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ur - ISir em as an J apon_lar 9inde ~ Amer~kan 
Abd .. If tt h p b .. d d / abrzkasznz yagma ettzler u e a a§anin ugun ra yo a ( . , 1 
Tiirk milletine kar§I bir hitabede . S~ngapUr da mi.ihim bir toplant~ J 

bulunmasi muhtemeldir lmtiyazh _m•~.takada ~lti g~ndenbe~.i m~h~ur 
kalan lngihzlere dun y1yecek gonder1ldi 

Ankara 20 (Telefonla) - Saym misafirimiz, MJSJr 
Hariciye N azm Abdiilfettah Yahya Pa~a. bu sa bah 
10,30 da Gazi Terbiye Enstitiisiinii ziyaret etti. Misa· 
firi.m.iz enstitUde bir saat kadar tetkiklerde bulunduk
tan sonra baraja gitti. Miitcaktben filtre istasyonunu 
gordii. Yarm ogleden evvel Ziraat enstitiirlerini ziya
ret edeccktir. 

iran Sefaretinde mi. afirimiz ~erefine yarm bir og. 
le ziyafeti verileccktir. Saat 16,30 da Radyoevini JtC· 
zecek olan misafirimiz ~crefine hususi bir program ter .. 
tib edilmi. tir. Kendisinin radyo vasltasile bir hitabede 
bulunmas1 muhtemeldir. 

Yar1n a dm husu~i tren]e Ankatddau hareket ede
cek olan Abdiilfettah Yahya Pa•anm Yalovadan sonra 
Bursaya gitmcsi de muhtemeldir. 

B~vekil Refik Saydam, M1s1r Hariciye N azm Ab· 
diilfettah Yahya Pa~a ~erefine bugiin Anadolu kulii
biinde biF ziyafet vermi$tir. Bu ak$am da Ankara Pa
lasta misafirimiz $Crefine bir ziyafet verilmi$ ve bu 
ziyafeti bir suvare takib etmi$lir. 

latanbuldaki kabul ve merasim programf 
Dost MJSJr Hariciyc Nazm Abdiilfcttah Yahya Pa$a 

yar1nki trenle Ankaradan $Chrimize gelecek. istasyonda 
merasimle kar$11anacakhr. 

Karde$ mcmleket Ilariciye Naz1r1 sabah saat 10,15 
te Valiyi ziyaret edecek, Vali de kendisine iadei ziya
rette bulunacakbr. 11.15 te merasimi mahsusa ile Taksim 
abidesine ~elenk koyacakhr. Saat 13 te istanbul Valisi 
tarafmdan Abdiilfettah Yahya Pa$a $erefipe bir ziya
fet verilecektir. 
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Mzstr Hartciye Naz&
nntn Ankarada tlk 
giiniine ald. int:ba
lar: Solda Abdul
tettah Yahya Pa
~a Ebedi Ataturktin 
kabri onilnde. Ma
~lda: Muhterem aa-

ztr Bafvekdletten 
91ktyor. 

Parti Grupunda 
-·---

Saracoglu, harici 
siyaset hakkmda 

izahat verdi 
Ankara 20 {a.a.) -C. H. Par

tisi Meclis Grupu bugiin -20.6.939-
saat 15 te reis vekili Hilmi Uranm 
ba§kanhgmda topland1. Soz alan 
Hariciye Vekili ;liikrU Saracoglu 
son hafta zarfmda dunya ve Avru
pa siyasebnin .vaziyetini ve bizim bu 
siya'ft i~inde takib etmekte oldugu
muz hareket tarzmt izah etmi1 ve 
son giinler i~inde Rumanya ve M:
m gibi iki dost devlet ve millet Ha
riciye Namlanmn memleketimizi zi
yaretinden duydugumuz memnuni
yeti tebariiz ettirmijtir. 

[Arkast Sa. 9 sutun 4 lel 
____; 

$ark Majinosu 
Sadabad Pakb faal ve 
kuvvetli bir hale geliyor 

1 tanbul 20 (a.a .) - Mt·Jt Harici
ye Nazmmn Ankarayt ziyaretinden ha
st! olmast muhtemel neticelerden birinin 
de, !ngilizlerin tasvibile, Sadabad Pak
tmm bugiinkii sade protokol 1eklile de
gil, muayyen ve mUessir bir icraat pro
gramile geni1letilmesi olacagt bildirilmek
tedir. 

Siyasi mahfillerin kanaatine gore, bu 
suretle dogu Akdenizinin biitiin Avrupa 
ve Asya memleketlerini birle1tiren bir 
«bart! cephesi» ihdas ve daha 1imdiden 
«dogu Majino halh» ismini alm1~ olan 
btr miidafaa hath te§kil edilmi1 olacak· 

I 

j~~;~~~:;:·iiiT~i~ .............. R:;;,·;;,-......... Hii~i~ig·;-....... N;,-;;~~~ ... -. 
-Ankara: 19 haziran -

M iddeessex W anderes lngiliz ta
ktmmtn Tiirk sporculanle ls
tanbulda bir ve Ankarada iki 

olarak yapttgt ceman ii~ rna~ ~ok giizel, 
~ok faydah ve hele diin etrafma 30 bin 
seyirci topltyan Ankaramn muhte1em 19 
may1s stadmdaki ii~iinciisU Tiirk gencligi 
i~in biiyiik ktymetli bir zafer hamlesi ol
du. Maruf lngiliz takumnm Tiirkiyede 
oynamaga geldigi ma~lara kar§l hemen 
biitiin mernleketin alaka gostermi1 oldu
gunu soylemekte mubalaga yoktur. !s
tanbuldaki ilk rna~ oynandtgt zaman bu 
sattrlartn muharriri Y alovada bulunuy~r
du. Cumhur Reisimizin oyunun safhalan 
ve neticesi hakkmda maliimat almtl oldu
gunu kaydedersek spor hayattmtzda bir 
hadise te1kil eden bu ma~lara alakanm 
milli hayahm!Zda hangi derecelere kadar 
yiikselmi1 oldugu hakkmda bir fikir edin
mi• oluruz. 

F enerin 2-0 magliibiyeti, kendi haya
hnda sportmen bir ba1bug olan Milli 
~efimizi pek fazla miiteessir etmemi1 ol
dugunu ilave edersek yiiksek mahfilleri
mizde spor alakasmm telakki 1ekli hak
kmda bir fikir vermi1 oluruz. Hastm ta
ktm kuvvetli idi. Kendisile ilk defa karjl· 
la1tltyordu. Oyun ~ok iyi oynanmt§h. Fe· 
nerin kendi aleyhindeki saytlan iki ade
dinde tutabilmi1 olmastnt muvaffakiyet 
sayanlanmtz bile oldu. 

Tiirkiyede sporun en 1amil ~Ckillerinde 
te~vik ve himayesini devlet kendi eline al
mt$ oldugundan gencligimizin bu sahada 
bundan sonra daha muvaffakiyetli adnn
larla az zamanda biiyiik mesafeler ala
cagt muhakkakh, ve Cumhur Reisimiz 
dost !ngiliz taktmmm oyun §ekilleri go· 

YUNUS NAnJ 
[ArkaSI sa. 9 siltun 3 tel 

Dun $ehrimize gelen Gafenko, hareketinden 
evvel beyanatta . bulunarak Balkanhlarin 

tamamile miittehid oldugunu soyledi 

Rumen Hariciye N azm Gafenko, diin Da~ya vapunmda kendisini kar§lllyanlarla bir arada 

Dost ve miittefik Rumanya Hariciye Biraz rahatstz bulunan Ekselans Ga- nldtktan sonra olomobille Edirnekaptya 
Nazm Ekselans Gregori Gafenko diin fenko saat 16 ya kadar vapurda istirahat kadar bir gezinti yapmt~ ve donii§te Aya
saat 13 te Da~ya vapurile Pireden lima- etmt§ ve !aat 16.30 da Fenere giderek sofya miizesini ziyaret ederek, profesor 
numza gelmi1 ve vapurda Vali muavini Rum Patrigi Benjameni ziyaret etmi§tir. Vitmordan mozaiklar hakkmda izahat is
Hiidai Karataban, Rumanya biiyiik el~i- Patnk, muhterem misafirimize beyant temijtir. Amerikah profesor §imdiye kadar 
si Stoyka, Biikre1 bUyiik el~imiz Ham - ho1amedi etmi1 ve sulh lehindeki mesai - meydana ~tkardtgt mozaiklar iizerinde 
dullah Suphi Tannover, Rumanya ve sinden !itayijle bahs!,tmi1tir. Gafenko pat- etralh izahat vermi§tir. 
Yunan konsoloslan ve daha bir~ok zevat rige te§ekkiirlerini bildirmi§tir. Muhterem mi.alirimiz Ayasofyadan 
tarafmdan kar§tlanml§h!i ,Ekselans ~afenko, patrikaneden aY. • [Arkas1 sa. 9 siltun 5 tel 

Uznk~arkta Japon 

Tientsin, 20 {a.a.) - FranstL ve 1n-~taka i~indeki !usmma kadar gelmemek
giliz imtiyazh mtntakalannm ablukast- tedir. Samldtgma gore, J apon makamlan 

ntn alttnct gUnii, barikadlarm mUrur ve u- !ngilizlerin i1lerinde ~ah1mayt hamalla· 
buru, asgari hadde inmi1tir. 1ngiliz kon- ra menetmi1tir. 
soloslugu, 1ngiliz valanda~lanndan miis- Jki Amerikan labrikasr 
tacel mecburiyet olmadtgt takdirde imti- yagma edildi 
yazh mtntakayt terketmemelerini rica et Honkkong, 20 (a.a.) - ~anghaydan 
mi11ir. lngiliz seyrisefaini, biiyUk gU~IUk- bildirildigine gore, Anihvey vilay.,•inin 
lere maruzdur. Tahmil i1i i~in hamal bu- 1ima!inde Pa ien'de iki Amerikan lab· 
lunmamaktadtr. Halbuki lngiliz gemile- rikast ]aponlar taraftndan yagma edilmit 
ri, saghk dolaytsile nehrin imtiyazh mtn· [Arkast sa. 9 slitun 1 del ................................................................................ ' ................... ······················ 

Arnavadlukta vaziget 
Mare~al Badoglio, 

10 bin ki~ilik 

Tiran 
kuvveti 

garnizonundaki 
tefti~ etti --

Tiran 20 (a.a.) - Mare§al Badog - kabul etmi$. bugiin de Tiran garnizonu 
lio, dUn Arnavudluk hiikumetinin erH.- ktt' alannt tefti1 etmi&tir. Tiran garnizo • 
nile bazt askeri ve siyasi 1talyan ricalini [ArJ-,...- Sa. 9 sutun 3 tel 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItl 

Umumi hapishane binas1 
nihayet yikiiiyor 

Y eni Adliye saray1mn 940 
dogru ikmal edilecegi 

senesi nihayetlerine 
umulmaktad1r 

Ytlulmasma karar verilen umuml hapishane 
(Y a.ztll 9 uncu 1ahilemizde) 



Tarihi roman: 59 Y azan: Kadircan Kafh 

Kar«giinlerde ona fenahk yapanlarm hepsi 
gozlerinin oniinde belirmeye hal?lamt~b. S1rtmdaki 
eski k1rbac yaralan sanki yeniden siZhyordu 

Herkesi kartiSmda titreten o r,;atll< ka~
h, pala b1yikli, top sakalh adam ~imdi 
kendisi titriyordu. Hemen adamlanna 
haybrdi: 

e durursuz, bazirgam hemen 9I· 
karaSiz! 

Bezirgan paditah ic<in biitiin duvarlan 
beYaz, kubbesi mavi, tabam ve biitiir. dO
~emesi kumlZl kadifeden bir oda ham
larken Keklik Ahmed de sevine sevine 
KIZlaragasmm karjtsma ~Ibm~tl. K•zlar
aKasl ona: 

- Seni Haseki Sultan gormek is
terl 

Dedi. Gozlerini baiHad.lar. lki zenci 
iki koluna girdiler. Yiiriittiiler. 

Keklik Ahmed ii~ ko1eden k•vnldi ve 
iki e1ikten gec<ti; giil kokulu bir yerde 
durdu. Sevimli, fakat sert bir kadm sesi 
ona sordu: 

- Hiiccetsiz kiz sattigm var midu? 
Keklik Ahmed afallad1; ba11m egdi; 

farkmda olmakSizm eli giiz bagma dogru 
kalkb. F akat demir gibi bir el onu tutup 
a1ag1 fulattl Ancak o zaman, yapmak 
iizere oldugu biiyiik sur,;u anlad1. Titrek 
bir sesle cevab verdi: 

- Yoktur Sultamm! 
- Nir,;in ~ekinirsin I Islam ana ve ba-

badan dogan, helal slit emmi1 olan bir
kar,; cariyeye ihtiyac vardu. Bunlan sen
den ba1kaSI bulamaz. 

Kurnaz esircinin bir tehlike sezdigine 
1iiphe yoktu: 

- Sultamm1za canlanm kurban e
decek nice giizeller v~dll; lakin ne satm 
almak, ne de satmak caiz degildir. Pa
di~ahimizdan, peygamberden ve Allah
tan korkanz l 

- 0 hal de sana soranm: o~ yii on· 
ce T osun Beye sathgm kizm hiicceti var 
m1ydi? 

<;:abuk siiyle ... 
Vard1 ... sanmm ... Sultamm .. 

Onu ba~ka bir merak da sarmijh: T a
rihin me~hur hiikiimdarlanna mahsus hi
kayeler dinlemek ... 

Saray imam• Mustafa Efendi Fethiye 
Molla ad1nda bir kadm getirmi1ti. Bu ka
dmm i,i Mahfiruz Sultana b;rtaklm ma· 
sallar ve masal k1hkh tarih anlatmak, ya
hud okumakh. Gene kadm I-laruniirre· 
1idin ve Ziibeydenin hayatlanm ciigrrle
rinden daha biiyiik bir heyecan ve imre· 
ni;le dinliyordu. Bagdad halifesinin klT
miZl elbiseler giymeyi pek sevdiKini du
yunca giizleri parlad1. Kendi kendine sor· 
du: 

- Arslammin Haruniirrejiclden ge
ri kaln yeri var mldll? Elbet ondan daha 
yaki§Ikh, daha zengindir. Devleti de onun 
devletinden geni1tir. Ben de ye;iller giy
sem ho1 olmaz m1? 

lkisi de padi1ahm en ~ok sevdigi renk
lerdi. 

Hemen o giin lazim gelen emirleri 
verdi. 

-30-
Haruunrre~id 

gibi ••• 
Akpmarh Murtaza lstanbulda bo~ ye

re aylar ger,;irmi1ti. llnce Mahmudpafa· 
daki hanlardan birinde kalmlf; paraS! e
peyce azald1gi zaman saray bahr,;Ivanla
nndan ve eski tamdiklardan burunsuz 
Mehmedin KulaksJZdaki kiir,;iik evine si
gmmijh. Mehmed saraydan ancak haf
tada bir giin geliyordu ; evinde alti ~ocuk 
vardi. Bunlara bir koca herifle bir k1zm 
d.aha kahlmaSim ho~ gormemij, fakat se· 
sini c<lkarmami~tl. 

Murtaza esir pazarmda eski ah; veri
~in yanSim bile goremiyordu. Ba~ vurdu
gu adamlar ellerindeki dizi dizi ve :enk 
renk, boy boy cariyeleri gostererek: 

- Bedava versen, dii1iiniiriiz. Bir de 
saraya salllmaSim ;art kotuyorsun; sa ray 
arllk k1z almiyor. Y eni Hasekinin yii· 
ziinden biraz sonra ko,eba,lannda gelene 
l!,ec<ene avu~ ar,;acaii:tz! 

Oiyorlardl. 

Y oktu.. (:iinkii onu bir gece Du
m ani~ yaylasmda Kalenderoglu ve Kara 
Said tayfasmm i~ine dii!tii~iin zaman i.ic; 
altma alm1;tm. 0 l<Iz bir diigiin giinu ya
vuklusunun yamndan ka~mlmljtl· Murtaza, talihsizligine kiifiirler savuru

> , I ydr";"laldll b6~ ~l'e' yorultl)'~rdu~ - Lakin ... Suttannrt ... 
- Sus, akak! 
Mahfiruz o korkunc macerayi, keskin 

~izgiler ve golgelerle, birka~ dakika i~in
de canlandlldi. Keklik Ahmed sap<an 
olmuftU. F akat son bir iimidi vardi: Bel
ki o k•z esircinin yiiziinden biiyiik bir dev
lete konmujtu ve 1imdi 1iikranim goste
recekti! 

Mahfiruz Sultan en sonra derin derin 
nefes ald1 ve bo;altb: 

- 0 kizl ~ok severdim; ona imre
nirdim. .. Burada iildii ve son ndcrinde 
mnn1 bana verdi. Onun (ilmesine sebeb 
olanlardan biri de sen sin!... 

Keklik Ahmed tat kesilmi1ti. 
Haseki Sultanm yorgun ve iizgiin sesi 

birdenbire ~elikletti. Hadrm agalanna 
emretti: 

- Koman 1 Bogun I 
Bir yagh ip esircinin boynuna dolan

d!. Dort koldan i~isi omuzlara dayand1, 
diger ikisi de urgamn iki ucunu iki tarafa 
dogru kuvvetle c<ekti. Kii~iik bir hmlh, ki
sa ve iimidsiz bir r,;rrpmma oldu. Keklik 
Ahmed bir et ve kemik torhas1 halinde 
yumu;ak Tebriz hahsmm iistiinde kivn
hp ka!di. 

Bir yara ,ifa bulurken na,.] kajmlr, ve 
yirtlcl, derin bir haz verirse, oniindeki bu 
olii de Mahfiruzda oyle hi•ler yaratiyor
du. Bu hazzi miim kiin oldui\u kad1r u· 
zatmak ihtiyacm1 bile duyuyordu. Bunun 
ir,;indir ki: 

- Kaldmnl 
Demiyordu. 
Kara giinlerde ona fenahk yapanlarm 

hepsi birer iki;er gozlerinin oniinde belir
meye ba;lamljtl. Sutmda ki eski knbac 
yaralan sanki yeniden SI7hyordu. ~anki 
bodrumdaki o miizevir k•z gene Valide 
Sultana 1ikayet edecekti. 0 ne korkunc 
giinlerdi. 

Mahfiruz Sultan K1Zlaragasma emir
ler verdi. Gerek cariyeyi, gerek hadJmlan 
getirtti. Goziiniin iiniinde knba~lattl. On
lara her vuruldukGa gene kadma vaktile 
vurulan kllba~lann •Gil~! yara derin bir 
hazla kapam:::or, art1k ac1 hatr ,Inn da 
siliniyordu. 

Hadimlarla cariye yerlerd~ siiriiniiyor; 
gene Ha•eki Sultanin ayaklanmn ilerisini 
du<laklarile siipiiriiyorlardL 

Mahfiruz hadimlara emretti: 
- Gotiiriin l 
Mahfiruz Sultan cariye ve hadimlan· 

n1 c<oiialhyordu. Dairesinin diger odala
nm da yepyeni bir 1ekilde dojerken oda
lardan birini cami haline koyuyor; oraya 
zarif bir mimber, bir mihrab yaptlrd1k 
tan sonra, Isfahan hahlan ve altm avize· 
lerle siisliiyordu. 

Ruku1 aglamay1 ~oktan birakmi~Il; 
~iinkii bunun en kiir,;iik bir faydaSI bile 
olmami§h. Her giinii son giin samyor, 
boyle olmadigml goriince seviniyordu. La 
kin bu sevinc kiSa siiriiyordu, ~iinkii ertesi 
giin aynlmak ihtimalini hatlr!.yordu. 

Murtaza bir gece burunsuz Mehmede 
yalvard~: 

- Bahr,;tvanhaflya yalvarsan ... 0 da 
Bostanc1ya soyler. Bostanc•bajl Kapiaga
sile dosttur: K1zlaragaS1 onun hatmm kn
maz; Haseki Sult~n pa K1zlaragasmm 
istedigini elbet esirgemez!. .. 

Burunsuz Mehmed KJZiaragasmm 
Haseki Sultamn ho~una gitmiyen bir di
lekte bulunamiyacagmi anlatllktan sonra 
!U fikri ileri siirdi.i: 

- Simdi Hiinkara en yakm adam 
Dervit Pa,adll. Onun her dedigini yapar; 
onun sozii iizerine Sadnazam1 dahi azle
der. Ondan ba;kaSI Hiinkara cariye he
diye etmekten korkar. Gel, !U klZI Dervi§ 
Pa;a haremine ver, orada terbiye goriir, 
ilk fmatta saraya da verilir. Bostanciba
!IDID Dervi1 Pa;a ile ara31 ho1tur. Ben 
Bah~1vanba1I Mahmud Agaya soylerim; 
klZ pek giizeldir, Mahmud Aga da boy· 
lelikle Dervi1 Pafaya yaramr ... Dervi1 
Pa1a deyip ge~me; yakmda Sadnazam o
lacagma, padi;ah sag kaldik~a azledilmi
yecegine kim•e ;iiphelenmiyor!. 

Murtaza o gece sabaha kadar uyuma
di. Ertesi giin kizarmi; gozleri ya,larla 
dolu oldugu hal de burunsuz Mehmede: 

- Mahmud Agaya deyiver! Eh ... 
K"met boyle imi;! 

Dedi. 
Sonra kendisini avuttu: 

- Hiinkar sarayma veremedimse de 
Dervi; Pa1a sarayma verdim. 

Dort giin sonra kii~iik Ruku, biiyiik 
bir konagm oymah kapiSmdan giriyor; lo1 
bir ta,hktan yiiriiyerek koridor ve sofalar· 
dan gec<iyor; palftzeden yap!lm11 gibi be
yaz ve tombol viicudlu; sar,;akh ve giimii1 
kopr,;eli elbise giyen, hila! kiipeli, kadife 
hotozlu bir kadmm etegini optiikten son
ra ~ahk ka1h bir kalfamn kar;ISma r,;Ikl
yordu. 

Bu konakta birka~ kap!c!, birka~ ha
dim agaSI, birkac< kalfa ve 1ista kadm, o
tuz kadar gene kiz bulundugu halde in
san gozlerini kapam11 olsa hi~ kimse yok
mul samhrd1. Soyunurken, y1kamrken, gi
yinirken. ilk hizmetlere ba,larken, yeme
gini yerken kalbi heyecanla ~arp1yordu. 
BuraSI sanki idam mahkumlanmn o son 
ve korkunc saati bekledikleri yerdi. 0 
kadar sert bir idare, o kadar iirkek bir ha
va vard1. 

.,Arkast var] 

21 Uaziran 1939 

( ~ehir ve Memleket Haberlerl '1;iyasi icmal 
Sigorta tarifesi 

Harb rizikolar1 eski 
hadde indirildi 

N akliyat sigortalan tetkik komisyonu 
dun Mmtaka Ticaret Miidiiriiniin riyase
ti altmda bir toplanh yapmi§ ve mlihim 
kararlar ittihaz edilmi1tir. 

Toplanhda, Londrada bulunan bey
nelmilel sigortac1hk merkezinin, diinya 
sulhunu tehdid eden hadiselerin azalmi§ 
oldugu neticesine vararak verdigi kararla
ra uyularak buodan evvel yiizde 1,87 ve 
yiizde 1,25 e Gikanlmi; olan sigorta risk
Jeri yiizde 0,50 san time ve yalmz B?.;.; k 
Jimanlanna giinderilecek mallar i~in de 
yiizde 0,625 santime indirilmesi takarriir 
etmi~tir. Akdeniz de sulhu tehdid ede
cek endi1eli bir vaziyet goriilmediginden 
harb sigorta rezikolan Akdeniz mmtaka
SI i~in - Londra merkezinin de kabul etti
gi veQhile - yiizde 0,625 ten yiizde 0,25 
santime indirilmi1tir. Bu had, Akdeni1de 
daimi tatbik olunan harb rezikolarmm 
haddi asgarisidir. 

Esasen ihracat tacirlerimiz ihrac mal
lanmlz i~in harb sigortasma liizum giir
memektedir. 

MOTEFERRIK 

Dahiliye V ekili Ankaraya 
gitti 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak diin ak
jam Yalovadan motiirle §ehrimize don
mii§, Kiipriide Vali muavini Hiidai ile 
diger zevat tarafmdan kar§llanmi§tlr. 
Dahiliye V ckili diin ak§amki ekspresle 
Ankaraya gitmi§tir. 

Sari ko§k tamir ediliyor 
Beylerbeyi mii§temilatmdan bulunan 

San ko~k, Mill! Saraylar idaresince ta
mir edilmektedir. Kii§k, saraylardan g•
kan fazla e~ya ile tefri§ olunacakhr. 
Mil11 saray!a.run1zda zamanla eskiyen o
da tak1m1 ve perde kuma§lari, bir miite
hassls tarafmdan, hususl surette v\icude 
getirilen el tezgiihla.nnda tamir edil -
mektedir. 

Evkafm in§a ettirdigi yeni 
hanlar 

Evkaf idaresi tarafmdan Yenipostane 
kaqiSinda in§a edilmekte bulunan yeni 
Valide hanmm in§aab., alh aya kadar 
ikmal edilecektir. Han, seksen odah ola
cak ve yiiz seksen bin Jiraya ~Ikacakhr. 

Evkaf idaresi, bundan ba§ka, i;'l§hane-
de, Jale kazinosunun yamnda biiyiik bir 
aparllman yaptmnaga karar vcrmi~tir. 
Apartlmanm kar§ISmdaki ga.raj yerinde 
de gene Evkaf idaresi tarafmdan asrl bir 
kazino viicude getirilecektir. 

Miizelerden Amerikaya go
tiiriilen e§yalar getiriliyor 
Beynelmilel N cvyork sergisindeki 

Tiirk paviyonunda te§hir edilen k•ymetli 
~yalanm1za nezaret etmek iizere Ame
rikaya gitmi§ olan Miizelcr Umum mii
diirii Aziz Oganla, !stanbul ve Ankara 
miizeleri memurlanndan Se!im ve Se -
yid, haziran sonlarmda Nevyorktan §Ch
rimize hareket edeceklerdir. 

Aziz Ogan, ve arkada§lan temmuz or
talarma dogru istanbulda bulunacaklar
dir. Heyet, Amerikaya giitiirdiigii k•y -
metli C§yayJ, beraberinde §eh.rimize ge
tireccktir. 

Memba sularmm ucuzlamasi 
Belediye ikbsad miidiirliigii memba 

sulannm ucuzlahlmasi i§ini takib et -
mektedir. Evkaf, otuz be~ kuru§a satll
makta olan Ta~delen suyunun daha u
cuza satmak imkam olup olmadi/{tnl Ev
kaf umum miidiirliii(iinden sormu§tur. 

(;anakkale Giimriik 
ba§memurlugu 

fstanbul Giimriikleri Ba§miidiirliigii 
hususl kalem §efi ~evket rahatsiz bulu
nan <;:anakkale giimriigii ba§memuruna 
vekalet edecektir. 

Istanbul Ticaret miidiirii 
A!digimiZ malumata gore, tstanbul 

mmtaka Ticaret miidiirii Cerna! Ziyanm 
Ticaret Vekaletinde miihim bir vazifeye 
ve yerine tzmir Ticaret Odas1 umumi 
katibi Mehmed Alinin tayinine karar 
verilmi§tir. 

fstanbul mmtaka Ticaret miidiirliigii 
muavinligine avukat Saim Nuri tayin o
lunmustur. 

Y erli mallar sergisi 
hazuhklari 

11 inci yerli mallar sergisi komitesi 
diin ak§am Mill! Sanayi Birliginde birlik 
rcisi doktor Hali! Sezerin reisligi altin
da toplanmi~, bu toplanbda mmtaka fk
bsad miidiirii, mmtaka Ticaret miidiirii, 
Belediye fkllsad miidiirii, Ticaret Odas1 
umumi katibi de bulunmu§tur. t~tima 
ge~ vakte kadar devam etmi§ ve serg; 
haZirhklan iizerindc yeni kararlar ve
rilmi~tir. 

Denizbankm lzmir §Ubesi de 
devrediliyor 

izmirde Dcnizbanktan yeni idarelere 
devilr vc teselliim i§lerile me~gul ol -
mak iizere Denizbank §eflerinden Ze -
keriya ve Ha§met diin izmire hareket 
etmi~tir. 

Dogru degil mi? 1 

istaubul-;okaklannda ~ 
otobiis meselesi 

---
Bu siitunlarda miiteaddid defalar 

i§aret etmi§ oldu~umuz i9in, kari
ler, mevzuun yabanciSl degildir: 
Gene otobiislcrin §ehir sokaklarm
da tamamile kontrolsuz, ba§IbO§ bir 

1
, 

halde dola§malanndan §ikayet ede- l 
cegiz. Mii~teri bulmak igin cdolmu
~a bir adam. sistemini tutturarak, 
icabmda, yiiz mebrelik bir mesafe- I 

de on defa durmaktan 9ekinmiyen 
otobiisler, dolu olduklan zaman da 
birbirlerile, hatta taksilerle yan~a 
kalki§makta tereddiid etmiyorlar. 
Birinci vaziyctte, yani otobiis, he
men hemen ad1m ba§mda bir dur
dugu zaman, §ehrin diger nakil va
sitalan da beklemek mecburiyetin· 
de kahyorlar ve binaenaleyh seyrii
sefer haleldar oluyor. ikinci vazi -
yette, yani otobiisler, dolu dizgin 
ko§turduklan zaman da, otobiisiin 
i~inde ve di§mda bulunan herkesin 
hayah tehlikeye giriyor. 

Bizim i§ittigimize gore otobiis sa
hiblcri §Oforlere ve bilet9ilere, yev
miye olarak, her giin yaphklar1 ha
Silat iizerinden bir para vermek 

1 
suretile kendi menfaatlerini koru
mayi bilmi§lerdir. Bu ~ekilde bitta
bi bilet~i miimkiin oldugu kadar 1 
faz!a mii§teri almaya ve §Oforiin de 
miimkiin oldugu kadar, siiratli git
mege mecburdurlar. Zira o nispettc 1 
kabank yevmiye alacaklardiT. ) 

Seyriisefer memurlannm da mii
samahasmdan istifade ile devam e
degelen bu misline az tesadiif olu-

1 nur miinascbetsizlige artik bir ni
~ hayet verilmeli ve §ehirde ammc 
~I hizmeti goren otobiisler bir zab1t 
~ ve rab1t altma almmahd1r, diyoruz 

1 Dogru degil mi ? 

Et fiatlar1 nasd 

ucuzlar? 
Piyasa, birka~ komis

yoncunun elinde 
bulunuyormu' 

• Et meselesinin Dahiliye Vekaletinin 
giirdiigii liizum iizerine tekrar ele aim
mas• ·ve et narkmm kaldmlmaS\ etrafm
daki temayiit alaka ile kar!Ilanml§tl~. 
Maamafin !stanbul kasablan ve et i1ile a
lakadar olanlar narkm kaldmlmasile me
selenin bitmi1 olmiyacagmi, et i1inin esa
smdan halli lazim geldigi kanaatindedir
ler. Diin bir muharririmizin gorii1tiigii 
;ehrimizin tamnmi; kasablanndan biri bu 
hususta demi§tir ki: 

«- Biz hangi narkm kaldmlacagma 
hayret ediyoruz. Esasen bugiin et nark1 
filen mevcud deiiildir. Bunu Belediye de 
biliyor, halk da ... Esasen nark olsa da 
bunun et fiahnm tanziminde bir esas te;
kil etmiyecegini tecriibe gostermi;tir. ls
tanbulda et fiatlarmm yiiksek olu§unda 
ne kadar inkar edilirse edihin mezbaha 
iicretinin rolii birinci derecededir. Bunun 
ic<in i1e bu taraftan ba;lamak laZimd!T. 
Fa kat yalmz mezbaha resmi indirilirse ge_ 
ne miispet netice almmaz. !stanbulun eti 
birka~ komisyoncunun elindedir ve on· 
!ann keyfine tabidir. Bunlar diledikleri 
Hattan toptanctlara kasabhk hayvan '"" 
tarlar ve toptancilar da buna gore biraz 
daha yiiksegine ayakta fiat! an tespit eder
ler ... Bu hal devam ettik~e 1stanbulda 
eti ucuzlatmak ir,;in yap1lan emek de, fe
dakarhk da bo§a gider.» 

. ADLIYEDE 

Sokakta nara atan, bek~iye 
soven bir kadm tevkif edildi 

Lea isminde bir Musevi kadiDI diin 
m~hud su~ kanununa gore, muhakeme 
edilmek iizere istanbul asliye dordiincii 
ceza mahkemesine getirilmi§, muhake -
mesi ba§lami~, bir §ahid ~agmlmak ii
zere kalmi§ ve kadm tevkif edilmi§tir. 
Leanm evveiki gece Beyoglunda cMavi
kii§e• de i9tigi, &§ITI derecede sarho~ o
Jarak di§anya 91khl!I, istiklal caddesinde 
nara attil!I, yoldan ge<;en Hakkly1 to -
katladigi, gelen bek~i Aliye de siiviip 
sayd1g1 iddia olunmaktad1r. Kendisi csar 
ho~tum, ne yaphgirni bilecek halde de
gildim• diyor. 

Memnu silah ta§IIDI§ 
Dilaver isimli biri diin Adliye korido

runda dola§Lrken iizerinde ta~mmaSI 

memnu sustah gak1 bulundurmaktan 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke -
mesine giinderilmi§, eben celebim, bu 
~ak1yt bu sebeble ta§mm. Ba~ka bir 
maksad1m yoktur. Buraya gelirken ce
bimde unutmu~um. demi§tir. (:akmm 
musaderesine karar verilmi§tir. 
Bir dilenci on giin bogaz tok
luguna ~ahtmaga mahkum 

oldu 
Yakub adh biri, Sultanahmed birinci 

sulh ceza mahkemesinde, diin dilenci
likten dolay1 muhakeme edilerek on giin 
miiddetle bogaz toklujtuna Belediye hiz· 
metinde ~ah§maga mahkftm edilmi§tir. 

Asfalt yollar 

Beylerbeyi 
yolu asfalt 

~ubuklu 
olacak 

Uzak,arktaki dava 

U zak1arkta Japonya ile fngihere 
arasmda; Tiyenr,;in' deki lngihz 
imtiyazh mmtakasmda oldiirii · 

len Japon taraftan bir <;:inli memurun 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kirdar katlinde methali bulunan dort <;:inlioiP 

ge~enlerde Oskiidardan Beykoza kadar lngiliz memurlan tardmdan J apon ku· 
bir tetkik gezintisi yapmi§II. Belediye Re- mandanhgma teslim edilmemesi yiiziin· 
isinin bu gezintisi esnasmda halk kendisi- den r,;Ikan gerginlik biitiin ~iddetile devalll 
ni kar1Ilayarak caddeye tesadiif eden ;o-

ediyor. 
se iizerindeki tozdan 1ikayet etmi1ler ve Japon asker! ve bahri kuvvetleri fngi· 
Vali de kendilerine ilk fmatta bu yolu liz mmtakasmt karadan ve sudan abluka 
asfalta ~evirecegi hakkmda vaidde bulun- altma aldiklanndan buradaki elh bin 
mu;tu. Lutfi Kndar Istanbul N alia Mii- <;inli ile iir,; bin lngiliz ar,;hga maruz kal· 
diirii Bedriyi dave! ederelc bu yolun bil- mt;br. Giinden giine yiyecelc azal:yor. 
hassa Beylerbeyinden ba;layan kiSmtmn J aponya dort miicrim <;:inlinin teslimi 
r,;ok tozlu oldugunu, halkm toz i~inde gez- de gil; bu teslimin Uzak1arkta J aponya · 
mesinin muvaftk olamiyacagmi siiyliye- mn kurmak istedigi yeni nizamm yanl 
rek Beylerbeyi ile <;engelkoy ve <;engel, <;:an Kay $ek hiikumeti yerine J aponya 
koyiinde parke k!Smmm sonundan <::u- ile miittefik olacak ba1ka bir daimi hiiku· 
bukluya kadar devam eden ;osenin det· me tin kurulmasmda ingilterenin J aponya 
hal asfalta tahvili ir,;in emir vermi1tir. Va- ile beraber r,;ah§mastna remiz ve ba;lan· 
linin bu emri ;imdiye kadar iman ihmal gir,; olmasmda Israr ediyor. 
edilmi; olan Bogazin Anadolu sahilinde- Yeni bir prensipe aid bu Isrardan do· 
ki halki sevindirmi;tir. layidll ki Tokyo' da ahiren ne;redilen 

Diger taraftan, Lfttfi Kirdar $i;li • resml tebligde J aponyanm miizakereye 
lstinye asfalt yolunun dar olu;u yii~iin· ham bulundugunun kaydedilmesinio 
den her sene miiteaddid kazalann vukua ehemmiyeti kalmami; ve bunun lngiliz • 
gelmekte oldugunu gormii; ve mevcud Jerde uyandirdigi iimid devam etmemi•· 
bu yolun yanmda ikinci bir asfalt yolun · hr. 
in§aSI hamhklanna ba;laniimaSI i6n emir Meseleye <;:indeki merkezi Nankin' de 
verilmi;tir. Vilayet N afra Miidiirliigii bu bulunan muvakkat <;in hiikftmeti de :Ylii· 
yolun ke1if projesini hamlamaktad1r. dahale etmi1 ve J aponyaya yaphg1 mii· 
p..,jenin hamlanmasmi miiteak1b bu racaatte Tiyenr,;in'deki lngiliz mmtaka • 
sene mezkftr yolun kiSa bir i:ISmi asfalta smm ablukasma devam edilmesini ve im· 
r,;evrilecek, gelecek sene de miihim krsm1 tiyazh ecnebi mmtakalanm ilga eyleme· 
asfalta r,;evrilmi; olacakhr. sini iltimas etmi~tir. J aponya bu ~in hii· 

$EHIR ISLER/ kftmeti hmbma Tiyen~in'deki (<;:an 
Kay $ek) hiikumetine aid elli milyon al· 

Siit komisyonunun raporu tm ve giimii1 dolann teslimini lngiliz me· 

Siit komisyonunun Belediye risayet 
makamma verilmek iizere hazuladigl 
yiiz sahifelik siit raporu ikmal edilmi~ 

gibidir. BaZI vesaikin ilavesile rapor bu 
hafta i~inde makama takdim edilecektir. 
Bundan sonra Belediye, rapora kendi 
miita!easm1 ilave edecek ve fabrika ile 
santrallann tesisi i~in Vekaletten mii -
saade istiyecektir. 

