanlar ... Metro Jurnal'da 

Bunlarm hepsi bugun L A L E Sinemas1nda 
Saat 1 ve 2.30 da tenzilath balk matineleri ••••••• 

Evladlan: Aliye Bagana, Mahir Baga
n a, Abdullah Bagana, Galib Bagana 

CEMAL SAHtR 
Opereti 

15 hazi.randa yaz tern· 
sillerine ba~hyor 
!Ik eser (Bitirim) 

Yen! operet 
Sahlr Caz ve yeni kadro 

NJ:JTTJ:l 
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Seciye, san'at ve 
akidede tenakuzlar 

Mimari \'e edebiyattan ba,ka kiiltiir 
m1yan Amerikahlar, Avrupamn en 

yarata
giizel eserle
bilmi,Ierdir rini memleketlerine cezbetmesini 

Amerika dindard1r, hem de cok dindar I 
Va,ington, maya• 

Bu mektubumda Amerikadaki giizel 
san' atlan ve san' at telakkisini izah ede
cegim: 

Masif mimari. biiyiik miihendis i1idir. 
Amerikahlar zamanumzm en iistiin mi • 
marisini meydana getirdiler. Edebiyat, 
giizel san'atlann, niifuzu en kolay, kiit
lenin anlayJ§ma en yakm 1ubesidir. A
merikan yirminci am edebiyatJ Avrupa· 
nmkine muadil hatta baz1 cihetlerde fa
iktir. Heykeltra~hk, resim ve musiki eski ve 
incelmi1 bir an'anenin mahsuliidiir. Gii
zel san' atlarm en gii~ii ve hususi kiiltiirlii 
bir ziimrenin niifuz edebilecegi sahad!r. 

Amerika biiyiik heykeltra~. ressam ve 
musiki1inas yeti§tiremedi. Avrupa on be· 
§inci ve on altmc1 asularda. renk, 1~1k ve 
hathn en miitekamil devresini ya1arken 
Amerika daha yeni ke§folunmu§tu. On 
dokuzuncu asuda Von Gogh, Cezonne 
resme ink1lab fu>'as1m vururken Amerika 
seksen kath binalan in§aya ba,laml§h. 
Bayreuth' da Wagner allo§lamrken, bu
ras! zenci notalanm heceliyordu. 

Onun i>'in Amerika, daha yeni bir san· 
at vahdetidir. Belki bir am sonra Ame
rikan resim ve musikisinden bahsedebili

nz. 
Avrupada da boyle yeni kiiltiirler yok 

mu ~ Mesela kom§ulanmlz Romany a ve 
Bulgaristan. Biiyiik Rumen ressaml, 
Bulgar lwmponisti tanumyoruz. F akat 
beynelmilel olmu1 sahne ve roman mu • 
harrirleri az degildir. 

Mimari ve edebiyattan ba1ka biiyiik 
kiiltiir yaratam1yan Amerikahlar Avru • 
pamn bu sahadaki en giizel eserlerini 
memleketlerine cezbetmesini bildiler. 

Burada bir I...iszt, bir Ravel dogma • 
ffil§hr. F akat onlann en kusursuz eksze
kiisiiyonunu dinliyebilirsiniz. Avrupa o
peralarmm en kudretli orkestra idarecile· 
rini ve seslerini buraya ~agud1lar ve yer· 
le,tirdiler. Ben musikiden pek anlamam. 
F akat miitehasmlardan i1ittim. Burada 
Ravel Paris filarmonisinden daha iyi ~a
hnlyormu§. 

Amerikanm bu san' at zenginligine sa de 
servetile sahib oldugu dii1iincesi akla ge· 
lebilir. F akat ferdler gibi cemiyetlerin de 
servetlerini sarfetmesini bilmeleri husus! 
bir kiiltiir seviyesi if a de etmez mi} 

Sonradan gormii~ zengin A vrupah, 
Papa' dan asalet unvam satm ahrd1. Zen· 
gin Amerikah, Avrupamn san'atJDJ satm 
almagl kafi gordii. 

Me§hur zengin Vanderbilt servetinin 
miihim bir k1smlm kitaba hasretmi§ti. b
liimiinden evvel kiitiibhanesini Nevyork 
1ehrine vasiyet etti. Bu kiitiibhanede gi.ir
diigiim eski, yeni ve her sahaya aid ki· 
tablar hakkmda cildler yazilabilir. Av
rupamn milli kiitiibhanelerile kwas ede
biliriz. Bu, bir devletin, bir cemiyetin i0i 
degildir. T ek bir adam yapt1. 

Kiitiibhane dedim de hallmna geldi. 
Nevyork'un bir halk kiitiibhanesi vardlt. 
Fa kat halk kiitiibhanesi diyip ge~miye • 
lim. Hemen hemen Parisin Milli kiitiib
hanesi ayarmda... Tiirkiyeye aid bsm1 
merak ettim. Fi1leri kan§llrdJm. Divan 
edebiyall; Hamide kadar klasikler ka -
mil en mevcud... Edebiyall Cedideden 
sonra Tiirk edebiyall bombo1 bir >'01 gibi ... 
Fa kat birdenbire goziime bir isim ili1ti; 
tek bir isim: Zarif edib 1zzet Melih Be
yin Tezad, Leyla ve Sermedi. Hatta 
memleketimin edebiyah hakkmda bilme
digim bir noksam burada iamamlad1m. 
T ezad 191 7 de almancaya terciime o· 
1 unmu§; Sermed frans1zcaya. Sonra da 
Tiirk edebiyatJ beynelmilel degildir, de· 
riz. Yahya Kemal ve Necib Faz1l Klsa· 
kiiregin eserleri yoktu. 

'fo'lo'fo 

Ba1ka zengin bir adam; Frick namm
daki bir milyarder tabloya merak etmi§. 
On di.irdiincii am Alman, on be1inci am 
italy an, on alt.Jnc1 am Holanda, F ransa, 
italya ve ispanya ressamlanmn tablola
nm toplaml§. 0 da evini Nevyork ~bri
ne hediye etmi§. Simdi ismi Frick Miize
SJ ••• 

Bu miizeyi gezdim. Frick evini tabla
lara gore tanzim ve tefri1 etmi§. Mesela 
bir oda, duvarlan kamilen Holandah ve 
ispanyol iistadlanmn tablolan; mefru§at 

[•] Bundan evv•lkl mektublar 30 ntsan, 
2, 4, 7, 13, 16. 18, 21, 29, 30 mayJB ve 5 ha· 
z!ran taribl! niishalarmnzda ~lkmi§tJr. 

( Yazan: Cela.leddin Ezine ) 

da on a gore; yerinden sahn almml§ stil 
e§ya. Sade boyle bir odada ii~ Goya, be§ 
Von Dyk, alh Rembrandt sayd1m. 

Y amba§mda Onbe1inci Liii iislubu bir 
salon. Louvenciennes' deki §atosunun du· 
varian i>'in Madam Du Barry'nin ressam 
Fragonard'a tsmarladJgl §U me§hur <<A§· 
km ve gencligin 1iiri» serisi dekoratif tab
lolanm Frick oldugu gibi Fransadan sa-
1m alm11 ve gene oldugu gibi evine nak
letmi§. Hatta Madam Du Barry'nin 
Kralla sohbet ettigi divan da beraber. 

Ba1ka bir salon Madam De Pompa· 
dour'un ressam Fran~ois Boucher'ye 
Dreux §atosunu siislemek i~in Jsmarlad1g1 
gene dekoratif tablolarla miizeyyen. 
Kendi yaz1 odaSI, ag1r Alman iislubu; 
duvarlarda Franz Hals ve Holbein'in 
imzalan ..• 

Ufak bir dehlizden i~ avluya ~1k1hyor. 
Avlu Floransa stili; dehlizin duvarlan 
kamilen Floransa ve Padua mektebi. 
Ev sahibinin me§hur gece ziyafetlerini 
verdigi miidevver yemek odast (j~iincii 
fmparatorluk iislubu, duvarlarda ma ma 
Manet'ler, Corot'lar ... 

Borsada yiiz milyon dolarla oynadJk
tan ve fabrikasmda elli otomobili bir sa
atte imal ettikten sonra evini insan elinin 
~izdigi en giizel hatlarla siislemek, renk· 
!erie boyarnak; bir tek adamm san' attaki 
tenakuzu olmaktan ~ok ba1ka bir§eydir; 
ken dine tarih ve an' ane yapmak kudre· 
tidir. 

Amerika konserve ile karmm doyu • 
rur; etten, sebzeden, yemi§e kadar ... A
kide de teneke kutulara istif edilmi§ bir 
konservedir. 

On yedinci as1ida hicret eden kolon • 
!ann arasmda latince ve ibraniceye va
k1f, Oksford Oniversitesi mezunlan ol • 
dugu gibi, akideyi ~rm1ha germi§, Cal
vinisme miiridleri papazlar da vard1. Bi· 
rincileri Locke ve Rousseau' dan ~ok da· 
ha evvel i~timai mukavelenin esaslarm1 
kurmu§lardJ. ikincileri yersiz bir taassu
bun mii§evvikleri oldular. Metafizik diin
ya ile softa zihniyeti iki ZJd doktrin ola
rak kald1. F akat hal a ekseriyet Ameri
kamn ehlisalib muharebelerine yeti§eme· 
digine miiteessiftir. 

Pazar giinleri tiyatrolar kapahdJt. Ki
liseler dolup bo1amr. Radyoda erganun· 
lar ~alar. Otel odalannda telefon rehbe
rinin ve radyo makinesinin yanmda incil 
de vard1r. 

Amerika dindardJt; hem ~ok dindar. 
( 130) milyonun (65) milyonu munta -
zaman kiliseye devam eder. Bu niifusun 
yiizde ellisi demektir. Fa kat bu inam§I 
bizim imammtzla k1yas etmek dogru ol
maz. 

Sizi bilmiyorum; fakat herhalde be • 
nim inanc1m gibi degil... Ben mute kid 
miisliimamm. 

Amerikah daha din ink,Iabml ge~ir • 
medi. Zencinin putu, huistiyanm mabedi, 
Y ahudinin T evratl, fuzuli bir medeniye
tin kam~lladJgl sinirler, Amerikahya iman 
istikranm verdiremedi. Ona gore din, sor· 
gusuz bir inam§ degi], fakat T anny1 ara· 
mak ve ana kavu§mak isteyi§tir. Onun 
ir;in hergiin bir peygamber meydana Gl • 
kar; beyazdan. siyahiden, hatta kadm • 
dan bile ... 

Irk ve cinsiyet aynhg1 mezheblerin e§i· 
ginde birle§ti. Amerikamn uluhiyet vah
deti insanlanndadu. En miibrem ihtiya· 
cma kar§l ge]digi i~in, ii~ §ey bu mem
lekette gayet mebzuldiir: Ford otomo -
billeri, kokteyl kadehleri ve yeni yeni ta· 
rikatlerin peygamberleri. 

Protestan papazmm §arktaki propa • 
gandasm1 garib gormemeliyiz. 0, yerle§
mi! bir itikadm bayraktan degil, fakat 
yeni bir tasavvufun miimin kuludur. 

Bir vak'a anlatt.Jlar: Tennesee daglan
nm eteklerinde ya§ayanlar su katllmaml§ 
Amerikah olduklanm iddia ederler. Pro
testan papazmm gozii klpah miiridleri • 
dirler. Bir giin koyiin mektebinde mual
lim talebeye Darwin nazariyesini izaha 
kalkl§ml~: «<neil boyle soylemiyor. Biz 
topraktan yarahld1k; sen bize nas1l may
munun ahfad1 dersin ?» diye adamcaglZJ 
az daha lin>' ediyorlarml§. Burada mii
min; histerik bir di1i gibidir. Hazreti lsa, 

CUMRURlYET 

ikt1sadi hareketler 

Yumurtactbg.miZ 
Her§eyden evvel bir ziraat memleketi 

olan Tiirkiyede birinci derecede ehem • 
miyeti bulunan ve yurdun her tarafmda 
ziraatin tali bir ~ubesi olarak gelen kii • 
mes hayvanlan ve bunun harici ticareti· 
miz bak1mmdan gozoniinde tutmakhg1 • 
m1z lazun gelen k1smt, iizerinde durdu -
gumuz bir mevzudur. 

F ennl tavuk>'ulugun memleketimizde 
tarihi pek yeni ve ~ah§ma sahas1 pek dar
dJr. Bu yoldaki miinferid >'ah:;malar, 
931 senesi baharmda T aksim bahGesinde 
a~1lan T avuk~uluk sergisinin yarathgl te§· 
vik hareketile ba§laml§hr. Ankaradaki 
Tavuk>'uluk Enstitiisii de bundan ancak 
bir yll evvel ba§lami§h. Halen vaziyet bu 
vadide pek degi§mil degildir. Binaenaleyh 
yumurtaclhgliDJZJ gene eski 1eklile kabul 
etmek zaruretindeyiz. 

Diieyamn her tarafmda kiimes hay • 
vanlan yeti~tinnege geni1 yer verilmekte· 
dir. Elde muntazam istatistik bulunma
d!gmdan bugiin diinyada nekadar tavuk 
vard1r, bilmiyoruz. F akat Avrupada 
muntazam istatistii!i olan sekiz memleket 
Kanada ve ] aponyamn istatistiklerinden 
ogreniyoruz ki diinya tavuk mevcudii 
miitemadiyen ve siir'atle artmaktad1r. 
Ayni rnemleketlerin istatistikleri bize yu
murta istihsalatmm da yiikseldiil;ini gos
teriyor. 

Memleketimizde de birka~ YJI evveli
ne gelinciye kadar kiimes hayvam mev
cudii hakkmda bir rakam mevcud degil
di. 1927 de yap1lan bir tahrir te1ebbiisii 
iyi netice vennemi§ ve ancak 1933 ten 
sonra kiimes hayvanlan mevcudii haki -
kate en yakm §ekilde ogrenilmi§tir. 

Bugiin diinya kiimes hayvanc1hih ve 
yumurtac1hg1 eskiye nazaran GOk farkh 
bir vaziyettedir ve bugiin had bir rekabet 
havas1 i>'indedir. 

Yumurta ithalat~JSi memleketler kendi 
istihsalatlarile istihlaklerini kar§Jlamak 
iGin biitiin gayretlerile ~ah:;maktadular. 
Her memleketin tavuk nesill~rinin 1slah 
ve istihsalatm rawonalize edilmesi, tica
relin te,kilatlandmlmasl ve standardizes
yon i~in sarfettigi gayreti de bunun yaru
ba§mda zikretmeliyiz. Bu mii§kiil ~rait 
i~inde Tiirkiye, kendi i~ biinyesinde ve 
diinya piyasalarmda milli gelir kaynak
lanndan bjri olan yumurta ticaretini men
faatlerine en uygun bir duruma getirmek 
vaziyetindedir. 

Birkac y1l evvel memlekete yumurta
mn senevi 1,5 milyon lirahk bir gelir te· 
min ettigini gi.izoniinde tutarak 937 se • 
nesinin 965,049 lirabk ihracat.Jna muka
bil 938 senesinde bu ihracatm 797,858 
liraya ~Iki§IDI ~ok goremeyiz. Bu bir ar· 
tl§lan ziyade ayni haddi muhafazad1r. 
~al_d1 ki, vaziyet, bu i1i daha fazla ge
Clkhrmege miisaid goriiruniiyor. 

F. G. ............................................................ 
Meczub bir ktza tecavuz 

etmi§ler 
<;atalcada Asiye isminde meczub bir 

luzrn evine kimse bulunmadJgl strada 
Cerna] isminde bir §ShJS girerek luza te
cavliz etmi§tir. 

Cerna! i~eride iken §eriki cliriirnleri 
Ferhad, Hulusi de kapmrn oniinde bek· 
liyorlarmJ§. Hadise haber almml§ ve 
cumlest Adliyeye teslim edilrni§lerdir. 

bir sinema aktorii kadar modad1r. Bizde 
evv'elden Bekta,ilik, F ransada Lourdes 
1ehrine ii§iisen hac1lar, Hindli sihirbaz 
Amerikalmm pazar giinii giydiii;i din el
bisesinin yamnda modaSJ ger;mi1 redin • 
gotlar gibi kahr. Amerikah daha dininin 
objektif gorii1iinii bulamad1; Giinkii her 
yeni nebiden bir mucize bekliyor. Muci
zenin; imam aramakta degi], fa kat sade
ce inan!llakta oldugu anla§!lacagl giine 
kadar, Italyadaki milliyet fa§izmaSI gibi 
buraS! da iman fa§izmasmm armasmt ta
§lyacak ... Amerikah kendi benliginden 
korkuyor. Berzahm JSIJrabJ bu sebebden
dir. 

Son zamanlarda gene dramatiirj, E. 
Lavery'nin bir piyesini oynuyorlar. Yer 
bulmak kabil degi], tiyatro o kadar ka· 
labahk... Ciinkii tiradlar Amerikan ru· 
hunu oksi!yan melodram vecizelerile do
lu. Bugiiniin Amerikan akidesini yerinde 
temsil ettigi ir;in birkaGim not ettim. Bir 
rahib fen adamma §oyle hi tab ediyor: 
«lstJrabunl hal a anlamtyor musunuz? 
Kendimden OJynhp ben olmak istiyo • 
rum.» 

Bu benlik korkusunu fazla konfor ve 
saatte yiiz elli kilometre yapan Ford oto
mobili tevlid etti. Korku saglam biinyeye 
ruhun maraz1m a§llad1. Simdi peygam • 
berin mucizesini bekliyorlar. Berzahm IS· 

t1rabJ ba1ka bir§ey degildir. Bu ruhi ha
le! cok keyifli gecelerin sabahlanna ben
zer. Ne1' en in arkasmdan ince bir stzl 
kayar. Gayriihtiyari: «.Aman arkas1 na
SI! <;Ikacak ... » diye dii§iiniiriiz. 

fhtiyar ninelerimizin dedikleri gibi: 
«Cok giildiik; hayud1r in§allah Gocuk -
lar ... » 

C,eliileddin EZINE 

Biitiin gayret 
fotograflan 

hileye 

ve dikkatlere ra(men 
almtrken, herhangi 

ruhlarm 
bir 

tesadiif edilernemi,ti 
-----

Uzakc;a bir tarihte, birkac; a~1kgoziin, 
safdillerden ,ektikleri paralarla, seneler
ce ya§8IDalarmt temin eden ervah fotograf1 
mevzuu tekrar canland1. F akat, goriinii§e 
bak1hrsa, bu seferki fotograflar o nevi
den degil. 

Bu i§e ilk ba1hyan, beynelmilel meta
fizik enstitiisii direktorii Doktor Eugene 
Osty olmu§IU. Doktor Osty, !elevizyon· 
da kullarulan tipte bir elektrikli goz va· 
SJtasile, medyumlann etrafmda, havada 
dolatan gayrimaddi cevherleri zapletme
ye muvaffak oldu. Elektrikli goz denilen 
foto elektrik hiiceyre, bizim gozlerimize 
giiriinmiyen bu buhanmSI cisimleri gor· 
mii§ ve galvanometre filmi iistiine tespit 
etmi§ti. 

Seanslarmda herhangi bir hi!enin mev
cudiyet.i ispat edilemiyen, asnmiZin en 
methur medyumu Rudi Schneider, ruh
lan da vet ettigi zaman, birtalum giize 
goriinmez ellerin, oda ic;indeki e1yamn 
yerlerini degi,tirdikleri, vazonun ir;indeki 
>'ic;ek demetini ahp ortaya fJrlattlklan, 
hatta kag1ddan kay1k yapt1k!an goriil
mii§tii. Onun gibi, Doktor Osty de, ken· 
di idare ettigi bir seansta, odamn karan· 
hk bir ko1esinden, kiil rengi bir yuvarla
gm ~Jktigm1 ve on dart kilo agnhgmda 
bir masay1 sarshgml gi.irmii!, asi,tanlan
na da giistermi§tir. Lakin, biiyiik masraf
larla yap1lan iiltra viyole tesisahna rag· 
men, hi,bir fotograf ~ekmek miimkiin o
lamaml§h. 

Diger baz1 memleketlerde, salahiyettar 
baz1 miidekkikler, ervah fotograflan c;ek
mek hususunda Doktor Osty' den daha 
fazla muvaffak olmu§lardu. Gerc;i bun· 
!ann tecriibeleri, Doktor Osty gibi, ge
rek laboratuardaki yliksek sa!ahiyetine, 
gerek sozlerinin dogruluguna kayldSJZ, 
§artslz inamlmasJ icab eden §ahsiyetlerin e· 
seri sayllamazsa da, tecriibelerde hazlt 
bulunan ve neticeleri bizzat tetkikten ve 
muayeneden gec;iren §ayam hiirmet alim
lerin §ehadeti kar§ISmda, biisbiitiin inkar 
ve jliphe vadisine saplamp kalmak da 
dogru olamaz. 

Ervah fotograft, daha dogrusu «fev
kattabia fotograf» nedir? Cenevreli a lim 
Montandan, fotografc;1 medyum William 
Hope ismindeki lngilizin yapt.Jgt tecriibe
ler bahsinde, bu ciheti etrafh surette an
lahyor. 

'William Hope, tugla bir duvar oniin· 
de bir arkada§mlD resmini ,ekmi§ti. Plak 
banyo edildikten sonra, resmi ~ekilen a· 
damm yanmda, buhar halinde bir kadm 
1ekli goriildii. Bunun bir kadm oldugu 
sarahaten anla§Jhyor, yalmz, hrjtdan ba
kmca arkasmdaki duvar goriiliiyordu. 
Y ani 1effaf bir insan resmi idi. Resmin 
sahibi, bu kadm hayaline bakar bakmaz, 
bunun, senelerce evvel olen ktzkarde§i ol
dugunu tanunlj, biiyiik bir korkuya ka· 
pllml§tl. 

