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11 Hag at sahasz, 
hakkznda bir izah 

Ankara, 25 haziran 
('E)) ir istila aleti gibi goriinen miiphem 
(g hayat sahaSJ tabiri, diinyanm Al-

manya ile ltalyadan gayri biitiin 
memleket ve milletlerince en 1iddetli iti
razlara ugram1~ ve bu iddiay1 gittik~e ~id
detlenen umumi bir mukavemet kar,,Iami§ 
oldugundan Almanya nihayet bu tabirle 
kasdettigi manay1 izaha liizum gormii~tiir. 
Alman Hariciyesinin resrni orgam olan 
Diplomatische und politischc Korrcspon
denz gazetesi mahsus surette nelrettigi bir 
makaJe i)e (hayat sahaSJ) Din (iy)e iirkiile
cek ve korkulacak hi~bir tarafi olmadigmi 
anlatmaga c;ah§IYOr. 

Cazeteye gore bu hayat sahaSI siyasi 
degil, ekonomik bir mahiyeti haizdir. 0 
ancak diger devletlerin miimanaat ve teh
didile kar§Ila!hgi zaman siyasi olur. Hay at 
sahaSI «oyle bir havzad1r ki bir millet, 
kendi halkmm serbest inkilaf1 ve milli var
],gmm muhafazaSI ic;in oradan daima mii§
kiilsiiz, manisiz istifade edebilsin.» hte 
hayat sahasmm tarifi, ki §U izahlarla takib 
edilivor: 

<<ingiltere gibi baz1 memleketler hayati 
ihllyaclanm geni§ bir imparatorlukta bulu
yorlar. lngiltere ic;in hayati clan nokta, bu 
imparatorlugun her noktasma gidip geie
bilmek ic;in deniz miinakaleleridir. Miis
temlekelere malik olm1yan Almanya bun
larm muadilini (succedane) ~arki Av
rupa memleketlerinde bulabilir, elverir 
ki kendi istihsalatmi bunlarla serbest
c;e miibadele edebilsin. Bu miibadele
ler haricm miidahalesile kan§IInldi
gi zaman «Aimanya boyle bir hare
keti di.i§manca niyetlerin neticesi olarak te
lakk, etmege mecburdur, nitekim lngiltere 
kendi hayati miinasebet yollannda tehdid 
edildigi zaman ayni 1eyi yapar. Hayati sa
ha ile bu sahamn mi.idafaaSI meselesi as
lmda hie; arazi me.elesi olmadigi halde 
ancak taoavvur ve tasmime miistenid bir 
tehdid kar!ISmda boyle bir mahiyet Ikti
.. h edebilir.» 

Ortada boyle bir tehdid bulunmad1k~ 
meselenin siyasi mahiyeti tamamen kay
bolur. Ren nehri munsaplan Almanyanm 
hayati sahasml te§kil ettigi hal de hic;bir za
man Almanya ic;in bir mesele te§ikl et
memi~tir. Zira Almanya Holanda ile da
ima c;ok iyi mi.inasebetler idame edegel
mi§tir. Alman Danzig'i ic;in de vaziyet 
aynen boyle olabilir: 

«Polonyanm bu 1ehir iizerinde arazi 
miiddeiyatmda bulunmasi, Almanyamn 
Roterdam iizerinde hak dava etmesi ka
dar esasSizdiT. lngiltere nasii kendi hayat 
sahasma dahil !rlandayi, haSim kabul e
demezse, hpk1 bunun gibi Almanya da 
kendisine haSirn bir Bohemyay1 kabul ede
memi§tir. Zaten Almanyanm cografi sa
hasma dahil olan Bohemyanm Alman si
yasi hanasma ithali, esasen aSII hayat sa
ha•ile alakah bir mesele degildir.» 

Hayati saha nazariyesinin ne kadar ag
dah ve muglak bir§ey oldugunu yukanki 
ifadelerin kar"Ikhgmda pek iyi gori.iyo
ruz. Almanyamn civanndaki memleketler 
her,eyden once Almanyanm kendisi ic;in 
husumet ttlakki edebilece~i vaziyetlerde 
bulunmamahdirlar. Sonra da Almanyamn 
muhtac oldugu Iicari mi.ibadele i,lerinde 
de Almanyanm ho§una gitmiyecek hare
ketlerde bulunmaktan tevakki etmeli, ez
ciimle bu yolda tam bir teslimiyetle Al
manyanm istedigi tarz ve §Okilleri kabul ey
lemelidirler. Y oba gene Almanyaya hu
sumet gostermi§ say1hrlar, ve binaenaleyh 
onun siyasi ve askeri tehdid ve taarruzunu 
hak etmi1 olurlar. 

Bu izahlar birtak1m ,arki Avrupa mem
l>ketlerinin Alman ekonomisi inhisarma 
lmmeleri mecburiyetini ifade ediyor. Cer
~i makalenin sonlarma dogru Alman iddi
asiOIO inhiMr manasm1 ifade etmedigi an
lahlmak isteniliyorsa da orada da kafi YU

zuh ve <era hat voktur. Deniliyor ki: 
«- M iijlcreh bir hayal saha11 biitiin 

alcikadarlann digcrlcrinc aid ihtiqac/ara 
YUNUS NADI 

f ArkaSl Sa. 3 siitun 4 tel 

Bugun 
7 inci sahifemizde 

$ark Majino hattl 
Tiirk- Franszz anla§masz 
bu §ekilde tavsif ediligor 

Havada 4000 kilometrelik bir seyahat 

Tiirkku§U filosu yurd 
turnesini ikmal etti 

Ankaraya dondiiler ve 
tarafmdan istikbal edildiler 

Tayyarecilerimiz diin 
bizzat Ba.vekilimiz 

Tiirkku$U filosunun memleket . turnesinden bir inhba: Ba~ogretmen Sabiha 
Gok~en, Konyada Vall ve lrumandanla bir arada 

• 

Ankara 25 (a.a,} - Memleket da • ku1u filosu, yaphg1 turnesini biiyi.ik bir 
hilinde 4000 kilometrelik bir turneye ~~- muvaffakiyetle ikmal ederek bu sabah 
kan on bir tayyareden mi.irekkeb Ti.irk- (Arkas•. Sa. 9 siitun 4 tc] 

Pari• Biiyiik Elfimi:z; Suad Davaz, Tiirk. FranSlz aniC!fma••m imzalayor 
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Cemil Mardam, Suriye 
petrollerini feda ehni§ 

Londra 25 (a.a.) - Ti.irk - Fran31Z nizde bir Maginot hatll vi."'-:de getiril- bu garbi mmtakas1 radikal sosyalist fe-
Bir italyan gazetesinin ortaya attag1 
iizerine eski Suriye Ba,vekilinin evi 

bu iddia 
ta~land1 

itilafi hakkmda tefsirelrde bulunan Daily mi1 oldugunu yazmaktadiT. derasyonunun ziyafetinde bir nutuk irad 
Express gazetesi, bu itilafla 1arki Akde- Arcachon 25 (a.a.) - Bone, cenu- [ArkaSI Sa. 3 siitun 3 del 
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Satie meselesi 
Hamdi Emin <;ap da 
bugiin sorguya ~ekiliyor 
Y olsuzluk iddias1 hakkmda malumatlarma miira
caat edilecek ~ahidlerin miktar1 otuzdan fazlad1r 

Fmd1khdaki Satie binasmm sat1~1 i~in -
deki yolsuzluktan dolay1 tevkif o2ilen 
Denizbankm sab1k Umum mi.iduru Yu
suf Ziya Oni1. Umum mi.idi.ir mua,'ini 
Tahir Kevkeb, hukuk mi.iwviri l,mai! isa 
Cani§, umumi katib Sadun Calib Savc1, 
yap1 ve binalar servisi §efi mi.ihendis Ne,et 
KaSimgil, J erans §irketi mi.idi.iri.i Meteos 
T erne!, Reassi.irans ikinci mi.idi.iri.i 1\~ a~;k 
Ke>keb ve Reassi.irans avukah Allf 0-
diil haklarmdaki tahkikat devam ediyor. 

T ahkikat evrab, daha §imdiden i.i~ 
biiyiik dosya haline gelmi1tir. Mevkuflar
dan bir kiSmmm aYukatlan vaSitasile yap
tiklan tahliye talebleri bugiin tetkik ed;Je
rek bu hususta bir karar verilecektir Mev-

(Arkast Sa. 3 siitun 5 tel Avukat Atif Odiil 
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M1s1r Hariciye Nazirinin 
Tiirkiye seyahati 

Kahire siyasi mahfilleri, 
biiyiik 

Abdiilfettah Pa.anm 

• 
ziyaretine ehemmiyet vermektedir 

MlSlr Hariciye Nazm Abdiilfettah Yabya Pa$anm memleketimizi 
ziyarethulen bir hatua: NflZir Uludagda otel oniinde 

. (l' a:ma l nci aahifemi:r.de) 

Biiyiik Erkan1har-

biye Reisimiz 

Mare~al, Trakyadaki 
ktt'alari tefti~ etti 

Beyrut 21 (Hu- ~ 
susi) - Ciinler ge- 1 
cip gidiyor; Suri- t 
ye ve Liibnan i~
lerinin ne 1ekil a
lacaib bir tiirli.i an
aa§IlamiYor. Her ne
kadar Liibnanm ne 
tekil alacagi malum 

Tekirdag 25 (a:a.)- Trakyada tet- ise de Suriyede he- · 
kiklerde bulunan Mare1al F evzi Cakmak niiz F ranSIZ!arla Su
refakatlerinde Orgeneral F ahredtlin AI- riyeliler tam bir ihti
tay, Korgeneral Salih Omurtak ve dig~r laf halinde bulun
zevat oldugu hal de di.in saat II .30 da maktadirlar. $amda 
Tekirdagma gelmi§ler, Muradh yolu ii- hi.ikiimet buhram de- -
zerinde asker, halk ve mekt•hliler tara- k vam etme te oldugu 

[ Arkas1 Sa. 9 siitun 5 tel 
,,,,,,,,,, .•.••.••.••..........•............................ gibi bir taraftan kral-

Rumen Ajansmm 
bir tekzibi 

hk tesisi ve diger ta
raftan da filan veya 
falanm kral olacag1 
hakkmdaki §ayialar 

Biikre~ 25 (a.a.} - Ra£lor AjanSI ve dedikodul•r de-
bildiriyor: tam ediyor. Dediko-

Gafenko'nun Ankara ve Atina ziya • du bu ya, hatta ara
retleri esnasmda siyasi ve askeri yeni an- da eski Halife Ab-
la~malar akdedildigi hakkmdaki 1ayialar di.ilmecidi!l ismi bile ~amda Vatani partisinin. merkezi 
aSIISizdiT. Bu ziyaretlerin hedef ve neti- dola§maktadlf~ Bu ismi ortaya alan Pa- go etrafmdaki 1ayialara kar!l oldugu gi
celeri matbuata verilen beyanat ve teb - risli Action Fran~aise gazetesidir. Ancak, bi bu !ayialara kar§I da gayet soguk du· 
liglerde la'fih edilmij bulunmaktadlr. Suriyeliler, Arnavudluk krah Ahmed Zo- [Ark"-': sa. 9 siitun 3 tel 
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DUN YAPILAN · MACLAR 

Diin §ehrimi:n:le Ate§spor, Be§ikta§la kar§da§ml§, 3 • 0 magliib olmu§tur. F enerbah!;e de 
Ankarada, Ankaragiiciine 3 • 2 yenilmi§tir. Yukarzki resim Be§ikta§. Ate§spor mal;m· 

da Be§ikta§ muhacimlerini Ate§Spor kalesi onlerinde gostermektedir. Diinkii ma~lara 
aid tafsilat 6 nc1 sahifemiz.dediJ: • 
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c $ehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 
• reng1 Taksilerin 

Tarihi roman: 65 

Devri~ Pa~anm, 

istanbuldan 

Yazan: Kadircan Kafh Piyasaya muhtelif renkte 
Sadr1azam Lala Mehmed Pa~ay1 otomobil c1karmamn ne· 
uzakla!ibrmak ic;;in ~evirdigi 

entrikalar neticesiz kalm1yordu 

Haseki sultan efendimiz hiinkan
mtza anlatsa ki bu Dervi~ Pa~a drdiklori 
yaban adamt bir zalim ve haris kisidir; 
sozlerine bunca itibar eylemenin ztyam 
olmak gerektir. 

Mahfiruz haber yolladt: 
- Dervi1 Pa!a zalimi hiinkanmtzt 

efsunlamt§ttr. Su zamanda soylenecek 
sozler kar etmez. Tedbirli davranastz ve 
yapttklann gozden ka~trmtyam.1 

Sun'ullah Efendi Padi1ahla gorii1mek 
niyetinde oldugu halde bu cevabt aldtk
tan sonra vaz ge~ti. Kethiidasma Dervi1 
Pata konagma girip ~tkanlara goz kulak 
olmastnt emretti. 

Lala Mehmed Pa1a arttk kendisini bir 
kukladan farkstz buluyordu. Bir giin Pa
dijaha bu halden 1ikayet etmek, dinlete
mezse «miihrii hiimayun» u vermek ii
zere huzura girdi. Lakin pek keskin, sert 
ve ktSa bir emirle kar1tla!h: 

- Aceme serdar olup gitmen laz1m 
gelmi1tir. 

Avus[Jlrya ile senelerdenberi devam e
den harbler maomda bir taraftan da ke
sik keoik oulh ltonujmalan oluyordu; o 
kadar lti bir anla,manm imza edilmesi 
iimidi iyice artmtfb. Mehmed Pa13 1-
ran iizerine gitmeden once bu i1i bitir
mek iotedigini ooyledi. Lakin bu fikrini 
de kabul ettiremedi; lmgm bir hal de ko
nagma dondii. 

Zengin, kuvvetli ve ~ok tantnm11 olan 
Kurd Beyi Mir Seref'in damadt ola.u 
N asuh Pa1a !ran hududlanm iyi biliyl>r
du. Serdar olarak giderse J&D kaza>.~aca
gma 1iiphe yoktu. Bunun i~in kendisine 
aid tayin karannm geri ahnmasma cant 
stktlmtjh. Padi1ahm Derv'-§ Pata gibi 
kaba, anlaytfSIZ, zalim v~ fitneci bir he
rife bu kadar ktymet 1ormesine de ktzt· 
yor, ba1ma bir be~ gelmeden bu yerler
den ~tktp gitm .. k istiyordu. Sadnazamm 
aldtiit emri i;grenince daha ~ok otktldt ve 
ihtiyar v•zire de actdt. Hemen onun ko
nagtP.o gitti: 

- Devletlilm, !ran iizerine gitmek
ten sakmmtyasm. Ben de gelir, candan 
hizmet eylerim. Orada dahi oyle i.§ler 
goresin, oyle 1anlar kaza'n~smli Nems;
de yapttklann unutula !.. 

Mehmed Pa~a derd yamyordu: 
- Bir taraftan biz Mur vadisinden, 

bir taraftan da Bu~kayi Presburg'tan Vi
yana iizerine yiiriiseydik bu iki ordu Vi
yana oniinde birle,tigi halde Nemse'de 
bize kar,tltk vermeye takat mi kaltrdt ~ 
Korkanm ki timdi Bu~kayi'ye ve on iki 
;enedenberi Osmanh devletine sadakat
lerini kazanmaya ~ah§bgtm Macarlara 
miidara edilmez de bunca ~htmalann 
5emeresi kaybedilir! 

Lala Mehmed Pa1a bir tiirlii iimid
sizlige dii1miiyordu. Paditaha uzun bir 
mektub yazarak fikrini kabul ettirmeye 
~alt~tJ. hi~ bir1ey yapamadt. Ostelik Ma
caristan seferinde ordunun niizul eminli
P;inde ~ok iyi i1ler gormii1 olan Kap!CI· 
ba11 Mustafa Agamn Kastamonu Sancak 
Beyligine tayin edildigini ogrendi. Buna 
da ~ok cant Slktldt. Paditaha tekrar mek· 
tub yazdt: 

«Mustafa Aganin orduda bulunmast 
~ok laztmdtr. Seferde onun yerini tuta· 
cak kimse yoktur. Onu aytrmak benim 
kolumu kanadtml ktrmak demektir.» 

Padi1ah bu kagtdm iizerine §U garih 
sorguyu karaladt: 

«fhsan ettigimiz sancag1 begenmez 
mi?» 

Dervi1 Pa1amn, Lala Mehmed Pa1a· 
y1 fstanbuldan uzakla§brmak, gittigi yer· 
de de hi~bir i1 yapamtyacak hale getir
msk i~in ~evirdigi entrikalar neticesiz 
kalmtyordu. 

Sadnazam, ister istemez, yola ~M.!
mak iizere laztm gelen emirleri verdi. 
Cadtrlar Oskiidara kuruldu; bayraklar 
ve tuglar dikildi. lran iizerine sefer ka
ran boylece ilan edilmi1 oluyordu. 

Ayni giin Canfeda kadm ~oktanberi 
siiren ba§agmma «nefes ettirmek» l~tn 
,Seyh Stvash Abdiilmecide gitmi1ti. Ora
da $eyhiilislam Sun'ullah Efendi ile lcar
~tla~mca hocanm hemen gozleri parla
mt~tt: 

- Seni Allah gondermi4tir. Sultan!· 
mtz i~in diyeceklerim var. Bir araltk ko· 
nagtmtza gelesin. Halilem dahi sana bir· 
hayli hasrettir. 

Canfeda ak§am iizeri saraya dondiigii 
zaman biraz solgundu. Hemen Mahfi
ruzla ba1ba1a kaldt; Sun'ullah Efendiye 
nastl rastladtgmt, onun neler soyledigini 
an lath: 

- Ebiilmeyamin ramazandan sonra 
dahi iki defa eski saraya gitmi§. Biiyiik 
Valide ona «$eyhiilislam bulundugun 
'!iinler bu devlet i~in ne mutlu idi 1 Sen 
ene Miifti :ve Dervi1 ~a~a sadnazam 

olsa ne Celali, ne N emse, ne de fran i!i 
altt ay dayanurdu» demi~. Dervi1 Pa1a 
biiyiik Valideye bayramda bir miicev
qerli altm re~el taktmt yollamt§, Ebiil
meyamin ile de pek dost imi§, stk stl.. 
gorii§iirlermi§1 Bu nice 1eylerdir? .. Der· 
vi§ Pa1a dedikleri bu zalim biiyiik Vali
deyi gene saraya getirtmek mi diler? 
Sun'ullah Efendi «Bundan §iiphe edil
mesin>> diyor. 

Mahfiruz bunlan dikkatle dinlemi§ti. 
Canfeda kadma ve Seyhiilislama hak 
veriyordu. Yenedikli kandan her§ey bek
lenebilirdi. Bu takdirde Mahfiruz ne ola
caktt? Bir kenara alllacak, hi~bir kudreti 
olmakslZin, hapsedilmi1 bir vaziyette ka· 
lacakb. Hatta Padi1ahm bir giin herhan
gi birinin soziine kapthp da, babast gib;, 
kendi oglunu, Sehzade Osmam bogdur· 
mast ihtimalini bile dii1iiniiyordu. He
men Padi1aht gormek istedi. 

- Sultan Bayezid ko1kiinde mii§a· 
vere iizeredir. 

Dediler. Gece arad1g1 zaman, uyudu
gu, ertesi sabah da Cezayirden heniiz 
gelmi1 aslanlan gormek i~in Aslanhane· 
ye gittigi soylendi. En sonra Ktzlaragast 
boynunu biikerek i1in i~yiiziinii a~tga vur
du: 

- Hiinkiinmtza soyledim ki, hase· 
ki sultanm ~ok miihim diyecekleri vardu. 
Sordu ki, neye dairdir? HiinkanmlZin 
hayah hakkmdadu, dedim. Hekimba§i· 
dan daha m1 iyi bilir, dedi. Saltanat ve 
devletinize dahi alakaSI vardtr, dedim. 
Baham gibi kadm soziine uyup tamir O· 

lunmaz hatalar m1 i~lesem ho§tur, dedi. 
Bunlar hep Dervi§ zaliminin efsunlandtr, 
sultamm. Anlatmak i~in davrandtm, lii
ftm agztmda kaldt: Sen dahi bilmezsin; 
sus! Hod kendi akhmla i1 goriiriim, de
y up azarladt. Bugiinlerde bir garib hal 
iizeredir ve pek celallidir. Bir~ey soyle· 
memek ve sabreyleyiip tedbir almak ge
rektir. 

Dervi1 Pa1antn ihanetini elle tutulur, 
goz1e goriiliir bir teki1de Padi~aha giis
termedilt~e hi~ bir~ey yaptlamtyacagtna 
1iiphe hlmamt§tJ. 

Sadnazam o kadar iiziildii ve sarstldt 
ki ii~iincii giin ikindi Divanmda anslZin 
ba1mdan ayagma dogru bir alev dalgaSI 
ge~er gibi oldu; viicud~niin yallst felce 
ugradt, bulundugu yere dii1iip kaldt. Os
kiidara ve lrana degil oda kap!Sma ~tka
bilecek halde degildi. Hekim ~agnldt, 
ayni zamanda Padi1aha haber j!onderil
di. 

Gelen hekimlerin ilaclanndan bir fay· 
da goriilmiiyordu. Sadnazam1 se,·enlerin 
her birinden bir tavsiye geliyordu. Hatu 
sQ.nnak i~in ugnyanlann arastnda Ebiil
meyamin Mustafa Efendi de bulunuyor
du. Konaktan aynhrken Sadrtazamm 
kethiidasl sarho1 Abdiye sokuldu: 

- Rabi Salamon derler bir Porta
kal (I ) he kim vardtr; benzetmek gibi 
olmaya lakin Lokman Hekim misali i
liiclar yapar. Bir de ona bakhrsamz .. 

Ayni giin Sun'ullah Efendi Defterdar 
Baki Pa,ayt ~agtrth: 

- KethiidaSI olan sarho1u ~agtrtmak 
isterdim amma anm akh ba1mda degil. 
Sana diyeyin ve bu strn a~tga vuraym: 
Dervi1 Pa§a ve Ebiilmeyamin dedikleri 
zalimler, hekim namma olan Portakal 
dedikleri dinsiz elile huknaya (2) zehir 
katup oldiirmeye kasdetmi~lerdir. Ket
hiidaSI olan sarho1a ve diger yakonlanna 
haber verin de ol kafiri zinhar ugratma· 
sunlar! 

- Kulunuz dt§andan bir damtm, 
soziime kim itibar eder? 

- Sen haber ver. Onunla 
muharebede bulundun, iyiligin 
farz derecesindedir. Elbet goz 
lasm! 

1anh bir 
istemek 

~ulak o-

Baki Pa1a hemen Sadnazamm kona
gma gitti. Hasta halinde boyle bir haber 
vermenin iyi olmtyacagtnl dii1iinerek bir
§ey soylemedi, lakin hekimi geri ~evirdi. 

Lala Mehmed Pa§a bir iki giin son
ra iyile1ir gibiydi. Fa kat gel en giden ek
sik olmad!Zt i~in dinlenemiyordu; selam
hktan hareme ge~ti. fki ii~ giin de orada 
yath, sonra yeniden fenala§h. 

Dervi1 Pa1a Sadnazamt Padi1aha 
miizevirlemekte devam ediyordu: 

- Hastahk bahanedir. Sefere ~tk· 
mayup harem keyfin siirer. Bilmez ki 
hiinkiirtmtza her§ey ayandtr. 

Padi1ah biisbiitiin kiZdt. Hemen bir 
emir yazdt: 

«Nice bir temaruz edersin 1 $i:iyle ki 
bir giin ~tkmtyasm, hakkmdan geliiriim.>> 

Sadnazam bunlan okudugu zaman 
gozlerini yumdu ve derin derin i~ini ~ek
ti. Cevab gonderdi : 

(I) Porteklzll. 
.(2) Lauman. 

(ArkaSI varl 

ticesi acaba ne olacak? 
E,ki Belediye idaresi, taksi otomobil

lerinin bir renkte boyanmaot esasmt kabul 
ve piyasaya muhtelif renkte taksi c.tcmo
bili ~tkmaStnt menetmi~ti. 

Y eni bir karar iizerine, piyasada muh
telif renkte yeni taksi otomobilleri goriil
mege ba~lanmt§hr. 

Evvelce taksilerin bir renkte olma<t ve 
hatta taksi adedinin tahdidi hakkmda ve
rilen kararm esast 1uydu: 

«Halk daha ziyade yeni otomobile 
ragbet gosteriyor. Bu sebeble yeni otomo

biller birka~ ay fazla i1 yaptyor. Eski) in· 
ce de mii1terisi azahyor. Bunlan taksitle 

olan 1ofor veya mal sahibleri miitebaki 
taksitleri odiyemiyorlar. h mahkemeve in
tikal ediyor. fcra el koyuyor, arabalar 

garaja ~ekiliyor; buna mukabil piyasaya 
yeni otomobiller ~1ktyor. Bir miiddet son· 
ra bunlann sahibleri de ayni vaziyete dii

§iiyorlar. Memleketin paras! Awupaya 
gidip dururken, araba oahibleri borclanl· 
yorlar; garajlar eski otomobillerle dolu

yor. Halbuki taksiler i~in tek boya kabul 
edilse, bunlann adedi de tahdid edilse her 
sene otomobil paraot olarak verilen yiiz 
binlerce liradan miihim bir ktsmt memle· 
htte kalacakttr.» 

Sehrimizde 360 1 ~alt,an, 7 si ~alt~ml· 
yan 367 resmi otomobil, 12 I 0 hu· 
susi otomobil, 14 39 taksi, 813 kam • 

yon ve kamyonet, I 76 otobiis, 390 
motosiklet vardtr. Bunlardan 846 hu.u
si, 1168 taksi, 638 kamyon, 137 otobiis 
faaliyet halindedir. 

MOTEFERRIK 

Beynelmilel Nevyork 
Sergisinde Tiirk giinii 

Beynclmilel Nevyork Sergisinde tern· 
muzun yirmi il~iincil gilnil TUrk gilnii 
olarak aynlmt~br. 0 gUn ve o gece, bil
yiik merasimle tes'id edilecektir. Bu hu· 
susta haZJrlanan parlak program Anka
raya gonderilmi~, hiikilmet9e de tasvib 
olunmu~tur. Bu tezahilrat devam eder
ken bir taraftan da Nevyork radyosu bir 
saat aytrarak Tilrkiye hakkmda ne~ri· 
yat yapacakttr. Ankara radyosu, Ame
rika iizerine' ne~riyat yaparak beynelmi-
1e1 sergideki tezahiirata i~tirak edecek· 
tir. 

Mare§al (;akmak koyii 
Vekiller Heyeti; Ovac1k kazasmm mer 

kczi olan Beled koyii isminin Mare~al 
~akmak olarak degi~tirilmesine karu 
vermi~tir. 

T e§kilab Esasiye Enciimeni 
Reisligi 

Biiyiik Millet Mec!isi Te~kilatt Esasiye 
Enciimeni Reisi Fethi Okyarm Ad!iye 
Vekaletine ge~mesi ilzerine enciimen ri· 
yasetine Kiitahya meb'usu Receb P~ker 
intihab o!unmu~tur. 

F erihot i§letme layihasi 
Sirkeci ile Haydarpa~a arasmda Feri

bot i~letilmesi hakkmdaki kanun ;ayi
hast Biiyilk Millet Mec!isine veriJm;~tir. 
Hiikilmet bu i~ i~in iki bu9uk milyon li· 
ra!tk bir tah<;sat istemektedir. 

P. T. TELEFONDA 

Adliyeye verilen memurlar 
Beyoglu Posta ve Telgraf muhabere 

memuru Hicabi ile Niyazi haklannda 
Milddeiumulik~e yaptlmakta olan tahki
kat intac olunmujtur. Tahkikatm ver· 
digi neticeye gore, bu iki memurun tel
graf miisveddeleri iizerindeki liizumsuz 
ke!imeleri 91karmak ve makbuzlarda da 
baz1 tahrifat yapmak suretile ihtilasta bu 
lunduklan iddia ediliyor. tl'~ ~uvah dol· 
duran tahkikat dosyas1 ve evrak1 miis
bite birinci sorgu hakimligine veriimi§
tir. -. .. ,_, 

Adliyeye verilen h1r11z 
Avram admda sabtka!t bir yankesic1, 

diin sabah $arkoye gitmek iizere Tay
yar vapurunda bulunan Kas1mm ktzl Na 
zirenin e§yalan iizerinde duran para 
~antastm ~ahp ka~arken yakalanmt§hr. 
Birinci Asliye Ceza mahkemesinde va
ki olan duru~masmda Avramm yankesi
cilik ve esrar ka~ak~thgt gibi miiteaddid 
su~lardan hapis ve para cezasma mah
kilm oldugu anla§tldtgmdan sabtkaltntn 
bu cezalarmt 9ekip ~ekmedigi hakkmda 
alakadarlardan malilmat ahnmasma ve 
muhakemesinin mevkufen goriilmesine 
karar verilmi§tir. __ ... , ....... _ 

Bursada biiyiik hir postane 
yapdacak 

Bursa (Hususi) - Nafta Vekaleti 
Bursada muazzam ve modern bir Posta, 
T elgraf binast yapttrmak iizere 70,000 
liraltk tahsisat kabul etmit ve havalesini 
gondermi~tir. Y eni Postane binasmm ya
ptlacaii;t yerler tespit edilmektedir. Tes
piti miiteaktb derha! in,'"ta batlanacak
ttr, 

Doiru degil mi? 
Karars1zbk ve 

tereddiid 
Ogrenildigine gore, Zonguldak 

komiir havzasmdan son zamanlar
da beklenen randtman almamtyor. 
Mevsimin yaz ve Karadenizin sakin 
olmastna ragmen, komiir doldur· 
mak i~in 54 giin nobet bekliyen va
purlar var ... fstihsal az, tahmil, 
tahliye hal a yolunda degil... Bu 
vaziyetin devam edip gelmesine se· 
beb olan §ey, liizumlu goriilen te<i
satm heniiz yaptlmamaSI, tehir ve 
talik edilmesidir. 

Maden ocaklarmm bir ktSmmda 
elektrik tesisah vardtr. fstihsal leva· 
ztmt, kullamlan alat ve edevat pek 
iptidaidir. 

Bu vaziyetin oniine gec;mek, is
tihsali arllrmak i~in, i1i bir elden 
idare etmeli, bilhassa Kozludan 
Zonguldaga kadar havai hat yaptl- ~ 
mah, liman i1i bir an evvel halledil-l 
melidir. 

Bu tesisat yapt!dtktan oonra ko
miiriin maliyet fiatt ucuzhyaca~t gi
bi, istihsal ~ogalacak, fazla ihracat 
temin olunacaktiT. Halbuki, ,imdi 
yalntz Eregli FranStz 1irketine, ala· 
cagma mukabil ki:imiir verilmekte, 
hi~bir ihrac iti yaptlamamaktadtr. 

Memlekete milyonlar kazandtra• 
cak olan bir i1 iizerinde tereddiidii 
ve kararstzltgt miisamaha ile karw I 
lamamahdtr, diyoruz; ~ 

Dogru degil mi? 

S1caklar 
Diin hararet derecesi, 
30 santigrada yiikseldi 

Haziran ay1 i~inde 1ehrimizin havu1 
~k degi§iklikler yapmtt ve diger senele
re nazaran olduk~a yagt§h giinler olmu1· 
tur. 

Bilhaosa evvelki giin Okmeydanmdan 
Sitli istikametlerine dogru ortahgt kesif 
bulutlar kaplamlf, ilk nazarda bu hava 
hadisesi merak uyandtrarak oildon veya 
hortum zannedilmi1se de bi1ahare her iki
•inin de o1madtgt an1attlmt ttr. 

Son giinlere kadar devam eden serin· 
lik, diin birdenbire zail olmu1tur. Bulun· 
dugumuz mevsim i~inde her nekadar da
ha steak giinler ge~mi1 ise de hararet de
recesinin otuza kadar ~tkmtl olma't itiba
rile diin de en steak giinlerden biri olarak 
saytlabilir. 

Hava raporu 
Yetilkoy Meteoroloji istasyonunun 

kaydeyledigine gore diin hava; yurdun 
Karadenizin 1ark kiSmile dogu Anadolu • 
nun 1imal k!Sunlarmda ~ok bulctlu ve 
mevzii yagt§lt; Trakya, Kocaeli ve orta 
Anadolu bolgelerinde bulutlu, diger bol
gelerde umumiyetle a~tk ge~mit. riizgar
lar cenub dogusu bolgeoinde timalden, 
diger bolgelerde umumiyetle cenub !sti • 
kametinden orta kuvvette esmi1tir. 

fstanbulda hava, a~tk ge~mi)tir. Riiz • 
gar cenubu 1arkiden saniyede I -3 m·tre 
htzla esmi§tir. Stcakhk en yiiksek 30, en 
dii1iik 15,8 santigrad olarak kayd,dii -
mi~tir. 

