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F evkaladelik Alametidir. 

em de alabildigine. Milletin 
~okiugunu te~kil eden koylii 
bizde devletin temelta~1d1r. Ve 

k koyliisii diinyanm en asaletli ve 
insanlanndan miite~ekkildir. 

e hacet, biiyiik Tiirk milleti dedigimiz, 
tarih boyunca haysiyetli kiitlenin 

ozi..i odur. !mparatorlugun iftihar 
unacak biiyiik i§lerine destek alan kud

Ti..irk koyli..isi..inden ibaretti. impara
memleketi fena idare ettigi uzun 

larda, ki maatteessiif amlar siirmii~ti.ir, 
koyliisi..inii ancak tahrib etmi§tir. 
i~indir ki Cumhuriyet rejimi impa

Anadolu ve Rumeli koyleri 
biiyi..ik bir harabeler mecmuasma 
etti. 

lmparatorluk kendisile beraber biitiin 
~'"'''""''""'". izmihlal w;urumunun kenanna 

gotiirdi..igii zaman memleketin kur-
ve istiklalini gene ~oklugu Tiirk 

en ibaret olan Turk milleti -ve 
bu defa Biiyi..ik Halaskann yamba
binnefis kendisi- kurtard1. 

0~ gece once Ankara Halkevinde 
kongresi i~in Ankaraya toplanml§ 

an koyliilerimiz §erefine verilen miisa
Ba§bakan Celal Bayar pek hakh 

arak §U ~ok sa mimi s<izleri soy lemi§tir: 
«- Bugiinkii rejim, halkm rejimi, 

alk i~in kurulmu§ rejim, halk ile :Kurul
rejimdir, Onun i~in keodi oz eseri

oz rejiminizle oviinmenizi hakh bu-

Milli kurtulu§ sava~mm pek c;ak ~refli 
· yalmz ~etin Sakarya sah-

dii§i..inmek, Ti..irk milletinin biiyiik
beraber §imdi i~inde ya§adtgi re

I' ""·~··· ileri ve ~ak candan mevkiini bir 
gormek demek olur. Tiirkiye Bii

Millet Meclisince mahsus bir kanun-
Ba~kumandan tayin alunan Atatiirk 
s1fatla millete hitab ederek herkesi va

davet ettigi zaman memleketin her 
'"""u<ul biiti..in vatan ~ocuklan en krsa 

en yakm yerlerinden Sakarya 
~'"!''"'"'""" iltihak etmek i~in muazzam bir 
euil'~uu,u.~~:Ja ko§mU§lar ve ko~mu§lardl. 

!her yerinde kendisinden asker7 
hizmetini ifa etmesi istenilen kimselere 
'feda{ devlet te~kkiillerince tebligler 

, onlar taplamr ve semt semt vazi
sevkolunurlar. Sakaryada bu bOyle 

Ba§kumandamn beyannamesi 
f'"'"'""<=l miidafaasmda vazife sahibi o
fl"''""" dogrudan dogruya cepheye ko~· 

i~in kafi geldi. Boylelikledir ki 
ii~ giinli..ik bir fas1la zamamnda 

elli binden fazla yeni asker 
oldu. Di..inyanm en uzun siirmii§ 
muharebesi alarak Sakaryayl 

ii~.< giinde zaferle neticelendirdigi
zaman Turk ordusu hala filen muha-

78 bin ki§iye malikti. Bu demektir ki 
buc;uk aydan az bir Zaman zarfmda 
milletin ~ocuklanndan Sakaryaya ye· 

olanlann miktan 100 bini a§'llli§hr. 
tarihi hi~bir devrinde bu kadar 

heyecanh ve neticesi itibarile de a 
••ou•"u" §anh bir hadise kaydetmemi§tir. 

i§te Tiirk milleti ~imdi i~inde ya§ad1g1 
· milliyet~i. devlet~i. halk~1, 

ve ink1labc1 rejimini boylece bizzat 
ellerile yaratmt§ ve kurmu~ olan bii

millettir, ve Ba§bakan Celal Bayar 
milletin ozii olan koyliisiine ondan do-

bu kadar candan hitab ediyar ve 
unla bu kadar piiri..izsiiz bir vicdan he

ic;inde konu§uyor. Halkc;t Cumhu
rejiminin halis halk ki..itlelerimiz de
alan koyliimi..izle bu kadar yak:ndan 

bu kadar candan alakadar olmasmdan 
tabii ne olabilir? 