Hope, tecriibeyi tekrar edip, bu sefer 
de, gene 1effaf olmak 1artile bir c;ocuk 
resmi c;ekince i1i medyumluga ve ervah 
fotografc;1hgma dokmekte teredd!id etme
di. 

garibeler goriiliip durmaktadu. H 1tta ]a
pony ada, ~oziilmemi1 1erid halindeki ka
pah filmier iizerine bile «fevkattabia fo· 
tograf» c;ekildigi valr.idir ki, bu hadise, 
meseleyi biisbiitiin ic;inden ,,k,Jmaz bir ha
le sokuyor. 

«F evkattabia» adm1 ta§Iyan her foto
graf. Doktor Osty'nin laboratuar tecrii· 
beleri kadar diiriist ve William Hope'un 

inanmaktan ba1ka r;are olm1yan fotogra f. 
Ian kadar hakikate uygun mudur? Elbet
te haYJr. Hokkabazhga ve desiseye bu 

derece miisaid bir sahanm, erbab1 t~rafm
dan bo1 buakilacagma ihtimal verir mi
siniz ~ 

Siyah kadife bir perdeyi zemin «fond» 
olarak kullamp, fevkattabia gostermek is
tediginiz kimsenin resmini, bir p]agm iis· 

tiine pek hafif olarak ahn1z. Ayni plag1 
kullanarak, diger bir 1ahsm, ha Ita ayni 
§ahsm fotogra lim normal poz vermek su
retile c;ekiniz. Ervah fotografc;,hgile ge>'i· 
nen a,1kgiizlerin eseri kadar miikemmel 
bir eser elde etmi§ olursunuz. Hele, si· 

yah kadife perdeye bir delik del~r. bu 
delikten c•kan bir ba1 resmini c;ekerseniz, 
plakm iistiinde, havada dola1an bir ruh 
gostermek sur~tile, muvaffakiyetiniz kat
merli olur. 

Ervah fotograflan bahsi, ektoplazm 
denilen ve ruh 'ag1ran medyumlar tara
fmdan, seansta ham bulunanlara gi:isteri

len buhanms1 cisimle alakadar oldugu i· 
~in, bu ektoplazma dair yeni bir vak1a· 
y1 da kaydetmeden g""miyelim. 

Ektoplazm'1 elile tutanlar oldu. Hat• 
ta kestiler, par~alanndan ahp li1elere koy
dular. Sadef gibi parlak, canh, pmlt1h 
damlalar halinde muhafaza e!tiler. 

i§te, diyorlar ki, ispritizma seanslann· 
da ham bulunanlann, el. yiiz, viicud 
1eklinde giirdiikleri 1ey, bu ektoplazm 
cevheridi!' ve bu 1ekilleri hakikaten alit; 
oda i~indeki e§yayl oradan oraya nakle
den, sorulan suallere cevab veren ;nsan 
suretine biiriiniir. 

Hakikl bir insam, tiillere, ortiilere bii
riimek suretile elde edilen 1eklin, b<t ek· 
toplazrn'lann aldtklan heyulai, acib, cid

den favkattabia §ekillerden biisbiitii:J ba1· 
ka olu1u. gene erbabmm iddiasma gore, 
cisimle buhar aras1 bir cevher olan ekto-
plazm'm bu miitehavvil, kaygan, l.ata
mam varhgmdan ileri geliyor. 

F evka!tabia fotograftn mevcudiyetini, 
hakikiligini ispat sadedinde ileri siiriilen 
en kuvvetli teknik deli! budur. 

H. BILGIC 

F otogra£1 >'ekmesi ir;in, camm mutlaka 
kendisi tarafmdan tedarik edi!meSJ 1art 
degildi. Resmi c;ekilecek olan kimsenin 
verecegi camlar da ayni i1i gorebiliyor· 
du. Y aln1z, resmi >'ekmeden evvel, camm 
iistiinde ellerini §oyle bir gezdiriyor, ya
ni cam1 manyetize ediyordu. Hatta, ca· 
mm ar;1kta olmasma, yahud §asiye yap!§· 
hnlmi§ bulunmasma liizum yoktu. F ab
rikadan heniiz <;lkmt§, s1k1 s1klya kapah 
ve m iihiirl ii ku tula nn iistiinden elin i bir "-====---===~,_,...,._...""-..--=,. 
defa ge~irmesi, fotograf camlanmn, er
vah fotogra£1 ~ekmeye miisaid bale gel
mesine kafidi. 

Tabanca ile oynuyordu 
Ortakoyde oturan Bedri isminde bir 

gene, tabancasile oynarken, tabanea a-
Fizikc;iler. fotograf miitehass1slan, hok- te§ aim!§, c;1kan kur§un kendisine isabet 

kabazlar, hi~birisi Hope'un herhangi bir 
hilesini meydana c;•karmaya muvaffak o· 
lamadJ. Kendi camlanm kendileri !l;etiri
yorlar, iistiinii imzahyorlar. ~asiye kendi 
ellerile yerle§tiriyorlar, camm b~nyosuna 
nezaret ediyorlar, medyumun harekatmt 
en ufak teferriiatma kadar gi.iz hapsine 
ahyorlard1. Boyle oldugu halde, fotograf
<;I medyumun ufac1k bir desisesi goriil
medi. 

William Hope'un akillara dnrgunluk 
veren bu hiinerini, daha dogrusu l:m has
sasml, esasen hile ile izah etmeye imkan 
yoktu. Zira, c;ok uzaklardan 1ohretini iii
tip resim c;ektirmeye gelen oyle insanlar 
vard1 ki bu adam hi>'birisini tamm1yor, 
bOyle olmakla beraber, c;ektigi fotograf
lannda, yalmz onlann tamd1g1 kimselerin 
§effaf hayalini tespit ediyordu. 

Bugiin, muhtelif memleketlerde, ez· 
ciimle ] aponyada ve Amerikada, bu nevi 

etmi§ ve gene derhal olmii§tiir. Muayene 
ve tahkikatla hadisenin b1r kaza oidugu 
tespit edilmi§lir. 

Bir amele kibrit kutularm1 
yerle§tirirken ellerini yakti 
Sanyerde oturan ve kibrit fabrikasm

da ~all§an amele Hiiseyin, kasalara yer
le§tirdigi kibritlerin kazaen ate§ alma§l 
neticesinde el ve yiiziinden yaralan -
ffiJ§hr 

Y ab§brtrken ... 
Tiitiingiimriigiinde arabac1hk yapan 

16 ya§larmda Ibrahim, aynl yerde ha -
mallik yapan babasmm i§ten ~JkarJ!ma
sma rougher olarak kesedar Ali ile kav
ga etmi§tir. 

Hamal Mehmed adrnda biri, kavgaYJ 
yab§btmak istem~, fakat bu s1rada •a
lrunm ~ekmi§ bulunan ib.rahim, zavaUl
Y' bogriinden yaralamJ§Ilr. ibrahim ya
kalannu§br. 

I 
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Ba~langt~ ve son 
Yeni fizige gore, maddi kainahn sulb 

cevheri, miitemadiyen erimekte ve maddi 
olm1yan radyasyona inktlab etmektedir. 

Giine§in diinkii aguhg1, bugiinkii ag1rh· 
gmdan 360,000 milyon ton fazlad1r. A· 
radaki bu fark, 24 saat zarftnda mekan 

i>'inde, radyasyon 1eklinde inti1ar ehni1· 
tir. Dogrudan dogruya yap1lan mii§ahe
delere gore, bu radyasyon, zamanm so
nuna kadar inti§ar etmekte devam ede • 
cel<tir. 

Maddi varhi!m radyasyon §ekline ta• 
havviilii keyfiyeti, giine§e inhisar elmez. 
Ayni tahavviilii diger YJld•zlarda ve da
ha kii~iik mikyasta, arzda da goriiyoruz. 

Arzda Uraniyum gibi ag1r ve kan§lk 
atomlar daha basil alan kur1un ve Hel
yum atomlanna ink1lab etmekte ve bu 

esnada radyasyon ne§reylemektedir. Fa· 
kat giine1in aguhg1 giinde 360,000 mil· 
yon ton eksildigi halde aTZln ag1rhg1, 
giinde ancak 40 kilogram eksilir. Ciinkii, 
giine1 yiiziiniin siihuneti 6000 derece ka
dar oldugu halde arz yiiziiniin vasati sii· 
huneti 13 derece kadardu. 

Kainata kiil halinde bakanlar, bu a· 
meliyenin kapah bir devir olup olmad1 • 
gma, yani giine1 ve y1ldlzlardan eksilen 
maddenin diger bir yercle yeniden te§ek· 
kiil edip et.Jnedigini sormakta hakhd1rlar. 

Bir nehir kenannda durup akmi!YJ 
seyredenler, bu akmt.Jum nihayet denize 
v~_ya gole dokiildiigtinii, denizden veya 
~olden tebahhur eden suyun yagmur ha· 
lmde gene arza dondiigiinii bilirler. 

Acaba maddi kainat buna benzer dev· 
ri bir sist~rni takib ediyor mu, et.Jniyor 
mu} Yam maddi kainat bir tazeleme 
memba1 olan bir akmbya ml benziyor, 
yoksa memba1 tiikenen bir akmt.Jya llll? 

Bu meselelere cevab vermek i~in ter
mo dinamii!in birinci ve ikinci prensip)eri
ni gozden g""irmeJ. lazundu. 