SEHIR ISLERI 
Bugiinkii toplanb 

Bugiin, Belediye isti§are heyeti aza
larile ekmek~ilerin giinderecekleri mu· 
rahhaslar, top1antt yaparak ekmek ima
liye ilcretinin arttmlmast hakkmdaki 
talebleri tetkik edeceklerdir. Ekmck~i
ler, imaliye iicreti olarak tayin edilen pa
rayl az bulmakta, isti1are heyeti ise bu 
hususta verdigi kararda tsrar etmekte
dir. 

Tarihi eserler 
$ehir dahilindeki tarihl su kemerlcri

le duvar ve mahzenlerin vaziyetleri tet
kik edilecektir. Bunlardan muhafazast 
miinasib goriilenler korunacak, tarihi bir 
ktymeti o!mtyanlar ise ytkllacakttr. -··· .. Mudanya iakelesi yeniden 

yap1hyor 
Bursa (Hususi) - Mudanya iskele· 

sinin yeniden yaptlmast i~in 280 bin li • 
raltk bir tahsisat kabul olunmuttur. Y eni 
Mudanya iskelesinin in1as1 temmuLUD bi
rinci giinii miinakaoaya konacakttr. Y eni 
iskelenin projeoi yaptlmt!ltr. Buna naza
ran iskelenin geni1ligi 8 I metre olacak, 
Mudanya • Bursa derniryolundan bir hat 
bu iskelenin iki tarafma temdid edilerek 
vapurlardan ~tkacak yiikler dogruca va
gonlara konacakttr. lskelenin orta yeri
ne birinci, ikinci stntf yolculara mahsus 
bekleme salonlan yaptlacak ve iskelenin 
ii~ taraftna ii~ biiyiik vapur yana1abile -
cektir. Ayni zamanda bir ucu kmk ola
rak yaptlacagmdan poyraza kar11 a~tk 
bulunan Mudanya iskelesi bir liman ha· 
line de sokulmu1 olacakllr, 

K1zday haftast 

Haytr miiessesemizin 
her zaman yapb~ biz
metier tebariiz ettirilecek 

Temmuzun birinden itibaren Ktztlay 
haftaSI ba,hyacakttT. Bu hususta yurdun 
her tarafmda oldugu gibi, 1ehrimizdt de 
yaptlacak olan tezahiirata aid program 
hamlanmt§!tr. Bu en biiyiik ve en eski 
haytT miiessesesinin harbde ve sulhta yap· 
ttgt hizmetler, oeylab, yangm, zelzele, ,.[. 
gm hastaltk ve kttltk gibi her tiirlii fela • 
ketlerde gosterdigi biiyiik fedakiirltk ve 
yardtmlar, halka anlattlacakttr. 

Sehrin her tarafma dagtttlmak iizere 
K1Z1laytn yardtm 1ekillerini gosteren renk· 
li afi,ler basttnlmt§ttT. Bu afi~ler §imdiden 
muhtelif yerlere astlmaktadtr. K•ztlay 
haftaSI devam ettigi miiddet~e amator 
temsil heyetleri tarafmdan KtZtlaym yar
dtmlannt tebariiz ettiren temoiller verile
cektir. 

-5ehrin tanmml§ ticarethaneleri, bu 
hafta zarfmda vitrinlerini K1Z1laya tahsis 
eylemegi kabul etmi1lerdir. Ankara Rad
yosu da devamh §ekilde netriyat yapa • 
cakttT. 

Tiirkiye ve siyasi vaziyet 
te iyaset aleminin ~·lkanmakta ol
;;;;;;}J dugu biiyiik hareket ve hadisele

rin en yenisi Tiirktye ilc F ransa 
arasmda Akdeniz havzasma dair Pariste 
imzalanan beyannamedir. Bu b~yanname 
maytSta lngiltere ile Tiirkiye arasmda 
akdedilen beyannamenin aynidir. F akat 
ayni olmakla beraber bu beyannameler 
hukukan ii~ devleti baglayan bir kiil ol
maytp iki1er tarafltdtT. Siiphesiz ftlen bir 
kiil te~kil edecektir. Ciinkii fngiltere ile 
Fransa birbirine gerek Avrupa toprakla

rmda, gerek Akdenizde yardtm taahhii
dile bagh olduklan gibi Tiirkiye dahi 
bunlardan her birile baglanmtt!tr. 

Binaenaleyh Akdenizde ve mesela A
nadolu sahillerinde sonu harbe miincer o· 
lacak bir tecaviize maruz kaldtgt takdirde 
hem fngiltere, hem de Fransa kendisine 

ellerinden gelebilecek biitiin yardtm ve 
muzahereti gosterecekleri gibi lngiltere 
dahi boyle bir halde mesela Siiven kana· 
h, yahud Cebeliittank ve Malta miistah
kem mevkileri, yahud F ransanm kendi 
mandast altmdaki Suriye ve Liibnan ya

hud himayesi altmdaki T unus Beyligi ve 
Cezayir miistemlekesi, yahud Nis, Mar • 
silya ve T ulonun bulundugu cenubi Fran· 

MALIYEDE sa sahilleri ftalyanm denizden ve kara _ 
dan ve ha vadan hiicumlanna ugraytp da 

Y eni yapbrdan hinalar fngiltere, yahud Fransa ile harbe girdigi 
Birbirine iirnek olarak yap1lan Ma- takdirde bunlardan her birine Tiirktye e

llye binalarmm saylSI gittik~e ~ogaimak linden gelen biitiin yardtmt yapacakttr. 
tadtr. Tiirk • lngiliz anla,mast gibt Frans1z -

Evvela Samatyada, sonra Sirkecide Ho TUrk anlatmast da biitiin Akdeni>-e ~·
capa~ada yaptlan Maliye Tahsil $ubele- mildir. Yukanda kaydedildigi ve~hile 
ri binalanm miiteaktb il~iincil olarak Ka- Siiveyt kanalt ve Cebeliittank bog" azl bu 
dtki:iy Maliye binasmm in§aatt ikm3! e-
dilmittir. Binanm kil§ad merasiml bir anlatmalann tatbik oahasma dahil oldugu 
ka~ giine kadar yaptlacakttr. gibt §iiphesiz Akdenizin kolu ve miitem • 

Bundan ba§ka dordiincil binanm eski mimi bulunan <;:anakkale ve lstanbul Bo
$i§hane karakolu arsasmda in§asma bat gazlanna da tamildir. Bu cihet iht:mal te· 
lanmt§, fakat i§, §ehir pJamna uygun ol· caviiziin manaStnt ve mahiyetini ve bag • 
mad1g1 iddiasi!e bir miiddet durdurul· lanmanm miiddetini ve ii~ tarafm birbiri· 
mu§tU. ne yapacaklan yardtmlarm derecesini ve 

Beyog1u Belediyesinde !mar mildiiril teferruattm tayin ve tespit edecek kat'i it· 
HiisnU, defterdar $evket ve diger bazl tifak muahedelerinde tasrih edileceY.tir. 
mUhenclislerin i§tiraklerile yaptlan bir lspanyadaki dahili harb esnastnda Ak· 
toplanhda bu binanm vaziyeti tetkik e- 1 
dilmi~ ve binaya §ehir plamna uygun bit• denizin her tarafmda peyda olan m~.;hu 
istikamet veri!mesi kararl&§hnlmt&ttr. tahtelbahirlerin faaliyetine kar11 Nyon'da 
Fatihte bir Maliye binasmm in~asma ba§ akdolunan anla1maya bir Akdeniz devle· 
lanmt~, Veznecilerde yapttnlacak diger ti stfatile Mtm dahi i1tirak etmitti. Ak· 
'bir bina da eksiltmeye konulmu~tur. denize dair timdilik iki1er tarafh olarak 

DENIZ ISLERI fngiltere, Tiirkiye ve Fransaya ve bir ta· 

Bogazda ~arptfma raflt teminat itibarile Yunanistana .,.mil 
olan yeni Akdeniz anla ma 1nda M1~1nn 

Pazar ge.celi. saat 2,23 te. Bogazd3n da tiiphesiz yeri vardtr. Bahusus harbe 
Karadenize ~1kan Amerikan bandtra!t 
bir §ileb Umuryerinde Karadenizdcn ·~~eb o.~abilecek ba,hca oaha yani Binga· 
gelen $ile Jimamna bagh bir yelkenliye Zttle Suven ka~alt aras1; ~ISITID canala· 
~arparak omurgas1ndan yaralamljhr. cak ktsmtnl te§kt! etmektedtT. Mtmm fn· 
Nilfus~a zayiat olmamt§hr. Hadise hek-1 giltere ile askeri ittifakt bulul)ll1aSt hase • 
kmda Liman dairesi tahkikat yapmak- bile Tiirkiye ile fngiltere arasmda akdo· 
tadtr. lunan anla§maya tabiatile bu devlet de ····-Eski Arnavudluk Ba§vekili 

Evvelki gUn jehrimize gelen Arna
vudluk Ba§vekili Ko~o Kotta, Perapalasa 
giderek Kral Zogo ile uzun miiddet gii
rii§mil~tiir. Dilnkil gazetelerden biri Kral 
Zogo'nun bu giiriitmeden sonra evvelki 
ak§amki ekspresle Avrupaya harekct et· 
tigini haber vermi1 ise de, bu, dogru de
gildir. Kral Zogo'nun Avrupa seyahati
ne ne zaman ~tkacall! henilz belli de· 
gildir. -···· Ama hir 'kadtn az daha 

yan1yordul 
Kumkaptda Comerdler ~tkmazmda o· 

turan yetmi§ be§ ya~lannda iki gozii a
rna Sabriye isminde bir kadm evvelki 
ak1am bir mangal yakarak yatagmm 
yanma a1rnt§hr. Geceyans1 Sl~rayan bir 
k1V1lctm yorgam yakm~. ate1 kadmm vii 
cudiine de sirayet etmittir. Sabriye bu 
vaziyet kar§tsmda feryada ba§lam1~ ve 
etraftan yeti§enler kendisini diri diri yan 
mak tehlikesinden kurtarmtjlardtr. Yan
gm si:indiiriilmil§, Sabriyc tcdavi al
ttna altnmtjhr. --· Hi~ yoktan kavga .•• 

Sirkecide Gazianteb otelinde otut an 
Karaka§ ile arkadajl Muhib Er
kalem, Hiidavendigar caddesinden ge
~en Cemale hi~ yoktan hakaret etmi§ler; 
bununla da iktifa etmiyerek onu dovme
ye ba§lamt§lardtr. Bu esnada Cemali ite
rek 45 numarah berber Mahmudun dilk
kanmm cammt da ktrmt~!ardtr. Su<;1ular 
yakalanarak tahkikata ba§lanmt§hr. -···-Hilekar sabc1 

Eyiibde Kemaliyeli Mehmed oglu Ali 
Rtza Eyilb pazannda domates satmakta 
iken elindeki terazinin alt ktsmma bir 
demir par~as1 ilave etmek suretile sa
Il! yapmakta iken su~ iistilnde yakalan
ml§llr. -···-Dudagtndan yaraland1 

Lalelide yeni yaptlan Eminin aparl!
manmda ~ah§an Muhib bir bu~uk nlet
relik bir duvardan diiterek dudagmdan 
yaraland1gmdan Cerrahpa§a hastancslne 
kaldtnlmt~llr. -···-Bogulurken kurtar1ld1 

Silivrikaptda oturan C!mer, Narltkapl· 
da denize girmi§, yilzmek bilmediginden 
bogulmak ilzere iken etraftan goriilerek 
kurtanlmt§llr. C!mer tedavi edilmek ii
zere Cerrahpaja hastanesine giitiiriil
mii§tiir, 

dahil olmu§tur. F akat MISmn kendi ba§l• 
na anla§ma akdeylemesi ihtimali de var· 
dtT. Belki Mtstr Tiirkiyeden ba1ka Yun•· 
nistan ve Rumanya ile de miistakillen an· 

la§malar yapacakhr. Bu i1ler misafirimi: 
olup 1imdi Rumanyay1 ve Yunauistam zi· 
yaret etmek iizere bulunan MtStt Harici· 

ye Nazmnm Kahireye avdetinden sonra 
belli olacakttr. 

fngiliz • Tiirk anla,mast gibi bunun bir 
akidi ba,ka olmaktan ba,ka farkt bulunml· 
yan ve bir kopyasJ olan Tiirk • F ran!IZ 
anla§mastntn Balkan Antantile bir miina· 
sebeti olmaytp her biri miistakil ve ayn 
anla,malardtT. Tiirkiyenin garb! Avrup• 

devletlerile yap!tgt anlatmalar Balkan mi· 
sakt azalanmn ne hukukunu, ne de veea· 
ibini degi§tirmemektedir. Bu misak Bal
kan cihetinden Tiirkiyenin emniyeti i~in 
ayn bir zaman ve sed teskil etmektedir. 

Muharrem Feyz.i TOGAY 

Halkr heyecana veren Bulgar -Bir kahveci yabanc1 devlet 
lehine propaganda yapmak 

su~ile tevkif edildi 

Eyiibde kahvecilik yapan Tana• ismin· 
de bir Bulgar; halkt heyecana verecek 
uydurma haberler ortaya atmak ve bir 

yabanct devlet lehine propaganda yap ' 
mak su~ile yakalanarak adliyeye veri! • 

mi1tir. Tana11n birinci sorgu hakimligince 
sorgusu yaptlm11 ve tevkifine karar veri· 
lerek Tevkifhaneve Ronderilmistir. 

Motosikletle giclerken •• • 
Kastmpa§ada oturan komisyoncu Arif 

oglu Hilseyin, 317 numarah motosikJel· 
le ki:ipriiden ge~erken ~ofor Stlkl o~lO 
$iikriiniln kullandtj{t 2292 numarah tnl<· 
sinin sadmesinc maruz kalm1~, sag bS' 

cagmdan yaralanmt§ttr. Yarah tedev; Bl' 
tma ahnarak su~lu §Ofiir yakalanrnt ur· 

Cumh&Jriyet.,. 
Niisbas1 5 kurustur 

Abone seraiti lr'!'!riYe 
. I I~ID 

Senelik 
Alb ayhk 
o~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

Harle 
i~in 

2700 f(l 

1450 • 
800 • 
YoktUf 
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Almanyada endi§e 
ingiltere, Fransa ve Bel~ika erkamharbiyeleri 
arasmda gorii~meler yapdmas1 hakkmdaki talebler, 

Berlinde endi,e ve ho,nudsuzluk uyand~rd1 

Berlin 25 {a.a.) - Bel,.ika, Fransa istedigini kaydeylemektedir. 
ve 1ngiltere erkamharbiyeleri nrasmda Bu gazete, hiiyiik devletler taraf1ndan 
goriijmeler yapllrnaSI hakkmda Bel~ika a- Bel~ika hududlannm masuniyeti garanti 
yanmdan birinin bir takrir vermesi ve edilmi1 oldugundan «Bel~ika mil!etinin 
Bel~ikada bu hususta baz1 temayiiller be- bilaistisna biitiin kom!ulannm Bel~ikamn 
];rmesi siyasi Alman mahfillerinde endi1e ne siyasi, ne de askeri mahiyette bir taah
ve ho,nudsuzluk uyand~rmli!Ir. hiid altma girmek istemediginden emin oi-

«Diplomatische Und Politische Kor - malan keyfiyetine biiyiik bir ehemmiyet 
respondenz» gazetesi Bel~ikamn «neticesi atfettigini» sanmakta oldugunu yazmak
vahim olabilecek bir ittifak akdetmek ve- tadir. 
ya tedbirler almak» hakkt da dahil oldu- Gazete !Oyle devam etmektedir: 
gu halde harici siyaset hakkmda her tiirlii «Bel~ika hiikumetinin, bu noktada ha-
kararlar ittihaz etmek hakkma rnalik bu- Sl! olacak bir 1iiphenin memleketin istik -
lundugunu tasdik etmekle beraber «Bel - balr i~in vahim neticeler verebilteegini 
~ika siyasetine yeni bir istikamet vermek miidrik bulundugu anlajlhyor. Bunun i:;in
iizere ittihaz edilecek kararlann Bel~ika dir lei hiikumetin istiklal siyasetine tama
haricinde akisler uyandumaSl zaruri» ol- mile sad1k kalacagma dair beyanah bii -
dugu noktasmda hi~bir 1iiphe buakmamak viik bir memnuniyeti haizdir.» 
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Londrada gene 

bombalar patladt 

Atdan bombalardan 
ii~ ki,i yaraland1 

Londra 25 {a.a.) - Takriben saat 
22 de Piccadilly Circus'de kii .. iik aktiia
lite sinemaSI civannda bir kuyumcu diik • 
kanmm oniinde !iddetli bir infilak vuku 
bulmu§tur. 

Bir ki,inin yaraland1g• soylenmektedir. 
Halk cumartesi ak§amlan bilhassa kala -
bahk olan bu mahalde toplanmtjhr. Polis 
kordonlan te1kil edilmi§tir. 

!tfaiye ve Sihhi imdad arabalari vak'a 
rnahalline gonderilmi,tir. 

Hadi•e naa1l oldu? 
Londra 25 {a.a.) - Piccadilly Cir

tus' de vuku bulan infilak neticesinde ii~ 
ki1inin yaraland•gt ogrenilmi1tir. Bunlar • 
dan biri hastaneye kaldmlmijllr. 

Vak' aya 1ahid olanlardan birinin if a de
sine gore, iki ki1i bir taksi ile gelmi!lerdir. 
Bunlardan biri posta kutusunun i,.ine bir 
~ey atmi§ ve miiteabben her ikisi de kala
bahgm i~inde kaybolmu§lard1r. 

Bir tiitiincii diikkamnm on ktsmi harab 
olmu§tur. Civardaki magazalann l!tkh 
olan levhalan kmlmt!llr. 

Bordo'da bir inlilak oldu 
Bordo 25 {a.a.) - Sehrin tam gobe

ginde bir harda diin ak1am bir infilak vu
kua gelmi1tir. Bar binaSI tamamile harab 
olmujlur. Birisinin yarast agu olmak iizc
re I 0 kadar yarah enkaz altmdan ~lkanl
mljtlr. infilakm sebebleri malum degildir. 
Polis tahkikat yapmaktadu. 

lrlandaldarrn niimayifi 
Londra 25 {a.a.) - 1ki yiiz kadar 

1rlandah bugiin Londra sokaklarmda 
hilhassa diinkii infilaklann vuku buldu • 
gu binalarm oniinde niimayi, yapmt§lar
du. Bunlann ellerinde ta§tdigl levhalar
da «1rlanda hi~bir zarnan hiirriyetsiz ba
rt§a eri,miyecektir.», «Askerlik hizmetini 
kabuldense olmek miireccahhr.» gibi ya
Zllar bulunuyordu. 

Trafalgar Square'de 2000 ki1i topla· 
narak «Crornwell'denberi 1ngiliz lmpa • 
ratorlugunu» takbih eden hatibleri dinle
mi!lerdir. 

Mrsir Hariciye Naziri 
Biikrette 

Biikre~, 25 (a.a.) - M!Slr Hariciye 
Nazm Abdi.ilfettah Yahya Pa~a bugiin 
iigleden sonra buraya gelmi~ ve ak§am 
yemegini Bayan ve Bay Gafenko ile bir
Jikte yemi§tir. Yann Ba§vekil Kalines
co'vu ve mi.iteaktben Krah ziyaret ede
cektir. 

Almanyamn Tokyo ata§esi 
Berlin, 25 (a.a.) - Miralay Wenneker, 

To)<yodaki Alman sefaretinin deniz ata
§eligine tayin edilmi§tir. 
Amerikada Siyonist kongresi 

toplandr 

Amerikada yapdan 

yeni toplar 

24 kilometreye 50 kiloluk 
mermi abhyor 

Va1ington 25 (a.a.) - Harbiye Ne
zareti milli fabrikalarda haliha-znda imal 
edilmekte olan toplar hakkmda baz1 ma
lumat vermektedir. 

Bu malumata nazaran 24 kilometrelik 
bir mesafeye 50 kiloluk mermi alan bu 
toplann ~apt 1 OS milimetre, aguhg1 I 5 
tondur. Lastikli tekerleklere bindi1ilmi! a
lan bu toplar saatte 20 kilometre siir' atle 
hareket etmektedir. 

Diin §imali Karolinde Bragg istihkam
lannda yaptlan tecriibeler esnasmda 24 
kilometrelik bir mesafeye ahlan mcrmile
rin toprakta be1 metre derinliginde delik -
ler a~hg1 goriilmii1tiir. 

T oplan in1a edenler, bunlann dii~ma
nm ihtiyat kuvvetlerini ve nakliye kuvvet
lerini bombardirDan etmek i~in kullana -
caklanm tasrih etmektedirler. 

Kudiiste kanb 
musademeler 

Kudiis 25 (a.a.) - Yahudi ziraat 
bah~elerine girmege muvaffak olan bir ~e
te efradmm on beji, k1taatla yap1lan bir 
musademe neticesinde olmiijliir. 

Telaviv 25 {a.a.) - «Milli askeri ce
miyet» e mensub on iki miifrit yahudi, 
halkt Din ugrunda silaha sanlmaya da
vet ederken yakalanml§lir. 

Bu tethi1 hareketile miicadele etmek 
i~in ~ali§makta olan mutedil mahfiller a
haliyi inz1bata ve dahili ikiligi intac ede -
cek cinai politikadan vazge .. meye davet 
eden bir beyanname nejretmi,lerdir. 

Ticaret V ekaletinde tayinler 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ticaret Ve

kaleti kadrosunda a~tk bulunan 100 li
ra maa~h birinci hukuk mii~avirliginc 
lkttsad Vekiileti 1~ dairesi birinci biilgc 
amiri Dr. Ferid AYJter, 90 lira maash 
dt~ ticaret dairesi reis muavinligine is
tanbul mmtaka ticaret miidiirii Cemal 
Ziya Ardal, 80 lira maa~h i~ ticaret u
mum miidiir muavinligine te~kilatlandJr
ma umum miidiirliigii mii~avirlerindPn 
Salahaddin <;uhruk ve istanbul mmta
ka ticaret miidiirliigiine tzmir ticaret o
dasi ikinci katibi Mehmed Ali Eten !a
yin edilmislerdir. 

V ekalet emrine almdr 
Ankara. 10 (Telefonla) - Mugla Va

ktflar mi.idi.irii Orner Onat giiri.ilen lii
zurna binaen vekalet emrine ahnmt>hr. 

Lehistanda pasif miidafaa 
tedbirleri 

Var~ova, 25 (a.a.) - Pasif mi.idafaa 
tedbirlerinin takviyesine ba§lanmt~br: 
ln1a edilmekte olan her evin, binada 
ikamet edenleri himaye i9in olduk9a sag
lam bir mahzeni bulunacakbr. Bina sa
hibleri bah~e veya avlulan sokaklardan 

Nevyork, 25 (a.a.)- Beyaz kitaba kar- aytran duvarlann bir k1smm1 ytkarak 
§1 Amerikah Sivonistlerin tarzt hareke- gazlann ~1kmasma rni.isaid hava cereyan 
tini tcspit edecek olan 42 nci Siyonist kon I an tesis edeceklerdir. Otomobil ve ara
gresi Amerika Si;~•onist te~kilah §efi Sa- ba kap1Ian kolayhkla siikillebilirler, ka
lomon Golt:uman'm riyasetinde toplan- fes veya camekanlarla mlicehhez bulu
mt~hr. Kongreye 44 devleti temsil eden nacakl!r. Halen mevcud mahzenler en kt 

kadar murahhas i§tirak etmistir. sa zarnanda takviye edilecek ve bPledi-
1"'--'-" sekreteri Morris Margulies'e yelerle nahiyeler umumi meydan ve 

Amerikan kongresinde ittihaz e- bah~elerde kollektif s1gmaklarla siper
tuuecr•K olan kararlar bi.itiin diinya Si- Ier meydana getireceklerdir. 
~ot1istleri tarafmdan takib edilecek si- Sovyet-Cin ticaret muahedesi 

taayyiin etmesi i9in Cenevrede 
<m,~onoo·oK olan diinya Siyonist kongre- Moskova, 25 (a.a.) - Tas ajanst bildi-
n~ b:ldirilecektir. riyor: Sovyetler Birligile <;:in cumhuri-
lspanyava gj,:l.,cek ft,.lvan yeti arasmda 16 haziran 1939 da bir tica· 

(Ba*taraf• 1 inc! sah!fede) 
ederek Moskova ile miizakerelere devam 
edilmekte oldugunu beyan etmi,tir. Mu
maileyh, bu babda sarih ve kat'i ma· 
lumat ve izahat veremiyecegini, ancak 
Fransanm Sovyet Rusya ile yap1lan mii
zahrelerin siir'atle neticelenmesi i~in e
linden geleni yapmakta oldugunu soyle
mi,tir. 

Tiirk - F ranSJz itilafmdan bahseden 
hatib, Tiirk Ba~vekili Refik Saydanun 
«Tiirk - FransJZ birligi diinya sulhu i,in 
bir kazancdm> soziinii tekrar etmi,tir. 

Bone, itilafm kat'i metninin iki hiiku
metin Akdenizde bir harbe ~evkedecek 
herhangi bir taarruz vukuu taktlirinde 
yekdigerine miitekabilen yard1m ve mu
zaherette bulunmak hususunda mutabtk 
kaJma}arml nahk oJacagJnl <oy!emijlir. 
Bu taahhiid, kat'i bir itilafnamede tasrih 
edilecek ve ayni zamanda bu itilafname
nin gayesi, Balkanlarda emniyeti zaman 
altma almak olacaktir. 

Bone, F ransa ile 1ngiltere arasmdaki 
Sib mesai birligini hatulatarak sozlerini 
bitirmi!lir. 

Frans1z gazetelerinin telsirleri 
Paris 25 {a.a.)- Tiirk • Frans1z an

la~malan hakkmda Figaro p,azetesinde 
Dormesson jU satulan yaz1yor: 

«Menfaatlerin tabii temayiillerle bu 
kadar iyi bir tarzda uydugu bir anla!ma 
nadir vaki olacaktu. Anla,ma, Ankara -
Paris ve Londrada nekadar iyi kar!llan· 
mJ!Sa Kahire, Atina ve Biikre!le de o ka
dar iyi kar!Jlanmt!lir. 20 y1ldanberi fev
kalade ileri adamlarla idare edilen, miit
tehid, kuvvetli ve kiyasetli Tiirkiye hem 
kendisi hem de ba,kalan i~in ban! isti
yor. Tiirkiye de bizim gibi her tiirlii ta• 
arruza kar!l koymaya azmetmi! bulun
maktadJT. Buna binaen siyaseti bizimki
ne tam tamma uygundur.» 

Epoque gazetesinde Donadcue yazl
yor: 

<<Almanya, !talya, lngiliz - Tiirk an
lajmalanm takib etmi1 olan T~rk -
Franstz anlajmalanmn akdind~n miite
essir goriiniiyorlar. Bu memleketler, bir
ka~ ay evvel biiyiik iimidler be.•ledikleri 
Tiirkiyenin ban§ cephesin~ iltihak rtmi
yecegini zannediyorlardi. Omid'eri suya 
dii1tii ve Akdenizdeki vaziyet aleyhl.ri
ne ~evrildi. Ni~in hiddet gosterd1klerinin 
izaht kabildir.» 

Republique gazetesinde Bricon yazt· 
yor: 

«Tiirkiye Suriye ile hududunun devij· 
mez mahiyetini tammaktadu ve bu 
memleketin toprak biitiinliigiine riayeti 
kabul eylemi§tir. 

Suriyeyi Tiirk isteklerinin tevlid ettigi 
agiT ihtimallerden kurtaran bu taahhiid 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. 

Ouvre gazetesinde Tabouis yaz1yor: 
«Bogazlarm muhafazaSJm Tiirkiyeye 

iade eden Montro anla1malan gibi bu an
la,malar da gosteriyor ki, ne Fran sa, ne 
de 1ngiltere tatbik1 imkaoSlZ hale gelmi§ 
olan muahedelerin ve yahud idamesi diin
ya banjmi tehlikeye koyabilecek olan 
beynelmilel vaziyetlerin yeniden tetkikin
den imtina etmemektedirler. Y eter ki bir 
1antaj degil, ger~ekten bir tetkik mevzuu 
bahsolsun. Tiirkiye ile olan mukavelele -
rimiz paktm I 9 uncu maddesinin filen ha
kiki bir surette latbib olmujtur. 

Popu/aire ,gazetesinde Brossolette 
FranSlz - Tiirk anlalmalanm «harbe kar
l' diger bir mania» olarak biiyiik bir rnem
nuniyetle kar~1hyor, fakat bunlann kafi 
olmadJgmt ilave ederek 1ngiliz- Franstz
Sovyet anlajmalannm da biran evvel ak
dini istiyor. 

Memlekette sevinc 

Zonguldakta 
Zonguldak 25 {a.a.) - Hataym a

navalana kavusmaSl miijdesini alan Zon
guldakhlar diin biiyiik bir bayr~m •aa -
detinin cojkunlugu i~inde jehri ba jlanba
§a don~tarak kutlulamljlar ve bu miinase
sebetle Biiyiik Millet Meclisinde ge,.en 
miizakeraiJ biiyiik bir alaka ile takib eyle
mi§lerdir. Reisicumhur ve M!lli ,Sef lsmet 
lnoriine bu milli muvaffakivetlen dolay1 
Zonguldak halkmm ebedi mmnet ve §iik
ranlan da telgrafla bildirilmistir. 

Edirnede · 
Edirne 25 {a.a.) - Hataym anayur

da iltihak1 haberi Edirnede biiyiik bir se
vinc uyanduml§lir. Edirneliler bu •evinc
lerini izhar i~in bu ak!am Halke,inde bir 
toplanh yaparak Hataym anayurda ilti
hakml merasimle kutlu!.vacaklard~r. 

<;orumda 
<;orum 25 (a.a.) - Hataym e.navata

na donmesi Corumda ve vilayetin her ta
rafmda biiyiik bir sevinc uyanduml§br. 
Herkesin kolbi biiyiik siyasi zaferi kann
duan Milli .$efimiz Reisicumhur 1smet 
!noniine ve kudretli Basvekile son,uz min
net ve 1iikran hislerile doludur Corumlu
lar Hatay!. karde<lerini candan tebrik 
etmekle en biiviik sev~i talmi$ oluyorlar. ret muahedesi imzalanmt~hr. Miisavilik 

seyyahlari ve miitekabillik esasma mi.istenid olan ~arki Karahisarm plam 
Saint Sebastien, 25 (a.a.) - iki ita!- muahede en 1.iyade mi.isaadeye mazhar 

vapuru 2000 turisti ve askeri ve si-, millet hiikmi.inii ihtiva, ticaret ve seyn- Sarki Karahisar 25 {a.a.) - Sehri • 
he)·Ptleri hamil oldu~u hal de yai<ln- sefain meselelerini tanzim ve <;indeki mizin miistakbel plamm tetkik i9in N af1a 

buraya gelecektir. Sokaklar ~imdidrn SovvPtler Birliiii tiraret miime«iJliginiP Vek;J.ti tarafmdan gonderilen miihen-
donahlrnt§hr J hukuki sta\iisiinii tayin etmektedir, 1 disler tetkiklerini bitire1ek donmiijlerdir. 

~ ..................................................... . 

Baska memleketlerde harem 
1ki bu~uk am evvel meydana getirdigi 

«ham hesab cetvellerile» adm1 biitiin dil
lere bir kelime olarak ge~irrni1 Barreme'e 
atfen bir ~ok memleketlerde milyonlarca 
insanm maijeti esaslanm cetvele§tiren 
prensipler iizerinde biraz daha durmak 
faydalt olur. Bu prensipler anla,,ld!ktan 
scnrad~r ki, maa1 ve iicret baremleri hak
kmda miitalea yiiriitmek daha zevklidir. 

Prensiplerin ba,mda ise baremde {te
adiil) olmamas1, ve hatta {teadiil) ola
madJgJ i~in harem cetvelinin yaptlml~ ol
masJ gelir. 

Bu hareket noktaSl kabul olunduktan 
sonra, biitiin miinaka1alarm mevzuu da 
kendiliginden aydmlanmi§ olur. 

Memur maa1 ve iicretlerinin baremi, 
ifa ettikleri umumi hizmet vazifelerinin 
kar§1hg1 esas tutularak tayin edildigine 
gore evvelemirde bu umumi hizmetlerin 
iyice tayin ve tespiti lazJm gelir. Y ani, 
diger bir ifade ile esas memur degil, umu
mi hizmet ve memuriyet vo onun istilzam 
ettigi 1artlardu. 