Ekmek narh1 ipka edildi 
Belediye 1ktisad miidiirliigii dun ek

mek narhm1 tetkik ve aynen ipka et -
mi§tir. Yalmz un fiatlarmda bi.r miktar 
tereffii giiriildiigiinden ikhsad miidiir -
Jiigunce bunun sebebi tetkik edilmek -
tedir. " · ' · 

Y eni atadyomun plAnt 
Dolmabahge gazhanesi ittisa!indeki 

sahada yap1lacak olan stadyom hakkm
da beden terbiyesi isti~are heyetinin 
yaphl!I tetkikat ve verdigi karar iizeri
ne ttalyan miman Viyoti Villi 16,000 ki-
§iyi istiab edebilecek biiyiikliikte yeni 
bir plan tersim ederck Belediyeye ver -
mi§tir. 

Bir iki giine kadar memleketine gide
cek olan 1talyan miman stadyomun tat
bikat plamm haz1rl!yarak §ehrimize av
detinde bunu Belediyeye verecektir. Bu 
yeni plan geldikten sonra stadyomun in
~asi te§ebbiisiine giri§ilecektir. 

Balkanlarda tarife kontrolu 

murlanndan taleb etmi1ti. 
Aleliimum demokrasi memleketlerin 

matbual! Japonya Uzak1arkta 1ngiltre • 
nin hukuk ve menafiini ~ignedigi ve ;eref 
ve itibanm tezlil ettigi takdirde Alman· 
ya ile halyanm Avrupada kendisine ve 
miittefiklerine vakit ger,;meden meydan o• 
kuyacaklanm tahmin etmektedirler. 

Danzig meselesinde Almanyanm al • 
d•iir son vaziyet ve nazir Gobbels'in 
Danzig' de soyledigi nutukta buradaki 
be1 yiiz bin Almamn Almanyaya yakm
da kavu,acaklanm beyan etmi1 olmasi 
Uzak,ark hadiselerinin dolay!Sile do~ur· 
duiju bir ha\ say1lmaktadu. 

f' akat !ngiltere; Sovyetler Biriiwl• 
anl~mad1k~ ye Amerika ile F ransan:n 
miizaheretini tern in etmedik~e J aponyaya 
kar;• ;iddetli tedbirlere miiracaat etmege 
ve hatta Japonlar tarafmdan harb tedbiu 
sayilmaSI muhtemel olan iktiSadi sahada· 
ki zecri tedbirleri tatbik etmege taraftar 
goriinmemektedir. 

Va1ington' da Amerika Hariciye N a· 
zmnm ayni zamanda olarak lngiliz ve 
F ransiZ sefirlerile gorujmii; olmasm:o 
U zak;ark i!lerile alakadar olmadii!I der· 
hal ilan edilmi;tir. Tiyen~in'deki Ame1·· 
kan Ticaret OdaSI tarafmdan vaktile da· 
vet edilmi1 bulunan Uzak1arktaki Arne • 
rikan filosu ba1kumandam Amiral Y ar· 
nel; merkezi lngiliz mmtakasmda bulu • 

Belediye iktisad miidliirliigii kazino, nan Odanm heyetinden meraSimm bu 
p!aj ve 9alg1h mahallerdeki sati§ tarife- mmtaka haricinde yapilmasmi istemi1 ve 
Jerinin ne suretle kontrol edildigini Bal- bu suretle J aponlarla 1ngilizler arasm -
kan memleketlerinden sormu§tur. Bun- daki davaya kan,mami;tlr. Tiyen~in' deki 
lard an cevablar gelmektedir. Bilhassa F ranSIZlar dahi kendi mmtakalannda J a
Atinada biiyiik bir te§kilatm bu i§le me§- pon memurlarile beraberce ~ahjmagl ka· 
gul oldugu anla§Ilmaktadir. Gelen mu - bul etmi; ve giimriik idaresinin J aponla· 
!assai cevabla.r terciime ettirilmektedir. 

nn i1gali alhndaki sahaya nakline nza Bu cevablar kamilen geldikten ve ter-
ciime edildikten sonra bu mesele tetkik gostermi1 olduklarmdan J aponlar F ransiZ 
mevzuu ittihaz edilecektir. mmtakasm1 ablukadan haric b~rakmi!lar• 

KVLTOR J~LERJ dn. $imdilik Uzak1arkta lngiltere ile Ja-
~ ponya yalmz ba;lanna kar11 kar11ya bu· 

Ba§muallimlerin toplanhst 
Beyoglu ilkmekteb ba~muallimleri 

diin ogleden sonra Maarif miidiirliigiin
de bir toplanh yapmi§lardir. Bu toplan
hda talebe ve tedris vaziyetile mevcud 
ihtiyaclar gozden ge~irilmi§, oniimiiz -
deki ders y1h i9in al!nacak tedbirler 
hakkinda baz1 kararlar veri!mi§tir. 

Talebe tehaciimiine mani 
olmak i~in 

Maarif Vekaleti, mekteblerde talebe 
tehaciimiine mani olmak igin §imdiden 
lazim gelen tedbirleri almaya karar ver
mi~tir. Bu sene ilkmekteblerden alman 
rand1manm daha fazla oldugu tahmin e
dilmektedir. tmtihanla.r yakmda bitiri
lerek kat'! netice taayyiin edecektir. Bu
na gore de ortamekteblerde yeni ~ubeler 
a~Ilacakhr. Miistakil bir hale getirilen 
lise ve ortamekteblerin te§kilati ihtiyac 
nispctinde tekemmiil ettirilecektir. 

Jimnastik hocalarmm 
toplanhsi 

Lise ve ortamekteb beden terbiye•i 
muallimleri Maarif miidiirii Tevfik Ku
tun ba~kanhgmda bir toplanh yaparak 
mekteblerdeki son spor vaziyetlerini 
tetkik etmi§lerdir. Maarif Veka.Jeti spor 
yurdlan te§kilahm takviye etmek iize
re alakadarlann fikrini sormu§tu. Bu 
toplantida yurdlara ilavesi laz1m gelen 
hususlar da miizakere edilmi§tir. Tek • 
lifler yakmda tespit edilerek Vekalet~ 
gonderilecektir . 

lunuyorlar demektir. 
Mahan-em Feyzi TOGA Y 

V ali, Y alovadan doniiyor 
Yalovada bulunan Vali ve Belediye 

reisi Lutfi Ktrdar bugiin §ehrimizc av
det edecektir. 

_. .... ._.. 
Eski bahk miitaviri hakkmda 

yapllan tahkikat 
iktlsad Vekaleti eski bahk fah ·i mii

§aviri Ali Tansever hakkmda evvelce 
hiikiimete bir ihbarda bulunularak §eh
rimizdeki bahk sah§I i§inde bir triist 
te§kil edip bahklanm1zm ita!yanlara u
cuza sa hlmasma sebebiyet verdigi bil -
dirilmi§, hiikftmet9e de bu i§in tetkiki 
i~in bir komisyon te§kil o!unmu§tu. Ko
misyonun yaphg1 tahkikat, bu zatm a
Jeyhine neticelenmi§, ewalu tahkikiye 
Adliye makamma gonderilmi§se de mez
kiir makam bunu, kendi tetkik vazifesi 
harici giirmii§ ve evrak1 Vi!ayete iade 
etmi§tir. ~imdi bu husustaki evrak, li•
Zim gelen muamele hakkmda talimat 
verilmesi maksadile ikhsad Vekaletine 
gonderi!mi§tir. 

Cumhureyet 
~---------==-----~ 

Niishas• 5 kurustur 

Abone c:eraiti I Tiirkive 
v r lcln 

Senellk 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
o~ ayhk 400 • 
Bir ay hk 150 • 

Harie 
icin 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
Yoktur 
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CUMHURIYET 3 
21 Haziran 1939 

Hidlseler arasmda 

SON HABER LER Felsefesiz ve 
diinya 

•• • snrs1z (~· ~=--="'""'B~i_i y_ii_k -=d"'""'av~a"'""'la"'""'r=- '""'""'==--=--) HEM NALINA 
MIHINA • 

Filistinde suikasdler 
birbirini takib ediyor 

JE::I elsefe su stu. Belki de, kendi 
g- hi.iki.imlerile bugi.inki.i di.in· 

Bir konferans akdi kabil midir? 
yada olagelen hadiseler ara· 

smdaki uygunluk ve ger!;eklik mi.ina- Amerika L.umhur Reisi Roosevelt'in 
sebetlerini kontrol edebilmek i!;in, •ulh lehindeki te§ebbiisii, beynelmilel bir 
timdilik mi.itahid locasmdan aynl- konferans toplamanm miimkun olabilece-

Yazan: LUCI EN ROMlER 

miizakereye ve resmen mukaveleler imza
sma giri§meden evvel, insanlarm i1in rna· 
hiyetini ogrenmege ve kendilerinden iste· 
nilen veya kendilerine verilecek olan $eyin 
neden ibaret bulundugunu bilmege ihti
yaclan vard1r. 

Sulhun Balkanlar 
cephesi 

Paris 17 haziran 

(E ranSiz gazeteleri, SlovaKyada 
g- Alman tah,;datmdan bahsedi-

Kudiiste ingiliz askerlerile ~eteler arasmdaki bir 
musademede diin 8 ki~i oldii, Hayfa'da pathyan 

lagJm da 40 ki~inin oliimiine sebeb oldu 

mak niyetinde degil. gi umidini uyand~rml§h. Sonra, devletle · 

S • t b h"d' 1 · "fk 'b' rin, miisellah bir ihtilafa du!memeleri 
an a u a 1se erm, o e g1 1 . . · p f d .. d ·1 "k 

d
'k' · 'b' 'd 1~1n, apa tara tn an gon en en su rana 
1 me veya sevg1 g1 1 su yuna g1 en d • .. d h 1 p 1 k d' 1 

h I 
'I k k 1 k · · eger mu a a e arzusu, apa 1 !p.oma-

eyecan an e t1 amp a mama l!;tn, . h' · · h k'k 1 f d'" · 
h 

· · . k .. 1' • • s1 mu !ltnm, a 1 ·atte a tnl elme 1g1 

Buyuk Harbden sonra yap1lan tecrii
beler gostermi1tir ki, sathi surett~ tetkik 
edilmi§ meselelerin halli i~in toplanan 
konferanslar, hem de miisaid jartlar i~in
de topland1g1 halde, yanh1 bir metod e· 
seridir. Bugiin boyle bir konferans ne ne· 
tice verir? Hata. nihayet Milletler Cemi
yetinin oliimiinii intac etmi,tir. 

yorlar. Buralarda 400,000 ki1i 
toplanm•1 imi§. Baz1 kulag1 delik. miihim 
mevki sahibi diplomatlar, Almanlaria 
ltalyanlann mii§tereken lsvi~reden Fran
say a taarruz edecegini tahmin ediyorlar. 
Diger baz1 siyaset adamlan da, Japonya· 
nm Cinde lngiltereye kar11 ald1gl hasma
ne taV!rdan Almanyamn istifade ederek 
Danzig meselesini kendi istedigi ,el<ilde 
halle ~ah§acagl kanaatindedirler. 

..<:udiis 20 (a.a.) - Ri~a civannda diin I surette hasara ugram1~hr. 
.lgleden sonra miisellah bir ~ete ile tn- Diger cihetten ogleden evvel yaptlan 
giliz kit' alan arasmda olduk~a miihim suikasd neticesinde olenlerin cenaze me· 
bir musademe olmu~ ve asilerden 8 kl~i .rasimi ogleden sonra yap•lmt~hr. Mera
oldiiriilmii~tiir. Bu suretle diin olenlerm sim esnasmda hi~bir hil.dise vuku bul • 
adedi 26 y1 bulmu~ oluyor. mad1g1 ic;i~ ate~ siindiirme mecburiyeti 

assas1yet1n1 a tua 1temn penc;esm- b" I b' k f f d 1 h 
d k t k b d• • k 1 1 oy e " on eransm ay a an ve rna • 

en ur arara e e tnin a tp artna I h kk d b' .. 1 
d"k b'l .. .. .. b kl ' k' · · zur an a tn a 1r~ok mutalealara yo o e 1 ecegt gunu e 1yor ve tmm 
de, a§lont da yutkunuyor. a~h. 

Bunun uzerine, beynelmilel konferans 

Yarahlardan biri esir a!mmt~ ve bir 1lga ed!lml§ ve Yahudt mahallesmde 
~ok silah igtinam edilmiljtir. normal hayat avdet etmi§tir. 

Di.inya, bu devrede, bi.iyiik i.islublu fikri, az~ok miiphem parti vaziyetJe,ine 
fikir ve heyecan eserinden mahrum- bagh olarak, §Urada burada tek"'r can
dur. Sahnede filozof ve san'atkar de- land!. Beynelmilel konferans. parhmanter 

Bu siitunda ~1kan bir yaz1mda Alman· 
ya, ltalya ve japonyay1 demir doven ii~ 
demirciye benzetmi§tim. Nobetle1e biri 
vuruyor, oteki nefes ve h1z ahyor. Alman· 
ya Ceko-Siovakyada vurdu; ltalya Ar· 
navudlukta vurdu i 1imdi J aponya Tien· 
~inde vuruyor. Y ann gene nobetin Al
manyaya gelecegi tabiidir. Japonya U
zak§arkta lngiltereyi metgul ve tehdid 
ederken Almanya Avrupanm §arkmda 
neden bir harekette bulunmasm? 

y · auikaadler ~ehrin a~agt mahallelerindeki diik -

Y f ?O ( en) 
1
_ D"n Yafada yeniden kanlarla Arab magazalart heniiz kepcnk-

a a • a.a. u , 1 · . 1 d 
ilti ve Telavivde bir bomba patlam1~ ve enm a~maml~ ar Jr. 
bu suretle diin pathyan bombalann ade· Haylada olen Arablar 
di 6 Y1 bulmu§tUr. Kahire 20 (a.a.) - cMukattam• gazc-

gil, polit ikact ve aksiyon adamt var. 
Ne zanmandtr Einstein yerine Hitler 

soyliiyor ve ne zamandtr, diinyamn 
gozii, Bergson' da degil, T ien-c;in ab
lukasm t bekliyen Japon n obetc;isinde. 

Telavivde pathyan bomba, bhr Arab tesinin bildirdigine gore, sionistler, Hay
tarafmdan bir Yahudi grupu iizerine a- famn yemi~ c;ar§JStnda iic;iincii defa ola
ttlmi§Sa da kimseye bir §eY olmaml§hr: rak. bi~ Jag1m patlatmt§lardJr: . tnfilak 

Yafada pathyan iki bomba ise, polls ne!Jcesmde Arablardan 40 k!§l olmii§, 
merkezinin yamna atilrm§ ve bina hafif 45 ki§i yaralanmt§br. 

,._, .... , ... ,,,,,..,, ... ,,.,l,,,nnnllltlllmiiiJI1111ln!!nJIUIIUI\11Unllllllltlnllmiii\IIIIR11"m'u"'n""'""""'"'-M'-'''-

Yunan · Yugoslav 

dostlugu 

ingiliz · Sovyet 

miizakereleri 

Yugoslav Sefirinin Ati· Anla~mamn Uzak~arka 

nadan ayrilmasi miina- te~mil 
sebetile nutuklar soylendi 

edilecegi tekzib 
olunuyor 

Atina 20 (a.a.) - Atina AjanSI bil

diriyor: 

Londra 20 (Hususi) - Moskovaya 
giden lngiliz fevkaliide murahhaSI M. 
Strang henuz Molotof'la yeni miiliikatta 
bulunamam!~I!T. Saliihiyettar mehafilden 
alman malumata gore, Uzak~ark hiidise
leri munasebetile, lngiliz • Sovyet pakt1 

miizakereleri bir miiddet tehire ugram1'· 
hr. Bununla beraber lngiliz • Sovyet • 
F ransiZ paktmm Uzak~arka da te~mili 
i~in aliikadar devletler arasmda yeni te· 
maslar yap!lmakta oldugu soylenmekte • 
dir. 

Lou vre'dan Jocond'u !;&Ian hua•z•n 
ark asmdan, !;eyrek as1r evvel, bi.iti.in 
Avrupanm, tel&§ c;•ghklarile gosterdi
gi alikamn binde biri, bugiin ayni 
mi.izeden bir Vatteau'yu sutlaytp gO
tiiren apkgoziin hareketine kar§l esir
geniyor. A radaki miithi§ alaka farlo, 
iki eserin deger farkmdan mt ibaret? 

Mehtabh gecelerde, yapraklarmdan 
ay l§lgl, sevgi ve ri.iya damhyan sal
lomsogiidlerin dibinde Hiimidin, Fik
retin, Hatimin, Verlaine'in §iirleri de
gil, Chamberlain'in sozleri tekrarla
myor. «M ehtab kemer ince belinde» 
mi? Haytr: «Kuvvete kar§l kuvveb>, 
«V ahim giinler yaftyoruz», «Polon
ya hududunda tahtidab>. 

Gerek konferans jeklinde, gerek ba•ka 
tarzlarda, tesiri ag1r olacak beynelmilel 
bir i1birligi imkiim, ancak Amerika Cum· 
hur Reisi Roosevelt'le Papal1k makam1 
tarafmdan ve biiyiik devletlerden Fran sa 
ile 1ngiltere tarafmdan mevzuu bahsedil
mijti. Sovyet Rusya, Litvinof'un '<ekilme
sinden evvel, Milletler Cemiyeti paktmm 
tatbiklm teklif ediyordu. 0 da baska. 

Ne Hitler AlmanyaSl, ne de fa1ist 
italya, vaziyetlerini veya isteklerini, bey
nelmilel bir miizakereye mevzu yapacak
lanm gosteren hi~ bir,ey soylemis degil • 
lerdir. Bilakis, §imdiye kadar mutemadi
yen ihsas ettikleri, ancak talebleri is' af 
edildikten sonra bir elbirligi yapmaga mu
vafakat edeceklerinden ibarettir. Bu ta • 
lebler, ahval ve §eraite gore degijtikten ve 
genijledikten ba1ka diger devletlcrin ha· 
kimiyetine de dokundugundan ve totaliter 
rejimlerin kontrolu altmda ne1riyat yapan 
muharrirler, hemen hemen tayin ve tespit 
edilmemi1 bir istilii doktrinini miidafaa et· 
tiklerinden, elbirligi fikri hikmeti vucudii
nii bile kaybetrnektedir. 

mahiyette baz1 hayal veya gurur sahible· 
rinin hayalini veya gururunu ok§ar; hita
bete veya koridor kombinezonlarma im • 
kiin verir; fa kat beynelmilel miina•ebet· 
lerin sert bunyesini degi~tiremez. s;r hita· 
bet hamlesi. miisellah devletler arasmda
ki bir ihtilafta hakem vazifesi goremez, 
asker! unsurlar arastnda muvazene yara • 
tamaz, din, petrol veya mahrec i1lerini 
halledemez. Avrupamn, muzakere •an'a· 
tim veya vas1ta•m1 tekrar bulabilmesi i<;in 
tam bir felaketin vukuu mu ~art? F.lbette 
hayu. Ancak, miizakeratta bulunabilmek 
i~in, muzakere istegini k~racak ne varsa, 
•istematik surette bunlan kullanmaktan 
vaz~e~mek la11mdu. 

Balta, verilen sozu ve at!lan imzay1 
inkiir ehnek geliyor. Vaktile baz1 jark 
memleketleri, milletleri efradmdan baml
nm verdikleri sozde nadiren durmalarile 
ittisaf ehni1lerdi. Bu hal, o mem!eketle
rin hakimiyet ve inki~aflan lehine tezahur 
etmedi. Ciinkii hakimiyet ve inki~af i<;in 
esas evvela itimaddu. 

Otoriterlerin bu tempolu hareketine 
mukabil demokrasiler cephesinde, hala, 
tam bir birlik yoktur. Mesela bu sahrlan 
yazarken 1ngiltere, henuz, Rusya ile an· 
Ia,amamJstu. Tabiidir ki kar§J taraf, hu 
tereddiidler ve anla§amamazhklardan is· 
tifade etmege ~ah1acak ve edecektir. Bu· 
gun Cinde, yann belki Danzigde, b•lki 
Balkanlarda bir1eyler yapacakt1r. Aciz 
fikrimce mlh cephesinin en zay1f noktaSI 
Balkanlar oldugu gibi, bugun mihvcr 
devletlerinin en fazla muvaffakiyet ihti
malile bir hareket yapabilecekleri yer de 
Balkanlard~r. 

Ba§Vekil Metaksas, yakmda hareket 
edecek olan Yugoslavya el~isi Lazarevi~ 
ve refika51 1erefine bir ziyafet vermi§tir. 

Bu ziyafetin sonunda Metaksas bir 
nutuk soyliyerek demi,tir ki: 

«- Siz, Yugoslavya ile Yunanistam 
bu derece s1k1 surette birbirine birle1tiren 
amhk dostlugun ate§ini, biiyuk bir itina 
ile muhafaza eylediniz. Filhakika karde1 
Yugoslav ve Elen milletlerini, mazileri, 
mu1terek fedakiirhklan, hurriyet a§kla n, 
her1ey birle!tirmektedir. Hi~ bir1ey bun • 
!ann aralanm hi~bir zaman a~maml§hr. 
Bu iki millet ayni zamanda, ayni sulh az· 

mile de birle§llli! bulunmaktad!T. Bu sulh 
azmi ise, en iyi ifadesinde Balkan Antan· 
h i~inde itimadh i1birliginde bulmaktad~r. 
0 Balkan Antanh ki, miistakilligi ve sulh 
niyetleri, muhterem re!SI Gafenko'nun 
Ankara ve AtinayJ son ziyaretleri dola • 
y!Sile bir kere daha teeyyiid eylemi§tir. 

Siz, i§te, mu1terek bir surette takib ettigi· 
miz bu sulh~u ve yaptci siyasetin muvaf
fakiyetine yard1m etmi1 olmak mazhari· 
yetine malik bulunuyorsunuz.» 

Lazarevi~. bu nutka verdigi cevabda 
Ba§Vekil Metaksas' a ve mesai arkada1· 
Ianna tejekkiir ettikten sonra ezciimle de· 
mi§tir ki: 

«- Ekselansmizm buyuk gayretleri 
sayesinde Yunanistanda elde edilen mu -
azzam ve muhte§em terakkiler kar,•smda
ki hayranl!gJml ifade i~in kelime bulamJ· 
yorum. Y aln1z uzak ve yakm kom§ularla 
degil, fakat ayni zamanda hiisniiniyet sa· 
hibi biitiin milletlerle sulhperver miinase

betlerin idamesi ve takviyesi i~in, arala • 
nnda memleketim de bulundugu halde 
biitiin dost ve miittefik memleketlerle i, 

birligi yaparak ibzal ettiginiz gayretleri 
de minnet hislerile tebaruz ettirmek isle • 

nm. 
Yunanistamn en yuksek ve en kut$i 

menfaatlerinin birinci miidafii olarak, va· 
tanm!Zl miidafaa i~in elde siliih askerlere 
kumanda ederken gostereceginiz ayni e· 
nerji ve ayni cesaretle milletinin en iyi 
kuvvetlerini sulhperver ve yap!CI bir faa
liyet etrafmda topladm!Z. 

Burada bulundugum muddet zarfmda. 
Elen milletinin buyiik meziyetlerini tam 
olarak takdir edebilmek fmatma nail ol
dum. 0 Elen milleti ki, fevkalade va tan
pen·erligi ve mukadderahna kuvvetli iman 
ile, hiikumdannm hakim idaresi altmda 
ve ekselansmiZin yorulmaz bir faaliyetl• 
riyaset ettiginiz hukumet sayesinde. Bal
kanlarda, sulhperver i1birligi sahasmda 
kendisine du~en vazifeyi yapacak, mane· 
vi ve maddi kuvvetlerden birini te,kil ey· 
1.11'. 1·••dir.» 

Musiki rnua llirn rnektebi 
rniidiirii 

Ankara 20 (Telefonla) - Musiki mu
allim mektebi ve Konservatuar miidiirii 
Rauf rahatsJzhg1ndan do!ay1 istifa etti. 
Yerine Eski§chir lisesi miidiirii Orban 
~aik tayin edildi. 

Pariste yeraltmda bir kaza 
Paris 20 ( a.a.) - Bu sabah R epub • 

tique istasyonunda iki metro katan ara -
nnda fevkalade nadir olarak tesadiif edi
'en bir ~arp1 0ma hadi'e'i vuku bulmu1tur. 

Nufus~a zayiat olmaml§tlr. Fa kat ha
arat muhimdir. 

Strang bugiin Molotolla gorii,ecek 
Londra 20 (Hususi} - Moskovaya 

giden lngiliz fevkaliide murahhasJ Strang 
yann Sovyet Hariciye Nazm Molotofl'a 

tekrar gorli§ecektir. M iiliikata lngiliz ve 
Frans!Z el~ileri de i§tirak edeceklerdir. 

Strang'a bugun yeni talimat gonderil • 
mi§tir. lngiliz • Sovyet - F rans1z pakhnm 
Uzak1arka da te,mil edilecegine dair de
veran eden 1ayialar resmen tekzib edil • 
mektedir. 

lngiliz lmparatorluiunda askeri 
talimler 

L ondra 20 (Hususi) - lngiliz fm -
paratorlugunun her tarafmda bu sene 
mutaddan iki ay evvel askeri talimlere 
ba§lanacakhr. Beynelmilel vaziyet mii -

nasebetile, temmuz ve agustos zarfmda 
H indistanda, Akdeniz sahasmda, ve 

1arkta mevcud bilumum lngiliz kttaah 
umumi askeri talimlere tabi tutulacaklar· 
d~r. 

Barem kanunu 

Miizakerelerin bugiin 
nihayete erecegi tah

min ediJmektedir 
Ankara, 20 (T elefonla) - Biiyuk 

M illet M eclisi evvelki giin i~tima ederek 
harem kanununun muzakeresini yapml§-
11. Bugun saa t 15 te toplanacak ve aglebi 
ihtimal son m addeler iizerinde de konu§· 

tuktan sonta ba1ka celse yapmadan ka
nunun m adde m adde m uzakeresini bitir· 
mi§ olacakt~r. 

Aydmda 
idam 

iki katil 
edildi 

A ydm 20 ( a.a .) - M uglamn K at
rancl koyunden bir koyluyii parasma ta· 
maan oldii rmekten sudu Cinenin K aba
ta! koyunden A li Ahinle kendi kamm1 
taammuden oldunnekten su~lu Cinenin 

Alihan koyiinden H asan Cay hakkmda 
verilen idam kararlan bu gece, mahkum· 
!ann Aydmda asilmalan suretile inf.z 
edi l mi~tir. 

Maarif V ekilinin bir 
te§ekkiirii 

Ankara 20 (Telefonla) - Erenkoy k1z 
lisesi mildiirii Mahi.r Uz istifa etmi§ti. 
Hasan Ali Yiicel kendisine yazd1g1 bir 
tezkerede (son zamanlarda maruz kal· 
d1gtn1Z ac1lardan ileri gelen bedeni ve 
ruhi yorgunluklardan dolay1 direktorliik 
odevinden istifamz kabul edilmi§tir) 
dedikten sonra sebkeden hizmetlerinden 
dolay1 Mahir Uza te§ekkiir etmi~tir. 

!sparta ortamekteb miidiirii Sulhi An· 
•a!ya lisesi miidiirliigiine tayin edilmi§ -
tir. 

Felsefesiz ve §iiraiz diinya. Fakat 
kurulugundan , yavanhgmdan, kaba
ltiim dan degil; bilakis, bir kafayt dii
ti.inceden ve bir yiiregi h eyecandan 
c;atla tacak imkanlarla dolup t8§tyor. 
Siz san'ah ve felsefey i bu devreden 

sonra gori.iniiz. ~ok y8§amaruzt dile
r im . «;:Unkii esk i n imetlere kavutmak 
ih timali, uzun -ve korkan m- ~ok u
zun b ir ornre nasib olacak. 

PEYAMI SAFA 

Hatay anla~mas1 
Per~embe veya 

Cumaya imzalanacak 
Ankara 20 (Telefonla) - Hataym ana 

vatana iltihakm1 temin eden anla~ma 

iizerinde son miizakerelere bugiin de de
vam edildi. Anla§Ild1gma gore, haz1rlan· 
ffil§ olan metinler kllii'§Jla§tmlmaktadJr. 
Anla§mamn pef§embe olmazsa, cuma 
giinii imzasma muhakkak nazarile ba -
kllmaktad1r. 

Almanyan1n ~arkta 

sarfettigi gayretler 

Tiirkiyenin, kom,ulari 
i~in bir tehlike oldugu 

soylenivormu~ ! 
Paris 20 (a.a.) -Havas Berlinden 

bildiriyor: 

Kral lbnissuudun hususi surette gon • 
derdigi mumessili mii§avir Halid El Hu
d'un Obersalzberg'de Hitler'i ziyareti 
Almanyanm yakmda doguya kar11 olan 
alakasm1 teyid eylemektedir. 

Diger taraftan, gene ogrenildigine go· 
re, lrak Krahmn arne"'' da Almanyaya 
hmusi bir ziyaret yapml§tlr. 

Alman Zlmamdarlannm Arab e1rafile 

temaslan, Alman matbuatmm yakm do
gu hak1nndaki kampanyasile munasebet
tar gorulmektedir. 

Nazi gazeteleri Turkiyenin 1imdiki 
hath hareketini kom1u Arab memleketle· 
ri i~in bir tehlike olarak gostermekte ve bu 
memleketlerin cenuba dogru Turk emper· 
yalizminin tekerrurunden korkmalan icab 
edrcegini bildirmektedirler. 

l§te bu suretledir ki, Politische Diplo· 
matische Corres Pondenz gazetesi M!Sir 

Hariciye Nazm Abdiilfettah Yahya 

Pa1anm Ankara ziyaretini tenkid ehnekte 

ve bu ziyareti lngilterenin ~emberleme si

ya!etile aliikadar gostermektedir. 

Gazetenin kanaatine gore, Y ahya Pa· 
1amn hedefi lngiliz • M1m ittifakmm iyi 

bir tarzda inki,afmi bilhassa kaydederek 
Tiirkiyeyi lngiltere ile kat'i taahhudlere 

giri§meye ve lngilterenin §ark ittifaklan 
si•temine Turk - MIS!r mukaveleleri vaSI· 

tasile daha geni§ bir Jsas teminine le§vik 

'ylemektir. 

*** 
Totaliterlerin bu vaziyeti neden ileri 

geliyor? Bence, bunun sebebi bir hesab 
ve iki tarafh korkudur. 

Hesab, harbedemiyecekleri, tereddi ve 
inhilal ettikleri farzolunan diger devletle
rin, her1eyi goze aim•§ bir kuvvetle kar11 
kar11Ya bulunduklan kanaatini kendileri· 
ne verenler kars!Smda, gitgide daha miin· 
kad bulunacaklan tahminidir. Bu hesab, 
garbt iyi tamm1yan, yahud onun p;osterdi
gi hakiki emarelerin manas1m tefsir ede
miyen kimselerin zihninde koklesmi!tir. 
Maalesef. garba, lakaydisinden bilistifa
de, baskm §Cklindeki hareketlerle ve ko· 
layca elde edilen tecriibeler, bunlara hak 
verir gibi gorunmu11ur. Bugun ise vaziyel 
oyle degildir. Bununla beraber totaliter· 
ler, beynelmilel bir elbirligi tecrubesine 
girecek olurlarsa, bir tak1m kazanc ihti
mallerini kaybetmis olacaklanna elan kani 
bulunuyorlar ki, hakikatte bu ihtimaller 
arhk mevcud degildir. T otaliterlerin bii
tiin siyaseti, dahili ikhsadlan, milletleri -
nm terbiyesi ve mahrumiyetlen, ba§· 
kaSI iizerinde yap!lacak bu kuvvet 
tazyiki esasma gore hesab ve tanzim edil
diginden, bu tazyik azalt!ld!gl veya bus
butiin kaldm!dJgl takdirde, memleketle· 
rinde bu yuzden bir gev~me veya bir 
altiist olma tevelliid edecegi zannmdadu
lar. Ye nihayet, totaliterler, beynelmilel 
bir elbirligi yapacak olurlarsa, limdiye 
kadar kendilerinden daha az kuvvetli o
lanlan istihfaf ettikleri bir dunyada, mak
sad ve vesait bak1mmdan ekalliyette ka· 
lacaklanndan korkuvorlar. 

¥¥¥ 

i::.sasen, totaliterlerin ceffelkalem ka • 
bul edecekleri bir konferansm, ha1in bir 
1ekilde akamete ugrayacag1 da muhak
kak gibidir. Akim kalacakhr, zira, alenen 

Sonra, polemik mahiyette nutuklar ve 
yanhjhklan umumen malum propaganda· 
lar gelir. Nutuklar ve propagandalar, bii
tun Avrupa hayahm koturiimles!i,en iti
madS!Zhklann sebebleri bajmda bulunu· 
yor. En fena netice, hiikumetlerin. ba1ka· 
lanm aldatmaga ~ahjllk~a bizzat aldan· 
malandu. Y alan! itiyad eden kimse. evve
la kendine karsl yalan soylemi! olur. 

Sonra, daima anla§mak mumkiin oldu
gunu soyliyerek dola§an kolay anla,ma 
merakhlan var. Once iimidler, sonra bu 
iimidler kadar <;abucak gelen sukutu ha
yaller tevlid ediyorlar. Neticede, eskisin· 
den daha tiddetli suitefehhi.imler meyda
na ~1k1yor. 

Hendesi §ekil muptelalannm, sulhu 
zukesiriil' adla, hatta mihver 1eklinde 
mumkun, aksi takdirde tamamen imkan
stz gormeleri de ayni derecede zararh bir 
haldir. Sulhun tabiati hesaba katmak 
zaruretinde bulundugu. tabiatin ise bir 
tek hath miistakim yaratmadJgl unutulu
yor. 

Halka soylenilen seyin aksini gizli ve 
inkiir edilebilen murahhaslar vaS\tasi!.. 
soyletmek iideti de bunlardan daha az 
mum degildir. Bunun neticesi de, herke· 
sin bu suretle aldanmasmdan dolay1, kim· 
senin kimseye itimad1 kalmamaSI seklinde 
tecelli ediyor. 

Duriist ve em in bir yo! var. Y eter ki 
siyaset adamlan, buna 1ahsi rekliimlanm 
kan§hrmasmlar. Bunun ad1 muntazam 
diplomasi, bilen ve <;ahjan diplomasidir. 
Sulh, milyonlarca insam himaye etmek 
vazifesile miikellef olan ve bunu mudrik 
bulunanlann, hulya pejinde kosmadan, 
azimkiir, dikkatli ve zeki faaliyetile tahak-
kuk edebilir .Buna mukabil harb, butun 
feliiketler gibi, asgari gayretin eseridir. 
Harb, siyaset san'atmm, hukukundan fe
ragatidir. 

LUCIEN ROMlER 

Berlinde yap1lacak hava Yugoslav elcrisi Ankarada 
m itingi Ankara 20 (a.a. ) - Yugoslavyanm 

Berlin 20 {a.a. )- 22 haziran akro _ Ankara ekiligine tayin edilmis olan liya 
basi hareketleri yapmak iizere 12 ltalyan Ctumenkovitsch, bugun Anadolu eks· 
tayyaresi Berline hareket ehni,tir. presile ~ehrimize gelmi1 ve istasyonda 

Hariciye Yekiileti nam1na P rotokol da
Beynelrnilel arnele sergisi iresi ,efi muavini R •za R ifatla Yugoslav· 

a crlldl ya sefareti erkil.nl tarafmdan kar§!lanrnl$• 
Biikre§ 20 (a.a.) - <<Amelenin istih- tlr. 

barat ve eglence vakitleri» ismi verilen 
beynelmilel serginin a~lh§ma resmen i§ti-

Stoyadinovicr, fukadan 
crlkarildi 

r~k etmek iizere buraya gelen Alman ve 
ltalyan heyetleri Rumanya i§ N azm 
Rolea tarafmdan kabul olunmu!lard•r. 

Atinad a hava rnanevralari 
Atina, 20 (a.a.) - Dun gece saat 

21 den 23 e kadar hava miidafaa manev
ralan yapllm!§tlr. T ehlike i~areti verilir 
verilmez, Atinanm, Pirenin, F alerin ve ci 
var mmtakalann butun halk1 kendilerine 
evvelden verilmis olan talimata kat'iyyen 
riayet etmi1tir. Halk. tarasalardan ma
nevralan seyredebilmi§tir. Hava miida
faa top! an korfez istikametinde eski Fa· 
ler sahillerindeki ziyah hedeflere hakiki 
ate1 yapml§tlr. Korfezde sahilden 12 ki
lometre mesafeye kadar her turlii sey· 
rusefer yasak edilmistir. Manevralara A
tinanm, Pirenin ve civar mmtakalann bii
lun mudafaa hizmetleri i1tirak etmi1tir. 

Belgrad 20 (Hususi) - Eski Ba§Vekil 
Stoyadinovi~. Ba§Vekil Tzvetkovic;'in 
dahili siyasetini tenkid etmesi iizerine 
radikal birligi partisi merkez biirosu fev 
kalade bir toplanl! akdederek M. Stoya
dinovi~'le dokuz arkada§Jnl partiden tar
da karar vermi~tir. M. Stoyadinovic;, bil
hassa H1rvatlarla yap1lan miizakereleri 
tenkid ede-rek Ba§vekili Yugoslav birU
gini ihlal edici mahiyette maddeler i<a
bul etmekle itham ediyordu. 

Japonyanm Moskova askeri 
ata§esi 

Yar1ova 20 (a.a. ) - }aponyanm 
Moskova ata1emiliteri binba51 N iva, tay· 
vare ile Y ar,ovaya gelmi$tir. M umailyh, 
burada birka~ gun ka!d,ktan sonra garbi 
"'-vrunamn muhtelif hiikumet merkezle • 
rllli maret ede~cktir. 