Giinde aguhgmdan 360,000 milyon 
ton kaybeden giine§in bu i§ten anlam1 • 
yanlarca c;abucal> tiikenecegi zannedilir. 
Halbuki bugiin giine1in agtrlti!l. takriben 
2500 milyon roilyon milyon milyon ton
dur. Eger giio-e1 bu nispette kii~iilmekte 
devam ederse, ancak 3000 milyon mil • 
yon sene sonra saner. Kaldt ki, giine§ kii
~~~~_iik~e, ~-tdyasyon nispeti, yani giinliik 
kuc;ulme m1ktan da azahr. Ona gore, he
sab yiiriitenler giine1in tiikenmesi i~n ge· 
~ecek miiddeti 20,000 milyon milyon se
ne olarak tahmin et.Jniilerdir. 

Prol. Salih MURAD 

Y erli MaDar sergisi 
Sergi, 22 temmuzda buyiik 
merasimle halka a~dacak ve 

6 agustosta kapanacak 

11 inci yerli mallar sergisi komitesi 
diin ak§am Milli Sanayi Birligi reisi Dok: 
tor Halil Sezerin riyaseti altmda Bele· 

diye fktJsad miidiirii Saffet, mmtaka ti· 
caret miidiirii Cerna! Ziya, mmtaka ;ktJ· 
sad miidiirii Haluk Belsan, Ticaret 0-
dasJ umurni katibi Cevad Diizenli, Parti 
miimessili ve diger komite azalarlnm i1ti· 
rakile bir toplanh yapm11, serginin a~1h1 
tarihini tespit etmi§tir. 

11 inci yerli mallar sergisi 22 temmuz 
cumartesi giinii a~llacak ve 6 agustos 
pazar giinii ak§amt kapanacaktu. 

Sergiye miinhasnan unayi miiessese• 
lerinin imal ettikleri e§ya kabul edilecek
tir. E1ya te1hir edenler ya bizzat sana· 
yiciler veyahud resmi vekilleri olabilecek· 
tir. SahCJlar sergiye ahnm1yacakhr. 

Sergi sat11h ve satl§SIZ olarak iki k1s1m· 
dan miirekkeb olacaktu. ~imdiye kadar 
miiracaat eden firmalann ekserisi sal!§ 
yapm1yacaklanm bildirmi1lerdir. 

Y aralanan ihtiyar 
Y edikule - Sirkeci hathnda ~liyen 

vatman Alinin idaresindeki tramvay, 
1mrahor tramvay durak mahalli civa
rmda kaldmm kenanndan gitmekte olan 
55 ya§larmda bah~1van Seyfullaha ~arp· 
ffil§tlr. 

Seyfullahm sol aya~nm ba~ parma~! 
tramvay tekerlekleri altmda kaiml§ ve 
ba§J kaldmma ~arparak ag1r surette ya· 
.ralaODll§br. -··-Erzincanda yeni faaliyet 

Erzincan 9 (Hususi) - Erzinc3ft Va
lisi Fahri tizerin Malatyaya tayin edil· 
meSi iizerine, §erefine Ordu evinde 300 
ki§ilik bir ziyafet verilmi~tir. Ziyafette 
askeri iimera ile memleketin ileri gelen
leri bulunrnu§tur. Ayni giin zarfmda Er
zincana gelmi§ bulunan yeni Valimiz Os
man Nuri Tekeli de bu ziyafette haz1r 
bulunmu§tur. 

Y eni Vali, ilk i§ olarak §ehrin elektrJk 
ve i~me suyu i§ini halledecegini ve bir 
de memleket hastanesi yapmaga te§eh
biis edecegini vadetmi§tir. Ge~en YJl, 
yanda ka!mJ§ ve ikmal edilememi§ alan 
koy egitmen mekteblerinin de in§asma 
ba§lanml§br. 



• 
D UYDUNUZMU? 

, Sztn'i ihtiyarllk 
Holivud makyaj

ctlanndan biri, son 
zamanlarda ke§fet -
tigi muhim bir usul 
sayesinde §iihret ka
zanmt§. Rej isorler 
bu usulden fevkala
de memnunmu§lar; 
studyo sahibleri, 

1<Umpanyalar haydi haydi. 
Mesele §U: Makyajct, kadm veya er

kek, her hangi bir artisti kaqtsma otur
tuyor. Yi.iziinde, kur§unkalemden tutun 
da, bagltboyaya, hatta belki ocak isine 
kadar tiirlii tiirlii renkler gezdiriyor. 
Sonra, bu renklerin 9ehrede btrakllgt 
izleri, stmnt kimseye a9madtilt o me§
hur usulile, bir daha silinmez bir §ekil
de tespit ediyor. 

- !§te, diyor, sen, §U kadar sene sonra 
bpkt boyle bit ihtiyar olacaksm. 

<;eh.reye tespit edilen hatlarm silin -
memesi miiddetle mukayyed. Bir giin 
mi.i? U9 ay mt? Be§ sene mi? Nekadar 
isterseniz o kAdar muddet i9in ilitiyar 
oluyorsunuz. Ve bu miiddet zarfmda, 
degil su ve sabun, kezzab dahi o izleri 
silemiyor. 

Adamca!ltzm bir §ikayeti varsa, mii§
terisizlikmi§. Ha §unU bileydin! ihtiyar
lann genclerle 3§tk atttilt §U devirde 
duzgiin yiizlere 9izgi 9izecek sen mi 
kaldin? 

~ep kendinden 
Pariste bir dava 

gfuiiliiyor. 60 maz
nunu var. Altmi§l 
da elektrik htrstz:t. 
Nastl yapmt§larsa 
yapmt§lar, bu ele 
avuca stgmaz nes -
neyi B§trml§lar. 

Hayli mii§kiil mev
kideler dogrusu. A§trdtklart mal mey
danda yok ki, ~tkartp gostersinler de 
ci§te bizim - SOZ temsili - bogaZIIDtZ3 
gE9en elektrik bu kadar, fazla iddiayt 
reddederiz> desinler. 

Mes!lle orada degil, muhakemeden 
ziyade, mahkemenin arzettigi garabette. 

Salon, igne attlsa yere dii§miyecek 
kada.r dolu. Dinleyiciler yerinde, bir tek 
bo§ sandalye yok. Avukat!ar, kirni ken
di yerlerinde, kimi nereyi bo§ bulduysa 
ili~mi§. Celse aleni. Fakat bu aleniyet 
Jafta. <;iinkii, 65 maznunu, 60 avukatt, 7 
hakimi olan bu davada, dinleyici yer -
Jerini ki>milen maznunlar i~gal etmi~. 

<;:agmld1k9a oradan kalktp huzuru ha -
kimde ispati viicud ediyorlar. 

Adliye tarihinde, d inleyicisi ve maz
nunu ayni insanla.rdan miirekkeb, hem 
alenl, hem haii cereyan eden ilk muha
keme bu olsa gerek. 

Antalyada muz baglar1 

Antalya (Hususi) - Cenub memleket
lerimiz i9in biiyiik bir servet memba1 o
lan muz bah9eleri tslah edi!mektedir. 
Ziraat Vekaletinin yardtm ve ir§adlaril~ 
bah9ivanlara bodur Amerikan fidanlan 
ta vsiye olunmaktadtr. Gonderdigim re
sim, kesif yerli muz aga~larile dolu bir 
bah9eyi gostermektedir. 

Bir sporcunun feci oliimii 
!zmir (Hususi) - Edirne - Istanbul 

oisiklet musabakalarma i§tirak eden h
mir bisiklet~ilerinden !smail K~ar, bir 
kaza nPticesinde olmU§tiir. !smail, Bay
raklt yolu uzerinde Mahmud nammda 
bir gencin motosikletile yan§ yapmak 
isterken bir Manisa kamyonetile kaqt
la§mt§ ve kaza, bu strada olmu§tur. ts
mailin, motosiklete mi, kamyonete m i 
~arpltgt anla§tlamamt§ttr. Kaza tahki -
katma el konrnu§tur. !smail, yaralt ola
rak hastaneye kaldmlmi§ ve orada iii 
rnii§tiir. 

Hakemleri davet 
istanbul futbol ajanltgmdan: 
Futbol federasyonunun ehliyetname . 

lerini hamil bulunan hakem arkada§la
nn Middlesex - Fener ma~t biletlerin; 
almak uzere cuma giinii bolge biirosuna, 
cumartesi gunii saat 14 ten 17,30 a kadar 
Taksim stadyomunda futbol ajanhgma 
mliracaatleri rica olunu~. 
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LiMON CiCEKLERi 
Hasan Kolonyas1n1n 

Diin ~ehrimize gelen ingiliz futbolculumm Sirkeci garmda istikbalinden bir inhba 

Middlesex Wanderers . ingiliz futbolculan 
F ener ma~Inin hakemine d~n ~ehrimize gel~iler 

M1saf1r sporcular S1rke-

F enerbah~e kuliibiiniin lngiliz amator
lerile pazar giinii yapacag1 rna, miinase
betile, bu rna'' idare edecek hakem arka
da§la a~tk bir konu§uk yapmamn birka~ 
tiirlii faydaS! olacagl kanaatile bu yaz.yt 
yaztyorum: 

lngiliz milli tak1mmm son Avrupa tur
nesinde aldtgt neticeler ve bu ma,larm 
matbuata akseden tafsilatJ bir kere daha 
ispat etmi1 oluyor ki Ingilterede on ii~iin
cii astrdanberi oynanan cem'i sporlar ara
smda bugiinkii miikemmel 1ekline gircn 
futbolu, oynam§ tamm ve kaidelerini Av
rupahlar biraz ba1ka tiirlii ve yanlt1 an
lamt§lardlr. Be§ altt am evvel bir lngiliz 
Krali~esinin tsdar ettigi kanunu mahsus
la barbar ve vah§i bir oyun oldugu iddia
sile menedilen futbol bir zor oyunu. tam 
manasile bir miicadele sporudur. Kuru
lu§U ve moral baktmdan karakteri, azmi, 
sebatJ ve miicadeleyi kokle§tirmek "Ian 
lutbol bir zamanlaz ~ok sert ve kazah bir 
oyunmu§. Kaidelerde 70 - 80 •enedir ya
p!lan tadilat oyunu, moral evsafmt kaybet 
tirmeden miimkiin oldugu kadar kazastz 
ve tehlikesiz bir hale ifrag etmi§tir. Fa kat 
futbol hi~bir zaman ~arpmastz, 1iddetsiz 
ve alabildigine hlZ!m vermeden oynanmak 
i~in icad olunmu~ degildir. 

Avrupahlann bu oyunu nazikle§tirmek 
istemeleri. kaideler hiliifma bit taktm tef
sirlere sapmalan belki kendi hususiyetle
rine gore hissedilen ihtiyaclardan dog nu§ 
olabilir. 

F utbol kaidelerinin kaleciye topu elin
de tutarken (bir §iitii kurtarmak iizere to
pu yakalamakla me§gul iken degil) teh
likeli olmamak iizere nizami surette ~ar
p!labilecegini sarahaten bildirdigi halde, 
bilhassa orta Avrupa futbol allameleri bu
nu teamiilen menetmi~ bulunyorlar. Bu 
memnuiyet teknik baktmdan oyle bir me
sele te1kil ediyor ki, mesela lngiliz !)"U
hacimlerinden biri kaleye 1iit ~ekti mi; 
diger dart muhacimin de olanca siir' atle 
solugu hastm kalesi i~inde almalan ,ek
linde hesaba vurulunca, lngiliz oyun sis
temini berbad ediveriyor. Bu ~ekildeki 
sert, fakat her baktmdan nizami akmlar 
iistiiste ii~ be§ defa kesildi mi, ingiliz o
yuncusu sudan ~1kmt1 bal:ga doniiyor. 

Bundan ba1ka kaidelerin; Avrupa fut
bol tarzma terciimesile §oyle bir vaziy~t 
hast! oluyor: ingilizler fa vii! ve fena ha
reketleri ancak kasdi oldugu takdirde tec
ziye ediyor ve oyun teknigi ve oynam1 tar
zt icablanndan miitevellid hareketleri, ~id
detli ve tehlikeli de olsa cezalandtrrmyor
lar. Oyun icabt (fakat yalmz oyun icab:) 
olarak iki oyuncu kafa yanltrcasma bir
birile nizami ve kastdstz olarak ~arpl!trSa 
bunu ingiliz hakemleri kat'iyyen tecziye 
etmemektedirler. Buna mukabil kasdi ha
reketleri ve oyun icabt olmaks:zm hasma 
tehlikeli olabilecek hareketleri de - haS!m 
bundan miitessir olsun olmasm - derhal 
tecziye ediyorlar. 

Bu oyle bir anlayts ve gorii5 farktdtr ki 
oyunun biitiin inceliklerini, teknik ve tak
tik icablanm. mecburiyetlerini kavrama
mt' bir kimsenin kolayca hallediverecegj 
i1 degildir. ingilizler. sert oyunla kmct o
y~n arasmda bir tefrik yaptyorlar. Avru
pahlar ise sert ve canh oyunla ett kml
dtm tarzt oyun arasmda bocahyorlar. 

Bize futbol 1894 - 5 ytllarmda Moda
da sakin Ingilizlerden ge~ti. 0 tarihten 
Umumi Harbe tekaddiim eden senelere 
kadar oyunculanmlz hep Ingiliz tarzm
da temayiiz etmi1 oyunculardl. Umumi 
Harbden sonralan bizde maalesef bir Av
rupa tam diye bir§eyler tutturduk ve fut
bolumuz nihavet bu11iinkii ate§siz, can, 7, 

ve bir nevi miibarezei lisaniye 1eklini ald1. 
Ingiliz dostlanmtzla yapacagimlz ma~m 
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hakemi hangi arkada~sa, kendisine; se-
nelerce beraber ugra~ml§ oldugumuz bir olundu 
davada F enerbah~e • Middlesey Wan
deren ma~mt hakemlik tarihimizde bir 
doneme~ noktast bilerek teknik hatalan 
degil, kasdi ihlalleri tecziye etmekle ikti
fa etmesini tavsiye ederim. 

Ba§ta kaleci olmak iizere herhangi bir 
oyuncunun iizerine iki ayagmt yerdcn ke
serek st~ramak bir faviildiir amma, topu 
elinde tutarken kaleciye nizami olarak 
~arpmak hi~ de hatah degildir. 

Oyunu stk stk durdurmak da pek mo
dast ge~mi1 bir usuldiir. Cezay1 mustel
zim hareketlerde tsrardan ihtar alm•~ o
yunculan sahadan ~tkarmak ve meydanl, 
oyunu nizami ~ekilde oynamak azmini 
gosterenlere tahsis etmek, en kolay hal 
9aresidir. 

F enerbah~e - ingilizler ma~inin ha"ke
minden bir ricamtz da kasdi ve gayrikasdi 
hareketleri iyj aytrd ettikten sonra p•nal!t 
vermek hususunda son derece titiz dav
ranmasrdtr. Eski kaidelerde 9 uncu ve yeni 
kaidelerin 12 nci madd;sinde tasr ih olu
nan ve faviil telakki edilen dokuz tlirlii 
ihlalin penaltt sahasmda kasdi olarak ya
ptlmaSidtr ki bir penalttyl icab ettirir. Bu 
saha dahilinde de teknik hatalart tecziye 
~ok yanh§hr. Penaltt cezasmdarr maksad 
12 nci maddeyi kasden ihlal eden oyun
cunun tak.Jmmt - oyunda bir avantaj ka
zanmak ve hasmtm go! yapmaktan ah
koymak kasdinden dolayt) cezaland,r
makttr. T akdir hakkmt yanh~ istimal e
derek bir teknik hata dolaytsile ceza ver
mek kaideleri ve futbol hakemligini hi~ 
aalamamak demektir. Teknik bakimdan 
kaidelerin tatbikmda §U iki noktaya da 
son derece ehemmiyet vermek laz,mdtr: 

a) Ofsayd ve b) Avantaj kaideleri: 
Ofsaydda en miihim mesele birinci po

zisyondur. Bir oyuncu top vuruhrke~o of
sayd ise ofsayddtr. Yurulduktan sonra ile
ri fulamak hakktdtr ve ofsayd olo.m~z. 

Oyuna miiessir olmtyan, yani hasm>
nm serbest~e oyun oynamasma filen veya 
kavlen (kavlen tabirinden maksad bagu
maktan. tutun da burnunu ~ekmek, gozii
nii k1rpmaga kadar olan ve miiessiriy't 
ifade eden her tiirlii hareketlere ,amilciir) 
miidahale etmiyen oyuncuyu ofsayd ad
detmek yanh§t!t. 

Avantaj meselesine gelince, bir ha,mm 
yapacagt kasdi hatalardan miitessir olmt
yarak topu alarak ilerliyen ve oyunun ce
reyant iizerinde bilfiil bir avantaj temin 
etmi§ oyuncuyu (hasmt tecziye kasdile) 
yolundan ahkoymak futbolda hakem i~in 
affolmtyacak bir hatadu. ~ok defa gor
diigiimiiz gibi topu alarak hasmt ii~ be§ 
metre a§hktan ve oyun iizerinde bariz bir 
avantaj temin ettikten sonra ~alman dii
diik ,ok yersiz, gerek oyunculan. grrekse 
seyircileri sinirlendirir mahiyettedir. Bun
larm haricinde oyunu en ince teferriiutma 
kadar merdlige ve centilmenlige uygun 
tarzda idare etmek de biitiin hakemleri
mizin miinaka~a gotiirmez borcudur. 

Bize dogrudan dogruya ingilizlcrden 
ge~en futbol-u gerek kaideler, gerekse tek
nik ve taktik baktmdan ingiliz sistemine 
gore idare eder ve oynarsak futbolda en 
dogru hareket etmi§ oluruz. iki milletin 
de milli temayiil ve karakteristigi. sertlik, 
canhhk ve hlZlnt alabildigine azim ve se
batla ( centilmenlik hududlanm daima 
gozoniinde tutmak §artile) verebilmege 
miisaiddir. 

F utboliin dejenere bir spor halini al
masma bundan boyle hakemlerimiz!e fut
bol idarecilerimiz elele vererek ~ahplar
sa mesele ~ok ktsa bir zamanda hallah· 
bilir. 

NOZHET ABBAS 

Deniz klftbii 
Heyeti umumiyesi riyasetinden: 

F enerbah~e kuliibiiniin 31 inci ytldO
niimii miinasebetile §ehrimize davet edi
len lngiliz amator Middlesex Wanderers 
futbol takum diin sabah 0ehrimize gel -
mi§tir. .. .4/6/939 pazar giinu toplanan heyeti umumiye celsenin 11/6/939 

gunL! saat 10,30 da devamma ve yeni nizamnameye gore intihabat 
pazar 
yaptl-

Sabahm yedisinden itibaren, Ingiliz a- masma karar verild.igi bildirilir. 
matorlerini kar1tlamak iizere Sirkeci is- -=----::::::.=_:_::.:..:.=~-==~::._ ________________ _ 
tasyonu tamnmt• sporculanmtz ve bir~ok Orman Koruma Genel Komutanhg1ndan : 
da spor merakhlarile dolmu~tu. . <;>rman Koruma Gene! Komutanltgmm istanbulda Zeytinburnundaki ta-

Kuk dakika rotar yapan tren saat se- ltmgaht ihtiyact i~;in a~agtda cins ve miktan yaz1h dokuz kalem erzak hiza-
kizde Sirkeciye geldigi zaman istasyon lannda gosterilen gi.in ve saatte Ankarada Yeni~ehirde Yiiksel caddesi ba~mda 
hmcahm~ misafirleri karotlamak iizere Orman Koruma Gene! Komutanltk binasmdaki Satmalma Komisyonu tara-
gelen merakhlardan adtm attlmaz hale fmdan pazarltkla satm altnacaktu. !steklilerin pazarltk gun ve saatinde 

gdmi0ti. 

istanbul mmtakasmm hamlaml§ ol -
dugu giizel bir buket, misafir taktmm ka
file reisine verildi ve misafirler hususi bir 
motorle Sirkeciden, Modaya gotliriildii-
l8r. · 

lngilizler seyahati pek ne§' eli ge~!rmi§ 
olacaklar ki Sirkeciden kalkan motor, 
Modaya yana§tnctya kadar muhtelif ~ar
ktlar soyliyerek, ortaltgt ne0' eye bogdu
lar. 

Moda Deniz kuliibiinde hamlanan 
sabah kahvalttstm miiteaktb bir miiddet I 
istirahat eden futbolcular, ogleden evvell 
kuk be1 dakika siiren bir antrenman yap-~ 
ttlar. 

Ko§u ve jimnastigi miiteaktb futbol 
oymyan lngilizlerde nazan dikkati cel
beden nokta, topa fevkalade giizel vu -
ru§landtr. Uzaktan ve yakmdan, her iki 

ayakla yerden olmak §artile miikemmel 
~lit <;ekiyorlar. Yiicud yaptlarma, topa 
<;tkt$ ve vuru§lanna bakt!trsa oyun tarz -
Ian sert olacakttr. 

Beraberlerinde getirdikleri koyun mas
kotlanm taktm kaptanlan kaleci Eric 
hi~bir yerde elinden b1rakmtyor. Bu mas
kotu otuz senedenberi her gittikleri yere 
ta§tyorlarmt§. 

Kafile reisi H. G. Alaway'dan ba0ka, 
Mears ve Camper namtnda iki reisle ida
reci F one ve taktmm meneceri F. Ship
way tak•mla beraber bulunmaktadir. 

Evning Standard gazetesinin spor mu
harriri Mister Wilson T agg da kafile ile 
beraber gelmi~tir. Bu zat. kafilenin bii
tiin seyahetini filme almaktadtr. 

Kafile reisi Mister Alaway bize se -
yahati ve taktmt hakkmda §unlan soyle
di: 

teminatlarile birlikte Komisyonda bulunmalan. c 2159 • ( 4022) 

Erzaktu cinsi Miktart ihale gun ve saati 
Muvakkat teminat 

miktan 

Zeytin yagt 1400 
Lira K. 

12/6/939 Saat 14 52 50 
> • 14 180 00 
• • 11 67 50 
• • 11 150 00 

13/6/939 ~ 15 90 00 
> > 14) 
• • 14) 157 50 
> > 10 67 50 
• • 10 63 00 

Sabun 7500 
Beyaz peynir 2000 
Zeytin tanesi 8000 
Kuru uziim 6000 
Makarna 8000 
:;lehriye 2000 
Ktrmtzt mercimek 6000 
Nohud 7000 , -

Yaz Tatilinde : C ocuklar1n1z1 
BERLiTZ LiSAN DE RSANESiNE 

Gonderiniz. 
Frans1zca - lnglllzce - Almanca 

Tatil Miiddetince Yalmz 7,50 Lira 
Beyoglu lstlklal caddesl 294 

Karacabey Haras1 Miidiirltigiinden: 
Muessesemiz merkezinde ( 15404 ) lira ( 88 ) kuru~ ke~if bedelli bekar 

pansiyon binast in~ast kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. Eksiltme 
26 haziran 939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Bursa Baytar 
Mudlirli.igu binasmda yapilacaktir. 

Muvakkat teminat ( 1155 ) lira ( 37) kurU!;tur. 
Bu i<e aid mali ve fennl ~artname, mukavele ve planlar bila bedel 

Hara muhasebesinden verilir. 
Taliblerin eksiltmeden sekiz giin evvel tarihle Bursa Naftasmdan bu 

i" i~in alacaklan ehliyet vesika, teminat ve diger evraklarile birlikte saat 
on di:irde kadar 2490 numarah kanunun hlikumleri dahilind.e teklif mek
tublarmt Bursa Baytar Miidurlligiinde iQtima edecek Komisyona tevdi et. 
meleri. ~ar\name ve diger evrak1 gormek istiyenlerin Hara Muhasebesine 
miiracaatleri. ( 3986 ) 

Deniz banyolan mevsiminin fevkaladeligi,.. 

df~~ 
(Jrtfub 

«- Fenerbah~enin 31 inci y,Jdonii - Her vUcude uygun ve yakupan 
mii, bizim ellinci seyahatimize tesadiif et- MAYO Beyoglunda BAKER 
mi1tir. Tiirkiyeye geldigimizden dolayt magazalarmda sahhr. 
son deree<: memnunuz. Balkanlara ilk ••••••••~~!~••••••••..ilil--iiiiiiiii.l ______ _. 
seyahati istanbula yapmt§ olduk. Yolcu- £ j' g• I" • B k I d 