Bu da demektir ki; harem in esaSI me
mur ve memuriyet kanunudur. Memur ka
nunu da ifa edilecek umumi hizmetin tayin 
ve tespitile onu ifay1 iizerine alm1~ 1ahsm 
umumi hizmete gore haiz olmaSI laz1m ge
l en vaS!flan ve hukuki hiikiimleri gosterir. 

Su halde, baremin umumi hizmetlerle 
yakmdan alakaSl vard1r ve harem cetveli 
de bu hizmetlerin ifasm1 kar§Ihyacak mile
tar esaslanm tespit eden bir cetvel olur. 

Biitiin memleketlerin memur kanunla -
rmdaki bu esasa gore, baremde teadiil o
lup olamtyacagmt gorrnek i~in umumi 
hizmetler arasmda teadiil aramak zaruri
dir. Halbuki, umumi hizmetlerde ne e
hemmiyeti, ne §iimulii, ne icraSI ve mes'u
liyeti itibarile teadiil aramak imkam yok
tur. Binaenaleyh, mesele o hizmetin ifa
SI olup aralarmda teadiil aramaksllln hiz
metin kar§thgt esasmt bulmak baremde de 
bir esashr. 

Bu noktadan hareket edildikten sonra 
mesele umumi hizmetlerin iyi ifa olunabil
mesini temin edici bir harem cetveli ham
lamaga inhisar eder. Memleketimizde hl
z~rlanan harem, bu gayeye dogru alllmij 
cidden biiyiik ve tebrike lay1k bir ad1m -
du. Barem kanununa giren teadiil kelime
sini de umumi hizmetin ifasm1 kar§daya
cak maijel miktarile o umumi hizmet ara
smda teadiil suretile tefsir ~ok yerindedir. 
Y oksa, ehemiyet ve mes'uliyet~e muhtelif 
bir~ok umumi hizmetler arasmda ve onla
n ifa edenlerin maa1lan arasmda tam bir 
teadiil mevzuubahs olamasa gerektir. 

lddiam1za iyi bir misal ve esas olarak 
BeJ~;ka memur kanununun bareme aid 
(64) iincii maddesini bir kere daha zikir
de fayda vard1r: 

«Maa,Ian tespit eden haremler; t§m 
mahiyeti, i1i gorenin ehliyeti, i1 miiddeti 
ve haiz oldugu mes'uliyetin derecesi hesa
ba kalllarak tayin edilir.» 

Goriiliiyor ki: umumi hizmetin 
mahiyet ve ehemmiyeti birinci de-
recede gelir. 0 umumi hizme-
ti ifa etmek i~in hizmeti gorenin ehli
yeti sabit olmak laz1md!T. Bunlar mevcud 
olduktan sonra o memurun emegini kar-
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§llayacak mai§et baremini tayinde i§in ifa 
miiddeti ve ifa olunurken mevcud mes'u
liyetin derecesi esash roller oynar. Me -
mur kanunlan, bir taraftan umumi hizmet
leri tayin ve tespit ederken diger taraftan 
da memurun ehliyetini ispat edecek vesika 
ve jartlan tayin etmi§tir. Ozrinde hayli 
miinaka!a yiiriitiilen diploma meselesi de 
i1te bir ehliyet meselesile yakmdan alaka
dard~r. 

Bir~ok memur kanunlannda imtihanla
rm esas tutulmaSI diplomaya ehemmiyet 
verilmediginden degildir. Fakat, ~ok 
muhtelif olan umumi hizmetlerin iyi bir 
surette ifaSJ i~in o umumi hizmetin icab 
ettirdii!i husu<i •artlann aranma<mdan ile
ri gelir. Me•ela, bir ikll•ad ve ticaret ve
HI•tinin sirketler servi•ile sigorta servisi, 
ve deniz ticaret ve nakliyah servisinde ayni 
hukuk diplomaS! kafi deP;ildir. 0 diplo
madan ba!ka bu servi<lerin esa<t olan hu
kuki ilimlerden baz1lanm dii!erlerinden 
daha iyi bilmek mevzuubahstir. Onun 
irindir ki, bu •trvi•ltre ~~:irilirk<'n kiminde 
<i!(ortacJhktan. kiminde deniz ticaretinden 
avnca imtihan ~~tedrmek laz1m gelir. 
. Bu imtihanlan gecirerek servise girmis 

katib {redacteur), tekrar terfi imtihanma 
tabi olarak kendi me~lek ve ihllsasmda 
yiibek memur SJmfma ge~tikten sonra 
bdem esasma dayanarak terfi eder. Fa
kat, 0 yere gelinciye kadar, imtihan ge .. ir
meksizin, yani liyakat gosterrneksizin kt
dem, terfie esas olamaz. Bu a§agt Simf
larda imtihanm k1dem terfii miiddeti ~ok 
uzun tutulur. «Miisevvid» denilen aceze 
Slmfmm ise memuriyette yeri yoktur !. .. 
Biitiin bu bakimlardan Biiyiik Millet 
Meclisinde Miistakil grup namma yaptlan 
baz1 teklifleri cidden takdir etmek laz•m
d~r. Zira, Mii<takil grup takrirlerindeki 
gorii1 tarzlannm bu modern esaslara ~ok 
uygun olarak yap,JdJgi anla§JlmaktadiT. 
Devlet hizmetlerinde liyakat ve ehliyet 
esas olduguna gore, bu takrirlerde baz1 
kiSJm yiiksek memurlara siir' a tie inki1af e
debilmeleri haklanmn verilmesi, ve diger 
kii~iik s1mflarda bdemden ziyade ehliyete 
yer verilerek ktdemlrinin uzalllmaSI §UP -
hsiz ~ok yerinde bir dii1iincedir. Buna 
mukabil, teadiil aramak devlet hizmetleri
nin iyi goriilmesini temi:.l edecek modern 
zihniyete o kadar uygun degildir. 

Hasan ,Si.ikrii Adalm telif ettigi «Mo -
dern devlette memur» kitabmdaki beynel
milel memur anketlerine verilen cevab 
kJSmmda gordiigiimiiz imtihan mcburiyet
leri de hep bu umumi hizmetlerin arzettigi 
ba,kahklar, ve hususiyetleri temin i~indir. 
Hatta, bazan diploma oldugu halde dahi 
bir kiSlm imtihanlara tabi tutulmaSI bu 
hususiyetlerin ~oklugundan ileri gelir. SJ
raSl gelmijken de soyliyelim ki. diploma
SIZ olarak bu imtihanlara girip kazanaca
gml zannedenlerin ekseriya yamld1gt mu· 
hakkakllr. Hulasa, memur kanunumuzun 
yanmda incelene incelene ~1kan yeni ha
rem kanununu muhtelif cephelerden ileri 
atilmi§ bir ad1m telakki ederek hiikumeti
mizi tebrik etmek, ve millet vekillerimizin 
bu incelemelerinden ~ok memnun olma k 
laz•md~r. 

Alaeddin CEMIL 

« Hayat sahas1 » hakkmda bir izah 
LBa§makaleden devaml 

riayet ederek biiylelikle umumun menfaat
lerine hadim bir vaziycti farzcttirir. Bu 
hayat sahast haricc kar§l bir kapanmayt i
cab ellirmcz, fakat asia haricin manevra
larilc vc husumctlerilc birle§mege gitmiyen 
bir nevi tesaniidii zaruri kilar. Bundan an
IO§Iltr ki hayati saha nazariyesi kendisindc 
laarruz {ikirleri §iiphesine kar§t garantiyi 
haizdir.» 

Hatta bu son !atminkar izahta verilen 
teminalln talik olundugu ~artlar bile, bu 

1artlarm tayin ve ifadesi Almanyaya aid 
oldugu miiddet~e. tamamen havada kal
dJgt elbette kimsenin dikkatinden ka~amaz. 

Hakikatte Almanyanm daima kar§thk
h olmak laz1m gelen ikhsadi ihtiyaclar ba
kimmdan hayati saha nazariyesine ,arki 

ragmen ortaya bir hayati saha nazariyesi 
~1kanlarak buna adeta istila fikirlerine pi~ 
tarhk yaptmlmaSl, bittabi alakadar mem
leketlerin huzur ve emniyetini tamamen 
selbetmi§ ve pek zaruri olarak mukabil 
miidafaa tedbirlerini davet eylemijtir. 

Alman hay at sahaSl nazatiyesinin en fe
ci bir tarafl bu sahaya dahil farzedilen 
memleketlere hayat sa hast degil, adeta hi~ 
hayat hakk1 tamm1yan gayet magrur, mii
learnz ve miitehakkim bir mahiyet arzet
mesidir. Bu mahiyetile iddianm her yerde 
ve giderek biitiin diinya memleketleri ta
rafmdan red ve mukavemetle mukabele 
gormesinden daha tabii ne olabilir? 

YUNUS NADI 
---·-·~ 

Sa tie meselesi 
Avrupa memleketlerinde behemehal AI- [Ba§tarat• 1 Inc! sahttedel 
manyanm istedigi gibi yiiriimegi ve yap·· kuflar 1imdilik Tevkifhanede tecrid edil
magt emreden bir vaziyet tahmil etmek is- mi1lerdir, yalmz avukatlan ve ailelerile 
tedigini tevile imkan yoktur. Hayati saha- goriijmelerine miisaade olunmaktadn. 
nm ikllsadi ifadesile siyasi cephesi ara- Hakkmda ihzar miizekkeresi kesilmi1 
smdaki fark ise maruf tabirile k1ldan in- olan Denizbankm sab1k umum miidiir 
ce, kthcdan keskindir. En §as1lacak §ey i,e muavinlerinden Hamdi Emin C•P da 
1arki Avrupa memleketlerile Almanya a- Ankaradan 1ehrimze gelmi1tir. Kendisi
rasmda boyle bir nazariye ile bir nevi teh- nin sor~~:usu bugiin yapilacakt~r. 

$ere/ Akdik 
• • ve sergzsz 

Yazan: ELIF NAO 

<;:alh lbrahirDin en eski talebesi 
Seref Akdik, bugiinkii resim neslinin 
benirlerinden biridir. Onu Akademiy 
girdigim giin tan1d1m. Dudaklanndan 
giine kadar hi .. eksilmiyen tebessiimile 
ni kar§Jlaml§h. Kolumdan tutup ben' 
cak bir atolyeye ilk sokan da odur. 

Ge~en giin T aksimdeki diikkanct 
yalntz kendi eserlerinden miirekkeb 
sergi a~t1. Simdi orada yirmi senelik 
at hayahnm muhasebesi yap1hyor. S 
Akdik, bu sergisile eserleri iizerinde 
katleri teksif etmi1 olan eski arkada 
bu kii~iiciik, avuc i~i kadar diikkanct 
bakaloryas101 veriyor. Bu sergi, ondan 
eserlerinden bahsetmek i~in bana g 
bir fmat vermi1 oldu. Eserlerile ,ahsi 
arasmdaki benzerlik ba1ka meslekta 
nndan fazla onda vardu. Hayall, re 
ve nikbin bir cam arkasmdan goren Se 
eserlerinde o kadar tamamile kendisi 
ki ~ahsml anlatmak, eserleri hakkmda 
fikir vermek i~in kafi gelebilir. 

Sakin ve ol«iilii bir tabiat. Zama 
h~rpalaytCJ silindiri ahma yuvarlanmaml 
daima gene ve ~ocuk olarak kalml§ mes' 
bir insan. Hadi<eleri sinirlerinden ge~i 
rek iliklerine kadar yaymayarak kad 
mutlak bir tevekkiil i~inde bekliyen ve n 
file bir miicadelenin yorgunluguna nefsi 
beba etmemesini, pek iyi bilen Seref A 
dik, dikine bir yoku1u IIrrnanmagi faniy 
tine reva gormiyen bir yolculukta makul'' 
gayrimakule daima tercih ederek imka 
stzhklarm karjiSlnda ayak dirememi§ti 
Onun mizact, rakid bir yaz ak1am1 kad 
rehavetli, 1hk ve munistir. San' atm sar 
yolunda heyecanlanmn bogucu hiicumla 
altmda sar'a nobetleri ge~iren, kendin 
yerden yere vuranlar arasmda Seref, dai 
rna itidalin sembolii olarak yajamijliT. 

hte onun eserleri bu kiSaca hulasa etme 
ge ~ah§llgtm 1ahsiyetini tamamile akset• 
tirmi1 tuvallerdir. Natiirmortlarmda ve 
peyzajlannda bOyle oldugu gibi portre •Je 
kompozisyonlannda da ayni durgun ve 
rahat haleti ruhiyeyi bulmak rniimkiindur. 
Pembe ve eflatunla paletini siislemek isti
yen ,Seref, renklerinde oldugu kadar 9iz
gilcrinde de ayni ruh haleti i9indedir. 0, 
ne renklerinde resme kar§t acemi bir gozii 
buru§turacak rnubalagaya, ne ~izgi ve se
killerinde bizim edebiyat~t resim miinek· 
kidlerini sinirlendirecek kadar deforrnas
yona, ne fazla yeis, ne fazla ne§eye ka~
mamlshr. 

Ne sibernollerle, do diyeslerin g•d,klan
maSI, ne aykmhk, tajbnhk, ne kiifiir ve 
isyan onda goriilmii1 degildir. Daima 
meziirlii bir ad1m, hesabh ve tedbirli bir 
muvazene. Avrupaya gitmeden once Fa
tihteki evine Slk Slk giderdim. BabaSl
nm ("') diz ~okiip siiliis kiTmaSinm §ahe
serlerini yarathg1 sofalardan ge .. erek du
varlarmda ~ivi ~akacak yer b~rakm1yan 
resimlerile ortiilii Serefin odasma ~·kar
dtm. Burada bir hem1ire veya bir birader 
kadar birbirlerine benziyen ve hepsinde 
§ahsiyetinin damgastm tekrarhyan ytgm 
y1gm po§adlarla etiidlerini seyrederdim. 
Aradan sender ge~ti. 

Avrupa donii§iinde tekrar evine uP;ra -
ml§tlm. Onu Pier Laurans'tan nasibini al
mt§ olarak gene F atihteki ayni evin, avni 
odasmda aradan o kadar zaman ge~mi1 .ol
dugu halde ayni samimiyet ve ayni ne§e 
i~inde buldum. Y almz resimlerinde biraz 
garb havasmm mavi rengi ve PariSin sisi 
vard1. Resimlerinde kallhkla basltyan 
ahenk gev§emij, yumusamJjl!. hte .$eref 
Kamille, Seref Akdik arasmda biitiin 
benzeyi§leri muhafaza etmekle beraber 
lehine olan bu degisiklik bu Avrupa do
niisiinde gordiigiim bu taze eserlerile ba§
lar. 

Daima ayni renk kuma§tan kosliim gi
yen Seref bu defa rubasmm rengini degi§
tirmi§ bulunuyordu. Fa kat ba§ka renge 
biiriinmesine ragmen gene bu zarfm i~inde 
ayni cevher, benim tamd1g1m .$eref, biitiin 
hiiviyet, saflet ve asaletini asia kaybetme
mi§ti. 

Simdi eserlerini kucaklayarak Taksim
deki kii~iiciik diikkanc1ga getirip gozleri
mizin online seren Seref, bu tuvallerin 
hepsinde baz1 frenk~e tabirlerine rai(men 
halis bir tiirk~e ile bize sesleniyor ve me'
legimizin gene yolculanna fiitur getirmek
si7.;n sabula ~ah<manm nekadar miimkiin 
ve liizumlu oldugunu izah eden bir dersi 
ibret veriyor. 

Eli/ NACI 
did ve tahakkiim vaziyetini mazur gosle- Yolsuzluk iddiaSI hakkmda, bilgileri- ['J Re!siilhatta.tln Hact KamU ~ref Ak-
recek herhangi bir hadisenin cereyan et- ne miiracaat edilecek 1ahidlerin mi~tan, dlkln pedertdtr. 
memi1 olmamaSldu. otuzdan fazlad1r. Bu meyanda Yusuf ---------------

Almanya diine kadar !arki Avrupa Ziya Erzinle avukat Gat Frankonun da 
memleketlerile hi9 manisiz ve mii,kiilsiiz malumatlanna miiracaat olunacag1 tah -
ikhsadi miina<ebetlerde ve Iicari miibade- min ediliyor. 
lelerde bulunuyordu. Ger~i para k1ymet- Sorgu hakimligince bugiin Hamdi E
leri bak1mmdan bu miibadelelerde mii§kii- minin sorgusu bitirildikten sonra bir ~ISlrr. 
!at yok degildi. Fa kat mii§kiilat Alman- <ahidlerin de dinlenmesi ihtimali var-:l!r. 
yaya miinham olm1yarak diger memleket- Tahkikatm biran evvel ikmal olunnak 
!erie belki daha ziyade vard1. Gene en ~ok evrakm rnahkemeye tevdiine ~ahjllacak
miibadele Almanya ile oluyordu. Buna tJr 

General Badoglio'nun Arna
vudluktaki tefti§leri 

Tiran, 25 (a.a.) - Badoglio, yamnda 
General Guzzoni ve Zanza oldugu halde 
Kiiri~eye gelmi~ ve memurlarla kala
babk halk kiitlesi taraf1ndan istikbal e
dilrni§tir. Badoglio, garnizon kttaatm1 tcf 
li§ ettikten sonra tayyare ile Agrirokas
troya harcket etmi§tir. 



r Ku~uk p 
0 

r t r e il Rodeziyen ormanlarm-
hlka,e da heyecanll bir sahne 

~~:==============-====================~ 
C!hz bir klz ~ocugunun kolt•lkaltl ka-j realizmle yapllml§h. Ne bir tul pa:~asl, Bir siirii fil, otomobille 

dar ~ukur yanakh, kuru b~r yuz ; <logii§- ne bir butut kenan, ne bir agac daL' Bu 
ken horoz gozii gibi hain bir ~ift goz; ~1plak viicudleri yanm yamalak olsun ~ok hararetJi bir futbol 
geriye dogru taranrni§, kepekli sa~lar ve iirtecek en ufak bir §ey yoktu. 1 f 
ensede, bir igne yast•g1 gibi, ustil firke- Madmazel Paskal, hicabmdan k1pkir· ma~l yaomU~ ar • 
te dolu bir topuz: !§te Madmazel Paskal. miZI bir yuzle, ressamm adm1 okumak 

Daima koyu renk kuma§lardan ya~ i~in tablolara dogru ilerledi. Okudu ve 
tirdiiii esvablarmm yeg1ine si.isi.i. Efg•n- hayretinden bay!lacak hale geldi. Bu 
ta§I diye oviindiigu, siinger gibi d~hk de- mulevvesatin altmda cHi.i§• imzas: var
§ik bir maddeden yap1lmi§ gi.i! gonca- d1. 
s1yd1. Omzunda, daima, uclan yenmi§, Kalem odasma dondugu zaman sinir
ye§li bir atkl ta§Irdl. Bir el SIK141 ''ardi , Jeri son derece gergindi. Nas1l btr vazi
kapi tokmaj!1 ~eviriyor samrdm:z. Y61 taklnacagmi hilmiyordu. Katib; teb-

Madmazel Paskal, be§ senedenberi, bir rik mi etmesi 11izimdi? Tebrik edPrse, 
nezaretin hukuk i§leri kaleminde mu- bu kepazece resimleri begenmi§ olacak
meyyizdi. ~ahsi garaz yi.iziinden t?:akki II. Acaba menfi gori.inse daha m1 iyi o
ve tefeyyuz edememi§, bu ikinci derec~ !urdu? Peki ama ne hakla? Susmaktan 
vazifede kalm•§; memurin kalemhde, a- ba§ka ~are yoktu. Bunda karar ktld1. 
Ieyhine miitemadiyen dolab ~evri!digi. Fakat ertesi gi.inden itibaren fena fe
bir fikr1 sabit halinde kafasmda yer et· na dii§iinmege ba§lad1. Koridorla:da dc
mi§ti. Kendisini kii9iik dii§iirmek, s~ra- dikodu yapanlar, kendi hakklnda kimbi
Slni getirip yerinden etmek i9in mute- lir neler soyli.iyorlard.!. Boyle mli!evves 
madiyen f!Tsat kollayanlar bulunduguna ve mi.isteh~en dii§i.incelerle kafas1 dolu 
inamyordu. Hukuk i§leri servlsinin, e- olan bir k1itibin yanmda burun buruno 
hemmiyeti, kalemde ii~ dort memur bu- sa bah tan ak§ama kadar bir odada kapa
lunmasmi icab ettirdigi halde, ma'ycti- h oturmaga mecbur olu§una belkl de 
ne bir tek k1itib vermeleri, hem de bu aciyanlor vard1. Yahud, bu talihsizligini 
katibin. i§e akh ermez acemi bir memur istihza vesilesi yap•yorlard1. Hatta, Mos
olmasi. aleyhindeki bu zihniyetin teza- yo Hi.i~'le arasmda miinasebet hulundu
hiirlerindendi. gunu tahayyi.il edenler bile mevcud ola-

Katibin ad1 H~'tii. Solgun yiizlii, go- bilirdi. !§te buna bir ti.irlii tahammiil e
ziiniin akl karasmdan fazla, sark1k du- dcmiyordu. 
dakh bir adamd1. Burnunun altmda, 0 gi.inden sonra, Madmazel Paskal , 
posta pulu yapi§Imlmi§ gibi, ufac1k lu- katibini daha miidekkik bir gozle taras
ZII bir b1y1k vard1. Nezle olmad1,i1 gun suda koyuldu. Hi.i§'iin yiiziindekt fisku 
yoktu. fi.icur alametlerini daha evvel fa:kcde-

Madmazel Paskal, bu yeni katibine memi§ olmasma ~a~1yordu. Bu solgun 
daima soguk muamele ediyor; onunla yiiz, bu siiniik gozlcr, selah at ve 1~i.i nu§ 
burun buruna oturmaktan pek razla Sl- 1ilemlerinde gC9en uykusuz gecelerdeu 
luld1g, zaman, bir i§ bahane edip, a:lam1, sonra ~·h~ma yorgunlugile devam eden 
nezaret binasmm t1i iibiir ucundaki bir giinlerin izleriydi. ~u titrek eller, §U ke
kalemden bir haber ahp getirn1e~e me- keliyerek konU§U§Iar, hep kadm ve ih-
mur ediyordu. tiras d1Jlu bir hayatm ifadeleriydi. 

Onunla ayni odada ~ah§maga mahJ«im Madmazel Paskal, katibini, yer min-
olduiil> yeti~miyormu§ gibi, odanm dar- derlerile, buhurdanlarla, kiirklerle siislli 
hill yiiziinden, masalan da kar§I kar§Iya ~arkkari bir atolyede, soyunmu$ bir mo
konulmll§tu. delin yiizi.inii tashih eder vazivc-tt~ ta-

Bir gi.in, Mosyo Hi.i~, kaleme her za- hayyiil ediyordu. Hii§, kimbihr hang1 
mankinden bir saat sonra geldi. ftina ile fahi§enm yamndan aynld1ktan sonra bu
tlra§ olmu§, yeni esvablanm giymi§ti. raya, kaleme geliyor, onun kar~'""~ ge
Dudaklannda mahcub ve acemi bir te- ~ip oturuyor, kopyeleri tetkik ed•yor, 
bessiim vard1. Yava§ sesle oziir d1.edi: fakat akh, birka~ saat evvel ya~ad:g1 

- Bugiin bizim nezaretteki ressam ar- kimbilir hangi igrenc hayahn tefeni.iall 
kada§lann sergileri a~IId1 da... arasmda dola$Iyordu. 

Sustu. Nefes ald.!. Sonra gozlerini ye- Madmazel Paskal bu fikri sabili ka-
re indirdi, dudaklanm biizdii ve agzm- fasmda evirip ~evirirken, Mosyo Hu§'Un. 
dan §U kelimeler dokiildii: yapi§kan nazarlanm, kendi iizerinde bir 

- Sergide, benim de tablolar1m var salyangoz Ji.izucetile dola~tirdigmi, gez-
da... dirdigini hissediyordu. Bu adam, kcndi-

Bu itiraf. Madmazel Paskah h~yrete sini, gozlerile soyuyordu ve Madma7.el 
sevketti. ~oyle boyle al1ikadar goriln- Paskal , Mosyo Hii§'iin kar§Ismde. bir 
mek, istihfaf gostermek, yahud madu- model vaziyetinde kahyordu. 
nundan miinasebetsiz bir hareket giir- Dii~iincelerinin bu noktasma gelincr 
mii§ bir mafevk tavn taklnmak ~1klan yiiziinii bir ate§ kaphyordu. tsk~mle<i
arasmda bir an bocalad1ktan sonra, §U nin iistiinde k1vranmaga ba§hyoc. ye-
sozde karar Jaldl. rinde duramiyor; koridora kend!m dar 

- Ya! Gider gori.iriim... ahyordu Fakat, odaya avdet ettigi za· 
- Zemin katmda, Gambetta fuvay- man, k1itibinin bulamk gozleri, on•J ge 

yesinde. Duhuliye yok. ne ri.iyet sahalarmm i9ine ahyor ve Mad-
- Peki, peki. ~imdi i§imize bakahm. maze! Paskal, gene, esir pazannd• b.r 

C. P. L. N. §irketinin idaresine aid hu- cariye gibi, bu gozlerin, vi.icudiine oaha 
susi miirakabe masraflanmn tesviyesi bi9mekle me§gul oldugunu hissed1vor· 
hakklndaki muhhraya cevab ve"diniz du. cEr ge9, bu adam benden istifadcyc 
mi? kalki§acak• diye dii§iiniiyor ve p•ydos 

Mosyo Hii§, hrpanla kesilmi~ bir ot saatine kadar, hazan yaprag1 gibi tltri
gibi, masasmm ba§ma Yliiildi vc .Mad- yordu. 
maze! Paskal, ona, resml vazifenin ica- Arllk. her dakika helecan i~lnde ya
bahm bu kadar enerjik bir §ekilde ih- ~1yordu Bazan, Mosyo Hii§'ii, ma;.tsimn 
tar etmi§ olmaktan, biiyiik bir h1iz duy- ba§mda, ileri ahlmaga haz1rlanan, h1z 
du. almak i~in toplanan bir pars heyhetinde 

Saat be§te, elindeki mi.ihim i§leri bi- tasavvur ediyordu. Parsm hiicumuna 
tirmi~. zemin katmdaki tablo galensine maruz kalacag1na kat'iyycn emi•Jdi Her 
gitmege karar vermi§ti. l;)ahm duzcltti, gi.in, yiireginde yeni bir heyecanl.1, ade
sa~Ianna ~eki diizen verdi ve denize a- Ia zevkli bir iiziintii ile cacaba bugiin 
~1lan bir gemi heybetile, kalemden ~1kt1. mii?.'sualini kendi kendine 3ormaga 

cSan'atkar memurlar. grupunun ser- ba lami~b. 
gisi, kap1s1 solmu§ 9i~eklerden yap1lma Madmazel Paskal arhk i§lerini inmal 
~elenklerle siis!U. soiillk, geni~ bi: salon- eder olmu~tu. K1itib1ne ~tkl§maga cesa
da a~Ilml~tl. Daha e§ikten itibaren. bir reti kalmam•§II. Vukuuna muha!<kak 
cenaze odas1 sessizligi ba§layordu. Ziya- nazarile bakhi'p hadiscnin zunurunu 
ret<;iler tekti.iktii. FISII!llarla konu.;u- bekliyor; bu intizar i<;inde saranp solu
yorlar, ka9amakh adimlarla dola~'yor- yordu. Fakat Mosyo Hi.i§'te hiil1i bir ha
lard.!. Madmazel Paskal, tablolara yak- reket yoktu Hali\ bir karar vere'n•vor 
la~t1. • fare ile oynayan kedi gibi onunla alay 

Bu san'at eserleri, memurlan'l zihni ediyordu 
haletleri hakkmda ~ok emniyet ver'ci bir Madmazel Paskal bazan: 
mahiyel ta~1yordu. Tablolar, hemen he- - Madelle mi ~ah§Iyorsunuz? 
men, di~ macunu gibi bir teviye s1van- Diye soruyor, Mosyo Hii§, gozluini, 
mi§ grup manzaralanndan; tramvay ih· bir satir i§mizazile si.izerek: 
tiyari tevakkuf i§areti rcnginde ye~il - Ekseriyetle oyel, diye cevab ver.
gollerden; oksijen sanhgmda bugday yordu. F•kat enteresan bir mo lei tu
tarlalanndan ve bu tarlalarda bPnek be- Jursam. ezbere 9ah§hg1m da olur. 
nek ktrm1z1 gelinciklerden ibaretti. Son- Hi9 §iiphe yok ki, kendi viicu·i•iniJ d~ 
ra, sayisiz sepetler ve bu sepetler dolu- boyle ezberinde canlandmyodu. <;:ek

Asya ve Afrikamn iG ormanlanuda 
ya11yan filler, ava, ke~if seyahatine G•kan 
Avrupa ve Amerikahlann otomobillerile 
ldih uzaktan, kah yakmdan kar§Ilajnlar. 
F akat, 1imdi anlatllacak hadisede oldugu 
kadar yakmdan kar~Ila~uklan vaki de • 
gildi. Afrika i~ ormanlanndaki nadir 
ku~lann hayallm tetkik etmek i<;in oto -
mobille seyahate Gikan ku1 merakhSI ii~ 
arkadaj; bu arada Rodeziyen i<; orma
nma kadar sokulmu,lardn. Otomobilleri· 
ni agaclann seyrekle~tigi meydamms1 bir 
yerde birakmi§lar, yan tarafa sapm111ar. 
s1k Gahhklar arasmda ilerlemi,lerdir. Ge

riye doniince, yanm diizine i~ orrnan fili
nin otomobil etrafma toplandiklanm ve 
hortumlarm1 uzatarak bu nakil vasilasml 
evirip <;evirdiklenni garmii,lerdir. Sonra 
ayaklanm indire kald1ra otomobili ora· 
dan oraya fnlatrru1lar, all! fil ii<;er ii;;er 
aynlarak adeta iki tak1m halinde futbol 

oynamaga koyulmujlardu. OtamobiliQ 
Afrika fillerine oyun fopu oldugunu go· 
ren ii<; arkada1; bu ma~taki hatalardan 
dolay1 hakem Slfahm alarak miidahale -
den <;ekinmisler, ellen bogiirlerinde, fil
ler arasmdaki futbol ma<;ma bakakalm•1· 
lardn. GerGi filler brr miiddet sonra bu 
oyundan b1krm~. ~ekilip gitrni1lerse de, 
otomobilin sahibleri gene geldikleri yere 
yaya olarak danmiislerdir. Ciinkii, filler 

aras1ndaki rna<; son derecede hararetli 
ge~mi1, otomobil, ayak vurujlarile bir <;e· 
lik, liistik, deri, paGavra y1gm1 haline gel
mistir. Bununla beraber, filler oyun es
nasmda birbirlerile kavgaya tulujmamlj

lar, iti1ip kak1~adan, birbirlerine tekme 
atmadan rna<; yapmislard!r. Y almz, si • 
perden bakan ii<; seyirci ag1z a<;amad•k
lan halde, onlar heyecana kap!lmislar, 
nes'eli ne~'eli bagmp ~aihrrruslardu!. 

Karde~ini oldiirmiit 
Bursa (Hususi) - !negaliin Baha

riye koyiinden Siileyman oglu Mehmed 
admda biri biiyiik karde§i Ramazan ta
rafmdan tabanca ile aldiiriilmiijliir. !d
diaya nazaran, Ramazan, kayden aynl
digl bir mada kam1 Hatice ile kardesi 
Mehmed gayrimesru miinasebette bulun
mu lardu. Ramazan kaye dandiigii za
man Hatice bunu kocasma "~ml§, fakat 
bu mada karde§i Mehmed kiiyden ay

nlmi§llr. Bir giin Mehmed kaye daniin
ce Ramazan sessiz sadas1z bir sekilde 
karde1inin yanma gitmi, ve onu oldur
miijtiir. Bu hiidisenin muhakeme•ine A
gncezada ba,lanmt§llr. Karde1 katili Ra
mazan mahkemede acayib vaziyetler a
larak: 

- Beynim diiniiyor! diye; reis Q,. 
man Sabrinin sorduklanna kar11 cevab 
vermemis. bunun iizerine Adlive dokto
ru 1 zzet tarafmdan muayene edi!en su~
lunu • Tibb1 Adliye ganderilmesine j;j. 
zum gasterilmi1tir. Ramazan•o T,bb1 
Adliye sevkine karar verilmis ve kendisi 
istanbula yollanmi§llf. -·-·-

Seyahatten avdet 
Dogum ve kadm hastahklan miitehas

SISI doktor R1za 'Onver, Amerika ve Av
rupa seyahatinden avdet etmi~, hasta -
Iarm1 kabule ba§lami§br. 