Bu mmtakadaki devletler, binnisbe 
zay1f olduklan gibi aralanndaki bag da 
gev§emi~; Yugoslavya, iki k!Ska~ ara;;n· 
da hareketsiz bir hale gelmi§tir. Bulga
ristanm mihver devletlerine iltihak1 ihti
mali daima mevcuddur. Balkanlarda, si
yasi bir tek cephe mevcud olmadlgl g;b;, 
askerlik baklmmdan da birbirine baiih 
snglam bir cephe yoktur. F rama ile lngil
tere, bu cepheye buyuk kuvvetler ye
ti§tiremezler. NaSI! ki Buyuk Har~de 
S~rbistana imdad yeti~tirememi~ler ve bu 
memleketin ezilmesine mecburen sey:rct 
kalm!§lard!. Bugun, bidayette Akdeniz 
yolu Sicily a ile T unus arasmda halyan
lar tarafmdan kesilecegi i~in vaziyet, Bii
yiik Harbdekinden daha mii~kiildiir. 
Balkanlarda Rumanyaya, en kestirme 
yoldan yard1m edebilecek tek memlekrt 
Sovyet Rusyadu. 0 da hala miizakcre 
ile vakit ge~irmektedir. 

Almanlarla ltalyanlar, muhakkak, bu 
vaziyetten istifade etmek, Balkanlan ve 
Bogazlan ele ge~irip, Buyuk Harbde b!· 
zim yaphglmJZ\ yapmak, yani Sovyet 
Rusya ile !ngiltere ve Fransay1 aynmak 
istiyeceklerdir. Sevkulcenten biraz anh-
yanlar, boyle bir hareketin pek cazib ol
dugunu tasdik ederler. 0 halde sulh cep
hesi, bu zay1f noktaS!nJ kuvvetlendirmeli
dir. NaSI!? 

1 - Sovyet R usya ile anla§arak, 
2 - Turk, Rumen ve Yunan ordula

nna en seri surette modern harb vaSitalan 
vererek. 

Bu ordulann 1iddetli ve muvaffakiyetli 
bir mukavemet gostermeleri ihtimali var· 
ken ve Sovyet ordulan da sol cenahla
nnda bir tehlike te§kil ederken mihver 
devletleri i~in, T unay1 ge~ip Balkanlar· 
dan asai!1 saldmnak kolay bir i1 olmaz. 

Sulhu muhDfaza i~in Balkan cephesi
nin tahkimi elzemdir. 

Parlamentolar grupu 
General Naci reislige, 
Necibali, Hiiseyin Cahid 
reis vekilliklerine se("ildi 

Ankara, 20 (T elefonla) - Buyuk 
Millet Meclisi P arliimentolar Grupu ida
re heyeti se~ilmi1ti. ldare heyeti bugun 
toplanarak Naci Eldenizi reislige, ; ecib 
Ali ve Hiiseyin Cahid reis vekilliklerine, 
Mazhar Miifid Kansu muhasebecilige, 
F az1l Ahmed Ayka~ umumi kiitiblige 

se~ilmi.!:!t:.::ir:.::. - -------

Kral Zogo'nun bu ak~am. 
hareketi muhtemel 

A rnavudlugun ltalyanlar tarafmd .n 
i§gali iizerine memleketimize iltica eden 
eski Arnavud K rait Z ogo ile Kraii~e 
Jeraldin' in bugun deniz yolile Fransava 
gihneleri muhtemeldir. Sab1k Arnavud 
hiikumdarlan i~in P ariste, Yersay civa· 
nnda bir ko§k hamlanml§hr. Kral Zo~o. 
bir muddet F ransada kald1ktan sonra 
Londraya gidecektir. Ancak bu husu<ta 
yap1lan muracaate lngiltere tarafmdan 
heniiz bir cevab verilmediginden, Kral 
7 o'lo Lonrhad>" gelecek cevaba intiza· 
zen Eransada kalacaktJr. 
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KU~Uk 

hlklye 

Diinkii lrumrn huliisasr: 
Sezai Bey yeni melresi H alime ile 

bulu§acakllr. Y zlba§z gecesini beraber 
ge~irecekler. 

Diger tara/ian, H alimenin Pariste 
iahsilde olan kocasz Rii§lii de yeni bir 
sevgili bulmu§lur. Fran~oise. 

Halime Rii~tiiniin karzsz olmadan ev
vel, Ertugrulun sevgilrsiydi, onu ilzmal 
ettigi ve karskanclzgzm tahrik elligi icin 
zavallz genci, hapisanelere siiriiklemi~ti. 

Halimenin kocasr Rii1lii, Fran~oisc ile 
eglenmege giderken karzsma da aldatzcz 
bir mektub yazzyor Ve sevgisinden bah
sediyor, siizde Parisle sevgili kamrnrn 
htMrelini ~ekmektedir. 

H albuki H alime Sezai ile yrlba§mda 
bulw;rnak i~in hazzrlamyor. H afzf bir 
vicdan azabz da du_quyor. 

Ill 
H alime hazzrlamyor 

Caddeye bakan pencerelerden 111k o
daya mavi tiil perdelerden siiziilerek gi
riyor. Bu odada mavi olm1yan hi~bir ~Y 
yok.. Gardrob, tuvalet masas1, kap.lar, 
ipekli yorganlar, divan .. Her1ey masma
vi .. Kumral sac;h, ince viicudlii Halime 
yatagtna uzanrm1, ellerini ensesinde ki -
lidlemi§, serbest kalan parmaldarile o -
muzlanna dokiilen sac;lanrun u<;larile oy· 
nuyor. 0 bir haftad1r, ogleden sonralan 
bOyle yataga uzanarak, nder, neler dii
§iinmedi. Senenin kadmlara biitlin mu -
vaffakiyet imkanlartru hazulayan bu ge
cesini parlakhi!ile bir giindiiz haline ge· 
tirmek ic;in proielerini en ince noktalarma 
kadar bu odada haztrladr. Annesini zor
ladt, babasm1 Slkl~hrdt, Paristeki koca -
sma mektub mektub iisttine yazarak para 
istedi. Simdi, her§eyi ham .. 

Bir§eyi eksikmi§ de §imdiye kadar dii
liinmomi~ gibi, ani bir kararla yatagm
dan sr~radt. Aynanm ba~ma ko1tu. Bak-
11, bakh. Sa~lanm ok§adt. Gozlerine lS• 

rarla ve dikkatle bakh. Kirpiklerini mu
ayene etti. Hizmet~iyi ~agudt: 

- Bihter, buraya gel I 
Evvela koridorda, sonra odada avak 

sesleri. Y atak odasmtn kaplSl a~tldt: 
- Saat ka~? 
- All! bu~uk, kii~ii'khamm l 
- Bahama, anneme soyle. Ben ye-

mek yemiyecegim. Y almz, buraya <;or
harm getir, o kadar. 

- Ba§iistiine efendim I 
Hizmet~i ktz d!§an ~tk\lktan sonra: 
- Neredeyse, yanm saa! sorira !5~-

zainin otomobili gelir! diye dii~iindii. 
Hizmet<;.i hz ~orbaYl getirdi. Halime 

agu ag!T ~orbas1m i~ti. giyinmege ba;la~ 
?I. Sezai ile beraber sadanm yaptumak 
r~m kuvafore gideceklerdi. Nihayet, giin
lerce eve sa~ modeli ta~md1ktan, en son 
gelen mecmualan kan~hrdzktan sonra, bir 
ba, §ekli intihab edebildi. Annesini bile 
btkttrml!h: 

- Krzun, iistiimiize iyilik saghk l Sa
na bir hal olmu§, bunlan kocan duyma
sm! demi§ti. 
. Evet, zavalh kocaSJ, o, bugiin kimbi

hr, odasma kapanrm1, bu giizel giinii bir 
ay sonra girecegi sertifika imtihamna ~a
h§arak gec;iriyordur. Halbuki, o ;imdi 
burada olsayd,, delice bir gece ge~irecek
lerdi. Belki de, kendisinin deliligi bu yal
mzhktan ileri geliyordu. Maamafih Se
zaiyi kocasmdan daha kibar, daha ~arif, 
bu tiirlii topluluklara daha c;ok yara;!T 
buluyordu. Rii1tiiniin, ne olursa olsun, 
erkekc;e bir ha1inligi vardr ki, onu hic;bir 
erkekte bulmak miimktin dei!ildir. Y a o 
me§'um hadisenm cereyan ettigi giin .. 
Ertugrulun elindeki tabancay1 gordiigti 
halde, biiyiik bir sogukkanhhk gosterme
si .. Bir elile yan ~1plak Halirnesini art· 
mege <;ah§ryor, bir elile de .. Benim yii
ziimden iki yerinden yaralandt. 0 Er -
tugrul budalaSl da ;imdi hapislerde sii
riin iiyor ya ... 

Bir otomobil kornast i;itti. Hizmet~iyi 
c;agtrdt: 

- Bihter, ~abuk gel! 
Kendisi de ba,rnr cama dayam1;, cad

deye bak1yor, otomobilden <;tkacak adamt 
gormege c;ah!JYOrdu. Bu mada hizmetc;i 
i~eri girdi. Halime: 

- Cabuk a1ag1 in, kapJYl a~! dedi. 
Herhalde, Sezai gelmi; olacak. 

- Ba;tistiine kiic;iikhamm! 
Biraz sonra, salonda konu;malar i;it

ti. Sezainin sesini tan>dJ. Kalbini, sebebi 
bilinmez bir tak1m hislerle dolup kabar
mt; hissetti. Derhal, salona c;tkll. A;tkl
na sabahtanberi itina ile iizerinde bir 
heykeltra; gibi c;alr;tt~t elini uzatt1. Du
dak temasile viicudiinde duydugu iirper
me bu gecenin biitiin talihini sanki anla
!Jyor gibiydi. Bu temasm kJSa siirmesin
den, bu talihe ~ok bel bagladtib i~in, yii
ziinde, memnun olmadtil;ml anlatan, his
sedilmiyecek kadar ani bir i;mizaz belir
di. Porlmantodan ~apka•:nr ald1. Y almz, 
gozle konu;arak merdivenleri indiler, so
ka;;a ~1kt•lar, otomobile bindiler. Arka
~'"'"..l " n Holimenin babaSl annesine: 

~- K1z1 ben bu ak1am =:-zai ile gC:n
@,ermege taraftar degildim I dedi; fakat, 

Kadln sevilmek isler ~ 
-11-

sen «~ocuk yalmzhktan c;ok SlkllJyor, b1· 
rak eg]ensin I» diye 1srar ettigin i~in, raz1 
goriintiyorum. Kocasmr dii~iinmesi laum. 

Anne sertle~rek: 
- Camm! dedi, kocas1 da, kimbilir, 

bu gece orada hangi F ranstz k•zlarile 
vur patlasm edecek. Zaten, sen bu ~ocuk 
ne zaman eglenmek istese, hep boyle dii
~iini..irsiin. 

Baba cevab vermedi. Ya~h kan koca 
yemek masaSJm haz1rlattliar, hi~ konu;
madan yemeklerini yemege ba,ladtlar. 

Halime otomobile biner binmez, ken
dini tamamile hiir hissetti. Sezaiye elini 
uzattt. Biiyiik bir sergiize~te ba;hyanlann 
hayal sarhooluiiu i~indeydi. Viicudiinde
ki biitiin §eytanlann birden hiicumuna 
ugramll gibiydi. Eger, gururu mani ol -
masa, Sezaiye: 

- Beni op, hupala, hatta harab etl 
diye yalvaracaktl. 

Otomobil kuvaforiin aniinde durunc1 -
ya kadar, zafml hissettirmemek ;,in. di,
lerini sLkmaktan konu1ma imkamm hula
mad!. Sa~ iii ~ok uzun siirdii. Ancak, sa
at dokuz Lu~ukta Halimenin evine done
bildiler. Gene kadm eve gelir ge:mez, 
derhal yatak odasma ko$1U. Biiyii\: bir 
sevincle, aileye btiyiik bir tst1raba mal o
lan tuvaletini giydi, hazuland1. Kaptda 
otomobil bekliyordu. Sezainin evine yal
mz bajma gidecekti. Apart1manm oniinde 
araba durunca, kendinden, · kocasmdan, 
sonra da anasmdan babasmdan utand1; 
derhal geri donmek, mtmdaki bu hari
kulade elbiseyi par~alamak, kendisini 1--u 
bayag1 diijiincelere siiriikliyen azgm vii· 
cudiinti didik didik etmek istedi. Yapa
madJ. Verdii!i sozii, bu isyandan daha 
kuvvetli buldu, isyanmt bogmak ve sus
turmak i~in sebebler yarath. Fa kat, zili 
~almakla c;almamak arasmda yorucu bir 
tereddlict! ge~irdikten sonra, karar verdi. 
Sirndi, merdivenleri, sanki hislerine daha 
ge~ varmak ic;in, agrr agtr «•klYordu. Za· 
man zaman, merdivenleri tekrar, fakat 
stir'atli inmek, kendinden ka,mak, uzak
lara gitmek, ve yahud hie; olmazsa ken· 
dini annesinin kucagma ahp: 

- Beni affedin, gitmedim, hi<;bir 1ey 
yapmadun! diye yalvarmak ihtiyactm 
duydu. Y apamaymca, kocasmt itham et• 
ti. Onun A vrupaya gidi1ini - k1sa bir za

~~· i«iJI , pc;, o~a ·, aff.~d4!1'Jii imkM~\f, 
biT 1hmal sayd1. 

Simdi, Sezainin odasmdadtr. Bu oda, 
Rii,tti~~n o Mdiseye s~hne' ola~·~JaS!~a 
ne de ~ok benziyor? $imdiye kadar hie; 
dikkat etmemi1ti. Pencerelerin biiyiiklii
gii, e~antn yeri, duvarlar, hatta resim
lerin yerleri ayni .. Ayni kapt .. Sezai a
yakta duruyor. Bu ayakta duran Sezai 
mi. yoksa Rii1tii mii?.. Gene kadm, gor· 
diiklerine iyice inanmak i~in, gozlerini 
ugu1turdu. Vaziyetinin gliliincliigiinii an
laymca, elini yiizi.inde gezdirdi. Kendini 
divana ath ve: 

-, Cok ba11m agnyor, Sezail dedi. 
Sa!ll'mli alan, gene bankact: 
- Kolonya ile biraz ballDl ovsak, ya

hud teskin edici .. diye kekeliyordu. 
Halime: 
- Haytr, miihim degil, dedi. Simdi, 

ge,er. Bugiin liizumundan fazla yorul
dum da ondan .. 

F akat, asabi ihtil.1clarla krvranan vi.i
cudtinti dinlendirmek i~in, divana uzan· 
dt. Ba11 ate1 l!ibi yamyordu. Sa,larmda 
bir elin temasile iirperdi. Kollanm ac;ll. 
Bu odaya, hattralara, ve 1imdi kaptdan 
ic;eriye kocastnm ginnesi ihtimaline rag
men, kendini unuttu. 

IV 
Bir hapisane kogulU 

B.. hapisanesinde, biiyiik koiiu1ta so
banm ba0ma toplanml§ olan mahpuslar
dan yalmz bin, buraya gelinciye kadar, 
bir iistline bin kat1larak dei!i1tirilmi! olan 
diinya havadisleri hakkmdaki konu,ma
lara i;tirak etrniyor. 0, ii~ senedir boy
ledir. Kendi sine sorulmad1k~a cevab ver
mez. Zaman zaman, bir sinir bo,anma
sile, kendi kendine kahhha ile giildiigii 
olur. Bu yiizden onu bir iki defa hapisa• 
nenin asabiye miitehasSlSma gastermi>ler
di. Avurtlan ,okmiil yiiziinde tebessiim 
bile ta1 gibi, kemik gibi serttir. Giilii~i.i et· 
rafa sirayet edebilecek bir ne1'e alameti 
ta11maz. Onun en biiyiik me1galesi, giin
lerini bu kogu,un bir ko;esine ~ekilip ki
tab okumak, aras1ra derin ve karanhk dii
~iincelere dalmakllr. 
D1~nda dehietli bir riizgar beyaz 

maotosunu soguktan uyu~mu~ tehrin iis
tiine ortiiyor. Gecenin bu saatinde koi!u;
ta yanan yag kandilinin titrek ve alii l!l• 
ih buradaki insanlann yiiziine htristiyan 
azizlerin masumiye!Jni serpiyor. Fa kat, 
i~lerinde bu gecenin - y1lbal1 gecesinin -
bir fevkaladdigi olaeagmdan haberdar o
lanlar, biraz evvel soba ba~mda toplanan· 
lan dinler goriinen, fakat hakikatte ken· 
dini hatnalarmm eline teslim eden Er -
tuii;rulla, X .. Pa,anm oglu Adnan, ziya
rdine gelen sevgilisinin gtizelli~ile mah
puslar arasmda biiyuk bir ,ohret kazanmt§ 
olan 1smail Beylerdir. 

~erif HuiOsl ==~11 

Simdi, bu ii~ adam kogujun bir ko1e· 
sinde bir kanape iistiine olurmu$lar, pen
eereden avluya her an daha yeni bir gii
zellik veren kann yaglilDl seyrediyorlar. 
Bu seyredi1 onlan derhal uzaklara, 1im· 
di ne oldugundan haberdar olmadtk!an 
sevgililerinin hatJrasma siiriikltiyordu. Is
mail hergtin sevgilisini giirebiliyordu; 
hatta bu gece evinde yapacag1 aile top
lanllsmdan da haberi vardt. Ertugrul, 
Riiitiiniin Avrupaya tetkik i~in gonderil· 
digini bir gaz~tede okumu;tu, ve sevgili 
Halimesinin bu geceyi Pariste, ~1lgmca 
bir ne1'e i~inde ge~irecegini tahmin edi
yordu. Fa kat, Adnan biitiin diinyasml, 
sevgilerini, her§eyini, kendisi gibi, bu 
dart duvar arasma hapse1mi1ti. Ertugrul: 

- Halimeciii;im, isterdim ki, bu gece
yi seninle beraber ya§ayaytm! diye dii· 
;iindii. Sonra kendi kendine: 

- Hayu, o beni sevmiyor, sevmiye· 
cek! diye ilave etti. 

Oturdugu kanapeden kalktJ. Gozlerin
deo iri ya§lar damhyordu. Halimeyi bun- ' 
dan tam dart sene evvel evine; ve bir er· 
kek odasma geldigi ilk giinii hat1rlad1. 
Ba;mda laciverd kenarSJz bir §apkaSl, 
arkasmda gene laciverd bir tayorii vard1. 
Ilrk bir bahar giiniiydii. Sehrin dtima ya· 
km, bah.;eler arasmda olan evin yan a· 
c;rk penceresi oniinde, birbirlerinin kuca
gmda ku1 seslerini dinledikleri giinleri 
goriiyor gibiydi. Halime aynada elbisesi· 
ni diizeltirken, Ertugrul onun sadanm 
ok§uyor ve kulagma: 

- Siiyle Halime l diyordu, bizi yer· 
yiiziinde ayuacak kuvvet var m1? 

0 zaman saf bir gene ktz olan Halime, 
biiyiik ve gizli bir s1r tevdi ediyormu§ gi· 
hi sevgilisine hafif, ve insam saran tath 
bir sesle: 

- Boyle bir kuvvet tasavvur edemi
yorum! demi1ti. 

*** 
Pariste Rii1tii, 1stanbulda Ha!ime 

kendilerini hahralann tahakkiimiinden 
kurtarmak umudile, hertiirlii dii1iinceden, 
insanlan birbirlerine baghyan alakalardan 
uzak!a,mak i~in, glirtilttiye, kabahga, n,i· 
hayet eglenceye kendilerini teslim edi -
yorlar. 

Bu saatte Pariste, Monmartre'da bir 
barm a~uan kaplSlndan F ran~oise ve 
Riiitli sarhot ve hu~m i~eri d~hyorlar. 
Ne1'eli bir musiki btitiin c;iftleri birbirinin 
•kucagJna a'lin'll§. Yaialnak, kudretsiz hale 
gelinciye kadar ya§amak bu kalabahk ve 
pis kokulu yerlerin idealidir. D.,anda 
esen riizgar, e1yay1 donduran soguk bii
tiin canhlan bu biiyiik serlere dolduru • 
yor. Francoise, oturdugu mas ada mute· 
madiyen ba§lDl egen Rii1tiiniin yanaglm 
ok11yarak: 

- Sayle l diyor, btiyiik sevgilim 1 Ba· 
sm memleketindeki sevgilinin hahralarile 
mi agula$11? 

Riittii baygm gi:izlerini acmaga <;alit•· 
yor ve: 

- HaYlr! diyor, sevgili F ran~oise I 
!steklerimiz ~k. kafamtzm arzulan son· 
suz .. Viicudiimiiz bunlara mukavemet 
edemiyecek kadar zaY!f.. Ba11m bana 
pek agtr geliyor. 

Sonra giilii1tiyor, birbirlerine sanhyor
lar. 

istanbul M .. salonlanna gelen c;iftler 
arasmda Halime ve Sezai derhal nazan 
dikkati celbettiler. Gene adam, sevgilisi· 
ne durmadan, ve sarho,lugun verdigi bir 
yths•khkla: 

. - Bu gece senden korkuyorum, Ha
hme! diyor. Giizeli bu kadar korkunc 
sanmazdtm. 

Gene kadm, gururdan dogan bir se • 
vincle, Sezaiye sokuluyor: 

- Ayalr:ta duram1yacak, dans edemi
yecek kadar yorgunum! diyor. Birden: 

0 kadar mt giizelim? diye soru
yor. 

- Kocam hattrhyor musun? Simdi 
belki de odasmda oturuyor. ' 

- BlTak tunu. Net'emi ka~mnal 
'i>'io'fo 

Ertugrul rsbrahm1 arllk yenemiyor. 1n
san kokusunun buradaki aiitrhil;tndan 
uzakla1!11ak, hiirriyetini tekrar ele ge~it
mek istiyor. Yeryliziiniin hangi ko;esinde 
olursa olsun, derhal Halimeyi bulup su
ratma tiikiirmek ve: 

- Hani bizi hi~bir kuvvet ayuamaz 
diyordun, alc;ak! diye bai!lnnak; sonra: 
lie; senedir bir giinah olarak tas1dtg1 o ba
yalbla~mtl sevginin fidyesini Halimeye 
kanile ode!mek istiyor. 

- Halime, sevgili Halime! Sana 
bend en bask a herkes doydu l Nic;in tali
himizi tasavvur etmedigin kuvvetlerin eli
ne buaktm l Seni hie; affetmiyecegim, 
hi~ .. 

If.¥¥> 

Halime ge~ vakte kadar dayanamd1, 
Sezainin kulagma ya!varan bir sesle: 

- Beni evine gotlirl dedi, sevilmek 
istiyorum. Beni istedii>;in kadar htrpala! 

(Bitti) 
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QAD~O 

1939-40 • • mevsimi I I • ( Bu ak,amki program) m er1 Tllrklye Ra.dyodlt\izyon Postalarl 
DALGA UZUNLUGU .. 

Oniimiizdeki kif diinyanm her tarafmda 
gosterilecek Amerikan kordelalarmm miihim 

bir k1sm1 'imdiden haz1rlandi ,_,"""'.,.....,._ ... _ 

•Merhaba Mister Chips!• filminden ~ir sahne 

Holivud' dan yazthyor: f'l' d' M b 1 · 'k dl · 1 1m tr. evzuu all rt1 a ara manan 
1939 • 40 mevsimi i<;in Arnerikada vah1i kavimler arasmda ge,mektedir. <;:o

yaptlmakta clan filimlerden bir k1smma cuklar kadar biiyiikleri de meraklandtra
aid biitiin c;ah§malar bitti. Kordelalann cak sahneleri vardtr. Ba1 rolleri Frank 
ba21lan Avrupaya ve dlinyamn diger ta- Morgan ile Judy Garland oynam11Iardu, 
raflanna sevkedilmek iizere sandtkla:a Figiiran olarak 150 Afrikah eiice de bir 
bile yerle§tirildi. Bu eserlerden miihimle- ,ok sahnelerin c;evrilmesine i1tirak etmi1 • 
ri hakkmda kJSaca malfunat veriyorum: lerdir. Rejiyi Victor Fleming idare et • 

Merhaba Mister Chipp l - Basit mi§tir. 
mevzulu fakat iyi oynanm11 bir filimdir. $imali garbi gec;idi - Bir macera fil
lngilteredeki kollejlerden birinde boca o- midir. Sahnelerinin ekserisi .Kanadamn 
Ian bir adamm hayatmm muhtelif safha - simalinde Eikimolular arasmda gec;mekte• 
lanm tasvir etmektedir. Kordelada hoca- dir. Rejiyi tanmml§ sahne vazn King 
n1n masile gencligi, evlenip c;oluk c;ocuk Vidor idare etmi1 ve ba1 rolleri Spencer 
sahibi olmast, sonra ihtiyarlaylp sefalet ve Tracy ve Robert Taylor oynam•tlardu. 
mahrumiyet ic;inde olmesi pek iyi can - Kordela ba,tan asag1ya renklidir. 
landmlml§tlT. Tahsil ve terbiye hayatma Tarzan menfada - T arzanm yeni ve 
aid bir c;ok inceliklerle doludur. Ba~ ro- meraklt bir maceraSldu. Esash mtimessil
liinii Robert Donat oynamt§ ve reJJSIOt ler olan Johnny Weissmuller ile Mauren 
Sam Wood idare etmi§tir. 0 Suleivan'a c;ocuklan roliinii oymyan 

Nino§ka - Macar tiyatro muharriri alh ya§tnda bir artist Johnny Sheffild de 
Melhiyor Lengyel'in bir eserinden iktJbas iltihak etmi§tir. Agaclara hrmanmakta, 
edilmi§, senaryosu F ranSJz muharriri vahoi hayvanlarla miicadelede ad eta 
J aque,Deval tarafmdan viicude getiril . Weissmuller ile rekabet etmektedir .. 
mi§tir. Ba§ rollerini Greta Garbo ile Kanun ugrunda - Jooefvon Stern • 
Mtlvy!lll' D<luglas oynamt§lardtr. isve~li berg'in namuslu bir polis memuruna 
yud1z gene bir Rus ktzrm temsil etmekte- ~apkm ve ahlakstz oglunun nasd htyanet 
dir. Rejiyi tanmmt~ sahne vazn Ernest ettigini gi:istermek i~in vlicude getirdigi bir 
Lubitsch idare etmi§tir. zabrta kordelaS!dtr. Ba! rolleri Wallace 

Rtizgann ahp giiliirdiikleri - Ameri- Becey, Alan Curtis, Tom Brown ve •a· 
kamn istiklal miicadeleleri esnasmda gene l!!ln Laraine Day oynamaktadular. 
ve yiikselmege heveskar bir gene ktzla Honolulu - Mevzuu Havai adalarzn· 
miithi1 bir macera adamtmn ba1mdan ge· da gec;en ve Robert Joung'un temsil ettigi 
c;enleri hikaye etmektedir. Rejiyi «Cesur §ahsiyetle ona benziyen biri arasmda ce
kaptan» ve «Hava kahramanlan» mn reyan eden giilunc maceralan tasvir den 
sahne vazn Victor Fleming idare etmi§tir. bir kordelad1r. Ba§ kadm rollinii oymyan 
Bat rollerini Clark Gable, Vivian Leigh, Eleanor Powell Havai' den danslardan 
Olivia de Haviland ve Leslie Howard «Hula!» yt pek giizel oynamakta ve 1ar• 
oynaml§JardtT. ktSlDl da miikemmeJ soy!emektedir, 

Harikalar diyarmda- Rejisor Van ~ - I 
Dyke' in bir~ok beklenilmedik vak' alan, ' B I II" 61!(' Sa 11: u II" I a 
intizar olunm1yan siirprizleri yekdigerine 
eklemi! gibi viicude getirdigi eiilenceli bir 
kordeladtr. Bas rollerini Claudette Col -
bert ile James Stewart temsil etmislerdir. 

Kadzn - Ba§ rolleri ba§tan ;,agtya 
kadm artistler tarafmdan oynanm•s•a. 
Aslmda bir piyes olan bu eser Franm 
muharriri Jaques Deval tarafmdan ikh -
bas edilmi§tir. «La Dame aux Camelias» 
nm rejisorii George Cukor tarafmdan 
idare edilmi§tir. Artist tevziat listesinin 
ba§mda Norma Shearer, Joan Crawford, 
Rosalind Roussel isimleri goriilmektedir. 

Cambazhauede bir giin - Chico, 
Graucho ve Harpo ismini ta§lyan Marx 
karde,ler tarahndan oynanm11 komik bir 
filimdir. Chico'nun gene ve gtizel klZl 
Maxine Marx da bu kordelada ba§ kadm 
rollerinden birini deruhde etmi;tir. Rejiyi 
sahne vazn Edward Buzzel idare etmi§
tir. 

Sihirbaz - Ba1tan a1agtya renkli bir 

* Clark Gable ile Myrna Loy'un 
«Romaya giden yol>> isminde bir filim 
yapmak iizere olduklanm bir miiddet ev· 
vel haber vermi1tik. Bu kordela eski Ro
madaki hayattan ahnmt§ bir hadiseyi can
land!racak ve tamamile o zamana aid k1~ 
yafetlerle oynanacaktu. * Ba,roltinii Ann Sheridan'm temsil 
edecegi «K11 karnavah» filminden bah· 
setmi1tik. Holivud' da yeni tohret bulan 
erkek artistlerden Richard Carlson bu 
kordeHida bir ktz kolleji hocaS! tahsiyeti
ni yaratacaktll. Richard hakikaten mu• 
allimlikten yetismedir. Sahneye ve filme 
bir tesadiif neticesi intisah etmistir. * Mauren O'Sullivan ile kocas! re· 
jisar John Farrow lrlandadan Nevyork'a 
tayyare ile gelmi;lerdir. John hemen Ho
livud'a hareket elmi1tir. Bu hafta ic;inde 
«Be~i de geri dondii! » kordelastm idare 
etmege ba,ltyacakllr. 
.~--~~~~~---

Film artistlerinin giizel pozlart 

•~n Nagy son moda 
yeni ~apkasile 

Alman a.·tistlerinden Mady Rohl 
zaril bir ba& tuvalctile 

1039 m. 1i3 !tea. 120 KW· 
T. A. Q. 19,1* m. 15195 Kca. 20 KW• 
T. A. P 31,70 m. 9405 Kca. 20 KW. 

12,30 Program, 12,35 TUrk mtizliil • PL 
13,00 Memleket saat ayarl, aja.n.s ve meteo· 
roloji haberleri. 13,15-14 M\izik (KarJ!lk 
program - Pl.) 19,00 Program, 19,05 Miiz!IC 
(Melod!ler - Pl.l 19,15 TUrk m\izl~l (FasJl 
heyetl) 20,00 Memleket saat ayarJ, aJans ve 
meteorolojl haberlerl. 20,15 Neo'ell plaki!JI· 
R. 20,20 Ttirlt m\izi~l CMUliterek ve solo te• 
gannl) 1 - Raut Yekta • Evls pe~revl. 2 -
Rau! Yekta • Evic bestesl • Halkal zUJtU 
siyahm. 3 - Salahad<lln Pmar • Evlc §arkl • 
GO. yao!arm1z. 4 -1sak Varamn • Evlc §ar· 
k1 - Kalblmde a~llml§. 5 - Blmen ~nln 
Seglh ~ark1 - Sun da 19111n yar ellnden &fl• 
~m. 6 - Ahmed Ra.slmln • Beg~h aarkl • 
:S.nim sen nem.sln ey dilber. 7 - Evlc Hall< 
ttirktisti - ~ahane Kiizler ~ahaoo. 8 - Evlc 
halk ttirktisil - Elveda dost dell g~n\ll. 9-
Leminln • Hlcazklr oarkl • Penbellkle lm· 
tlza.c etml§ tenln. 10 - Osman Nlha.dul 
• HicazkAr §ark! - Ellere uzaktan ba.k. 21.00 
Konu~ma 21,15 MUzik (Opera aryalarl • Pl.> 
21,45 Hattahk pasta kutusu 22 00 M\izik 
(Kii~Uk orkestra - ~t: Neclb .\.,km) 23,00 
Son ajaru haberlerl, zlraat, esham, tahvllat, 
kamblyo • nukud borsas1 (flat> 23,20 MU• 
zik (Oazband • Pl.) 23,55-24 Yarmkl proa· 
ram. 
Operalar ve operetler 
19,50 Droltvlch: Don Giovanni Unci perdel 
20,05 Sofya: Faust. 
21,05 Beromtinster: Kral Davud. 
21,35 Lllle: H1rs ve l~tlha Ue .. , 
21,35 Nl.s: Manon'un portrem, koy papas1. 
21,55 Monte Cenerl: Lucie dl Lammermoor 
22,55 Droltvlch: Don Giovanni. 
Biiyiik konserler 
16,05 Londra (Regional): Mozart ve salt 

bestekArlarm e.eerlerl. 
19,50 :S.rlln: Blzet'nln e.serler!. 
21,20 Melnik: Beethoven ve Regerln eaer• 

Jeri. 
21,50 Berlln: Sentonik kon.ser (Oouperln, 

Bach, Beethoven). 
21,50 Sotten.s: Mozart, Beethoven ve salr 

bestekArlann eserlerl. 
21,50 Brllk.sel I: Muhtellt bestekArlarm e· 

serlerJ. 
24,30 Hamburg: Slbellus'un blr sentonlsl. 

1,05 Breslav: Haydn, Weber ve Schubertln 
eserler!. 

Oda musikileri 

17,05 Milnlh: Haydn ve Dvorak'm eserlerl, 
23.25 Doy~landzender: Mozart'm eserlerl. 
23,35 Saarbrllcken: Weber, Schumann ve 

Schubert'ln eserlerl. 

Soliltlerin kon•erleri 
19,05 
19,20 

22,05 
23,45 

23,50 

("=~T-:-E....:.~~E_K...:..:K:....:O...:.R:....._) 
Ni§ani.Im Nihal ikenin Marmara kli • 

niginde apandisit ameliyat1n1 muvaffa· 
kiyetle yapan k1ymetli doktor ve ope • 
ratorlerimizden Bayan Suad Giz, e§i Bay 
$evket G1yasa ve ihtimamla yaktn all· 
kalanm esirgemiyen bayan hem§irele
re aleni le§ekktirlerlmi sunanm. 

BUrhan Aytaq 

*** $iddetli ashm niibetlerlle mecalsiz ve 
iimidsiz bir halde bulunan allemi teda • 
visine alarak az bir zamanda kurtaran 
Aksaray Tayyare aparllmam No. 17 de 
d<:lktor Bay Necaeddin AtasaAuna aleni 
te§ekktirlerimizin bildi.rllmesinl muhte
rem gazetenizle vas1ta olmamzt saygt • 
larunla dllerim. 

Bedri Tolun 

Satahk Ardiye 
Bahkpazar yaj lekeleel ee

kl Sarraf aokak yen I TUibend 
ajaa• aokaj1 8 No. lu ardl• 
yenln yar1a1 hlsaedarler ta
rafmdan aat1hkt1r. 

Oiirmek lfiln lfilndekllere 
pazarhk lfiln Cumhurlyet ga• 
zeteslnde Sadlye mUracaat. 

HALK OPERET1 
Yaz temsillerine her 
sene Qldugu gibi mu· 
tad bah~elerde ba§
hyacaktlll', ilk temsil 

ZIRDEL1LER 
Operet 3 perde 

Y eni bale • Orkestra 
Fiatlar ~ok ehvendir. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
r Kadtkiiy Yeldej!irmeni 

LAle bah~esinde 
Bu gece (ERKEK -

LER 40 INDAN SON· 
RA AZAR) Vodvil 3 
perde. Okuyucu Aysel 

E~e Tiyatrosu 
temsille.ri 

Nureddin Gencdnr ve 
arkada~lan 

20 hazlran sah ak§amt 
ti'skiidar Beyleroglu bah 
~esinde (1ki siingii ara· 

smda) Murad :;Jamil varyetesl • Bedriye 
Siiheyla konseri. 

AFYONDA 
A. $eref Ayy..lda Kltabev:i 

Cumhuriyet Gazetesinin. mekteb 
kitablan, pul. Tayyare biletleri ve 
biitiin gazete ve mecmualann tev· 
zi yeridtr. HiikO.met caddest No. 1 
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MEKTUP 

- t4- [*] 

Amerikada kad1n her§ey-
dir ve her§ey onun i~indir 
0, evinde kocasma, 

mede kanuna 
sokakta cemiyete, mahke
kar~t daima hakhdtr 

Yazan: CELA.LEDDIN EZINE 

Ditroyt'te Amerikan kadmlarmm tertib ettiklcri bir niimayi~ 

Vasington, haziran paramz bol. Hepsi seri halinde giizel. 
Richard H. Valdo ile konu~amt - Bizde: «hte giizel bir kadm gec;iyor •.. » 

za devam ediyoruz. Sozlerimi dikkatle deriz. Sizde ~irkin kadmt aramak lazun. 
dinliyen trost miidiirune soy!iiyorum: Sonra bu giizelligin ortasmda, manah mt 

- Sizde, kadm herjeydir ve her1ey manastz mt, anla§tlmtyan bir c;ift gi:iz. 
onun it;indir. Giizellik mustahzarah, ter- Bizde gozler her§eyi sayler. Bir «haym>, 
zi dukkam, kocasmm durup dinlenme - bir «evet», yahud «belki>> yi orada oku • 
den ~alt§maSI, zevk, eglence, konfor, E- ruz. Amerikah kadmm gozleri konu§mt
vinde kocasma, sokakta cemiyete, mah • yan, itiraf etmiyen berrak bir bakt§hr. Ar
kemede kanuna kar§t daima hakltdtr. kasmda kabul mii, red mi saklt, bilinmez. 