lugumuz iyi 8e~mekle beraber, hi~bir yer- rzurum mar Ir 1g1 a, an 1g1n an: 
de yagmurdan kurtulamad1k. Memleke- E rzurumda ba~larulm1~ olan sinema binasmm ikmali in~aatmm altmt~ 
tinizde herhalde ~ok giizel vakit ge~irmi~ be~ bin lirahk ktsmt vahidi fiat uzerinden kapalt zarf usulile eksiltmiye 
olacagtz. T aktmda be~i ingiliz, ikisi konulmu~tur. Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi giinii saat on be~tc Er-
Gal'li olrnak iizere yedi beynelmilel o- zurum Belediye Baokanhk odasmda te~ekkiil ed.en imar Birligi Komisyo-
yuncu vardtr. nunda yaptlacakttr. tstekhler teklif mektublanm ve Ticaret Odast vesika 

ve dort bin be~ yuz liraltk muvakkat teminat mektub veya makbuzlan ve 
Kaleci, iki miidafi ve muavin hatt: ta- Naf1a Vckaietinden 1939 takvim ytlma mahsus muteahhidlik vesikalarile 

ktmm en kuvvetli taraf1d1r. Saga~tk ve birlikte ihale gunu saat 14 de kadar imar Birligi Komisyonu Ba~kanltgma 
soli~ hiicum hattmm en saglam oyuncu - vermeleri ve bu zarflarm iyice muhur mumile kapatJlmt~ olmast lflZlmdtr. 
landtr. Merkez muavin Hockaday Is - Mektublarm postada gecikmesi kabul edilmez. Evrak1 fenniye Erzurum 
ko~ya, Gal ve irlandaya kat§! her ii~ !mar Birli.iH Fen $efliginden 25 lira mukabilinde a]jnabilir. cl975> (3654) 

ma<;ta oynamt~br. hi bir taktmla gel • 
dik. Herhalde giizel oyunlar yapacagt -
miZI zannediyorum.» 

lngiliz taktmt oyuncularmm ilk og -
rendikleri kelime (pleasin) mukabili 
(lutfen) olmu~tur. 

Disiplini i<;eriden kurulmu~ olan lngi
liz taktmt Moda koyunun sakin bir kow 
sinde pazar giinii yapacaklan ma<;I siiku
netle beklemek iizere derin bir istirahat 
i~indedir. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Anl~a"a mezbahasmda yap1lacak 250 bin 199 lira 15 kuru~ kwmeti 

muhammeneli Firigofik ve kan kurutma in~aat ve tesisati kapalt zad usn
lile 60 gun miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - ihalesi 18 temmuz 939 salt giinu saat 11 de Belediye Encumeninde 
yap1lacaktJr. 

3 - Muvakkat teminah ( 18,765 ) liradtr. 
4 - $artname ve keeyif ve rnukavele proje ve krokilerini gormek isti

yenlerin hergiin Yaz1 hleri kalemine muracaat etmeleri ve isteklilerin de 
teklif meKtutlanm 18 temmuz 939 salt giinu saat ona kadar Encumene 
vermeleri ilim olunur. - 1 RQ7 • ( 3544 ) 



Y e1il ve siyah renk i~tima ettirilerek 
viicude getirilmi1 zarif bir k1yafet. Cake
ti ye1il dlivetinden ve etegi siyah yunlii
dendir. Caketin a1ag1dan dugmelenmesi 
tarz1 ~ok oriiinaldir. 

Y AZ i<;iN <;OK 

~IK 

KIYAFETLER 

Bu 1apka beyaz grogrene laeiverd kor· 
dela kan§hnlarak yapiimi§hr. Yuvaieti 
laeiverd lizerine beyaz benekler konula· 
rak yapllml§llr. Ogleden sonra ve aktam 
elbiselerile giyilmesi icab eder. 

U.eiverd bir yaz elbisesi. Eteklik kis
ml ba1tan a1aihya plilidir. Esas ham olan 
japka grogrenle slislli bir hale sokulmu1· 
tur. Ozerinde seyrek dokunmu1 glizel bir 
vuvaleti vardu. 
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Enginar 
Dolma ve konserve 

Simdi, tam enginann bol oldugu bir 
zamandayiZ. Onun i~in size onun dolma 
yapllmasl tarzile konserva haline getiril
mesinden bahsedeeegiz. Alafranga engi • 
nar dolmas1 §Qyle hazirlamr. 

Orta biiyukliikte ve yemek yapmak 
istediginiz say1da enginar ahp kaynamlt 
tuzlu suda pitiriniz. hiee suyunu sliz • 
diikten sonra yapraklarml ~Ikanmz. dib 
taraflanm diiz buak1p yumu1ak k1s1mla
rma biraz maydanoz, hir di1 sarm1sak 
ilave ediniz. Kah pi1mi1 iki yumurtanm 
sansile beyazmt da iyice bym1z. t~ine 
slite batmlm11 biraz da ekrnek i~i kan!
tmmz. 100 gram da kiyiiml§ ve tereya
gmda pi1irilmi1 mantar kan,tmmz. hiee 
kan§hnp bir mliddet durdurunuz. Engi· 
narlarm dibleri iizerine bu mahluttan bi
rer miktar kubbe teklinde y1gm1Z. Ostii
ne erimit tereyagt dokuniiz ve toz halinde 
ekmek kabugu serpip fmnda graten ha
line getiriniz. T arif ettigimiz i~ bet veya 
alii enginar i~in hesablanm11hr. 

Konservasma gelince, glizel, laze ve 
s1k1 enginarlar se~iniz. Hafif~e tuzlu (5 

litre i~in 10 gram) suda yanm saat kay
natarak onlan heyazlattmmz. Enginar· 
lan birdenbire s1eak sudan ~1kanp soguk 
suya ballnmz. hiee soguduklarma kail 
olunea yapraklanm ve liizumsuz yerlerini 
~1kanmz, diblerini bir kenara koyunuz. 
Bir tarafta be her litre i~in i~ine 100 gram 
tuz konulmu1 kafi miktarda su hamlay1· 
mz. Enginarlarm diblerini bir kavanozun 
i~ine yerle§tiriniz. Ozerine sogutulmu1 
tuzlu suyu dokerek kavanozu tamameu 
doldurunuz. Kavanozla.nn kapaklanmn 
kenarlanm hamurla s1vaym1z. Kuru bir 
yerde saklaym1z. K111D istediginiz zamart 
kavanozlan a~ar, enginarlardan istedigi· 
niz yemekleri yapabilirsiniz. Enginar 
yapraklanmn ziyan olmamasmi istiyorsa
mz, onlan pekala salata tarzmda veya 
mayyonezle kanjhrarak yiyebilirsiniz. 
Y almz bu tarzda salatalarm aneak aile 
sofrasmda yenilebileeeklerini hat1rlay1mz 
ve onu sakm misafire ~1karmaya kalkit
maymtz. ........................................................... 

Ev kad1n1 
Evde cam kmld1. Camel da uzak

ta veya o giin getirilmesi kabil de{t1l. 
<;iinkii, o giin pazar. <;er~eveyi i:iyle ha
rab bir halde mi birakaeaksmtz? Haydi, 
par~alan d1kkat ve ihtimamla ~1kard1· 
mz. Maeunlar yerinde mi kalaeak? Ha· 
y1r, macunlan da kolayea ~1karmak i~in 
yuvarlak bir demir ~ubugun dibine bir 
tahta par~as1 tespit ettikten sonra de · 
mi.ri ate§te k1zd1rmak ve maeunlarm iis
tiinde gezdirmek kafid ir. S1eagm tesi -
rile macunlar erir ve tamamile ~er~eve· 
den aynllrlar. 

<;e~eveyi' ol~iip ald1racagmiz cam1 o· 
raya kenarlara inee ~ivi ~akmak suretile 
tespit eder, ve iiste de bir maeun taba
kast sii.rersin 'z. Bu macunu da bir b1~ak 
Slrtile diizeltirsiniz. 

Suya girmenin zevkleri 
Deniz , gol ve nehirleri yaz aylarmda viicudiimiizii 
hem serinletecek, hem de dincle§tirecek ve giizel

le§tirecek bir vas1ta olarak kullanmahytz 
Suya girmek ve y1kanmak, biiyiik, kii

~iik herkes i~in bir zevk oldugu kadar 
s1hhat noktasmdan da mlihim faydalan 
ihtiva eden bir harekettir. Banyosunun i~i
ne oturup suyun ustunde mumdan or· 
deklerini yuzdiiren kii~iieiik bebegin gev· 
rek kahkahalanndan tutunuz da hamam· 
larda 1arki .Oyliyen kadm, erkek bliylik· 
lerin ne,· elerini goziinliziin oniine getiri
niz; bunlar hep bol suyun vlieude temas 
etmesinden net' et eden sevinclerdir. 

(:ocuklarma kuvvetli bir s1hhat temin 
etmek istiyen annelerin ~ok defa deniz· 
den su ta§lhp yavrulanm onun i<;inde ban
yo ettiklerine 1ahid olmutsunuzd"r. Eiier 
bu kabil degilse banyo edilecek suyun i~i
ne kanthnlaea.k faydah maddeleri her· 
hangi bir doktor size pekala tavsiye ede· 
bilir. Mesela, ~am hulasa!l kanttmlml§ 
1hk bir suyun i~inde banyo etmek ne ho1 
birteydir. insan d11anya ~1khg1 zaman 
eildini taptaze, adalelerini muthi1 kudret
li hisseder. 

Sporeulara gelinee, onlar soguk du1u 
tereih ederler. Cildi kam~1hyan buz gibi 
su kanm faaliyetini de temin eder. 0 
du1tan sonra yaptlaeak ihtimamh bir o

gu§turma ~ok miikemmel bir netice mey
dana getirir. Ondan sonra da biraz ko
lonya slirlindiinliz mii, ha.yata yeni dog
mu§a donersiniz. 

Fa kat bOyle banyolar ve du1lar yazm 
pek az kimseleri tatmin edebilir. Sahil
de bulunan halhn ekserisi f11sat bulduk
<;a dogru denizde solugu ahrlar. Deniz 
kenannda bulunm1yanlar da gollere ve 
derelere girerler. 

<;:ok tiiklir biz istanbullalar, tabiatin 
bu nimetinden bol bol istifade edebil~
eek bir vaziyetteyiz. Florya gibi eenuba 
nam fevkalade bir plaj1m1z var. Orada 
hem denize girip hem de gline1 banyo
lan yapabiliriz. Daha fazla serin yerler 
istiyenler ise Bogazda, Modada, Kilyos
ta ylizebilirler. Floryada, sakin ve rahat 
banyo yap1laeag1 gibi, dalgalarla miica-

dele etmeyi sevenler de Kilyosu tercih 
ederler. 

t~ taraflarda oturanlarin, dag l(ezinti
lerini tereih edenlerin suya hasretleri hie 
§Uphesiz daha fazlad1r. Bir kaynak, bir 
dereye rasgeldikleri vakit hemen ondan 
su i~mek; biraz bliyuk~e ise i<;ine girmek 
hevesine kap1hrlar. Hatta akan bir ~agla· 
yamn kopliklerini seyretmek, glirultlile· 
rini dinlemek de ayn bir zevktir. 

Su; yukanda da .Oyledigimiz ve~hile, 
adaleleri kuvvetlendirir. Diger taraftan 
ylizme, biliyorsunuz ki, pek mlikemmel 
bir jimnastiktir. Cildin glizelle§mesini te
min eden vaSitalardan en mlihimmi de 
su ve deniz suyudur. Hayahn membala· 
nndan biri olan su, ayni zamanda, s1hhat 
ve guzellik kaynag1d1r. Deniz kenannda 
olm1yan memleketlerin de agaclarla ve 
nebatlarla ~evrilmi§ lath sulan vok mu
dur? Pazar ve eumartesi tatillerinden is
tifade ederek oralarda banyo etmek de 
Turkiye halkmm i~ taraflarda oturan k1s· 
mmm en bliylik zevkini te1kil et•e yeri
dir. Haziran, temmuz, agustos, hatta ey
liil aylarmda deniz, gol ve nehirler bizi 
hem serinlettireeek, hem dinclejtirecek, 
hem de glizellettireeek hirer vas1ta olma
hdlr. 
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Sayfiye evlerinde do~emeler 
Bir~oklanm1z mu

hakkak ki k11bk a· 
parllmanlardaki e§• 
yamm sayfiye evle
rine ta11maya kalk
mayJz. Boyle bir ite 
te1ebbiis hem mas· 
rafh, hem de ziyan
h olur. C:iinkli o mo· 
bilyalar her seneki 
nakliyattan ~ok za
rar goriirler. Bunun 
i,in aynca basil say• 
fiye e1yas1 yapbr· 
mak daha muvaf1k 
olur. Bu tam ihti
yar etmi1 karileri
mize yazhk evle • 
rine ne1' e sa,acak 
bir tavsiyede bulu
naeagiZ. Y ollu ku
ma,!ardan pijama, gomlek yap1yoruz da I m1 istifade edilir. Hayir. Pekala perde, 
ni~in onlan mobilya kuma11 olarak kul- tuvalet masaSI ortusli, ~er~eve bordiirli, 
lanm1yahm. Bakm !U resimdeki koltuk yashk, 1ezlong ortusu, kitab kab1 ve ~a
ve iskemle ~ok ho1 olmamij m1? Am a, ire de yap1hr. Art1k o sizlerin meharet ve 
bunlardan sade mobilya kuma§! olarak ze>kine vabeste kalml§ bir§eydir. 

- ' 
Dolmabah~e Kladno hadiseleri 

stadyomunun plant B. AI k 1. .. . 
[Ba,tarat• llncl saltl/ede] lr manln at I uzerlne 

~:oi~kf:z;l:;:~:i~n~u::d~~v~;~~:n::.~~: deh~edl• l db • I I d 
llnm ana hattannm bur•Y• baglanml§ ol· ~ I e 1r er a ID I 
mas1 dolayisile fabrikamn eski yerinde 
bJrakilmaSI zarureti bulundugunu soyle • [Ba,tar aJ• 1 Inc! saltljede) j luklan .,,ga vuran bu tebligden hie bah· 
mi§, stadyomun Dolmabah,e saray1 kar· seseler kapanacakllr. setmemektedirler. 
!ISmdan da sokaga dogru ilerliyemiyec!· Hocalarm biiyiik bir ki5mi tahrikiit Halk dehfel i~inde 
gini beyan elmi$hr. yapllgi i<;in blitlin mektebler kapanaca<. • Kladno 9 (a.a.) _ Havas muhabiri 

Bunun lizerine muhtelif mlitalealar hr. Saat 20 ile sabahm 5 i arasmda bli- bildiriyor: 
serdedifmi§, esasen mevzii olarak in1a511 tlin kap1lar ve pencreler kapah buluna - Alman makamlan, Kladno' da bir AI· 
dii1liniilen stadyomun geni1 tutulmas:na cakllr. man )andarmasmm oldiiriilmesi neticesin· 
liizum olmad1g1, bunun on be1 bin ki1iiik / Gecenin bu saatlerinde "''k kalan de himaye idaresi !efi Yon Neurath'm 
olmak iizere tespit edilebilecegi neticesine pencerelere Alman zabitaSI ales edecek· ,,kardigi emirnameye buglin oglelizeri bir 
vanlmi§llr. tir. zeyil ne,rellni!tir. 

Sehircilik miitehasml Prost'la stadyom Kladno'nun belediye reisile belediye Bu zeyle gore, katili teslim etmek ;,in 
plamm yapan Yiyoti Yilli'nin mahallinde meclisi azas1 azledilmislerdir. Bunlann halka verilen mlihlet 24 saat, yam yann 
tetkikat icra etmeieri kararlajml§llr. Her yerine bir komisyon le!kil edilecektir. Va- saat 20 ye kadar uzatllmi$IIr. Alman ian• 
iki mlitehasm, dlin mezkur mahalle gide- zifelerini yapamad1klan i,in Cek devleti- darmaslm oldlireni ihbar edeeek o!an 
rek plamn tatbik1 etrafmda tetkikatta bu- nin polisleri sili.hlan ahnd1ktan sonra Vd· 1ahsa verileeek miik.Hat, otuz bin mark· 
lunmu1lardu . .Simdiki halde stadyomla zifelerinden ' 1kanlaeaklardJr. tan I 00 bin marka ,,kanlmi§Ilr. Katilleri 
havagazi fabrikas1 arasmda bir duvar in- 9 hazirandan evvel einayetin failleri bilen, tamyan fakat bunion ihbar vey& 
1• edilecek, fabrika binas1 maskeleneeek, tevkif edilemediiii takdirde ba1ka tedbir- teslim etmek istemiyen her 1ah!S, idam o· 
stadyomun Dolmabah,e istikametine uza- ler de ahnacaktu.» lunaeakllr. 
nan k1sm1 at nah 1ekline ifraii suretile Y eni bir hadiae daha Kladno halk1, tamamile dehtet i,inde· 
pl.in kii~iiltiileeektir. Makete gore, stad· Prag 9 (a.a.) _ Kladno hadi'Osi dir . .Sehir, binleree asker tarafmdan i!· 
yomda halka, hlikllmet erkamna, gazete· lizerine Alman makamlan katili bulac>k gal edilmi~tir. Sungu takrru~ askerlerden 
cilere, oyuneulara aid muhtelif pav1yon- olana 30,000 kronluk mlikiifat vadet _ miirekkeb devriyeler, yanlannda hafif 
lar ve tribiinler bulunacaktn. mi>lerdir. makinelitufeklerle sokaklan gezmekte ve 

M1arr ~arflll ifi abluka altmda bulundurmaktad••. Kah· Cek Ba,vekili General Alois Elias u 

Liitfi K1rdar bilhassa M1s1r~ar~1smm veler, kazinolar ve lokantalar, Alman as• tahkikata i1tirak etrnek uzere bu sal:>ah 
istimlaki i1ile me1gul olmaktadu. Beledi- K kerlerinin kontrolu alllndad1r. Alman ladno'ya hareket etmi~tir. 
yenin yapllgi tetkikata nazaran, M1s:r • 1dari makamatmm bulundugu binalann 

d k b I 160 000 I. Prag' da bir hadise daha ee 
~ar§ISIDID i~in e i ina ann , ua- · onlinde, askeri kordon bilhassa Sikidu, 

· 1 k' k b'ld' F k B 1 d' ·r reyan etmi1hr. (:eklerle Almanlar, ya ishm a I a I Jr. a at e e Jye Alman askerleri, daimi Surette topla.nan 
h f kl . d k' b' f · 1 Cekler tarafmdan kazamlm1• olan Prao-ar i 1e m e 1 mamn etra m1 tem1z e· ' " gruplan daglllnaktadu. 

k k f d d E f Berlin futbol marmm neticeleri hakkmda tip ortaya e1 artma ikrin e ir. Ira - ' Saat II de Alman polisi, blitiin 10hir· 
k. b' 1 · · 160 000 1 k munaka1a etmekteydiler. Cekler, mem . Ia 1 ma ar u;m , iraya ya 1n de baskm mahiyetli umumi bir ara•ttrm& 

k I nuniyetlerini izhar ederken bir Alman as- ' bir para vermek, oradaki bir hanm Yl 1- yapml!llr. Biitiin sokaklar tutulmu•tur. 
· d b' · 1 k b d I' keri birdenbire tabancasmi rekmi•tir. H ' mas1 i~m e epeyee 1r is!Im a e e 1 ' ' . i~ kimse, ne 1ehre girebilmekte, ne de 

tahsis etrnek lazun geldiiii anla!llmljllr. (:ekler, askerin tabancasJm almljlar • 1ehirden ~lkabilmektedir. 
r · · d k 1 h f' d1r. Bu arada askerin yiizli berelenmi•tir. ,...ar!IDin I~m e i yo un ei eti tasarru 1ye· ' Bohemya ve Moravya' da gazeteler, 

E k f 'dd' y k f h 1 k T abancas1m k1mndan r1karan diaer bir si v a a a1 u. a 1 issesi o ara ' ~ bu mesele hakkmda yalmz resmi tebligleri 
E k f h. b' d 1 askerin de derhal silah1 almml•hr. P olis, v a m mii 1m 1r para iste igi gorli • ' ne1rellnek emrini alm11lardu. 

.. 1·· B 1 k. 650 000 I' birka~ <;:ek tevkif etmi• ve restor am ka - O k. mu§ ur. un ann ye unu , 1raya ' ~ yii: lfi meukuf 
b 1.• 1 k .S · palrni!hr. a 1g o aca hr. u vaz1yete gore ~ar§IniD Prag, 9 (a.a.) - Umumi vali Yon 
· · · k t' t f t Almanya br'haber N K I~mm 1yme 1, e errua ma nazaran, an· eurath diin ladno' da isdar ettigi hii· 
cak dortte bir miktanndad1r. Berlin 9 (a.a.) - Havas: Bohemya kiimleri 1iddetlendinni1tir: 

Belediye ~ar!IYI istimlak ettikten sonra ve Moravya'daki Alman umumi valisinin Derhal tediye edilmek iizere ~thre 500 
burada sogukhava depolan yaphrac~k. Kladno hadisesi hakkmdaki tebli!li D. bin kuronluk bir ceza tarholunmu1tur. Bii· 
buraya nakledileeek olan meyvae1lann N · B. ajans1 tarafmdan d1~ memleketlere !lin belediye azasile pazar meydanmda 
ellerindeki mallannm ~urlimesine meydan mahsus servisinde nejredildii(i halde da- silahlarmdan tecrid olunan Cek polisleri 
vermiyecektir. hile mahsus servisinde nejredilmemi;ti!. hapsedilmi1lerdir. Sehirde bir~ok binalar• 

Diger taraftan MJm,ar!ISI esnaf1, bu· Bu •abahki ~azeteler, Almanyamn (' e- da taharriyat yap1lm11 ve u, yliz ki!i lev• 
radan ~Ikmamak idn her yere ba,vur • ko-Siovakyada maruz bulundugu zor • kif olunmu~tur. 
mujlardn. Dun bunlann vekaletini haiz 
avukat Hasan Hayri de Belediyeye gele
rek itirazlanm Yaliye bildirmi>tir. 

Yali ve Belediye Reisi, kCimlir depo
lanm muhakkak surette ba1ka bir y~r.e 
nakle karar vermi>tir. Ancak bunlann 
nakledileeekleri yer henliz tespit olun 
mu1 de/!ildir. 

$ehirdeki binalarrn boyas1 
Belediyenin ~ehirdeki binalann boya -

lanm tespit ettigi yolundaki ne1riyat clog
ru degildir. KumiZI, ye1il ve saire gibi 
frapan renkler olmamak lizere diger 
renklerden hangisile olursa olsun binala
rm boyanmasma Belediyeee musaade 
edileeektir. Belediye ~imdiki halde a;falt 
caddeler glizergah1ndaki binalann be -
yanmas1 i~ini takib etmektedir. 

latikra: mukauelenamesi 
Belediyeler Bankasmdan ahnacak be1 

milyon lirahk istikraza aid mukavelena • 
me Belediye muhasebeeisi Muhtar tara
hndan Y alovaya goturlilmii~. Dahiliye 
Yekili F aik Oztraka imza ettirilmi~tir. 

l.timlak kanunu ne olacak? 
AldJglmiZ malllmata nazaran, !stan 

bul Belediyesi tarafmdan tadilen ham -
lanm11 olan muaddel istimlak kanununun 
aynen ~1kmasma Dahiliye Yekaleti itiraz 
etmi1tir. 

Bununla beraber, !stanbulda istimlak 
i1ini kolayla§llraeak bir 1ekil bulunacak
hr. 

/mar programr ha:~rlanryor 
istanbulun tasdik edilen imar planmm 

tatbikmm muhtelif senelere tefrikile infa
ZI i,in Belediye bir program hazulay1p 
Naf1a Yekaletine takdim edeeektir. 

Belediye !mar mudiirliiiiii bu pro~ram1 
hazulamaya ba,lamljhr. Bu pro~ram1 
Ankaraya gotiireeek olan Belediye lmar 
Ve Harita miidiirleri, aneak sah veva 
~ar1amba glinli tehrimizden hareket ede
eeklerdir. 

Futbolcu Retad Aydmh 
vefat etti 

Bir ay1 miiteeaviz 
bir zamandanberi 
Gureba hastanesin
de tedavi edilmekte 
olan, eski Giine§ ku