-·-~ 
Kongreye davet 

Be§!kt~ Halkev!nden: 
Be~!ktas Halkevlnln biitiln iiye!erlnden 

ml.irekk<b birtncl umumi hayet !~tlma1 27 
haziran 1939 sail giinii saat 17,30 da Evtmtz 
konferan.s .salonunda yap1lacaktu. Komlte
lertm!z bajkan ve iiyeler!le subeler!m!ztn 
btitiin azasmm, Miizlk ve Temsi kol1armda 
~al..,an arkad~larimiZID umuml heyat 
toplantimiza gdme!ert rica olunur. 

ZA Y! - Kelkit niifus dairesinde.n al
d•iiim hliviyet varakam1 ve askeri terhis 
tezkeremi zayi ettirn. Yenilerini alaca
gimdan hiikiimleri yoktur. 327 dogumlu 
Ahmedogullarmdan Salih oglu Ali. 

su, ayakkab1 diigmesi gozlii kedi y~vru- mecesinde kimbilir ne kadar ~ok :.coki ---------------...,, 
lan; ke~i yavrulan ve pembe burunlu vard1 ve hi<; §i.iphesiz. o krokilerde. ken
tav§anlar vard1. Giine§li sokak ko§eleri di viict•dii , tlpk1 o ahlaks1z k1z!ar g1bi 
de unutulmam1~h. iiryan bir halde tasvir edilmi~ti. flelki 

Biitiin bunlar cana yakm, i~a~JCJ, rna- de bu krokileri gelecek sergide le§h'r 
sum ~eylerdi . Madmazel Paskal, bo~ edecek, bilti.in daire halk1, Mad.nazcl 
zamanlonm bu kadar !emit ve diiriist Paskal'1. o zamana kadar hi9 kims•'nir. 
me gul!yetlcre tahsis eden mes~ekta~Ja- gormeii~i bir k1hkta tema§a edece\ti. 
r•~•. irinden tebrik ediyordu. Madmazel Paskal. bu hakarete as' a mii 

Arhk . tablo~ann hepsini gOrmU~ s~·r- samaha edemiyrcegini dii~i.iniiyor, f,;k3t 
giden ~1kmak iizere idi ki. b;rdenbirc yan ayni zamanda, giinahk1ir, kirli bir ?PV'<>n , 
yana dizilmis dort biiviik tablodan mii- yiirei!ine siiziildiigiinii hissedivordu 
te§ekkil bir heyeti mecmua kar~·smda Giinler , haft•lar ge<;tik~e. Mad'l':azcl 

· §•~mp kald1. Bn tablolarda, ~1plak kadm P"'kal Mcisyo Hii~'lin tcsiri altm•h da
resmileri vard1. Bir tanesi kml sa~h. be- ha fazla kahyor; bu miilevves mahlui;un 
yaz viicudlii hir kad•mn, bir hah ;;,•ure yamnds ya§ad1k~a. ondan siravet eden 
uzanmi§ vaziyette gosteriyordu. Qtp\d, ahlaks1zhgm, mevcudiyetini her giin b1r 
bir iskemlcye, ata biner vaziyette otu- az daha kapladijtmi duyuyordu. 
rup sigara i<;en gozleri, bo~luga. profPs- Riiyalannda, sefahat sahneleri ya~o
yonel bir hayiistzhkla dikili bir kadm ma~a ba§lami§h. Dairenin, ye§il renk:i 
resmiydi. 'O~iinci.isii, bir ayna oniinde evrk kartonlan ortasmda cereyan eden 
gerinen; dordiinciisi.i, emaye bir tas do- bu 91lgmca sahnelcrde, Mosvo Hi.i§'lv 
Jusu suya , korkak korkak ayagm1 del!- senli benli konu§uyor; onun sa~larm1 ok · 
diren kadmlard1. Ve biitiin bu kadm vii- ~ayordu 
cudleri, insanm safras1m kabartan hum- Arllk. Mosyo Hiifiin, il1im a§k <.tmeio:
.,ah bir realizmle, hayas1z ve rezil bir te bu derece gecikmesi, onu fena holdc 

sabirsizland•rmaga ba§lami§h. 0nunla 
beraber bir levs ve sefahat uc;urumuna 
yuvarlanmak ic;in can ahyordu. Daha 
fazla beklemege tahammiilii kalmanll§h. 

Bir nUn, kaleme, beyaz, ajurlu bir rob 
giymi§ oldugu halde geldi. Kahil oldugu 
kadar ~uh bir sesle sordu: 

- Mosyo Hii§, benim portremi yap-
mak ister misiniz? 

Mosyo Hii§ ccvab verdi: 
- Ben hie; portre yapmam. 
Madmazel Paskal, yi.iregindc bir czgin

lik duydu: 
- Evet. dedi, biliyorum. Sizin iht.i~a

smiz ~1plak kadll} resimlerinde. 
Mosyo Hii~ ba~m1 salladi: 
- Hay1r, hayit, dedi. Sergideki ~1p!ak 

resimler, katlbi umumilikteki I:Vi~'Un 
resimleridir. 

Sonra, bir ~ocuk giilii~ii kadar saf bir 
tebessiimle ilave etti: 

- Benim resimler, kedi yavruhn 
<;eviren: 

Hamdi VAROCLU 

28 Hazlran 1939 

RADVO 
M• h • I M 1d 1 d "k" f 1 ( Bu ak,arnki program) IC e e organ ffil esm en ~I aye Cl D~~~z~~=iizyon Postalan 

Son filmi « ~imal kanunu » nu ~evirmek i~in 

oramn fazla isve~e giden F ransiZ artistine 
yemekleri dokunmu~ baharh 

Paris ten yaz1hyor: 
Kim derdi ki, bundan diirt sene rnel 

Danielle Darieux'nun bir filminde figii
rant olarak goriinen Michele Morgan bir 
giin gelip me1hur bir y!ld1z olacak.. Sade 
bir talih ve tesadiif eseri mi bu yiikseli, .. 
Haylf, eski bir Frans1z miitefekkirinin 
dedigi gibi deha, Dll!ll miitemadi bir say 
eseri ise san'atkirhkta muvaffakiyet de 
sonsuz bir <;ah1manm neticesidir. Mi • 
chele bu esasa en fazla riayet etmi1 artist· 
lerden biridir. «Gribauille» de hakSlz ye
re mahkum edilmek istenen gene bir luz 
roliinii biitiin kudret ve cesaretile oymya· 
rak nazan dikkati celbeden aktris, 
Charles Boyer ile birlikte «Bora>> kor • 
delasmdaki vazifesini biiyiik bir samimi
yet ve tabiilik havaSI icinde ifa ettikten 
sonra beynelmilel bir 1iihret sahibi olma
ya ba,Iami§Il. Bizim memleketimizde 
«Son buse» ismi altmda geGen «Sisli nh
hm» da Jean Gabin'e partiiner olunca 
artist hakkmda her taraftan yagan tak • 
dirler biisbiitiin <;ogald1. Fa kat M;chele 
o eserlerde kemal noktasma eri~i1 ol • 
makla beraber durup dinlenmek nedir bil
medi. Gene Jean Gabin'le birlikte «Mer· 
can adasml» ve Berlin stiidyolannm bi
rinde de frans1zca olarak «Siiriikleyici 
kadm» 1 c;evirdi. 

En son kordeliiSI «Sima! kanunu» nun 
harici sahnelerinde oynamak iizere de 
diiier partiinerlerile birlikte !sve<;e git • 
mi1ti. Oradan daneli pek kiSa bir zaman 
oldu. Siyah sac;h, ince viicudlii, a<;Ik renk 
gozlii Franm klZlm lskandinavyaltlar 
kendi memleketlerinde §ahsan giirdiikleri 
vakit ona beyaz perdede hayalini seyre
derekten giisterdikleri takdir ve iltifatm 
birkaG mislini ibraz ettiler. Kendisine 
«safa geldin I» demek iizere geGen giin 
ziyaretine gitmi1tim. 0 seyahat mevzuu 
bahsolunca ellerini Girparak: 

- Sormaym, dedi, ~ok giizel vukit 
ge<;irdik.. Paristeki hayahmdan bii,biitiin 
ba~ka bir tarzda ya~adlDI.. BirGok 'nte-

.Michele Morgan 

ressant ~eyler giirdiim. Y almz lsve<; ye
mekleri mideme biraz dokundu. Ciinkii 
mubarekler biitiin aslanna her c;e1id ve 
her renkte baharlan mebzuliyetle koyu • 
yorlar. Hiilii arama karmma agnlar, 51· 

z1lar geliyor .. 
Michele Morgan, burada Raynouard 

sokagmdaki kii<;iik evinde sakinane ve 
mes'udane bir hayat geGirerek biitiin giin
lerini stiidyo faaliyetine sarfeden bir gene 
klzd1r. Bir arahk: 

- HiG, dedim, evlenmeyi dii~iinmii
yor musunuz? 

Beyaz di~lerini ba,tana,agi meyd•na 
<;1karan geni1 bir tebessiimle cevab ver -
di: 

- Hayu .. Ciinkii ~imdilik bu mesele 
ile me1gul olm1yacak kadar kendimi gene 
ve tecriibesiz buluyorum .. Meslegime bii
tiin mevcudiyetimi vererek <;ah~t1g1m iGin 
ba~ka bir1ey dii~iindiij:iiim yok.. Su anda 
yegane gayem, beyaz perdede bana en 
iyi giden roller oymyarak hem kendi be
dii hissimi tatmin, hem de sinema merak
hlanm memnun etmektir. 

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

1639 m. 
19,74 m. 
31,70 m. 

183 KC<!, 
15195 KC<!. 
9465 Kcs. 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30 Program, 12,35 Tilrk miiz!RI - PL 
13,00 Mem!eket aaat ayar1, ajan.'l ve meteo
rotojl haberlerl, 13,15-14 Milzlk (KaTI§Ik 
program - Pl.) 19,00 Program, 19,05 Miizlk 
(Bir ilvertl.ir - Pl.) 19,15 Tiirk mllzlil tFa.sll 
heyett) 20,00 Me.mleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloj! haberlerl. 20,15 Konu~ma (Dok
torun saatt) 20.30 Tl.irk milz!Rt <Kad1n kU
me ses ve saz heyettJ 1 - HtcazkAr pe$revl. 
2 - Sadullab Aka - Hleazklr f&l'I<I - H:ra
met gii!~ne. 3 - Hlcazklr §ark!- Mant olu
yor hallml takr!re. 4 - ~vkl Bey - Hlenz
kAr ~ark1 - Gllnlilmil dti~ar eden bu htle 
hep. 5 - Keman takslml. 6 - Rahm! Bey 
- H!.sar ~ark1 - Bir nevc!vansm. 7 - Hloar 
pu.sellk §ark! • Kilcilksuda g6rdUm sent. 8 -
LAtif A#a - Hlcazklr ,ark! - Gonlilmil b!r 
tlfll dtlbaz. 9 - HteazkA.r saz sema!s!. 21,10 
Mill! muslkilere datr lktnct konll§ma - Ru
men mustldsl: Halll Bed!. 21,25 Ne$'ell p!U
tar - R. 21,30 MUzik (Opere. aryalar1 - Pl.) 
22,00 Miiz!k <KilcUk orkestro. - ~t: Nectb 
~kJn) 23,00 SOn o.jan.'l haberler!, ztraat, e.
ham, tahv!llt, ko.mbtyo - nukud borsas1 (fl. 
at) 23,20 Mllzlk (Cazband - PlJ 23,55-24 Ya
rmkt program. 
Operalar ve operetler 

21,05 Belgrad: Andre Chenier. 
21,20 Kopenhag: Tlrol'da yaz . 
21,35 Pat!s (182 - 1648) : B!r opera temslll. 
22,05 Frankfurt: Muslkt d~mam. 
Biiyiik konaerler 
16,20 

19,05 

19,35 

20,35 

21,00 

Var~va: Elgar, Scott vesair beste
kftrlarm eserler!. 
Droltv!ch: Weber ve Haydn'ln eserle
rl. 
Var,ova: Rou.ssel, Ravel, Wldor•un e
serlerl. 
Stokholm: Benfonlk konser. <Cay
kovskl ve Glinka 'run eserlerlJ. 
Hllversum II: Haydn, Berlioz vesa!r 
besteklrlarm eserler!. 

21,05 Prag: Qek bestekA.rlarmm eserlerl. 
21,20 V!yana: Beethoven'ln e_..rlerl. 
22,05 Doyclandzender: Alman - Japon he

yetinln m~terek koru;erl. 
22,05 Briiksel: Berlioz, Llozt ve Bmetan&

ntn eserler1. 
22,35 M!hl.no: talyan bestekArlarUe sal: 

b.stklrlarm serlerl. 
23,25 Doyclandzender: Muhtell.t parcalar. 
24,05 Prag: Qek muslk!sl. 
Oda musikileri 

18,30 BeromUn.'lter: Haydn'ln eserlerl. 
19,45 Htlversum I : Muhtellf besbekA.rlar1n 

._ e.5erlerL 

22,05 Part.s <P.T.T.): Beethoven, Ravel ve 
salr bestekArlarm e.oerJerL 

22,50 Rom&: Muhtellf parcal&r. 
23,35 Bresl&v: italyan bestekArlarmm e• 

"erlert. 
olistlerin konserleri 

19,20 Konigsberg: Plyano konserL 

C YENlESERLER ) * Almanlar Pragdaki sinema stud- * Greta Garbo gec;en yaz sonunda .._ ____________ _ 

yolanndan birini «Barrandov atiilyesi» Avrupadan Holivud'a dondiigii vakit <;olfUk 
namile i1letmege ba,lami!lardn. Bu stiid- mensub oldugu 1irketin stiidyosunda bir
yoda Almanlar tarafmdan ilk olarak <;ev- cok yeni tertibat yapi!digmi giinnii1, hat
rilmekte bulunan filmm ad1 «Siipheli gene ta ilk dda yalmz olarak gittigi 1irket bi
bz» d!f. Ba1 rolleri Victor Staal, Luli nasmm kaplSlm bir tiirlii bulamami!tlr. 
Yon Hohenberg, Annaliese Ehlig, Gret- Uzun ara1hrmalardan sonra kap1y1 gor
ha \Veiser, Kathe Haack, Richard Haus- mii1 fakat bu sefer de kap1cmm yeni oi
ler oynayacaklardlf. Bu eserin mevzuu rna" dolay1sile kend1sini tamtamam11hr. 
Ceko-Siovakyada Ceko-Slovaklar tarafm- Kap1c1 yildlZI i~;eri b!fakmak icin hiivi
dan iildiiriilen bir Almana aid cinayet yetini ispat edecek bir vesika giisterme
tahkikatml ihtiva etmektedir. I sini istemi1tir. !svecl i artist boyle bir ve-* Simdiye kadar «on iki gene k1z ve sika da giisteremeyince kap!Cl giilmege 
bir kaplan» is mini tallY an T obis kumpan- badam11 : 
yasmm viicude getirmekte oldugu filmin - Alelade bir figiiran bana kendini 
ad1 «Dansederek diinyayi dola,anlar>> a Greta Garbo diye yutturmaya GBh!IYorl 
Gevrilmistir. Bu kordelanm bas rollerini 1- Diyerek diiniip kuliibesine gitmi1tir. 
rene Von Mayendorff, Mady Rahl, Ca- Greta nihayet yoldan gecenle rden iki ki
rola Hahn ve Charlotte Thiele oynamak- si bularak onlar sayesinde hiiviyetini is
tadlrlar. pat etmi1 ve ic;eri girmege muvaffak ol -* Almanyadaki Terra film kumpan- mustur. 
yaSI «Okyanustaki yangm» ve Tobis kum- * Berlinde cevrilecek olan c<Senin 
panyas1 da «lsabell'e ula1mak ic;in» isim- gibi bir kadm I>> filminin ba1rollerini Bri
lerinde birer film Gevirmege hamlanmak- gitte Horney ile Joachim Gottschalk'm 
tad!fl ar. Birinci kordeliimn rejisini Glint- oynamalan takarriir etmi§tir. Rejiyi T ur
her Rittan idare edecek ve ikinci kordela- janski idare edecektlr. 
da ba1 rolii Ewald Blaser oynayacaktlr. * Bir miiddettenberi tatil miiddebni * Viyanada Macar rejisorii Gustav Londrada geGirmekte olan Gary Grant 
Ucicky «Anne» isminde bir film Gevirme- evvelki giin tayyare ile Holivuda diinmiis
ge baslami!llr. Bu kordeliinm ba1 rollerini tiir. Gary orada !rene Dunne ile birlik
Kathe Dorseh ve Wolf Albach Retty te «Yalmz meleklerin kanadlan varchr!» 
oynayacaklardn. filmini Gevirecektir. 

Amerikab artistlerin Avrupaya 

Parise muvasali'ittnt cvvelce haber verdigi.miz Myrna Loy 
zaman keudisini kaq1hyanlar1 mi.itcbcssimane sclamlarken . 

akmt 

coeuk Eslrgeme kurumu gene! merkezl 
tarafmdan ~Ikarllmakta olan <Coeuk) adll 
dergtn!n 144 iineii sayl.'ll ~Iknn~ttr. Yurd 
yavrularmm saRllk, sosyal, killtUrel durum
larmm ln~!ma hlzmet eden bu luymetll 
dergly! cocuklara, ~ocuklu an& ve bab&la· 
ra tavstye eclerlz. 

iYi- UCUZ 
Nev-York Serglsl l,.:ln 
8 Temmuz Kafilesi 

istanbul - BUkre' 
3 giln Otel ve yemek 

Berlin - Roterdam 
1 giln ole! ve yemek 

Nilu Amsterdam Tran10.lantijti ile 
Nev-York'a 

Nev-York'ta 14 giln ikamet 
Statendam Transatlantijti ile 
Boulogne'a avdet 

Pariste 2 giin otel ve yemek 
Trenle lstanbula avdet 

390 LiRA 
Aynca: NEW-YORK'ta 

T enezziih, yemek ve cep paras1 
Kay1dlar kapamyor. 

NATTA 
Galatasaray, Telefon : 44914 

HALK OPERET! 
Her gi.in Bebek Beledi· 
ye bah~esinde operet, 
revi.i, skC9, varyete, ko· 
medi. Her ak§am be§ten 
itibaren miizik, varyete. 

Nefis me~rubat. Giindiiz 12 den 1 e ka
dar mi.izik. 

EGE T!YATROSU 
Nureddin Genc:lur ve 
arkada§Ian. 26 haziran 
pazartesi giini.i ak§ami 

BakirJ<Oy Sak1zagac• 
Miltiyadi tiyatm•unda 
KAR.A. MUSTAFA 

Murad ~ami! varyetesi 

NA~iD b:Z:CAN 
ERTI't.RUL SAD! TEK 

birlikte. KADIKO'l 
SUREYY A BAH<;E· 

S1NDE bu gece 
BALAYI 

Vodvi! 3 pcrde 
Okuyucu Aysel 



s 

Smith'in meraki 



CUMHURIYET 

Be$ikta$ 3-0 galib, Fenerbahqe 3-2 ma91Cib 
- I ,. 

Milli kiime ma~larmda puvan vaziyeti 
Mac Galib Berabere Maghib Atbgt Yedigi PuvD,ll 

Be~iktq - At~spor ma~mdan heyecanh bir an 

Milli kiime ma~1annda son oyununu l diigiinii sezen Be,iktat. hiicumlanm arh
yapan lzmirin Atejspor takunt diin Se- ra arhra, Ate,sporu nefes aldamaz bir 
ref stadmda Be,ikta~la kar!tlatb. Sazi hale soktu. Arllk her an U~iincii bir go! 
T ezcanm idaresinde ba1hyan ma~a ta - beklenirken, gene Hakkmm 24 Uncii da
lumlar 1u 10kilde ~tklllar: kikada ~ektigi 1UtU elinden ka~aan A -

Be~ikta1: Mehmed Ali - Taci, I bra - lejspor kalecisi topu ii~iincii de fa i~eri al
him - Hiiseyin, Bedii, F eyzi - Hayati, dt. 
Hakkt, Sabri, $eref, Etref. SUr' at ve enerji, galib taktmt kalesini 

Ate1•por: Seyli- Cerna!, Sezai -·Av- miidafaaya mecbur etmi~. birbiri pe1me 
ni, Orner, Salih - lzzet, Re1ad, Osman, hUcum yapan Ate1spor birka~ korner ka
Ethem, F erid. zanacak kadar da i~i ileri bile gotiirmUI-

Milli kiime madannda tek galibiye - tii. 
tlni, Betiktaja kar11 kazanm11 clan Ate!- $ayant hayret kolayltkla Be,iktat ka
spor takum, bir giin evvel Galatasarayla lesi i~ine kadar inen Atejspor hUcum 
yapl!gt ma~taki yorgunluguna ragmen, hath bazan fazla top tutmaktan, ~ok defa 
sur' at ve enerji ile oyuna batladt. GUne- da hafif 1iit atrnak yiiziinden cidden mii
~ kar~1 kalelerini miidafaaya mecbur ka- him fmatlar kac;trdtlar. 
!an Ate,sporlular, uzun pash a~tk bir o- Devrenin sonlanna kadar Be1ikta1 ka
yunla stk stk Betiktat kalesine inerek, lesi onUnden aynlmtyan Atejspor takunt 
bilhassa soldan tehlikeli birka~ hiicum pek ender gordii!iiimUz bir tahammiil 
yapmaga muvaffak oldular. Ktsa bir za- kudreti i~inde, hemen hi~bir taktmtmtza 
man miidalaa halinde kalan Be~kta1 ilk nasib olouyan eneriilerinden bir par~a bile 
anlardaki bu S!kmtt}'t atlatmaga muvaf- kaybehnediler. 
fak olunca, mua>in hathnm da yardunile F utbolun en miihim hassalanna malik 
oyunda hakimiyeti temin etti. Uzun mUd· olan bu taktm iyi ve bilen bir antrenor 
det Ate,spor kalesi ceza ~izgisi i~inde ID- elinde saytlt tabmlar masma girebilecek 
pu ayaktan ayaga dolathran Be,iktat bir haldedir. lstanbulda yapllklan iki o
hucum halt!, tathsert bir miidafaa kart•- yunda maglub olmalan tecriibe ve kuv
smda biraz iirkek hareket ehni1, ikisi di- vetli tiit abnak gibi noksanlanndan ileri 
rege, birka~t da d11an giden tiitlerle mii- gelmi~tir. 
him f!TSatlar ka~amttl!r. Betiktajm 3 - 0 galibiyetini il.in eden 

Devrenin sonlan Betiktat kalesi oniin· hakemin diidiigU otiinciye kadar galib ta
de oynamrken gerilerden topu c;;tkaran ktm gibi oynamalan takdire IOYandtr. 

$eref. ktsa bir vuru,Ia topu Hakk>ya ver- fenerbah~e • Ankara
di. Hakkt gibi tfcriibeli bir oyuncunun 
ka~mnasma imk.in oLmyan bu pasla Be
tik•ata ilk sayt}'t kazandtrmlt oldu. 

ilk devre I - 0 Be1iktaltn lehine bitti. 
lkinci tleure 

•• • • gucu rna~• 

Ankara 25 (a.a.) - BugUn «19 
mayts» stadmda 25 bin kadar seyirci 
kar~!Smda Ankara ikincisi AnkaragUcile 
kar1tla~an F enerbah~e takum, oyunun 
her iki devresinde de zaman itibarile da
ha hakim oynamasma ragmen 3 - 2 gibi 
bir farkla maglub oldu. 

Hakem Asrmm idaresi albnda bath -

Ankaragiicii 14 9 1 
Galatasaray 12 10 
Demirspor 12 8 2 
Fenerbah~e 13 6 2 
Be~ikta~ 11 6 1 
Doganspor 14 3 1 
Vefa 12 3 2 
Ate~spor 14 1 1 

ladtgt topu stkl bir 1U tie kaleye ha vele 
etti. Top sol kale direii;ine ~arphktan son
ra 24 UncU dakikada F ener aglanna ta
ktlmt~ bulunuyordu. 

llk devre bu surelte nihayete kadar de
vam ederek 1-0 F enerin aleyhine olarak 
neticelendi. 

1kinci devrenin 19 uncu dakikasmda 
sagdan yaptlan tehlikeli bir Ankara hii -
cuniu Fen ere ikinci bir gole mal oldu. 

Vahab, aldtgl derin paS! kovahyarak, 
F ener kalesine dogru sUziildii ve bu esna
da topu mahirane bir ara past ile Ali Rt
zaya ge~irdi, Ali Rtza, kale yakmlannda 
aldtgt bu ~ok miisaid paS! ani bir jUt1e ve 
F ener kalecisinin ktpadamasma meydan 
vermiyen bir stkthkla ikinci defa olarak 
F ener kalesine soktu. 

2-0 maglub vaziyete dU,en F enerliler, 
mukadder bir maglubiyetten kurtulmak 
:c;in Slkt bir hUcuma ge~tiler. GU~ muavin 
hattmda bir hUcum esnasmda hakem An
karagiicii aleyhine frikik cezaSI verdi. 
Basrinin ahgt top AnkaragUcii kalesine 
girdi. 

Bu golden sonra, oyun mUtevazin fa
kat ~ok seri ve o nispette de heyecanh bir 
.ekil aldt. lki taraf da biiyiik bir enerji 
;arfma mecbur kahyorlardt. 39 uncu da
kikada Yahab Ankarai(UciinUn 3 iincii 
say!Stnl yapmaga muvaffak oldu. 

Oyunun son Ianna dogru iki F •ncr mu
haciminin a1ikar bir surette ofsayd olarak 
yakaladtklart top Anakar~UcU kalesine 
girdi ve mac; bu suretle 3-2 AnkaragiicU -
niin galibivetile neticelendi. 

Bugiin Fenerlilor dalia iyi, daha diiz -
gun ve daha favulsiiz ovnadtlar. 

Diger miisabakalar 
Muhtelit takunlar arasmda yaptlan 

kupa madarma diin Seref stadmda de
vam edilmi~tir. Binnci miisabaka, Top
kapt, Arnavudkoy muhtelitile, Kas!CDpa· 
~·· Galataspor muhtelitleri arasmda ya
ptldt. Cok Slk.t cereyan eden hu rna~• 
1 - 0 T opkapt muhteliti kazandt. 

Ikinci miisabaka, lstanbulspm, Bey -
ogluspor muhtelitile, Hila!, Kurtulu~ 
muhtelitleri arasmda yaptldt. 

F azla sa}'t farkt bulan iki taktm ara -

1kinci devreye Atepporun mahirane 
pa.1larla, Betiktat kalesine ltadar indilt -
Jeri bir hiicumla ba,Iancb. Soli~lerinin ya
vat ~ektigi bir tiit yiiziinden, ikinci daki
kada beraberligi temin edecekleri mUhim 
bir fasab kac;;rrdt!ar. 

Atetsporun birbirini takib eden hii -
cumlan, Mehrned Aliyi vanm yoguou 
sarfettirrnege mecbur ehnit, galib vazi -
yette olan Betiktatm. bu malarda mal!
lub vaziyete dUtmemesine, Mehmed Ali
nin biiyiik fedak.irhklan ami! olmuttur. 

yan bu ma~a F enerlilerin ortadan yap - ~I 
bklan ve CUe kalesine kadar uzayan bir 
ini~k ba,landt. F akat, kesilen bu akm 
Ankaragiicii tarafmdan Y ahab vasttasi

F akat yava1 yavat Atetspor kalesine 
yerleten Betiktaf, oyunu kendi hakimi
yeti i~ine alarak sa}'t ftrsatlan aramaga 
batladt. Tek sayt ile iti emniyette gorrni· 
yen Be,iktat hiicum hath, bir sa}'t c;1rp -
bktan sonra 16 net dakikada Hakkmm 
cok kuvvetli bir 1iitile ikinci sayt}'t yap
maga muvaffak oldu. 

le sag taraftan iade olundu. Birka~ da -
kika kadar bu suretle karjthkh akmlarla 
miitevazin bir ~kilde cereyan eden oyun 
yava1 yava1 F enerba~ lehine inkitafa 
ba,Iadt. Ankaragiicii kalesine yaptlan 
hiicum esnaS!nda attlan 1iitii kaleci Na!!k 
~ok mahirane bir plojonla kesmege rim -
vaffak oldu. Oyun bu suretle F enerin 
hakimiyeti albnda 'devam ederken An
karagiicii yaphg, ani bir akmla F ener 
kalesine kadar sokuldu. Ali Rtza bu hii-

4 34 21 33 
2 41 20 32 
2 32 15 30 
5 29 22 27 
4 30 14 24 

10 13 49 21 
7 28 32 20 

12 11 44 17 

smdaki ma~t 7 - 4, lstanbulspor muhtcliti 
kazand1. 

Giil kupas1 macrlar1 
CUI kupaSI atletizm mUsabakal'Ttr.m 

ikincisi, dUn Kad1koy stadmda yaptldt U
zun ve devamh bir idmandan sonra, gii
zel dereceler almacagt beklenen bu mU -
sabakalarda, atletlerimiz iimid edilen de
receleri elde edemediler. Mevsim batmda 
bize fazla iimid veren atletlerin bu dU1iik 
dereceleri, bulunduklan formu kaybet -
mek iizere olduklanna ciddi bir i§arettir. 

Alman dereceler tunlardtr: 
I 00 - Nazmi (G. S.) 11.8, Goren 

(G. S.) 

Kara Ali, Habe~liyi yenmege ·~kr•&•yor 

200 - Muzaffer (Haydarpata} 23.5, 
Goren (G. S.) 

400 - Galib (G. S.) 52.8, Cen~al 
(G. S.) 

800- Rtza Maksud (Fener) 2.003, 
lbrahim (G. S.) 

I 500 - Rtza Maksud 
4.19.6, Makidis (Kurtulut) 

(Fener) 

5000 - Hiiseyin (Demirspor) 16. 
25.8, Artan (Be~ikta§) 

110 - Vasfi (Haydarpa§a) 16,8, 

Oyunun tamamile miidafaaya dokiil - cum esnasmda demarke vaziyette yaka- Be&iktath Hakla ikinci ~rolii atarken 

Roman: 10 

- !dare edebilirsin. Bu k!ZI sana 1c
lal tamtmadt m•~ Bitti. Ktz dedigin mah
luklann hepsi boyledir. Hem kotlektif 
ya•amaya, beraber giiliip eglenmeve ba
y,ltrlar, hem de birbirlerini -gozlerini oya
cak kadar- ktskanalar. Benim Perihanla 
Nazmiye vak'a!!m unuttun mu? 

- Burada vaziyet hi~ o degil, ;lev
ket. B•nim hayahm lclalin elinde. 

- Daha iyi ya. Idare et, git,in. Ken
dini iki kanh bir koca farzet. Mavi bon
cuk hikaye!i. 

- Oyle diyorsun ama sen Perihant 
sev1yor"'" ve Nazmiyeyi feda ettin. 

- Ben mecbur degildim 
Afif her zamanki yumu,ak tav~rlann

dan birdenbire aynlan bir 1iddetle red
detti: 

- Hayn, dedi. ben menfaat 1~10 

Yazan: Server Bedl 

;levket dU,UndU. Uzun ve kuru esmer 
yiiziinde kahn siyah katlan parlak ve iri 
gozlerinin UstUnii kapaltyor, bakt~lanmn 
manasmt gizilyordu. Uzun bumu all!n
daki enli dudaklanntn etraftnda istihza
ya, tereddiide ve istihfafa benziyen bir
taktm ~izgiler a~thp kapandt. Ba)tnl 0-
nUne igiyor ve parmaklartDI kirli ktV!rctk 
sa~lannm arasma daldaarak dUsUniiyor
du. Sonra ba§tnt salladt ve yeni bir mu
hakemeden sonra verilmit karar gibi da
ha emniyetle tekrarladt: 

- Haya iki gozUm, hasis menfaat 
degil ki bu: Hay at, ge~im, tahsil, istik
bal... Ne yapacaksm ~ Bir ktz i~in hepsi
ni feda m• edeceksin ~ 

- Hie; bir•eyi feda etmek iotemiyo
rum. Bir i1 bulursam ... 

- Onu ge~. Afif. yavrum... Sen 
nazik biiyiimU~sUn ... Omriinde hir kere 

han odasmda yatltn mt ~ 1ki giin ekmek
ten ba,ka agzma bir1ey koymadtgm var 
m1 ~ Arkada§mm okumak i~in verdigi ki
tabt bir kere bile kanjhrmadan sathgm 
oldu mu ~ Ev sahibi kaptyt a~madtgt i~in 
sabaha kadar F atih parktnm etrafmda 
hie; dola1hn mt? Bunlann he psi benim 
ba11ma geldi ve iki gUn de bir geliyor. 
Sana dost~a soylUyorum, Afif' Sakm 
ha I Anladm mt ~ hte sana ilk ve son 
Ia£: Sakm ha I Cocukluk edexim deme. 
T emiz bir yasbk sevgilinin gogsUnden 
daha emindir. Bak bende ikincisi var, 
birincisi yok. Evvela hayat ve iltikbal. 
Hele §U Oniversiteyi bir tamamla baka
hm. Sonra bana hak verirsin. Biliyorum, 
limdi senin maksadm mektebi bnakmak 
degil. Suad gibi, ;lUkrU gibi hem dttanda 
~ah§mak, -ne hacet! henim gibi- hem 
de mektebe gitmek istiyorsun. Fa kat ya
pamazsm sen. ~iikrUnUn ne ~ektigini bili
yor musun ~ Gecede be1 sa at uyku var, 
yok. Suad da ya o 1irketten istifa ede
cek, ya mektebden ... 