Ba~bakan Halkevi gecesindeki samimi 
, .. ,,.~,·....... rejimin, devletin ve hi..ikume
koyliiyii daima daha refahh ve daha 

k1lmak i<;in giri§tigi biiyiik dava 
erinde bir daha 1sraT etmi~tir. Bu mii

taahhiidleri belirtmek, onlann halli 
nde biiti..in mille~e elbirligi edilerek 

ria ~ah§limasml temin eylemek de
. . Koyii kalkm 1rma davasmm bii-. .. ~ .... 
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Yeni terimlerle yaztlan bu eserde 
450 resim, 350 sayfa yazt, 7 renklj 
tablolar, tetkik ornekleri, memleke· 
timizi ilgilendiren bahisler vardt 
Ogretmenlere ders kitabt, ~ocukllit'lt 
en giizel hediyedir. 

Cildli 150 kuru~tur. 
(AHMED HALiD KiTABEvi) Telefon: Bal}muha.rrlr ve evl: 22366. 1'ahr1r heyet1: 24298. tdare ve matba.a klstru 24299 • 24290 

Ajaksio'dan bir manzara ve Frans1z Ba§vekili Daladye 

Daladye'nin nutku 
« F ransa hiikumetinin size 
hususi bir sefkatle bakti· , . 

gtndan emin olabilirsiniz>) 
Franstz Ba.vekili diin ak~am 
etti, T unuslular . biiyiik istikbal 

Tunusa hareket 
haztrbgt yaptyor 

~iddetli ftrt.maya tutulan bir gemi .. DUn Koprii iistlinde gocuguna biiriinmii§ bir y~lcu 

Tulon 2 {Hususi} - Ba§vekil Da -
ladye, halkn\ §iddetli tezahiirah arasmda 
Fo~ mhhsile Kosikaya hareket etmi§tir. 
Siifren ve Kolber kruvazorleriie ii!; muh
rib, Ba§vekili hamil bulunan F O§ zuhhst
na refakat etmektedirler. Filonun hare
keti esnasmda, bir deniz tayyare filosu 

gemiler iizerinde u~u~lar yaparak Ba~ve
kili ugurlamt§tlr. 

Gok korkunG fntmada Kaplan, Suat ve Refah 
haber yok! Korsihaya muvasalat 

Ajaccio 2 {a.a.) - Fecir vakti Fran
SIZ filosu, ba§ta Siifren kruvazorli oldu -
gu halde Ajaccio limanma girmi§tir. 0 

[Arkast Sa. 'l siltun 4 te] 

Karaya dU3en gemiler gemilerinden 

K·r·a .. t ....... K.a .. r·o·r, .. u .. n ....... ~ .. U .. t .. k"U· 
Eregli koyunda karaya 

diiten yerli ve yabanc1 ge
miler §Unlardtr: 

$adan, Galata, Zongul· 
dak, Mete, Samsun, lk· 

~ bal, Millet, AtiiiA, Tan, 
Namikos ve Super 

,nebleri ... 

F1rllna yii~iinde~ te,efon ve telgraf muhaberatl 
inlotaa ugrad1, ,,ehirde ah,ab bir ev ~oktii, 

Karadenizde karayel devam ediyor 
Evvelki gece ~hrimizde kar yagar • biitiin $iddetile devam ederek Eregli li- , 

ken Karadenizde sakin g~en ·hava, diin manmda bir geminin par~alamp 20 de· 
sabah birdenbire ve ender goriilmii& bir riizcimizin boF;ulmasma, deniz ticaret fi. 
~kilde bab karayelden firtmaya ~evirmi§ lomuzdan da 9 geminin ve iki Yunan §i• 

Romanya Kralr, Balkan misak1n1n ehemmiyetini 
tebariiz ettiren Ba,vekilin nutkuna cevaben 
Romanyan1n ittifaklartna sadtk oldugunu bildirdi tir. Karkunc flrtma, di..in ak$ama kadar [Arlcast Sa. 9 siltWit 4 tel 
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-- - · Ege havalisinde 

' diin zelzele oldu 

izmirde halk biiyiik 
tela~ dii.tii, maddi hi~ 

bir zarar olmadt 
1zmir 2 (Hususl muhabirimizden}

Bu sahah saat 6,40 ta cenubdan ~imale 
dogru birincisi hafif, ikincisi ~iddetli ol· 
mak iizere iki zelzele olmu~tur. ikinci 
zelzele be§ saniye siirmii§tiir. Zelzele, 
hal arasmda heyecan uyand1rm1~, birc;ok 
kimseler geceliklerile sakaklara fulam1r 
hr. 