liibU sol miidaU,1z
mirli Re§ad Aydml1 
diin saat 15 te septi
semiden vefat et -
mi§tir. 

Temiz bir sporcu 
olan Re§adm gene 
ya§mda i:iliimii, spor 
mehafilinde derin bir teessiir uyand!r
mi§tir. Cenazesi bugiin saat 12 de has • 
taneden kaldmlaeak!Ir, 

Fransa ile gorii,meler 
kat'i safhada 

Metriste to~u 
ab,Iari 

[Ba1taraJ• 1 lnc1 saltl/ede) 
mer'i bilciimle 1dari, mali, ikhsadi mu· T o~u A111 okulunun 939 senesi bi
amelatm tamamen kaldmlmas1 hakkmda- rinci devre kara all$ kursunun hitam1 mli· 
ki kanun layihasmm muzakeresi Harieiye na•ebetile son ah1lar diin yapilmi$1Ir. 0-
Yekili .Siikrii Saraeoglunun teklifile onli- kul Komutam albay SJrn Seyregin neza· 
muzdeki cuma giiniine b11akllm11hr. reti altmda yap1lan bu all§la To~u Mu-

Bu vaziyet lskenderun, Antakya ve fetti1i General Yehbi Koeaguney de ha· 
havalisinin anavatana iltihak1m temin Z1r bulunmujlur. 
eden esaslarda anla,maya vanlm11 oldu- Ordumuzda to~u subaylanm!Zin 
guna deli! addedilmektedir ve bu~linkli «hertiirlii asri le1kilat ve malzeme ile te~
muzakerelerin talik edilmi1 olmas1 da te· hiz edilmi1 bir to~u kuvvetile en mii • 
ferruata aid baz1 meselelerin de halledil- kemmel bir has1m ordusuna kar11 koymak 
mesi i,in vakit kazamlmak istenmesinden i,in» teknik bakundan yetittirildilderi 
tevelliid ettigi zannedilm~k.tedir. T opc;u At11 okulunda dlin yapilan mu· 

Fransrz meclrsrnde harebe tatbikat mevzuu §oyle hulasa edi· 
Paris 9 (Hususi) - Hariciye Nazmllebilir: 

M. Bone, Ayan meclisi Harieiye en eli - Muharebe uaziyet · 
meninin buglinkii i,timamda beynelmilel 

1 

vaziyet hakkmda mlihim beyanatta bu - K1rm1Z1mn mesguliyetinden istifade 
lunmutlur. Nazu demi1tir ki: eden Mavi, yapbgl devamh ve mukabil 

«- F ransaya ve lngiltereye atfedilen taarruzlar netieesinde aneak « .... Bah~e· 
Almanyayi ,emberleme tasavvurlan su- I koy - Osmaniye telsizi - Metris ... » hat-
reti kat'iyede as1ls1zdu. Fransa kimseyi !Ina varabilmi1ti. Takviye klt'alan ald1k
tehdid etmiyor ve blitiin milletlerin hak- tan sonra Kum1z1 816.939 giinii taarru· 
Ianna riayet etmektedir. Fransa Avru - 1a karar vermi1 ve dli!manJ 1imali gar • 
pay1 hakimiyeti altma almak gayesini de biye dogru siirmii11lir. 

takib ~-tmiyor. Ball Avrupa devletler.J!e Bu suretle To~u All§ okulunun ah, 
akdettJglmlz anla,malar tehbke takdmn- meydanmda taarruz hareketini tatbika 
de miitekabil yard1m1 derpi1 etrnektedir- memur edilen bir taarruz, dun du1mam 
ler. F ra~sa tarki Avrupaya kar11 hi,bir alii kilometre 1imali garbideki (Recebte• 
zaman lakayd kalmam1~hr. Bundan do- pe eenubi 145 Ki 1 k · 'd d . . - - raz 1 e,e» unb a 1 
lay1du k1 Leh1stana ve Romanyaya ga· h 11 1 9 6 939 .. ·· 

· d'k a ma a m11 ve gunu taarruza 
ranh ver 1 . d · · 8 9 6 939 · · h 

So II h .. k. t'l .. k I d evam I~ID - . geeeSim uuhk· vye er u ume 1 e muza ere ere e- 1 1 d" · 
d .l k d' t ·1 · d · · k ar a ve Utmam yoklamakla ge~umittir. vam e 1 me te u. ng1 terenm e 11hra T • 

tttiiii bu muzakereler esnasmda baz1 ih· aarruz planr 
lilaflar zuhur etmittir. Fransa, bu ihtilaf
larm bir an evvel halline ,ah1maktad1r. 

Tlirkiye ile F ransa arasmda eereyln 
eden muzakereler tam bir anla1ma ile 
netieelenmi~tir. Turk - F ran.1z anlajmasl 
bu~linlerde imzalanacaktu. Bu mlina•e
betle Turk • 1ngiliz beyannamesine mii
tabih mii1terek bir Turk - F ra.nSiz beyan
namesi ne,redilecektir. Turk - F rans:z 
\nlajmasJ Hataym Tiirkiyeye ilhakm1 
teyid edecektir. 

Turk • F rans1z anlajmasJ iki kls1md1n 
murekkebdir. Birinei kiSim arazi mesele
lerini halletmektedir. lkinei k1s1m ise bir 
mutekabil yardun beyannamesinden iba-
rettir .» __ ....... _ 

lngilterenin Roma el'<isi 
Londraya gidiyor 

Roma, 9 (a.a.) - !ngiltere buylikel
~isi bu ak1am Romadan Londraya hare
ket etmittir. Bu seyahatin siyasi hic;bir 
mahiyeti olmadJgi soyleniyor, 

Y ap1laeak bu taarruz i~in kuru! an plan 
1udur: 

Birinei !limen, sagmda tesis edecegi 
merkezi s1kletile lstanbul eaddesi boyun• 

ca ilerliyeeek ve dii\1llam garba ve cenu• 
bu garbiye atarak imha edeeektir, • 
Kumandamn tenkidi 

A1111n sonunda mekteb komulaDI a! • 
bay Sun Seyrek, harekatm tenkidini yap
ffil§hr. Ahtlan teknik ve tabiye bak~mla

rmdan tetkik ederek havamn ,ok riizgarl1 
ve yerlerin ,amurlu olmasma ragmen 

gene to~u subaylannm vazifelerini pek 
giizel yapbklanm soyleyen kumandan, 
gene zabitleri tebrik etmi1tir. 

Ah1lardan sonra, mektebde davetlile• 
re bir ziyafet verilmi1. yemek nihayetin· 

de T o~u Mlifetti1i General Yehbi Ko
eagiiney kursu bitirip k1t' alanna gideeek 
olan gene zabitlere selamet ve muvaffa· 
kiyetler temenni ellni1tir, 
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Soldan aa~a: 
1 - Blr ~e~ld e~ktyallk. 2 - Qok y!yen 

lnsan (lkl kellmel, blr harfln okunu§u. 3 -
Baltlk devletlerlnden blrlnln merkezl, blr 
yerde sakln olma. 4 - Blr vl!Ayetlmlz, 
Muhammed Peygamberln annes!. 5 - Yek
dlgerlne uygunluk, blr hastallk. S - Uzuv
Jarumzdan, ln.san, blr <H~il. 7 - Kana.d, 
mektublara yaplflr· 8 - Su hallne getlren, 
blr ~§ld sened. 9 - Vapur "'letme haklu. 
10 - Hayvana talullr, ters ~evlrln blr emir 
olur, blr sayt. 11 - HOdlik Ukl kellmel, du
manm klrl-

Yukartdan ,..attya' 
1 - Blr ~e§ld dalUI eden (lkl kellmel. 2-

Amtlar (cemll, ku~un ajtztnm yarun. 3 -
Blr clns derl, ters ~vlrln blr erkek l.!ml 
olur. 4 - Ele ge~lrllmek t.stenen, blr ~'ld 
lurs. 5 - Qocugun y!yeceglnln yarLSt, kty
mettar sopa, blr harfln okunu§unun tersl. 
6 - Blr flllln blr zamanmm il~ilncii tahst, 
merk-ez, yaZlll ae,s. 7 - Blr1ne 10nradan ta· 
ktlan l.!lm, !nee cam kablardan. 8 - Na
maz ktld!ran, blr clns agac. 9 - Etsane. 
10 - Qocuk miisveddesl, blr edat. 11 - Bal 
hazlnesl, zabtta memuru. 
Evvelki bulmac8DJ.D halledilmit 1ekll 
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Ankara Borsas1 
KAPANISI 

1 lnrtlliz Ura11 
100 Dolar 

100 Fraosu frani!J 
100 Llret 
100 lsviere fran~~J 
100 Bolanda 

florlut 
100 Ravhl~art 
100 Bel~ra 
HIO OrahmJ 
100 T.eva 

kronu 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pen.ro 
100 l.ey 
100 Dinar 
100 Yen 
100 fsvec krono 
100 Ruble 

AeJlts Kapanq 
5.93 

126,5925 
3,3550 
8,8575 

28,555 
81. 8Z5 

50,77 
21,555 
1.0825 
1,56 

14,035 
23,845 
24,8425 
0.9050 
2.8925 

34,62 
30,53 
23,8725 

"AD RiA Ti CA, 
S. A. N. servislerinin tekemmii\ 

progranuru miiteakiben 9 haziran 
939 tarihinde Adtiyatik denizl li
manlan haftahk ekspres hatttnm 
kii~ad resmini !era etm!!itir. Bu 
hafta ~liyecek olan muhte§em, 

«RODh ve cEGlTTO, 
nam vapurlar iSTANBUL- VENE
D1K yolculuk miiddetinl bir giin 
klsaltacakttrla.r. 

Her cuma giinii saat 10 da Galata 
nhturundan P!RE (24 saat), (BR.1N 
Dizt, VENED1K ve TR1YESTE i~in 
hareket.l;limdiye kadar tatbik edil
mekte olan bilet fiatlannda hi,bir 
tebeddiil yoktur. PARtS ve LON-

,_ Taksim PAN 0 RAM A Bahcesi 
Bestekar Tanburl SALAH ADD iN Pmar 

Kern ani N U BAR T ekyay ve arkada~lar1: 
Bestekir udi Mtstrh Ibrahim izmlrll MeiAhat 

Htrant Ayda 
" " " Sueda 

Klarnet Sallh KUrrUk Necmlye 
Plyanlst An)el Nadire 

Okuyucular: AGYAZAR - FARUK 
Ayr~ea Rakkas <;a!.ku§U ve arkada~lar~ bayanlar taraftndan milli Anadolu 

Zeybek ve Laz oyunlart 
MU,kUIItla blr araya getlreblldljjlmlz muhte,em saz hey'etl 

her ak,am bah-.emlzde lcray1 ahenk ederler. 

Orman Koruma Genel Komutanhgmdan : 
Orman Koruma Gene! Komutanhgmm istanbul Zeytinburnundaki ta

limgahi ih\iyact icin a~agtda cins ve miktan yaztlt ( 8 ) kalem ya~ sebze 
hizalarmda _giisterilen giln ve saatlerde Ankarada Yeni~ehirde Yiiksel cad
d.esinde Orman Koruma Gene! K. binasmdaki Satmalma Komisyonu tara
fmdan pazarhkla satm almacakttr. tsteklilerin pazar!tk l(iinilnde Komis-
yondn bulunmalari. • 2180 • ( 4038) 

Cinsi Miktan 1hale giinii Saati 
Semizotu 1080 ) 
Kabak 12960 ) 
Pathcan 15120 ) 

Domatell 4744 ) 

Barbunye fasulye 
Ay~ekadm 
Bamya 
Patates 

10800 
6480 
2160 

20000 

) 
) 
) 

15 haziran 939 
Per~embe 

15 haziran 939 
Per~embe 

16 haziran 939 
Cum a 

CADDEBOSTAN KAZiNO ve 

11.00 

14.00 

11,00 

OTELi 
Sayan AVTEN idaresinde 

Maline Dansan Yarln Pazar: 

1 

50 ya§Inda 
olmama ... ragmen 

SOLMU~ 
bir cildden 

Nas1l 
•urtuldum? 

cBiitiin dostlartm; bu derece gene go
riinmek !'in neler yapttlttmt soruyorlar. 
Takriben u, ay evvel, 50 nci senei dev
riyemi tebrik i'in misafirlerim gelml§tl. 
Tenim esmer ve sert ldl. Gelenlerden blr 
,ok kadmlann, cildm unsuru olan Toka
lon kremlnin istimalile memnuniyetbah§ 
semereler elde ettiklerini ogrendim. Be
nim miitereddid olmama ragmen tecrii
be etmege karar evrdim. Her ak§am 
muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremmi ve sabahlan 
da pudralanmadan evvel beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanma~ta ba§lachm. 
Birka, giin sonra, cildimin yumu§aYIP 
tazele§tigini ve bir hafta nihayetinde da
ha gene gorilndilgilmil hissettim. Bugiin, 
u, ay oluyor, o derece cazib ve §&yam 

17 Hazlrandan ltlbaren her gUn me,hur VIRTUfiZE hayret bir semere elde ettim ki bii.tiin 
dostlar1m sneak 38 ya§tnda oldugumu 

MARKO BADEN ve orkestrast ba~hyacakhr. soyliiyorlar .• 

1•~111111-•••llllll•llllll~•-~--------------.. Cild unsuru olan pembe reokteki To-o I I k 
• h kalon kreminde Viyana ttniversitesl pro-

gun u tmti anlartna fesorlerinden doktor Stejskal idaresinde 
gene hayvanlarm cildlerinden istihsal 
ve cBioceJ. tabir edilen ve !tpk1 insan 
cildininkilerine mii~baih gene ve sthhat
li, zengin ve klymetli cevherler hulbast 
vardtr. Beyaz renkteki (Yaltstz) Tokalon 
kreminde ise taze krema ve saf zeytln
yal!I ve salr besleyici unsurlar vard1r. 
Muntazamao her iki kremi kullanmtz. 
A'tk, ywnu§ak, dilzl(iln bir eild temin 
etml§ olacaksmtz. Faydah semeresi ga
rantidlr. Aks! halde paramz lade oluna
cakttr. 

glreceklere yardtmct kllablar : 
100 Filozofi el kitab1 Cemil Sena 
200 Felsefe notlar1 Cemil Sena 
50 Felsefe bakaloryas1 M. Nam1k 
60 Edebiyat bakaloryas1 Muvaffak 
60 Edebiyat oz-ii Sad. Nilzhet 
30 Fizik kanun ve diisturlan l;levki 
50 lnsan anatomi ve fizyoloji A. Nezih; 
60 Tabif bilgiler el kitab1 • 

150 TabU Uimler • 

100 Kimya bakaloryast 
80 Kimya meseleleri 

100 Kimya tecriibeleri 
65 Kimya lalavuzu 

125 Riyaziye olguoluk ha-

Mazhar 
!zzet Kemal 
Avni Refik 
Avo! Refik 

zt.rlama meselesi M. Do~an 
75 Kllavuz cebir 2. Mithat Dogan 
75 K1lavuz cebir (tahlil!) M. Dogan 
75 Kimya bakaloryast Dr. A. R. B. 

Istanbul : INKILAB KIT ABEVI 

~UZL iCMELERi 
15 Haziran Per§embe giinii a~thyor. 

~OKOLAKSIN 
1 adedi TARtt, 2 adedi M0SHiLDiR. COCUKLARA NISIF VERiLIR. 
En muannid kab1zlarda bile tesiri kat'i lezzeti gayet Iatif rakipsiz miileyyin 
miishll seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuru~. 

DT$ HEKiMi. 

Ratib Tiirkoglu 
Slrkecfde Vfyana otell atra• 
a1nda 26 No. da lklncl kat. 
Ogleden sonra 14 den 20 ye kadar 

A~1k artbrma ile 
fevkalade sab~ 

1939 haziramn 11 inci pazar giinii sa
bah saat 10 da Beyoglunda, 1stiklal cad-

- ---- ----- ---

'to Haziran 193S 

L • A • R • E • 5 
HUkOmetln l'tlraklle l•letllen Roman hava postalar1 

EMNiYET - SUR' AT iSTiRAHAT 
DUnyantn en Modern, Ticarl tayyarelerile 

iSTANBUL- BUKRE~ Hava Postas• Seferleri 
istaobuldao: Pazartesi, Car~amba ve Cuma giluieri saat 8,15 te 

hareketle' Saat 10,30 da Biikre$e muvasalllt. 
Ayni mahallere ayni giln muvasalat eden Budape~te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb, Venedik, Milfmo, Turin, Amisterdam, Var~ova ve Parise 
hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yapiltr. 
Biletler: VAGONLt, NATTA, ITTA ve Galatada Tahir harunda SERviS 

l\1ARiT1M ROMEN acentah~ biirosunda satthr. 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

Satinalma 
Milnakasaya konulan Muhammen 
erzakm einsi M!ktan bedeli 
!zmir, Adana bak!a 1500 K. 15.00 
Yerli bakla 1500 K. 4,00 
Saloz kabai(I 6500 K. 6,50 
Dolmahk domates strlk 3000 K. 6,50 
Domates ktr 2600 K. 5.00 
Taze bamya 600 K. 14.00 
Pathcan 55000 A. 3,00 
Enginar 7500 A. 6,00 
Taze barbunya fasulye 1900 K. 9,25 
Galt fasulye 1700 K. 11,00 
Anekadm fasulye 4000 K. 12.00 
Semizotu 1500 K. 3, 75 
Ispanak 8000 K. 5.00 
Kok kereviz 1500 K. 8,00 
Ptrasa 9500 K. 4.00 
Lahna 5000 K. 3.75 
Salca 550 K. 15.00 
Maydanoz 13000 D. 1,00 
Taze soj!an 2000 D. 1,00 
Dereotu 5500 D. 1,00 
Tuz 2000 K. 4,50 
Karnabahar 1000 A. 12,00 
Limon 30000 A. 2,50 

Komisyonundan: 
Pey 

akcesi 

483,80 

Eks!Itme Eksiltmenln 
Ta. Sa at ~eki! 

21/6/939 15,00 A~tk 

1 - Mektebin 939 mali senesi zarfmdaki ya§ sebze ihtiyaclan bir §art. 
name ile actk eksiltmiye konulmu$!Ur. 

• 

2 - Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlarile muhammen bedeller! ve ilk 
temmatlan. eksiltmenln tarih ve ~ekilleri hizalarmda gilsteriJmistir. 

3 - 1stekliler 939 mall senesine aid Ticaret Odast vesikalanru goste
reccklerdir. 

4 - Sartnameleri gormek lstiyenlerln hergiin ve eksiltm!ye glrecek
lerin de muayyen gUn ve saatte Giimil§suyunda mekteb blnas1 dahillndeki 
Komisyona miiracaatler! ilan olunur. ( 3868) 

~- Biiyiikdere B E VA Z P A R K _, 
10 klfllik bUyUk orkestra 

STRJNG-SViNG CAZ 
Frans1z y1ld1z1 ELVIRA MAY - Caz Krah GREGOR 

Taze ve canh lstakozlar ve bahklak 

1stanbul Defterdarhg1ndan: 
Bak1rkoyiinde sahilden tahminen 2500 metre aclkta batm1~ olan Pelen

giderya gambotunun parcalanarak denizden Cikanlmasi i~i her masran ve 
Ctkacak eslaha vesair milli miidafaaya elveri$li e~ya, cephane ile baklr, pl. 
rin~ ve aleminyom vesaire gibi klymetli madenlerle meskakAt ve evrala 
nakdiye hiikumete aid olmak ve ihale tarihinden itibaren i~e ba~lamak 
~artile mukadder ktymeti olan 1462,5 lira iizerind.en actk artbrm1ya ko
nulmu~tur. !hale 22/6/939 saat 14 tedir. 1steklilerin % 7,5 teminat ak~elerin! 
vakti muayyeninden evvel ya!t.rarak mezkur saatte Milll Emlilk Mildiirlil. 

Sac; Balom1 
Ciizelligin en blrincl ~Uti. 

desinde Siimer sinemasmm kar§ISmda ~iinde miitesekkil Komisyona miiracaatleri. ( 4137 ) 

PETROL NiZAM 
Kepek!erl ve sa~ dokillmesinl te

davl eden testrl m(lcerreb bir UAc
chr. 

Yatak, yemek ve ,ahtma 

odalarile aalon talumlari, vel· 

haall her nevi mobilyalar; 

BAKER (ESKt HAYDEN) 
t.,.hir edil
yerden ucuz 
tartlarla &a• 

Goulandrls Karde,Jer Limited 
Yunan Trasatlantlk haU1 

( 27,000 Tonluk) 

dairesinde mevcud ve muteber bir a>le- istanbul Beledivesi ilanlan 
201 numarab Anadol harun 5 numaralt I I 
ye aid gayet za.rif e§yalar a~1k artttrma 

uNEA HELLAS» 
Liiks Transatlantik vapuru tern • 
muzun 1 inde ve saat 16 da 

PlREDEN • NEVYORKA 
dogru hareket edecektir. Yolcu ve 
emtiai ticariye kabul olunur. Taf
silat i>in Galatada Salon caddesin
de tktJsad han altmda K. Sisk 'dl 
acentasma miiracaat. Telefon: 42612 

ile satilacakttr. 
9 par9adan miirekkeb vitrinli blr bii

feyi havi milkernrnel asri Vienna yemek 
oda taktml, iki dolabh ve 8 par~adan mil
rekkeb gayet zarif Vienna yatak oda ta
ktmi, mavun kaplama ve ortas1 §ifoni -
yeli biiyilk bir aynalt dolabt havi gene 
8 par9adan milrekkeb miikemmel diger 
bir ya tak oda takimt, aynah ve aynas1z 
dolablar, 3 par,adan milrekkeb gayet 
rahat ve kadife kapil kanape ve koltuk 
taktmt, oyun masast, perdeler ve istol'
lar, hayli divan somiyeler ve §ezlonklar, 

• 
~•-••••••••••• .. hayli yazthaneler, kristal bakara, rozen-1 tal ve sair markah kadeh ve tabak ve 

Dr. M. Osman Saka 
Gcsaua ve dahiiT hastahklar 

MUtehass••• 

vazolar, me§hur Fraget fabrikasmm ve 
sair ,atal, bl,aklar, beyaz maden hayli 
tepsiler, elektrik avizeler, portmanto, 
me§hur Yunkers ve Ruch marka!t hava
gazi ocaklan, mutfak taktmlan, buz do
labt, gramofon masalan ve gramofon ve 

Muhammen 
beC.eli 

72 

102 
18 

150 

Teminat 
miktan 

5,40 

7,65 
1,35 

11,25 

Mercan Yava$casahln mahallesl Uzuncars1da 
7/222 No.h dilkkan. 
Unkapam Zeyrek caddes!nde 18 No.h dilkkAn 
Kapahcarstda Divrik sokal!mda 21 No.h 
diikkao. 
Kocamustafapasada Kocamustafapa§a med
resesi. 

Yukartda adresleri yazth emlakin kiraya verilmek iizere tayln olunan 
actk art!trma giiniinde isteklisi bulunmadtgmdan pazarltl!a cevrilml~tir. 
BunlarR aid. ~artname Zab1t ve Muamelat Miidiir}ili(ii kaleminde goriilebilir. 
Taliblerin yevmi ihale olan 20/6/939 salt giiniinde temlnat makbuz veya 
mektublarile saat 14 bucukta Daimi Enciimene miiraeaatleri ilAn olunur . - ( 4050) 

~==~:!!! 

maijazalarmda 
mekte ve her 
fiat ve miiaaid 
tJimaktad1r. 

Istanbul Belediyesl kBI'$tSonda Sloan 
Aga dalrelerl. Telefon' 23565 sair hayli ev e§yalart, Anadolu ve Acem 

hahlan. 

Beber metre murabbama 12 lira bedel tahmin olunan Aksaray yanl(m 
yer~de dokuzuncu adada Biiyiik Re~idpa~a sokajimda 372 - 374 harta nu
marah &rsamn yamnda 7,5 metre murabbat Belediye malt arsa sa!tlmak 
iizere a~1k arttirmiya konulmu~tur. Sartnamesi EncQmen kaleminde giirii
Jebilir. !stekliler alb lira yetmls be§ kuru~luk ilk teminat makbuz veya 
mektubile birlikte 19/6/939 pazartesi giinii saat 14.30 da Daimi Encilmende 
bulunmahdtrlar. • B • 3909 

lokma birjey koymadm. $imdi biraz da 
kendini dii1iin bakahm. ;lu 1arab1 i~. ;lu 
istakozu da tabagma koyay1m ml? 

Kolet, Gaspar'm bardagma ~arab bo
§a!ttJ. Fa kat, sahte diik, aktrisin elini tu
tarak, kadehi doldurmasma mani oldu. 

- Te1ekkiir ederim, dedi, ne karmm 
a~. ne de bir§ey i~mek camm istiyor. Yal
mz bir biiyiik fincan kahve olursa maal
memnuniye ic;erim. 

- Bu saatte kahve i~ilir mi? Saba
ha kadar giiziinii kapayamazsm. -20-