Afif sustu. Be,ikta§ta TUrk.indan ay
n!dtgt dakikadanberi, o da buna benzer 
1eyleri kendi kendine kac; kere teluarla
mt§h. Cekingen, iirkek ve utangac miza
cile ~etin bir hayat mUcadelesine ahla
mtyacagml o da dU§iinmUttii. TUrkanla 

konu~urken bile ic;inden ge~en feY bu de
gil miydi~ Fakat. .. -5evkete a~amadtgt 
bir zaruret daha vardt: Tiirkanm vazi
yeti. Gene ktz, muhakkak 'ki simsiyah 
mahrumiyet gUnleri ya§tyordu; bunu soy
lemiyordu ama, Afif 1clalden ogrenmit
ti. 

Saatine bakb. TUrkanla bahc;ede bu
lu§maS!na iki saatten fazla vardt. Ona 
~ir teselli haberi de mi gotiiremiyecek
ti ~ ~evkete bunu a~maya da karar 
verdi: 

- Azizim, dedi, sen meselenin en 
miihim tarafmt bilmiyorsun. Tiirkanm 
hali lena, ~ok fena, bana oyle geliyor ki 
senin vaziyetinden daha fena. Ben daha 
~ok onu dU,iiniiyorum. 

- Ne yapabilirsin ~ Ufak tefek yar
dtm et. Perihanm bana, ikide bir: «E
dirneden badem ezmesi geldi, seni ha
taladtm», yahud: «Annem un kurabi
yesi yapm•t· Seversin diye getirdim» soz
Ierile yapl!gt yardtm gibi. Bunun insana 
verdigi kuvvet midesinden ziyade kalbi
ne, mUthi1 ya§amak cesareti veriyor. Sa
na ~irkin gelir bu. Nazh bUyUmUtsiin. 

- Ne naz!ISI~ Benim de ne anam 
var, ne babam. 

- Fa kat zaruret c;ekmemi,sin. Sana 
degil, daha ziyade Turkana dokunur bu. 

Nihayet Habe~li yeniliyor 

Giille- Arat (Betiktat) 13.05, -5e-jmen kazanmtthr. 
rif (Betiktat) Catalcah Receb ile Arabact Mehmed 

Disk - Yusuf (Fener) 38.85, Arat araS!ndaki giireti Arabact Mehmed son 
(Be1ikta~) dakikada hasmmt yenerek kazanmt§hr. 

Cirid - ;ierif (Be1ikta1) 49.07, 1h- KaramUrselli Ahmed ile Karacabeyli 
san ( Be§ikta!) lsmail berabere kalmtllardtr. 

YUksek- SUreyya (Bogazic;i) 1.71. Edirneli SU!eyman on dordiincii daki· 
Merih (Betikta§) kada 1zmirli Hiiseyine galib geldi. 

Uzun - Muzaffer (Haydarpa§a) Miilayim - Polonyah arasmdaki mii-
6.6.?. Caroglu (Kurtulu~) sabaka yeni1inciye kadarcb. Miilayim ~olt 
U~ adtm- Yavru (G. S.) 13.80, hakim bir giire1ten sonra 46 inct dakika-

Abdiirrahman (Fener) da tu§la galib geldi. 
Smk - Serif (Betiktat) 3.1 0, Yi~a- Kara Ali - Habet Tafari giiretinde, 

ropulos (Kurtulu§). Kara Ali on beter dakikadan iic;er dev-
MU.abakalar neticesinde: F enerbah~e re istedi. Habel pehlivan yeni1inciye ka-

34, Galatasaray 33, Betiktat 31, Hay- dar giire1meyi teklif etti. Miisabakayi 
darpa§a 15, Kurtulu1 11, Demirepor ve Kara Ali ktrk bet dakika i~inde bitirece
Beyoglu 5 er puvan almttlarda. gini soyledi ve kar,tlatmaya ba,lacblar. 

Miisabakalarda derece alan atletlere Kara Ali ilk hamlede salto yaparak ra-
hediyeler verilmi§tir. kibini alhna aldt. Ufak bir miicadele-

Yiizme miiaabakalari den sonra Kara Ali alta diitlii. llk on 

fstanbul "" sporlan ajanhgt tarafmdan 
tertib edilen ikinci te1vik yiizme miisa
bakalan dUn ~eref stadmda yap:lmt§l!r. 
Bu miisabakalarda mektebliler i~in ayn 
bir seri miisabaka yaptlmt§br. 

KU~Ukler: 100 serbest: Bedri (Bey
k~ 1.19 ~e al (Galataoar!l;v). 

-T1 • : em a ey o 1,3 , 

be1 dakika ~ok heyecanh oldu. 

lkinci devrede Kara Ali ~ok hakim 
giire§mege batladt. Devre Kara Alinin 
hakimiyeti altmda ge~ti. 

O~iincii devrede Kara Ali diittiigii 
miitkiil vaziyetten kurtulur kurtulmu; 
giizel bir oyunla hasmtm. yere alch ve ~ 
!!)olliy. •- ouretile mU..WII!IIIt,J~ _ 
zand1. 

Maruf (Beykoz). 
I 00 kurbalama: Musa (Beykoz) 3,29 Habel pehlivam neticeye itiraz ettiyse 

de Kara Ali minder hakemi taranndan 

(Beykoz), Ke- galib ilan edildi. 
Hikmet (Beykoz). 

400 serbest: lbrahim 
mal (Galatasaray). Fenerbah~e kuliibiiniin 

tetekkiirii Bolge bayrak yanlt: Beykoz birinci 
3,00, Galatasuay ikinci. 

BUyUkler: 100 serbest: Saffan (Bey
k?z) 1,8, 

100 mtiistU: ~a mil (Galatasaray) 
1.2~.6, Fikret (Beykoz) 

2r:R kurbalama: !smail (Beykoz) 
3,21, ';"farc;yan (Be§ikta1). 

Bolg( bayrak yanl" Birinci Beykoz 
2,38,5, ·~inci Calatasaray. 

Mekte~iler araSinda: 

100 ser~st: Mahmud (Calatasaray) 
1,4, Yedad(Beykoz). 

400 serbeP Sadullah (Galatasaray) 
5,56, I, Vedal (Beykoz). 

Miisabakalar neticesinde su topu ya
ptlmttl!r. Kum12> beyaz taktmlar ara
smda yaptlan mtabaka}'t 3 - 4 kamtzt 
taktm kazanmt§hr.~m~~! vaziyette bi
rinciligi Beykoz, jJDcthgt Galatasaray 
almt§IIT. 

Giiret miisal>akalari 
T aksim stadmda te;b edilen serbest 

giire1 miisabakalan diinYaptlmt!hr. A
dapazarh Serve! ile Bekt&Jh Mustafa 
arasmdaki giire1i Adapazrh Serve! hiik-

F enerbahc;;e kuliibiinden: 
KuliibUmUziin tesisi devresinin 31 lnd 

senesini siizle ve yazt ile tebrik lutfunda 
~ulunmak suretile siirurii iftiharuntza it
h~a~ edenlere sonsuz tUkran ve minneti
mtzm arzma muhterem gazetenizin lutfu 
tavassutunu rica ederiz. 

Biaiklet hirinciliii 
Beden T erbiyesi Istanbul bolgesi Bi

siklet ajanhgmdan: 

1. Tiirkiye bisiklet birinciligi mUsaba
kalan 7 !7 /939 cuma gUnii 1 kilomet
r~.lik siir'at ko1usu ve 9/7/939 pazar gii
nu 156 kilometrelik mukavemet kotusu 
olmalc iizere tespit edilmi1tir. 

2. Miisabakalar Edirne • Istanbul as
fait yolu Uzerinde yaptlacaktu. 

3. Y ant saatleri bilahare ilan edile
cektir. 

4. fstanbul taktmtnt te,kil edecek ko
!Ucular tunlarcbr : Abdullah, Haralam
bo, Anastas, T orkum ve Mihal. 

5. Yukanda adlart yazth bisiklet~ile
rin buna gore timdiden haZ!Tianmalan 
liizurnu ehemmiyetle teblig olunur. 

F akat ~~kttrma~n y~rdu, e\ ara~ayt dii1iindiiler. HaytrS!z akrabal~ 
- Mekteb taksitlerini e •;: ~ v~- var !· On!ara gitmek bile aktllanndan 

mem ya ... Ev kiraS!m ne ipaca · Tge~tt. F ayda o!mtyacagmt biliyorlarcb. 
nesi de var. ekrar bu terzi meselesini dii1iinmeye 

GUlerek ilave etti:. . . . b~~la~tlar. En ~~k cesare! veren 1ey, 
- Badem ezmeSile, un .urabty~stle T urkamn broden ve diki1 bilmesiydi. 

halledilecek mesele degil.. ~ tek bir. a- Sonra, bunun bir iyi!igi daha vard1 ki 
damsm, pitkin sin, vaziyeh ,ere edersm; TUrkin orad an it ahp eve getirebilir 
fakat bir ktz oyle mi ya ~ annesile beraber ~alttabilirdi. Terzi ka: 

- Bunda hakhsm. Bari aah,sm. dtn biiyUlt bir atelye ·~acag!DI soylemi,-
- Onu da dii1iiniiyoruz. !kat onun ti. Olur ya, ni~in olmas10 ~ Bu bir fasat• 

da mektebi var. b. J:lem Tiirk~~· o~ada aile ktzlanmn ~a· 
- Buaksm. . htbgt~•. ?• gozlenle gonnemi1 miydi? 
- Son smtfta. Imtthana ii~Y var. Her •.kume de yeniden cesaret gelmi ve 

Y aztk de gil mi ~ anneS!, ~~rk~ntn oraya bir daha uiw 
- Hakkm var. ID&S!D! munastb gormiittii· Fa kat t b'h ••• .. .. . . , en 1 

ustiine tenbth, thtar iistiine ibtar: 
TUrHn o giin mektebden ~tktl!~ - A man ktztm, dikkat et! 

s~~ra, Afifle bulu,~a?an .. •::vel,. ten! , TUrkin sokaga girdigi zaman, ayni 
gormeye karar vermtjtl. Butun bu gece. rkuyu duymadt. Ciinkii sokakta bir 0" 

annesile yal.mz bunu konu§tular. Tiirkiu tothil duruyor ve i~inde iki ya1!t kadtn 
on a bu !emden bUtiin tUphelerini, korku- oturprdu; gelip gec;enler de vardt. Ne• 
l~nn.•, iimidlerini ac;mt§ll. Annesinden reye 8-;G~i!ini de bildii(i kin. me~hu!iin 
htc;ba,ey saklamak adeti degildi. Kadtn. tehdidleri al!n•ttt. Annesine her1eyi ha· 
ktz~m k~rkulannt daha geni1 mikyasta ber vermi1 o!JSI da cesaretini artmyor 
b;mmsedt. H~tta verdikleri ilk ka~a~ .ter- du. Gizli bi'10ylpacak degildi. Ye b~ 
ztye beraber gttmekti. F akat sonra tk~51 de letebbiisiin bUtUn,fhalanndan onu 11r 
bunu ~irkin buldular. Fare deligine ."sill a. ne haberdar edect~ Kaptya gel inc' 
mlf ... gibi bir§eydi. Yerdikleri ikincl kadra~, durdu ve kt<a bir reddiidden sonra 11~ 
Tiirkamn gitmemesiydi. Batka yerfer e 11 ~ald1• [.m<> IIII:Vt 
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et ve giin iiz elbisesi 
• 

Hariciye 

Nazirinin Tiirkiye 

seyahati 
Kahire (Hususi) - MISir Hariciye 

Nazm Abdiilfettah Yahya Pa1amn, 
Balkan seyahatinin ilk merhalesi olan 
Ankaray1 ziyareti, M1mda hususi bir 
ehemmiyetle kar§Ilanmaktadir. Zira, bu 
ziyaret, MISIT harici siyasetini temsil eden 
resmi bir 1ahsiyet tarafmdan ecnebi bir 
memlekete yap1lan ve bu siyasetin istik
lalini, beynelmilel sahada teyid eden ilk 
seyahattir. Mmr devlet adammm, ilk 
merhale olarak Tiirkiyeye ugramaSI ise, 
iki millet arasmdaki dostluk miinasebah 
balummdan hay1rh bir hadise le§kil et • 

Ebedi genclik! 
Bugiine kadar yapdan ke~iflere bakthrsa, 
bundan sonrakiler de hep bo~ iimid ve tesel
liden ibaret kalacak, oliime ~are bulunamtyacak 

Yazan: H. BILGI(: 

1 
mektedir. 

1htiyarhk ve oliim, birbirini takib eden 
bu iki mukadder ,k,bet, be1eriyetm, hal
line care aramaktan bir an hali kalmadi
gi iki muammadiT. Ebedi genclik ve e
bedi hayat, insanlann ezeli iki biiyiik 
gayesi ... Ulas~tbilecekler mi? Me~hul. 

MlSir matbuab, Abdiilfettah Y ahya 
Pa§anm Tiirkiyeyi ZIYareti etrafmda yap
t~I ne§riyatta, bu ziyaretin, Tiirkiye • 
MISir miinasebatmdaki dostlui(un a1ikar 
bir delili oldugunu miittefikan soylemekte 
ve bu amhk dostlugun her sahadaki te • 
zahiirlerini tebariiz ettirerek, Atatiirkiin 
yarattigi yeni Tiirkiye hakkmda sitayi1 • 
Hr miitalealar yiiriitmektedir. Umumi 
miitalea, bu' ziyaretin, iki dost devlet mii-

Bu gayenin, be1eriyeti kendisine ne
kadar bagladigmi bize gosteren en eski 
vesika ]ouvence ~e1mesi ath ile amlan 
ab1hayat efsanesidir. ]ouvence, eski Yu
nan mitolojisinde, Jiipiter'in ~e~meye if
rag ettigi bir peridir. Nerede oldugu bi
linmiyen bu ~e1meyi, eski devir cograf
yacllan, diinyamp muhtelif noktalannda 
gostermi1ler ve cok ciddiye almi§lardJr. 

J nasebatmm atisi iizerinde ~ok miisaid te
J sirler yaprqaktao hah kalmiYacagi merke· 
1 zindedir. 

Efsane pek cazib oldugu icin, hariku
ladelige meftun ve miipteLi olan Orta
~ag onu derhal benimsemi§ti. 0 ~aga aid 
bir eserde, Jouvence ~e§mesinin ~oyle bir 
tarifini okuyoruz: «Bu su, Nilden ve yer
yiizii cennetinden <;Ikar. Oyle bir ha<SaSI 
vardiT ki, basta bir adam i~erse derhal 
iyile1ir; ihtiyar otuz ya1mda bir nevci
van olur.» 

:thtiyarhg• yenmcge ~ah~anlardan 

ince yiinliiden miikemmel bir ak§arn elbisesi. Etek 
bsmma gayet gUzel pliler yapiirni! ve iizeri deniz nebat
lan, biicek kabuklarile brode edilmi1tir. Muhtelif nokta· 
lannda dalga hissini veren siisler vard1r. 

Pariste Longchamps' da tertib olunan bir zarafet mii· 
sabaka•mda goriilen giindiiz elbiselerinden. Emprime ca· 
ketten yiinlii etek ve beyaz ipekliden bluz. Bhizun fiyong· 
lu yaka" pek zarif durmaktadu. 
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• • Sinekler Kendinizi IYI taniyiniz! 
Muz1r hayvanlari ve kir· Herkes s1k s1k aynaya bakar ama, hakiki meziyet 
lerini etme ~areleri ve kutsurlarmi olduklar1 gibi gorenler pek nadirdir 

ii~~~~!J!l~--~1.!·&·-- . 

Kadm olur da aynaya bakmaz olur 
mu hi~ 1.. Hepimiz muhakkak ki giinde 
birka~ defa yiiziimiizii, elbisemizi o par
lak ve akisli camm i~inde tema~a ederiz. 
Fa kat hakiki kusur ve meziyetlerimizi ol· 
duklari gibi gormeye muvaffak olabilir 
miyiz? Hayu ... ~u kii~iik ve yuvarlak 
agzm, sahibinin cilveli bir kadm olclugu
na, aynk gozlii olmanm incelikten uzak 
bulunmaya, kiVnk burunlu olmanm huy
suzluga delalet ettigini biliyor muydu.
nuz? .. 

Bakm, hayret ediyorsunuz ... Halbuki, 
bugiin ~ehreden insan1n karakterini mey· 
dana ~1karmak o kadar ileri bir san'at 
haline gelmi§tir ki ona Physiognomonie 
ismi bile verilmittir. 0 halde evvela bu il
min muntazam ~ehre hakkmda kabul et
tigi esaslan ortaya koyahm: 

1. 1ki goz arasmdaki mesafe gozler
den birinin uzunluguna miisavi olmahdu. 

2. Yiiziin genitligi burnun uzunlugumm 
iki misline miisavi olmahdu. 

3. Ost ve alt dudagm kalmhg1 birbir· 
lerine miisavi olmahdiT. 

Y az Slcagi bashrdi. Tam 1imdi sinek
lerin her tarafta ~ogaldiklan bir devir • 
deyiz. Her yaz oldugu gibi lambalar, a
vizeler, aynalar ve camlar temizlenmele
rinin akabmda kirlenmege batladiiar. 
Y enecek, i~ilecek §eyler a~1kta kahrlarsa 
berbad oluyorlar. Sonra elimize yiizii -
miize konarak mnyor ve bizi taciz edi • 
yorlar. Bu muzu hayvanlara kar11 ne 
yapmahytz, onlari naSI! mahvetmeliyiz? 
Bircok usuller, bocekleri oldiirmeiie ya
rayan muhtelif ilaclar var. F akat hicbiri 4. Yiiziin uzunlugu ii~ miisavi losma 
kat'i surette tesir etmiyor. Maama!ih aynlabilmelidir. a • Almn list kiSmmdan 
bunlan odalar~n, salonlann havasma stk- burun kikudagmm batladigi noktaya ka-

dar; b • Burun k1kudagmdan burnun ni
mak faydahdu. Yalmz ~i~ek, yemi§, ye- hayetine kadar; c - Burnun ucundan ~e-
mek p;ibi ~yleri a~1kta biTakmamak 1ar- · 'h 1· k d b" nenm m aye me a ar. 
tile .. ~Bir de biraz re~el sulandmp " ta- Maamafih, durun, ~ehremiz bu §era· 
b_ak IC'?de muayyen yerler~ . buak?'_~k ite uygun degil, diye hemen iimidsizlige 
smeklen oraya celbeder ve I~me du1up 

1 

kapilmaym. Diinyada ne giizel kadmlar 
olmelerine sebebiyet verir. var ki yiizlerinin yap1h1 tam bu klasik 

Onlann kirlerini temizlemek i.;inse esaslarla kat'iyyen alakadar degildir. Za
muhtelif usuller vardu. Ampuller, cam- ten her ~;ehrenin ayn ~tkli degil midir ki 
lar, aynalar ve avizelerdeki sinek tersle- insanda 1ahsiyet ve hususiyetin teessiisii
rini ~1karmak i~in en iyi vastta yan su ve ne sebeb oluyor. 
yan alkolden miirekkeb olarak viicude Diger taraftan bir~ok makiyaj hileleri 
getinlmi1 mahluldiir. Maamafih bol sa- bu esaslara uygun olmtyan ~ehreleri mii· 
bunlu bir su da ayni i1i gorebilir. tenasib gostermek gayesini husule getire· 

C:er~veler ve tahta e1ya iizerine si • bilmektedir. 
nekler tarafmdan yap1lmr§ lekeler ise !U Uzun yiizliiler, sa~ tuvaletinizin tarzm1 
sure tie izale olunabilir: Hem en bir so • k1sa ve kulaklar iizerine toplanmli olarak 
gam ikiye bolmeli, par~alar1n iizerlrrine intihab ediniz. Y anak rujlannizi miim
mutfak tuzu ekmeli ve lekeli yerleri bun- kiin mertebe yiiksege siiriiniiz ve enlile
larla hafif~e ugup hemen kurulama!IdiT. mesme yapm1z. 
F akat sinekler ~ok olursa viicude getir • K1Sa yiizliiler, sa~ tuvaletinizin tarzm1 
dikleri kirlilikleri temizlemek gii<; olur. yiiksek ve uzun olarak intihab ediniz. Ya
Onun i.;in avize ve saire gibi k1ymettar nak rujlanmzi miimkiin mertebe a1ag1ya 
•IY•Y• sellofan, gazboyamast, tiil ve sa- siiriiniiz ve onu burna yabnla§acak 1ekil· 
ire gibi §eylerle ortmelidir. Bunlarla or· de yaymiZ. 
tiilen e1ya bazan olduklarmdan daha Yiizleri kalb 1eklinde olanlar, yani yu-
~iizel bile goriiniirler. kanSI geni1. a§agiSI dar bir ~ehreye malik 
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Yeni icad cv levazJmi: Sap! k1vrik komposto 
1 klima ka~1Ji;I, kompostonuo suyunun ve tan ,(e . 

.in in d~kl~l.'?e~ine miini olur. Bliyiik. kaseye de iyice intibak cdcr. $imdiye 
kadar bJidtgimJ• hmon s1kma aletlerinm tersi ama, muhakkak ki daha pratigi. 
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olanlar ise biisbiitiin hususi bir makiyaj 
Ye ba1 tuvaleti tarzt se~melidirler. Y anak 
rujlanm hafif olarak tam elmac1k ke
miklerinin iizerlerine siirmeli ve ba1 tu
valetlerinin merkezi sikletini ba1m geri
sinin te§kil eylemesine dikkat eylemeli
dirler. 

Burnunuz biiyiikse yanak rujlarimzt 
miimkiin mertebe ondan uzaga siirmcge 
dikkat ediniz. Yiizlerinin 1ekli ne olursa 
olsun bu tarz biiyiik burunlulara ~ok iyi 
gider. Fa kat ayni zamanda bu ruju Ia 
gozlerin d11 kenarlanmn altma kadar yay
maya da ~ah1mahdiT. 

hte gordiiniiz mii, biiyiik fedak.irhk
lara ve eziyetlere katlanmaya hacet kal
madan yiiziiniiziin kusurlarml orttiiniiz. 
OOIIIOOIOOOOOOOOOOOOOIOOIOOOOOOoooooooototOOOOOOOOOOOOOIOOIO 

Bakla ve bezelya 
Bakla arhk kabugde yenecek vaziyet· 

ten ~Ikt1, kartla1maya yiiztuttu ama, dog· 
rusunu isterseniz aSI! yenecek zamam da 
1imdidir. (:iinkii kabuklu bakla a§a~I yu· 
kan laze bir sebze olarak sofralan siisli
yebilirse de fazla g1da vermez. Halbuki 
bu aylarda tam ozlii zamamd1r. Lakin i~ 
olarak yemek ve i~ kabuklanm da ~Ikar
mak lazimdiT. Bakla tanelerinin i~ ka • 
buklanm kolayca ~tkarmak icin onlan 
birka~ saniye biTakmak iizere kaynar su· 
ya babrmahdu. Bu miinasebetle size bir 
ic bakla ezmesi salataSI tarif edey1m. 

1~ baklanm i~ kabuklar1m <;tkard1ktan 
sonra miktan kafi su koyup helmeleninci
ye kadar pi~irmeli, kaynarken 1~me az 
miktar zeytinyag koymah, indirip sogu
maya terketmelidir. Soguduktan sonra 
iizerine Hfi miktarda zeytinyagl, limon 
veya sirke dokmelidir. 

Keza 1imdi bezelyalar da ozlendi ve 
i~leri yenecek hale p;eldi. 1sterseniz, bir 
de bezelya piire ~orbaSI yapabm. Bezel
ya tanelerini kaynar tuzlu suda pi§irmeli, 
yumu1ak bir hale geldiler mi kafi mik
tarda temiz et suyunda kafi derecede 
sulanduarak ateste bir miiddet daha tut· 
tuktan sonra indirmeli, i~ine biraz tereya
gi, bir ka11k krem, birka~ kMtk da pi1 • 
mi1 fakat ezilmemi1 bezelya tanesi ka -
rt§tiTmahdiT. 

Abdiilfettah Yahya Pa1amn bu ziya· 
retindeki hedefin resmi cephesi, ge~en se
ne, doktor T evfik Rii!tii Arasm, Tiirki
ye Hariciye Vekili Sifatile MISua yap • 
bg1 resmi ziyareti iade etmektir. Fa kat, 
Hariciye N azmna, ayni zamanda neza
retin Ba1 Hukuk Mii1aviri olan Devlet 
Hukuk hleri daire reisinin ve Hariciye 
Nezareti Umumi Katibinin refakat et • 
meleri, bu seyahatin, bir iadei ziyaretten 
ibaret olmadigmi gostermi1tir. 

M1str Hariciye N azmnm Tiirkiyeye 
vaki olan z.iyaretinin, MISum Saadabad 
paktma girmesi ve Tiirkiye ile MISlr a
rasmda bir miitekabil yardun pakh akde
dilmesi meselelerile alakadar oldugu ~ok 
kat'iyetle iddia olunmu1tur. MISIT meha-
fili, sonuna kadar Slkl bir ketumiyet mu
hafaza ettiklerinden, bu meseleler iize • 
rinde yiiriitiilen miitalealar tahminden 
oteye ge~ememi1tir. Bu p;ibi meselelerde 
vaziyeti ~ok nazik olan MISIT, ba1ta, gene 
istiklalinin ihtiyaclarile p;ayritelif hare • 
ketlere atllmamak endi10si oldugu halde 
bir~k miilahazalara bagh bulunmakta • 
dn. Bu itibarla, Abdiilfettah Y ahya Pa
§amn seyahatini, ileride p;irhilmesi muh • 
temel taahhiidlere zemin hazulamak ~k-

Bu kanaat, zihinlerde oyle derin SU
rette kokle§mi§ti ki, Kristof Kolomb A· 
merikayt ke1fettigi zaman, ~e1mcnin bu 
yeni kit' ada oldugu iddiaSI. ortayil ~~k
mi!, hatta ~ejmenin tarifi bile ylpiimij· 
b. Sulan, altm ve miicevheratla dolu 
topraklar iizerinden ak1yor, dudagm1 deg
direni ebedi genclige kavu§turuyor, diyor
lardi. Bir lspanyol seyyah1, Florida'yt, 
bu sihirli kaynag1 ararken kesfetmi§tir. 

Sulan guya 1aku 1akiT akan bu ~·~
meden ba,ka, Orta~ag insanlan, hayall 
uzatmanm mrm1 bir de simya ilminden 
bekliyorlardl. iksiri azam a•a,hran sim
yagerler, ayni potanm icinde, oliime de 
~are bulacaklanm iimid ediyorlardi. 

Orta<;ag, ebedi hayat ve ebedi gencli
gin Sirnni ke,fettiklerini iddia eden nice 
simyagerin, ulemanm ve 1arlatamn mii
ellefatile, gene ayni adamlann, birebir 
diye sagbk verdikleri altm suyu, ahiha
yat nev'inden ~e1id ~e1id iksirlerle dolu
dur. 

linde tefsir etmek daha dogrudur. Bugiin, ne ab1hayat, ne Jouvence ~e1-
Bu, seyahatin siyasi cephesidir. Bir meai, ne altm suyuna inanan kalmod1. 

de ticari cephe vardiT ki, iki memleket a- Boyle oldugu halde, ne ebedi genclik hiil
rasmdaki miinasebab arhrmak ve bir ti- yasmdan vaz ge~iyor, ne de oliime ~are 
caret muahedesi imzalamak mabadma bulmak Umidinden. Yirminci asnn, Or
matuftur. MISir halkmi sevindiren diger ta~ag iksirleri yerine ikame etligi §ey, ki
bir haber de Maieste Kral F arukun, tabc1 camekanlannda Sik Slk gormeye a-
doktor Rii1tii Arasm Kahireyi ziyaretin- h§hg1m1z «Yiiz sene ya§amamn mn», 
de mevzuu bahsolan Tiirkiye seyahati yahud «Gene kalma san'ati» g1bi isimler 
meselesidir. ta§Iyan risalemsi kitablardiT. 

Hulasa, MISIT Hariciye Nazmnm zi- Jouvence ~e1mesi devrinde, yahud Or-
yareti dolayiSile verilen haberlerin ve ta~agda insanlar gencliklerini daha ~ok 
dermeyan edilen miitalealarm heyeti muhafaza eder, veya daha uzun omiirlii 
umumiyesinden ~1kanlan netice, her iki olurdu da, zamamm1zda daha m1 az ya
memleketin, beynelmilel bakimdan mu- ~1yorlar? Hayu. 0 zamanki be:eriyet ne 
vazi menfaatlere sahib olduklan ve bu ise bugiinkii de odur. Bir asn dolduran 
menfaatlerin mii~terek ihtiyaclanmn icab omiir sahiblerine sorunuz. Herkc•ttn faz
ettirdiiii baz1 kararlar ilham edecegi mer- Ia ya§amalannm sebebini kendileri de bil
kezindedir. . mezler. Bunlann i~inde, ne ab1hayat i~e-

Tiirkiyenin, son zamanlarda, beynel- ni vardir, ne de Jouvence ~ejmesinin ya
milel sahada ald•ib ~ok sarih vaziyet, M1- nmdan ge~eni. Eskiler de boyle idi, Yir
mm bu husustaki i1ini son derece kolay- minci aSIT insam da boyledir. 
Ia 1t~rmaktadu. Esasen, Tiirkiyenin bu Su halde, bizleri, tabii omiir, uzun 
vaziyeti almaSI ve ln~iltere ile anla1ma omiir diye iki tiirlii yajama miiddeti ka
akdetmesi iizerinedir ki, MISinn bu an - buliine mecbur eden jey, tabiatin bir cil
lasmaya yardtmda bulunmaSI ihtimalin- vesinden ibaret degil \Ylidir? 

Doktor Voronof 
Hayvan birdenbire aptalla!IYOT. Ne bir 
hareket yapryor, ne yiyor, ne i~iyor, ni· 
hayet a~hktan ve susuzlulc.tan oliiyor. 
Cagasmdan su damlatmak, yiyecegini 
agzma vermek laztm. 

Hayvan, beyinsiz ya1ar mi diye ya· 
p1lan bir tecriibe, beynin plastik iktidan· 
nt ol~mek i~in biraz daha ileri gotiirii· 
liince i1 degi1iyor. 1ikonceleri, gagasma. 
damlahlan suyu i~mekle iktifa eden gii• 
vercin, yava! yava1, suya gagas101 dald1• 
rarak i~mege ah!IYOr. Sonra, suyu gO. 
riince i.;mek ihtiyactnt hissediyor. Daha 
sonra da, susad1k~a su aramaya ba~hyor. 
Beyin, tekrar te,ekkiile ba§lamijhr. 

F azla ~ahjtmlmaktan zebunla,an hay
vanm besiye ~ekilince dirilejmesi, fazla 
yorulan insan viicudlerinin, muayyen bir 
tedaviden sonra dine hale gelmesi, uzvi• 
yetin bu plastik ve dogurucu kabiliyetin· 
den miiteveJ~;ddir. 

.Su halde, ihtiyarhktan y1pranan viicud 
ni~in gencle1mesin? Eski alimler bunu 
dii,iinmemi! degillerdir. Mesela Plin, bu 
hedefe, g1da yolile gitmenin imkamn1 
arajhrmt§ ve ytlan yemeyi tavsiye •tmi1· 
tir, Ytlamn omrii uzun oldugu i~in bu 
~are, o zaman akla yakm gelmi~ti. Da
ha buna benzer nice genclik ve ULUn Q. 

miir re<eteleri vardtr. 
Ancak, uzviyetimiz, yenile!me kabili

yetine ne dereceye kadar sahib olursa ol· 
sun. bu kabiliyeti bir miiddet muhafaza 
edebiliyor. Muayyen bir ya§tan sonra 
kaybolan bu kabiliyet, i1te ihtiyarhllm ta 
kendisidir. Uzviyet, ~aii1a ~aii1a y1pran· 
m11, ~ehreler eskimi1, nesicler gev1emi!o 
miicadele kuvveti kalmaml!llr. Demiri, 
~eligi pasland~ran, fildisini yo! yol .yatla
tan, laji ufalayan, tahtay1 kemiren za· 
man, i/tsan viicudiinii de eskitir. 