Egenin bin;ak mintakalannda zelze· 
le hiss'!di!mi~tir. Manisada ve T orbaltda 

Romanya Krah Karol, bir merasim esnasmda Ba~vekille beraber zelzele ~iddetli ge~mi§tir. Zayiat yoktur. 
Biikre§ 2 (a.a.) - D~ y1lba§l ~i..i- seba.bn 1~~ab~ ve Tuna nehrindeki seyr~~ Turgutluda 

nasebetile Kral saraymda blr nutuk SOT sefam re)lml hakkmda Franslz ve lngt· Turgutlu, 2 (Hususl} - Bugiin sa-
liyen Ba§vekil I ristea, Balka

1
n mi~.ah lizlerle Y_a~llml§ alan itilaflar iizerinde bah saat yediye ~eyrek kala ~ok az fa

Din esash ralu, Macaristanla 0 an muna· Lsrar etmi~tlr. £Arkas1 Sa. 7 siltun '3 tel srlah biri haf:f div eri iddetli zelzele ol· 
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nmmnJmmnmnnnnnnnnmnnn k'l u. nsanca ve hayvanca hi~bir zayiat 
tiin §iimuliinii ve biitiin biiyiikliigiinii ~av-1 na uym.akta gosterecekleri dikkat te§ 1 yoktur. 
rami~ olan Ba§bakan Halkevi .g~cesmde edecektu. A • • • Manisada 
k" !"'erimize §Unlan da soylemi§br: Ba§bakan Celal Bayar aym samlml 0~<~ Kardel§erim, 1939 y1lma milli ve h~sb1hali~in sonlanna dogru esas!t b!r Manisa 2 (HJ.Susi} - Cenubdan §i· 
miihim bir dava ile giriyoruz. Sizinle soz- koy ve zuaat kalkmmasmm, esash bu male dogru giiriiltiilii zelzele oldu. Ha-
b. 1·v· kafabirlig"i etttgimiz bu dava ~ok memleket kalkmmas1 demek aldugunu sar yoktur. Giinlerdenberi yagan yagmur 

IT lgl, k .. 1 . . E .. 1 d' h II' 
biiyiiktiir. Fa kat bugiinkii rejim adamla- a~t so

1
y emt§dtlr. .vet, 0 Y de IT, k' ve . a ~ kara ~evirdi. Manis a dag1 kar altmda. 

k' dleri Atatlirkle lnOniiniin arka.. gOze a tnan ava t§te bu ur, 1 netlcest ............ ~ ............................................. .. 
n, §a u ' b" .. "lk · k 1 d' v "k 
da~lan ve biiyiik Tiirk milleti boyle bii- utun vu ey1 uvvet en nmege ve yu -
yiik davalan yenmekten zevk altrlar. seltmege vanr. 

Kay ve ziraat kalkmma davas1, biiyiik Cumhuriyet hiikumetimizi halline el 

Ziraat Vekaleti i~in 
yeni bina yapilacak 

milli davalanmiZin en ba§mda gelir.» athgi bu yeni milli ve muazzam mesele· 
Ba§bakanm bu ~ok samimi ve azimli den dolay1 tebrik ve onda biitiin millete Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat Vekale-

sozlerinden anhyoruz ki dava nekadar muvaffakiyetler temenni ederiz. ~urasmi ti bugiinkii Vekalet binas1 kafi gelmedi
biiyiikse onu yenmek azmimiz de 0 kadar daima gozoniinde tutarak: Bu dava bii- ginden alt kati tam amen biiyiik bir sa
biiyiiktiir. Siiratle ba~anlmas1 iltizam yiik olma,kla beraber halli Israrh ~ah~ma· Ion almak iizere yeni bir Vekalet binast 
olunan bu davada biitiin milletin hiiku- larla gec;ecek uzun zaman ister. Planh yaphracakttr. Yeni yap1lacak olan bina
mete muzaheret edeceginde ~iiphe yoktur. bir ~ah§ffiayi hi~ usanmadan, bilakis her- daki salon memleketin her yerinden ge
Bu muzaheretin en canalacak noktasm1 giin artan h1zlarla ileri gotiirmegi §imdi- len anahsul niimunelerile, tablolarla bir 
ise karakterli ve akdh koyliilerimizin ken- den goze alrru~ bulunmahy1z. Ziraat Tetk.ik miizesi haline getirilecek-
dileri i~in ~izilen do@ru k~lkmma yol4ri· :X.,UNUS, NADI fu. 