Mesela hava yagmurlu. KocaSI: <<Am- Ebiilhevl'in muammaSI gibi, insant bir is
rna yagtyor ha ... » diyorsa; hammefendi- tifham oni.inde buakhgt i~in bu bakl.! da 
;1in de inadma aksiligi iistunde: «Gune~ guzeldir. Kadmlanmz kudretlerini bildik
ac;mt§ gormuyor musun ?» diye cevab ve- leri ic;in, kendilerini erkege verdikleri za
recek olsa. yedi mahallenin 1ahidi kadma man, bir hediye verir gibidirler. Biz hak
hak verir. Serbesti ve hurriyetleri hudud- kuntu almz. 
suzdur. Sokakta sigarasmm dumanmt sa- Y nlannda ac;tk konujulmaga gelmez; 
vurarak yurur. Vakitli vakitsiz, tekba~ma gucenirler. Fa kat mukaddemesiz opiilmek 
kahvelere, lokantalara, barlara gider. i~in agtzlanm uzahrlar. Bizde a1k Leylii 
Bizde cinsiyet erkegin lehinedir. Sizde ile Mecnun gibi manzum bir hikayedir. 
erkekle kadmm arasmda bir miisavattan Sizde ayakiistii aperitif gibi, tezgah 
bile bahsetmek gUliincd~r. Kadmmtz sade ba§t raktst. Kadmlanmz sevgiyi, ko1uda 
ferdiyetini ilan etmekle kalmadt; bizdeki birinci gelen sporcuya verilen bir miikiifat 
erkegin vazifesini bile gormege ba,ladt. gibi anltyor. Amerikan kadmt sade yiizii-

Simdi siz bana sayler misiniz, Mister nii masaila gene tutmayt, sporla endamt
W ~I do; bu tehlikeli mahluklara sa~lan- m beslemeyi kafi gormedi. KafaSlm da 
mzt kaphrmakta zorunuz neydi? Hangi i1ledi. Beni affediniz, fakat gordugiim bir 
sebebler size kadmm oniinde bu kadar hakikati soyliyecegim Mister Waldo, h
igilmege luzum gosterdi? dmlanmz, gorii,Ierile, bilgilerile sizlere 

Richard H. Waldo uzun kahkahalar- faiktir. Sizler i! adamt olmaktan ba1ka 
Ia giiliiyor: !eye vakit bulamadmtz. Onlar hududsuz 

- Haydi biraz hakhsmtz diyelim. Fa- bo~ zamanlanndan istifade etmesini bildi-
kat c;ok da izam ettiniz I ler. Tiirkiye hakkmda konu1tugum erkek-

Uzaklara dahyor: lerinizin ~ogu bizi Efganistanm obur u -

- ilk sebeblerini ilk hicret eden kolon- cunda zannediyorlardt. Hakktmtzda en 

I dogru malumah kadmlartntzda buldum. larda aramaltytz. A tm ve petrol pe&inde 
ko1an bu define araytctlan i~in Ameri- Bu harikulade mahhika kar11 o kadar 
kay a kadmlannt da beraber ta§Jmak; bir zaytfsmtz ki, aile hayatmtzt bile otellerde, 
bavul daha yiiklenmek demekti. Fa kat lokantalarda kurdunuz. Evlerinizde ye -
c;ollerin ortasmda ~adnlarmt kurup altm mek pi~mez, ~unku mutfakla ugrajmak, 

k d I kadmlarmtzm tiksindikleri, Slkmtth bir is-madenini bulduktan sonra a m eri§i mez 
bir serab gibi gorundii; yoksuzlugu ctva • tir. Stktya gelince konserve a~arsmtz. 0-
lanmtl damarlan yaktt. Di i mahluk, al- nun i~in konserve fabrikalan memleketi • 
tmdan, petroldan ktymetli bir meta oldu. oi?deki kadar hic;bir yerde revac bulma • 

Bu haberi alan Avrupamn pespaye ktzla- dt. 
n, Amerikamn altm madenlerine ii!ujtu- Mazideki menklbesi, gUzellii(i ve akh 

eden Amerikan ler. Bir kadma yiiz delikanh talib ~tkh. ile erkegine tahakkum 
Col borsasmda «kadm» sehmi altmdan kadtm ... 
fazla yukseldi. Mister Waldo bir kahkaha daha att-

Aradan iki am ge~ti. BugUn Ameri
kada kadm niifusu erkekten daha fazla
dtr. F akat iki yuz sene evvel zihinlere yer
lejen kadm nedreti bir tortu gibi haltralar
da kaldt. Onun i~in bizde kadtn, daima 
eri,ilme!i gu~ bir ideal olarak kalacakttr; 
demin sizin soylediginiz tngiliz aristokra
sisi gbi ... 

- Evet hakhsmtz Mister Waldo. Fa
kat bu si:iyledtkleriniz sebeblerden biri. 
Ba<kalan da var ... 

<;:e,id ~e1id trklann girifti ve ~ok ehem
miyet vercliginiz spor, kadmlanmzt zama
ntmtzm en guzeli yaph. Bana, onun ku
sursuz hat! an; Efliitun' un <<Smameb> tc 
koydugu tekemmiil ol~usune en yakm ola
nt gibi geliyor. Hareketsiz, titremiyen, 
hatta dii1unmiyen bir g"tizellik. 

Memleketinize ilk de fa geliyorum. Fa
kat bi7im kohne eski diinyayt olduk~a 'Ji
lirim. Londrada en guzel ve en ~irkin ka
dmt gorebilirsiniz; anla,tlmaz iki tena
kuzdur. Ren sahilinin ktzlanm nehrin 
efsanesinden dogmu1 samrsmtz; levend 
endamlarile paganizm devrine bir donu! 
gibidirler. Parisli kadm, hi~ ynktan, bir 
tutam tiille iki 1eridi birle~tirerek ~ok iyi 
giyinme.ini bilir. Bizim Turk kadmlar:ntn 
ayaklan bir el kadar muntazamdtr; en 
mujk;ilomend hevkeltrasa model olabilir
ler. F akat Amerikan kadmt butUn bu p;u
zellikleri kendinde toplamtj, en iyi ve en 
pahah giyinendir. Onun zevki sizin de 

yor ve: 
- Bir~yi unuttunuz diye sozUmu ke

siyor; bugun 160 kadm meb'usumuz, 3 
valimiz, 8 temyiz azast, 2 buyuk elc;im:z 
var ... 

Ben devam ediyorum: 

- ... Ve Reisicumhurunuzun kadm -
dan intihabt pek uzak gelmiyor gibi ba
na !. .. Fa kat 1aka bertaraf; kadmlarmt • 
zm Eazla ferdiyen ve hurriyeti ~ocu,klan • 
mza kadar tesir etti. Sizde evlad bizdeki 
gibi ebeveynin mulkiyeti degil, Eakat ay
ni ayarda, ayni ya1ta bir arkada~hr. Ha
yatlan anneleri gibi hUr ve serbesttir. 
Herhalde benim eski kafama gore bu 
larzt terbiye iyi gorunmuyor Mister Wal
do. 

Pedagojinin ilk vazifesi yannm ailesi
ni hazulamakhr. Ananm, babamn, ~ocu
gun kendi havalanna gore ya,amalan be
nim memleketimde «yuva» dedigimiz ta
bire yabanct gelir. Memleketinizde gun
den gune ziyadelejen bo,anmalann se • 
Leblerini biraz da bunda aramah degil 
miy;z? Memleketiniz icin «terbiye siste -
mi» en ileri gitmi! yerdir, derler. Belki si
zin pedagoji usulunuz en makuludur. Ba
na aykm gdi,ini siz. bu bahisteki vukuf
su7luiiuma ve e<kikafahlti!tma veriniz. 

Richard H. Waldo gene guliiyor: 
- Konferans bitti mi? 
- Bitti ... 
- Oyle ise haydi gazeteye gidclim. 

Adliyede tuhaf bir 
bosanma davas1 

' 
Bekar bir avukat kocahk 

rolii yaptyor 
Bir muddet once Mehmed isimli bir 

kofteci delirmi!. Bakukoy hastanesine ka
pahlmt!; kanst Kadriye, bojanmak iste
mi! ve son zamanlarda 1stanbul Asliye 
Altmct Hukuk Mahkemesine miiracaat
te bulunmu!tur. Ancak, timarhanede te
davi goren bir adam kanunen taraflardan 
biri olarak mahkeme karjtsma c;tkamtya
cagmdan, kendisi yerine akh ba,mda biri
nin mahkemeye gelmesi laztm gelmi~ ve 
usulen onun namma mahkemeye gelerek 
davact kadmm istegine karjt, kendisi ko
caymti gibi mudafaa etmek uzere avu
kat Mes'ud Selen tayin edilmijtir. 1,in 

garib ciheti, bu zatm timdiye kadar hie; 
evlenmemi! olmastdtr; 1imdi, bekar ol
mastna ragmen bir bo1anma davasm•la, 
- ba,kasma izafeten ve 1eklen de olsa -
mahkeme salonunda koea vaziyetinde 
goriinecektir. Bu muhakeme celsesi ya
kmda a~tlacaktu. 

DENIZ ISLER/ 

Denizyollarmm ve Liman ida
resinin yeni binalar1 

Denizbank, ay sonunda lagvedilerek 
iki umum mi.idi.irliik tesis edileceginden, 
yeni kadroya gore Denizbank te~kilah 
bu iki urnum mi.idiirli.ige ayrtlmaktadtr. 
Miinakale Vekaleti, Limanlar umum 
mi.idi.irliigiini.in Denizbankm merkezi o
lan binada ve Devlet Denizyollrurt urn urn 
miidi.irliigi.iniin de Tophanedelti eski 
Denizyollan binasmda c;alt~mastm mii
nasib gordiigi.inden diinden itibaren De
nizyollan umum miidi.irliigiine gec;ecek 
dairelerin nakline ba~lanmt~br. 

Diger taraftan eski Denizyollan bi -
nasmt i~gal eden Gemi Kurtarma ida -
resi de Merkez Rthhm hantfta ta~m • 
maga ba~lamt~tlr. 

Denize hayranhkla bakan ta§· 
rah bir kadm vapurdan diittii 

Goztepe vapurundan di.in ve evvellti 
giin iki ki~i denize d~mi.i~, her ikisi de 
kurtanlmt~br. 

Evvelki gi.in Goztepe vapuru, Haydar
pa~adan Kiipri.iye gec;erken vapu.run ba~ 
tarafmdan hayran hayran denizi sey -
retmekte olan ve o gi.inkii trenle §ehri -
mize gelen Sapancamn <;ll'ac11ar cadde-
sinde ;levki ktzt Fatma ba§t diine•el< de
nize yuvarlanmt~tlr. Fatma derhal de • 
nize indirilen filika ile kurtanlmt~tlr. 

Diin de Kadtkiiyi.inden 13,10 da Kop
ri.iye hareket eden Goztepe vapuru Sa
lacak ac;tklarmda iken ba§ taraftan bir 
adamm denize di.i~ti.igii goriilmi.i~ ve va
purun biraz ilerisinde bulunan bir ba
!tk~t kaytgt yeti~erek bu ~ahst kurtar
mt~tlr. Baygm bir halde bulunan kaza
zedenin i.izerinde hi.iviyetini ispat ede
cek bir vesika bulunmamt~sa da bunun 
Halk Partisi Kadtkoy kaza merkezi ka
ptctst oldugu bazt kimseler tarafmdan 
te~his edilmi~tir. 

Bir motor ~arph 
$iiklrii kaptamn idaresindeki motor 

evvelki a~am Caddebostam iskelesine 
yana~trken, iskelede e§ya c;tkarmakta o
lan lsmail reisin kaytgma ~arparak ha
sara ugramt~hr. 

~irketi Hayriye tarifesinde 
kart ahoneman uaulii vazetti 

$irketi Hayriye, c;ocuklan mektebler
de bulunan birrc;ok ailelerin ancak mek
teb tatili mi.iddelince Bogazdan istifatle 
edebileceklerini dii~iinerek mevcud bi -
let i.icret tarifesinde yiizde 40 tan yiizde 
50 ye kadar fevkalade tenzilath yeni iic; 
ayhk kart abonemanlar ihdas etmi~tir. 
Bu kart abonemanlar temmuzun birin
den eylul sonuna kadar muteber olacak
hr. 

Deniz bayram1 haztrhklari 
1 temmuz denizcilik bayramt giini.in

de yaptlacak yart~lar i~in diin Deniz Ti
caret mektebinde bir komisyon toplan
mt~ ve programm teferriiah i.izerinde 
gorii~ii I mii!jtiir 

Bir kay1k bahyordu 
Bah~ekapt l•kl'!esine kaytdh Hasrn 

Selamiye aid kaytga liman dahi!inde 
Moda vapuru ~arpmt~ ve kaytk su abp 
batmaga ba~ladtgt Strada !iman kontrol 
motiiri.i tarafmdan sahile ~ekilmi~tir. 

-·-·~ lki hirsiz yakaland1 
Evvelki ak~am Kuruc;e~mcde Cihan 

sokagmda oturan Cemalin evinin kapt· 
smt ac;tk bularak giren iki htrstz, elbise 
ve ~ama~tr gibi e~yalan toplaytp kac;ar
larken polis tarafmdan gori.ilmi.i~ ve ya
kalanmt~lardtr. 

Yaptlan tahkikatta bu iki htrSlzm 
Modo ve Relet admda iki sab1kah ol -
duklan anla~tlmt~ ve tahkikat evrakile 
birlikte Adliyeye teslim edilmi~lerdir. 

Bakahm sizin Eskidunyamn pedagojisi 
hala evladlanm harbe mi hamhyorl 

Sigaralanmtz sondii. Kalktyoruz. 
Celaleddin EZINE ------[•] Bundan evvelkl f1ektublar 30 n~an, 

2, 4, 7, 13, 16, 21, 29, 30 mayl8, 5, 10 ve 14 
hazlran tarihli niishalarumzda ~tkml§tt.r. 

Tetkikler ve denemeler 

Diploma meselesi 
Yazan: SAFAEDDIN KARANAKt;l 

Barem miizakereleri Buyiik Millet 
Meclisinde devam ediyor. Muharrir ve 
miitefekkirlerimiz barem hakkmdaki fikir 
ve miilahazalarmt nejretmektedirler. Ba
rem kanunu munasebetile gazetelerimiz
de intijar eden bazt ftkra ve makalelerde 
bilhassa diploma ile diplomahlara hucum 
edildiiiini gi:irduk. 

Bir meb'usumuzun, terfide tahsilden 
ziyade ktdemin nazan itibara almmaSI 
yolundaki teklifini reddetmekle Bijyuk 
Millet Meclisi, tahsil ve diploma hakkm
daki rey ve kanaatini ihsas eylemi:tir. 
Buyiik Millet Meclisinin bu pek yerinde 
olan karartm alkt!hyor ve pek isabetli 
buluyoruz. 

Bence, memlekette liizumsuz yere bir 
diplomah - diplomas!Z miinaka~aSI a~mak 
yakm tarihimizin alayh mt, mektebli mi 
ihtirasmdan farkSlzdtr. 

Diploma ve diplomaltlar hakkmda 
soy lenilen sozler arasmda; herhangi bir 
surette bir kagtd par~ast (I) alanlardan 
bahsedildi. 

Kultiir seviyemiz, iiniversitelerimizin 
kemiyet veya keyfiyet itibarile ifade et
tikleri mana bir~ok Avrupa ve hatta Bal
kan memleketlerinden geridir. 

KUitur seviyemizi, her ne pahasma o
lursa olsun, yukseltmek, yiiksek vaSlflt 
memur, yiiksek vaSlfh serbest meslek er
babt vatandat yeti~tinmek mecburiyetm -
deyiz. Cemiyetimizin bu ihtiyaclan kar
!IStnda, Biiyuk Millet Meclisinde miina
ka~a edilen bir kanun dolaytsile diploma
ya ve diplomaltya hiicum etmegi pek o 

kadar hakh ve yerinde bulmuyorum. 

talebeden haziran imtiham devresinde 
ancak 44 ii Slntf ge~~tir. Muvaffak o
lamtyan talebenin nisbeti % 88 dir. 

1kinci Slntfta 202 talebeden 192 si 
elemelerde muvaffak olmuj, haziran im
tihanmda bu talebeden 92 si smtf ge~e
bilmi~tir. Muvaffak olamtyanlann nisbe
ti % 70 tir. 

o~uncu smtfta 174 talebeden 150 si 
elemelerde muvaffak olmu1sa da .imtihan
da kazanan talebenin adedi ancak 55 tir. 
Kazanamtyan talebenin nisbeti % 69 
dur. 

Bu rakamlar bize gosteriyor ki, 1stan
bul Hukuk F akiiltesinden mezun olmak, 
tarif edilmek istenildigi kadar kolay de
gildir. 

Barem kanunu dolay!Sile diplomaltya 
ve diplomaya yaptlan hiicum hence, mii
nevver smtfa yaptlan bir taarruzdur. Zi
ra memleketimizde yegane munevver st -
ntf, maalesef hemen hemen yalmz me
murlardtr. 

Bu memlekette biz munevverlere dii
~en vazife; herhangi bir kanunun miiza
keresi masmda diplomah - diplomas!z di
ye luzumsuz munaka~alar a~maktan zi -
yade kultur seviyemizin yukselm~sine 
matuf hareketleri himaye ve te1vik et -
mektir. Bu himaye ve te1vik, diplomayt 
bir pa~avra, diplomahyt da miimtaz bir 
stmf olarak tavsif etmekle temin oluna -
maz. 

DiplomaslZ; autodidactique olarak 
kendilerini yeti1tiren vatanda~lar olabilir. 
Bunlan hiirmetle anar, bagnmtza basar, 
ilim ve Eaziletlerinden istifade ederiz. 
Fa kat ~ok mahdud vatanda,Iara inhisar 
eden bu autodidactique vastflan her dtp
lomah vatanda~m cahil olmaSlm istilzam 

Hassas saatler 
W. H. Shortt adh bir 1ngiliz tarafm • 

dan meydana getirilen ve Edimburgh ile 
Greenvi~ rasadhanelerinde derhal tatbik 
edilen serbest rakkash saatler, uzun miid
det pek az hata ile c;ah~alan itibarile, 
saatc;ilik i1lerinde yaptlan muhim tekamii
lii gosteriyor. Shortt saatlerinin karakte
ristik noktalanna girijmezden evvel rak
kash saatlerin esaSlm k!Saca gozden gec;i
relim. Bir rakkas arzm cezb kuvvetintli 
tesiri altmda rakseder. Arz i~inde bir ka
rtjtkhk olmaSI yiizi.mden rakkasm aSlldtgt 
noktada cezb kuvvetinin ktymeti degi~e
bilir. Ayni sebebden dolayt arz kutlesi 
tevezzuu ve binaenaleyh arzm atalet 
vezniyeti de ayni derecede degijebilir. 
Cezb kuvvetindeki degi~ikligin saat uz<!
nne yapltgt tesir arz kiitlesindeki tevezzu
un arzm devir siir' a tine yajltgt tesirin ayni 
ise hi~bir rakkash saat gun uzunlugunda
ki tebeddulii gi:isteremez. Bu iki tesir bir
birinin ayni olmazsa, sabit cezb kuvveti
nin tesiri altmda ~ahjan bir saatin amn 
devir siir' a tine gore zamandaki tahavvul
leri takdir edebilmesi imkan dahiline gir
mi§ olur. 

Adi rakkash saatlerde «gel - get;» de
nilen tertibat saat yaymm ve topla t;ah~an 
saatlerde top agtrhgtntn enerjisini rakse
den rakkasa nakleder, eger rakkas miite
madiyen enerji ile beslenmezse, ha va mu
kavemetinden ve rakkasm aSlldtgt nokta
daki delk tesirinden dolayt rakkas nihayet 
durur. Bu halde rakkasm hareketini ida
me ve tanzim eden gel-gee; ayni zamanda 
raklStaki hata membat oluyor demektir. 
Bir •aniyeli rakkas saniyede bir defa 
durtiilur, yani rakkasa saniyede bir defa 
enerji verilir. Eger rakkas otuz .aniye 
veya daha uzun zamanda bir defa diirtii

lurse gel-gee; darbesindeki intizamSlzhgm 
husule getirdigi hala azalttlabilmi! olur. 
hte Shortt saatlerindeki vastflardan biri 

927 senesinde yaptlan sayma naza -
ran, niifusunun ancak % 8,15 i okumak 
ve yazmak bilen memleketimizde yalntz 

yiiksek mekteb degil, lise, orta ve hatta 
ilkmekteb diplomalanmn bile bir ktymet 
ifade ettigini kabul etmek mecburiyetin
deyiz. 

etmez. rakkasm diirtiilmeleri arastndaki zaman 
Diploma almak i<;in Oniversiteye veya faSllasmm uzattlmastdtr. Diger bir vasft 

herhangi bir yiiksek mektebe giden va • rakkasm rakSI nihayetinde degil, ortasm
tanda,, bir~ok vakit kaybetmi1, para sar- da diirtiilmesidir. Rakkasm rabt viis' at

Biz; normal bir cemiyette diplnmayt fetmi~tir. Say, ikllsadi bir ktymet oldu _ lerinin daima -velevki az miktarda ohun
!U wretle tarif etmek isteriz. Diploma; guna gore, bunu kendi nef'ine tsllsmar degi§mesinden dolayt rakkas rakstn mha
kanunen tantnmt§ bir kultiir, &an' at veya etmeyip mektebe giden vatanda~. mek _ yetinde ayni noktaya gelemez. Bu hal de 
meslek muessesesinin gene kanun. ni - tebde kaybetmek suretile gayrimiismir bir rakkasa sabit 1iddette darbe tatbik edilse 
zamname veya talimatnamelerle tayin o- hale getirdigi senelerin ve bu seneler zar- bile, ayni noktaya tatbik edilmediginden 
lunan tahsil ytllanm, her seneye taalluk fmda sarfetmi~ oldugu paranm iradtn:, dolayt, nakledilen enerjide inti~amstzhk 
eden imtihanlar verilip ahnan bir ehliyet- kendisine teklif olunan i~in mahiyetinde goriiliir. Diger miihim vaSlf da, rakkasm 
namedir. Bu tarif kar~ISmda, belki de arar. Ye bunda da hakhdtr. Binaena _ havaSI bojalhlml! olan bir dolabda bulun· 
0 · · iik' k k bl · b' durulmaSldtr. Bu suretle hava mukavemverstle veya y se me te enn tr leyh, yuksek tahsilli bir gencin memunye-
kaplSmdan girip digerinden c;tkarak dip- te intisabda ve terfide, yuksek tahsil i~in meti mumkiin oldugu kadar azalttlrm~ ol
loma alanlar oldugunu ileri siirecekler ikttsadi bir kiymet olan say sarf ve para dugundan dolayt havah dolabda rakka~t 
vardtr. harcetmiyen vatanda~a tefevvuk rtmesi ~ah~ttran darbe ~iddetleri ve binaenaleyh 

Bunu !iddetle ve kat'iyetle reddede- kadar tabii birleY olamaz. bu darbelerden miitevellid hata azalttlm!l 
olur. 

biliriz. Biz eger diploma meselesinde muhim 
0 d b 

Shortt saatlerinin en parlak vasft dar-
~ yuz yirmi or! inktlabmt muteakt ve miispet bir i! yapmak istiyorsak bazt 

1 
beleri rakkasa nakleden mekanizmdir. 

stanbul Hukuk medresesile Mulkiye Avrupa mekteblerinden ahnan diphma -
darbelerin rakkasa nakledilmesi, bizzat 

mektebi kap~!anm ardlarma kadar a~ -,Ian tetkik etmeliyiz. Tiirk liselerini biti- rakkas tarafmdan kontrol edilmelidir. 
mtllar, bu muesseselere guen muhtehf se· remiyen ve yahud yuksek mekteblerimiz- <;:iinkii saatte zamana rakkas hakimdir. 
vi.yeli t~lebe bir miiddet okuduktan tonra de muvaffak olamtyan bazt kimselerin, Eger, rakkastan, durtmeleri kontrol eden 
buer dtploma almt§lardt. bilmem hangi ecnebi memleketten hirer mekanizmay1 kontrol etmek uzere, enerji 

Atagt yukan ayni vaziyete Ankara diploma ahp Tiirkiyeye dondukleri ve bu ahnma rakkaSln rak51 viis'atlerinin degi
Hukuk F akiiltesinin ilk senesinde te.adiif diplomalara musteniden yuksek ucretli 1ecegi tabiidir. Bu halde rakkasa d1~an
ediyoruz. Bu hadiselerden sonra, yiiksek memuriyetler aldtklan vakidir. daki, ve rakkas tarafmdan idare edilmi,, 
mekteblerimizi ikmal, tavsif edilmek is· Emek sarft ve ahnteri dokmek suretile bir mekanizmadan enerji verilmesi icab 
~enildigi gibi, yani ~.ir kaptdan girip di- alman diplomayt, mektebde ogrenilen bil- eder. Shortt usuliinde {usta) saat dediii;i 
gennden ~tkmak degtldu. gilerin bir hiicceti olarak kabul etmek dogru saat bu enerjiyi (kiile) saat deni-

1stanbul Dariilfiinunu, iiniversite ol • mecburiyetindeyiz. Bu huccet; ba~ka len daha bati ~alt,an saatten altyor. 
madan evvel bakalora usulii teessiis et- 1 k 1 d ·1 b 1 k · · b' Elektriki ve mihaniki tertibatla usta saat · · D ··1f·· f k .. 1 I . d h mem e et er e 1 me •1 ama t~m 1r ve-
mt~ll. aru unun a u te enn en er - ·k h h · b' 1 • · · b · · b' k''l · · t t h'h d' B 
h 

. b' . . k . . I k 
1
. Sl a, er angt tr mes ege ml!Sa t~m tr u e saatm zayta mt as 1 e tyor. u 

angt mne gume t~tn mut a a ~se .. me- beyyinedir. suretle usta saatin rak!Slanm temin ic;in 
zunu olmak kaydt vardt. Dari.tlfunun Ia'ztm gelen enerJ·i ztyamdan dolay1 butun 

· · ld k h d Diploma ne bir pa~avradtr, ne de bii-
iimverstte o u tan sonra ta sil ~ekli a- hatalar kiitle saatte toplanmtj oluyor. Di-
h I · D b · tiin kaptlan a~an bir maymuncuk ... 

a gu~ •!h. evam ve seminer mec un- g" er taraftan muhtelif fa"lalarda usta saat, 
tl · I 1 '- I · 'h I Diploma, bizi buyuk davalara, ihh -ye en, o gun u~ ve e erne tmh an an otomatik olarak kule saati doi(rultuyor. 
1.. 1 d saslara taalluk eden i•lere haztrhyacak usu u vazo un u. ' Bu saatlerin tekami.il ede ede gund<ki ci-

938 senesi 1stanbul Hukuk FakUitesi bir mukaddemedir. Onu barem, dolayt - simlerin hareketlerindeki intizam derece
birinci Slntftan 341 talebe imtihana gir - sile mide ihtilaclan i~inde tetkik ve mu- sinden daha yiik,.k derecede intizamla 
mek hakkmt kazanmt~, bunlardan yalntz hakeme etmege imkan yoktur. ~ahjacaklan umid edilmektedir. Bu da 

-
3_1 o_u_e_l._m_e_I_.r_d_e_m_u_v_af_E_ak_o_lm_u_s._b_u ___ s_A_F_A_~"_/)_/_'_' N_K_A_R_A_N_A_K_c...,. I insan elinin V!ldtzlardan daha dogru i!le-

- digini gosterir. 
r-----------------------------------~ l Tekirdag Bi~ki Y urdundan mezun olanlar 

Prnl. Salih MURAD 

Adana koylerinde bir cinayet 
Adana (Hususi) - ;leh.rimize yakm 

Akdam koyiinde bir cinayet oldu, bir a
dam kartsile yatarken, ba~ka bir adam 
tarafmdan oldi.iri.ildii. Vak'a §oyle ol -
mu~tur: 

Saktzlar mahallesinden Mustafa o~lu 
Ali, karlSi!e birlikte c;ah~mak i.izere Re
cai Tanmerin Akdamdaki ~iftligine ge
lir. Birkac; gi.in boylece ~ah§hktan son
ra, gec;en gi.in tarlada kansile birltkte 
uyurken, mec;hul bir adam Altyt kur -
§Uftla vurur ve oldi.iri.ir. Gi.iriilti.i i.izenne 
i§, derhal zabtta ve Adl;ye~·e haber veri
lir ve yaptlan tahkikat sonunda katilm, 
Ceyhanda oturan Mehmed ol!lu Kadlr 
oldugu an!a~tldtgmdan jandarma!artmtz 
ca yaptlan stkt bir takib neticesinde ka
til, hadiseden 16 saat sonra yakalana•ak 
Adliyeye teslim edilir. 

TekirdaJt (Hususi) - TekirdaJtmda diirt sene evvel a~tlan ilk I~tk Bic;lti ___ 
ve :Oiki$ Yurdu. hu hafta be~inci devresini bitirmi~ ve mezunlara diploma Mu§ta ile adam yaralad1 
vermi~hr. Yurdun a~h.itt sergi, buraya devam eden ktzlarmuzm cidden ince Oski.idarda Pazarba~mda oturan ve 
zevkli ve iyi bir ihtimamla yeti~tirildiklerini a~tk~a p;ostermektedir. Yurd ;Jirketi Hayriyede biletc;ilik yapan Etcm, 
mi.idiresi Bahire Erengiin, ytlmaz te~ebbi.isii ve deJterli mesaisile bu mi.ies. bir mi.inazaa esnasmda ayni semtte otu
seseyi ya1atarak muhitimize faydab olmakta ve Tekirdaglilarm hak!t ola- ran Yorgiyi mu~ta ile yi.izilnden yarala
rak takdirini kazanmaktadtr. Giinderdigim resim, bu devrede d.iploma alan-~ mt~hr. Vak'aYl miiteakib su~Ju Etem ya-
lardan bir ktsmmt giistermektedir. kalanm1~ttr. 



6 CU!\lHURITET 

D UYDUNUZMU? 
Sorum 

Pariste bir y1ld•z 
sonmii~. Fakat gok
te de~il, yerde ve 
sema llemine de
gil, san'at Alemine 
mensub alduj!u i
~in, sondiirenden 
davac1. 

ylldu; 

Berlin olimpiyat stad1nda' 
yap1lan biiyiik bir rna~ 

Mis Bartira, Bre
zilyah. Orada dog -

Almanya ~ampiyonu Sehalke taktmt, Viyanamn 
me~hur Admira'smt 9- 0 gibi biiyiik 

mu~, orada parlam1~; ~lklalllndan bir 
par~a da Parislilere serpmek maksadilc, 
Parisin barlanndan birine girm~. 

bir farkla maglub etti 

Girmi~ amma, daha ilk gecesi, zab1ta, 
ban kapatm~. Sebeh? Bar sahibi, baz1 
resmi muameleleri yapmag. unutmWj, 
ruhsat almadan ~e ba§lami§. 

Mis Bartira, hakh olarak mahkemeye 
miiracaat ediyor. cGunde 300 frank uc
ret ve bas1lattan yiizde 36 bisse kay bel-
tim. Bu bir §ey degil. Asll mesele, ismi 
ilan eden bir muessesenin ilk giinii ka• 
panmasmda. Bar sahibi §iihretimi mah
vetti. Ben tarunml§ bir y1ld1Z1m. Beni 
sondiiren bu adamdan tam bir milyon 
frank tazminat isterim• diyor. 

Yerdeki y:Ildlzlar, muhakkak ki giik· 
tekilerden tehlikeli. Mahkeme bu iddi-
•YI hak11 bulursa, bi~are bar sabibinin, 
kendisine ~arpan bu Brezilyah y:Ild1z • 
dan gorece~ zarann azametini dii~ii -
niin! 

Aroma, belli de olmaz. Brezilyah y:Il
dlz, Jazefin Beykere, renk cihetinden 
~ ~1kartacak derecede 1~. Hakim, bu 
renge bakar da, milyan iddia eden y1l -

d1zm kalil.beladanberi soniik oldu~a 
hiikmederse, a ba~ka! 

Berlin, 18 haziran (Hususi) - Haf
talardanberi beklenen bu biiyiik rna~ bu 
giin olimpiyad stadmda aynamyor. Sta
dm I 00 bini miitecaviz yer alma,.na rag
men, biitiin biletlerin daha bir hafta evvel 
hepsinin sahlm11 olmaSl, binlerce Viyana

h seyyahm Berlinde diindenberi goziik
mesi, sabahm en erken saatindenberi stad
yom civannm halk tarafmdan doldurul
masr, bu ma~m ehemmiyeti hakkinda H
fi bir fikir vtriyor. iki ii~ giindenberi bii
tiin giinliik ve diger gazeteler hararetle 
bu ma~tan bahsediyorlar, tahminlerae 
bulunmaga ~abalryarlar, fakat yan kat'i 
dahi bir1ey soyleyemiyorlar. (Hakikaten 
!Bmpiyonluga bihakkin ]ayrk iki tak1m ... 

insan kat'iyetle pek tabiidir ki tefrik ede
miyor ... ) §eklindeki noktai nazarlar sahi
felerce yazrlann hulasas1. Bununla bera
ber gazeteler umumiyetle birka~ defa Al
manya §ampiyonu olmu1 alan Schalke ta
kimlm tutuyorlar. Zira Avusturyamn Ad
mira'Slnl takdir etmekle beraber bir ~urlu 
onun 1ampiyonlugunu arzu eder goziik
muyorlar. Tiirk futbol merakhlarmm ta-

Bir istatistik nrdrg. bu takrm maale•ef en iyi iki ele-
Londcada, daksan manr, lcaleci•i Platzer ile miidafi Schall

daktilagrafi bulu - den mahrum olarak •ahaya ~u 1ekilde ~~
nan bir miiessese, kryor: Kaleci Buchberger, miidafiler 
bu hanun lozlarm, Marisdrka, Hanreiter, muavinler Urba
i~lerini bir pa~a neck, Klael, Mirochitzka, muhacimler 
ba~tan savma gar - Vagi, Hahnemann, (beynelmilel) Stoi
d~klerine dikk~t et- be~. Durspekt, Schilling, Viyanahlann bu 
m1~ ve sebebml a· takrmma lear~• Schalke ise !U tekilde ~~~
ra~·~•Bl!a k~~ makta: Kaleci Klodt (beynelmilel), 
venn~. u ••§•u. - Sch · f h ·r V ··d f" . . d an1 1m k. d kt"l we1s urt 1 e arnemann mu a 1, mu-

ma netlcesm e a§t I§ 1. a 1 og· 
aflan ~indeki intizama sekte veren avinler Berg, Tilbulski, Gellesch (beynel-

;ey ba~ta tatilidir. mile!) muhacimler Urban (beynelmilel) 
~iinkii, pazartesi giinii, yazt makine- Kuzorra, Kalvitzki, ~z~pa·n· (~eynelmi

lerinden ~kan ~Jerde yiizde yirmi hats lei) • Eppenhoff. Bu 1k1 bmnc1 srnrf ta
bulunuyarmu§. Sebeh, daktilagraflarm !urn iki ~uht~lif taktik ve sist_emde oynu
akh bir giin evvelki pazan.n zevkli ha- yorlar. B1zlerm pek hotuna g1den methur 
yali~de. Avusturya sisteminde devam eden Ad-

Sah giinii temiz ~ ~anyarlar. Zira, mira muhaltlta~ ki. bugiin .olimpiya~ sa
~artesi ogleyin ba~laYIP pazar giinii hasrrun yemyqrl ~rmenlennde Vryana 
ak~amma kadar devam eden bafta tati- valsr yapar gibi enfes oyun gosterecekler .. • 
linin hay ali, art1k, zihinlerden silinmi~. Bu ince ayuna mukabil, Schalke'hlar sert 
~ar~amba giinii, yaZJ.larda tek yanh~ ve siir' atli, yan W bir ayun oynuyorlar. 

yak. Orta muavinleri ii~iincu mudafi !eklin· 
Per~embe, gene irnla yanlt~larile dol - de geride oynuyor, anun yerini i•e sag ve 

ma~a b~hyor. sol i<,; muhacimler doldurmakta .. Bunun-
Cuma giinii, dogru duriist bir satlr ya- Ia beraber bir senedenberi Viyanah antre· 

zan yak. Ertesi giin ba§hyacak alan haf· nor tarahndan <,;ah§tmlan Sohalke takrml 
ta tatilinin zevkini, bir giin evvel he - tngiliz sisteminden daha ~ok Avusturya 
sabhyorlar, alullan orada. sistemine yak!a,makta.. ltin en 1ayam 

Cumartesi giinii, daktilograC18Jl'l ~ah§· dikkat tarafr her iki tabmm da fevkala
tlrmamak, ~ah§l.lrmaktan daha hay1rh. de muhacimlere malik olmast .. Muhak-

ingiliz miiessesesi, hastahi!l bulmu~, kalr. ki go! adedi normal haddini a~acak. 
m.clDl k~fediyormWJ. Acaba, tedricen Schalka bu hususta biiyuk avantaja sa
diizelip bazulan ~e mukabil, tedricen hib. Bu muhim oyunun ba§lamasma bir 
inip ~1kan bir iicret usulii koysa, hafta saat kadar miithit bir riizgar ve yagmur 
tatilinin bu mahzuruna ~are bulmWJ a- yagmaya batladr. Bu yiiz bini ge~en se
lamaz m1? yirci lr.utlesinin keyfini ka~rrdr. Bununla 

' ''f{~~;ii'hi~;; ··id~;~··si~i"iii " beraber oyun ba~lamadan ya£mur durdu. 
Oyuna tam vaktinde ba,Iandr. Admira 

yeni idare heyeti ile Schalka beraber ~1ktrlar. Schalke bu-
Rumelihisar idman Birligi kuliib mer- yiik bir alk11 tufam ile selamlandr. Kale

kezinde toplanan fevkalade kongrede es- yi Viyanahlar, oyuna ba,Iamayl Schalke 
ki heyetl idare istifa etm~, yerine gene- kazandr. ilk hiicum Viyanahlann haf 
lerden te~ekkiil eden yeni bir heyeti 1- hathnda kesildi. Fa kat bir ilr.i dakika ge<,;
dare kurulmWJtur. meden Schalke hakimiyeti eline aldr. Ga-

Reis Ata Taylan, ikinci reis Osman yet sert bir oyunla Viyanahlan srkr~hr
Kurtsoy, k;itibi umum! Said Nil, umu- maya batladl. Szepan'm guzel yerden bir 
m! kaptan Nejad Anter, muhasib Bedo. 1ii\ii kaleyi s1yrrarak avut oldu. Viyanah 
idare miidiirii Bekir, azahklara da Va - kalecinin fena bir avut ah1101 yakalayan 
gar§ak, Hikmet se~ilmi~lerdir. Urban topu ortaladr, Shalke merkez mu-
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oldugu gibi, temkinli ve ag1r yiiruyor, ar
kada kalryordu. 

hacimi ustahkla tapu kaleye gonderdi i•e 
de top avuta gitti. Bununla beraber ha
kem bunu ~evirdi ise de tekrar avut oldu. 
Schalka'lrlar fevkalade deplasmanlarla 
sur'atleri ve bilhma sert oyunile haki
miyeti devam ettiriyar. Ufak bir Viyana 
hiicumuna mahal vermiyorlar ... Top 

hep onlarm ayagmda .. Top Avusturyah
lann ayagma g~se de Schalke'lilerin sert 
miidahalelerile telr.rar kendi ayaklanna 
ge~iyor. Bu bazan pek sert oluyor. 0 ka· 
dar ki faviil demek hi<,; hata degil. Bu
nunla beraber hakem hi~ aldirmiyor. Vi
yanahlarm sinirlendikleri goriiluyor, bunda 
hep Schalke'yi tutan seyircilerin kabahati 
var. Her sert miidahale, hrr Avusturya· 
lmm bu sert miidahalelerden yere dii~
mesi alkrtla kartrlanmast hakh alarak Vi
yanairlan krzdmyor ... Giizel bir Schalke 
kombinez.onu milli tak1mm kaptam alan 
Szepan'm giizel bir 1iitu ile Viyana kale

sine girdi. Saate bakryorum 7 dakika ge~
mit. Viyanahlar oyuna sur' atle ba~\arken 
halk IShk ve alkr1 ve hurra ... Heil nida
larile Shalke'yi tetc;i etmekte devam edi
yor. 0 kadar ki Avusturya takrmmm Al
manya dii1mam bir memleket tak1mr ol
dugunu zannedecek kadar .. Viyanahlann 
hiicumu kolayhkla kesildi. Daha nrniiz 
alk11 tufanr kesilmeden ikinci gal aldu. 
Mer~z muhacimden derinleme bir pas 
alan (,Salke} nin sol a<,;rgl Urban fevkala
de enfes bir 1utle bu golii yaptr. Kaleci 
bunu tutabilirdi. Muvaffak olamadr. 
Gok giirlemesini andrran bir bagrrma, ~·
grrma ile Almanlar takrmlannr alkr1h· 
yorlar. Burada Almanlar diyorum. Ciin
kii Almanhk, Avusturyahhk kendini §U 

ma~ta pek giizel gosteriyar ... 
Dresden 'li hakem bitaraflrgml muha

faza edemiyor. Bu golden biisbiitiin ken
dilerini kaybeden Viyanalrlann her hare
ketioi favlil vererek tecziye ediyor. 0 ca
ntm Admira talt1m1 i.deta bir mahalle ta
ktmmt andrrmaga ba,ladr. Schalke'liler 
vaziyetten epey istifade ediyorlar. Yildl
nm sur' a tile Viyana kalesini s•k·~trnyor· 
lar. Viyanalr miidafiler bunalm11 bir hal
de ... Muhacimleri ise i1e bigane. Geriye 

yardrm etmiyorlar ... Giizel bir kurtarma
dan sanra yegane fevkalade bir Viyana 
hiicumu goruyaruz. Muhakkak bir gal ile 
neticelenecegini bekledigimiz bu Viyana 
hiicumu ceza sahas1 i<,;inde sert bir miida
hale ile kurtuldu. Bunu hakemin penaltl 
ile cezaland!!maSI laz1m iken •iikut ile 
ge~ti ... Westfal 1ampiyonu Schalke haki
miyeti tekrar ele ald1. Sag i~ten giizel bir 
pas alan merkez muhacim sert bir 1iit a
tacak iken sol i<,;e pas verdi. 0 da kaleye 
topu gonderdi .. thtiyat kaleci acemiligini 
burada bir daha gosterdi. Top kaleye gir
di ... Butun seyirciler ayaga f1rladrlar. Sap 
kalar, 1emsiyeler, yaygaralar havaya frr
ladl. Yazivet 3 - 0 Viyanahlarm a!eyhi
ne. Halk durmadan alkr~lryor, bagmyor, 
t;Jgmyor.. Admira'dan eser kalmad1. 
Sahada ancak on bir ki~i sanki var. l\1illi 
tak1m kaptam (,Salke) li Szepan fevka
lade idaresile Admira'yr allak bullak et· 
meye ba,Iadt. hte bir go! tehlikesi daha. 
Hayret etmek itten degil. Viyanahlar 
kelimenin tam manasile hapl yutmujlar. 
Admira'nm me1hur kaleci•inin yoklugu 
biitiin takrm1 bozdu. Siitler Yiyana kale
!ine yagryor. Bunlardan bir tanesi Ur-

- Fa kat bu kadrm metheden sen de

gil miydin? 

lela! tekrarlad.: 

- Sa~mal Fakat a mendebur kan

nm odumda bir spar ceket gordum, ba

yrldlm. Satmak istemedi kan. Sahibi var 

diyor. 