Modern alimlerden, ihtiyariiga ve o. 
liime ~are arayan en me1hur sima, Pas• 
tor enstitiisii doktorlanndan Me~nikof'tu. 
Bu zat, viicudiimiizde, ya§ ilerledik~e 
zafa dii1en aSII hiiceyrelerle, makrofaj 
denilen serseri hiiceyrelerin ezeli bir mii· 
cadele idame ettiklerini nazan dikkate 
alarak, bunlardan birincileri diriltmeye 
imkan olmad1gma gore, ikincileri zayif
latarak hiicum kabiliyetinden m•hrum 
biTakmak esasile i1e bailam11 ve bir se
rom ke,fetmijti. 

Bu serom, viicude ajiianmca, serseri 
makrofaj hiiceyreleri filhakika alelade 
mikroblar gibi maglub ediyor, oldiirii
yordu. Fa kat, onlann savletinden kurtu· 
Ian diger hiiceyrelerin y1pranmasma, a
!IDmaSina, zafa dii§mesine mani oJaml• 
yordu. 

den tsrarla bahsedilmege ba,lanmishr. Bunu boyle diijiiniip i1in i~inden sty· 
Bu hususta bir~ok aSI!Siz layialar ortaya nlmak kolay, ancak, 1urasi da muhak
~Ikmis, hatta askeri elbirligi bile menuu kak ki, bugiin heooz bilmedigimiz bir
bahsedilmi.ltir. Bu rivayetler sonradan tak1m 1erait, tabii omrii uzat:p, bazt in
tekzib edilmi1se de, sadece, efkanumumi- san yaslanm amdan oteye kadar gotiirii
ye tarafmdan miinaka1a mevzuu olmast, yor. Bu bilmedigimiz 1artlardan bir ta
meselenin MIStr i~in nekadar alakayi ca- nesi, uzviyetimizi te,kil eden canh mad-
lib oldui!unu gostermei!e kafidir. denin yarahct ve plastik kabiliyetindeki Mitolojinin ab•hayah, simyagerlerin 

B Y k k b k b. f 1· ver1'm ni'spett'n1'n roklug"u veya aziig"I ola- ibiri ham pota .. ndan ~1karmaya ~ah1· Utiin a ID!ar ta iiyii IT aa 1yet , 
bl.l,·r. hklan uzun omiir iksiri ne idise, Profe· 

sarfeden mihver propap;andaSI, bu alaka• 
d k 'k T Mesela', su y1lan1, kertenkele .•ev'1'n· sor Me~nikof'un ihtiyarhk seromu da o an istifade etme te gec1 memistir. iirk- " 
t f den hayvanlar U··zer1'nde yap11an tecru''be- idi. genclik ami mucidi Voronof'un ~ud-ngiliz anla mas1mn akdi erdasmda, bu 

h S ler. Uzvl.yett'n bu plast1'k kudret1· hakk.n- delerden yapt1g1 serom da odur, Doktor propaganda, adiseyi aadabad paktmm 
da ~,ayet canh ornekler verivor. Bu hay- Alebi Karel'in, arama yanm aibz'a 

insicam1n1 ihlal eder mahiyette gostermi1 " b d · b 1 1 d 1 
1 Vanlarl Ortasmdan ikiye boliiniiz ·, ik1· ayn mat uata isittir ig1 u U! ar a ga iba o 

ve bu paktm bitarafhg1, Tiirk - ngiliz 1 
VU .. cud halinde ya<,Iyor. Bacag" 101, <olunu o arak kalacakhr. 

AnlajmaSI yiiziinden ciddi surette tehdi- B' 1 k I d' 1 d kesin, goziinii r1kann, yeri"e yenisi biti- IT giin ii yorgun ugu 1n en iren uy-
de maruz bulundugu yolunda iddialar ' k ·1 b'" d 1 1 

Yor. Meksika semenderi denilen ha)•van, u 'e, Ia II omriin sonun a ge en o iim 
yiiriitiilmii1liir. d k' f k b' · · kk k' kuyrugu ve arka ayaklan koptug"u halde arasm a t ar . mnm muva at, ote ,. 

Abdiilfettah Y ahya Pa,anm ziyareti · d 1 1 d B. · 1 ya•,,, or, birka~ ay .zarfmda, bu kuyrLg· un mn evam t o maSI IT. m, yoru an vii· 
de ayni mahiydte miitalealara yol a~m11 d.. ·· k' I d h' k d · ve bu ayaklann yerine yenisi geliyo,. cu un; ote '·. y_oru _maya .• .' u re. h. 
ve M1Smn, Biiyiik Britanya tarafmdan k 1 d 1 d B k Dima~da da ayni hassa mevcud. Cii- . •. mly.(ln u":''~'e.tm m enme.;I If •. _u 1 1 
idare edilen ~evirme siyasetine siiriiklen • t h t b kk ·· k vercini" beynini olduilu gibi rikanvorlar. " "" at en mnm muva at, ole mm e-
digi iddialan ortaya ~tkmishr. 'I ~di mahiyetini, yorgunluklann miitlde-

Bu propaganda, bilhassa 1ark memle- ilhak~1 siyasetinin ta kendisidir. tile ,.e derecesile okwek, ihtiyarhga ve 
ketlerinin istiklah ruhuna darbe vurmag. Hulasa, Mtm Hariciye Nazmnm oliime ~are aray1p bulamamak aczinin 
istihdaf etmektedir. Bu memleketler is • Tiirkiyeyi ziyaretinden ~1kacak olan ilk te101lisini kendi kendimize vermi1 oluruz. 
tiklallerini yeni elde ettikleri i~in bu ruh netice ne olursa olsun, bu ziyaretin, 1ark Belki Doktor Karel, belki >ndan az 
onlarda daha kuvvetlidir. F akat, M1s1r- memleketlerinin siyasetinde, menfaatleri- veya ~ok sonra gelecek bir ba1ka<1, bu 
da bu propap;andamn uyandiTdiih ak • nin miidafaas1 bak1mmdan veni bir inki- vadide, be>erivete yeni yeni iim1dler ve
siilamel, sahiblerinin besledikleri emdler 1afm hareket noktaSim te,kil etmektedir. recekler. Lakin, bugiine kadar yapdan 
i~in iimid verici bir mahiyette dei>;ildir. Tiirkiye ile MISmn, menfaatlerinde ve ke~iflere bak1ltr<a, bundan sonrakiler de 
Zira, bup;iin biitiin Y akm1arkta belirme- ihtiyaclannda mii1terek olduklanm, ha- hep 1.,01 iimidden ve teselliden ibaret ka· 
ge ba,ltyan kuvvetler toplulugunun astl disat daima gostermi1tir ve gosterer·lt lacak. 
sebebi, esasen Almanyarun ve ltalyanm tir. * * H. BJLGI~ 
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GONON BULMACASI 

Soldan aap: 
1 - Rengl .a bit kalm1yan (ikl kellmeJ. 

2 - Yemegl fazla mevcud bulunan (ii~ ke
llmel. 3 - Buras1 degl!, "'f. 4- 500 kilo. 
5 - Tera ~evirirsenlz caddenln kii~iigii o
lur, bir muoikl aleU. 6 - Bir emir, Alman
ya dahlllnde daghk bir yerln tersl, ters ~
vlrln blr lskambll kUidl olur. 7 - Scvglll, 
mevcud degll. 8 - irad !~In yapilm14 blna, 
kabln agzmm ortU.ii. 9 - Iskambllde blr 
k!g1d Ukl kelime). 10 - Flkir dam~an 
Ukl kellmeJ. 11 - Zlya, AVTupada blr ne
hir, blrk~ defa tekrar edersenlz gillme 
taklidl olur. 
Yukar~dan a§agiya: 
1 - Kafa.1 biiyiik (ikl kelhneJ . 2 - Ba

§ma blr k getlrlrsenlz blr miioabake. olur, 
bagli11k. 3 - Catlak ve yrrtlk, ~areslz. 4 -
Blr clna kuma§, vukua gelerek. 5 - Blr ~e
~id sucuk, kanadm ~Ikard1g1 ses. 8 - Blr 
hararet derecesl, miistahkem mevkl. 7 -
ikt hart yanyana, miikemmel v1lcude ge
tlren Ukl keUmel. 8 - Baz1 derdlere ~are
dlr, blr ~e~ld mahil 9 - Boy, Rus aiivar!sl. 
10 - cBirdenbire kateh mana.sma mtirek~ 
keb blr emir, sa~ boyalarmdan. 11 - Blr 
erkek l.sml. 

Evvelkl bulmacamn balledilmi$ $ekll 
2 3 4 5 6 1 R P 10 11 

1 PlllviAINiol<; AILIA N 
2 llsiAIBIE TI•IR E IV A 
1 RIIIYIA •lulz AIY AIN 
4 EILI• NIAIRII IN •lziE 
~ Ylllvl•lsiAILIA Tl• L 
6 ElKIIIL E NI•INIA Bll 
7G •I LIE s •IHI•IKIA • s I RIAIKI•IoiAIR IIC A 
~ DIIIYIE TI•IYIA L AJE: 
toiEIZIE LI•IDIA•I~ •• 
II ~EIT I CIEIL EIN E N 

r Sa~ Balom1 __ ,_. 
Giizell!~ en blrlncl tartL 

PETROL NiZAM 
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Bursa Naf1a Mud iirliigiinden : 
1 - fnegiil kasabasmda in~a edllmekte bulunan hiikumet konagmm 

21068 lira 87 kuru~luk in~aat bakiyesi olup kapah zarf usulile eksiltmiye 
~lkarilm~tll'. 

2 - Bu i~e aid kesif, fenni ve hususi, baymdll'hk is1eri geM! kapall 
zarf usulile eksiltme ~artnameleri, proje ve mukavele projesi Naf1a Dai
resinde giiriileceklir. 

3 - Eksi!tme 15/7/1939 cumartesi giinii saat 11 cJ..e Belediye sale
nunda Nafia Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usulile 
yapiiacakbr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1580 lira 17 kurus muvak
kat teminat verme!eri, ii~iincii maddc.de vaz1h evrak1 kabul ve imza etmeleri 
ve bu insaab yapabileceklerine dair Bursa Vilayet Makammdan chliyet 
yesikasm1 almi$ olmalar! ve 939 y1h Ticaret Odas1 vesikasmt giistermeleri 
liiZlmdtr. 

5 - 2490 say1h kanun mucibince eksiltme evralom haz.rlav•ll 15/7/1939 
giinii saat ona kadar Komisyon ReisliP;ine makbuz mukabilinde vermeleri 
icab eder. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4579) 

Yiiksek Deniz 

Cinsi Miktart 
Cogu Azl 

Dagh~ eti qooo 8000 K. 
Kuzu eti 2500 2000 • 

Ticaret 
Mektebi 

Col\u 
M. Fiab tutari 
Lira K. S. Lira K. 

00 46 4140 
00 48 1200 -

5340 

Miidiirliigiinden : 
Muvakkat 
!eminatJ Eksiltmc giin 
Lira K. ve saati 

) 400 50 ( 12/7/939 car$amba 
) ( Saat Dakika 

) ( 11 00 

1 - 31 mayJs 940 tarihine kadar mektebimi~ iasesine muktazi cins ve 
miktan ve fiah yukanda yazt!t iki kalem ( Et ) kapah zarf usulile eksilt
miye konmustur. 

2 - Eksiltmiye istirak edecekleri" 2490 sayth kanunun ikinci ve ii~iincU 
mac!de1erindeki evsaft haiz olmalari Hlzimd1r. 

3 - Bunlara aid $artnameyi giirmek iizere Mekteb Muhasebesine mii
racaat edilmelidir. 

4 - Eksiltme yukanda giisterilen giin ve saatte Yiiksek Deniz Ticareti 
Mektebi Miidiirliieiinde toplanacak Komisvonca yapllacak!lr. 

5 - Muvakht teminabn teslim yeri istanbul Yiiksek Mektebler Mu
hasebeciligidir. Eksiltmiye istirak edeceklerin siizii ge~en kanunun 32 nci 
maddesi tarifah dairesinde zarflariftl ihzar etmeleri ve bu tekemmiil etmis 
zarflan cksil\mc saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Rivasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri ltiztmdtr, Posta ile yapt1acak teklif!ert!.e 
gecikmeler kabul edilmiyecektir. ( 4582 ) 

Darii~~afaka Direktorliigiinden : t 
~40 senesi max1s sonuna kadar Dariissafaka Liseslne liizumu clan 

Kilo 
14500 Beyaz karaman 
3500 Kuzu 
1750 Sll\11' 
250 t~ ya/i;1 

kapah zarf usulile miinakasaya konulmustur. 
Temioa.t: 660 lirad1r. 
Fiatta esas : Belediyece tayin olunacak mez.baha fiahna nakliye vesair 

masraf ve miinasib bir kar ilavesidir. $eraiti oj:!renmek istiyenler Nuruos
maniyede Tiirk Okutma Kurumunda giirebilirler. 6/7/939 persembe _l((inii 
saat 10 da gene Kurumda miinakasa a(Ilacaktll'. ( 4580) 

istanbul Defterdarb~ndan: 

Nev'! 

Diikk!nlar! mii~temil 
kar,l(ir un fabrikas1 

Mahallesi 

Htdiralia Sa
ray caddesi 

Muhammen 
kiYmeti 

Lira 
10300 

HUDUDU 

Sark 
Sima! 
Garb 
Cenub : 

3-113 fabrika 
Yo! 
5-113 arsa 
3-113 fabrika 

Emvalimize olan vergi borcundan dolayt yukar1da evsaf ve mahalli 
yaz1h gayrimenkuliin tahsili emval kanunu hiikii.rnlerine gore miilkiyetinin 
sab~1 21 giin miic!dtele miizayedeye vazo1unmustur. Talib olanlarm 1030 
lira tctninat makbuz veya mektublarmt hamilen yevmi ihale bulunan lO 
temmuz 939 pazartesl giinii saat 16 da Corlu 1dare Heyetine miirac~atleri. 

Sara~ el 
diker 

makine kalfasile makine 
ve kadm terzi aramyor 

( 4595 ) 

ile 

1 - Tophanede 2 No.I! dikim evl !~in sara<; el lsi ve maklne ka1fas• 
ve aynca maklne Ue elblse diker erkek ve kadm terzi ahnacaktll', 

2 - Ya$ ve askerlik nazan dikkate ahnm!Yacaktll'. 
3 - Ucret haftahk verilmek iizere taliblerin hiisniihal ve tifo as1 ka-

1!1-a.Iarlle birlikte hemen Dikimevi Miidilrliil(iine miiracaatleri. ( 4009) 

Buldan Belediyesinden: 
1 - Satm almacak olan 1200 lira bedeli muhammenli 15 beygir kuv

t·etinde bir aded motopomp 28 hazirao 1939 ~arsamba ,l(iinii saat 15 te a~1k 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme Buldan Belediye Enciimeni huzurunda yapl1acaktll'. Ek
siltmiye lstirak !~in bedell muhammenin % 7,5 u olan 90 liranm teminat 
giisterllmesi lazimdll'. 

3 - Fazla bi!gi edinmek ve ~artnameyi gormek istiyenlerin hergiin 
mesai saatlerinde Belediyeye miiracaatle ~artnamey! bilAbedel alabilecekleri 
Uan o1unur. ( 4322 ) 

K~rklareli Belediyesinden : 
$ehri iki yiiz lira iicretli K•rklare!i elektrik makine fen memurlugu 

miinhaldir. 
Talib olanlarm vesikalarlle R!yasete miiracaatleri i!An olunur. (4400) 

eda takmarak: 
- Botuna yorulma, dedi, ben yapa

eaiiJmi bilirirn. Y almz, sen benim Mi
tel'e soyliyeeeklerimi tekzib etme, 0 ka
dar. 

- Yaparnam, bunu da yapamam, 
imkam yok. 

- Sana emrediyoruml Agz1m bile 
a<;m1yaeaksm I 

-34-
Gene miirebbiye, mukaddere boyun 

igmektcn batka yapaeak t•Y olrnadigmi 
goriip, habel'i, bildigi gibi hareket et
mekte serbest b1rakmak meeburiyetini 
kabul etmi~ gibiydi. Hamisinin i; adesi, 
kendi marlanndan daha kuvvetliydi. 
Yalmz, biitiin bu miinaka1ada, Mad
maze! Mestiye, lzabel'in Mitel'le ne 
hakkmda konutaeagmi, ondan ne istiye
eegini anhyamaml~tl. Sordu: 

- Ben Mi1el'i severken, ileriyi dii
§iinmii~ veya herhangi bir hesab yapm11 
degilim. dedi. 

- V e ne pahasma olursa olsun, ii
rnidlerini kendisine bildirrnek ISlemiyor
sun degil mi?.. 1von, senin Mi1el'le ko
nu!man laz1m. 

- Buna imkan yok. Soyliiyorum si
ze, ben Mi1el'i severken maddi dii§iin
eelerle hareket etmedirn. 

- Olabilir. F akat bugiin, bu fikrini 
degi~tirmeye mecbursun. Zaten kendisi 
buraya geleeek ... 

Gene k.1z bu haberi hayret ve iirkeklik
le kar1IIad1. Yiiziinde tela! ve korku ala
rnetleri belirdi · 

- Nas11? diye sordu. Buraya m1 ge
leeek} 

- Evet, biraz sonra atagi inecek. 
Burada, benim yan1mda onunla konuJa
eaksm. 

!von, biisbiitiin artan bir telatla: 
- lmkam yok, cliye itiraz etti. Ko

nu§amam, hi<; birter soyliyemem. Anla
miyor rnusunuz, onu nas1l sevdigirni, 
maddi arzulardan naSI! uzak bir aJkla 
sevdigimi anlam1yor musunuz? 

- Oyle olsun I Sen konutma, ben 
konu~urum. 

1 von, yatarmaya bathyan gozlerini 1-
zabel'in gozlerine dikmit. yalvanyordu: 

- Hayu, hayu ... Kat'iyyen olamazl 
Allaha§kma yapmaym! 

lzabel, karanndan vaz ge~miyeeegini 
gosteren sogukkanh bir ISrarla parmagi
DI gene k1za dogru uzatll, arnirane bir 

- Mi§el'le ne konu§aeakSimz} On
dan ne istiyeeeksiniz} 

- Konutlugum zaman goriirsiin ... 
Tam bu esnada, koridordan bir ayak 

sesi i§itildi. 1 von salonun hpiSim arahk 
buakllg1 i~in ayak sesi, Ia uzaktan duyu
luyordu. Sert ve kuvvetli baSI!lanndan, 
bunun bir erkek ayag1 oldugu anlajihyor
du. 

lzabel kulak kabartll. Giiriiltii yakla
§1) .:>rdu. Sordu: 

ROMANYA SEYR!SEFA!N IDARES! 
Hl.reket edecek vapur1ar 

ROMANiA vapuru 28 haziran ~ar~am
ba saat 9 da (Pire, Larnaka, Telaviv (ili
tiyari) Hayfa ve Beyrut) a, 

SUCEOVE vapuru 29 haziran pe~em
be saat 18 de (Selanik (ilitiyari) Pire, 
fzmir, Malta, Napoli veya Cenova ve 
Marsilya) ya. 

Romanya Seyrisefa!n !dares!, Roman
yanm kapllca lstasyonlanm ziyaret ede
ceklere hususl ve miisaid §erait temm 
eder. 

Fazla tafsilat !~in Galata Yolcu Salonu 
ka~ISinda Tahirbey hanmda istanbul 
umuml acentah~na miiracaat. Telefon: 
49449 - 49450. _______________ , 

SAPiKSIN 
Sa,.: dUkUime ve kepeklen -

me•lnln UnUne ge,.:er. 

DEPOSU: 

Or. Ibrahim Ethem Kimyaevi 
<;emberllt&f Peykhane 1okak No. 4 

ASLAN ve ESKlHlSAR 
MOTTEHlD <;lMENTO VE 
SU KlRECt F ABRlKALARI 
ANONlM ~lRKETlNDEN 

lLAN 
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Vapurlarm haftahk hareket tarifesi : 
ae Hazlrandan a Temmuza kadar muhtellt hatlara 
kalkacak vapurlarm lslmlerl, ka I kif gUn ve saat

le rl ve kalkacaklar• r1httmlar 
Karadenf:z haltma 

Bartm hattma 

lzmlt hattma 

Mudanya battma 

Banduma hathna 

Karabl&"a battma 

lmroz battma 
Ayvahk battma 

Salt 12 de (Tan), Per~embe 12 de (Karadeniz), 
Pazar 16 da (Ankara), Galata R•htrmmdan. 

- Sah 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (thgen). 
Sirkeci R1hhmmdan. 
Sah, Persembe ve Pazar 9,30 da (Ugur). Top. 
bane Rthtrmmdan. 
Pazartesi 13 te ve dij!er giinler 8,45 te (Marakaz) 
slstemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrtca 13,30 
da ve Pazar aynca 20 de (Trak). Car~amba pos
tast Tophane Rlhhmmdan ve dij!er postalar 
Galata Rthtlmmd.an. 
Pazartesi, Carsamba ve Cuma 8,15 te (Trak). 
Aynca Carsamba 20 de (Olgen), Cumartesi 20 
de (Bursa). (Trak) Galata Rlhhmmdan, dij!er
leri Tophane Rihtlmmdan. 
Sal! ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane Rth
hmmdan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane Rlhtunmd.an. 
Carsamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te (Bar
tm). Sirkeci Rlhttmmdan. 

lzmir SUr's! hattma - Pazar 11 de (Ege). Galata R1hhmmdan. 
Mersln battma Sah 10 da (Etri.isk), Cuma 10 da (Kenya). Sir

keci R1htumndan. 
Not: Vapur seferlerl hakkmda her tlirlll mal1lmat a~a~da telefon nu

maralan yaz!lt acentalardan oj!renilir. 
Karakoy acentah~ Karakiiy, Klipriiba~t 
Galata acentahj!t istanbul Llman Mmtaka 

S!rkecl acentahj!t 

Nigde Vila yet 

Reisligi binas1 altmda 
Sirkecl, Yolcu salonu 

Makam1ndan: 

Tel: 42362 

Tel: 40133 
Tel: 22740 

1 - Naf1a si!indirlerinde· kullamlmak iizere Nij!de lstasyonunda tes. 
lim ~artile • 100 • ton kr!ple maden kiimiirii a~tk eksiltmlye konmu~tur. 

Asian ve Eskihisar Miittehi:l <;:imento 2 - Bedeli muhammen beher tonu c 20 • lira hesabile c 2000 • lirad.lr. 
ve Su kireci Fabrikalan Anonim $irketi 3 - Eksiltme 26/6/939 pazartesi giinii saat • 15 • te Hiikti.met kona~1 
hissedarlan, Ticaret kanununun 386 net i~inde toplanacak Komisyonca yap!lacaktll'. 

4 - Eksiltmiye gelenlerin c150 • lira muvak'kat teminat vermeleri 1a
maddesi!e §irket mukavelenamesi muci- Zlmdll'. 
bince, &§ag1daki ruznamede m•;haiTer 5 - Sartname bedelslz olarak Naf1a MiidiirliiP;iinde goriileb!lir. ( 4394) 
mevadd1 miizakere etmek iizere 21 tern-~ I 
muz 1939 tarihine musadif cuma giinii istanbul Belediyesi iH1nlan 
saat 15 te Beyoglunda tstiklal caddesin- l•••••••••••••••••-••••~•-•••••1 
de Serkl Dory an (Cercle d'Orient) bi- KAP ALf £KSiL TM£ iLANI 
nasmda in'ikad edecek fevkalade heyeti 
umumiye i~timama dave! o1unurlar. 

Ruznamei miizakerat: 
1 - ~irket sermayeslnin tezyidi. 
2- ~irket dahili nizamnamesinin mu

adde1 14 iincii maddesinin tadili. 
Muaddel 14 iincii maddenin ~ekli ha

Zln: 
·~irkctln umur ve mesalihi heyeti u

mumiye tarafmdan mansub ve ii~ten do
kuza kadar azadan miirekkeb bir mecli
si idareye !hale olunur. Meclisi idare a· 
zahk miiddeti ii~ sene o1up, her sene kt
dem itibarile bunlarm siiliisii tecdid olu
nur., 

Muaddel 14 iincii maddenin ta<Wden 
sonra a!acaj!1 ~ekil: 

c~irketin umur ve mesalihi heyeti u
mum!ye tarafmdan mansub ve ii~ten ye
diye kadar azadan miirekkeb bir mec
lisi idareye !hale o1unur. Mec!isi idare 
azal!k miiddeti ii~ sene olup her sene 
kidem 1tibarile bunlarin siiliisii tecdid 
olunur .• 

Ticaret kanununun 385 inci maddcsi 
mucibince hissedarlardan bir hl$scsi .r 
lamn dahi i§bu miizakereye i§tirak ve 
rey ita etmege hakk1 vard1r ve birden 
ziyade hisses! olan zevatm reyleri hisse-
leri nispetinde tezayiid eder. ' 
!~bu i9timada haz~r bulunmak isteyen 

zevat, Ticaret kanununun 371 inci mad
des! mucibince, i~tima tarihinden bir 
hafts evvel hissesenedlerini ~irket mer
kezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse sene
dab mukabilinde almacak makbuzlar 
~irket merkezine tevdiat mahiyetinde o
lar~lr kabul edilecektir. 

istanbul, 23 hazil'an 1939 
Meclisi !dare 

Bu. Mitel'in a yak sesi degil rni} 
Evet. 

Madmazel Duvil, gene k1za biraz da
ha sokularak, telath bir tavu·Ia 1u tehdidi 
savurdu. 

- Eger dedigimi dinlemezsen, om
rUn oldukc;a pitman olursun. 

Mite! de o anda kapmm e~iginden gir
mi~ bulunuyordu. lzabel, onun i.;cri gir
digini hissedinee, arlcasma donmeden, se
sini biraz yiikselterek, evvelce batlanmit 
bir muhavereye devam eder gibi yaptl: 

- Pekala I dedi. Anlatild,, ~anliye
ye gidip ameam goriiriim. 

Ve Mi,el'in, kap1YI ortrnek iizere bir 
lahza durup gecikmesinden bilistifade, 
!von'un kulagma tu eiimleyi fisildadi: 

- Saadetini hamlamaya ~ah§an in
sanm yiiziine bir par<;ac1k giilmek de mi 
elinden gelmez} 

Gene kiz kendini zorlad1. F akat Mi
te! yambatlanna gelmitti bile. Onun 
mcveudiyeti kendisine kuvvet ve teselli 
vermek toyle dursun, bilakis, larife sig
maz bir eza veriyordu. 

lzabel, arkasma doniinee, Mi!ei'Ie yiiz
yiize geldiler. Vakil kaybetmeden, der
hal mevzua girmek i<;in sordu: 

- Sabin'e Allah rahathk versin de
diniz mi}_ 

11/7/939 tarih sah giinii sa at 14 te istanbul Beled.iye Daiml Enciiment 
od1smda ( 17069 ) lira kesif bedelli sehir dahilindeki lsteni!en yollarda 
mevcud parke tasile yap1lacak kaldmm ve muhtelif !~ler insaatt kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

Mukave1e. ek•iltme, baymd~rhk isleri gene!, hususi ve fennt sartname
leri, proje, kesif hulasasile buns miiteferri di:er evrak ( 86) kuru~ mu
kabilinde F. !. Miidiirlii/i;iinden verilecektlr. 

Muvakkat ~eminat ( 1280) lira ( 17) kuru~tur. 
tsteklilerin teklif mektublan ve bu ise benzer i$ yapttj!ma dair idare

lerinden alm1~ old.u)\u vesikalara istinaden !stanbul Belediyesi Fen 1$leri 
Miidiirliigiinden ekslltme tarihinden ( 8 ) giin evvel dllek~e ile almm1~ 

ehliyet ve 939 ythna aid Tiearet Odast vesikalar1 ve muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubile beraber usulii dairesinde ihzar edecekleri teklif 
mcktublarmt havi kapah zarflarmt 11/7/939 sah giinii saat 14 e kadar 
Daimi Enciimen riyasetine vermeleri l.lztmdtr. ( 4538) -Senelik kirast 

96,00 

15,00 

840,00 

2200,00 

ilk teminat 
7,20 

1,13 

63,00 

165,00 

Kad1koy Caferaga mahallesi $ail'nafi 
sokaj!mdaki bait mahalli. 
Sehremininde Biiyiiksaraymeydanmd.a 
65 metre murabbu arsa. 
Kiipriiniin Kad1k6y - Haydarpasa is
kelesindeki biife. 
Karaagac miiessesat1 dahilinde 115 No. 
barsakhane. 

Yukartda semti ve senelik kira bedelleri yaz11i Belediye mali yetler ayn 
ayn kiraya veri!mek ihere a~1k artttrm1ya konulmustur. Sartnameler Zab1t 
ve Muamelat Miidiirliiit(i kaleminde giiriilebliir. lstekliler hizalarmda yaz1lt 
ilk teminat makbuzu veya mektubile ihale giinii olan 5/7/939 tarihine ras. 
hyan ~ar~amba ,l(i\nii saat 14.30 da Daimi Eneiimende bulunmalar1. ( 4424) 

Uzunkoorii Memurlugundan: 
1 - 939 malt senesi l~in kaza merkezinde 42. Hamidli koyiinde 17, 

Kavac1k kiiviinde 43 ve Klremidci Salih kiiviinde de 23 ki cem'an 125 aded 
Tip IX muhadr evinin -yalmz kerestesi haric- lnsaab biitiin malzemesile 
tal!bine ihale edilmek iizere eksiltmeye konulmustur. 

2 - Kap1 ve cer~eve imaliyesi dahil olmak iizere in~aatm muhammen 
bedeli 30068 lira 85 kuru~tur. 

3 - 1hale kapalt zarf usulile 1/7/939 giinii saat 15 te Uzunk5prii isk5.n 
d.airesinde :niite~ekkil komisvon huzurunda vap!lacakbr. 

4 - Ta!iblerin teklif mektublari!e % 7,5 teminat ak~elerini yabrdik!a
nna dair makbuz veya teminat mektublanm ve ~imdiye kadar taahhiid et
tigi lslere aid bonservislerini muayyen saatten bir saat evvel komisyona 
vermeleri oazlrndlr. 

5 - Bu i~e aid sartname ve kesifnamelerio Uzunkiiprii iskan memur-
luj!unda giiriilmesi kabildir. (4320) 

- Evct ... lc;i ge<;mi§, uyurnak iizere 
idi ... 

lzabel, rniistehzi bir tavula goziinii 
kupll: 

- N as1lsa bu ak1am talihiniz var
ml!l 

Mi1el'in yiizii ciddile§ti: 
- Boyle 1akalan buaksamz iyi olur 

gibi geliyorl 
- Bilhassa bir gene k1Z10 yamnda 

degil mi? 
Mi§el, smokininin koluna bir fiske vu

rarak, mevhurn bir to~ tanesini ~i!ktikten 
sonra, sitem ye igbirarla kisllmi§ bir ses
le: 

- 1 von, miitterek sirnrniZI, agLmdan 
naSI! aldigmiZI bana anlatll, dedi. 

- 0 halde, Sen Jiron' a ne yapmaya 
geldigimi de anlami!SIOIZdll. 

- Hayu, bunu ke,federnedim. 
lzabel, bu cevab iizerine Mi1el'in ya

nma geldi. Elini elinin ic;ine ald1. Bakit· 
Ianni onun gozlerinin ta i<;ine dald1rarak, 
kat'i bir ifade ile: 

- Ni<;in gel dim biliyor rnusunuz} 
dedi. lkinize de biraz cesare! verrnek i
c;in l 

Mite!. anlamakta gii<;liik <;ekiyordu. 
lzabel'in sozii miiphemdi. Fa kat lvon. 
Madrnazel Duvil'in bu kadarla kalm1ya-

cagini, karanm sonuna kadar gotiireeegi
ni biliyordu. Bu ilk eiimleyi takib edeeek 
olan sozlerin kim bilir nekadar korkune 
olacagm1 diitiiniinee, yiiregini kaphyan 
eza ve huzursuzluk deh1ete ink1lab etti. 

Ellerini kenetledi: parmaklan asabi 
biikiilii~lerle kiVranarak, yalvard1: 

- Mii•aade edin de ben <;1kay1m l 
Fakat lzabel, en rniitehakkim tavnnl 

takmd1, parmagm1 yere dogru uzatarak: 
- Emrediyorurn, yerinden kimilda

miyacaksm l dedi. 
Mite!, gene kiZin §a1kmhgm1 ve heye

camni goriince, ona tathhkla teminat ver· 
rnek liizumunu hissetti: 

- Nen var yavrurn} diye sordu. Be
nim yammda nic;in titriyorsun boy!e? 

lzabel, bu fmall kac;mnad1. Lakud1 
kendiliginden a~IIrnlf, daha dogrusu Mi
te!, bu fmah kendisi verr11i1 bulunuyor· 
du. 