Belediyedeki yolsuz uk 
tahkikatt neticelendi 

Makine · ,ubesi miidiiriine i,ten el ~ektirildi, 
Konservatuar mutemedinin vazifesine nihayet 

. . . 
verildi, garaj miidiiriine aid tahkikat yiiriiyecek 

Belediye Fen heyeti makine §Ubesi 
miidiirii Nus ret aleyhinde eski V ali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Ostiindag za
manmda ba§hyan tahkikat, diin ikmal 
edilmi§, fezleke, yeni Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kndara verilmi§tir. Belediye 
miifetti§leri tarafmdan yaptlan tahkikat 

neticesinde Nusretin., birtak1m resmt ev· 
rakm Ziyama sebebiyet verdigi, bazt eV"' 
ralu da uzun za~an ~1karmryarak rna· 
sasmda tutmak suretile bunlara aid mua• 
meleyi geri brrakttrdtgl, son zamanlarda 
da Belediye namJ:ta satm alman itfaiye 

[Arkast Sa. 7 liltun 3 tel 
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lspanyada ~ok §iddetli 
sokak muharebesi oldu 

Franko kuvvetleri bir ~ehri zaptede
bilmek i~in 54 defa hiicuma kalktdar 

lspanyada ha;rb eden milislerden bir miifreze 
(Yam 3 iincii •ahilemi~e) . . 



2 CUMHURiYET 

TARil-tDE EUYiJI< OENil 
MUHAREB L R 
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Tefrika No. 53 

Ekliiz deniz 

Mekteblerde talebe 
Nakledenc ABIDIN DAVE/?. Ve muallim Vaziyeti 

muharebesi Biitiin mekteblerde 

Frans1zlar, 
bilselerdi, 

tarafmda olup bitenleri 
baslarbaslamaz harekete , , 

ingiltere 
barb 

ge~erek lngiltereyi istila edebilirlerdi 
Kral, maiyetindeki ~valyeler gibi, 

kendi hizmetinde daimi olarak az oir 
miktar gemi bulundururdu. Sulh zama
mnda, gemilerini tacirlere kiraya vcrir
&. Harb zamanmda gemilerini hizn)ete 
~ a gud1g1 zaman, bunlann germci ve tay
fa gibi miirettebat1m kendi hizmehjle a
hr ve gemilere asker bindirirdi. Fa kat bir 
harb filosunun en ehemmiyetsiz un•uru 
Krahn gemileri idi. L{)ndra ve diger ya-
1, ~ehirlerinin ticaret gemileri, donanma
ya ahnu, bunlann muhar.iblerini de de
rebeylerinin askerleri te§kil ederdi. B::§ • 
Liman donanmarun iit;iincii unsurunu te
min ederlerdi. Hakikatte bu limanl.ar be§ 
de gil; yedi tane idiler: Douvres, Hythe, 
Hastings, Winchelsa. Rye, Romney, ve 
Sandwich. Bu limanlara veri! en imti · 
yaz fermanlan bir <;ok husu~lan ihti'la e
diyor, onlan ~ok imtiyazh bir vaziyete so
kuyordu. Bu imtiy,azlara mukabil liman· 
lard a Krala 57 gemi ile 1200 asker ve 
@enc <;ocuk temin ediyorlard1. Bunlann 
15 giinliik masraflan llmanlara aiddi. 
15 giin bittikten sonra, masraflanm Kral 
deruhde eder ve bu parayt odedig,i mUd
det<;e gemiler de Krala hizmet ederlerdi. 
Bu 15 ~iinliik mUddetin !mal.gi gosteri
yor ki o zaman uzun ~iirecek denit h~
rekat1 yaptlacagt tabmm ve hesab •dii
memekte idi. Filvaki. bir Orta Zaman 
filosunu uzun miiddet denizde tutmak 
c;ok gi.i<;tU. Bu ~i.i<;!Ukler, son zamanl~ra 
kadar devam etmi~l'ir. <;Unku muhanb
lerle stmsrkl dolu k~Uk gemilerde faz· 
Ia komanya ve su koyacak yer yoktu. 
Dost limanlara ya.km seyredilmedigi za~ 
manlarda, filolann maiyetinde, birc;ok 
erzak gemileri ~ulunur, harb filosunu te§· 
kil eden gemilerin komanyalan ve ~u.la:l 
tiikendikc;e bunlardan ahrlardt. En 1y1 h· 
caret gemileri harb gemisi haline kcmul
dugu i~in, erzak ta~1yan gemi!er, ltiic;iik 
ve ktymetsiz teknelerdi. Bu yUzden d07 
nanma, dii~manla harbetmek kadar, bu 
kiiliistiir tekneleri muhafaza ve bimaye 
etmek gibi belah bir i~le de me~ul o1urr 
du. Onun i<;in, seferlerin ktsa ve tek mu~ 
hartbeli olmasma ~a§mamahdtr. 