- Bakm ~ocuklar., diik tavuklan ne 
hale koydu I dedi. 

Gaspar, istakoz bahsindeki roiinasebet
siz siize bir daha meydan vermemek i
~in, kuyumcudan evvel davrand~: 

- Bo1 laft b~rak da, §U tabaklm de
gi,tir kuyumcu, diye seslendi. 

Gregor yerinden kalkh, Diitye'ye hi
taben: 

- Sen otur, dedi, ben temiz tabak 
verey1m. 

Gaspar, amirane bir tav~rla miidahale 
etti' 

- HaYir, iiyle 1ey yok. Ak,amdan
beri bo1 oturuyor, o da bu i1i giirsiin. 
Havdi, davran bakahm kuyumcuba11! 

Bi~are Diitye kalk1p tabak!an degi§
tirmeye mecbur oldu. Ak§amdanberi i~in-

de biriken htnci zor zaptettigi, i~lerinde - lyi ya i1te... Benim istedigim de 
kadm bulunmasa, agzm1 a~tp goziinii yu- zaten o! Hem yalmz bu gece degil, 9ar
macag1 halinden belli oluyordu. Sabredi- §ambaya kadar uyumak niyetinde degi
§inin sebebi de, cebindeki ii~ yiiz bin lim. 
frank bilezik paras1yd1. Bu paray1, dii1eme Yemek ne1'esiz ge~ti ve ne1'esiz bitti. 
tahtasmda da olsa, bir tahtada say1veren Gaspar sabirsJzlamyor, gitgide artan bir 
diikii pek ktzd~rmaya gelmezdi. Ptrlan- asabiyet i~inde, Diitye ile Gregor'un bir 
tah bilezigin yiiziinii bile giirmeden bu an evvel ~1k1p gitmelerini bekliyordu. Ni
delice fiat! kabul edip paralan odeyecek hayet, beklediiii oldu. Kuyumcu ile peh
kadar tahtasl eksik olan bir adam, yap- !ivan, bu iki sab1k rakib, yemeklerini bi
!Jgma pi~man olup parayt geri de alabi- tirip sofradan kalkhktan sonra, fazla dur
lirdi. Ele ge~irilen nimetin kadrini bilmek madan veda edip 91ktJiar. 
lazimdJ. tl.:i tabak ta§tYIP sofraya yerle1- Onlar odadan ~tkbktan sonra Kolet 
tirmekten bir1ey c1kmazdJ. de, gece tuvaletile me1gul olmak iizere, 

Kolet, tavuk i1ini bitirip tekrar yerine salondan tuvalet odasma ge~mi1ti. Gaspar 
oturan Gaspar' a' yalmz kaldt. Bir sigara yaktt; kanaJl"ye 

- Art1k yeter, Gaspar, dedi. Hem u1and1 ve aktrisin avdetine intizar etme
yoruldun, hem demindenberi agzma bir 

1 
ye ba,Iadt. 

Hayatmm en eheyecanh dakikalann
dan birini ya§Jyordu. Biraz sonra kollan 
arasmda tutacag1 aktrisin 1imdi odasm
da, bir kat daha giizelle,mek ve kendisi
ne daha giizel giiriinmek i~in tuvaletile 
me~gul oldugunu dii§iinmek ona, hacerise
mavi haberini ald.g1 dakikadaki yiirek 
«arpmhstm fersahlarla geride b1rakan, 
tath bir halecan vermi§ti. Sigarasmdan 
~Iktp ktvnla k1vnla yiikselen dumanlann 
ortasmda, Kolet'in hayalini giiriiyordu. 
Giizel aktrisin, kendisine ayda yirmi bin 
frank maa§ baghyan kuyumcuyu silkip 
ah§J, kart vizitindeki diik unvanile, cebin
deki banknot destesinin hahn i~in oldu
gunu bilmiyor degildi. Lakin sahte de 
olsa, giirdiigii alaka ho1una gidiyor, zen
gin bir rakibi bir ~elmede yuvarlamJ§ ol
mak, erkeklik gururunu ok§uyordu. 

SigarasmJo dumanlanm savururken, 
Gaspar, dumanlara sanh bu hiilyalara 
kan§an kendi hayaltnt da, sahr sahr giiz· 
den ge~irdi. Senelerce, mutfaklarda &I 
kokusu dinledikten sonra, tam k1yamete 
ceyrek kala geleo bu nimet hekikaten 
§a§Jlacak §eydi. Daha yirmi diirt saat 
evvel, rasadhane miidiiriiniin mutfagmda 
tavuk pijirirken, Ritz otelinio bu liiks o
dasmda. diiklere lay1k bir gece ge~irece
gini aklma bile getiremezdi. F elaket, ba-

zan insam boyle hi~ ummadtgl saadet
lerle kaqJla§tmyordu. Eger §U hacerise
mavi gokyiiziinden &$agJ yuvarlanmaya 
kalkmasaydt ve diinya, k1yamet tehlike· 
sine dii§meseydi, Gaspar, $U dakikada 
rasadhane miidiiriiniin mutfagmda hala 
bula§Jk yJkamakla me§gul a~I Gaspar 

olarak kalacakh ... 
Dii1iincelerinin burasma geldigi zaman, 

zihninden uke§ke ... » miilahazasJ, 1im1ek 
gibi geldi ge~ti ve Gaspar'm keyfi ka~ar 
gibi oldu. Lakin, tam o mada salonun 
kaptst a~1ldt ve Kolet'in hizmet~isi Jorjet 
i~eri girdi. 

Gaspar'm dii§iinceleri birdenbire da
ijtlmJ§!J. Hizmet~i k1z, kolunda ha.umt· 
nm geceligi oldugu halde, salondan ge· 
~ip yatak odasma girdi; odanm tam or
tasmt i1gal eden gayet biiyiik bir karyo
lanm iistiine, geceligi buaktJ. Y ere, bir 
~ift kadm, bir ~ift de erkek ter!igi koydu. 

Gaspar, arahk kalan kap1dan, giizel 
Jorjet'in bu hareketlerini giiriiyor, o ak
,am ikinci defa olarak yiiziinii giirdiigii 
bu cok giizel ktza biiyiik bir alaka ile 
bak1yordu. 

Y ava1 yava~ ayaga kalkh ve bo1 sa
lonu, aheste adtmlarla, ba,tan ba1a ka
tetti. Yiiziinde, can sikmtJSJ alametl.ri 
apa§ikar goriiniiyordu. Bir sukutu hayale 

ugradiKJ, bir nedarn~t duygusunun agu• 
hgt alhnda ezildigi besbelliydi. Onu bir· 
denbire bu his i~inde b1rakan §ey, giizel 
Jorjet olmu§tu. 

;limdi, hizrnet~i k1z, salondan get;erek 
Kolet'in odasma her girip c•kt1k~a. Gas
par onu biraz daha derin bir dikkatle sii· 
ziiyor; sa~larmdan topuklanna kadar bii· 
tiin endammda, ahet giiderini, didikler• 
cesine dola§hnyordu. 

Fa kat, bu alakayt derhal sezen J or• 
jet, Gaspar'm bu fazla mar!t bakJ§Ian· 
na, lakayd bir tavula, dudak biikerek 
mukabele ediyordu. 

Nihayet, Kolet, tuvalet odastndan ~tk
tJ. Arkasmda gayet zarif bir gecelik var• 
d1. Aktrisin zarif endammt tamamile kav· 
nyan bu gecelik, onun biitiin giizelligini 
giizler iiniine seren ve ak1amki muhte1em 
robundan ~ok daha fazla yaki§an bir 
k1yafetti. 

Ayaklan yere degmiyormu§ hissini ve· 

recek kadar havai bir yiiriiyii1le, u~ar 

gibi adJm!arla Gaspara yakla§h. Bu yii· 
riiyii§ii ve bu ktyafetile tezad te,kil eden 

amirane bir tavu ald!: 
[Arkaat varl 
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L d H I., f k d •• A Artvin Hukuk mahkemesinden: 

Or a I a S Un Vam Bor~kakazastTiitiinlnhisarla.ridaresi 
mamuliit ambar memuru sab1lo ~akirle 
eksperi !brahim oglu Nezat ve dijjer ar-

TER 
k d h d 

kada~lar1 taraflarmdan B<>r~ka lnh'sar 

aiDarasln a l·za at ver 1· idaresini muhtelif suretlerle 11204 lira 
1zrar eylemelerinden bu paranm kendi-
lerinden tahsili hakkmda a~1lan davadan 

Kadm zarafetinin er 
biiyiik dii§mamdtr. 

DANSTA, 
[Bil§tarat• 1 lncl saltlfede1 

milletile dost olmaga sureti umumiyede 
taraftardir.» 

Surpri:zler durdu 
Lord Halifaks, Ren'in .i§galinden son

ra «siirprizler devrinin nihayet bulduguna» 
dair ve Avusturyanm ilhakim miiteak1b : 
«Aimanyanm Siidet memleketinde art1k 
arazi taleblerinde bulunmJyacagJ» hak
kmda Almanya tarafmdan yap1lan beya
nau hatnlatarak sozlerine §U suretle de
vam etmi1tir: 

«- Miinih konferansi esnasmda fngi
liz efkan umumiyesi gayet tabii olarak en
di!C i~inde idi. Fa kat Alman noktai na
zanm kabul etmek i~in olmasa dahi «an
lamak» i~in elinden geleni yapmaga hazn 
bulunmakta idi. 

Ceko- Slovakyanm i~gali 
Bu hiidiselerden sonra Y ahudilere kar

§1 ilk hiicum yapilmJ~IJr ki, bu da diinya 
vicdamm miiteessir etmi§tir. Bundan son
ra askeri i§gal altma ahnan ~ko-Siovak
yamn ortadan kaldmldigJ goriilmii§tiir. 0 
zaman Avrupada kuvvetle hakim olmak 
i~in yap1lacak bir te§ebbiise mukabele et
mek zaruretinde mi bulunulacagJ suali 
kar§JSJnda kalmml§llr. Bunun iizerine pek 
tehlikeli addedilen bir vaziyete kar§I koy
mak i~in bir~ok memleketler derhal bir
le§mi§lerdir.» 

Beyanatta bulunmadan evvel Lord Ha
lifaks, bir suale cevab vererek muhtelif 
memleketlerle yapJlan miizakerelere tel
mih etmistir. 

Leh - Rumen garantileri 
N am, dmi§tir ki: 
<<- Polonya ile yakmda miitekabil 

bir daimi itilaf akdedilecegini iimid edi
yorum. Romanya ve Yunanistana verdi
gimiz teminat, tek tarafh idi. Halihamda 
bunlan yeniden tefsir etmege liizum yok
tur. Bu teminat, Polonya hakkmda ol
dugu gibi, Romanya ve Yunanistamn is
tiklalleri tehdid edildigi sarahaten anla!tl
dtgJ ve boyle bir tehdid vukuunda bu hii
kumetler biitiin milli kuvvetlerile muh
vemet etmegi hayati menfaatleri iktiza
smdan addettikleri takdirde tatbik edile
cektir. 

Turk - lngili:z anla,maSI 
Tiirkiye ile yap1lan miizakerelerin ilk 

safhasJ 12 may1sta mes'ud bir netice ver
mi§tir. Yeni isti§arelere faaliyetle devam 
edilmektedir. Pek k1sa bir zaman zarfm
da bu isti§arelerin muvaffakiyetle netice
lendigini bildirecek vaziyette olacag1m1 ii
mid ediyorum.» 

lngili:z - Sovyet muzakereleri 
Soveytler Birligi ile yapuan miizakere

ler hakkmda Lord Halifaks, §UO!an soy
lemi,tir: 

«- Pariste ve Cenevrede Fran sa hii
kumetile ve Sovyetler Birligi el~isile ya
pllan miizakerelerden sonra Moskov3ya 
baz1 tekliflerde bulunduk. Sovyetler Bir

liginin Hariciye Komiseri beyanatta bu
lunarak bu tekliflerin hiikumetini dii§iin
diirdiigiinii itiraf etti. Halledilecek bir ve
ya iki mii§kiil kalmi§hr. Bunlarm en mii
himmi Balhk devletlerinin vaziyetidir. 
Biitiin bu miizakereler esnasmda fngilte
re hiikumeti, ii~iincii devletlerin talebleri
ni is' af etmek gayesini giitmii§liir. Fa kat 
teminat istemiyen memleketlere bu temi
nah zorla tahmil etmenin dogru oldugu
na kani degiliz. Ayni zamanda Sovyet 
hiikumetinin kendi emniyeti noktasmdan 
kom1ulamun istiklaline kar§I alakaSJZhk 
gosteremiyecegini itiraf etmeliyiz.» 

l;emberlayn'in beyanatr 
Londra, 9 (a.a.) - <;emberlayn, fn

gilterenin Almanya kar§JSmdaki vaziyeti
ne ve bilhassa fngilterenin Alman tica
retini tahrib etmek niyetinde bulundugu 
hakkmdaki §ayialara clair Avam Kama
rasmda irad edilen tahriri bir suale cevab 
vererek ezciimle demi§tir ki: 

«- Almanyay1 tecrid etmek, onun 
me§ru bir §ekilde Iicari inki1afma engel 
olmak veyahud Almanya aleyhine bir 
muharebe tahriki maksadile k6mbinezon
lar viicude getirmek niyetinde bulundugu
muza clair olan §ayialar hayal mahsulli
diir. 12 MayJSta yapt1i\lm beyanatta mil
letlerimizi yeni bir muharebede haSJm va
ziyetinde kar§J kar§Iya gormemek arzu
sunda bulundugumuzu ve Almanya ile ne 
iktJsadi bir rekabete ve ne de silah yan§J· 
na girmek istemedigimizi siiylemi§tim. 
19 may1sta da bugiinkii vaziyette bir de
gi§iklik husule getirmek icab etse bile di
ger milletlerin hakh taleblerini yerine ge
tirebilecek bir hal jekli etrafmda miinaka
§adan ~ekinmiyecegimizi bildirmi§tim. 
Fa kat ayni zamanda bu miizakerel ·-in 
miitekabil bir itimad havas1 i~inde cere
yan edebilecegini de israrla kaydetmi§ti!ll. 
Bugiin, boyle bir havayJ yaratmaga y~r
dJm etmiyecek jekilde Almanyada yapil
mis olan beyana!J dinleyerek bunlardan 
duydugum inkisan tekrar etmekten ken
dimi alamadlm.» 

Muhimmat Ne:zareti but~esi I BaltJk devletleri yiiziinden bir harbe sii-
kabul olundu riiklendigi takdirde F ransa ile fngilterenin 

Londra, 9 (a.a.) _ Avam KamrasJ, kendisine yardt~ edecekleri?in» tasrihin
Miihimmat Nazmm salahiyetini tarif e- de Jsrar etmeSI muhtemeld1r. Sovyetler, 
den kanun ]ayihasm~ reye konmadan ka- BaltJk memleketlerindeki Alman niifuzu
bul etmijtir. Bu salahiyetin kafi olmadJgl nun korkulacak bir jekil aldJgi ve buna 

. . , yalmz boyle bir maddenin nihayet vere-
hakkmda amele parhsme mensub meb us- b"l _. k t" d a· 1 
lar tarafmdan verilen bir takrir, 114 reye 1 ecegJ ~naa m e ." er. 
kar§l 235 rey ile reddedilmi§tir. Miihim- Populatre gazetesmde Brossolette yaz1-

N Ym: mat azm Leslie Burgin, projeleri hak-
kmda izahat vermi1, Nezaretin geni1 sala- «- Sovyet diplomasisi, ii~ tarafh an
hiyetleri olacagm1 ve ancak mutad ikna la§maya BaltJk devletlerinin de dahil bu
vaSJtalan kafi gelmedigi takdirde bu sa- lundugu isimli bir listenin ilavesini iste
lahiyetlerden istifade edecegini tasrih et- mekten vazge~mege raz1 olacak m1? Y e
mi§tir. Yeni Nezaret, senede 100 mil yon ni lngiliz teklifinin bu kadar ileri, hatta 
liraya kadar sarfedilecek meblaglardan daha ileri gitmesini kabul edecek mi? E
mes'uldiir. ger yamlm1yorsak. bunu hararetle tem-.n-

ni edebiliriz . .Su ciheti dii,iinmek laz1mdJr: Alman ga:zetelerinin hiddeti f 
Avrupanm emniyeti bir ngiliz - F ranSiz -

Paris, 9 (a.a.) - Berlinden bildirili- Sovyet anlajmasmm akdine bagh bui•Jn
yor: FranSJZ - fngiliz - Sovyet garantisi- maktadn.» 
nin BaltJk devletlerine te§mili hakkmda 

Halifaks'm nutku hakkmda Epoque 
kabul edilmi~ gibi goriinen «hayati men-

gazetesi §Unlan yaz1yor: 
faatler» formiilii siyasi Alman mahfille-
rinde asabiyet uyand1rmljhr. Heniiz AI- «Totaliter devletelrin bir gun, Halifak
manyamn hayati sahasma ithal edilmiyen s'm iimid ettigi gibi, daha manllkh hareket 
tspanyada harbe Almanlann geni§ mik- etmeleri miimkiindiir. F akat bu hal an
yasta i§tirak ettikleri ilan edilmi§ olmaSJ- cak kendilerinin en kuvvetli olmad,klarma 
na ragmen ayni mahfiller garb devletle- ve olamJyacaklarma kanaat getirdikleri 
rinin BaltJk memleketlerini bilvastta ga- giin miimkiin olacak!Jr.» 
ranti etmeleri ihtimali kar§JSmda endije Ordre gazttesinde Claude Yiviers ya-
izhar eylemektedirler. z1yor: 

Hamburger Fremdenblatt, diyor ki: «Hakikat §Udur ki, kuvvete miiraca3t 
«fhataCI!ar vahim bir mes'uliyet a!t1- usullerinden vazge<;:ilmedik~e miisalemet-

na giriyorlar.» perver tarz1 tesviye miimkiin o1amaz.» 

Deutsche Allgemeine Zeitung, «Bita- Yeni Hariciye Komi•er vekilleri 
raflann suikasde maruz kald,klan» ndan Moskova, 9 (a.a.) - Sovyetler Bir
bahscediyor ve dun ak§am Berlinin siyasi ligi Dekanozof ve Lozovski'yi Sovyetler 
mahfillerinde hakim olan int1ba, antiko- Birligi Hariciye Komiser muavinliklerine 
min tern paktm takviyesi i~in 1 aponya ile tayin etmi~tir. 
yapilan miizakerelerin heniiz esash neti- General Gamelin Parise dondu 
celer vermedigi merkezinde idi. 

Berlinin 1 apon mahfillerinde uzun bir 
zamandanberi izhar edilen nikbinlige rag
men bu takviye keyfiyeti, heniiz miiphem 
bir proje mahiyetindedir. 

hi haber alan mahfillerde si:iylendigi
ne gore Tokyo, Almanya ve ltalya tara
fmdan Uzak Sarktaki Japon siyasetine ne 
gibi yard1mlarda bulunulabileceginin tas
rih edilmesini istemektedir. 

William Strang Moskovaya gidiyor 

Londra, 9 (Hususi) - Birka~ giin
denberi Londrada bulunan F ranSJz erkam 
harbiye reisi General Gamelin bugiin og
leden sonra Parise hareket etmistir, Ge
neral Gamelin Londrada bulundugu miid 
det zarfmda mii§terek askeri haroket, sev
kiilceyji meseleler ve bilumum askeri ted
birler hakkmda fngiliz askeri makamali 
ile uzun miizakerede bulunmustur. Gene
ral Gamelin diin gece Ba§vekil ~ember-

dolaYI Artvin asliye hukuk mahkeme -
sinde yap1lmakta olan duru~mada mild
deaaleyhlerden tebligat yapilamiyan ve 
ikametgahlan me~hul bulunan yukan
da adlan yaz1h Nezatla ~akirin duru~ -
manm muallak bulundu~ 10/7/939 ta
rlhine musadif pazartesi gilnil saat do -
kuzda Artvin asliye hukuk mahkemesln
de bizzat haz1r bulunmalari veya noter
llkten musaddak vekaletname ile vekil 
giindermeleri, aksi takdirde haklannda
ki duru~manm g~yaben devarn edecegi 
ve biliihare g~yab karannm teblig edi
leceginin tebligat rnakarnma kaim ol
mak iizere ilan olunur. 

Fatih lkmci sulh hukuk mahkemesi 
sal!~ memurlugundan: 

Beatrik, Edvard ve Araksinin ~ayian 
mutasarnf olduklan Samatyada Koca
mustafapa~ada Parnuk~u Tatyos soka -
gmda eski 27 yeni 55 No. II 330 zira bir 
taraf! Ali hanesi, iki taraf! Araksi ha
neSJ ve taraf1 rabii tarikiam olan ve diirt 
bin lira muhammen loymeti bulunan ve 
kap1dan i~Bri girilince geni~~e merrner 
ta~ dii~eli bir ta~hk ve bilez.ikli bir sar
m~. solda hir oda, bu odadan bir kap1 ile 
evin gayet ufak olan bah~esine ~•klltr. 
Gene bu katta bir hala ve malta dii~eli 
bk mutfak, i~erisinde bir kuyusu var -
d1r. On bir ayak merdiveple yukan ~~
lolmca i~erisinde iki dolab ve yiikii bu
lunan bir oda, tekrar on ii~ ayak merdi
venle yukanya ~1lohnca bir sofa ve sofa 
iizerinde balkonlu bir oda, iki dolabh 
bir yiiklilgii vardL!'. Sofada bir hala ve 
bir dolab. Gene on diirt ayak merdivenle 
yukan ~Jlo!mca bir sofa ve ka!'§Ihkh iki 
oda, sagdaki odada bir dolab ve tarasas1 
vard1r. Gene on bir ayak merdivenle 
yukan ~Ik1hnca Marmaraya nezareti bu· 
lunan bir ~ah aras1 vard1r. Bu ev haricen 
kargi.r, dahilen ah~ab ve i~inde elektrik 
tesisah olup izalei §iiyuu z1mnmda a~a
g•daki ~artlar dairesinde 20/7/939 tari
hine musadif per~embe gilnii saat 14 -
16 ya kadar mahkeme ba§katibinin oda
smda a~1k art!Jrmiya ~Jkanlacakl!r. Mu
hammen k1yrnetinin %75 ini buldugu 
takdirde !hale edilecek ve aksi balde en 
son arttJ.ranm taahhildil baki kalmak il
zere 4/8/939 tarihine musadif cuma gii
nii ayni saatte ve ayni yerde artt~rmaya 
devam olunacaktir. 

1 - Sal!~ pe~in para iledir. l~tirak e
decekler %7,5 nisbetinde pey verecek -
lerdi.r, 

SPORDA, 
GEZMEDE 

Ter slzl sevdlklerlnlzln ya• 
nmdan uzakla•t•rmaya 

mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltuk alb terlemesine 
mani olur. Teri kesmez, 
sadece mecrasmt degi§

tirir, elbiselerinizi, ic; c;ama§IrlarmlZl c;iirii
mekten, viicudiiniizii ter kokusundan korur 

Sultansuyu Haras1 Miidiirliigiinden : 
1 - Malatyanm Sultansuyu haras1 merkezinde yeniden in~a edilecek 

ilg1 ahm 1/6/939 giiniinden itibaren 20 gUn miiddetle ve kapah zarfla ek
siltmiye konulmu&tur. 

2 - Ke~lf bedeli • 37494 • lira • 39. kuru~tur. 
3 - ilk teminali • 2812 • lira • 12 • kuru&tur. 
4 - !hales! 20/6/939 sah gilnii saat on be~te Hara merkezinde yap!la

cakbr. 
5 - :;?artname ve projesi Hara ve Malatya Naf!a Miidiirliigiinde mev

cuddur. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin kanunun iki ve ii~iincii madd~!erinde yaZlh 

vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektublarm1 ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Hara Merkezindeki Komisyonu mahsusuna vermeleri il.!in 
olunur. ( 3995) 

T oprak Mahsulleri Ofisi istanbul ~ubesinden : 
ldaremizde a~ai!Ida cinsleri giisterilen takaslar satihklir. Sat., ~artlarm1 

ogrenmek ve muktezi malumati alabilmek iizere taliblerin 15/6/939 tarlhine 
kadar ~ubem1ze miiracaatler!. 

Hindi Gini Takas1 