- Sizden bir ricaSI \'ar. Buna beni 
rnemur etti. 0 ricay1 nasi! kartihyaeagi· 
mz1 rnerak ediyor da ... 

Mi,el, bu soziin samimiyetinden zer
re kadar 1iiphe etmemi1ti· lvon'a donerek 
serdu: 

- Bir rica rni} Ntymi! o? 
[Arka.n oar) 
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• 
lmralt adastndan ~tkan 
mahkiimun anlatttklari 

Cemil Mardam 
Suriye petrollerini 

feda • etmJS 
' 

Babasmm katillerini oldiiren ve 18 ya,mda 
hapishaneye giren Adanalt Abdullah, 22 ay sonra 

Cezaevinden tam bir insan olarak ~1kacak 

(Ba§tarat• l Inc! sah!fedel 
ruyorlar. Herhalde Suriyenin kralhk 1ek· 
line sokulmas1 tahakkuk edecekse, Suri· 
yeliler krahn hi<; olmazsa bir Arab pren· 
si olmas1 hususunda 1iddetle 1srar edecck· 
lerdir. 

Bursa, (Hususi muhabirimizden) -
Kap1mm iiniinde liiks bir faytondan ince 
yap1l1 bir adam indi. Cebinde diiriilmii1 
bir Cumhuriyet gazetesinin bulunduguna 
bakarak onun okur yazar biri olduiiunu 
tahmin ettim. 

- Cumhuriyet muhabiri Musa Ata1 
siz misiniz? dedi. 

Evetl cevab1m1, bir boliik emininin tek
mil haberi kadar uzun siiren ~u zincirleme 
kelimeler takib etti: 

- Ben katilden 24 seneye mahkum 
Adanah Abdullah Kelek<;iogluyum. 1m
ralrdan Ankaraya gidiyorum. Y ammda 
ii<; arkada§lffi daha var. Cezam!Zln geri ka 
lamm Ankarada ge<;irecegiz. Goriiyorsu· 
nuz ya I J andarmas1z olarak yalmz ba~l
mlza serbest~e geziyoruz. Cumhuriyet hii
kumetinin bu yiiksek hareketine, temiz 
kalblerimizden kopan ~iikranlanmlZl si
zin vas1tamzla (Cumhuriyet) gazetesi
ne yazdrnnaya geldik ... 

Muhatab1m, sanki bir mahkum dei!il, 
<;aliT ~ahr konu~an bir avukata benziyor
du. Onun bir katil olduguna inanmak ~oy
le dursun, kuzu gibi •akin ve muti alan 
hal ve hareketine bak1larak elinden boyle 
bir i~in nas1l ~1km11 olduguna hayret et
mek laZim ge]iyordu. Herhalde bu ciir
mii zorla i~lemek mecburiyetinde kalml~
lir zannediyordum. Bir de ondan soray1m 
dedim. Bir dokun bin ah dinle kasei fag· 
furdan soziinii golgede hlrakan bir hara· 
retle anlatmaya ba§lad1. i~ini ceke <;eke 
anlatllgl vak' a !U idi: 

«- Heniiz Adanada orta mektebin 
yedinci 5101fmda ve 18 ya§mda idim. Ba· 
bam Hiismen Kelek<;iyi bir arazi mesele· 
sinden giiziimlin oniinde oldiirdiiler. Beni 
de yaralad1lar. Yaraland!ktan iic; saat son 
ra dii1iine dii1iine deli gibi olmujlum. Y a· 
rama ragmen yerimden fulad1m. Beni vu· 
ran ve babam1 oldiiren Karakahya og]u 
Ali ile karde~ini bir <;1rp1da iistiiste temiz
]eyiverdim. D<;iincU karde~leri de 1imdi 
Pariste kacak bulunuyor. I 5 senedir Ada
na, Nigde ve imrah cezaevlerinde yall
yorum. Simdi 35 yajma girdim. Be1 se· 
nelik mahkCuniyetim affedildi. Daha 22 
ay1m kald1. Onu da Ankarada ~ktikten 
sonra diinyaya yepyeni bir insan olarak 
gelecegim ... 

Abdullah, sozlerini bitirince cebinden 
bir fotograf <;1kard1. Gozleri 1slaktl. im
rahdan Mudanyaya ~1kar ~1kmaz rasla
d!gl iki c;ocugu kucagma alarak bu resmi 
cektirmi~ti. 

- On be1 senedir hasret oldugum 
yavrular!.. diye onu ban a uzatll. 

- Y ani 900uklanm m1 hallrhyorsun 
Abdullah! diyecek oldum. 

- Hay1r, evli degilim ki ~oeugum ol· 
sun beyim. Bahanm kaybel!ni! bir insan 
olarak boyle yavrulara hasret oldugumu 
yanarak anhyorum. 

- Zaran yok, daha gene say1l1Tsm. 
Arllk giinlerin de say1h kalmli· C1kar Glk· 
.naz evlenirsin I diye onu teselliye <;ah~
bm. 

Abdullah ve arkada1lan Mudanyadan 
Bursaya trenle gelmi1!er ... Y olda ba,la
rmdan iki hadisecik gec;mi§. Bunlar haddi 
zatmda basil 1eyler ... F akat onlara sorar· 
samz pek dokunakh ... Zaten mahkl!m· 
!ann cezaevlerinde yatllktan sonra pek 
i<;li hirer insan olduklan da bundan anla
!lhyor. T rende bir sivil memur onlardan 
hiiviyetlerini sormu1. Abdullah, «hizim 
hiiviyetimiz yok ki sana verelim! Asrl sen 
bize hiiviyetini s<iyle I Kimsin ?» demi1. 
Sivil memur yeleiiinin alllndaki polis i1a· 
retini ~osterince, lmrah cezaevi tara fmdan 
kendilerine verilmi1 alan vesikaYJ ibraz et
mi§ler ... Polis: 

- Ne!. Siz mahkum musunuz? Nasi! 
oluyor da boyle serbest gidiyorsunuz? 
Cumhuriyet hiikumetine dua edin. Sakm 

Son zamanlarda miihim bir hadise ce
reyan etti. lrak Kralmm vefat1 iizerine 
onun amcas1 olan Maveraii»eria hUkUm· 
dan Emir Abdullaha Suriyelilerin tazi-

Mahkum Abdullah, Bursn 
muhabirimizle konu~uyo~ 

yetlerini arzetmek iizere, birbirini miite
aklb pek <;ok azah heyetler Amman'1 zi
yarete gittiler. Bu heyetlerden en miihim
minin ba~mda bulunan Doktor Abdiir
rahman ,5ehbender, Emir Abdullahm 
heyet 1erefine verdigi bir ziyafette, Emi· 

yamhp da ba,ka yere ugramaym! demij ... 
T rendeki gene bir kadmm da kendilerile 
pek alakadar oldugunu gormi.i~ler, bu ka
dm polisten sormu1: 

j re hitaben bir nutuk siiyledi ve bunda 
Arabhgm ittihad emellerini tahakkuk et
tirmek bahsini ortaya atllktan sonra, Su· 
riyelilerin Emir Abdullahm jahsmda, 
kendileri i<;in laz1m olan «krah» giirdiik
lerini siiyledi. Bu, MaveraUjjeria ile Su
riye arasmdaki hududlan kaldumak ve 
Suriyeyi MaveraiiHeria ile bitlejtirmek 
suretile Emir Abdullah! Kral yapmak 
Uzere kendisine yanresmi bir teklifte ou
lunmaktan ba~ka bir mana ifade ede
mezdi. Emir Abdullah, verdigi cevabda, 
Arabhgm .elameti ve vahdeti ,,amma 
kendisine hangi vazifenin ifasl terettiib e· 
derse bu vazifenin ifasmda bir dakika bile 
tereddiid etmiyecegini temin ey]ec:ii. Bu 
da onun Suriye KralhglDl kabul etmesi 
demek oluyordu. 

- Kuzum memur efendi! Bunlar J a
pan mudur, yoksa Cinli mi? demi§. (Ciin
kU: Abdullahm lie arkada1mda imrah ce· 
zaevinde giyilen geni~ kenarh, yans1 si
yah, yans1 gri japkalarla gene ayni ~ekil
de elbiseler vard!T). Polis cevab vermi1: 

- Hayu, onlar ne Cinlidir, ne de J a· 
pon. Sadece mahkumdurlar. Ama bunlar 
asri mahkumlar, imrah adasmda i1te boy
le serbest ya~ayorlar. demi1. 

Bu gene kadm bir istasyona vannca 
mahkumlara iiteberi ikram ederek: 

- Buyurun karde~lerirn. Mademki siz 
mahkumsunuz. in~allah cabuk kurtulursu
nuz I diyecektim. F akat siz zaten serbest· 
siniz! diye bun a hayret ettii!ini bildirmi1· 
tir. 

Asri mahkumlar, istasyondan dogruca 
cezaevine gitmi§ler, miidiir T ahsin Akm· 
Clogluna vesikalanm imzalathktan sonra 
kollanm sallaya sallaya §ehre gelerek Ba1 
miiddeiumumi Tahsin T uzeri ziyaret et· 
mi,Ier. Miiddeiumumi onlara bir baba gi· 
bi: 

- Peki c;ocuklarun; siz bugiin Bur. a
da istirahat edin. Gece cezaevindeki mi
safirhane k1smmda kahTSlmz. Ben 1imdi 
oraya telefon edecegim. demi1 ve ellerin
deki vesikaYJ o da imzalaml§. Abdullah, 
arkada~lanm b!Takarak beni aramaya ~~k-
ml§ ... 

Abdullahtan Imrah adasmm son vazi· 
yetini sordum: 

- Beyim; dedi. 12 ay or ada kald1m. 
12 giin kadar <;abuk gec;ti. Adamo ha
vasl giizel, suyu nefis ... Sanki tebdiliha
vada idik. Giindiizleri klrlarda c;ah~rp ge
celeri egleniyorduk. Radyomuz, vard1. 
Davul zurnam1z, misafir salonumuz, mek· 
tebimiz ... Giindelii!imiz 25 kurujtu. Bu
nun 15 kuruju yemek ve elbise masrah 
gidiyordu. D sttarafm1 tasarruf sand1g1m1• 
za koyuyorduk. Y emeklerimiz miikem· 
meldi. Haftada iki defa lath da yiyorduk. 
12 ayda 27 lira param birikmi1. Onu da 
verdiler 1imdi... imrahda miidiiriimiiz 
Hakkl Siikrii de baba gibi bir insand1. 
imralmm sokaklanm kamilen kaldmm 
yapllk. Adadaki Medenne ki:iyiinden 1m· 
rah koyiine de bir §CSe yapbk. Aramtzda 
okuyup yazma bilmiyen bir ki~i kald1. 0 
da Deli Muradd1. 

Abdullah, ayni zamanda hassas bir 
delikanh idi. Saz ~airleri gibi kaleme aldl· 
gl !U par~ay1 okuyarak tahassiislerini na· 
z1mla anlat1yordu: 

imraltnzn ovalar1, daglart 
Ya<$'arm~ ekinleri, ba{Jlart 
A~zlmt§ 1Jah9estnde gonca gfillerl 
Neler yapttk imrallda 
Giirfin biz mahktlmlan 
Ya{lasm cumhurtyet, vatalsun millet 
Ada btzler t~tn lJuyuk btr nimet, 
Imral~ adas1. Marmara denizt 
Kurtard• cumhurtyet zindandan biz! 
Qal~•rzz gece gundiiz adada 
Neler yapttk giiriin btz imraMa ... 

Aynluken bir katilin degil, sanki bir 
§airin elini SJk>yordum. Bu idi mahkum 
bana o kadar yumu1ak bir insan gibi geli
yordu. 

Bu nutuklar ve nUmayi§ler, bir arahk 
Beyrutta tela§! bile mucib oldu. «Emir 
Abdullahm lngiltere himayesinde ya§a· 
makta oldugu ve onun arzulan hilafma 
hi<; birjey yapm1yacag1 muhakkak bulun
dugu i<;in, acaba ingiltere, bu mul ile 
Suriyeyi de kendi niifuzu altma almak 
m1 istiyor }» diye dii§iinenler dahi oldu. 
hlerin bu dereceye kadar gideceginden 
§iiphe etmek i<;in ortada sebeb ve alamet 
giiriinmedigine gore bu tela1 beyhude ol
makla beraber Suriyede vaziyetin neka
dar karmakanjlk oldugunu gostermek 
iizere bu hadise yeni bir vesile te~kil et· 
mi1tir. Acaba, Ammandaki sozler, alela
de bir edebiyat ve belagat heyecanmm 
soylettigi •ozler miydi? Yoksa, bunla· 
nn arkasmda siyasi bir komplo var m1 • 
d1r? Bu hususta bir1ey soylenemez; fa· 
kat, hadiseyi buradaki F rans1z muhitle· 
rinin ~ok biiyiik bir ehemmiyetle takib 
etmekte olduklan muhakkaktu. 

*** 
Vaktile size uzun uzad1ya hikayelerini 

yapm11 oldugum ve~hile, 1936 muahede· 
sinin F ransa tarahndan nihayet tasdikm1 
temin etmek iizere ge~en sene yaz sonla
rma dogru o zamanki Ba1vekil Cemil 
Bey Parise gitmi§ ve uzun miiddet orad., 
oturduktan •onra muahedenin tasdikm1 
• ~ok muvakkat bir zaman i<;in l • temine 
muvaffak olmujtu. 0 zamanlar, bu mu
ahedenin tasdikm1 temin iGin Cemil Bey
le Hariciye Nazm M. Bonnet aras1nda 
bir takun yeni anlajmalar yap1lm1§ ve Lu 
anlaiffialar teati edilen mektublar ve pro· 
tokollarla tespit edilmi§ti. 

0 zamandanberi bu anla§malarm, Su
riye i~in s1r halinde bir meGhul mahiye· 
tini muhafaza ettigi de malumdur. Bir • 
~ok defa, Samda gerek gazeteler, gerek 
Suriye meclisi tarafmdan bu anla§maya 
aid mahrem vesikalann ne1ri taleb edil -
dii!i halde her defasmda Cemil Bey bu· 
nu yapmaktan istinkaf etmi,ti. Hatta, 
bundan dolay1 da muhalifleri tarafmdan 
pek 1iddetli hiicumlara bile ugrad1g1 hal
de gene muka verne! gosterdi ve nejrinden 
imtina eylernijti. 

Halbuki son zamanlarda Giornale 
d'ltalia gazetesinin bir azizligi, bu s1rn 
orten perdeyi birdenbire yullvermijtir. 
Bu gazete, her nereden bulduysa Cemil 
Beyle Bonnet arasmda teati edilmi1 olan 
vesikalan ele ge~irmi1 oldugundan son 
giinlerde ne§retti. 

Bu vesikalar, burada bir k1yamet ko
pardr. Ciinkii, Cemil Bey, M. Bonnet'ye 
yazd1g1 bir mektub ve buna bagh bir 
protokolla, Fransaya kar§J Suriye namma 
yeniden bir takrm taahhiidlere giri~mi1tir. 
Bu taahhiidlerin en bajmda Suriye pet • 
rolleri imtiyazmm F ransaya verilmesi 
keyfiyeti bulunuyor. Bu taahhiidiin, kat'i 
ve mutlak bir ~kilde yap1lmll oldugu da 
aynca dikkati celbetmekte oldugu 1~10 
Suriye efk8.n iizerinde biiyiik bir infial 
uyandlrffiljllr. 

Bu infialin 1iddeti Cemil Beye kar§l 
kaemane hareketlerde bulunulmasma ka· 
dar dahi vardr. Bir gece, evini ta§ladrlar, 
carnian kudrlar, Cemil Bey aleyhine pek 
jiddetli kiifiirler savurdular. Fransrz o • 
toritesinin ald1g1 muhafaza tedbirleri sa· 
yesinde Cemil Beyin 1ahs1, daha ,iddetli 
hUeumlara ugramaktan gii~ kurtuldu. Er
tesi giin de yazlrga Gekilmek vesilesile 
kapai!l Liibnana att1l 

Cemil Beye kar11 gosterilen bu infia!, 

Usklidar R'1z Enstiti.isiinde ders y1h sonu miinasebetile talebenin yaptJ_i, pek de yersiz olmasa gerektir. Ciinkii 
eserlcrd~n giize! bir sergi viicude getirilmi&tir. Sergi, takdirle kar&>lanmi§hr. protokolda Suriye petrollan kay1ds1z ''e 
Yukankt resun, talebeden bir k1sm1 ile yaphklan i§lemelerd,en baz1lanm jartm F ranS!Zlara pe§ke~ ~ekilmi1 olduk· 
gostemektedir. tan maada, Suriyenin dahili i1lerinde 

Tiirkkusu 
' 

filosu 

yurd turnesini 

ilrmal • etb 
(Ba~tarafl 1 Inc! sahffetie) 

saat 11,30 da Etimes'ud tayyare mey • 
damna inmi~tir. 

Ba~vekilimiz Dr. Refik Saydam uat 
11,15 te tayyare meydamm §ereflendir -
mi1 ve daha evvel meydana gelmit olan 
Tayyare kurumu reisi Siikrii Kn<;ak ta -
rafmdan kar!Ilanm>§lir. 

Gazeteciler ve TUrkku~una mensub 
genclerle kalabahk bir halk kiitlesi de 
ayni zamanda filoyu istikbale hazulan
ffil! bulunuyordu. 

Bajvekilimiz, kar~1ladrg1 kii<;iik kah -
ramanlara «safa geldiniz» dedikten ve 
birer hirer ellerini s1kt1ktan sonra ~u sa • 
mimi hitabede bulunmujlardu: 

«- lki haftad1r gozlerimiz iistiiniiz • 
de .. Seyahatinizi derin bir alaka ile ve 
~ok yakmdan takib ettim. lleride daha 
bymetli u<;u§lar ve seyahatler yapaca -

-· ..... ) Avustralgada hagat f :_ 
Beyazlar aleyhine geni§ 

propaganda yaptltyor 
Yerlileri 

« Asil 
melezle~mekten 

yerlileri koruma 
kurtarmak i~in bir 
cemiyeti » kuruldu 

gm>zdan eminim. Simdilik istirahate muh· • ~··--· 
tac oldugunuzu goriiyorum. lstirahat edi
niz <;ocuklar .. » 

T ayyarecilere tekrar tekrar muvaffa
kiyetler dileyen Bajvekilimiz k1sa bir is
tirahati miiteak1b «Allaha 1smarladrk» 
diyerek sahay1 terketmi~lerdir. 

Filo kumandanmm beyanatt 
Fila kumandam Tiirkkuju Genei Di

rektorii yarbay Osman Nuri Baykal 
kendisile gorii1en bir muharririmize be -
yanatta bulunarak ezciimle demi1tir ki: 

«- Gittigimiz her yerde fevkalade bir 
tezahiiratla kar§>land1k, bilhassa Afyonda 
ve Civrildeki tezahiirat emsalsizdi. ls • 
tanbul, Bursa, 1zmir, Civril, Konya, A
dana, Kayseri ve Merzifonda halkm bize 
karfl gostermif oldugu sevgi ve genclik 
meslege kar~1 olan alakas1 sonsuzdu. 

Bu seyahatimizde havac1hga binlerce 
kadm ve erkek kaydettik. Her ugrad1 • 
glm>zda Tiirkku1u 1ubesi bulunm1yan 
yerlerde, Tiirkk•JjU kuliiblerinin futbol 
kuliibleri gibi yurdun en kii~iik kasaba
lmnda bile tesis istekleri karjlsmda kal· 
d!k. 

Genclerimiz, ilk seyahatleri olmalan· 
na raP;men bu 4000 kilometrelik seyahat· 
te hie; yorgunluk eseri giistermediler. Su· 
ra•1 ~ayam kayrddu ki, seyahat devam 
ettikc;e genclerdeki enerjinin de artt1g1 
takdir ve hayranhkla mii,.hede olunmak· 
tayd1. Bugiiukii son u~u§umuz seyaha -
timizin en uzun ve c;etini idi. Fa kat. bu· 
na ragmen 600 kilometrelik bu rnesafeyi 
genclerimiz .hie; aynlmadan yana,:k ni • 
~amda ve takdire layrk bir muvaffaki -
yetle uc;tular. 

Seyahatimiz, 11 tayyare ile ba1ladJ v~ 
yeni anzas1z olarak I I tayyare ile ni • 
hayetlendi. 

Bu muvaffakiyetli ba~an, Tiirkkuju ve 
gencliginde teknik bak1mdan da miikem· 
mel ve hamlanmJj oldugunu gosterdi. 

BUtiin gayerniz, Tiirk milletinin mali 
alan Tiirkku~una, gene TUrk milleti ve 
Tiirk vatam i<;in c;ok daha faydah mu· 
~affakiyetler temin edecek gender yeti1· 
tnmektn.» · 

Tiirkku1u Ba1oiiretmeni Sabiha Gok
c;en de ayni tarzda beyanatta bulunmuj, 
sonsuz memnuniyetini if a de ederek: 

«- Genclerin bilhassa T oroslan a • 
1arken gosterdigi muvaffakiyet hakika • 
ten takdire lay1k ve kayda jayandn.» de
mi,tir. 

Bir .tayyare mecburi ini~ yaptl 
Deveh 24 ( Hususi muhabirimizden) -

Tiirkkufu filosu, Anadolu turnesine de -
vam ederken, tayyarelerden biri, ani anza 
yiiziinden k azam1za bagh Ciinciin koyline 
mecburi ini~ yapml§llr. 
.. Tayyare yarm tamir edilecek ve filoya 
J!llhak etmek iizere U<;acakhr. Zayiat ve 
hasar yoktur. ------Alacak yiiziinden ••. 
Kas1mpa~ada oturan Sami oglu Nuri 

Torlok ile kom~usu !smail oglu Mehmed 
Hasan arasmda, alacak yiiziinden <;1kan 
bir kavgada Hasan, <;alu ile Nuriyi salt 
yanagmdan yaralaml&, yakalanml§hr. -···-Nigde Halkevinin faaliyeti 

Nigde, (Hususi)- Nigde Halkevi ~av· 
darll, Yarhisar, Degirmenli koylerine 
bir gezi tertib etmi§tir. Bu gezide has
talar muaycne edilmi~, ziraat, hayvan, 
saghk, temizlik meseleleri iizerinde koy
lliyc izahat verilmi§, kinin dag1hlm1§, 
bando ile koy meydanlarmda kon;at;er 
verilmi§tir. 

-
F ransanm miidahale salahiyetlerini arll· 
ran bir tak1m haklar daha veiilmi! bulu
nuyordu. Bu suretle, protokollann neden 
dolay1 ne!redilmemi! oldugu kolay an -
lMrhyor. 

F akat, btitiin bu fedakarhklara rag 
men, Fran sa parlamentosunun muahede· 
nin tasdikmdan imtina ettigi de malum • 
dur. Demek oluyor ki, Fransa bunlarla 
da iktifa etmiyerek Suriyeyi daha kat'i 
surette kendisine baghyan yeni bir rejim 
tesis edecektir ki bunun dogrudan dog • 
ruya bir miistemleke rejimi olacaihnda ar· 
hk kimsenin §Uphesi kalmamt~hr. 

T. CEMIL 

Avustralyanm i~ ormanlarmda uyuyan ~ocuklar 

Avustralya ktt'asmda <<Asil yerlileri gu gibi 1imdi de k1z orocuklan dogar dog• 
koruma cemiyeti» isimli bir cemiyet var - maz evlendirmek, biiylelikle kadmlar.n 
d1r ve cemiyetin esas gayesi, yerlilerin <;ocuklarile me!gul olacak yerde yalmz 
melezle§mesini onlemektir. Bu cemiyet kocalarile alakadar olmalanm g6zetmek 
mensublan, Avustralyahlann beyazlarla mahzurlanm tebariiz ettirmekte, «asil 
temasa geldik<;e dejenere olduklan kana - yerliler, i~te boyle dejenere oluyorlar. 
atindedir ve bu temas1 kesmek maksadile, Cocuk, annesi tarafmdan bakllmak ister, 
biitUn gayretlerini sarfederek ugra§mak- mektebe verilerek tahsil ve terbiye edil
tad~rlar. Fusat dii§tiik<;e niimayi• yapar -' mek i•ter, itinala bi.iyiitiiliir, aneak ondan 
lar, ni.imayitlerde ic; ormanlardan getirdik-l •onra evlenmeye ma gelir. Halbuki dogan 
eri Avustralyahlan melezle•enlere goste· k h ·k 1 d' ·1 kl 1· 1 ' ~ocu emencec1 ev en lTl me e, aa et-
rirler ve onlann iriyan, giiclii ku·,vetli ol· b tayin ir erkegin himayesine konma:.Ia, 
malarma karjl kendilerinin ufaktefek, <;e· 
limsiz bulunmalannm sebebini, beyazla- ihmal ve lakaydiye blraklhyor. Cocuk • 
nn zararh tesiri olmak iizere anlatrrlar. Jar, tal toprak iistiinde, orah <;>rpl arasmda, 
Niimayi1Ierde iddialanm ispat i<;in i<; or· a<; biilae, hastahkh olarak, 1sllrab ~ekiyor, 
manlardan getirdikleri yerliler ara,mrla sefalet i<;erisinde si.iriiniiyorlar, evlenme
sa<;lan, b1y1klan bembeyaz oldu~u halde yip sag kalanlar da iptidai bir unsur vazi· 
vUcudleri gosteri,Ii ve •aglam kalan ih- yetinde kar§1m1za <;lklyorlar» demekt,dir. 
tiyarlar da vardu. 0 ya§ta bile boyle kal- Diger tarafsa, bu halin 1slah edilmesine 

b b. itirazlan olmadrgm1, fakat Avustralyamn 
manm se e 1, orman muhitinin serbest 
havasile, gene ya§ta me§akkate alr§brtcl asil yerlilerinin beyazlann tesiri alt1nda 
ve <;etin olsa bile saglamla§tmcl i<; orman melezle,erek a~illerile alakalanm ve ma
kanunile izah edilerek, bu havadan ve 0 halli §ahsiyetlerini kaybetmelerine goz 
kanundan aynhnamak icabl propaganda yumamJyacaklanm soyleyip <<A vustralyah 
edilir. Avustralyalt kalmahdu; beyazlarm takli-

Diger taraftan, «Asil yerlileri koruma di ve kuklaSl olmalarma zemin hawla • 
cemiyeti» ne kar§l, bunun aksine ~ah!an mak dogru degildir» diye, oteki cemiyetin 
bir cemiyet de mevcuddur. Buna da <<Bir- faaliyetini baltahyor, onlarm bu yoldaki 
le1ik asil yeriler misiyonu» deniliyor; bu hareketlerine protestolar yagdrnyorlar. 
cemiyet mensublan da <;ocuk i•tasyonlan Hulasa, Avustralyadaki bu biribirinc Zld 
tesis ederek, ellerine ~ec.en ~ocuklan bu • yollarda yiiriiyen iki cemiyet, boyuna car
ralarda beyazlarln ki.iltiir hayahna yak- Pl§makta, her biri kendisinin benimsedigi 
la1hrmak tecriibesi yapmaktadrrlar ve prensipin dogrulugunda 1srarla onun var• 
bunlara gore de, Avustralya yerlilerini hk gostermesine <;ah§maktad1r. Her ikisi • 
inkuazdan kurtarmak, -asillerile irtibab nin ifrat ve tefritten aynlarak mutavass1t 
muhafaza etmek §artile- beyazlara yak- bir hal c;aminde birlejecekleri umuluyor
lajllrmak ~klinde kabil olacakhr. Aksi sa da, 1imdiye kadar bir anla~maya van-
takdirde, Avustralyahlar ie orm•nlarla lamamJ•trr Bununl b b A t ] ~ " , . a era er, vus ra -
daralhlml§ saha i<;erisinde iptidai bir 1ekil- yahlardan daha mutedil bir k1sun, her iki 
de ya§lyarak, hep biribirlerile evlenerek. cemiyet mensublanmn arasm1 bulmagt de
giaik~e neslin zafa ugramas1 suretilc mah- vaml> surette giizoniind.e tutuyor ve giini.in 
volup gideceklerdir. birinde aradaki z1ddiyetin makul bir esas-

Bu cemiyet, diger cemiyetle bu 1ekilde ta anla§mayla tek yolda yUriimegi miim
ugra§nken, ta eski zamanlardanbrri oldu- kiin k>lacagi, samhyor! 

Biiyiik Erkamharbiye 
Reisimiz 
[Ba~tarafl l tncf sah!f•del 

fmdan hararetle kar§llan~l§lardu. Ma
re,alimiz i1tikbal edenlerin hatmm •or
mu§lar ve «Ya1a, varol» •esleri arasmda 
bayraklarla donatllm11 alan 1ehre inmi§· 
lerdir. 

Saym Mare1alrm1z dUn !Oat dortte 
Sahil k1~lasmda k1taahm1Z1 tefti1 etmi§
lerdir. Dart sa at siiren t~fti1ten sonra Ma
re1ahm1z refakatlerindeki zevatla birlikte 
Vali konagmda §ereflerine verilen ziya
fette bulunmu§lardu. 

Geceyi T ekirdagmda ge<;iren M are§a
hmlz bugiin ogleden SOllfa Malkara ve 
Ke1an yolu ile Geliboluya hareket edc
ceklerdir. 

Samsunda Kizilay haftasi 
Samsun 25 (a.a.) - Dun §ehrimizde 

KlZIIay haftasmm batlamasl miinasebetile 
bir loren yap1lm11 ve Halkevinde topla -
nan KlZllay mensublan toplu bir halde 
Ebedi Sef Atatiirki.in amtma giderek bir 
~elenk koymujlardlr. 

Phenix tahtalbahiri 
yiizdiiriilecek 

Va§ington, 25 (a.a.) - Amiral Yar
nell tarafmdan Bahriye Nezaretine gon
derilen bir telgrafa gore •Phenix. tah
telbahirinin kaldtrma ameliyatma i§ti
rak etmek iizere Fran sa Bahriye N eza· 
.retinin talebi iizerine •Pigeon• atolye 
gemisi Manil'den Saygon'a gonderilmi§
tir. 

.. 

Bulgaristanda yeni 
bir demiryolu 

Sofya 25 (a.a.) - Bulgar a]ansl 
bildiriyor: 

Karadeniz boyunca yap1lan Burgaz -
Pomole tren hatll bugiin Kral taraflndan 
merasimle a<;1lm1§br. Merasimde Krali
~e. saray ailesi ve erkam, parlamento re
isi, N amlar, kalabahk bir halk ktitlcsi 
ham bulunmu§tur. 

Kral soyledigi nutukta, Bulgar fenci 
ve i~ilerinin bu yeni miisalemetperver e· 
serinin ikllsadi ve kiiltiirel ehemmiy•tini 
kaydeylemi1 ve mmtakaya refah ve te· 
rakki temenni eylemi§tir. KraLn nutku 
<;ok alkt1lanm1§hr. 

Faydah yagmurlar 
Tekirdag 25 (a.a.) - Birka<; giin· 

denberi Saray kazasmda devamb yag
murlar yagmaktadu. Alman habedere 
gore Kii<;iikmanika koyiinde bir~ok ev· 
leri su basml§ ve dii§en y:ldmmlatd'n 
tarlada ~alr.an iki kadm ile bir okiiz ol
mii!tiir. 

Polonyah talebeler Breslav 
Onivenitesine ahnmiyor 

Vaqova, 25 (a.a.) - Breslav Universi
tesi talebesi, Polonyah talebeleri Uni
versiteye girmekten menetmi§ler ve bu 
karara muhalefet ettikleri takdirde mu
kabele edeoe<lerini bildirmi<l•rdir. 

50 ki~i yaralandi 
Shelley Willa (Kentucky) 25 (a.a.) -

Yeni valinin seqilmesi i~in verilen bir 
nutku dinlemek i~in 120 ki§ilik toplanh 
bir tribiiniin y1k1lmas> iizerine clli ki§i 
yaralanm1~\lr. 

Universite A. E. P. Komisyonundan: 
tlniversite merkez binas1 on cephesinin 4564,53 lira kc>ifli badana ve 

tamir i§i 29/6/1939 per§embe giinii saat 15 te Rektorliikte a~Ik eksiltmiye 
konulmu>tur. 

!steklilerin, ihale giinii 343 lirahk muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel istanbul Baymd1rhk Direktorlligiinden almm1~ 3000 lirahk bu 
gibi i~le. yaphgma dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odas1 kag1dile 
gelmeleri. 