Afif, Tiirkandan evvel !elalin elini ark
mamak i~in bahane arar gibi, masanrn iis
tiindeki kitablarmr diizeltiyardu. Evvela 

Turkanrn elini Sikh. Onun da yiizii hafif 
k1zarm•! gibiydi. tela! her zamanki hop
pali!_le elini Afilin omzuna koyarak: 

Halbuki terzi bu ceketi Turkana va
detmi,ti. Y alan IDl soy!erni1ti, yoksa 

Turkana vadettigi i~in mi ceketi telale 
satmak istememi1ti? Afif lelalr hi~~ din

lememil gibi, Turkana sordu: 

- Fizik kitabm1 bulabildin mi? 

Turkamn menfi cevab verecegini bili
yormu~ gibi ilave etti: 

- Ben sana getirdim. 
Ve muanm iistunde duran iki kitab

dan birini TurHnm onune kaydu. 

Ac1nacak hailer 

Misafir taktmlar nastl 
kar,tlamyor, nastl 

ugurlaniyorlar? 
Ge~en hafta Milli kume deplasman 

ma~1 i~in istanbula gelen izmirin Dogan
spor takrm1 gecenin alaca karanhgmda, 
bavullan omuzlannda, T ophane nhhmm
da, yolunu, izini kaybeden bir seyyah ka· 
filesi gibi ~a§kmhk i~inde birbirlerine des
tek olarak Beyoglunda bir otelin kaprS!n· 
da kiime, kume topland1lar. Gece saat 
on biri bulmuf, mevsim icabr atelier hk
hm, hkhm dolu... Otelci nazlamyor, 
kafilc reisi rica ediyor, tutturabildigine bir 
fiat. Yersen bir tiirlii, kabul etmesen, ~o
cuklarm gozleri kapamyar, saat gece on 
biri g~mi§, ertesi gun rna~ var. Kafile 
on yedi ki§i, otelde hamlanabilecek oda
larda on ii~ yatak var. Diger dort ki,iyi 
ba1ka otele yerle1tirmek laz1m, otelci Sir
keciyi tavsiye ediyor. 

..Kafilenin bir ucu Tepeba1mda, diger 
ucu Sirkecide. Doganspor takrm1, lstan
bula festivale degil, milli kiime ma~ma 
geliyor ... 

Otelciye tekrar bir siirii rica, nihayet 
liitfen odalara yer yatagr yap1lacak. Ki
mi yerde, kimi yatakta. 

A.ksilik aksilik iistiine .. Li•an•lan havi 
alan ~anta, Bandrrmada unutulmu1. tik 
tedbir olarak ne yapmahdn? Kime mu· 
racaat etmek faydahchr? 

Nizamnamelerimiz t5yle yazryor: 

«Te,ekkiiliimuziin maksad1 ve gaye
si memleket geneligini birbirine sevdir
mek, tam§hrmak, 1ehirler arasmda dost· 
luk ve muhabbet hislerini a§Ilamak ilih .. » 

F utbolculara halk1 selamlatmagr dii
!iinen F utbol F ederasyonu 1unu da nazan 
dikkate almahd~r: 0 sahadaki hal
k• selamlamak i~in uzaklardan kallup 
gelen bir misafir takrm1 da !liyrk oldugu 
bir 1ekilde kar~rlama~ di.i,iinmek, ve bu
nu bir nizam altma almak ilk tedbir ol
mahd~r. Vaktile seve seve yaprlan istik
bal ve te§yiler, bugun masal oldu. Y erli 
ve ecnebi tak1mlar, ker.di kendilerine ge
lip, gene sessiz, sadaSiz geldikleri gibi gi
diyorlar. Otedenberi goz.umuz.e batao bu 
fazla sogukkanhhk acaba, F utbol fede
rasyonunun nazan dikkatini hi~ ~ekmedi 
mi? ... 

B. K. ............................................................ 
ban'm ayagile 29 uncu dakikada Admira
nm kalesine girdi. 4 - 0 ... Oyun bundan 
•onra ~ok zevksiz bir hal aldr. Viyana
hlar boyuna favul yapma~a, sa~malama
ga ba,Iadilar. Birinci haftaym boyle ne
ticelendi. (Halk) 1n figam ayuku tuttu 
df'em yeri .. Zavallr Viyanalrlar. 

tkinci haftaym: Viyanalrlar oyuna ba1 
lad1. Bir iki dakika ge~meden Szepan'm 
Viyanah merkez muhacim Klael'e sert
~e <,;arptr. Bundan hiddetlenen Viyanah 
Almana bir tokat yapr1trrd1. Saha a esna
da bizim sahalan andrran bir hal ald1 ise 
de hakemin vaktinde i1e mudahalesile 
kavga buyiimedi. Viyanah, hakem tara
f:ndan, Alman da sedye ile drtan ~rka
nldrlar. Kepaze bir yuhalamadan sonra 
oyun ~rg11mdan ~rktJ . Sabahleyin insan 
giizel bir oyun seyredecegim diye stada 
gelirken Avusturyahlann ezilmesini hpk1 
eski Ramah! ann arslanlara esir yedirtme
si gibi bir~ey goriiyoruz. Goller tevali edi
yor .. 5 • 0 .. 6 - 0 .. 7 - 0 .. 8 - 0, nihayet 
9 - 0 ... Almanlar biiyiik bir zaferden <,;Ik
mll gibi seviniyorlar. Ma~ boylece bitti. 
Oyundan biraz sanra Klact'm busbiitun 
diskalifye edildigini, Admira'mn da mu· 
vakkaten diskalifye edildigini esefle du
yuyoruz. 

"!V. H. 

§iinulmiiltii. 

F eriha, otekilerin nereye gidecekle
rini bildigi i<,;in hemen aynldr. tela! ve 
Turkan Ayazpa§aya kadar yiiriidiiler. 

Y aida lc!al, terzi kadmm taklidini yapa 
rak, faldan ve her~eyden bahsediyor, 
Tiirkan susuyordu. Ayazpa1ada biiyiik 

bir kazinonun bah~esine girdiler. Tiirkan, 
yiizii biraz k1zararak, bu bah<,;eye her gir
digi zamanki heyecanile, pek ~ogu bo~ 
masalara bakryordu. Birdenbire kalbi 

vurdu: Afif oradaydr. Orada, uz.akta, 
Bogazm ihtitamh manzarasma en yakm 
masalanndan birinde, Turkanla ba1ba1a 
her zaman oturduklan yerde. Ve her za
man oldugu gibi, Turkan gelinciye kadar, 
onun bah~eden ic;eri girdigini gorebi!mek 
i~in manzaraya arka"m doniik oturuyor
du. Gordii ve kalktr. tela! ana dogru ko
juyor, Turkan her yerde ve her zaman 

- Mon§er, dedi, nereden geliyoruz 
bir bilsen ... 

Ve butun teferruatile, terzi kadmm tak
lidini yaparak fa! hikayesini anlattr. So • 
nunda, sun'i bir kahkaha daha atarak, 
dedi ki: 

- Sa~ma de gil mi? Ben evleniyorum, 
Tiirkan da daldan dala konuyor, zengin 
oluyor, keyif siiriiyor. 

Tiirkan online bakryordu. Afif de o
niine bakarak: 

Demin lela!, Afifin bu kitablan dii
zelti,ini Tiirkanrn elini daha evvel Slkmak 

i~in bir bahane sanm11h; ortaya boyle 
ciddi bir kitab hikayesi ~rkmca o hareket 

bir ballane degil, kitabt hemen Tiirkana 
vermemegi unutmamak i~in insamn gayri 

ihtiyari yaphgr bir hamhga benziyordu. 
Fa kat bu ihtimal de ielali tatmin etme
di. <;:unku bu harekette gene Tiirkan dii-

ielal, Afifle Turkantn giin ge~tik~e 
birbirlerine daha fazla baglandrklanm 

bilmiyor degildi. Onlan birbirine ielal ta
mlml!h. Afif iclalin teyzesinin iivey og
\uydu. Babas1, bir muhendis, yedi sene 

evvel kanserden oliince, Afife, on iki ya
lmda, iivey annesinin, yani lelalin teyze· 

sinin elinde kalmljh. Onlara da lelalin 
babaS1 bakryordu. Afif liseyr bitirdikten 

sonra hukuka girdi. lelalden bir ya1 bu
yuktu. Fa kat gene krz, ana merhametten 
ziyade istihfafla kan§tk bir arkada,Irk his

si besliyardu. Erkek olarak onu brgen· 
memitti. <;:iinkii Afif, siyah parlak sa~la
n, uzun kirpikli dalgm ela gozleri, suzgun 
yiiz.ii ve daima biraz biikiik boynu ile bel

ki sevimli ve giizelce bir ~ocuktu; fakat 
ielale daima oksiiz ve i~li bir evladlrk, da
ima himayeye ve merhamete m uhtac, a
ciz bir in san hissini veriyordu. T eyzesi 
ayn oturuyordu ama lelalin on seneden

beri giinlerinin ~ogu Afifle beraber ge~
mi,ti. Sinemaya, hukukun ~aylanna, kol
lejin miisamerelerine ve tiyatroya bir~ok 
defalar beraber gitmi1lerdi.· 

tela!, alh ay evveline kadar Afifi Tur
kana tamtmakta ~ok tereddud etti. Gizli 
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Frans1zca dan ikmale 
kalan loz ve erkek talebeler, derhal Lisan MiitehasslSI Prof. ANJEL'e 
miiracaat etsinler. Muvafiakiyetle hazrrlanz. Bah~ekap1 Selamet han. 

Erzurum Valiligin den: 
. 1 .. -.- Erzurum Vil~yetinde yeniden yapll.makta alan ilk okul binasmm 
ikmau m~aab kapah zarf usulile eksiltmiye ~lkanlml$I!I. 

2 - Vahidi k1vasi fiat iizerinden muhammen bedeli 65000 lirad1r. 
3 - ihalesi 30 haziran 939 cuma giinii saat 15 te Hiikfunet Konag1 

i~inde Daim! Enciimen Odasmda yap1lacaktrr. 
4 - ~uvakkat teminab • 4500 • liradrr. 
5 __ -, Istekliler eksiltmiye girebilmek i~in ihale giiniinaen sekiz giin ev

vel V llayete muracaatle bu i$i yapabilecegine dair vesika almas1 mecburid.ir. 
.. ~ - istekliler teklif mektublanm ihale giinii alan 30 haziran 939 cuma 

gunu saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4249 ) 

HERKESEYE ELVERI$Lf 

HAS TRAS BI<;AGI 

Her ii~ii de memnun 
CUnkU yenl ~1kan HAS bl~aklarlle gayet m Ukemmel 
ve pek ucuz tra' olmak kabll o ldujiu nu tecrUbe lie 
gUrdUier. 

10 tanesi 15 kuru~tur. 

HASAN ve PASLANMAZ 
Tra~ B1~aklan 

DUnyanm en m Ukemmel ve yUksek ve klbar zevat1n 
en hassas tra, b•~aA1d1r. 

Deposu : Hasan deposu : S l rkecl Llman 

Sabbk Koknar Tomrugu 
Devlet Orman i,Ietmesi 

Karabiik Revir 
A 

Amirliginden : 
_1 .- Biiyiik diiz bolgesi kat'iyatmdan Karabiikte istasyonda revir oniin

de •stlfte mevcud • 652 • aded muadili • 567 • metre mikab c 543 • desimetre 
mikab koknar tomruitu a~•k arttlrma lie sablacaktrr. 

2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklar1 soyul
mu$ alup hacim orta kutur iizerin<!.en hesablanml$tlr. 

3-Tomruk.lara aid sat!$ $artnamesi Ankara Orman Umum Miidiirliigiinde, 
Ankara ve !stanbul Orman <;:evirge Miidiirliiklerinde ve Karabiikte Devlet 
Orman !§letmesi Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli c 13 • liradrr. 
5 - !steklilerin % 7.5 muvakkat pey ak~esile 3/7/939 giinii saat c 11• 

de Karabiikteki Revir MerkPzine miiracaatleri. ( 4279} 

L • A • R • E • s 
Htikil.metin i~tirakile i~letilen Rumen Hava Postalart 

EMNiYET SUR' AT - iSTiRAHAT 
Dtioyamn en Modern, Ticart Tayyarelerile 

iSTANBUL • BUKRE~ Hava Postast Seferleri 
lstanbuldan : Pazartesi, <;;ar$&mba ve Cuma &fulleri saat 8,15 te 

hareketle: Saat 10,30 da Btikre$e muvasalat. 
Ayni mahallere ayni giin muvasalat e<!.en Budape$te, Viyana, Berlin, 
Belgrad, Zagreb, Venedik, Milano, Turin. Amisterdam, Var~ova ve Parise 
hareket eden tayyarelerle hemen aktarma yap1lrr. 
Biletler: VAGONLi, NATTA, iTTA ve Galatada Tahir hamnda SERviS 

MARiTil\t RUMEN acentahl!"r btirosunda satrhr. 

bir sezit ana bunlann birbirlerine tutula
caklarrnl haber vermitti. lkisi de babaSIZ 

ve mahzundu. Baz1 tabiatleri birbirine 
~ok benziyordu. ielal bunlann araSinda 

ba1layacak miinasebeti hem kendisi i~in 
bir eglence telakki ediyor, hem de fazla 

' bir derecesini istemiyordu. N eydi bu de-
rece? A,k rot? Evlenmek mi? Bunu !a

yin edemiyardu; fakat hissediyordu ki bu 
dereceyi daima kendisi ayar etmek ve 

bunlann miinaoebetlerine hakim olmak 
1artile tanrjmalarr, hatta birbirlerinden 
ha,lanmalarr eglenceli bir §ey olacaktr. 

Nihayet bir ak1am ilk defa mektebden 
telali almaga gelen Afif, yolda Ferihayl 

ve Turkam da tanrmrjl!. Bir pazar gunu 
dordu birden sinemaya gittiler. Batka bir 
giin dordii de Ayaspa§adaki bah~ede o

turdular. F eriha bu grupta kendisinin faz· 
Ia oldugunu anlamljh. <;:iinkii Afif Tiir

kam tercih ettigini giz.lemekteki butiin 
meharetine ragmen F erihanm gozthden 

ka~m1yan temayuller gostermi1ti. Hatta 
bir gun F eriha, lelale de bu kumrulan 
ba1ba1a brrakmak lazrm geldigini •oyle
di. Bir yandan da Turkam !e~vik ediyor
du, birka~ de fa on a: «Afif tam sana gii
re, dedi, kimbilir, belki senin istedigin gu· 

zel yuvayl a yapabilir.7> lela! bir,ey soy
lemiyordu. Bir giin anlan bah~ede yal

mz brrakh. Fa kat aralanndaki miinase· 
betin inkitafrm buyiik bir dikkatle takib e
diyordu. 

Carib jey l Afif Tiirkanla tam§bk
tan sonra tela! i~in de yeni bir adam al

maga ba,Iamljb. Daha sevimli ve a za· 
mana kadar ruhunun lelale bile gizli ka

labilmil ko1elerinin muammah kimilda
nrtlarile daha enteresand1. Boyle miydi? 
Y oksa lelale mi oyle geliyordu veya A
fif mi degi,mi,ti? Afifin Tiirkam tam

drktan sonra tuvaletine daha fazla ehem
miyet vermege ba,lad•g• muhakkaktJ. Fa

kat bu uzun surmedi. Tiirkan bir tiirlu 
iyi giyinemedigi i<,;in Afif onu zerafette 
geri brrakmak istemiyormu, gibi talebe 

sadeligine ve hrrpaniligine donmujtii. lela! 
bu farklara hep dikkat ediyor ve kendine 
gore, galiba da pek dogru manalar veri
yordu. 

Netice 1u aldu ki tela! Afifin Turka
na bu kadar baglanmasmdan rahatm al· 

maga ba,ladl. Bunu ikisine de sezdirme• 
mege ~ah,Iyordu. K1skanryor muydu? 
Bunu kendi kendine kar11 reddediyordu 

1 .4rh"n."f t'arl 
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KAYSER/ MEKTUBLAR/r 

Kayseride asri bir 
past1rmahane yapiiiyor 

iki miihim kesif 
' 

Kibrit kutusu eb'admda 
ahct ve verici bir radyo 

icad edildi Dizdariye GOCUk bahGBSi 
Kii~iikler i~in 

eseri, ,ehrin 
haztrlanmt' bu 

her tarafmda 
~ok faydah 

~ogaltmahytz -------Yazan: SALA.HADDIN GONGlJR 

Dizdariye camii oniind< n ge~1yordum., 
Etraft duvarla ~evrili bir ¥,erden kulag•· 
rna 1akrak ~ocuk sesleri geldi. Ne za
mand~r, yolum dii1iip de bu taraflara 
ugramaml!!lm. Benim bildigim, camiin 
yamba1mda harab bir medrese binast o· 
lacak!t. ,Simdi o medresenin yerinde mi
nimini bir ~ocuk bah~esi goriince adeta 
i~imin ferahlad•gmt hissettim. Belki ide
al bir bah~e degil... Fa kat ne 1irin, ve he
le ne temiz bir bah~e ... 

Biz kaptdan girince hareket halindeki 
tahtaravalli birdenbire durdu. Salmcakta 
sallanan kii~iikler, havada ytr!tct bir ku§ 
goren ser~e yavrulanmn tela§ile birbi{le· 
rine sokuldular. 

Bu ihtirazm neden ileri geldigini biraz 
sonra anladtk: Kii~iiklerin bah~esine, bii· 
yiiklerin girmesi yasakm11 1.. 

Giilhanedeki ~ocuk bah~esi i~in de 
vaktile bu yasagt koysalard1, ne olurdu? 
diye dii§iindiim. 0 talihsiz bah~enin ha· 
rab olan oyun vas1talan birer hirer gozii· 
miin oniine geldi: Metruk bir ~e1me ya· 
lagm1 and1ran kum dolu havuz ... Agn 
viicudlerin tazyik1 altmda egilen paralel 
demirleri... Kii~i.ikler<len ziyade bi.iyi.ik
ler istifade ettigi i~in az zamanda enkaz 
haline gelen tahtaravalliler ... Ben orada, 
ka~ defa, torunu yerindeki ~ocuklarla 
kayd~rak oymyan ~Iplak kafah heriflere 
rastlamt§ltm. 

,Simdi ilk defa olarak, i~inde yalntz 
c;ocuklann ko§U§!ugu hakiki bir ~ocuk 
bah~esile kar§t kar§tya bulunuyordum. 

Duvarlara, levhalar asm11lardt: «Yer· 
Jere ti.ikiirmeyiniz 1», «<;opleri kutuya a· 
tmtz !», «Ellerinizi temiz tutunuz !» 

Bir ko§eye, ticari miiesseselerin rek
lam kefareti olarak bedavaca dagttttk· 
lan tahta stralan dizmi1lerdi. <;i~ek tar· 
h1 olmaya c;ah§an ye§il bir yuvarlagm i
~inde ii~ be1 mevsim ~i~egi boy alml§lt. 

Sonra, goziimii bu basit dekordan ay1· 
rarak; grup grup top oymyan, sahncakta 
sallanan, tahtaravallide inip <;tkan mi
niminlere bakllm: Nekadar ne1'eli gorii
niiyorlardt! 

Temizce bir hava alabilmenin de ken
di hacminde bir bahtiyarhk te§kil eltigi
ni bu c;agdaki ~ocuklar belli ki daha iyi 
anhyorlardt. 

- Sayle bakaytm, sen hangi maha!-

ledensin? 
- Kii~iikayasofya mahallesinden ... 
- Her ak§am buraya gelir misin ? .. 
Buraya gelmekle bir kabahat i1leyip 

i1lemedigini kat'i surette kesliremiyerek 
ba§tnt yere igdi: 

- Gelirim efendim ... 
Bu <;tplak ayakh ~ocugu, ta Kii~i.ika· 

yasofyadaki toprak evinden buraya ~e
ken kuvvet, ne idi?.. $iiphe yok ki, de
rio bir ihtiyac ... Temiz bir hava almak 
ve kumlar iizerinde akranlarile oynamak 
ihtiyact! .. <;:ocuklanmtzt bu kadar basil 
ve bu kadar tab;.i ihtiyaclanndan mah· 
rum etmeye bilmem, hakktmlz var mt? 

hte bir minimini daha ... Avcunun i
c;indeki kum tanelerini havaya her savu
ru§ta kattlacak gibi giiliiyor: 

- Y a, sen... diye sordum, sen ne-
rede o~uruyorsun L 

Kafastnt ka§lyarak cevab verdi: 
- Ben bilmem! Annem bilirl .. 
<;:ocuklara nezaret eden kadm, onuu 

namma izahat verdi: 
- Bevaztd taraflannda bir yerde o· 

tururiar. D~ karde,tirler. Orta!.k karann
ctya kadar, burada uslu mlu oynarlar. 
Sonra anneleri gelir, al.p gotiiriir ... Ah, 
hepsi bunlar gibi olsa ... 

- Demek ha1anlart da varL 
Kad•ncai!tz. ic;ini c;ekti: 
- Hem de ne ha§art §eyler bilse

niz ... Eger, ben yanlannda olmasam ... 
Bah~ede oymyan ~ocuklar, 1imdi hi

rer iki<er etraftmtza toplar/naya ba§la
m11lardt. Merakh gozlerle, bizi tepeden 
t1rnaga siiziiyorlard1. 

i~lerinden biri ~ekine ~ekine sordu: 
- Efend~. siz Maariften misiniz? 
Ne «haytr>>, ne de «evetl» dedim. 

Fakat, o, fotograf makinesine §Oy!e bir 
bakmca kim oldugumuzu anlamt§lt. 

Uluorta: 
- Efendim I Resmimiz hangi gaze· 

teye girecek?.. diye sordu. 

<<Bir ~ocuk kim demi1 kii~iik §eydir 
<<Bir ~ocuk belki en biiyiik §eydir I» 

Dizdariye ~ocuk bah~esine, bir bah~e 
<;ekirdegi admt verebiliriz. Bu ~ekirdek, 
filiz vermeye ba,lamah arttk... Doktor 
ihsan Saminin, -<;:ocuk Esirgeme Kuru
mu Eminonii 1ubesi ba,kant stfatile· ken· 
di himmeti ve halkm kiic;iik yard1mlari· 
le tekha§ma viicude getirdigi bu eseri, 
1ehrin ko§ebucagmda, yer yer ~ogaltma
ya ba,IamahyiZ I 

<;:ocuklar ic;in haftalar tertib ediyoruz. 
Saraylar yapbnyoruz. Duvarlara onlan 
terenniim eden tiirlii vecizelerle dolu a
fi,Ier as1yoruz. Fa kat hi~bir alnka, i~in
de serbest~e oyunlar icad edecegi kii~iik 
bah<;eler kadar, onlan sevindiremo:_z! 

<;:ocuklar i~in daha bir sinema bile a· 
~amad1k. Umumi bir eglence yeri yap· 
tuamad1k. Evlerimizin karanhk odalann
da, yavrulann omrii giinii karanyor. A
parttman salgmt, bah<;eyi bir <;i<;ek sak
mtnm ic;ine hapsettigi giindenberi, <;ocuk
lanmtz en tabii haklanndan biri olan a· 
<;tk ha vadan mahrum ka!dtlar. 

;lu Dizdariyedeki kiic;iik ve miitevazt 
ornek, <;ocugun umumi bah<;elere neka· 
dar susamt§ oldugunun en fiJi ifadesidir. 
F akat, nas!l ve hangi hakla, mesela Ak
saraym c;ukur mahallelerinde oturan bir 
~ocugu, ta Dizdariyeye kadar giinderi
riz? Gerektir ki, Aksarayh ~ocugun da 
Aksarayda bir bah~esi olsun. Ve boylece, 
1ehrin ko§ebucagt, oyun ~agmdaki ~ocuk
lar i<;in a~1lmt1 irili ufakh bah~elerle siis· 
lensin I Bu, bize hie; de muhal bir Iemen· 
ni gibi goriinmiiyor. 

Harabiye yiiz tutmu§, ve herhangi bir 
1ekilde kendilerinden istifade imkam kal· 
mam11 eski medreselerin avlulart iistiin
de, ta§lannt ay1klahp kalduarak -Dizda
riyede oldu~u gibi- hirer minimini bah<;e 
viicude getiril•mez mi? 

SaUihaddin GONG6R 

Erzincan orta okulunda 
talebe aergisi 

Erzincan (Hususi) - Erzincan o.rta 
okulunda bir talebe sergisi a~;lmi~br. 
1ki lusrmdan miirekkeb olan serginin 
birinci k1sm1 resme, diger ktsml da bi<;
ki ve diki~ i§lerine tahsis edilmi§tir. Re
sim ktsmmda te§hir edilen eserler pek 
fazla nazan dikkati celbetmektedir. Ta
lebeler teknik ve renk bilgilerini restm
lerinde ~ok giizel gostermi~lerdir. 

Diki~ ve bi<;ki ktsm1 da resim ktsm1 
kadar muvaffak olmu§tur. Bu kts•mda 
gayretli bir <;alt§man m neticesi gaze 
~arpmaktadtr. Ktz talebelerin viicude 
getirdikleri bluz ve hebe elbiseleri l~in
de ~ok zarif olanlan vardtr. Divan yas
bklan pek begenilmektedir. 

Hem hua1z, hem carih 
Levi admda bir Musevi genci, Has

kayde oturan Osman ktzl Samiyenin on 
ya~mdaki o~lu Bayramt yaralamt~ ve 
Samiyenin arkada~1 Melihamn da cebin· 
den dart lirasmt c;alm•§hr. Su<;lu yaka
Janmt§tlr. 

Baltalimanmda bir h1rs1zhk 
daha 

Baltalimamnda Hamidin yahsmda o
turan Zekiyenin miiteaddid defalar oda
smda htrsizhk olmu§, son defasmda po
lise miiracaat ederek vak'alan bildirmi§ 
ve ayni yaltda oturan ismailden §iiphe 
ettigini soylemi§tir. 

Yakalanan !smail, sorgu esnasmda su
c;unu tamamen itiraf etmi§tir. 

Alb gene .ktzt oldiiren 
katil, ii~ saniyede kafa
stm giyotine teslim etti ~imdiye kadar gayri sthhi •artlar irinde imal Amerikaltlann <"ikmci Edison>> dedilr.-

'T Z' Jeri Wtlham Dubther, biitiin chinyanm 

Paris civannda kiralad1g1 bir villada, 
altt ki1iyi oldiirmekten su~lu idam mah
kumu Weidman'm, hiikmiin infazmdan 
bir evvelki giinii nast! ge<;irdiiiini diinkii 
niishamtzda yazm1~t1k. ldam hiikmii 18 
haziran sabaht infaz edilmi§ ve bu azth 
katil, F ransaya a yak basttgt tarihin tam 
ikinci yJ!doniimiinde cinayetlerinin hesa
btm hayatile odemi,tir. 

edildigi soylenen pasbrmalar bu bina bittikten I en me1hur radyo fabrilr.atorlarmdan biri-
' dir. Bu zat, buglinlerde, radyoya mute -

sonra tamamen fenni bir tarzda yapdacak allik ik.i muhim ihtiram beratmt almt§ bu
lunuyor. Bu ihtiralarm ikisi de, diinya 
piyasasmt, gerek harb, gerek sulh zama
ntnda altiist edebilecek mahiyette, •on 
derece ehemmiyetlidir. 

Diinkii posta ile gelen Paris gazetele
ri, idam sabahma aid bir.;ok tafsilat ver
mektedirler. 

Versay' da, Saint Pierre hapisanesi 
meydanmda kurulan kiyotin makinesinin 
etrafmdan ba~laytp caddelere, sokaklara, 
mahalle aralarma vannctya kadar biiyiik 
bir kalababk kayna§tyordu. Yiyecek!cri, 
ic;eceklerile geceden gelip yerle~nler, ci
vardaki agaclara, evlerin damlanna ttr
mananlar hadsiz hesabstzdtr. Biitiin bi
nalann pencerelerinden ba1lar uzanmt§lt. 
ldami seyretmege gelen bu kalababgm 
i<;inde, halo ktyafetile dola§an erkekler 
bile vardt. Halkm biiyiik bir ktsmtm ka
dmlar te§kil ediyordu. 

Pasbrmahanenin temelatma merasiminde davetliler baz ediliyor 

Kayseri (Hususi) - 1n§asma ba~Jan- cSakmtlan gi:ize ~i:ip batar. diye bir 
mast )'lllardir ·bir derd halinde siiriip atalar sozii vard!l'. 

ldam saati yakla§ttk~a. kalabahk ve 
giirultii artmaga ba,lamt§, bir arahk, ha!
kt da~ttmak istiyen ath zabtta memurla
rile ahali arasmda kapl§malar olmtt§, 
hatta bir kadm baYtlrot§hr. 

F ranstz ceza kanunu mucibince idam 
saati 3,50 oldugu halde, bu hususta bir 
ihtilaf c;1km1§ ve Weidman tam saat 4.32 
de, yani giin agardtktan sonra idam edil
mi~tir. 

ldam esnasmda ham bulunmaiia me
mur heyet, mahkumun hiicresine girdigi 
zaman, kendisini, gozleri apa<;tk, mtiista 
yatar bir vaziyette bulmu§tur. Weidman 
derhal yerinden ftrlamt§, ilk olarak, mii
dafaa vekili, avukat Matmazel Jardin'i 
gormii,tiir. Avukat, gozleri ya§ararak 
mahkuma dogru egilmi§, onu yiiziinden 
opmii1tiir. Bu. katilin, hayatta gordiigii 
son ~fkat eseri olmu!tur. 

Miiddeiumuminin usulen soyledil!i: 
- Cesur olunuz Weidman, vakit gel

di. 
Saziine, katil: 

- Zaten sizi bekliyordum, diye ce -
vab vermi1tir. 

Weidman, betibenzi kiil gibi, korkunc 
bir sogukkanhbk muhafaza ediyordu. 
Oliim hamhklanm, hiicresinden i1itmi1 
oldugu 1iiphesizdi. 

Cellad yamaklan, arkasmdan caketini 
ve yelegini c;tkararak giimleginin yaka!lnt 
kesmekle me§gul olurken, miiddeiumumi 
kendisine bazt sualler sormu§tur. Ezciim
le oldiirdiigii Jean de Koven'in aileJi ta
rafmdan, sorulmast istenilen bir sua!e, 
Weidman IU cevabt vermi~tir: 

- Voulzie ~atosunda ikameti miidde
tince, bu gene ktzm §eref ve haysiye1.ini 
ktracak herhangi bir soz sarfetmi1, her -
hangi bir harekette bulunmut degilim. 
Bunu itiraf etmekle bahtiyanm, c;iinkii 
vicdamm rahatlamt~ oluyor. 

gelen ve Kayserinin ild1sadi kalktnma -
smda muhakkak ki, biiyiik bir rol oy
myacak olan Kayseri mezbahasmm ya
ptlmasl i~i nihayet tahakkuk etrni§ ve 
temel atma merasimi yaptlml§ltr. 

Kayseride mezbaha demek, yalmz 
yevmiye kesilen kasabhk etlerin sthhi 
ve fenni §erait dahilinde kesilmesine 
mahsus bir yer dernek de~ildir. Kayseri 
mezbahast bu i~i yapmakla beraber, ay
ni zamanda da pasttrma i<;in §ayle bir 
kac; ayltk zaman i<;inde, §ehrin muhtelif 
semtlerinde ve ayn ayn imal•Hhaneler
de kesilmesi usul ve mutad olan pasttr
mahk ineklerin de ayni §eraiti sthhiye 
ve fenniye dairesinde kesilmesini temin 
edecek yer ve daha dog.rusu bir (pasltr
mahane) demektir. 

Pas!trmahane deyip de ge<;miyelim; 
§irndiye kadar §ehrin bir taktrn rnahal -
latmda ba~ka ba§ka §artlar dahilinde ve 
~ok mii§kiil kontrollar altmda kesilen 
yirmi, otuz bin inegi, fennin, sthhat ve 
temizligin emir ve istihdaf eyledigi §e
rait dahilinde ve bi.rka~ ay i<;inde kesip 
pas!trma yapmak i<;in her tiirlii vesait 
ve anastrt i~inde topltyacak muazzam 
bir miiesseseyi meydana getirmek haki
katen kolay bir i§ de degildir. Fakat yir
mi, otuz bin inekten belediyenin alaca~I 
para ve riisumun da Belediye biit<;<>si 
i~in ne biiyiik bir varidat membat oldu
~unu bir kere tasavvur edersek, biitiin 
Belediye makinesinin §ehrin iman na -
mma i§lemesi hususunda mezbahantn 
oymyacagt maddi rolii de takdir etme -
miz icab eder. 