lngiliz Takas1 

: Takriben 
• 

£. 8200.-/
£. 1000.-/-

Anadoluyu terennUm eden Ilk ,nr kltaba 

(4032) 

Londra, 9 (Hususi) - Ba§vekalet si
yas1 mii§avirlerinden William Strang fev
kalade salahiyetle yakmda Moskovaya ba 
reket edecektir. Mumaileyh bugiin Hari
ciye N azm Lord Halifaks ve lngilterenin 
Paris biiyiikel~isi Sir Erik Fibs ile uzun 

layn ile uzun bir miilakat yapml§ ve mii
teakJben §erefine verilen ziyafette bulun
mu§tur. General Gamelin bu ziyafette hi~ 
nutuk irad ederek, fngilterenin mecburi 
askeri kanunundan sitayi§le bahsetmistir. 

2. - 4bu gayrimenkul iizerinde mii-
seccel ve gayrimiiseccel hak sahiblerin n Yazan : Eskl Hayat mecmuaSinln degerll ,alrlerlnden 
yirmi giin zarfmda vesaikile berabl!l' M. FARUK CJORTUNCA 
milracaatleri laz•md•r. Aksl takdirde 0~ yiiz sahifeye yakm bir cild i~inde Vatan, Memleket, lnkilab duygular• 
gayrirniiseccel hak sahibleri payla~ • berrak, temiz tiirler balinde birikmi,tir. Bu kitab matbaacJhk aleminin 

Strang bugun hareket ediyor madan baric kahrlar. Avrupa kitablan tarzmda bas•lmi§, ipek ile cidlenmi§ nefi• bir eseridir, 

bir miilakatta bulunmujtur. Londra, 9 (a.a.) - Diplomatik mah
fillerdeki umumi kanaat, Strang'm yann 
Moskovaya hareket edecegi merkezinde-

3 - Tarihi ihaleye kadar olan bilciim· ~~~~5~0~k~u~r~u~•:_· _T~e~v~zl~~y~e~r~l ~l~n~k~ll~A~b~K~I~ta~b~e~v~l~-~l~s~ta~n~b~u~l ~~~~ le vergiler hissedarlara, %2,5 tellaliye • 

F ransrz; gazatelerinin tahminleri 
Paris, 9 (a.a.) - Boutelleau Londra- dir. • 

dan Figaro gazetesine bildiriyor: Gazetelerin mutalealar~ 
Halifaks ile Maiski arasmda diin yap!- Londra, 9 (a.a.) - Cemberlayn ile 

Ian miilakat hakkmda elde edebildigimiz John Simon ve Halifaks'm nutuklanm 
en emin malumata gore a§agtdaki tasri- tahlil eden bu sabahki fngiliz gazeteleri, 
hah verebilecek vaziyette bulunuyoruz: bu nutuklarda «silahlarmJZJ b1rakimz o za-

ile yirmi senelik taviz bedell mii~teriye 
aiddir. 

4 - Mii~teri bedeli lhaleyi miadmda 
vermezse ihale feshedilir ve gayrimen -
kul yeniden art!Jrmaya ~1kanlarak en 
~ok arthrana ihale edilir. Aradaki fark 
dahi mil§teriden bil.!ihilkilm ahmr. 

5 - ~artname herkesin g&ebilece~i 
surette bugiinden itibaren divanhaneye 
asilmi~hr. Fazla malumat istiyenlerin 
sal!~ 39/123 No. lle memuriyetimize mil
racaatleri iliin olunur. 

1. - Sovyet hiikumeti Strang'm se- man konu§acaglZ>> formiilii ile hulasa e
yahati haberini memnuniyetle kar§Ilamak dilen lngiliz politikasmm bugiinkii istiha
tadJr. Zira Sovyet hiikiimeti bunu yeni lesini bir kere daha Alman milletine ih•a• 
bir metodun ba,IangJcJ olarak telakki et- etmekte a§ikar bir surette birle§mil bulu-
mektedir. Filhakika, mesele bilhassa bir nan gayreti tebariiz ettiriyorlar. Bu formiil Ya~ meyva ve sebze tanm sati§ koo-
itimad meselesidir ve hi~bir 1ey iki hiiku- 1ngiltere tarafmdan uzun miiddet tatbik peratifi birlijjinden: 
met miimessillerinin dogrudan dogruya te edilmi! olan: «Sizi gorii§mege te§vik i~in 2834 numarah kanunun hiikiimlerine 
mas! an kadar faydaii olamaz. .1 'h b k f I .1 d tevfikan kurulan birligimizin gene! ku

Sl a ImtZJ Ira Jyoruz» ormii ii 'e teza rulunun 29 haziran 939 pe~embe gunil 
2. - Sovyet mahfilleri, yakmda bir te§kil etmektedir. saat 14 te lstanbul Ticaret Odas1 i~tima 

anla§mamn akdi hakkmda nikbin goriinii- Financial Times diyor ki: salonunda toplanacagmi alakadarlara 
yorlar. Bununla beraber, Sovyetler Birli- «Siyasi hava aydmlanmadt~J miiddet- bildiririz. 
gi hiikumetinin, anla§maya zeyl olarak ~e fngiliz - Alman ekonomik gorii§me- Ruzname 
yazJiacak bir madde ile «Sovyetler Birligi Jeri tekrar baslamJyacaktu.» 1 - Yiinetim kurulu ile murak1b ra-
.,..=-""""""',_---~--....,.,...,~....,.,.....,_-_.,~-----------.....,._ porlannm okunmas1 ve yonetim kuru-

lunun ibras1. 
Naz1r1 bugiin ~ehrimize geliyor 2 - Bilan~o. fark• fiat hesablannm 

tetkik ve tasvibi. 
Rumen Hariciye 

[Bagtaratt 1 Inc! sahltede] 
hususi bir vapurile Haydarpasaya ge~e
cek olan misafir, hususi vagona binerek 
Ankaraya hareket edecektir. 

Milli $elin kabulii 
Misafir Hariciye Nammm Cumhur 

Reisimiz tarafmdan da Y alovada kabul 
edilmesi muhtemeldir. Hariciye Vekili
miz, doniijte, Pendikte trenden inecek
ler, Sus veya Olev vapuruna binerek 
dogruca Y alovaya gidip Cumhur Reisi
mize tazimlerini arzedeceklerdir. Cumhur 
Reisimiz tarafmdan ogle yemegine ahko
nulacak olan misafir Nam, o giin ikindi 
vakti Y alovadan hareket ederek !stan
hula gelecek ve burada kendisini brkli
yecek olan Da~ia vapuruna binerek Pire
ye miiteveccihen yola ~lkacakta. 

Rumen Hariciye Nazmna bu seyahat
te, Hariciye Nezareti siyasi. claire mii
durii Davidesko ile Biikrel Oniversiyesi 
profesorlerinden Damber, kalemi mahsus 
miidiirii 1 ambusko ve yedi gazeteci r~
fakat etmektedir. 

Gafenko'nun beyanat1 
Naz1r, Balkan Antanbn
dan sitayisle bahsediyor 

ve meb'usan meclislerinde beyanatta bu
lunan Hariciye N azm Gafenco, dernistir 
ki: 

«- Milletimizin hududlanm ve istik
lalini icab ederse silahla dahi miidafaaya 
karar verdik. Memleketimize karsi yapl
lacak ilk tesebbiiste ~arpJ§acagJz. Kendi
mizi miidafaa etmek mecburiyetinde kal
digllllJZ zaman bize her hususta yardtm 
edeceklerine fngiltere ile F ransa gibi iki 
biiyiik devlet soz vermislerdir. Samimt 
sempatiler ve §erefli hahralarla baiih bu
lundugumuz bu iki memleketin bir dost
luk eseri olan bu sozlerinden dolayt ken· 
dilerine ~ok minnettanz.» 

Nam, Potemkin'in Biikre1i ziyareli 
esnasmda da anlasJldigt ve~hile Romanya 
ile Sovyetler Birligi arasmdaki miinase -
betlerin iyi oldugunu soylemi1 ve Balkan 
milletlerinin sulhcuyane menfaatleriuin 
miidafaasma hizmet edecek olan Balkan 
Antanhndan sitayiskar bir lisanla bahset
mi§tir. 

Gafenco, netice olarak Almanya ile 
akdedilen ikhsadi anla§malann ehemmi
yetinden bahsetmis ve bu anla,malann iki 
memleketin sulhcuyane maksadlanm te -
bariiz ettirdigini kaydettikten sonra Fran
sa ve fngiltere ile akdedilen ikttsadi an
la§malarm da istikbalde daha genis mik-

Biikres 9 (a.a.) - Ankara ve Ati- yasta inki~af edebilecegini ilave eylemi§
naya hareket etmeden biraz evvel ayan tir. 

3 - Yiinetim kurulu ile murakiblann 
intihabi. 

4 - Yonetim kurulu haklo huzurla -
rile muralob ilcretlerinfn tayinf. 

5 - Yiinetim kurulunun raporunda 
yaz!lan tetklklerin miizakeresi. 

6 - Ernvali gayrimenkule almmas1 
hakkmda karar itas1. 

ROMANYA SEYRtSEFAlN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar 

ROMANlA vapuru miistesna olarak 
13 haziran sah saat 16 da (Pire, Larnaka, 
Telaviv cihtiyar!., Hayfa ve Beyrut) a. 

TRANS!L VAN! A vapu.ru 16 haziran 
cuma saat 12 de (Pire, !skenderiye, Te
lilviv cihtiyarh, Hayfa ve Beyrut) a. 

Romanya Seyrisefain idaresi, Roman

yamn kaphca istasyonlanm ziyaret ede
ceklere hususi ve milsaid §era1t temm 
eder. 

Fazla tafsilat i9in Galata Yolcu Salonu 
kar§Ismda Tahlrbey hanmda istanbul 
umurni acentabj!ma miiracaat. Telefon: 
49449 - 49450. 

Zayi - <;:emi§gezek niifus memurlu -
gundan ald1~1m hilviyet ciizdamm1 zayi 
ettim. Yenisini alaca~Imdan hiikmii 
yoktur. 

Cemi§gezek Yukan Barasor kiiyiinden 
Ahmed oglu Mehmed Ertekin 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebe ve mnstahdeminin 1 haziran 1939 dan 31 may1s 

1940 tarihine kadar bir senelik ia~elerine 1/6/939 per~embe gilnii istekli 
~·krnadii!mdan 23/6/939 tarihinden 31 may1s 1940 tarihine kadar ia&eleri 
avni ~artlar dahilinde a~ai!Jda giisterildigi iizere tekrar kapah zarf usulile 
eksiltmlye konulmu~tur. 

2 - Azam! aded 
• 585 • tale be 
• 10 • muid 
• 150 • miistahdemin 

Gilnlilk ia~e 

• 54. 
• 54. 
« 30. 

muhammen 
99011,70 

1863,00 
15525,()0 

116399,70 

bedell 

bedel iizerinden beherinin l(iinlilk ia&elerinin 21 haziran 1939 tarihine mu
sadif ~ar~amba giinii saat 11 de Rektorliik binasmda miite~ekkil Komis. 
yon tarafmd.an !hales! yapJiacakhr. 

3 - Muvakkat teminat • 7070 • liradtr. Teklif mektublar1 ihale sa
a tin den bir saat evvel alm1r. 

4 - Daha fazla izahat ve para•IZ 
Daire Mudilrliiitilne milracaatleri. 

~artname alrnak istiyenlerin Enstitii 
• 2119 • ( 3935 ) 

aleminde bir hadise ... 
SUT MAKiNELERi 
1939 madelleri gelmittir. 
Dilnyanm en saglam ve en ucuz 

M • I ELE 
SOT MAKINELERiDiR. 
Pulanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 

Yedek aksam• daima mevcuddur. 
MiELE makinelerimize mahsus hususi 

yag1m1z gelmi§tir. Fiah diger 
yaglardan daha ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadtr. 
Tiirkiye umum deposu: Jak Dekalo ve ~si. lstanbul Tahtakale No. 51 

Ta,ra sat•• yerlerl 

Ankara acentam1z: Yusuf Esendemir ve ogullan 
Adana • Orner Ba§egmez 
Konya • Mehmed, ~iikrii, Necati Ka§Ik<;• 
Ceyhan • Said Akman 
Gazianteb • Mutato~lu M. :;iakir Oz§eker 
Erzurum • N e§et Solakoglu 
Polath • Siileyman Uzgeneci 
Eski§ehir • Alanyah Abdurrahman ~eref 
Trabzon • Polathaneli karde~ler 
Trabzon • Kurumahmud oglu Hanz Sallh 
Bolu • Mehmed Yiinden 
Stvas • Mustafa Giizilkii9iik 
Bafra • Saim <;:elebi. 
Kastamonu • Mustafa LU.tfi Nuhoglu 
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lfl ClmiHURIYET 10 Haziran 193!1 

AZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ·1e mulayim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Haztmstzhk, $i,kinlik, Bulantt, 
6az, ~a net, Mide Bozuklugu, Barsak Atale t i, inktbaz, Sarthk, Safra, i(araci
ger, Mide Ek , ilik ve Yaomalartoda ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullammz. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha ~abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yaln1z toptan sat•• yerl : Mazon ve Boton Ecza deposu, Yenl postane arkas1 No. 31 Istanbul 

KESKiN KA$ELERi; Kmkllk, Nezle, Grip, Romatizma, ba~ ve di~ agnlanna birebirdir. Istanbul 

Bah~ekapt SALiH NECATi 

PASTiL KATRAN HAKKI oksiiriikleri kokUnden 
keser tecrUbelidir. 

I Devlet Demiryollan i~letme u. Miidiit iiig" iinden : I Bayanlara mahsus 14 aya.r altm saat-

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rin~k~rilyenimod~~rig~m~tr. 
Deri nce tahmil ve tahliye amcliyesinin bir sene zarfmda yapllan tahmin 

ton miktarile tahmin fiatlan gosterir cetvcldir 

Ame!iyenin nev'i 

Maden kiimiirii 
krom ve emsali 
diikme cevher 

Ton 

Beheri 
tonu 
Ku. 

Kok kiimiirii Beber 
briket tonu 
ton Ku. 

Muhtelif 
malzeme 
e~ya ve 

emtia 
Ton. 

Be her 
tonu 
Ku. 

1 - Ambar dahilinc!.e supalana ha
Zlrlamak ve vapur dahilinde vin~le 
supalana yapmak veya hab veyahud 
istif yapmak bu ameliyede rihtlm 
veya silo iskelesine veya vapur 
giivertesine vermek ve brrakmak 
da dahildir, ve miitekabilen. 

Maden kiimiirii ve em-
sali diikme cevher 10 

2 - Supalandan a~lk vagona tab
mil ve miitekabilen de vagondan 
supalana ve idare vincile vagondan 
denize vermek veya miitekabi!en 
denizden a1mak. 

3 - Vine i~tiraki olmalmzm r1htlm 
veya silo iskelesine veya giiverte. 
den alarak vagona tahmil etmek 
veva miitekabilen. 

4 - Supalan&n ahmp a~1k araziye 
nakil ve istif etmek ve miitekabilen. 

5 - Silo iskelesine yana&ml$ va
pur giivertesinden veya silo iskele
sinden nakil ve verle~tirmek. 

6 - Vin~ i~tilaki olmaks!Zln vagon
dan tahliye ve ac1k araziye maga
zalara nakil ve istif ve miitekabilen. 

7 - Vagondan idare vincile a~1k 
arazive tahliye, istif ve miitekabilen 

8 - Vin~siz merakibi bahriyeden 
kiifelerle veya arkahk ile ve el ile 
Clkanlarak vagona tahmil, a~1k a
raziye magaza, magazalara nakil 
ve istif etmek ve mijtekabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle miiteahhiddcn almacak ' 
amele. 

11 - Yevmiye ile ahnacak amele. 

Krom 15 
46407 

26189 4,5 

44993 17 

12325 23 

5 

25140 8 

7 

269 20 

20411 5 

268 18 

18 120 

23 

4992 9 

5526 22 11776 14 

23 975 18 

9 16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

7 9 

(25595) li.ra (9) kuru§ muhammen bedeli bulunan Derince !imam tahm:l ve tahliye i§i kapah zarf ususile eksilt
meye konmu§tu.r. Eksiltme 22/6/939 hrihine rashyan per§embe giinii saat 11 de Haydarpa§a gar binas1 dahilinde birin
ci i§lteme komisyonu tarafmdan yap1lacakhr. Taliblerin (1919) lira (63) kuru~ rnuvakkat teminatla ayni giin saat 
10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublanm vermeler1 laZ1md1r. Bu i§e aid §artname Haydarpa§a Liman BS§· 
miifetti§liginden ve Ankara ve !zmir t~letme miidiirliiklerinden paras!Z olarak ahnabilir. (3681) -Devlet Demiryollan Yedinci i &letme Miidiirliigunden: 

A~ag1da yerleri, miktarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarlan yazth balast 2490 sayth kanuna 
tevfikan ka\)ah zarf usulile ayn ayn eksiltmiye c1kanl rnl$hr. 

Eksiltme 26 haziran 1939 tarihinde pazartesi giinii saat on birde Afyonkarahisarda Yedinci i&letme binasmdaki 
Eksiltme Komisyonunda yap1lacaktlr. 

istekliler 2490 say1h kanunda ve eksiltme &artnamesin de yaz1h vesikalarla muvakkat teminat, banka mektub 
veya makbuzlanm ve teklif mektublanm havi zarflan 24 90 say1h kanunun 32 ve 33 iincii maddesinc!.eki tar if at ve~
hile haz1rhyarak ihale giinii alan yukanda yazth giinde saat onda Afyonkarahisar 1~1etme binasmda Eksiltme 
Kor;nisyonu Reisine makbuz mukabilinde teslim etmi~ bulunmalan laz1mdtr. 

Istekliler bu husustaki $artname ve mukavelename pro jelerini Afyonkarahisarda 1$letme 
paras1z alabilirler. 

Balas! ocagmm 
bulundugu yer Kilometresi 

!hale edilecek 
miktan M3 

Miiddeti 
ay 

Yol Ba$miifetti~liginden 
( 4019) 

Muvakkat 
Bir metre mikabmm Muhammen teminat 
muhammen bedeli bec!.eli tutan tutan 

Cav - ishakh aras1 

Pmarba$1 . Meydan arasmda 
Bozdag ocag1 

Afyon - Balmahmud 

Mimarlarm 

227 

395- 397 

400 - 401 

16.000 

10,000 

16,000 

Harb Okulu 

Kuru$ Lira Lira 

10 125 20,000 1500 

10 120 12,000 900 

10 120 19,200 1440 ----
Komutanhgmdan : 

M iiteahhidlerin 
ve miihendislerin 

NAZARI DIKKATINE: 
Donma ve sertle§meyi ~abuk ve 

her hususta saglamhg1 istilzam e
den biitiin i§lerde yalmz fabrika -
dan kursunlu ~uvallarda sablan 

Bu sene haricden Harp Okuluna girmege istekli bulunanlar 1~m yirmi 
diirt ya&ma heniiz girmi~ olanlarla tl'niversite ve diger yiiksek okullardnn 
tahsildc iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulunduklan sm1f 
imtihan neticesini beklemeden Askerlik &ubelerindeki talimata gore evsaf1 

I haiz olanlann Harb Okuluna almaeaklan ilan olunur. ( 4127) 

~- Beyoglu Vaktflar Direktorliigii ilanlart I 
LA FARGE 

"SIMAN FONDO, ~lmentosunu 
kullammz. 

Yegane depoziteri: Galatada Mah
mudiye caddesinde 65 No. da. 

Trlcon Vlelllot ve Mande!JOUt 
Ticarethanesidir. Tel: 41532 

Sabh k marangoz fabrikast 
Taksimde bir komple marangoz atol

yesi, pres, makine ve biitiin teferriiatile 

beraber sahhkhr. 
htiyen, Beyoglu ~ehbender sokak 

No. 5, ii~iincii kat 8 e miiracaat. 

,-sATILIK-'
Miifrez arsalar 

Kalam o~ deniz k1y1sonda, miiracaat 
K!Z1ltoprak, Rii~tiye sokak 47 No. 

da Mi~o dalalet ile. 

I 
Be$ikta•'la Sinanpa~ayi atik mahallesinde Mehrned ( Aga ) ibni Osman 

vakf1 rniitevellisi Hiiseyin Kaz1mm muhasebe giirmek iizere hemen id.>re
mize miiracaatleri. ( 4058) 

II 

Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlar•J 
TASHiH iLANI 

Cumhuriyet gazetesinin 9/6/939 giin ve 5414 say1h niishasmm 8 inci 
sahifesinde inti~ar eden hademei hayrat rniisabaka imtiham ilimmm 9 uncu 
satmndan itibaren alan miinhaller asalet olup tertib hatas1 olarak 12 nci 
sahrma kadar • dahil • vekalet olarak tertib edilrni$ oldugu giiriilmekle 
tashihen ilan olunur. 

Karacabey Panay1r1 
Karacabey Belediyesinden : 

Karacabeyin her cins hayvanat ve e~yayi ticariye panaymnm 15 
haziran 939 per&embe giiniinc!.en itibaren diirt giin devam etmek iizere 
a~1lacag1 ve halkm her tiirlii esbab1 istirahati temin edilecegi ilan 
olunur. ( 3997 ) 

Fiatla.n 44 ila 68 Jirad1r. 

Ayda 3 lira Taksitle 
Sirkecide Lirnan ham s1rasmda Yel

kenci han No. 8, saat 9 - 14 te miiracaat. 

- MUJDE! 
istanbulda Sultanhamammda Sa

ka9e§me sokagmda Singer arkasm
da 31 nurnarall Mtl'NiR UYANIK 
(Sab1k Anav), ince sarraciye, kadm 
~antas1 ve deri eldiven imalathane
si, en son yANTA ve ELDiVEN 
modellerini gayet tenzilath ve fab
rika fiatma sah~a ~1ka.rd1gm1 saym 
mii~terilerine miijdeler. 

A. KLAYERi 
Miiessesesinden getl
rilen son moda GEN 
ve 4 telli SKANDAL
LAR ve diinyaca ta -
nmmr~ KESTOS silt
yen gorjlar Paristen 

gelm~tir. 
AMER1KADAN ge

len SATEN LAS-
TEKS korseler bii
yiik ragbet giiriiyoo-. 
!smarlama korseler 1·•'1Wl" 

dikkatle yapthr. 

ALETUAL 
L. Hovagirnyan 

437 Beyoglu 

1 

;,: ... 

ZOZO DALMAS 
HOMO NTi 
Bah~esinde 

REVU 
OPE RET 

VARYETE 
BALET 

Maestro 

DEANCELIS ldaresinde 

F evkalade Orkestra 
Her aksam temsillerine • 

bUyUk muvaffakiyetle 
devam ediyor. 

Cumartesl ve Pazar 
saat t9 da 

MATiNE 
Ehven fiatlar -SAPiKSIN 

Sa~ dllkUime va kepeklen -
meslnln llnUne ge~er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;:emberlita~ Peykhaoe sokak No. 4 -Dr. IHSAN SAMi 

BAKTERIYOLOJI 
LABORATUARI 

Umumi kan tahUHitJ. , frengi nnk· 
h i oazarmdan Vasserman ve Kahn 
tnamiiller i, kan kiireyvat1 sa}'llmasl. 
1'ifo ve lSltma bastahklan te$hlsl. 
!drar. balgam, cerahat, kazurat ve 
st• tahlilati. fil tra m!kroskopl bu· 
sus! &$liar !stihzan. Kanda !lre. 
~l'ker. Klorii r , Kollesterin m!ktar
larmon tayin!, Divanyolu No 113 

Tel: 20981 

I ~ocuk hekimi 

li
r. Ahmed Akkoyunlu 

ksirn • Talirnhane P alas No. 4 
aza.rdan maada her giin saat 15 

ten sonra Telefon: 40127 