~artname herl:iin Rektorliikte goriilii.r. 4225) 
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10 CUMHURil/ET 
• 

MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI defeder, MiCE ve BARSAKLARI 

kolayhkla ve mUiayim bir ~ekilde bo~altarak rahathk ve ferahhk verir. Hazimsizhk, $i~kinlik, Bulanti, 
6az, SanCJ, Mide Bozuklugu, Barsak Ataleti, ink1baz, Sar1hk, Safra, «araei
ger, ltl ide Ek~ilik ve Yanmalarinda ve biitiin mide ve barsak bozukluklarmda kullammz. 
MAZON MEVV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutam1yan miimasil miis-

tahzarlardan daha ~abuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. Horoz markasma dikkat. 
Yaln1z toptan sat•• yel'l: Mazon va Botton Ecza deposu, Yenl postane al'kas• No. 31 Istanbul 

26 Haziran 1939 

Miidiirliigiinden: Tunceli " Zevcl·m go""zler·lne Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
Muvakkat Eksiltme 1ha1e 

Eksiltmeye konulan i~: Tunceli Vilaveti De$1 ki$1a ve ahm ikmali c1NS1 Miktan Muhammen fiat! <;ogu tut.an teminati ~ekli Saat D. 1 -

in$aahd1r Bu i$in ke$if bedeli 27172.58 lirad1r. ·lnanmlyOrdU c:oi!u Az' Kr. s. Lira K. Lira K. 
Bu i$e aid sartname ve evrak $UnlarC!r: 

9
' Ekmek 30000 25000 kilo 9 50 2850 213 75 Asik 10 00 

A - Eksiltme $artnamesi. Sade Urfa yai(I 2500 2000 105 2".6:;2;5---:----1:.:9:::6...:8~8:..._ __ A~SI::;k~_.....;1.;.0.....;3.;:,0_ 
2-

298 46 14 00 

B - Mukavele projesi. --;:~~--::"-=-.;.;..---=-:-:----:-:=--·---:..;_----: 
C - Baymdtrhk i$leri gene! ~artnamesi. ye 10 ya, daha gene Zeytin yagt 1200 1000 • 55 660 ) 
D - Ke$if hulasa cetveli. go'"ru''ndu··gwu··mu" Toz $eker 4000 3500 • 26 50 1060 ) 
E - Hususi $artname. Kesme $eker 1400 1200 • 29 50 413 ) 
F - Yapt i~leri umumi ve fenni $artnamcsi. SOyli.iyordU Sabun 1200 1000 • 35 420 ) 
G - Seridoori. Zeytin duble 1800 1600 • 35 630 ) 
H - !stiyenler bu i$e aid evraktan yap! i~leri umumi ve fenni $art Pirinc (Viyonola) 2700 2500 • 29 50 796 50 ) 

namesile baymd1rhk i$leri gene! $artnamesinden maadas1m bir Un 1800 1400 • 17 306 ) 
lira mukabilinde Tunceli Naf1a miidiirliigunden satm alabilir- Makarna (1rmikli) 1000 700 • 26 260 ) 
ler. Yap1 i&leri umumi ve fenni $artnamesini ve baymduhk irmik 350 200 • 17 59 50 ) 
i~leri gene! $artnamesini gormek istiyenl"r Tunceli Naf1a claire- Ni$asta 350 200 • 22 77 ) 
sinde bedelsiz olarak gorebilirler. Kuru sogan 3200 3000 • 7 50 240 ) 

Eksiltme 3!7/939 pazartesi giinii saat 15 te Tunceli Naf1a miidiirliii.(ii Palates 3800 3000 • 8 50 323 ~ ) 
binasmda kapah z~r! usulile yapilacaktir. Tuz (Yemek isin) 1100 800 • 5 55 ) 
Eksiltmeyc l!irebilmek isin isteklinin 2037.94 lira muvakkat teminat Tuz (Sofra is'l 1) 100 60 • 9 50 9 50 ) 
vermesi ve 3$ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi lilztmC!r. ( inhisarm) ) 
A - ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli Vililyetine miiracaat ede-

1
• c::.te bo•• ylece Re~el 1800 1600 • 48 864 ) 

rek bu i~e J!irebilmek isin almmi& ehliyet vesikasi. ~ Kuru kayisi 500 400 • 70 350 ) 
B - Ticaret ve Sanayi Odas1 sicil vesikasi (939 sen est). Kuru iiziim 800 600 • 27 216 )' 
Teklifler 3 iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Tun- meftun olmuc::.tu Kuru sah fasulye 1400 1200 • 22 308 ))' 
celi Naf1a dairesindeki eksiltme komisyonu erisligine makbuz muka- ~ Kuru barbunye fasulye 800 600 • 12 96 

N ohud 400 3CO 16 64 ) bilinde teslim edilecektir. Posta ile J!6nderilecek mektublarm nihayet Ye<il merc,·mek • 
3 uncii maddede yaz!lt saate kadar gelmi& olrnas1 ve arttuma, eksilt- Zevc im cBu adeta bir harika. diye soy- ' 300 200 • 16 48 )): 
me ve ihale kanununa uygun olarak miihiir mumu ile iyice kapatii- lenmekten kendisini alamiyordu. Ancak: Konserve bezelye 300 250 • 40 120 
m1s olmas1 laz1md.u. Postada olacak J!ecikmeler kabul edilmez. (4450) 1ki ay kadar oluyor. Almmda, gozlerle Konserve sal~a 600 500 • 55 330 } 

,~-...iliiillliliiilii.iailiiiliiii.iiliiiiiiliii.iiiiiiiilii-lliiliii __________ ~~ aglZlmm etra!mda buru~ukluklartm var- Sirk~ iki kaynami$) 
10 

)' 

ln
. hi'sarlar d~: Filhakika ya§Im da epeyce ilerlemi§- Siit 800 500 • 80 )' 

Umum Miidiir liigiinden : ti. Bugiin biitiin dostlanm ~e!faf ve yu- Silivri yogurdu 
2i~~ 2~~~ : ~~ i~~ )' 

••••••••••••••••••••••••••llli mu§ak tenimi ve bir gene ktzmki gibi ta· Kase yogurdu 1000 BOO aded 5 50 )' 
Cinsi Miktan Muharnrnen % 7,5 Eksiltme ze ve nermin cildimi takdirle seyredi- KirrniZI mercimek 200 100 kilo 12 24 )' 

B. teminat Sekli Saati yorlar. Her a~am yatmazdan evvel cil- Pirincunu 350 200 • 22 77 )' 
, Lira K. Lira K. din unsuru olan pembe renkteki Toka- Ku$ iiziimii 200 150 • 27 50 55 )' 

Galan man tart 48X26 eb'ad 1,000,000 A. sif 10,000,- 750,- Kapah Z. 15 Ion kremini kullanmm. Terkibinde Vi- Cam fishgi 300 200 • 115 345 ) 

3 -

4 -

5-
360 82 14 30 

Sarah • 45X24 • 1,500,000 • • 10,950,- 821,25 • • 16 yana iiniversitesinin me§hur bir profe- Tel ~ehriye 100 50 • 22 22 ) 

L~r. DX~. ~o.~ •• ~.- ~l5~IkD.16~0~~!m~~veilii~.~ -~A~r:p:a~s~e=h=n~·y~e~----~m~o~--~1~0;0-~·---2;2~~--~4;4~~-f)--------------
I - Sartname ve kalite niimunesi mucibince yukanda miktan yaz1h edilen cazib ve k1ymetli genclik cevheri Ka~ar peyniri 700 f>CO • 67 50 472 50 ) 

3 cins mantar hizalarmda gosterilen usullerle satm ahnacaktu. vard1r. Giindiizler i~in, beyaz renkteki Beyaz peynir 1000 800 • 40 400 ) 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme &ekil ve Tokalon kremini kullanmm. Cildi be- Yumurta 30000 240~0 aded 1 80 540 ) 152 8l 15 00 

saatleri hizala"mda gosterilmi&tir. • yazlatu ve yumu~ahr. Ve biitiin siyah Limon 25000 20000 • 2 50 625 ) 
Ill - Eksiltme 11/VII/939 sah giinii Kabata&ta Levaztm ve Mubayaat benleri giderir ve a~Ik mesameleri sik- rc::::::;7.;-;:--:::;k;::::::----:~=--~=---=---..;..~--,_;~---.!..--:-~=---:--=----:-:--::::--

Sube$indeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktu. la~hnr. ama&Ir YI ama 60000 40:1~0 parsa 2 50 1500 112 50 As1k 15 30 
VI - Sartname ve niimuneler hergiin sozii ge~en &ubeden parastz lspanak 3000 2500 kilo 5 150 ) 

almabilir. v Lahana 800 700 • 5 40 ) 
V - Kapah zarf miinakasasma i&tirak edecekler, miihiirlii teklif mek- A G A R A N Kok kereviz 500 400 • 8 40 ) 

tublanm kanuni vesaikle % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka temi- Ptrasa 1500 1100 • 4 50 67 50 ) 
nat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflann eksiltme saatlerinden hirer s A r L A R A Semizotu 400 300 • 5 20 ) 
saat evveline kadar Komisyon Ba$kanhjhna makbuz mukabilinde vermeleri ~ Salamura yaprak 50 .~o • 15 7 50 ) 
aslk eksiltmiye istirak ed.ecekler de % 7,5 giivenme paralarile mezkur Ko- Taze yaprak 50 30 • 16 8 ) 
misyona gelmeleri. ( 4403 ) Enginar 2500 150() • 5 125 ) 

Miktan 
18,000 Krg. 

- Domates (dolma!Ik) 600 400 • 7 42 ) 
Domates (salatahk) 1000 ROO • 5 50 )' 
P athcan 2500 1500 • 16 400 ) 
C:ah fasulye 300 200 • 11 33 ) 

% 7,5 teminah Eksiltmenin 
Lira K. Sekli Saati 
742,50 Kapah zarf 15 

Cinsi 
Bas ipi 
Bel ipi 
Tonga ipi 

25,000 • 
10,000 • 

Muh. bedeli 
Lira K. 
9900,-

11200,-
5885,-

Ay~ekaC!n fasulye 1000 BOQ • 13 130 ) 
Barbunve fasulye 800 600 • 12 96 ) 135 39 As 1k 16 00 
Saktz kabagt 1200 1000 • 7 84 ) 

843,75 • • 16 
441,37 • • 16,30 

I- Sartnamclerindeki teslim miiddetleri uzahlarak miktarlan yL•kanda 
yaz1h ba~· ve bel ipi ile gene §artnamesi mucibince tonga ipi kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu$1Ur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi
zalarmda yazthdir. 

III - Eksiltme 5/VII/939 sarsamba giinii Kabala$ta LevaZim ve Mu
bayaat subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacakhr. 

VI - Sartnam~ ve niimuneler hergiin sozii ge~en ~ubeden ve Kasta
monu Miistakil Miidiirliigiinden parasiZ almabilir. 

V - Miinakasaya i~tirak edecekler miihiirlii teklif mektublanm kanunt 
vesaiklc % 7,5 giivenme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapah zarflanm ihale saatlerinden bir saat evveline kat'.ar 
Komisyon Ba§kanbgma makbuz mukabilinde vermeleri laziJndir. ( 4517) -

Cinsi 
C:ektirme 
C:ektirmeye ko
nacak motor 

Miktan 
1 

1 

ad.ed 

• 

Muh. B. 
Lira K. 
4480,-

4200,-

% 7,5 teminall 
Lira K. 
336,-

315,-

Eksiltmenin 
Sekli Saati 

As1k Ek. 15 

• • 16 

I - Sartnamelcri mucibince yaptmlacak bir aded tam teshizath sek
tirme ile bu sektirmeye konacak motor satm almacaj;br. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlart, .eksiltme $ekil ve sa
atleri hizalarmda vazthdir. 

III - Eksiltme 12/VII/939 ~ar~amba l(iinii Kabat~ta Levaz1m ve Mu
bayaat &ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktir. 

lV - Sartnameler hergiin sozii ge~en $Ubeden parasiZ ahnabilir. 
V -· Almacak motor Hanzetis, Vidop, Days, M. W. B. Doyse Verkcr, 

Emayen, Skandiya. elve vol! markalarmdan biri_ olacaktJr. 
VI - istekliler eksiltme isin tayin olunan gun ve saatlerde % 7,5 gii-

venme parasite birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilim olunur. ( 4541 ) 

Miinakalat Vekaleti istanbul Elektrik 
Umum Miidiirliigiinden : 

1 - Muhammen bedeli 3982, iis bin c'nkuz yiiz seksen iki lir~ tutan 
36200 kilo siyah miicerrid kitle ( zift) C. i. F. istanbul a<;Ik eksiltme usu
lile satm ahnacakti.r. 

2 - Muv:u;:kat teminat 298,65, iki yiiz doksan sekiz lira altmt$ be$ 
kuru~tur 

3 - Eksiltme 24/VII/939 pazartesi giinii saat 15 te Metro han binasmm 
be~inci katmda toplanacak olan Arthrma ve Eksiltme Komisyonunda ya
ptlacal<;tu. 

4 - Bu ise aid sartnameler idarenin Levaz1m Miidiirliii(iinden paras1z 
tedarik edilebi!ir. 

5 - 1steklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat tcminatlarile ilan cdilen 
giin vc s~atte Komisyonda haz1r bulunmalan. ( 4499 ) 

DiKKAT • • 

Sa~ boyalan sa~lann tabii renk
lerini iade eder. Ter ve ytkan
makla ~Ikmaz, dairna sabit ka· 
hr. Kutllral ve siyah renkli s1hhi 

sa~ boyalandtr. 
!NG!LiZ KANZUK ECZANES! 

BEYOGLU - !STANBUL 

Miihendis aramyor 
1stanbula yakm bir mmtakada ~a

h§mak iizere diplomah ve Naf1a ile 
ili§igi olmtyan bi.r Tiirk mimar veya 
miihendis aramyor. Biiro ve hesab i§
lerinde ~ah§mi~ olanlar tercih edi
lir. Talibler istanbul AsmaaltJ No. 
12 de Temel Sunar yaz1hanesine mii
racaatleri. 

Operator 

RIZA UNVER 
Dojjum ve kedin hestehklerJ 

mUteh•••••• 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 

No. 22, Mavi yap! 
T elefon: 22683 

Helvac1 kabagt 800 700 • 5 40 ) 
Salatahk 2000 J 600 aded 2 40 ) 
Maydanoz ~00 4•)00 dcmet 0 75 37 50 ) 
Dereotu 2500 2000 • 0 75 18 75 ) 
Karnabahar 300 ?00 kilo 15 45 ) 

~=:: ~:~iae (Araka) ~~~ ~~~ : ~~ ~~ ~ 
Taze sogan 1500 1000 demet 1 15 ) 
Yesil salata 2500 1500 aded 1 25 ) 
Dolmahk biber 600 50~ kilo 10 60 ) 
Marui 1000 tiO) aded 2 50 25 ) 
Havu~ 800 GOO kilo 5 40 ) 
Taze bakla . . . 500 400 • 8 40 ) 
1 - Mektcb~~IZm may1s 940 nihayetine kadar ihtiyaci olan yukanda cins ve mktarlan yaz1h erzak ve saire satm ahn

malan I~m ayn ayn a~Ik eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 12/7/939 (~ar~amba) giinii yukanda gosterilen saatlerde yiiksek deniz ticareti mektebinde toplanacak 

satm alma komisyonunca yap1laca khr. 
3 - Bunlara aid sartnamcleri almag1 ve gormegi arzu edenler mekteb muhasebesine miiracaat etmelidir!er. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayi11 kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ~artlan haiz olmalan ve muvakkat te· 

mmatlannm IS. Yiiksek mektebler muhasebeciligine yatirdiklanm aosterir makbuzlarmi veya bank mektubla-
rim komisyona ibraz etmeleri lilz1mdir. (4581) " 

Orman Koruma Genel 

Komutanhg1ndan: 
. . 1 - Orman Koruma Gene! Komutanhgmm !stanbulda Talimgiih erat 
thtiyaci i~in iki yjiz elli bin kilo ekmekle elli be$ bin kilo s1P;treti kapah 
zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 sah l(iinii el-:megin saat 11 de, etin 
saat 14 tc Ankarada Yeni$ehirde Orman Koruma Gene! Komutanhg1 bi
nasmda Satmalma Komisyonunda yap!lacaktu. 

2 - Ekmegin muhammen bed.eli 23850 ve etin 17600 liradtr. 
3 - Ekmegin muvakkat teminah 1788 lira 75 kuru$, etin 1420 liradir. 
4 - Sartnameleri herJ!iin parasiZ olarak !stanbul ve Ankara Komis-

yonlarmda 1!6riilebilir. !steklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesikalarile 
birlikte i!Iale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri iliin 
olunur. ( 4152 ) 

Tiirkkusu istanbul isoekterli.2inden : 
1 -

2 -

Ge~en sene ve bu sene Tiirkku$una yaz1lan iiye!ere kamp i~in ve- j 
sika verileceginden 26 haziran ak~arnma kadar (la$radakilerin mek-
tubla) miiracaatleri. I 
imtihanlarmt bitirenler derhal sevked.ileccktir. (4506) 

BE5i 

F FAR L 
EN BiRiNCi KAN, KUVVET, iSTiHA SURUBUDUR 

FOSFARSOL' u bUtUn kuvvet ,urublarandan ay1ran ba,hca hassa: Devamh blr sureHe Kan, 
derhal gostermesldir. Her eczanede 

Kuvvet ve l,tah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirinl 
bulunur. 

B 

nu 

m 

1 
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Bolu Orman Mektebi Miidiirliigiinden: 1 ikbsad Vekaleti 

Umum 

Maadin 

Miidiirliigiinden : 

Sabbk ~m Tomrugu 
1 - Orman mektebinin 939 malt y!lm ihtiyact alan a$agtda yazth ah

nacak erzak vesaire iki part! 0artname ile ayn ayn 27/6/939 tarihinde sah 
giinli hizalarmda ~·osterilen saatlerde ihalesine ba$lanmak iizere 15 ~n 
miiddetle llil.na konmu$tur. 

2 - Eksiltme Boluda Orman mektebi binasmda yap!lacakbr. ·' 
3 - Eksiltmiye girebilmek iQin 3$agt~.a yazth muvakkat teminatlan 

yattrarak sandtk makbuzu veya banka mektublanm Komisyona vermi$ 
( komisyon teminat olarak para, esham ve tahvilat vesair almaz ) ve 2490 
numarah kanunda yaz1h evsaf1 haiz olmalan $artttr. 

4 - ~artnamevi gormek istiyen\-,r hergiin Mekteb ~irektorliigiine 
miiracaat edebilirler. ( 4179) 

Parti CINS1 

1 SadeyaJ! Urfa 
Zeytinyaj!:t (Ekstra) 
Zeytin 
Sa bun 
Mutfak sabunu 
Soda 

2 Edirne peynlri 
Ka0ar peynlri 
ReQel 
Kesme eeker 
Toz eeker ( kristal ) 
<;ay 
tTziim cekirdeksiz 
Kus iiziimii 
Gam flstJjlt 
Kay!Sl cekirdekli 
Erik hosafhk 
Pirinc 
BulJ<ur 
Makarna 
Makarna jelatinli 
~ehriye 
!rmik 
Un (ekstra ekstra) 
Pirincunu <;apa M 
Fasulya 
Fasulya barbunya 
Nohud 
Siyah rnercirnek 
Patat.es 
Kuru bezelya 
Sol! an 
Domates sal~as1 
K~lm tuz 
!nee tuz 

Muhammen 
Kilo bedeli 

3000 
1200 
600 
900 
900 
BOO 

1200 
250 
200 
600 

1500 
40 

500 
50 
50 

250 
]50 

1200 
200 
600 
600 
150 
100 

1000 
100 

1100 
600 
150 
100 

5000 
100 

3500 
300 
600 
300 

Kuru$ 
110 
60 
45 
38 
30 
10 

50 
80 
35 
32 
28 

600 
25 
37,5 

180 
65 
25 
23 
17,5 
35 
25 
27,5 
25 
20 
32,5 
17,5 
25 
12,5 
17,5 

5 
20 
7.5 

40 
6,5 

10 

Tutart 
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 

Bu steak giinlerde 

Teminatt ihale tarihi 
Lira K. 

373 65 

329 55 

27/6/939 
Saat 14 te 

27/6/939 
saat 15,30 

Beyojtlunda Frans1z tiyatrosu kar~ 1smda ANADOLU pasaj tnda 

Anadolu (K~~::~> Birahasesi , 
ni tercih ediniz. $ehrin en serm ve en ho~ muhitidir. 

COK ve NEFiS MEZELERLE BUZLU BiRA ve RAKI 
Yenl mezeler slaleml • Tenzllltll llallar 

Vilayetinden: Ktrsehir 
' 

1 - Eksiltmiy!' konulan i$ : 
Ktr0ehir Yenice mahallesinde yaptlacak on yedi bin be$ yiiz yetmi:; dort 

lira doksan altt kuru§ ke:;if bedelli bes dersaneli ilkokul blnast lkmal ln
$aatl i~idir. 

2 - Bu i~e aid evrak sunlardtr ' 
A - Eksiltme $artnamesi 
B - Mukavelename 
C - Baymdtrhk f$leri genel sartnatnesi 
D - Fenni ve hususi :;artname 
E - Ke:;if ve ke$if hulasas1 
F- Proje 
3 - Eksiltme 15/6/939 giiniind.en 3/7/939 pazartesi lriiniine kadar ka

pah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 
4 - Eksiltme 3/7/939 pazartesi giinii saat 15 te Vilfi.yet Dalrn! Enciime

ninde toplanan Komisyon tarafmdan yapilacakhr. 
5 - !stckliler bu i$e aid tafsilah Nafta MiidiirliiJ!iinde gorebilirler. 
6 - Eksiltmiye glrebi!mek i~in isteklilerin • 1318 • lira • 12 • kuru$luk 

muvakkat teminat vermeleri ve a$alttdakl yazth vesikalart lbraz etmeleri 
laztmdtr. 

A - Tlcaret odasmda kaytdh oldul(una dair vesika. 
B - Bu i~ler icin bir hafta evvel Vilayetten almmlS ehliyet vesikasi. 
7 - Teklif mektublartmn eksiltme tarihi alan 3/7/939 pazartesl giinii 

saat 15 ten bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Enciimenine makbuz mu
kabilinde vermeleri l~ztmdtr. 

Edirne vi!ayetinin U zunkoprii kazast dahilind.e <;avu$1U koyii civannda 
§imalen Palamud deresile Seferova deresinin birle$tigi noktadan bed ile 
Ba§9e§rne tepesine hath miistakirn, $arkan Ba0Qe$rne tepesinden Yass!luiyiik 
tepesine hath miistakim, cenuben Yassthoyiik tepesinden <;avu$1U koyii 
camiine hath miistakim, garban <;avu0lu koyii camiinden hudud ba§langtct 
alan Palamud deresile Seferova deresinin birle$tigi noktaya hath miista
kimle Qevrilmi$ 581 hektar arazide Tikve§li Yusuf Ziya tarafm&n 18/7/932 
tarihli ve 1/9 numarah ruhsatnameye miisteniden aramakla meydana Ql
kanlan Lignid madeninin 99 y!l miiddetle mumaileyh uhdesine ihalesl icra 
olunacagmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci m•ddeleri mucibince 
bun a itiraz, olanlarm 27/5/1939 tarihinden itibaren iki ay miiddet l~inde 
Ankarada ikhsad. Vekaletine ve mahallinde Vilayet makamma istida ile 
miiracaat eylemeleri ilan olunur. ( 2579) 

ZUrra, eklnlerlnl temlzlemek, m ahsuiU· 
nU klymetlendlrmek mevslml geldl 

Diinyamn en maruf iki pa"lah 10 yere 
ay1ran 

Tahta Kalbur 
Makinalanmtzla eklnlerini temizle 

Merkez mUmeealll lAI: 

B. N. KAZANCiVAN 
Tar1m maklnelerl evl 74 TUnel cad, Galata ·latanbul 

Nigde Vila yet M akam1ndan: 
1 - Nafta kamyonlan i~in c 1100 • teneke benzin aQtk eksiltmiye 

konmu;tur. 
2 - Bedell muhammen beher teneke i~in c 305 • kuru& hesabile c3355> 

liradtr. 
3 - Bu benzf11ler miiteahhidin deposunda kalacak ve ihtiyaca gore 

almacakttr. 
4 - Eksfltme 26/6/939 pazartesi giinii saat c 15 • te Hiikfunet konagt 

i~inde Vilayet Daiml Enciimenl odasmda yaptlacaktir. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin c 252 • lira muvakkat teminat verrne1eri 

laztmdtr. 
6 - $artname bedelsfz olarak N afta Miidiirliigiind.e goriilebilir. ( 4395) 

Devlet Orman i~Ietmesi 
Karabiik Revir 

A 

Amirliginden : 
1 - Karabiikte Kopriiba§mda istifte mevcud ( 781) aded rnuadili ( 452 )" 

metre mikab ( 552 ) desimetre mikab ~am tomru4u a~tk arttlrma ile 
sat!lacakttr. 

2 - Tomruklarm ayrtca ba~ kesme paylari mevcud. ve kabuklar1 soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden besablanmt$tlr. 

3 - Tomruklara aid. sat!~ ;artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii
gunde, Ankara, istanbul Orman <;ev\rge Miidijrliiklerinde ve Kara· 
biikte Devlet Orman !~letmesi Revir Amirliginde goriilebilir. 

4 - Tomrukl:mn muhammen bedell ( 13 ) lira ( 65 ) kuru&tur. 
5 - !steklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 4/7/939 giinii saat 14 te 

Karabiikteki Revir Merkezine miiracaatleri. ( 4332 )' 

Kapah zarf usulile Motorin ahnacaktu 
istanbul Mmtakasi S1tma Miicadele Riyaseti 

Edime Belediye Riyasetinden : Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan : 
25 mayts 939 tarihinde !hales! !er a edilmek iizere kapah zarf usu!ile 1 - M:ntaka ihtiyaci i~in ( 80) ton motorin almacakttr. 

miinakasaya konulan 72822 lira 60 kuru~ bedell ke~ifli mezbaha soguk hava 2 - Eksiltme 29/6/939 per$embe giinii saat ( 14) te Kadtkiiyiinde 
deposu ve buz fabrlkasmm miinakasast feshedilmi~ ve budefa in$aat kls- Mod.a caddesindeki 91 numaralt Sttma Miicadele Riyaset binasmdaki Komis-
mile tessiat ktsmt ayrt ayri olmak .Uzere ve 20 lriin rniiddetle tekrar miina- yonda yap!lacakttr. 
kasaya konulmu:;tur, !nsaat klsmma fitirak edece~er "32564 lira 36 kuru$ 3 - Tahmin edilen fiat ( 5600) lira olup, muvakkat teminat ( 420 )" 
iizerinden ve tesisat k1smma i&tirak edecekler ~258 lira 24 kuru& bedeli liradtr. 
ke:;if iizerinden yiizde 7,5 yed! bu~uk temlnat vermege mecburd.urlar. Ta- 4 - !;lartnameler hergiin Kadtkiiyiindeki Miicadele Riyaset kalerninde 
libler 2490 eay1h kanun ahkAmma gore ihzar edecekleri teklif mektubla- goriilebildii!i f!ibi bedelsiz de ahnabilir. 
rmt 3 temmuz pazartesi giinii saat 16 ya kadar Edirne Belediye Enciime- 5 - Eksiltmiye girebilmek $artlarma sahib olan isteklilerin teklif mek-
nine tevdi etmege mecburdurlar. !hale 4 temmuz 939 sah giinii saat 15 te tublarile muvakkat teminatlarmt eksiltme saatinden bir saat evveline ka-
Edirne Belediye Encilmeninde yaptlacakttr. Proje ve $artnameler 360 kurus dar Kadtkoyiinde Sttma Miicadele binasmdaki Komisyona vermis olmalan 

bedel mukabilinde Edirne Beledivesind~e~n8tiieiii&iiinii'iikaeildiiiilili.lr.••••••(li4il27il2ii)--$~ar~t~h~r ... _____ l•••••••••••••••••~l 4~2~2~7.-.) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. $irketinden: 
Yen! teslsatla faaliyete ge9en A

dana fabrikamtztn silindirll 75 ve 
90 santim B. (Tip 2 ~~f~i) kaput 
bezl, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri lmalatt piyasaya arzedil • 
ml$tir. Sipari§ler bir hafta i~inde 
gonderlllr. 

S!paril! IQin Adana fabrikamtza 
veya Ankara Atatiirk biilvan And 
aparttrnan No. 4 daireye rniiracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Ge$id - Ankara. 

Kirahk apart1man 
Beyaz!d, So~ana~a, Nur sokak 9 nu -

mara!t biitiin Marmarayt goren giizel 
manzarah, tramvaya 2 dakikahk mesa
fede, 5 ada, banyo, mutfak, diirt etrah 
ac;tk ve her tiirlii konforu bulunan bir 
daire kiraltkttr. Alt kattakilere miira -
caat. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Liras1 
f1ube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Bundan sonrakl teklifler ve postadaki gecikma!er kabul ed.ilmiyecektlr. 

1.-D•e•v•lc•t•D•e•m-ir•y•o•II•a•rJ•I•. $•le•t•m•e-U·.·M-iid•u• .. r•l•ii
1

g•u• .. n•d•( e114~•
3

:-.' C ~~!; b.::J 
Stvasta Lojman olarak yaptmlacak Blok ve miiteferrik evlerin in~aah 

kapalt zarf usulile ve vahidl fiat iizerinden eksiltmiye konmu&tur. 
1 - Bu in:;aatm muhammen bedeli 200,000 liradtr. 
2 - istekliler bu i~e aid $artname vesair evrak1 Dev let Dem!ryollarmm 

Ankara, Sirkeci veznelerile S1vas istasyon veznesinden • 10 • lfra bedel 
rnukabilinde alabilirler. 

3 - Eksi!tme 7/7/939 cuma gUnii saat 16 da D. D. Yollart Yol Daire
isnd<> toplanacak Merkez I. inci Komisyonca yaotlacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile birlfk
te a~aj!:tda yazilt terninat ve vesaikl ayni giin saat 15 e kadar Komisyon Re
isligine tevdi etmi$ olmalan Hiztmdtr. 

A - 2490 sayth kanun ahkamma uygun 11250 lirahk muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar 
C - Mi.inakalat Vekaletinden ahnrn1~ bu i$e mahsus ehliyet vesikast 
• !stckiilerin ihale giiniind.en en az sekiz glin evvel bir istida ile Mii-

nakalat Vekiiletine miiracaat etmeleri ve ehliyet vesikasmm verilmesine 
esas olacak belgeleri istidalarma raptetmeleri laztmdtr. • c2354 • ( 4285 ) -Muhammen bedeli 5986 lira alan muhtelif cins ve eb'adda yuvarlak, 
dart ko§e, yass1 hususi taktm ve kalem ~elikleri ile ask1 yayi i~in kanalh 
~elikler 13/7/939 per0embe giinii saat (11) on birde Haydarpa§a& gar bi
nast dahilindeki kornisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm almacakhr. 

Bu i$e girmek istiyenlerin 448 lira 95 kuru$luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanm ayni giin 
saat (10) ona kadar komisyon reisligine vermeleri laZ!mdtr. 

Bu i:;e aid ~artnameler komisyondan parastz olarak dagthlmaktadtr. 
.. (4276) 

Bayanlara mahsus 14 aya.r altm saat· 
lerin c;ok zarif yen! modeller l gelml§tlr . 

F iatlan 44 ilA 68 lirad!r. 

Ayda 3 Lira T aksitle 
Sirkecide Liman bam Slrasmda Yel

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

DOKTOR 

NI$ANYAN 
Hastalannt her giin ak§ama kadar 
Beyoglu Tokathyan Oteli yanmda 
Mekteb (Bale) sokak 35 No. h mu
ayenehanesinde kabul ve tedavt 
-- eder. Tel: 40843 

Sahib ve B=uharrtrl: Yrma• Nadi 
Umumt ne~I'1!/Citt 14aro edllll f azt /Jim 

Mtldi/rll: H ik m et Miinil Vlgfln 

cum~ur111flll mcztbllan 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankaa1nda kumberah ve lhbera1z teaarruf heaaplar1nd11 en az 50 llraa1 bulunanlara !18• 

nede 4 defa 4;ekllecek kur'a lie 81f8Qidakl plllna gHre lkremlye dejlltllacaktlr, 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 " 2,0')0 , 
4 , 250 " 1,000 , 

40 , 100 , 4, OIJO , 
100 11 50 " 5,000 n 
120 , 40 , 4,800 , 
160 " 20 , 3,200 " 

DlKKAT: Hesahlarmdakl paralar blr 1ene l~lnde 50 llradan a~al!l dll.pmlyen!ere lkramlye ~~ takdlrde 
l'f, 20 tazlaslle verilecektlr, 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiQI, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 haziran tarih· 
lerinde ~ekil•cektir. 
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