Ociincii Edurd, 1340 ta Franstz ta
cmt Philippe de Valois (Filip do V alua) 
dan almaga kalki§hgmdan Yiiz Sene 
harbt ba§ladr. Her iki taraf da, ordulu 
ve donanmalar toplad!lar. Ilk ~arpl§m&~ 
mn denizde olacagt anla§rldt. Bu deniz 
bt§t!a,mast mUstakbel maydan m~a
rebelerinin Fransada m1, yoha l~Ilte
rede mi cereyan etmesi laz1m gelecegini 
tayin edecekti. 

FransJZ Krah, kendi limanlannm ve 
yah ~ehirlerinin verdigi gemileri takviye 
i~in, Cenevizlilerd'!n bir~ok biiytik iharb 
gemleri kiralaml~tl. Cenova, Hac;h se
ferlerinde gordiigiimiiz gibi, o devirde 
Akdenizin en biiyiik denizci cumlhuri
yetlerinden biridir. Ceneviz gemicileri 
,Sima! denizini de tamyorlardt: r;iinkii, 
uzak ticaret yapan Ceneviz gemileri, her 
baharda Man~ denizinden ge<;iyor, Ak
deniz ve §ark memleketlerinin mallan
m §imali Avrupa limanlarma getiriyor
lar ve Hanse birligine dahil limanlarm 
emtias1m hamilen yaz sonunda memle~ 
ketlerine doniiyorlardt. 

Senenin ba§!nda Kral Fil}p biiyiik kii
c;iik 190 gemi toplami~tl. F ranstz ve 
Ceneviz gemilerinden miirekkeb olan bu 
donanma, Flandre sahillerinde kain kii· 
c;iik Eclme (Ekliiz) ~ehri oniinde top
lanmt§, Ecde nehri agzmda demirlemi§· 
ti Damme g}bi Ekliiz de, ~imdi, deniz· 
den uzt~Ha~mt§, karalarm ortasmda kal
mtstir. Damme gibi Ekliiz.iin ismi de, 
F Plemeonklilerin, aSJTlarca miiddet, bitin 
tiik"nmek bilmez bir gayretle, biiyiik 
sedler yana yapa denizi doldurup top
ralrlarmt biiyiittiiklerini ve nehirleri de· 
ni1lerle birbirine ulashran bendler insa 
ettiklerini hatirlat!r. 1340 ta F rans1z do· 
nanmafmm demirlediPi Ecde nehri ag· 
z1 simdi ortasmdan bir kana! g~en bii-. -
yii\.- bir mer' ad1r. 

Bu mer'aya denhin hUcumun~ mSni 
obn biiviik sed ise, 1Illgi!iz Krah D~iincii 
F..dvard'm biiyiik deniz zaferini kazandt· 
~~ muharebe sahasmm birk~ mil gar
bJl"'h insa edi!Mi~tir. 

Fran~;71ar, lll'giltere tarafmda olup 
bitenleri bilselerdi, harb ba§lar ba~la • 
maz harrketf' ve<;erek fngilter,.vi i~tilS e
cl&bilirlerdi. F I' kat belki de lngiliz do· 
nanmasmm n~kadar agtr hamlandtgmt 
ve tonlandJ~tnl o~renememi,lerdi. 