Halktmtzl sevindiren ikinci ve miihim 
nokta §Udur: Her YJI, pastmna imal et
me zarnam geldi mi, bu i§le aliikadar o
Janlan (acaba keselim mi? t~e ba§ltya
hm mt ?.) diye hakh bir korku ve heye
can kaplar. <;:iinkii Sthhiye Vekaleti, 
Kayseride asri bir mezbaha yaptlma -
ymca pasltrma imalini sureti kat'iyede 
rnenetrni§ ve ge<;en sene bu yiizden pek 
<;ok dedikodular <;tkmt~ ve bi.r siirii mii~
kiilat <;ekilmi§ti. Nihayet bu sene mut -
lak olarak mezbaha in§aatma ba§lanma
st ~artile ge~en sene pashrma imaline 
gene miisaade edilmi§ti. 1§te mezbaha 
in§aahmn arttk tahakkuk etmi§ olmas1 
bu cihetten de efkart umumiyeyi mem
nun ve miitehassis etmektedir. 

Kayseri hallu, mezbahamn bi.r an ev
vel yaptlmas1 i<;in nekadar arzu ve isti
cal gasterdi ise, mezbaha parasmm te
mininde, ke~iflerinin, planlanmn tan -
ziminde ve en nihayet ihalelerinde ha
br ve hnyale gelmiyen bir taktm neva
los, formaliteye riayetsizlik gibi ugur -
suzluk.la.r bu miihim i§i o derece te -
ahhura sebeb ve ami! olmu~ ve her t<
ahhuru balk heyecan ve korku ile kar
§llatru§br. 

Yeni gelen Vali ~efik Soyerin elile ve 
kalabahk bir halk huzurile temeli ah-
ian ve arhk meydana gelmesi nihayet 
bir teahhtidiin <;er~evesi i~ine altnml§ 
zaman meselesi demek olan Kayseri 
mezbahasma - ba§ka bir mani ~lkmaz
sa - bitmi§ nazarile bakmak laztmdll. 
~imdiden sonra efkiin umumiyede pas
tll'ma imalinin men'i i<;in korku ve teHi§ 
zuhuruna arbk imkan bulunmadigt gibi 
aid olan Vekiilet ve devairin pastirma -
nm imalinde getekli tedbi.rlere inkiyad
stzhk gosterilmesi gibi §iipheye dii§me· 
lerine de sebeb kalmami§br. 

Ayni zamanda arastra Kayseri pashr
masJ aleyhinde duyulmakta olan dedi
lrodulann da bu suretle anii almmt§, bii
yiik bir §Ohrete sahib alan Kayseri pas
tt.rmasl, oturdugu iinlii ve §anh tahtmda 
mevkiini bir kat daha tahklm etml§tir. 

Mezb!hanm ihale bedeli yiiz bin dart 
yiiz lirad1r. Bu para Belediyeler Ban -
kasmdan temin edilecektir. P.roje ve 
ke§if!er Belediyede miihendislik yapan 
Kemal tarafmdan k1sa bir zamanda Ve
kiilete tasdik ettirilmi§tir. ln§aatm kon
trolunu da Belediyeyi temsilen kendisi 
yapacakbr. 

Temel atma merasiminde Vali l:lefik 
Sayer ve Belediye reis vekili Faik. Seier 
tara.fmdan mezbahamn ehemrniyeti 
hakkmda nutuklar verilmi~. kurban ke
silerek temel ablm1~ ve davetlilere ik
ramda bulunularak merasime son veril
mi§tir. 

Kayseri mezbaha ve pashrmahanesi -
nin son sistem alat ve edevatla miiceh
hez olarak yapt!mast muhakkak ki K•y
serinin ild1sadi · hayabnda miihim rol 
oymyacakhr. Halktm1z1 bu i§le candan 
alakadar eden nokta da i§te buras1d1r. 

1 
' 'sahir Ozel 

Bundan sonraki merasim son <lerece 
siir'atle cereyan etmt§, bilhassa Weidman, 
hapisane kaptsmdan c;tkttktan sonra, he
men iic; be, metre oteye kurulmu, olan ki
yotine birkac; adunda ulalffit~. cellad ya· 
maklan taraftndan ileri dogru itilm~>i, 
ba§tntn kiyotine ktsttnlmast ve sattnn in
mesi iic; saniye i<;inde olup bitmi,tir. 

Belediye kooperatifi 

Katilin avukatlanndan Moro Giafferi, 
idamdan sonra kendisile gorii§en gazete
cilere §U sozJeri soylemi~tir: 
«- Cok miiteessirim. Weidrnan'm yer

yiizii haya!t ~oktan bitmi1ti. Million'daa 
bahsettigimiz zaman lakayd bir tavtr!& 
kar§tladt. Verdigimiz sigaray1 almadt. 
Uzatt•iitm bir kadeh romu da, istemtye
rek ic;ti. Y alntz bir~ye ehemmiyet veri
yordu. F ransaya geldiiii zaman arkasm· 
da bulunan yelekle gomiilmek. Cocukluk 
hattralarmt, madalyalanm bu yeleiiin 
ceblerinde sakbyordu.» 

• 

Weidman, hiicresinden <;tkanldtiit es· 
nada, avukatt Matmazel Jardin'e bir zarf 
teslim etmi§ ve «bu zarfm benimle hera· 
her gomiilmesini istiyorum» demi§tir. 

Weidman'm bu zarf ic;ine ne koydugu 
anla,tlamamt§ltr. Bu nokta, ebe<liyen, m 
olarak kalacakttr. 

Yeni idare heyeti i~tima halinde 

Belediye kooperatif umum! heyeti diin l Bundan evvelki toplanttda intihab e
!statistik miidiirii Tanlun riyasetinde dilen hesab miifetti§lerinin eski idare 

Deapinayt dovmiit, karakol- toplanmt§ltr. !dare beyeti azasmdan ii~ heyeti haklunda verecegi raper almdtk-
ki§inin istifa etmi~ bulunmasl hasebile tan ~nra bu hu~~s.tla dakbtr klarar venl-

da hir&lzhg'l da anlatllml§ . 
1 

• k'l b '··! d ~ il . .. .. mes1 muvaftk goru ere top anttya 111-
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ten su~lu olarak karakola getirilen Tay- lerek yeni bir heyetin se<;ilmesi tekltf 
fun admda birinin ka.rakolda iizeri ara- edilmiljtir. Bu teklif muvaftk gariilerek 
ntld1gt zaman b1,ak, c;anak, ka§tk ve sair intihab yap1lmt§ltr. 1dare heyetine Be
bazt e§ya <;lkmt~ltr. lediye reis muavinlerinden Ri.fat, Zat 

. Tayfuna, bun;ann ne m~nasebetle ce- !~Jeri miidiirii Samih, muhasebeci Muh
bmde bulundugu soruldugu zaman ev- t !kt d .. d" .. S ff t t t' t'k 
vela soylemek istememi~, fakat bilahare a:., .... 158 mu ~~u . a e • . sta ~~ ~. 
Bebek kazinosundan c;ald1gtm itiraf et- muduru Tar1k, mufettt§ Karnil, Ernmo
mi~tir. nii Maari.f memuru Adil ve muraklbhk-

Bu vaziyet kaJ11Slnda bir su<; yerine lara da Belediye miifetti§lerinden Os -
iki su~tan hakkmda ~abtt tanzim edilen mania Suphi intihab edilmi§lerdir. 
Tayfun, Adliyeye teslim edilmi~tir. 

Y ozgadda yumurta biiyiiklii
giinde dolu 

Yozgad 20 (a.a.)- Diin saat 16 ya 
dogru bir dakika devam eden ~iddetli 
dolu ve yagmur merkez ve miilhak.>tta 
mezruata biiyiik zarar vermi1tir. Dolu 
bazt ycrlerde yumurta biiyiikliigiinde 
dii,miil, bu yiizden Buii;azltyan kazasm· 
da bir c;ocuk telef olmu§tur. Dolunun 
yaphgt tahribat tespit edilmektedir. 

f 

Dubilier'nin icad ettigi ~ylerden bi -
rincisi, hem vtrici hem al1ct bir radyo ci
haZJdtr. Gayet kii~iik boyda olan bu rad
yo, bir sigara lmtusuna Stgacak eb'adda· 
d1r. 

Boyna bir fotograf makinesi gibi aSt
hp ta1man bu radyo, birbirinden kilo -
metrelerce uzakta iki ki!inin sokakta ge
zerken, alelade bir telefonla konu§ur gi
bi, seslerini birbirlerine i ittirmelerini im
kan dahiline koydugundan, bilhassa harb 
zamamnda gorecegi hizrnet itibarile paha 
bi~ilemez bir k1ymet ta~•yor. 

Dubilier'nin, Mill Miidafaa tarafm -
dan tecriibesi yap1lan ikinci ihtira1, birin
ciden ~ok daha miihimdir. Bu. kirk ki
lometre uzakta bulunan bir cismi, gayet 
kesif bir sis tabakas1 arkasmdan bile se• 

~ecek kadar kuvvetli bir gozdiir. Bu si
hirli goz, bilhassa tayyarelerde, son de
rece biiyiik hizmetler ifa edecektir. Bil
hassa kelif tayyareleri, yiikseklerde u~u~ 
yapbklart mada, rastdlar ve pilotlar, bu 
goz sayesinde, karadaki harekatt biitiin 
teferruatile tak.ib edebileceklerdir. Pilo· 
tun, bir ekran uzerinde takib e<lecegi bu 
sahnelerin. Mniyesi saniyesine, umumi 
karargaha nakledilebilmesi de sihirli go

ziin harikulade tertibatt sayesinde miim
kiin bulunrnalctadtr. 

Yeni bir lisan 

Profesor Einstein pratik 
hir dil icad etti 

ProfesOr Einstein 

Profesor Einstein'in, bir muddetten -
beri, yeni bir lisan icad etmekle me1gul 
oldugu haber veriliyor. Esperanto' dan 
daha pratik oldugu soylenen bu beynel
milel lisamn adt Gloro' dur. 

Profesoriin, Max T almey isminde bir 
arkadalile birlikte tertib ettiiii Gloro li
sant, taklidi veya temsili diyebilecegimiz 
bir lisandtr. 

Ogrenilmesi kolay, biitiin insanlann 
birbirini anhyabilmeleri i~in, mevcud li
sanlarm yerine kaim olabilecek beynel -
mile! bir dil icach, yiiz senedenberi zihin
leri i§gal etmektedir. Zamenhof adtnda 
Lehli bir doktorun 1887 de icad ettigi 
Esperanto' dan sonra, Volafiik, Enterliu
na, Novia!, Perfekto gibi bir~ok lisanlar 
icad edilmi1. en son olarak da Anglic a
dt verilen bir nevi fonetik ingilizce kulla
ntlmaga ba~lamt§hr. 

Profesor Einstein'in Gloro'su, kendi
sinden evvelkilere nazaran biisbiitiin ba!· 
ka bir esasa istinad ediyor. 

Gloro dilinde, mesela su doldurman•n 
mukabili «glu-glu»; yemek yemenin mu
kabili <l'miam-miam» dJT. Bu yeni dilin 
lugat kitabt, hayatt le$kil eden muhtelif 
hareketlerin herb,ri,ine verilmi1 tik·tak, 
ronron, ap1u gibi taklidi savtlarla dolu
dur. 

Profesar Einstein, i1i nazariye saha
smdan taibikata bile ge~irmi1. radyoda 
bir konferans bile vererek Gloro lisanmm 
esaslanm izah etmi~hr. 

Zehirli mantar yiyerek 
oldiiler 

Saraykoy (Hususi) .:_ Mollaahmed 
koyiindcn Mehmed oglu 11 va~mda Ali 
ve 4 ya~mda kard<'§i Huriye, tarladan 
topladtkla.r• zeh rli mantarlan yemi§ ve 
biraz sonra feci §eki!de olmii~lerdir. 

Jeoloji talebesinin Avrupa 
aeyahati 

Fen Fakiiltesi jeoloji enstltiisii tale -
besinin !svi<;re ve Alp daglannda b;r 
tetkik seyahatine c;1kacaklanm yazmt~
ttk. Bazt sebcblerden dolayt tehir edilen 
bu seyahatin bu hafta i<;inde yapllmast
na karar verilmi~tir. 
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Soldan sa~a: 
1 - Meccanen taban tepen Ukl kellmeJ. 

2 - Kadm suvari, ters 9evirln nezir clur. 
3 - Arab 1arkJ!armda ~ok ge~r. l~lnde 
ya~amlan yer ve lnsanlar. 4 - Yakm ak
rabamJzdan, esklnln ak.slnln tersl, lkl nart 
yanyana. 5 - Bliyiime, taklp salland!rarak. 
6 - Slivarl olarak (lkl kel!mel. 7 - Blr 
devletln merkezl. 8 - Sahib, blr evln sahl
blne para getlrecek kJSmJ. 9 - cebri. 10 -
~hrlmlzdekl denlz nakllye vas1talarJndan 
Ukl kel!mel. 11 - Fuzuli lbadetlerden (11<1 
kellme). 

Yukar1dan a§a~Jya: 
1 - Kadma hl<idet eden Ukl kel!meJ. 

2 - Blr yere muvakkaten brrakllan ~Y, 
~ama~Jr ylkama levazJmatmdan. 3 - ee
nubl Anadolunun garbmda bir kU~Uk ne
hlr, duvardakl tertlbat. 4 - Ters. ~evlrln 
cera olur, iran dUinde su, dayamkh. 5 -
Toptan ballk tutma, deg~p fena olma ma
nasma mtirekkeb emir. 6 - Bir zaman pnr
!iasl, ekmek, ters lievirirseniz Yunantstan
da blr mmtaka olur. 7 - Blr edat, ufalan
mJ~ bugday. 8 - Ak iisttinde karay1 se~e
rek, blr mabud. 9 - Blr htiktimdar, kurtul
ma, blr emir. 10 - Kaglda sanlm1' ale!Me 
blr e~ya tomar1 (!kl kellmel. 11 - OUzel 
sOz sOyUy.en, sene. 

Evvelki bulmacanm balledilmi~ ~ekll 

Kongreye davet 
Dl~tablblerl cemlyetl gene! sekreterl!gln

den; 
Altl ayllk kongremlz 27 hazlran 939 sail 

glinli saat 17 de yapllacaktrr. Aza arkada§
larJmJzm Cagaloglunda Et1bba Odasm:lakl 
c1 mlyet merkezln1 te~rlfleri rica olunur. 

Ordu MalUiler Birligi latanbul 
~ube1i Ba,kanltgzndan 

l)ubtmlzln dernegl 26/6/939 tarlhlnde sa
at 14 te VeznecUerde ~ube blnasmdakl sa
londa toplanacaktlr. Mevcud yasam1z mu
CJblnce se~me ve se~tlme hakklm halz 4U
bemlzde kayldlt arkada~larm herglin do -
kuzdan on tklye kadar 'ubeden duhu:tye 
varakas1 almalan UA.n olunur. 

T1bbi konlerans 
TUrk T1b cemlyetlnden: 
Vlyana Tlb Faktiltesl §lrtirjl hocast pro!e

sbr. Flnsterer yarmkl (22 hazlranJ per~em
be glinti saat 6,30 da Beyoglunda Bursa so
kagmda Rlgodlas aparttmanmda Tiirk T1b 
cemlyetl salonunda (Mlde ve duodeunum 
W...rlerlnln tedavlsl ve lhtllatlarJ) mev -
zulu btr konferans verece~en arzu eden 
meslekd"'larm te~rl!lerl rica olunur. 

( ASKERLlK l~LERl ) 
Emlnonil Azkerllk §ubeslnden: l;)ubemlz

de kayJ<lJJ olup tkramlye almakta olan "'
hid allelerlnln veya yetlmlerlnln yanlarm
da. bulunan resmi .sened, maa§ ciizdan1 ve 
orl. senellk alm1~ olanlarm yalmz niifus 
cuzdanlarlle buglinden ltlbaren on gUn 
t~lnde fubemlz hesab memurluguna mtira
cutlerl l!An olunur. 

C YENl ESERLER ) "------
«;;ocuk 

<;ocuk Eslrgerne kurumu gene! merkezl 
tara!mdan ~Jkarllmakta olan <<;ocuk) adh 
derglnln 143 lincii SaYJSt ~lkiiU'Ittr. Yurd 
yavrularmm saghk, sosyal, kiiltUrel durum
Jarmm lnkl,a!ma hlzrnet eden bu k1ymetll 
derglyl ~ocuklara, ~ocuklu ana ve babalara 
tavslye ederlz. 

liiCumhuriyetDl f 
ll=ll a o II( s tk1l t ll.!l li"il ll.!l 

Su•uzluktan fikiiyet 
A~akapJSt mahallesl namma All Tekln

den aldlgJmJZ blr mektubdur: 