Zayi - Liman ciizdamm1 kaybettirn. 
Yenisini ~1karacag1mdan hiikmii yak -
tur. 328 tevelliidlii Maksud oglu 

Mehmed ~emseddin 

Sahfb vo Ba~muharrirl: Yunuo Nodi 
Umuml ne~r11>att ldaro e4en Y<IZI t,lert 

Mildilril : Hikmet Miinil VIgen 

cumhtu'll/e; matoaan 

~erik aran1yor 

Krom madeni i~letilmesi 
Miiteaddid maden miihendisleri tarafmdan yap1lan tetkik ve ara~

tll'malar iizerine ~ok iyi neticeleri elde edilmi~ alan yiiksek evsab haiz 
ve i~letmeye ~ok miisaid ve karl! bulunan ve sahibinin idare i~lerine ye
ti~ememesi dolayrsile te&riki mesai i~in bir veya iki ~erik aramyor. 1&tirak 
etmek istiyenlerin ve daha fazla izahat arzu ed~nlerin sarih adreslerile 
koyacaklan azaml sermaye rniktarmm yazr ile istanbul 234 nurnarah Pas-

·~~--~~~~~- ta kutllsuna yazmalar1. ~~~~~~~~~~~· 

Sara~ el 
diker 

• • 
1~1 ve 
erkek 

makine kalfasile makine 
ve kadm terzi aramyor 

ile 

1 - Tophanede 2 No.h dikim evi i~in sara~ el i~i ve makine kalfast 
ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi almacaktrr. 

2 - Ya& ve askerlik nazan dikkate almmtyacaktrr. 
3 - tl'cret haftallk verilrnek iizere taliblerin hiisniihal ve tifo a&l ka-

gullarile birlikte hemen Dikimevi Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 4009 ) 

L inhisarlar Urn urn Miidiir liigiinden : I 
I - Cibali Tiitiin fabrikas1 i~in almacajp. evvelce ilim edilmi~ alan ( 3) 

aded yiiksek rand1rnanh sigara makinesi muhammen bedeli sif 28,000 !iraya 
~lkartlmt& olup yeniden kapah zarfla eksiltmiye konmu&tur. 

II - Eksiltme 14/VII/939 cuma giinii saat 10,30 da Kabata~ta Levaz1m 
ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktJ.r. Muvakkat te
minat • 2100 • liradrr. 

III - ~artnameler hergiin sozii ge~en &ube ile Ankara ve !zmir Ba$mii
dilrliiklerinden 140 kuru~ mukabilinde ahnabilir. 

IV - Mubayaa olunacak rnakineler Molens, Standart, MUller, Skoda 
fabrikalan mamulatm&n olacakllr. 

V - Eksiltmiye i~tirak edenler fiatsJ.Z tekliflerini % 7,5 giivenme paras1 
makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapah zarflarm1 eksiltme 
i~in tayin edilen giinde ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkUr Ko
misyon ba~kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri lazrmd1r. ( 3697 ) -Cinsi MiktarJ. Muhammen B. % 7,5 teminatJ. Eksiltme 

Lira K. Lira K. $ekli Saati 
Bel ipi 25,000 Kg. 11250,- 843,75 Kapah Z. 16 
Tiiti.i.>l tozu ~uvah 6,000 Ac!.ed 1605,- 120.37 A~lk Ek. 16.30 

I - ~artnameleri mucibince yukan& cins ve miktan yazth ikl kalem 
malzeme hizalarmda giisterilen usullerle satm almacaktrr. 

II - Muhammen bedelleri, rnuvakkat teminatlart, eksiltme ~ekli ve 
saatleri hizularmda giisterilmi~tir. 

III - Eksiltme 12/VI/ 939 pazartesi giinii Kabata~ta Levazrm ve Mu
bayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktrr. 

IV - Sartnameler hergiin sozii ge~en ~ubeden paraslZ ahnabilir. 
V - Kapah zarf eksiltmesinde miihiirlii teklif rnek,tubunu kanunt ve

saikle % 7.5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapah zarflar !hale giinii saat 15 e kadar mezktlr Komisyon 
Ba~kanhgm~ makbuz mukabilinde verilmelidir. Diger eksiltmeye gireceklerin 
% 7,5 gii,venme paralarile birlikte rniiracaatleri iliin ilunur. ( 3628) -I - Sartname ve ke&fi mucibince parlaVlCJ. ve patlaytcJ. rnadc!.eler nak-
linde kullantlmak iizere 1 aded sa~ tekne kapah zarf usulile eksiltmiye 
konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli 16442,64, muvakkat teminah 1233,19 liradtr. 
III - Eksiltme 16/VI/939 cuma giinii saat 11 de Kabata~ta Levazrm ve 

Mubayaat $ubesindeki Altm Kornisyonunda yaptlacakhr. 
IV - $artnarne, plan ve ke$ifna,..eler 82 kuru~ mukabilinde Ankara ve 

!zmir Ba~miidiirliiklerinden ve Kabata~ta Levaztm veznesinden almabilir. 
V - 1steklilerin, miihiirlii teklif mektublanm kanuni vesaikle birlikte 

% 7,5 giivenme paras1 makbuzu veva banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapah z~rflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar ( saat 10 a 
kadar ) mezkur Komisyon Ba~kanltgma makbuz mukabilinc!.e vermeleri 
laz1mdll'. _ ( 3789) 

1 - 12/6/939 tarihinde ihale edile cegi ilan olunan 7 adcd tahamrniir 
kabmm eks;ltmesi giiriilen liizum iizerine 10 giin miiddetle temdid edilmi~tir. 

II - Muhammen bedeli sif 23000, muvakkat teminatl 1725 1iradlr. 
III - P azarhk 23/6/939 cuma giinii saat 13 te Kabat&ataki Levaz1m ve 

Mubayaat subesindeki Alrm Komisyonunda yapJ.!acakt1r. 
IV - $artnarneler hergiin siizii ge~en ~ube veznesinden ve 1zmlr Ba~

miidiirliiklerinden 57 kuru~ mukabilind.e almacag1 gibi plam da giiriilebilir. 
V - Miinakasaya i$1irak etmek istiyen firmalar verecekleri malzemenin 

teferriiat ve evsafmr giisterir tek1iflerini miinakasa tarihinden 10 giin ev
veline kada~ inhisarlar Umurn Miidiirliigu Miiskirat Fabrikalan ~ubesine 
verrneleri laZ1md1r. 

VI - Eksiltmiye gireceklerin % 7,5 giivenme paralarile birlikte mezkur 
Komisyona gelmeleri. ( 4024 ) 

Cinsi Miktan 
30 m/m diirt kii$e 
percin ~ivisi 
Per~in civisine go
re balm pul 
31 rn/m klZll 
kontr plak 
Vantilatiir 

260 Kg. 

60 • 

1000 aded 
8 • 

-Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 
Lira K. Lira K. 

351,00 

114.00 

1270,00 
320,00 

26,32 

8,55 

95,25 
24,-

$ekli Saati 

A~1k Ek. 

Kapah Z. 

A~1k Ek. 
Ac1k Ek. 

14 

14,30 

15 
15,30 

I - $artname ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan yaz1h 
• 4 • kalem rnalzeme hizalarmda giisterilen usullerle satm ahnacaktlr. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme ~ekli ve saatleri 
hizalarmda giisterilmi&tir. 

III - Eksiltme 28/VI/939 ~aqamba giinii Kabatasta Levaz1m ve Muba
yaat subesindeki Ahrn Komisyonunda yap1lacaktrr. 

rv - $artnameler hergiin siizii ge~en ~ubec!.en paras!Z ahnabilecegi gibi 
niimuneler de giiriilebilir. 

V - Vantilatiir eksiltmesine girecekler fiats!Z tekliflerini tetkik i~n bir 
hafta evvel Tiitiin Fabrikalar $ubesine vermeleri laz1rnd1r. 

VI - istekliler eksiltme icin tayin olunan giin ve saatlerde % 7,5 .l~iiven-
rne paralarile rnezkur Komisyona gelmeleri. ( 4112) 

Cinsi 
Siimikok 
Maden kiimiirii 

Miktan 
50 
60 

ton 
• 

-MuhammenB. 
LiraK. 
1137,50 
840,-

% 7,5 teminat 
Lira K. 

Eksiltme 
$ekli Saati 

85,31 
63,-

A~1k Ek. 14 
Ac1k Ek. 15 

1 - ~artnameleri mucibince 8/VI/939 tarihinde ihale edilem1yen yu 
kanda cins ve miktan yaz1h malzeme $eraiti sab1ka dairesinde ( 10 ) giin 
miiddetle temdid edilmi~tir. 

II - Eksiltme 18/VI/939 pazartesi giinii hizalarmda yaztb saatlerde 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonun& yap1la. 
caktlr. 

III - Islekliler % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin olunan giin ve 
saatlerde yukanda ad1 ge~en Komisyona gelmeleri. ( 4141 ) 



10 Haziran 1939 

Nas•l da muvaffak olmu!? 

"KODAK VERIKROM " 28° ile 
O a ima 8 poz g Uze l, net ve detayh 

res i m e lde edebi l irsiniz 

SURATLI, EMIN ve MUNTAZAM EMULSYONLU 

" KODAK V ERiKROM" F l lml 

Kalites i ve rand 1mana it i bariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalan mz it;in: 

Daima guzel, can l1, detayll resim ver en ve 

zamanla sarar mayan V E LO K S kag1 dma 

1sr ar ed in iz . 

Butun K 0 D A K sat1c llardan araym1~ veya 

~u ad rese m uracaat ed iniz : 

KODAK $1rketl - Beyoi;lu, Istanbul 

8 poz da giizel ! 

Dahiliye Vekaletinden: 
KIZllhisar kasabasmm 150 hektar viisutundaki meskun ve gayrimeskun 

sahanm halihazrr hartalarmm allmr eksiltmiye ~Ikanlmi~Iir. 

l~in maktu bedeli 3000 lirad1r. Eksiltme 23/6/939 cuma giinii saat 15 te 
Kizilhisar Belediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan 
yap1lacaktrr. Muvakkat teminat 225 liradrr. 

$artnameleri parasrz olarak Ankarada Beled.iyeler !mar Heyeti Fen 
$efliginden ve KlZllhisar Belediye Reisliginden almabilir. 

Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenler Belediyeler lmar Heyeti Fen $efli
ginden vaktinde i§tirak vesikas1 almalan ve bunu teklif mektublarma koy
rnalan lazimdir. Tekliflerin tayin edilen giinde saat 14 e kadar KIZllhisar 
Bclcdiye Reisligine vermesini veya pasta ile bu saate kadar giindermi~ ol
malan 11\zirndrr. c 2116 • { 3938 ) 

iplik Ustabas1s1 Aramyor 
Kayseri Re$adiye kiiyiinde Erciyes Pamuklu J;>okuma ve lp!ik tab

rikasr nammda veni tesis edilen ( 1200) igli iplik tesil;ah iQin bir ustaba$1 
aramyor, fabrikamrzda hala~. kart, fitil ve bankCJlardan anlamas1 JazJmdir. 

Talib olanlar ehliyetlerini veya musad.dak suretini ve hangi fabrika
larda ~aii$tigmi ve taleb edilen maa$la $eraitini mufassal bir mektubla yu
kandaki adresimize acele miiracaatleri ilan olunur. 

lsparta Sehri 
' 

i~me Suyu TesisatJ 

Kapah Zarf Sebekesinin T evsi i isi 
' ' 

Usulile Eksiltmiye Konulmustur 
(sparta Belediye Reisliginden : 
1 - I$in muhammen bedeli 52314 lira 64 kurustur. 
2 - :istekliler bu i$e aid ~artname, proje vesafr evraki bilabedel 262 An

karac<l Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar Heyeti Fen $efliginden 
vcya !sparta Belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 temrnuz 939 tarihine rashyan pazar tesi giinii saat on 
bc$te l~parta Belediyesinde toplanacak Eksiltme Kornisyonunda ya. 
pilacakhr. 

4 - Eksiltmiye _girebilmek icin isteklilerin a&agJda vaz1h teminat ve vesa
iki ayni _giin saat on diirde kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ 
olmalan lazimdir. 

A - 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 3685 lira 75 ku
ru$luk !nuvakkat teminat. 

B - Kanunun tavin ettigi vesikalar, 
C - Kanunun 4 iincii rnaddesi rnucibince eksiltmiye girrniye bir manii bu

lu.nmadigma dair irnzah bir mektub. 
D - Miinakasaya i&tirak edecek miiteahhidlerin su te~isah i&leri yapm1~ 

olduklarma dair vesikalanm teklif zarflarile beraber vermelerl lA
zimdrr. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat on dorde kadar makbuz mukabi
linde Beledive Reisligine verilecektir. 
Posta ile ,gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidlii olmas1 
vc nihayet bu saate kad~r Belediyeye gelmi~ bulunrnasJ Jazn:nd1r. 
Bu is hakkmda fa7.1n i7ahat almak istivenlerin Belediyeler Imar He
yeti Fen $efligine ve !sparta Belediyesine miiracaat etrneleri. 

c 2058 • ( 3830 ) 

CUMllURtvrr 

KANZUK 
TER POORASI 

BOROSALiNA 
Koltukaltl ve ayak terlernelerini kat'iyen zarar 
verrneden keser. Kokuyu giderir, BOROSALINA 
kullanrnakla elbise ve c;:oraplannrzr da harabiyet
ten kurtarrnr!l olursunuz. Eczanelerden arayrnrz. 

INGILiZ KANZUK ECZANESi - Beyoglu, Istanbul 

Ballkll Rum Hastanesinden : 
Hastanemiz i~in laz1m alan: 8.000 kilo mangal komiirii, 185 ~eki rne&e 

odunu kesilmemi~ 200 ~eki _giir_gen ince fmn icin, 45 ~eki rne&e odunu 
kesilmi&. 

A~1k eksiltme ile satm almacagmdan eksiltmiye girmek istiyenlerin ek
siltmenin yapilacal!t 13/6/939 tarihli sal! giinii saat 15 ten evvel Galatada 
Biiyiik BahklJ hanmda 69 sayth biiroya, eksiltme &artlanm iigrenmek iizcre 
mezkur giin ve saatte % 7,5 teminat ak~esile birlikte gelmeleri il~n olunur. 

Bahkh Rum Hastanesi ldare r:eyeti Biirosundan. 

MEMUR ALINACAK 
Turkiye Demir ve Celik 
Fabrikalar1 MUessesesi MUdUriUgUnden : 

Karabiik Demir ve Celik fabrikalarmda !stihdam edllmek iizere tiirk
ceden ingmzceye ve ingilizceden tiirk~eye terciime yapabilecek kudrette 
imtihanla mernur almacakttr. 

Secrne imtiham 12 haziran 939 pazartesi giinii saat 10 da Ankarada 
Siimer Bank Umuml Miidiirliigunde ve lstanbulda Siimer Bank ts. 
tanbul §Ubesinde yapJ!acaktrr. 

1mtihana girebllmek lcln isteklilerin hirer dilekce !le Siimer Bank 
Umuml Miidiirliigune veya Istanbul $ubesl MiidiirliiRi.ine miiracaatle 
alacoklan matbu ~ talimatnarnesinl kendi el yazilarile cevablandirmalan 
ve !cab eden vesaikin asil veya musaddak suretlerin! de ek!iyerek 10/ 6/ 
939 tarihine kadar Umuml Miidiirliik veya Istanbul $ubesi Miidiirliil!iine 
tevdi etmeleri lhundrr. 

Lise veya muad.ill mekteb mezunlar!le askerlik iidevini ikrnal eden
ler, biiro f&ler ine vakif bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir 

Verflecek iicret imtihan neticesinde almacak neticeye gore tayin 
edilecektlr. 

Kiitahya Garnizonu Satmalma Komisyonundan : 
A - Kiitahyada tayyare birlikleri i~in mayJs 940 sonuna kadar a$alttda 

tahrninl rniktar ve tutarlan yazil1 ekmek ve s1jpr eli eksiltmiye ko
nulmu&tur. 

B - Eksiltme 29 haziran 939 per&embe giinii Kutahyada Merkez Komu
tanhgmdaki Komisyonumuzda ;yapilacaktrr. 

C - Ekslltme kapal1 zarf usulile olacaktJr. 
D - Ekmegin muvakkat teminatr 1282 lira 50 kuru&. sJgir etinin 937 lira 

50 kuru&tur. 
E - ~artnameleri giirmek istiyenler hergiin Komisyona miiracaat e&

bilirler. 
F - Eksil tmiye i§tirak edecek olanlar kanunun icab ettirdigi vesaik mev

cud oJmak ~artile teklif rnektublanm 29 haziran 939 persembe gunu 
{ Ekmek i~in saat 10, ..t i~in saat 14) e kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon B:ot;kanhgma vereceklerdir. { 4106) 

Cinsi Miktarr Muharnrnen bedel Eksiltme 

Birinci nevi undan ekmek 
SJgir eti 

Kilo Lira K. Giin Saat 
180,000 17100 00 29/6/939 Per&embe 11 

50,000 12500 00 • • 15 

Devlet Demiryollan i$letme U. Miidiirliigiinden: I 

11 

6300 lirahk mar an goz i'i miinakasas1 
Giizel San'atlar Akademisi Artbrma, 

Eksiltme Komisyonundan : 
1 - Giizel San'atlar Akadcmisi Mimarl $ubesi i~in ~ekmeceli ve dolabh 

{ 100) aded resirn rnasasile ( 100 ) tabura yaptmlacak!Jr. 
2 - Bu i~e aid miinakasa 22/6/939 tarihine rashyan per~embe giinii 

saat on diirtte Cagaloglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde topla
nacak Komisyonda kapah zarf usulile yapilacak!Jr. 

3 - Yaprlacak i~in hcyeti urnurniyesinin rnuhammen bedeli { 6300 ), 
muvakkat terninatJ da ( 472,50 ) lirad1r. 

4 - Bunlara aid §artname ve resirnler bedelsiz olarak Akademi idare
sinden ahnabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmck i~in isteklilerin Ticaret Odasr vesikalanru 
ruhsat unvan tezkerelerini ve bir rnarangoz fabrikas1 sahibi olduklarm1 bil
dirir diger bclgelerini usulii dairesinde zarfm i~ine koyarak teklif rnektub
larilc birlikte sozii ge~en giinde saat on dorde kadar Komisyona tevdi ey
lemeleri JazimdJr. { 3989 ) 

Deutsche Lufthansa 
.Junkers .Ju 52 tlplnden 3 motorlu bUyUk tayyare lie 

Pazar gUnleri mUstesna olmak Uzere seyrUsefer tarifesi: 
lstanbuldan hareket 7,55 
Sofyaya muvasalat 10,45 
Belgrade " 11,40 
Budape,teye " 13,35 
Vlyanaya " 14,45 
Berllne " 17,10 

Gldl' • ounu, bllet Ucretl aynl zamanda tedlye edllecek 
olursa, dlinU• blletl Ucretlnden 

Y iizde 20 tenzilat yap1hr. 
Bu bava bathmn, Amsterdam, Atina, Briiksel, Biikre~ , Kopenbag, 
Londra, Milano, Malmo, Paris, Roma, Venedik, Ziirih gibi biiyiik Av
rupa ' ebirleri ile de irtibab olup ayni giinde bu 'ebirlere varilrr. 

lzahat ve ma!Omat almak Uzere ve kay1d muamelesl h;:ln, 
tayyare blletl umuml sat•• acentas1 

"Bans Walter Feustel , 
Istanbul· Galata R1htrm caddesl No. 45 adreslne mUracaat I olunmahdrr. {Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 

Deniz Fabrikalar1 Umum Miidiirliigiinden : 
Fabrikalanmiz s1hhiye kadrosuna 165 lira iicretli bir doktorla 98 lira iic

retli bir eczac1 almacag~dan isteklilerin sahib olduklan vesikalarla birlikte 
Giilciikte bulunan Deniz Fabrikalar1 Urnum Miidiirliigiine miiracaatleri. (4011) 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

Sabnalma Komisyonundan: 
Miinakasaya konulan Muhammen Pey Eksiltmc Eks,iltmcnin 
erzakm cinsi Miktan bed eli ak~esi Ta. Sa at &ekli 

Ekmek 65,000 K. 9,50 463,15 19/6/939 11 Kapall 

Toz seker 12,500 K. 26.50 248.50 19/6/939 14,30 AQik 

Pirin~ 7500 K. 27.25 153,30 19/6/939 14,45 A~Ik 

Silivri yogurdu 9000 K. 16.00 108,00 19/6/939 15,00 A~Ik 

Zeytin 3500 K. 26,00 
Zeytin yajt 4500 K. 52.00 327,75 19/6/939 15,30 A~Ik 

Sa bun 3500 K. 32.00 

Ka&ar peyniri 1500 K. 72,00 I 207.00 19/6/939 16 A~Ik Beyaz peynir 4800 K. 35.00 

Siit 15000 K. 10.00 I 118.15 19/6/939 16,45 AGik Kase yogurt 1500 A. 5.00 

Sade yag 8500 K. 100.00 637,50 20/6/939 11,00 Kapah 

Yumurta 70,000 A. 1.60 
Sagan 11.000 K. 7,25 203,65 21/6/939 11.00 A~Ik 

Patates 11,000 K. 7.25 

Kuru fasulye 5000 K. 15.25 
Kuru barbunye 1200 K. 12,00 
Nohud 1500 K. 17,00 97,80 21/6/939 11,15 Ac1k 
Siyah mercimek 600 K. 15,00 
KrrmiZJ mercimek 500 K. 10,50 

Vn 7500 K. 15,50 
Makarna 1200 K. 25,00 
irmik 650 K. 16,50 131,55 21/6/939 11,30 AQik 
~ehriye 400 K. 25.00 
Pirin~unu 350 K. 24.00 

1 - Mektebin 939 mali senesi zarfmdaki yiyecek ihtiyaclan eksiltmiye 
konulrnu&tur. 

2 - Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlari!e muhammen bedelleri ve ilk temi
natlan eksiltmenin tarih ve ~ekilleri hizalarmda giisterilmi&tir. 

3 - Kapah zarf usulile yapJ!acak eksiltmeler iQin isteklilerin teklif rnek
tublanm 2490 say!lt kanunun emrettigi diger vesikalarla beraber muayyen 
saatten bir saat evvel makbuz rnukabilinde Komisyon Reisli,{!ine vermeleri 
muktazidir. 

4 - istekliler 939 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalanm giistere. 
ceklerdir. 

5 - $artnarneleri giirmek istiyenlerin hergiin ve. eksiltm~~e gir_ecek
Ierfn muavven giin ve saatte Giimii&suyunda mekteb bmasr dah!lmd.eki Ko

misvona miiracaatleri Han olunur. ( 3870 ) 
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Yanm Litrelik Sisesi 

Saticiiara 0 /o 10 Tenzilat Yap111r. 

inhisar .ar sail$ kamy9nlar1ndan, 

Satl$ Magaza ve Depolar1ndan· 

isteyiniz. 