Sac; Balomt --• 

Kepeklerl ve sa~ dokiilmeslnl te
davl eden tes1rl miicerreb bir Ulic
dU", 

Sultanahmed Abka.pJSI mahalleslnln ev
velce tic; ~e~mesl varken, bunlara verilen 
Klrk~e§me sularmm salgm tl!o hastah~l 
esnasmda keslldlgl heplmlzce malilmdur. 
Beledlye tarafmdan bu ti~; ~~meye muka
bU blr Terkos ~e~mesl yapllrllml~ da b\1-
ttin mahallenln su thtlyacmJ kar§Jhyamt -
yan bu ~e§me ~lmdl damla damla akmak
tadtr. AgakapLSI halkJ su.suzluktan dalma 
~lk!yet<;ldlr. Cetme b"'ma dolan balk te
neke ve kova!arm1 be~ saU1yarak evlertne ( ' Dr. Suphi ~enses 
donmektedlrler. Muhterem gazetenlzln ma- ld II h f I kl h 
~~~:~~~~e~:1 b~~k~';k:k~::~~~~: ll~~~~u.8~,Id~~ .~~.~!!.~~~,.~~~~ 
rllmast lcln a!Akadarlann nazan dlkkat - ltr apart1man. FakiriPre paras1z 

~le~rln~l~c:e~lbe~tm:e~n~l~zl~r~l~ca~e~de:r~lz~ ......... .1~======~~~r:4~o::•:u:!==========: 

Mutena Bir F1rsat 
Macaristan mamuliih memleke

timize heniiz gelmi~ ve hi~ 
kullantlmam1~ lngili.z 

" GiGG , Modeli 
bir araba sat1hkt1r 

Telefon : 23247 

6300 lirahk marangoz isi miinakasasJ 
' 

Giizel San'atlar Aka demisi Artbrma, 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Giizel San'atlar Akademisi Mimari Subesi i~in ~ekmeceli ve dolab!t 
( 100 ) aded resim masasile ( 100 ) tabura yaptJnlacaktJr. 

2 - ~u i~e aid "2iinakasa 22/6/939 tarihine rashyan peqembe giinii 
saat on dor.tte Cal!aloglundaki Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde topla
nacak Kom1syonda kapah zarf usulile yapllacakllr. 

3 - Yap1lacak i~in heyeti umumiyesinin muhammen bedeli ( 6300 ), 
muvakkat teminab da ( 472,50) Iiradtr. 

4 - Bunlara aid ~artname ve resimler bedelsiz olarak Akademl !c'.are
sinden almabilir. 

5 - Eksiltmiye girebilmek !~in isteklilerin Ticaret Odast vesikalanm 
ruhsat. unvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikas1 sahibi olduklanm bil
dirir diger belgelerini usulii dairesinde zarfm icine koyarak teklif mektub
larile birlikte siizii ge~en giinde saat on diirde kadar Komisyona tevdi ev
lemeleri Hiz1mdtr. ( 3989 ) 

Haydarpa~a Lisesi Satmalma Kurumundan : 
Haydarpa~a lisesi pansiyonu yabh talebesinin may1s 1940 gayesine ka

dar 168,000 muhtelif parca ~ama$Jrmm yJ!r{ltJlmasJ kapa!t zarf usulile ek
siltmeye .konulmustur. 

Ekslitme 7/7/939 cuma giinii saat lo te Bevoglu !stkilai caddcsi Karl
man kar~1smda Lis~ler Alrm Sabm komisvonu binast i~inde toplar·1·ak ko
misyonda yap1lacakbr. 

Tahmin bedeli (5275) lira ve ilk tominat (396) liradJr. 
!stekliler ~artnameyi okulda eorobilirler. 
Eksiltmeye ~irmek istiyenlerin sartnamesinde vaz1h vesaik. ilk temi

nat makbuz veya banka mektubile birlikte teklif mektllblanm eksiltme sa
atinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon ba~
kanhgma vermelerL 

Zarflarm kanuni ~ekilde kapatJimts olmilsJ ve pasta ile giinderilccPk 
mektublann zamanmc' .... gelini~ olmalan lilZimd1r. (4428) 

istanbul C. Miiddeiumumiliginden : 
istanbul ceza ve tevkif evleri i~in ahnacak 3750 kilo ikinci nevi daghc 

etile 27500 kase yogurt ac1k eksiltmeve konulmust11r. Etin muhammen be
deli 1537 lira 50 l;urus olup mm••kk't tominal1.115 lira 32 kurustur. Yo
gurtun muhammen bedeli 1100 lira olup muvakkat teminah 82 lira 50 ku-
ru~tur. · 

Etin eksiltmesi 6/7/939 persembe giinii saat 14 te: vogurtun !'ksiltm~~i 
8/7/939 cumartesi saat 12 de Yenipostane arkasmc.laki Asirofendi soka/!mda 
13 numarada Adlive Levaz1m d~irPsinde vaml?r:.'l~,,..,~," sart"'~mt;>~ini ,2'()r_ 

mek ist;venler tatil giinlerinden haric mesai saatlcri <'.ahilinde Levaz1m dai
resinclc her giin r,or!'bi!ecekleri iHn olunur. (4442) 

Katih aran1yor 
Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Giizel San'atlar Akac!emisine merbut. 60 lira iicretli Resim ve Hevkel 
Miizesi katibligi miinhaldir. Memurluk i~in kanuni vas1flarJ haiz; ve asker
ligini yapml$ buluvanlarm en k1sa bir zaman zarfmda biitiin vesiblarile 
beraber akademi idaresine miiracaat etmeleri. (4441) 

Fatih Kaymakamhgmdan: 
Samatyada Sancaktarhavreddin mahallesinde Pamuk~u sokagmda 3 nu

marah evin heyeti umumiye_si harab ve m-.;li inhidam ve tehlikeli olma
smdn dolayt 24 saat zarfm<'a sahibi tarafmdan VJktmlmasJ i~in sahibinin 
bulur.amamasma binaen tebligat yapllamamJs oldugundan ilim tarihinden 
itibaren 3 giin zarfmda daireye miiracnat edilmesi aksi takdirde yap1 ve 
yollar kanununun 44 iincii maddesi mucibince dair~ce y1ktmlacagJ Han 
olunur. (4445) 

11k dakikalann 1iddetli tesirini biraz 
gec;i§tirdikten, hiddetten yiiziinii biiriiyen 

knm1Z1hg1 bir par~a giderdikten sonra, 
miimkiin mertebe tabii bir ~da ile sordu: 

- Bu misafir madam ;atoda kala-
cagml sana siiyledi mi Didye? 

1htiyar hiirmetkar bajcnl sallad1: 

- Soyledi, madam. 

- Em in misin? Gece yallsma gel-

-30- dim m i dedi? Y oksa giinii birlik mi ugra
m11? 

-XII -
Misafirin emrile uykudan uyandmlan 

Madam Blanjars' a, gelenin, Madmaz~l 
Ruaye Duvil oldugunu soyledikleri za
man, kulaklanna inanamamljll. Olecegi 
akhna gelir, habel'in, giiniin birinde !a
toya misafir olacag1 zihninden ge~m~zdi. 

1zabel, Mi1~l'in eski nijanhSiydJ. Sa
dece bu vaziyet, onun, evlerine misafir 
gelmesine mani olmaga kafi iken, bir de 
buna, aralannda ge~en c;irkin hadiseler 
inzimam ~dine~. habel'in, Rampers §a
tosu adm1 agzma bile almamaSJ liiz1m· 
d1. Yiizsiizlii~iin, mna§Jkhgm bu kadan
m. Madam Blaniars, aklma SlgdnamJ
yordu. 

S;mdi, bu misafir haberini veren ihli
yar Didye'yi kar§JSJDa alml§, hesab soru-

yordu. Kara gozleri ate1ler sa~1yor, boy
nunun damarlan, meydana vurmak iste
medigi hududsuz ofkenin ,iddetile kaba
nyordu. K onu1urken, ofkesini belli etme
m~k i~in ba1m1 iiley~ ~eviriyor, silah kol
leksiyonu odasmm verden tavana kadar 
yiikselen muazzam 1ominesi yancndaki 
XIV iincii am znhma gozlerini dikmi§, 
bak1yordu. 

1htiyar Didye'nin, habel'in geli1inden 
miilevellid bu ho§nudsuzlugu hissetmesi
ni istemiyordu. Aile i1lerinin en ehemmi
yetsiz teferriiatml bile hizm~tkar SJmfma 
belli ~tmemek. aradaki farkl daima bii
yiik bir dikkatle muhafaza etmek taraf
tan idi . .';\atonun en eski, e11 emektar a
damt olan D'dye'yi bile bu kaideden hic;
bir zaman istisna etmemi§ti. 

- Hayn, madam. Giiniibirlik de
gil, gece yahsma gelmi!. eminim. 

Madam Blanjars, kendisine verilen 
misafir haberini yanh1 i1itmi§ olmak te

mennisile sordugu bu sualin, iimidini bo
§a ~1karan c~vabile iktifa edemiyor, belki 
misafirin isminde bir yanh1hk olmu!lur 
iimidile daha ba1ka sualler sormaga de
vam ediyordu: 

- Misafir madam, ismini soyledi de
gil mi D idye? 

Evet madam, soyledi. 

- Ne dedi? 
- Madam ... §ey, Madmazel Rua-

ye D uvil gelmi1. dersiniz dedi. 
Em in misin? Ruaye Duvil mi de-

di? 
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TESHiN KOKU 
Ankara Memurlar Kooperatif ~irketi tarafmdan her sene oldugu gibi bu 

sene de kiilliyetli miktarda getirilen en iyi cins 

ALMAN KOKU 
DEPODA teslim 

T 0 N U 21 1

/
2 

liradan sablmaktadir. 
Kur~un miihiirlii c;uvallar ic;inde evlere kadar da teslim edilir. 

MUracaat y erl : 

Ankara Memurlar Kooperatif $irketi istanbul 
irtibat burosu 

Sirkecide Y ahko~kii caddesinde Lim an ham kar~1smda Miihiirdar zade 
hamnda No. 32 Telefon: 23074 

Deposu: Kuru~e,mede Altln~apada 2 No. lu Kooperatlf deposu, Tel : astee 

(, Sa~ dokiilmesi m1? 

1 
rciuna kar~1 yegane ila~ 

Evet madam, R uaye D uvil, dedi. 

Demek, geceyallsma gelmi1 oyle 
mi? 

Didye'nin cevab vermesine vakil kal
madJ. Mijel, o esnada odaya girmi§, ma
dam Ia hizmetkan arasmda cereyan eden 
muhavereye kan*m'§ll: 

- 1zabel'i mi soruyorsun Sabin? 

Sabin cevab vermedi. 1htiyar Ujaga 

amirane bir nazarla bakh. Gozlerile ka

P'Y' i1ar~t ederek: 
- Bizi yalmz bnak, D idye, dedi. 

Didye, geri geri birka~ ad1m uzak
la§hktan sonra durdu. Bir Mi1el' e, bir de 
Sabin'e bakarak yutkundu. Sonra, sor
du: 

- Madam ... Misafir madam 1~m 
hangi oday1 haznlayay1m? Mavi oday1 

m1? Yoksa Pompadur oday1 m1? 

- Misafir madam gece burada ka

hrsa, hangi odayt haznlayacagm1 sana 
soylerim. ~imdilik bu i,Je me§gul olma

ga liizum yok. 

Didye egildi v~ kaptya dogru yiiriidii. 

Kan koca, yalmz ka}d,Jar. Be* lane 

biiyiik, yiiksek camh kap1dan giren I§Jk

lann, 1spanyol ronesanSJ iislubunda par-

Ticaret Vekaleti i~ Ticaret 
Umum Miidiirliigiinden : 

30 ikincite$rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i~ yapmaya 
izinli bulunan ecnebi ~irketlerden Hohtif Aksiyen Gezel~aft fiir hoh - und 
tifbavten (Hohtif Aktien Gezelschaft fur hoch - und tiefbauten) ~irketi bu 
kere miiracaatle; sirketin Tiirkiye umumi vekilligini ifa eden Kurt Schus
ter'in vekaletnamesi geri almarak yerine Wilhelm Sudau'u tayin edildij!i
ni bildirmi~ ve hiz1m gelen evrakt vermi~tir. 

Keyfiyet umum! hiikiimlere muvafJk giiriilmii~ olmakla ilan olunur. 38 
Miizeyyel beyanname 

30 ikincite0rin 1.330 tarihli kanun hiiktimleri tiairesinde i~ yapmaya 
izinli bulunan ecnebi ~irketlerden Hohtif Aksiyen Gezel~aft fiir hoh - unc 
tifbavten CHohtif Aktien Geselschaft fur hoch - und tiefbauten) §irketi bu 
kere miiracaatle, ~;rketin Tiirkiye umum! vekillij!ini ifa eden Kurt Schus
ter'in vekaletnamesi geri ahnarak yerine ~irket namma Tiirkiyede her 
nevi in$aat i$leri hakkmda miizakerata giri~meye, miizayede ve miinaka
salara i$tirak veya pazarhga giri~meye ve i$ler deruhde etmeye ve her 
tiirlii tenzilat icrsma ve her nevi in~aat mukavelenamesi ve taahhiidna
meleri akd ve imzasma ve bankalar ve devair ve miiessesatt resmiye ve 
hususiye ve e~hastan olan her nevi matlubatt ve Hazine bonolanm ve tah
vilab, mebalig ve evrak ve kon~imepto ve fatura ve mekatib ve senedat 
ve emtia ve e~yay1 ahzu kabz ve tesellum eylemek ve teslim etmek ve her nevi 
senedall ticariyeyi ve bono ve ~ek ve poli~e ve mali bonolart ve mektub
lanm tanzim ve imza ve ke$idesine ve kabul ve tediye ve ciroya ve pro
testa ke&idesine ve cevab itasma. bankalar ve miiessesatt maliye ile krec!.i 
ve teminut ve fair. hesablan a~maya ve mukaveleleri imzalamaya ve hesab1 
cari kii~adma ve hesab kat'ma ve bunlara miiteallik bilumum evrakt im
zaya ve yaz1haneye liizum alan memur ve miistahdemin istihdam ve 
tebdile ve miiessese i~in liizum olan yerleri icar ve isticar mukaveleleri 
akdine, feshine ve miiessesenin leh ve aleyhinde ikame olunacak bilciimle 
davalardan dolayt mahkemeler,in, meclislerin, dairelerin ve miiessesele
rin her kts1m ve dere,cesinde her s1fat ve tarik ve suretle temsile. hak ve 
menfaatleri muhafaza i~in miinasib giirecegi her rouameleyi ifaya, teblig 
ve tebelliiga, prot!'sto ke~ide ve cevab itasma ve yemin teklif ve kabul 
ve reddine ve ehlivukuf ve muslih ve hakem ve muhasib nasb ve tayin 
vc azline, istikai anilhiikkama ve redc!.i azaya, iflas talebine ve reddine, 
konkordato akdine ve aleyhine itiraza ve sindik ve muhasib tayin ve az
line ve iflasa mtiteallik bi!Omum muameliltt ifava, haczl ihtivat! ve !era! 
vaz ve fekkine. ahzii kabz ve sulh ve ibrava ve davac.'.an feragate ve fe
ragati kabule ve ~bu ~eraitin bir ktsmt veya kiillisile ifayt vekalet i~in 
ahar veya aharlanm tevkil ve te~rik ve tayin ve azle, velhasll ~irket hu
kuk ve menfaatlerini son dereceye kadar ifava mezun olmak iizere Wil
helm Sudau'u "irketin Tiirkiye umumi vekilligine tayin eyledigini bildir
mi• ve Hiz1m g?lPn evrak1 vermi$tir. 

Keyfiyet kannni hiikiimlere muvaflk giiriilmii~ olmakla i~bu miizeyyel 
beyanname venldi. 

Ticaret Vekili N. 
Cahid Zamangil 

Miinakalat Vekaleti istanbul Elektrik 
i~Ieri Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Muhammen bedeli 1548 (bin be$ :vUz ktrk sekiz) lira tutan 12,000 
kilo karpit, a~1k eksiltme usulile satm alu\.acakttr. 

2 - Huvakkat 1ominatJ 116 lira, 10 kt~ru<tur. 
3 - Eksi11me 5/7/939 carsamba giinii 15 te Metro han binasmm be~inci 

ka!J;-la toplanacak olan artttrma ve eksiltme komisyonuada yaptla
caktJr. 

4 - Bu i$e aid sartnameler idarcnin levaz1m miidiirliigiindcn parasJZ te
darik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanunl vesikalan ve muvakkat teminatlarile ilan edilen 
giin ve saatte komisyonda haztr bulunmalart. (4337) 

istanbul T elefon M iidiirliigiinden: 
·20000· aded telefon rehberi tab't eksiltmesi 6/7/939 per~embe gunu 

saat 15 te kapah zarfla istanbul Telefon Miidiirliigii binasmda Satmalma 
komisyonunda ya01lacakhr. 

Muhammen bedel (8500), muvakkat teminat (638) lira olup $artna
mesi her giin Levaz1m amirligind.e giiriilebilir. 

!steklilerin mfzkur gi.inde saat 14 e kadar kanuni vesikalarile teklif 
mektub ve muvakkat teminatlarmt ihtiva eden kapah zarflanm komis
yona tcvdi etmi~ bulunmahdJr. (4469) 

lak ve agn e1ya iizerind~ pmltJiarla oy
na§llgl, biiyiik, geni1 bir salonda idiler. 

u,.k ~ekilip gittikten sonra, biitiin zen
ginligin~. biiliin ihti*am1na ragmen ve bel 

ki d~ snf bu yiizden, i~inde kasvetli bir 
hava dola§an bu eski devirler yadigan 

salonda, daha mukassi, daha agn bir sii
kut oldu. Mi1el, bu slkJcJ sessizlige niha

yet vermek i~in lakudJyJ evvela hndisi 
ac;ll: 

- Cevab verm~din S abin, dedi. lza

b~l' den m i bahsediyorsun diye sormuj
tum . 

Madam Blanjars, kocasmm gozlerinin 

ta ic;ine bakh ve cevab verdi: 
Evet, 1zabel'den bahsediyor-

dum. 
Geceyallsma m1 gelmis cliyordun 

degil mi? 

- Ev~t. oyle diyordum . 
- T ahminin dogru. G ece kalmaga 

gelmi§. 

Sabin, biraz evvelki klrmiZlhgm yeri
ne ,imdi bir solgunlugun kaplad1g1 yiizii

nii oteye ~evirdi . A sabma gli~liikl~ ha

kim olabildigi, co§mamak i~in, kudretinin 

fevkinde gayret sarfettigi, halinden anla-

11hyordu. 

- Eski ni§anlmllln, ~vime misafir 
gelmesini gayet garib buluyorum. Hem, 

onun acaib ahlabna tahammiil~ hie; mec
buriy~tim yok. 

Mi,~l. omuzlanm silkti. 

- Cocukluk ediyorsun Sabin, dedi. 
Sana bu kJSkanchiit yakJ§tnamJyorum ... 

- K1skanchk m1? Ne kJSkanchgJ? 
Ben !zabel'i kJSkanacak kadar budala 

degilim azizim. 

- Bu hareketinin ba1ka manaSI yok
tur. Onun yerinde laalettayin bir kadm 
olsayd1, sen §U dakikadaki asabiy~ti gos
termiy~cektin. 

- Gay~t tabii. Madmazel Duvil ma
demki sen in eski ni§anlmdn ... 

- hte ben de onu soyliiyorum va I 
Fa kat d ii1iin ki ben Madmazel Duvil'le 

bundan tam on sekiz sene ~vvel ni§anlan
m l! ve aynlmljlm... Aradan bu kadar 

zam an ge~tikten sonra kJSkanchk mana
SIZ d~giJ m i? 

- K JSkanchk degil Mi§el, yanh* an
hyorsun. Ben 1zabel'i kJSkanmJyorum. 
F l!kat ondan nefret etmekte hakh oldu
gum u da inkar edemezsin. 

[Arka!1 varJ 
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EvkafEminoniinde biiyiik Turk gencliginin 

bir bina in§a ettirecek bir zafe~~~maka!eden devam] 

Belediye, 450 bin liraya yapbriiacak olan bu bina 
i~in Babkpazar1 arkaamda miinaaib bir yer buldu 

rUidiikten sonra TUrk istidadmm bu defa
ki ma~larda bile kendini gostereceginden 
emin goriiniiyordu. Kar11 tarafm tabiye 
ve sevki hakkmda kat't fikirler edinildik
ten sonra ayni tarz1 biiyiik bir enerji ile 
tatbik elmenin iyi neticeler verebilecegi 
1Uphesiz sayilmah idi, ve nihayet milli 
spor boyle milletlerarasi kar,Il&imalannda 
spor centimenliginin biitiin 1artlanna ria
yet olunarak gosterilecek dikkat ve gay
retlerde en kuvvetli tekamiil vesilelerini 
bulurdu. 

Sehircilik miitj!hauJSJ, dUn EminonU meydamnm makcti llzerlnde 
Valiye izahat veriyor 

Milli $efin Tiirk gencliginde meknuz 
olduguna en kat't bir kanaatle inand1g1 
kudretli istidadm tezahiirUnii diin bize 
Ankaranm Deminpor talum1 venni1 oldu, 
ve onun tayin etmi1 oldugu bUtUn 1art• 
!aria: T akimimiz oyunu biitiin seyircilerin 
ve hatta kar1Ismdaki dost tak1mm takdir
lerini ve hayranhklanm dave! edecek bir 
centilmenlik miikemeliyetile oynad1, Bir 
giin evvelki ma~ta dost takumn oyun tarz• 
lanna Demirspor pek niifuzlu nazarlarla 
dikkat etmi1 ve bundan kendisinin takib 
edecegi hareket hat!Jm ~Ikarmijh. Biitiin 
oyunun devammca takimimlZl terkib eden 
genclerin hepsi, sonuna kadar, yorulmak 
bilmez bir enerji ile ve behemahal muvaf
fak olmak azmile oynad1lar. Boyle olun
ca da bittabi hakikaten biitiin Memeketin 
uzun miiddet ov,iinerek anacag1 bir mu
vaffakiyet elde etmit oldular. Dart batl 
mamur denilecelc bir kusursuzlukla temin 
olunan bu muvaffakiyete bir muzafferiyet 
diyebiliriz. 

Sehircilik miitehassisi Prost, EminonU minonii meydaninda muazzam bir bina 
planmm tanzimi itini ikmal etmittir. Na- yaptmlmak iizere Ba§V.eHietten miisaade 
f1a VeHietine gonderilen program tasdik istihsal edildigini, 450,000 lira sarfile ya
edildikten sonra meydanm tanzimine gi- p1lacak bu binanm intaSJ 1~10 mezkur 
ritilecektir. meydanda yer gosterilmesini rica etmii-

Evkal 450,000 liralzk bir tir. Belediye, binanm Bahkpazarinm ar-
bina yaptmyor kas1na tesadiif eden aahada intasmi m'I-

Diger taraftan Evkaf Umum Mii- nasib gormii1 ve harita iizerinde ananm 
diirliigii Belediyeye miiracaat ederek E- yerini tespit etmi1tir. 

Japonlar Cinde iki Amerikan 
fabrikas1m yagma ettiler 

Deminporun ornek ittihaz edilmege 
liy1k bu parlak oyununu zevkle ve heye
canla seyreden otuz bin kiti arasmda Bat" 
bakan Doktor Refik Saydamla lngiliz 
Biiyiik El~isi yanyana beraber bulunu
yorlard!, Batvekilimizin memnuniyet ve 
iftihannm dost Biiyiik El~inin oyuncula
Timiza aid ~ok samimt takdirlerile teyid 
edildigini soylemekle 19 mayl! stadmda
ki diinkii ma~m fevkaladeliiiini biraz daha 
tebariiz ettirmi1 oluruz. Nitekim bizzat 
lngiliz tak1mmm tefi diinkii oyunla De
minpor talnmumzm piiriizsiiz muvaffaki
yetini defalarla ve en a~1k ifadtlerile teb
rik eylemittir. 

(B~tara/1 1 lnef aaltlfede) 
tir. Bu miiesseselerin idaresi Japon ma• 
kamah nezdinde keyfiyeti tiddetle protes-
to etmijtir. 

Amerikamn proteltoau 
Tokyo, 20 (a.a.) - Kulangsu'ya 

serbest~e g1da maddeleri gonderilm~si.ne 
mani olan J aponlann bu hareketini Am e
rika maslahatgiizan Japan Hariciye Ne
zareti nezdinde protesto etmi1tir. 

lngiliz elr;iai Japon Hariciy~t 
N'azzrile gorii,tii 

Londra, 20 (Husust) - lngilterenin 
Tokyo el~isi bugiin J apon Hariciye N a
zm Arita ile uzun bir miilakatta bulun
mu~tur. Kabine, yann sabah M. <;em
berlayn'in riyasetinde toplanarak Tokyo
daki 1ngiliz ekisinden gelen malumah 
tetkik ve miizakere edecektir. 

Singapurda miihim bir ir;tima 
Londra 20 (Husust) - Uzak1arktaki 

lngiliz ve F rans1z donanmalan kumandan 
I an yann Singapur' da toplanarak mii§te
rek miidafaa program! hakkmda miizake
relerde bulunacaklardn. <;in sulanndaki 
lngiliz ve FransiZ donanmalan batku • 
mandanlan bugUn Singapura muvasalat 
etmitlerdir. Miizakereler bir hafta kadar 
devam edecektir. 
Cin hcidiaelerinin aebebi nedir ? 

Salisburg 20 (a.a.) - Burada bir 
nutuk soyliyen Herbert Morrisson de -
mistir ki: 

«- Japonyanm bize yaphgi terler 
<;emberlayn'in seleflerini mezarlarmda 
s1~ratacak mahiyettedir. <;inde maruz 
kaldiglmiz miitkiilat, Hariciye Namh • 
j!mda bulundugu zaman Sir John Sim'!ln 
tarafmdan tatbik edilen kotU rejimin ve 
1931 senesindenberi hukumetin takib tl

tii!i harict siyasetin neticesidir.» 
Diinya siyasetinden bahseden hatib, 

sulhu seven biitiin hiikumetlerin bir araya 
top! anmas1m istemi1 ve demi1tir ki: 

c- Bu 1ekilde bir kombinezon, ta -
rihteki kombinezonlann en kuvvetlisi o
lacak ve diktatorliikler daha oakin du -
racaklardn.» 

J apon kabineainin it;timat 
Tokyo 20 (a.a.) - Kabine, bu sa -

bah Avrupada vaziyetin inki,afile alaka
dar olmak iizere Tientsin'de has1l olan 
va1iveti tetkik etmi1tir. 

Hariciye Nezareti komitesi 
toplanclt 

Londra, 20 (a.a.) - Hariciye ko
mitesi Tientsin'deki lngiliz imtiyaz mm• 
takasmm abluka edilmesi iizerine has1l 
olan vaziyeti yeniden tetkik etmek Uzere 
bu sabah Batvekiilet binasmda toplanmlt" 
hr. Miizakereler bir bw;uk saat siirmiit· 
tur. Lliirenildi~ine gore Namlar ayni za
manda muvaffak1yetle ilerleyen Mosko
va goriismelerini de tetkik etmislcrdir. 
Avam Kamaratmdaki miizakercler 

Londra, 20 ( a.a.) - Butler, dun A
vam Kamarasmda beyanatta bulunarak 
demi1tir ki: 

«- lngihere hukumeti, Japon makam 
Ianmn hangi serait altmda olursa olsun ln
giliz tebaas101 tevkif veya hapsetmek hak-

k1m vermemittir. lngiltere hUkOmetinin 
bu hususta ittihaz edecegi tarz1 hareket 
hakkmda Japon hiikOmetinin zihninde 
§iiphe edilecek hi~bir nokta bnakiimamit
hr.» 

Amirallik makaminm sivil lordu Lie· 
wellyin, Tientsin civanndalci sulann oek 
derin olmamaOJ yiiziinden oraya «Lo~es
toft» dan daha ag1r bir barb gemisi yol
lamak imkiim has1l olmadig!Dl beyan el· 
mi§tir. 

lhgiliz elt;lsini tehdid 
Hong - Kong 20 {a.a.) - Alman 

baz1 haberlere gore, lngilterenin <;in bii
yiik el~isi Sir Clark, son gUnlerde tele -
fonla baz1 tehdidler alml§ ve lngiltere 
Japonyaya kar11 hath hareketini deiiitlir
medigi takdirde o!Umle tehdid olunmut -
tur. 

t .. giliz konsoloshanesi bu haberi ne te
yid ve ne de tekzib etmittir. Fa kat lngiliz 
diplomatm1 himaye i~in ciddt muhafaza 
tertibah almmltllr. 

Cindeki aakeri harekat 
$u~king 20 (a.a.) -<;in AjanSl bil

diriyor: 
Harbiye Nazm General Hoying§ing, 

son iki ay zarfmda askeri harekatm ve 
vaziyetin inkitah hakkmda a1ag1daki be
yanatta bulunmuttur: 

Bu devre, i~inde, Japonlarm faaliyeti, 
insan ihtiyatlarmm ~abuk surette tiiken -
mesi ve miiriakale yollanmn uzakhg1 do -
layiSile, azalmljhr. Japon kuvvetleri, ye
ni efrad bulmak hususunda biiyiil. gii~ • 
liiklerle kartiiatmaktadiT. 

Muhasamata bajlandigmdan 15 may1s 
1939 tarihine kadar, Japonlar, 964.500 
in san kaybetmitlerdir. J apon subaylan ve 
askerleri arasmda bezginlik ve ho1nud -
suzluk ba,lami! ve Japon milleti gittik~e 
fazlalatan harb yiikiiniin altmda ezilmek
te bulunmuttur. 

Memlekette spor hayah nihayet binne
fis devletin iti eline almalr. 1uretile atfetti
gi biiyiik ehemmiyet netice&i olarak bUtiin 
millete te1mif olunacak biiyiik bir mesele 
mahiyetini ikti>al:t e.tmit oldugu i~ -siTa
da Demirsporun dUnkii ~ok parlak mu
vaffakiyetli oyununu bu sahada ileri gO
tiirUiecek biiyiik ve miispet hamlelerimizin 
belliba1h bir merhalesi sayabilecegimiz 
kanaatine vard1k. 

Devlet bu i1i ele ahrken istihdaf olunan 
gayenin ne oldujiunu biliyoruz: Efrad1 
kuvvetli ve ~evik bir millet olmak. 

TiirkUn tarihi spor envaile doludur. 
Fa kat modern hay alta modern sporlara 
inllbak etmek de 18.zrmdiT, Maddi kuv
vetin manevt kudretlerle teyid ve tezyinini 
ise tabit hi~ unutmiyacaglz. 

Diinkii giizel ve muzaffer oyunile bii
tiio memleketin memnuniyetini tahrik ve 
temin eden Demirspor takiminl samimi
yetle tebrik ederken bu zaferin ayni isti
daddaki biitiin gendiiiimize tamil olduiiu
nu soylemek isteriz. Sporda muvaffak ol
mak i~in Demirspor bir ornektir: Dikkat
li, ~ok ~ah1kan olmak, iyi netice almak 
i~in yorulmaz bir enerjile ugra1mak ve 
biitUn bunlar i~inde centilmence hareketi 
on safta tutmak. 

DUn iftiharla tahidi oldugumuz parlak 
manzaraya gore oniimiizdeki y1llarda 
Deminpor ayannda ve belki daha ileri 
kuliiblerimizi ve milli takimlanmiZI gore
bileceiiimize aid emniyetimiz tamd1r. 

YUNUS NADI 

Arnavudlukta vaziyet Nisan ay1 i~inde <;inde 827 ~arpi1ma 
olmuf, 53,845 diitman askeri olmiit. 
1066 ki1i esir edilmi1tir. <;inliler ganaim [Ba~tarat• 1 lnol •altltec!•l 

75 2013 f nu, 10,000 nefer, 500 zabit, 100 agiT 
olarak 7 at, tii ek, 99 makineli-
tiifek, 25 sahra topu, 171 tank ve ZIThh top, 150 tank ve 500 mitralyozden mii-
otomobilile 68,934 kur1un elde etmi1tir. rekkebdir. 
Ayni ay i~inde, <;inliler, 104 kasabayi Mu.,olini'nin telti,leri 

Bolonya 20 (a.a.) - Musoolini, 
geri almJ!, Japonlann elindeki mmtaka - Plaisance, Cremone, Parma ve Modene 
larda 90 kilometre ray ve 110 kilometre 1ehirlerini ziyaret ettikten sonra otomo • 
yo! tahrib etmit, 52 tayyare dii§UrmU! ve bille Bolonya'ya avdet etmi1tir. Bura -
11 harb gemisini hasara ugratmi§hr. dan tayyare ile Rimini'ya hareket etmii-

MayJs ay1 zarfmda ise, 838 ~arpitma · 
olmu,, JaponlaJdan 51,891 ki,i olmiij, !Jr. ..._. .•. .__. 
486 kiti esir edilmittir. <;inliler 836 at, S1vaata faydah yagmurlar 
1587 tiifek, 183 makinelitiifek, 13 top, S1vas 20 (Hususi) - Giin domimU 
272 tank ve bir milyon kUsur kur1un ga- dolayisile beklenen yagmur, bugiin meb
naim almithr. II Japon gemisi batmlmi§, zulen yagmakta devam ettiginden mahsul 
24 tayyare tahrib edilmit. 66 kilometre vaziyeti ge~en y1llara nazaran normal bir 
ray ve 107 kilometre yo! kullamlmaz hale vHivete girmi,tir. Halk oevinc idndedir. 
ge1irilmi1tir. Bir lngiliz tayyaresi yand1 

Muhasaracla kalan lngilizlere 
erzak gonclerildi 

Londra, 20 (Hususi) - Japonlar ta
rafmdan abluh edilen Tientsin' deki ln
giliz mmtakasmda muhasarada kalan ln
gilizlere bugiin ilk defa olarak erzak ve 
iate temin edilmittir. Japonlar lngilizlerin 
erzak nakline muhalefet etmemi,Ierdir. 

Londra 20 ( a.a.) - Southampton -
N evyork hattma tabs is edilen «Connema
ra» ismindeki muazzam deniz tayyaresi 
dun benzin al:rken ~1kan bir yangm neti
cesinde tamamile harab olmuttur. 

ln1a edilmekte ola~ «Cathay:~> tayya
resi bu yaz «Connemara» yerine hizmete 
girecektir. 

Okuyucu=== 
==== diyor ki 

~imdi ne olacak ? 
Blr okuyueumuz anlahyor 1 

• - Anadoluhisar, Kanhca vo Kan
dlll, dort b.,. gilndenberi susuz kal
mi,ttr, Bunun sebebl, tarlhi Goztepe 
suyunun <;ubuklu suyuna karJ,hnlma
stdtr. Halk evvelce bir damacana Goz
tepe suyu icin 12,5 kurus verirken ,imdi 
ayni miktar kanslk suyu 25 kurus ode
yerek almaktadtr. 

Goztepe suyunun fenn! teslsatla s•hhl 
ekilde akthlmasll~ln !cab eden masraft 

bu clvar halkt seve seve verecektlr: 
Herhangi blr l~me suyu darblit ~ekil
mcslne meydan btraktlmamasi i~ln 
GOztepe suyunun <;ubuklu suyundan 
ayrJimas1 zaruridir. 

Anadolu yakannm en kesif rnJnta
kastm aliikadar eden bu derde bir hal 
~areai bulunmastnl rica ederim. • 

Diploma meaelesi 
Diploma denllcn UQ1d par~u1 defllldlr, 

0 ~ok klymetll b!r vestkadu, Onu alamam1§ 
olanlardir kl perde arkasmdan hezeyanda 
bulunurlar. 

B!r gene hl~btr zaman dlplomuma g\1.
wnmlyor. 0 diploma Ue fU lf~ edUtyor: 
cBu gene ~u kadar sene ~u lim! tahsll ettl. 
Dim aahu1 dahlllnde cali4abllmek !Cln ve· 
rll~n anahtarlarl kuUanmasm1 bU!yor.> 

l§te her sene, her top!ant1da y\izlerce 
miinevver yet~t!rml4 profe.siirlerln talebe
lerlne &Oyledlfll s<iz de budur: 

Bu ma!Qmat blr§ey degUdlr. ilerlc!e ~·
IJ4mak yoJJarmi size gilsterlyor. 

Karabucak 
T arausta, balk i~in biiyiik bir 

batakhk tamamen eden bu 

9 

tehlike te~kil 

kurutuldu 

Modern garb !dare hukukunda tecrllbe -
ler, merhalelerden sonra dlplomaya ltlbar 
edllmekle beraber a.ynl dlplomayl hAmU 
bulunanlar arasmda blr de imtlhan tekll Etrafa iiliim sa~an Karabucllk batakhii ve kurutma faaliyeti 
konuJmll.ftur. Herhalde ad1m ad1m taklb Tarsus (Hususi) - lc;elin en miihim na akiillmall ameliyall yapllmakta ve 
ettllllmlz garb hukuku, fen a olsaydl bu arazisini te~kil eden ve amlardanberi ba- okaliptiis te1kilatmm ag" aclanchrma itleri'• 
u.suiU lttlha.z ~tmezdt. takhk halinde bulunan, Tarsus ve koyle- le birlikte rah111arak muntazam bir prog-MuarlZ !IRZ8tecl arka~lanruz §Unu aoy- y 

lemek 18\lyorlar: cAiayll dahl olsa madem- rini sivrisinek ve &lima ve oliime mah- ram takib edilmektedir. 
kl emektardir, daha ~ol< tecriibesl vard1r. kum eden ve 1ehrio bir saat mesafesin- MaYJs ay1 zarfmda batakhk araziye 
Evvell o nulblnl alma!J. Mektebden mezun de bulunan Karabucak batakhg"mda, Na- d''-'1 '- " T k ]' fid I olan g.enc ona takaddiim etmemel1dlr. 0• 1~1 t;;~ei< uzere anus o a 1ptUs · an 1• 
bUrU dlpi(>rnu!ZdJr takat ~In kurdudur.> f1a Vekaleti on birinci claire su isleri bat· gmda 200,000 okaliptiis fidam ihzar e· 

Bu lh&ta.&IZ, tllmul.ollz, bumakahb Jrurd- miihendisligile Orman umum mUdiirlii- dildiiii gibi haziran ay1 zarfmda 300,000 
lara Utl!at !nlul~bc• Tiirk genclt~lntn asia V,U okaliptUs te,kilah elele vererek batak- fidan hamlanmalma azam1 gayret sar• 
kabul edemlyeceat blr§eydlr. Umuml men- 1 
taat, mllll yllrUyU., de bu zlbnlyetle kablll Igm kurutulmas1 i~in en miiessir ve son fedilmelttedir. Bu sene zarfmda asgart 
teltf de~Ud!r esa.sen... tedbirleri alm11 ve tatbik etmege ba1la- 10,000 deltar arazinin traktorlerle siiriil-

Dlplomaya k1ymet vermemek maarUe m11 bulunuyorlar. Su i1leri daire•inin ka- mesi ve asgari iki milyon fidan d;kilmesi 
klymet vermeme~e miincer olur. B!r ya. - nal aran makine•J', batakl1g"a gen1'1 ka- · · ' I · b "h d'l'"'l k 1' banc1ya da, bu tilltiir vulklUlma ebemml- • • 1~10, su II en a1mu en 1 1g1 e o a 1ptiis 
yet vermemek neler lfham etmez? nallar a~arak batakhk suynnu denize a- tejkilall s1kl tetriki mesaide bulunuyor-

Dlploma sahlblerlnln stiyllyece~l §udur: k1tmakta ve okliptiis te1kilah da, agac- lar. 
Mademkl bu, bu kldar kiymetslzdlr. Stz de hyacag1 arazinin kurUk kanallarlnl, Av- Karabucak batak1Ig"m1n kurutulmasmi 
gellntz b!r aded almlZ. Onu almak her va- ' 
tandata verllmlt blr haktir. Ki.tn.l<!, almak rupadan getirttigi hendek makine•ile a~a- ve agaclandmlmasim miiteak1b her. iki 
l.sttyenl bailam1yor. rak, araziyi genit kanallara baglamakta- Vekaletin tetkilih, Tarsusun Aynaz ba-

Nlteklm bazl fakUltelerde Y•$h, ~oluk d1r. OkaliptUs te,kilah hafriyat itine ba1- takhg"ma g~erek miitterek mesailerini o· 
9ocuk sahtbl ktm..eler var kl o be~enllml • 
yen mukllddea kA~Jd pa~asm1 (tabll ale! hyahberi klSa zaman zarfmda 20,000 rada teksif edeceklerinden timdiden 
oldutu llmtn ant.btarlanyla blrllkte> al - okaliptiis fidam dikmittir. memleket hallu her iki dairenin seme-
mah ~al~1yorlar. N af1a su i§lerince, araziye genit ka- reli mesailerini alika ile takib etmekte-

Vbll kanun nerede tah!!ll eslUI tutaca- 11 1 d · 1. ll dirler. ~lnl, nerede tutmtyae&RJDI ve 1htl.slllla f'n;;.a;;;,;,;a;;.r ... a;;,%~l~m;,;,;;,as;;.l,;,Vi,;eio..,;.SU;,;Y:,.;U;;.n;..,;;_;;en;;_;l,;;Z..;~.,;,a;;.n;,;a,;,;;;a;,;TI_· .;~;,;_;;,;,; ______ ...,.,,... _____ _ 
ehemmlyet vereceltlnl b!llr. Saylav ve be
l•dlye lntthablarma da!r kal)unlarda tah
sil (yiik.9ek tahsil) ,art olmad1l1 halde dev
let mekanlzmaamt ~leten memurun lntt -
hab ve taylnlnde, nubmda tah.sU tarttn
dakt !.sa bet de blr flk!r vereblllr. 

B!LsUet meratlb dlplomaya gore olacak
tir. 

Bu flkre hllrl'(let maarlfe ve tecrlibl !dare 
hukukuna. bllrmettlr. 

Bir okuyucu 

Parti Grupunda 
[Ba§!arat• 1 lncl •ahlfedel 

Hariciye Vekili bu meyanda harici 
politikamizm seyri hakkmda teoevviir et
mek istiyen birc;ok hatibleri de tatmin et
mi,tir. 

Meb'uslar, baz1 yabanc1 memleket ga
zetelerinin, Rumanya ile bu gazetelerin 
mensub olduklan memleketler arasmdaki 
ihtil&flar hakkmda yaziiar netrine Ga -
fenko'nun Ankara ziyaretini vesile itti
haz eylemelerini, Rumanya ic;in oldugu 
kadar, Tiirkiye i~in de gayridostane te
lakki etmitlerdir. 

Mut meb'usu Hakk1 K1hcoglu tara
fmdan verilip grup nizamnamesine dahil 
bulunan ve muhteviyatt itibarile birkac; 
vekaleti ali.kadar eden takririn, takrir sa
hibi tarafmdan izahm1 miiteak1b miiza
keresine ba,Iamlf ve suallerden T ayyare 
Cemiyetine taallilk eden f1kra, bu hususta 
soz alan miiteaddid hatibler tarahndan 
miinaka1a edilmittir. 

T akrir sahibile birlikte soz alan diger 
arkada,Iara Hava Kurumu Ba1kam Siik
rii K~ak tarafmdafl Kurum namma ce
vablar verilmit ve nihayet kiirsiiye gelen 
Ma]iye Vekili F uad Agrah hiikumet na
mma beyanatta bulunup haziran aymdan 
itibaren mahsul!ll arziye ianesi nam1 al
hnda 1imdiye kadar Hava Kurumu i~in 
miistahsillerden ahnmakta olan ianenin 
kaldmlmii oldugu gibi tayyare piyango
sunun da hiikilmet~e bundan boyle Mer
kez Bankas1 tarafmdan idaresi derpi§ e
dildigini ve buna miitedair kanun layiha
•mm birka~ giine kadar BiiyUk Millet 
Medisinin miizakeresine arzedilecegini 
bildirmi~tir. 

Grup M aliye Vekilinin bu beyanatml 
tasvib etmittir. Vaktin gecikmesine bina
en Hakk1 KIIIcoglunun takririnin diger 
kiSimlannm miizakeresi gelecek ruzname
ye birak1larak riyaset~e celseye nihayet 
verilmittir. ---Bir komiir madeninde infilak 

Saint-Charles «Virginya>> 20 (a.a.)
Saint-Charles civannda bir komiir made
ninde 16 metre derinlikte vukua gelen bir 
inhidam neticesiode ii~ii aiin olmak iize
re 6 madenci yaralanmlt!Jr. 

Umumi hapishane bina11 nihayet ydobyor 
Hapishane binasmm bUtiin mU1temi- Bu tadilat, binanm cephe klsmma afa

latile yikiciya verilerek, iizerinde Adliye dir. 
Saray1 in1a edilecek sahanm kamilen te- Ibrahim Pata kervansara)'l yikJ!aca• 
mizleti!mesi kararla!mll!Ir. Tarihi ve mi- g1 i~in istimlak sahasmm Divanyoluna ka
mart k1ymeti, biiyiik bir bymeti olan dar te1miline liizum baSil olmlyacagmJ 
me~hur Ibrahim Pa1a saraymm bakiyesi zannediyorum. 
de bu meyanda yikJlarak ortadan kaldm- Adliye sara)'loln ke1if ve projelerini 
lacaktn. hamlamlt olan mimar ASim; bug1nler-

Bu mevzuda salilhiyettar bir at diin de mahallinde bir ke1if yaparak, projede 
kendisile gorU1en bir muharririmize de- icab eden tadilitm nelerden ibaret olaca-
mittir ki: gm1 tespit edecektir. 

«- lstanbulun yeni bir Adliye binasi- Adliye ••ra)'lnm oniimiizdeki 940 se-
na kavu,masmi, beyhude yere geciktiren nesi nihayetlerine dogru ikmal edilebile
bu harab binamn lbrahimpa1a devrine a- cegi umulmaktadn. Adliye mekanizma
id bir kervansaray oldugu tahakkuk et- mlZin; muntazam surette i!!eyebilmesi 
mittir. Hapishane binasile birlikte, bura- i~in, yeni binada, icab eden her tUrlii te• 
smm da yikilacagl tabiidir. Binanm y1k- sisal yapllacaktiT. 
tmlmas1 i1i. yakmda a~Ik arttnmaya ko- Bilhassa mahkeme salonlan, dinleyici 
nulacak ve en miisaid tart gosteren mii- kiitlesini rahat~a i~ine alabilecek derece
teahhide ihalesi yap1lacaktn. Y1kma ve de geni1 olacakllr. Samiler, muhakeme 
enkaZI temizleme faaliyetinin ii~ ay ka- bittikten sonra yeni bir muhakemenin bat' 
dar devam edecegini tahmin ediyorum. lamasma intizaren koridorlarda dolaJil· 
Saha, bajlanba,a temizlendikten sonra, miyacaklardiT. 
Adliy~ Saray1 in1aahna ba,lanacakhr. Adliye saraymda clava talcib eden a• 

Ancak mevcud proie iizerinde, yeni- vukatlarm da c;ah1ma ve istirahat yerle
den baz1 tadilat yapmak liz1m g_t!iyor. ri temin edilecektir.» 
0 I 0 0 If I 00 0 0 till 01 10 010 0 0 0 010 0 0 t 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 Ol I 0 0 0 I 0 I 00 0 I I I II 0 I 0 0 0 I IIIII I I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 0 ltiU 01111111 OIIUIUI U II I 0 010 0 0 00 I 

Rumen Hariciye Naz1r1 

Gafenko, Patrikhaneyi zlyaretten cooyor 

(Ba~tarat• 1 lncl saltjfede) I merkezinde de mii1terek siyasetimize kar
dogruca Da~ya vapuruna donmiit ve saat 11 ayni derecede bir baghhk var. Simdiki 
19,30 da ,ehrimizden aynlm11hr. 1artlar i~inde bu sulhcuyane siyasete, tam 

M. Galenko'nun beyanatt bir anla,ma ve tesaniid ve istiklal daire-
Ekselans Gafenko, hareketinden evvel sinde devam etmenin liizumu dart hiiku -

gazetecileri vapurun salonunda kabul e • met merkezinde de bihakkin takdir edil
derek, Atinay1 ziyareti hakkmda ataiii- mektedir. 
daki beyanatta bulunrnU!Iur: T amamile sulh emelleri beslediiimizin 

«- Atinanm bize gosterdigi hiisnii ve tamamile mUttehid ve miitesanid oldu
kabuliin heniiz tesiri altmdayiz. Atina, gumuzun herke•~e bilinmesi faydahdn.» 
bizi Ankarada gosterilen hararetli ve kar- Biikre1 biiyUk d~imiz Hamdullah Sup
de§';• kabu!U and1ran bir 1ekilde kar111a - hi Tannover de diin ayni vapurla Ru • 
ch. Llyle anhyorum ki antanhn 4 hUkilmet m~nyaya gitmi1tir. 

( 



10 

' 

HANGIRENK 
SiZi MES'UD EDER ? 

- PARASIZ ====-

Du aihramiz yeni 
Pudra renkleri• 
criibe edilebilir. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yii.zii· 
ntize korkunc bir makiyaj man
zarasmt verir ve sizi oldugu • 
nuzdan daba fazla ya§h goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
;arcsi, ylizliniiziin bir tarafmda 
bir renk ve di#er tarafmda ba~ 
ka renk pudra tecrUbe etmek
tir. Bu tecrUbeyi hemen bugiin, 
size parastz olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdek! To • 
kalon pudrasile yaptruz. Bu ye
ni cCild renkler!. (Kromoskop) 
tabir edilen en son 'le modem 
bir makine vaSttasile kan§tlril· 
mt§tlr. Sihramiz bir eoz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkler! 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yen! 
pudra sayesinde arhk makiyajh 
bir yliz giiriinmiyecektir. Toka
lon pudraSt, imtiyazh bir usul 
dairesinde cKrema kopii~ih !le 

karl§ttnlmt§tlr. Bu sayede pud
ranm saatlerce sabit kalmasml 
temin etti~i gibi pudrarun cil· 
din ya~h tabii i!razatlru mas • 
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasma ve sertle§mesine ve 
biruletice burtl§ukluklann zu • 
huruna da man! olur. Her vakit 
krema kopU~ile kan§tlnlmtl 
me§hur Tokalon pudrasm1 kul
lammz ve birka~ gUn zarfmda 

teninizde yapaca~ cazib tekem· 
millii goriiniiz, daima kutularm 
uzerindeki Tokalon lsmine dlk
kat ediniz. Teninize uygun renl< 
intihabmda tereddUd ettiginiz· 
de lutfen lstanbulda 622 No. pos· 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrast servisi 24 No). vaki ola· 
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
altl ufak paket pudra gondere
ce~iz. 

Bolu Orman Mektebi Miidiirliigiinden: 
1 - Orman mektebinin 939 mali ytlm ihtiyac1 olan a$al!tda yazth ah

nacak erzak vesaire iki parti $artname ile ayn ayr1 27/6/939 tarihinde sal! 
l(i.inU hizalarmda gosterilen saatlerde ihalesine ba$lanmak Uzere 15 ~(lin 
miiddetle iliina konmu$tur. 

2 - Eksiltme Boluda Orman mcktebi binasmda yap!laca.kttr. ·' 
3 - Eksiltmiye girebilmek icin a$agu!.. yazth muvakkat teminatlan 

yahrarak sandlk makbuzu veya banka mektublarm1 Komisyona vermi$ 
( komisyon teminat olarak para, esham ve tahvilat vesair almaz) ve 2490 
nun'larah kanunda yaz1h evsaf1 haiz olmalan $arttlr. 

4 - $artnamevi giirmek istiyen!er hergiin Mekteb Direktorlli~Une 
mliracaat edebilirler. ( 4179) 

Parti CINS! 

1 Sadeyag Urfa 
Zeytinyagt (Ekstra) 
Zeytin 
Sa bun 
Mutfak sabunu 
Soda 

.t. Edirne peynm 
Ka$ar peyniri 
Re~el 
Kesme ~eker 
Toz $eker ( kristal ) 
<(ay 
ti'ziim ~ekirdeksiz 
Kus iiziimU 
Cam ftstJi(l 
Kaytsl ~ekirdekli 
Erik ho$afhk 
Pirinc 
Bulgur 
Makarna 
Makarna jeliitinli 
Sehriye 
Trmik 
Un (ekstra ekstra) 
Pirincunu Capa M. 
Fasulya 
Fasulya barbunya 
Nohud 
Siyah mercimek 
Palates 
Kuru bezelva 
Sogan 
Domates sal cast 
K~hn tuz 
tnce tnz 

Muhammen 
Kilo bed eli 

Kuru$ 
3000 110 
1200 60 
600 45 
900 38 
900 30 
800 10 

1200 50 
250 80 
200 35 
600 32 

1500 28 
40 600 

500 25 
50 37,5 
50 180 

250 65 
150 25 

1200 23 
200 17,5 
600 35 
600 25 
150 27.5 
100 25 

1000 20 
100 32,5 

1100 17,5 
600 25 
150 12,5 
100 17,5 

5000 5 
100 20 

:loOO 7.5 
300 40 
600 6.5 
300 10 

Tutan 
Lira K. 
3300 00 
720 00 
270 00 
342 00 
270 00 

80 00 

4982 00 
600 00 
200 00 
70 00 

192 00 
420 00 
240 00 
125 00 
187 50 
90 00 

162 50 
37 50 

276 00 
35 00 

210 00 
150 00 
41 25 
25 00 

200 00 
32 50 

192 50 
150 00 
18 75 
17 50 

250 00 
20 00 

262 50 
120 00 

39 00 
30 00 

4394 50 

Tcminatl fho!P t.rihi 
Lira K. 

373 65 

329 55 

27/6/939 
Saat 14 te 

27/6/939 
saat 15,30 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
istanbul Subesinden : 

Bav Yakub ~dma vaz1h D sJmfmdan bir aded 231,71 1\umarah ~irlik 
bankaml'- hiss~ 2enedi kaybcdilmi$ oldugur:nan. art.tk hukmu kalmad•~~4~e sahibine ba~ka numarah yeni sened verileceg1 bllt!.inhr. ( ) 

CUMHURlYET 

(
Dr. HDRHORUNi 1 
Hastalarm1 ak§ama kadar Slr

keci Vlyana Oteli yanmdaki mua· 

I yenehanesinde tedavi eder. 
Telefon: 24131 

Hayrabolu icra mem111'1ugundan: 
30/5/939 tarih ve 50 numarah nan va· 

rakasma zeyildir. 

21 Haziran 1939 

Hazinei maliyeye birinci derecede ipo
tekii olup 30/6/939 tarihinde birinci ve 
14/7/939 tarihinde ikinci arthrma su • 
retile paraya c;evrilecegi ilan edilen Hay
rabolunun Hisar mahallesinde kain sag 
taraft imam Mehmed vereseleri ebni • 
yesi, sol tarafi Ziraat Bankas1 ebniyesi, 
arkas1 Dabak Mehmed hanesi, cephesi 
hUkumet caddesile c;evrili (1500) zira 
miktannda bir bab bezirhane maafmn 
paraya c;ewilmesi mukarrer ve ilam la
ztm gelirken ipotekli bulunmtyan ve 
yukanda yaz1h hudud haricinde kalan 
{ayn bir diikkanm sehven vazyieti tes • 
pit ve 300 lira iizerinden tamamma ye
minli ii~ ehli vukuf tarafmdan 1000 lira 
loymet takdir edildi~i) anla§Jlmt§ oldu· 
gundan sehven ilan varakasma derco • 

Motorlerini ve Santrifiij Tulumbalar1n1 Tercih ediniz 
D i gerlerioden daba saglam ve daba UCUZDl.JR. 

T optan ve perakende sah~ yeri : Galata Voyvoda caddesi 84 
Karakoypalas kar~1smda 

Osman Ta$c;•oglu lunan 300 lira ktymetli diikkamn miiza· 
yede mevkiinden kaldmld1~ ilan olu • 

lnur. 

0

;

700

> b J Vak1flar Direktorliigii _ stan u ilanlari 
Ktymeti 
Lira K. 
12n7 00 

103 42 

Pey paras! 
Lira K. 
90 53 

7 76 

<;elebioglu Alaeddin mahallesi Tahmisonii sokag1, 
eski 80, 82, 84 ve yeni 78, - 78/1 numarah kar
gir deponun tamam1. 
l;jehremini Uzunyusuf mahallesinde eski Hiisamed
din camii sokaj!mda iiz~inde barakas1 olan 312,84 
metre murabbamdaki arsamn tamam1. 

1024 20 76 82 Car$! Aga sokak 63 numarah c'.iikkarnn tamam1. 
951 30 71 36 Caqt Aj!a sokak 61 numarah diikkanm tamamt. 

Yukanda yazth emlak 15 giin miiddctle 9Gik artllrmaya ctkanlmt$hr. 
ihalesi 6/7/939 per~embe giinU sa at 14 te icra edileceginden taliblerin 
<;ember!ita~ta Vaktflar Ba$mUdiirlligU Mahlulat kalemine miiracaatleri. 

(4437) 

~akmak ta!il ihrac 
ve nakil munakasas1 

Tiirkiye Demir ve <;elik Fabrikalari 

Miiessesesi Miidiirliigiinden : 
BahkiS!k istasyonuna takriben sekiz kilometre mesafede gosterile

cek yerden 10.000 ton cakmak ta$Inln ihrac1, $artnamesi ve~hile lor!l
masJ, BahkiS!k istasyonuna nakli ve vagona tahmili i$1 bir miiteahhide 
verilecektir. ihale 26 haziran 1939 pazartesi giinii saat 15 te KarabUkte 
miiessese miidiirliigunde yap1lacakhr. Talib olanlarm teklif mektubla
rmt 2000 lirahk muvakkat teminat akcelerile birlikte ihale giinii olan 
saat 14 e kad.ar Muhaberat servisimize teslim etmeleri ilan olunur. 

Bu husustaki §artname be~ lira mukl>bilinde miiessesemizden temin 

olunabilir. 

Miiessese bu i~i diledigi talibe vermekte serbesttir. 

Y ap1 i~leri tesisab ilam 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i$: Ankarada yaptmlmakta olan AtatUrk lisesi tc

sisal!dtr. Kesif bedeli 141,969 lira 21 kuru$tur. 
2 - Eksiltme 3/7/1939 pazartesi l(ilnU saat 15 te Nafla Vekaleti Yap1 

ve !mar tsleri reislil!i Eksiltme komisyonu odasmda kapah zarf usu
lile yaptlacakbr. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna miiteferri evrak 710 kurus bedel mu
kabilinde Yap1 ve imar i$leri reislil(!nden ahnabi!ir. 
idarelerden ahnmts vesika raptetmeleri laz1mdtr. Bu mUddet zarfm
vakkat teminat vermeleri ve Naf1a Vekaletinden bu i$e girebilecek
lerine d.air almnus ehliyet vesikas1 ibraz edeceklerdir. Bu vesika 
eksiltmenm vaptlaca,i!t giinden en az sekiz gUn evvel bir istida ile 
Nafta Vekaletine mUracaatleri ve dilek~elerine en az bir kalemde 
yiiz bin lirahk bu i$e benzer bir i$ yaptJklanna dair i$i yapbran 

4 - Eksiltmeye girebilmek lcin isteklilerin 8348 lira 50 kurusluk mu
da vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - 1stekliler teklif mektub!arm1 ihale l(ilnii olan 3/7/1939 pazartesi 
giinii saat 14 e kadar Eksiltme komisyonu reisligine makbuz muka. 
bilinde teslim edecekierdir. 
Postad.a olacak gecikmeler kabul edilmez. c2270• (4190) 

rtlvri Ywfik ~ 
OTOMOBiL ve MAKiNiST OKULU 

Taksim • Stadyom. Telefon: 42508 
$OF6RLERE: Yeni ders devresi 10 

temmuz 939 da BJ;Jlacaktrr. Dersler ba$
ladJktan sonra yaz mevsimi miinasebe
tile, okul, pazartesi, sab ve ~ar$amba 
giinleri saat 14 ten 20 ye kadar ac!la
cak ve mUracaatler yalmz bu saatler
de kabul edilecektir. 

Motor, otomobil ve montaj d.ersle-

-

ri 25, direksiyon talimlerile 50 liradtr. 
kay1d muamelesine ba$lanml$llr. Yer temini i~in son giinii beklememek 
laztmdJr. Anadoludan gelenlerin, tahsillerini bitirinciye kadar yapacaklan 
masraf yekunu, mekteb iicretile beraber, 125 liray1 gecmez. Tafsil'at icin 
program isteyiniz. AMATOR EHLtYETNAMESi ALACAKLAR, hususi ders 
ve talimlerle Belediye imtihanlarma hazJT!anrr. 

istanbul ikinci icra Memurlugundan: 
935/1348 
Ankarada AtJf mahallesinde telsiz 36 numarada mukim iken halen 

ikametgah1 me~hu! bulunan Mukadder ile Kad1koyiinde Pazaryerinde 24 
numarada Seliinik!i R1zanm evinde mukim iken halen ikametgah1 mec
hul tkbal ve Galatada !nhisarlar U. Miidiirliigiinde postac1 Murad.ln ka
nsJ Fermende: 

!nhisarlar istanbul Ba$mUdiirliij!iiniin murisiniz alii Osman Remzi zim. 
mctinde alacag1 olan 4696 lira 23 kuru$Un maa masarif ve iicreti veka. 
let tahsil! talebiJe vaki icra takibine karst yaptJ,i!JDIZ itiraz Uzerine mer
cice yapllan tetkikat neticesinde 28/11/938 tarihinde reddi veraset hak
kmdaki davanm reddi hakkmdaki hiikmiin temyizce tasdJk edilmek sure. 
tile kat'ile$mesi ve alacagm kat'ile$mi$ miistenid bulunmas1 ve !era kanu
nunun 33 Uncii maddesinde yazth sebeblere de istinad etmiyen geri brra
k•lma talebinin rcddine kabili temyiz olmak Uzere karar verilmi$ ve teb
ligi ikhza ec.en bu kararm bir suretinin ikametgahmJzm mechul bulun
masJ hasebile gene mercice yirmi ~(lin mUddetle ilanen tebligine karar ve
rilmi$lir. 

1lan tarihinden itibaren yirmi giin i~inde kanuni vollara mUracaatiniz, 
aksi takdirde merrice verilen red kararmm hakktmzda kat'ile~ecegi teblig 
makamma kaim olmak iizere ilii(J olunur. (4467) 

istanbul T elefon a bonelerine : 
1939 telefon rehberi tabettirilmek iizere oldugundan halen elde bulu

nan rehberde biiyiik harflerle meslek strasmda, kiiciik ilam bulunan abone
lerim!z 20/7/939 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince ilanlan yeni rehberde 
de aynen ne$rcdilerek tarifesi mucibince Ucretleri tahsil e(Wecektir. 

Bu kabil vaziv~tte olanlarla veni rehberde ismini biiyiik harflerle yaz. 
dtrmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan abopelerimizin 20/7/939 ta. 
rihine kadar miidiriyet Abonman amirlij(ine miiraca11tleri rica olunur. 

DiREKTORLtiK (4446) 

Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlar• I ... ................................ .. 
Semti Mahallesi 
Beyoj!lu Kamerhatun 
$i~Ii Biiyiikdere 

Sokak 
Cahkka~ 

No. 
19 

351 

Cinsi 
Apr. 1 inci D. 
Ev 

Fmd1kh Perizathatun Meb'usan Cami mahalli 
artllrmast uzatJ!m~

(4439) 
Yukanda yaz1h emlil.kin kiraya verilmek Uzere 

hr. !steklilerin 22/6/939 glinii saat 14 te mUracaatleri. 

DUnyanm en me~hur 

HOHNER 
Piyano akordiyonlanmn son mo· 

delleri gelmi~tir. Toptan ve Pe
rakende Tiirkiye umumi sah§ 
yeri : Jorj D. Papajorjlu, 

BUyUk muslkl magazas1 
Yiiksek kaldmm No. 90 

istanbul Limam Sahil S1hhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize aid K avak istimbotunun tekne, kazan ve makine aksam1 
actk eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Ke~if bedeli 2619 liradrr. 
3 - Bu i§e aid ~armameler §unlardrr : 

A - Fenni ~artname ve liste 
B - !dari ~artname 

4 - !stekliler bu sartnameleri 14 kuru~ mukabilinde Merkezimiz Levazt. 
mmdar. alabilirler. 

5 - Eksiltme 27 haziran 1939 sal! glinU saat 15 te Galatada Karamustafa
pa~a sokagmd.a mezkilr Merkez binasmda Eksiltme Komisyonunda ya
ptlacakbr. 

6 - Muvakkat teminat parast 196 lira 43 kuru$tur. 
7 - Bu eksiltmiye gireceklerin 2490 sayth kanunda gosterilen vesikalarla 

en a~ag1 3000 lirahk bu gibi i~leri yaptlklanna dair vesika gostermeleri 
~arthr. { 3971 ) 

SA<; EKSiRi 

I 

omoJen 
Sa~lan besler, koklerini kuvvetlen
dirir, dokiilmesini onler, kepekleri. 

ni giderir. 

Zile 

I:NGiLtz KANZUK 
ECZANESt 

Beyoglu - istanbul 

Belediyesind en : 
1 - Zile kazas1 merkezinde yap!lacak elektrik tesisab ve santral 

binas1 in$aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu$lur. 
2 - Eksiltme Zile Belediye dairesinde 30 haziran 939 cuma giinii saat 

10 da te$ekkiil edecek !hale Komisyonu tarafmd.an yapJ!acakhr. 
3 - Bu in$aatm ke$if bedeli ( 47748) lira ( 60) kurU$ olup muvakkat 

teminah ( 3582) liradtr. 
4 - !stekliler birinci zarfm icerisinde Ticaret Odas1 vesikasma ve 

mali itibar mektubuna ve Nafta Bakanhi(lndan veya Tokad Nafta Miidur
liigiinde.' mUte~ekkil Komisyondan en az sekiz gUn once almmt$ mUteah
hidlik vesikasm1 ve in$aatm fenni mes'uliyetini kabul etmi$ bir elektrik 
mUhendisinin noterlikce tasdikli bir taahhiidnamesini ihtiva ed.ecektir. ikinci 
zarfm icinde muvakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bulunacaktJr. 

5 - !ste!:liler fazla malumat almak icin ihaled.en once hergun Zile 
Belediyesine ve Ankarada Belediveler !mar Heyeti Fen $eflil!ine ve 1stan
bulda Taksim Ayytldtz P alas numara 3 te miihendis Hasan Halid Istkpmara 
mUracaatle proje v~ planlan ( 10 ) lira bedel mukabilinde alabilirler. (4181) 
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AZON MEV VA TUZU 
iNKIBAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve mUIAyim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Dazamsazhk, $1¥kiolik, Bulanta, 
Gaz, Sanca, Mide Bozuklugu, Barsak Ataleti, inkabaz, Sarahk, Safra, «araci -
ger, Mide Ek¥ilik ve Yanmalaranda ve biitiin mide ve barsak bozukluklannda kullammz. 
MAZON MEVV A TUZU son derece teksif edilmi§ bir tuz olup yerini tutamtyan miimasil miis-

tahzarlardan daha ~abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
YelnJz toptan eellf yerl: Mazon ve Botton Ecze depoeu, Yen I poetane ark••• No. 3t letanbul 

Orta 

Gedikli 
Okulu Bitiren 

Tayyareci 
Genclerden 
Abnacak 

1 - Gene! Kurmay Ba~kanhl!mm tensiblerile Tiirkku~u Gene! Direk
tor!Ggiiniin emri altmda bu y1l ac1lmakta olan ( Hava Gedikli Ham lama 
Yuvasma) orta okul mezunlan ahnacakhr. 

2 - Hava Gedikli Haz1rlama Yuvasma girmek istiyenlerdc aranacak 
belli ba~h ~artlar asag1da gosterilmi~t!r. 

A - 'fiirk olmak, anas1 ve babas1 Tiirk ve TUrk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve yas1 en az 16, en ~ok 18 olmak. 
C - Saj!hk durumu ucuculuga elverl~li olmak. 
D - lyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasmm yoksa, vellsin!n nzasm1 gosteren vazth adresli 

vesika gostrrmek. 
F - Hava Gedikll Haz1rlama Yuvasm1 ve hava okullarm1 bitirdikten 

sonra hav~ birliklerinde 12 y1l hava gedikli erba~ olarak vazife giirmegi 
taahhiid etmck ( Bu taahhiid gedikll haz1rlama yuvasma ,~teldikten ve hava 
saghk heyetince yap!lacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra mas
ra!t Tiirkkusunca odenmek suretile yaptlacakhr. ) . 

3 - Gedikli olmadan evvel ve old.uktan sonra almacak ayhk ve tayya
rcci zamlanmn miktarlarile digcr esas ve sartlar hakkmda daha fazla 
malt1mat nlmak istiyenler orta okul, lise ve kiiltiir direktorliiklerine, as
kerlik subeleri baskanhklarma, TUrk Hava Kurumile Tiikkusu subelerine 
gond~rilen matbu bro~iirleri giirebilirler. 

4 - Kaytd muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Laz1m gelen 
sartlan haiz oldugu goriilen gencler temmuz ay1 i~inde Ankarada Tiirk. 
kusuna sevked:Jecektlr. 

5 - Hava Gedikli Haz1rlama Yuvasma girmek istiyen orta okul me
zunlar1 ko"<''~ilmek iizere TUrk Hava Kurumu subelerine, Ankarada Tiirk
kusu G~nPl n rPktiiriU<tiine miiracaat ec'jlmelidir. ( 3845 ) 

I flevld n .. wirvo1larJ t,Jetme u. Miidiirliigiinden: 

S1vastn Lojman olarak yaptmlacak Blok ve mUteferrik evlerin in~aali 
kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye konmu~tar. 

1 - Bu insaatm muhammen bedeli 200,000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i$e aid sartname vesair evrak1 Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Sirkeci veznelerile S1vas istasyon veznesinden • 10 • lira bcde1 
mukabilindc al&bilirler. 

3 - Eksiltme 7/7/939 cuma giinii saat 16 da D. D. Yollan Yo! Daire
isnd~ toplanacak Merkcz I. inci Komisyonca yao!lacaktir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek !~in isteklilerin teklif mektublarilc birlik
te n~aq1da yazth teminat ve vesaiki ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Re
isliginc tcvdi etmis olmalan lazimdJ.r. 

A - 2490 sayth kanun ahkamma uygun 11250 lirahk muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikal~r 
C - Milnakalat Vekaletinden ahnm1s bu ise rnahsus ehliyet vesikas1 
• !steklilcrin ihale giiniin&n en az sekiz giin evvel bir istida ile Mii-

nakalat Veknletine miiracaat etmeleri ve chliyet vesikasmm verilmcsinc 
esas olacak belgeleri istidalanna rantetmeleri laz1mdlf. • ·2354 • ( 4285) -Muhammen bedel ve muvakkat temlnat miktan asai!Ida ayn ayn gos
terilmi~ olan 7 liste muhtevyiatl tlbb! ecza ve malzeme 31/7/1939 pazartesi 
giinii saat 15 ten itibaren s!fa ile ve kapah zarf usulile Ankarada !dare 
binasmda satm almacaktlf. 

Bu ise girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tavin cttigi 
vesikalart ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komsyon Reisligine ver. 
meleri Jazimdir. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme 
pasada Tesellilm ve Sevk Sefliginden da.i(Iblacak!Jr. 

Muhammen bedel 
Lira 

1 No.ll lt•te muhteviyatl 24155 
2 > > > 20047 
3 > • • 9130 
4 • • > 14297 
5 • • • 4448 
6 • • • 2114 
7 • > • 3937 -

Daircsinden, Haydar
( 4240 ) 

Muvakkat teminat 
Lira 

1811,63 
1503.53 
684,75 

1072,28 
333,60 
158,55 
295,28 

Muhammen bedeli 5986 lira olan muhtelif cins ve eb'adda yuvarlak, 
diirt kii~e. yass; hususl taklm ve kalem ~elikleri ile ask! yay1 i~in kanalll 
~elikler 13/7/9:19 perscmbe giinii saat (11) on birde Haydarpagac'.a gar bt· 
nas1 dahilindeki komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm almacak!Ir. 

Bu ise girmek istiycnlerin 448 lira 95 kuru~luk muvakkat tcminat ve 
kanunun tavin ettij1i vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanm ayni giin 
saat (10) ona kadar komisyon reisligine vermeleri lazimd!f. 

Bu ise aid sartnameler komisyondan parasJZ olarak dagJ!JlmaktadJr. 
(4276) 

K 
Avrupadakilerinden 
daha ucuz, daha 
saA-lam ve daha 
~okhr. Sandalya al
madan bir kere go· 

riiniiz. 

L 

•Slparl,lerlnlzl Mahmutpa•a·KUrkr;:U lr;: han No. 12 ye vermenlz 

Kastamonu Vilaye tinden : 
1 - Kastamonu Vilayet dahilinde ve merkezi kasabaya 12 kilometre 

mesafcdc bulunan Ziraat Vekaletine aid fidanllkta yeniden insa 
edilecek meyvah agaclar binalanna aid tanzim edilen •43108· lira 
· 22. kL:rusluk evraki kesfiyesine gore insaah !<apah zarf usulile vc 
bir ay miiddetle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - istcklilerin hu ise aid evrak1 ke~fiyesini Kastamonu Naf1a Miic'iir
Higiindc gorebilccekleri gibi faz!a bir izahat istiyenler de mezkftr 
mildiirliikten bir mektubla sorabilirler. 

3 - lhalesi 15 temmuz 939 cumartesi giinii saat 11 de Kastamonu Zi
raat miidiirliigii odasmda toplanacak eksiltme komisyonu tarafm
dan yap!lncakhr. 

4- Eksiltmeye 11irebilmek i~in %7,5 tan 3233 lira 12 kurusluk verile
cek teminahn 2490 say1h kanunun 16 ve 17 nci maddelerine gore 
~ksiltme l:omisvonu namma herhangi bir Ziraat Bankast vezncsi
ne yatmlarak makbuzunun komisyona giinderilmesi ve Nafta Vc
kalctince ev,·elce kendilerine verilmis olan milteahhidlik vesikalarile 
ihale giiniinden bir hafta evveline kadar bulunduklaro Vilayete res
men miiracaat ederek bu in~aah yapabileceklerine dair alacaklan 
ehliyet vesikasmm ve 939 yili Ticaret Odasmca tes~il edilmi~ vesi
kalarm ihale giinU ve saatinden laakal bir saat once Kastamonu 
Ziraat miidiirliigUnde toplanacak komisyona gelmi~ bulunmas1 sart
hr. 

5 - Posta ile l(onderi!ecek tekli! mektublarile istenilecek vesika ve 
makbuzlar 1adeli ve taahhiidlii giinderilmesi ve ihale saatine kadar 
komisyona ~elmi~ bulunmas1 laztmd1r. 

6 - Postalann gecikmPsinden dolay1 zam"ntnc'a gelmiyen teklif mek
tublaro ve r"rakl miispiteler nazar1 itibare ahnm1yarak sahtbine 
rcddolunacafiJ ilan olunur. (4454) 

KU$TUYU-...... 
Yasllk, yatak ve yorganlarm1 mutlaka kullammz. 

Yazm s1cak havelarda yorgun ba,1n1z1n sarin ve yumu,ak 
ku,tUyU yastlk lie rahat1n1 temln eder. 

Ku,tUyU yorgan, ,nte ve yasbk flatlarmda mUhlm 
tenziUit yap1ld1. (t) llraya alacagm1z blr ku,tUyU 

yast1k bu ucuzlugu lspata kifldlr. 
ADRES : Istanbul <;:akmak~Jlarda SandalyacJlar sokak ku~tiiyil fabrikrun 
SAT!~ YERLERi : Ankara ve BeyoA-lunda Siimer Bank Yerli Mallar 

Pazarlarmda sabhr. 

Karacabey Merinos Y etistirme 
' 

<;iftligi Miidiirliigiinden : 
C t N S 1 

Safkan Merinos yapag1 
Yanmkan Merinos yapag1 
Ktvirclk koyun yapaj!J 
Bacak, karm alb kirli yapag1 
Merinos kuzu ve ko~ yiinii 

Kilo 

17.396 
9.111 
4.068 
1.355 
3.052 

Kilo muhammen fiati 
KurU$ 

120 
110 
65 
30 

100 

Giftlik koyun vc kuzularmdan istihsal edilen yukanda cinsi. miktan 
ve muhammen fiatlar1 yaz1h yUn ve yapag1lar kapah zarf usulile arttlf
miya konmu$tur. 

1hale 27 haziran 939 tarihine musadif sah giinii saat on beste Giftlik 
Merkezind~ Miidiriyet odasmda toplanacak Ciftlik Komisyonunca yap!
lacaktir. 

Muvakkat teminat miktar1 • 2775 • liradu. 
istiycnler sartnamesini; tatil giinlcrinden maada hergiin Ciftllk . M~

hasebesinde ve Bursa Merinos Miifetti~li.ii;inde; yiin ve yapa/!Ilar da Cifthk 
ambanr.da gorebillrler. 

lsteklilerin ihale giiniinde 2490 say!l1 kanun hiikiimleri dahllinde !hale 
saatindcn bir saat evvel teminatlarm1 ve teklif mektublarmt Komlsyona 
tevdi etmeleri. ( 4064 ) 

I inhisarlar Umum Miidiir \iigiinden : 

MuhammenB. o/o 7,5 teminat Ekslltme 
Cinsi Miktan LiraK. I.lra K. Sekli Saatl 

30 m/m dart kose 
per~in ~ivisi 260 K,~t. 351,00 26,32 Aclk Ek. 14 
Per~in ~ivisine go-
re baklf pul 60 • 114,00 8,55 Pazarhk 14,30 
31 m/m klz!l 
kontr plak 1000 aded 1270.00 95.25 A~1k Ek. 
Vantilator 8 • 320,00 24,- A~Ik Ek. 

I - Sartname vc niimuneleri mucibince yukar1da cins ve miktan yaz1 
• 4 • kalem malzeme hizalarmda gosteri!en usullerle satm ahnacakhr. 

II - Muhnmmen bedeli, muvokkat teminatlan, eksi!tme sekli ve saatleri 
hizalarmda ~t6sterilmistir. 

III - Eksiltme 28/VI/939 ~arsamba giinii Kabata~ta Levaz1m ve Muba
vaat subesindeki Ahm Komisvonunda yap!lacaktlr. 

IV - Sartnameler hergiin sozii 11e~en subed.en paras1z almabileceltl gibi 
niimuneler de giiriilebllir. 

V - Vantilator eksiltmesine girecekler fiatsJZ tekliflerini tetkik i~in bir 
hafta evvel Tiitiin Fabrikalar Subesine vermeleri lazimdu. 

VI - lstekliler eksiltme i~in tayin olunan giin ve saatlerde % 7,5 giiven-
me paralarile mezkfu Komisvona gelmeleri. ( 4112 ) 

Cinsi Miktan 
-Muhammen % 7,5 

B. teminat 
Lira K. Lira K. 

Eksiltme 
Sekli Saati 

Diiz kapak tahtas1 30.000 kg. 1200,- 180,- A~Ik Ek. 14 
Trifil tahtas1 30,000 • 600,- 90,- • • 15 
Kafes tahtast 25.000 • 875.- 131,25 • • 15.30 
Parca ambalai kai'(. 12.000 • 726.- 108.90 • • 16 . 

I - K'utto fabrikam1zda bir sene zarfmda birikecegi tahmin edilen ems 
ve miktan vukanda yaz!11 tahta ve ka,!!td parcalar1 a~lk arthrma ile sabla
cak!tr. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlar1, art!trma saatleri 
hizalarmda Jliisterilmi~tir. 

III - Arthrma 3/VII/939 pazartesi giinii Kabata~ta LevazJl)'l ve Mu
bayaat Sube<indeki Ahm, Sahs Komisyonunda vapJlacaktlf. 

IV - Niimunelcr hergiin Cibalid.e Kutu Fabrikam1zda giiriilebilir. 
V - !stckliler % 15 giivenme para Ia rile birlikte arthrma i~in tayin 

olun m giin ve saatlerde yukanda ad1 gecen Komisyona Jlelmeleri ilan 
olunur. ( 4229 ) 

Cinsi M1ktan 

Siipilrge 
Muhtelif eb'adda 
yuvarlak bash ci-

3000 aded 

-
Muhammen 

bed eli 
Lira K. 
600,-

%7,5 
teminah 
LiraK. 
45,-

Eksiltmenin 
Sekli Saati 

A. Eksiltme 10 

vata 9600 • 416,- 31,20 • • 11 
I - Niimunc ve ~artnam~lcri mucibince yukartda cins ve miktan yazlli 

iki kalem malzeme a~Jk eksiltme usulile satm ahnacakhr. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi. 

zalannda yaz1hd!f. 
III - Eksiltn,e 23/VI/939 cuma giinii Kabatasta Levaz1m ve Mubayaat 

~ube ndcki Ahm Komisyonunda vapilacak!tr. 
IV - Siipiirge niimunesi hcrgiin sozii gecen subedc giiriilebilecej1i Ribi 

sartnameleri de paras1z almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme icin tayin edilen giin ve saatlerde % 7.5 gii. 

vcnmc paralarile mczkur Komisvona ge!meleri. ( 4015 ) -
Cinsi Mik. Muhammen B. %7,5 teminat Eksiltme 

Lira K. Lira K. Sekli Saati 
Kanyak imla makinesi 1 adcd 500.- 3.7 50 Pazarhk 14 

• filtn:si 1 • 700.- 52 50 • 15 
Mantar makin~si 1 • sif 700.- 52 50 • 15,30 
Kanvak tulumbasJ 2 • • 1000.- 75 00 • 16 

I - Sartnamcleri mucibinc~ yukanda cins ve miktarJ yazth 4 kalem mal
•~mc hizalarmda yazth usullerlc eksiltmeye knnmu~tur. 

II - Muhammen bedellcri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri yu. 
kanda yazihdtr. 

III - Eksiltme 6/7/939 per~embe giinii Kaba!a$!a Levaz1m ve Mubayaat 
~ubesindeki Ahm komisyonunda yaptlacakbr. 

IV - Sartr.amelei her giin sozU ge~en subeden parasiZ almabilecegi gibi 
iml'ii makinesi nUmunesi de idaremizin Jikor fabrikasmc'.a goriile
bilir. 

V - Kanyak tulumbas1 ve mantar makinesi eksiltmesine Marmonier, 
Philipp Hl, perkeo seitz Schaffler firmalarmdan maada firmalar 
i~tirak etmc~ isterse Miiskirat Fabrikalar subesinden vesika alma
Ian 11\ztmdJr. 

VI - Miinakasaya istirak edeceklerin %7.5 giivenme paralarile eksiltme 
i~in tayin edilen gUn~ mezk(lr komisyona gclmeleri. (4436} 

Erzurum Valiliginden: 
1 - Erzurumda yeniden yaptmlmakta olan Emraz1 Ziihreviye hasta

nesinin 23414 lira 60 kurus ke~if bedelli elektrik, kalorifer, s!hhl ve yangm 
tesisab isleri kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - 1halesi 29/6/939 persembe giinii saat 15 te Hiikfu:net Konagmdaki 
Daimi Enciimen Odasmda yap!lacakbr, 

3 - Muvakkat teminat 1756 liradlf. 
4 - !stckliler eksiltmiye girebilmek lcin ihale giiniinden sekiz giin ev. 

vel ViH\yete miiracaatle ehliyet vesikasi almas1 mecb.Jridir. 
5 - Talibler bu ise aid sartname vesaireyi hergiin Vil'ayet Daimi En

ciimen t~ kalEminde ve Naf1a Miidiirliigi.inde giirebilirler. 
6 - tst~kliler kanunun 2 ve 3 iincii maddesinde yazili vesikalarla bir

Jikte teminat ve teklif mektublarmt 32 nci madde v~hile ihale saatinden 
bir saat evvellne kadar Vilayet Daimi Enciimeni Reisli/!ine vermelerinin ve 
postada vuku bulacak gecikmelerin muteber saytlnuyaca~ Uan olunur. 

( 4250 )' 

KANZUK 
'KUVVET $URUBU 

ViTA LiN 
Kans1Zl1k, Dermans•zl1k, l~tahs1zhk gibi vak'a· 
larda kullamlan en tesirli ~uruptur. <;ocuklarm 
c;:abuk bUyi..imelerini temin eder. 

VITAL IN ~urubu her eczanede bulunur. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI - Beyoglu, Istanbul 

Deniz Gedikli Erba~? Orta Okul Miidiirliigiinden : 
1 - Bu ytl Deniz Gcdikll Erbas orta oku1unun her iic stmfma da ls

tanbul ve diger mahallerden talebe ahnacakhr. lstidaya sunlar baglanacaktlf: 
A - Foto.ii;rafh niifus ciizdaru veya noterlikce musaddak suretL • Ya~ 

diizeltenler veya tasbih edilmi~ niifus ciizdam kabul edUmez • . 
B - Be~ smrlh ilk okul $Chadetnamesl veya orta okul tasd.iknamesl 

• iizerlerinden bir sene ge~memis olmak •. 
C - tl'zerinden bir sene gec;memis cl~ek ~ ka/!ldL 
D - Gerek kendisinin ve gerekse a!lesinln kotii ahlak ve fena $5hret 

sahib! olmad1klan ve mahktlmiyetleri bulunmadlklan hakk:mda hiisniihal 
kA/!ldL 

2' - 1 !nci srtuf lcin yas 12 j'l bitlrin~ ve 16 YJ. bitirmemi~ olmak. 
3 - 2 nci ve 3 iincii smtflara yukanda gosterilen ya~lardan hirer farkla 

doltrudatl dogruya smtf gc~~ olarak tasdllritamesl bulunmak. 
4 - Gedikli er olarak da aynca orta okul mezunlan ahnara): dogruca 

donsnmaya gec'.ikli erbas yetistirilmek iizere gonderilir. 
5 - Kaytdlara 1 haziran 939 dan 20 temmuz 939 a kadar devam oluna. 

cagmda:I miiracaatlerin tstanbulda Kasunpasadaki Dz. Groikli Okulu Miidiir. 
liil!iine ve diger mahallerdeki mfuacaatlerin mensub olduklan askerlik $U• 
beleriz,e yapilmasL ( 3793 ) 

Dahiliye V ekaletinden: 
Kizilhisar kasabasmm 150 hektar viisutundaki mesktin ve gayrimesk(ln 

sahan1:1 halihazlf hartalarmm ahm1 eksiltmiyc ~Jkar!lmi~tlf. 

!sin maktu bedcli 3000 lirad!r. Eksiltme 23/6/939 cuma giinii saat 15 te 
K1ztlhisar Belediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarabndan 
yaptlacakhr. Muvakkat teminat 225 Jiradtr. 

Sartnameleri paras!Z olarak Ankarada Beled.iyeler !mar Heyeti Fen 
l}efliginden ve Kmlhlsar Belediye Reislil!inden ahnabilir. 

Eksiltmiye istirak etmek istiyenler Belediyeler !mar Heycti Fen Sefli
/l'inden vaktinde i~tirak vesikas1 almalan ve bunu teklif mektublarma koy
malan laZlmdtr. Tekliflerin tayin edilen giinde saat 14 e kadar Ktzllh!sar 
Belediye Reisligine vermesini veya posta ile bu saate kadar gondermi$ ol· 
maiUI lazimdir. • 2116 • ( 3938) 

BENZiN MOTORLERi 
Deniz Harb okulu sablk muallimlcrinden Kemal Akmen tarafmdan 

BENZiN MOTORLER! nammdaki kitab bu kere ne~redilmi~tir. Kita
bm ba~ taraflarmda bu k1sun motorlerdeki mayi mahruklar hakkmda 
mufassal malumat olduj!u gibi derununda BENZiNle Isler deniz ve ka
ra vasJtalarile otomobil ve tayyare motiirlerine aid biitiin bu sm1f mes. 
lek erbabm1 aliikadar ed.ecek fevkalade malumati camidir. Elyevm 
Almanyada bulunan miiellifin son tetkikatlm havi olan bu eseri ala
kadarlara ehemmiyctle tavsiye ederiz. Fiah 2 lirad!f. 

SatJs yeri: iKBAL KiTABEVI, Ankara caddesi. ----

T unceli Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmcye konulan is: Tunceli Vilayeti Dest Iru;la ve ahm ikmali 

insaahd1r. Bu i~in ke~ii bedcli 27172,58 lirad!f. 
2 - Bu ise aid sartname ve evrak sunlard.Jr: 

A - Eksiltmc sartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd~rllk i~leri gene! sartnamesi. 
D - Ke~if hulasa cetveli. 
E - Husust $artname. 
F - Yap1 islcri umumt ve iennl sartnamesl. 
G - Seridiiori. 
H - istiyenler bu ise aid evraktan yapt i~lerl umuml ve fennl sart 

namesilc baymdtrhk islcri gene! §artnamesinden maadasmt bir 
lira mukabilinde Tunccli Naf1a miidiirlil.ii'finden sahn alabilir
lcr. Yap1 isleri umumi ve fennl ~artnamcsini ve baymd1rhk 
i~leri ~tenel sartnamesini giirmek istiyenJ, r Tunceli Naf1a daire. 
sinde bedelsiz olarak giirebilirler. 

3 - Eksiltme 3/7/939 pazartesi giinii saat 15 te Tunceli Naf1a miidiirliigi.i 
binasmda kaoah zarf usulile yap!lacak!Jr. 

4 - Eksiltmeyo girebilmek i~in istcklinin 2037,94 lira muvakkat teminat 
vermesi ve •sa,it1daki vesikalan haiz olup gostermesi laztmd.lr. 
A - !haleden en az 8 giin evvel Tunceli Vilayetine miiracaat ede

rck bu i~e girebilmek i~in ahnm1~ eh1iyet vesikast. 
B - Ticaret ve Sanayi Odas1 slcil vesikas1 (939 sene~). 

5 - Teklifler 3 iincii maddede yaz!11 saatten bir saat evveline kadar Tun
celi Naf1a d•iresindeki eksiltme komisyonu erisligine makbuz muka. 
bilinde teshm edilecektir. Posta ile gonderilecck mektublarm nihayet 
3 iincii maddede yaz1h saate kadar l(elmis olmas1 ve arthrma, eksilt
me ve ihalc kanununa uygun o1arak miihiir mumu ile iyice kapattl
mi§ olmas1 lazJmd.Jr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4450) 
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D • 
I KKAT 

Gripin kutular1n1n uzerine resimde 
gordugunuz ,ekilde kabartma pullar 
ilive edilmi,tir. 
tier yerde 1srarla pullu kutular1 iste

yiniz ve pulsuz kutular• $iddetle reddediniz. 
~~ 

,, ,., "' 

fliRltfNi1~ J UN I 0 R ~ 2 0 
.f"latta yeni ba~layanlar 

bile c;:ok net ve parlak 

res1mler c;e!<ebilirler. 

"KODAK VF,RiKROM 11 filmi ile 
I I 

)hie;: blr poz zayi olmaz 

. ~ - · ·-
MAKBUL BIR ~EDIVE 

8 pozdan 

dalma 

8 resim 

~utun KODII!.K sat1c•lar1ndan aray1n1z. 

~e ya ~u adrel!e.IQ!!.i.ir.ru<,!!~t e.dl ni,; 

KODAK $1rltetl - Beyoilu~ i'stanliul 

Sus Fidanlar• 
Emsali bulunm1yan kaplar l~inde 

nadide fidanlar, kamelyalar, ~am -
Jar, palmiyeler, salon ye§illikleri, 
100 ~e§id giiller, yeni kaktuslar ve 
saire. Ortakoy Ankara bah~esi Vasil 
saire. Ortakoyde Ankara bah~esi 
Vasil 

Ba vburd Belediye Riyasetinden: 
c2500· lira bedeli ke0ifli su projesi pazarhk suretile eksiltmeye ~lka. 

nlm1~hr. Taliblerin eksiltme kanunu ahkamm1 tamamen ifa ve ikmale 
mecbur olduklar1 gibi su miihendis ve miitehass•s• olmalan ~arthr. 

Belediyeler imar birlij!i fen ~ubesin&! bu hususa aid tanzim edilen 
evraki telkik etmek yahud ba~ka tafsililt almak istiyenlerin Ankarada 
Be led!} eler !mar Birlij!ine, yahud Bayburd Belediye riyasetine miiracaat
leri iliin olunur. ( 4300) 

n Bayan hangi 
remi ku a •yorsunuz? 

Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

oldugunu kimyevi tahlillerle ogrenebilir misiniz? 
ElbPtle hayu Ciinkii bu ~ok iiziicii ~ yal01z memleketimizde dekil, 
biiliin diinya kadmlar1 arasmda bir mesele olmustur. Bu hu•usta 
Parisin en biiyiik devlel hastanelerinde vazifedar olan ci!d miitehas· 
SlSl Doktor D E B A T soyle diyor: 

•- Bir~ok l(enc kadmlann biitiin itinalar1na rai(men yiizlerinde 
vaktinden evvel BURU$UKLUKLAR. CiLLER. LEKELER hasll 
oldul(unu l(oriiyoruz. Senelerdenberi klinigimize miiracaat Pden ve 
aralarmda Parisin yiiksek tabakasma mensub kadmlar da bulunan 
hastalar iizerinde, yaphji;lm1z etiidler bize l(ostermistir ki: Giizellik 
kremleri ekseriya bu hale sebeb olmaktadJr Zira her giizellik kremi 
s1hhi evsaf1 haiz degildir.• 

Buna kar~1 iNNOXA SUTU kullammz. 
f N N 0 X A S '0 T '0 (illeri, lekeleri buru,u klan l(iderir. Geceleri vatmazdan evvel f N N 0 X A 

S ti T '0 ile ternizlenen cild, rnakyai•n biitiin ~artl arm1 kabul eder. Her hanl(i bir kremi kullanlrsanJZ, 

kullaD!DIZ, elverir ki l(ece yatarken f N N 0 X A S '0 T '0 ile dldinizi siliniz. 

f N N 0 X A S '0 T '0 Parisin en kibar mahfillerinde maruftur. Milyonlarca kibar kad10 her ak~am 

f N N 0 X A S '0 T '0 ile Jslahlml$ bir pamukla yiiziinii siler ve istirahata sevkeder. 

t N N 0 X A S '0 T '0 biitiin parfiimurilerde ve tantnrruS eczanelerde bulunnr. 

,\ 1/ Sizde ~ / - --- benimgi-
bigapznzz 

Yalnzz 

REX 
Prezerva-
tiflerlni 

Eczanenizden 
isteyiniz. 
<;iinkii : 

Saglamd1r. 
ve gayet !nee tA,..oout 

ipekli lastikten 
yaptlmt~h.r 

Bayanlara mahsus 14 s.yar altm saat-

lerin ~ok zaru yeni modelleri gelmi~tir. Orman 
Fiat!= 44 ila 68 lirad!l. Koruma Genel 

Komutanbg1ndan : Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman ham Sirasmda Yel

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

Parisin en son model 
kadm ~apkalan Beyoglunda 

BAKER 
magazalarmm yeni 

Kadm ~apkalan 
dairesinde te§bir edilmek

tedir. Geliniz, inbbap 
ediniz. 

Sallhk liiks mobilya 
Gayet yeni ve liiks salon takiml, ye

rnek odas1 ve yatak odas1 taklmlan na
kil dolayisile satJhktJJ'. Almak istiyen -

Ier her giin sabahtan ogleye kadar Tak
sim Talimhane Top~u caddesi Tem a
partJmam 3 No. ya miiracaatle g&ebi -
lirler. 

.~.~.~i~~-~~ -I 
meslnln ilnUne ge.,:er. 

DEPOSU: 

Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberlita~ Peykhane sokak No. 4 

Zayi - Elektrik idaresinden ald•g•m 
8157 numarah hiiviyet varakam1 zayi 
ettim. Yenisini alacagimdan hiikmii 
yoktur. 

Ali tl'stiibi~ 

DOKTOR 
~OKRO MEHMED SEKBAN 

Gureba hastanesl cllt ve zllhrevl 
hastaiJklarJ sab1k heklmi 

Caj'aloglunda, Kapahfmn karflSlnda 
No. 30 Telefon 1 21614. 

- Herjflin saat 10-13 vel6 - 18 kadw 

- - ·- -
Salllb "" scwnuiiii1TV1: Yun~ Nadi 
Umumt nqrt11tm flfaro e<!Ml Yazt ltlen 

Mildllrll: Hikmet MiinU VIgen 

1 - Orman Koruma Gene] Komutanhgmm !stanbulda Talimgah erat 
ihtiyacJ h;in ild Y.iiz elli bin kilo ekmekle elli bes bin kilo S1 jhreti kapah 
zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 sah giinii ekmegin saat 11 de, etin 
saat 14 te Ankarada Yeni~ehirde Orman Koruma Gene) Komutanhg1 bi
nasmda Satmalma Komisyonunda yapJia~akttr. 

2 - Ekmegin muhammen be&li 23850 ve ctin 17600 lirndir. 
3 - Ekmegin muvakkat teminah 1788 lira 75 kuru~. etin 1420 lirad1r. 
4 - $artnameleri hergiin paras1z olarak !stanbul ve Ankara Komis-

yonlarmda goriilebilir. !steklilerin muvakkat teminat ve kanun! vesikalarile 
birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilan 
olunur. ( 4152 ) 

SON Pi=;iMANLIK PARA ETMEZ I 
Sandalya almadan bir defa 

KARTAL 
Sandalyalartnl gOriiniiz' 

Toptan ve perakende umumi sah~ yeri: 

Mahmudpa,a BUyUK Ytldtz han 

HR$RRRT 
5Lhhalinizi 
fp/Jditl edi!JOT 

J/11-;?.,y 2\ 

OtiL/1/l/ 
' 

ile iildiiriiniiz 