1340 bahn biterken Franstzlar, do· 
T'anmalannm hamltklanm bitirmi~lerdi 
J.,uTJa rnnkabil ln12iliz K r" lmm, henii 7 • 

harb edebilecek halde 40 gemisi vardt. 

Bu filo, lngilizlerin ~imal denizinde yap
hklan deniz muharebelerinde uzun miid
det mi.i ry im bir iis olan Harwich'in arka· 
smda Orwoll ve Stour nehirleri ag1zla· 
nnda yattyordu. Her haftll g~tik~e T a· 
mise (Taymis) nehrinden ve sima! Ii
manlanndan Southampton ve Be§ - Li· 
mandan, hatta Bristol' dan yeni gemiler 
yola ~Ik1yar, bunlar, k1Yl ktyl, limandan 
limana stVt§arak agtr agn geliyorlard1. 
Bu esnada, F rans1zlar, filolarile deniz· 
Jeri siipiiriip fnp:iliz gemilerini miinferi
den tepeliyebilirlerdi. Fa kat onlar da, 
daima birka<; gemi ve birkac; asker da· 
!ha fazla tedarik etmek ictin bo§un& va· 
kit ge~iriyorlardJ. Boylece bulunmaz bir 
f1rsat1 kac;trdtlar. 

Nrhayet haziran bidayetinde, lngiliz 
Krah 200 gemiyi bir araya tophyabil -
mi~ti. Bunlar arasmda, her cinste ve bU
yiikliikte giiverteli biiyiik yelkenlilerden, 
~Siivertesiz ka}'lklara kadar her tiirlu ge· 
mi vard1. Donanmayt bir ordu istila etti. 
Aralarmda parlak ztrhh §ovalyeler ve 
asilzadeler, !;elik tolgah ve purpuan deni· 
len deri ceketli balk delikanhlan ve lroy
liiler vard1. Ordunun silahlan arasmda 
iki tarah keskin enli kthdar, uzwt yay
lar, kargtlar ve «hill» denilen iri harb 
baltalan gorUliiyordu. 

Krahn sancak gemisinin direginde, 
Krahn yeni sancag1 dalgalamyordu. Bu 
san<:ak, efiUvani zemin Uz.erine strma. ile 
i~lenmi§ aslanlarla mavi zemin uzerine 
Franstz zambaklanndan mUrekkebdi. 
lngiliz armasile Franstz armast, biri §a· 
kuli digeri ufki iki c;izgi ile dort miisa
vi kuma aynlmi§h. Ayrtca, bugi.inku, 
beyaz zemin \izerinde Saint Georges 
(Sen C<lrc) un kirmtZl ha~m1 gosteren 
bir bayrak daha vard1. Aslanyiirekli Ri· 
~r'm, Ha<;:h seferlerinde kullandti! bu 
bayrak, §imd1ki lngiliz deniz barb bay-
rahnn.. ayni .idi ., _ . J . ... 

Diger gemleri, kumandanlari olan J()· 

yalY.c;l'fPil, YF!. bamJ;J~il.Pl,l f~~~~lN1rlh r'"c; 
flamalarm1 ta~tyorlardt. Krahn sancak 
gemisinde old~u gibi, filo kumand~nla· 
nnm gemilerinde de, muharebooin bar 
ladigmt haber verecek alan borazanlar 
cenk borusunu ~talmak i<;in bekliyorlard,. 
Orta Zaman §ovalyeleri, yaya barb et
mekten nefret ettikleri ve Flandre kryt· 
lz.nna <;tktlmast mukarrer oldugu ~in 
baronlann <;ogu, her ihtimale kar§l, iri 
ve agtr muharebe atlanm da beraber al· 
mt~lardi. Bu hayvanlar, en biiyiik gemi· 
lerin ambarlanna, rahats1z bir vaziyette 
yerlestirilmi~lerdi. lm;riliz donanmas1, kt
Yllardan uzaklasmadan cenuba do~ru 
diimen tuttu. Siir' atleri ve manevra ka· 
biliyetleri birbirme uymtyan bu 200 ge· 
mt zamantmlZln filo ve nrkalan gibi, 
muntazam aralJklarla hep ay•ni l'otayt 
takib edemiy~rlardt. Gemiler, birbiri pe· 
sima, intizamstz, uzun bir kafile halin~ 
de seyrediyorlar, geceleri demirliyecek
leri zaman birbirlerine yakla~tyorlardJ. 

tngilizler musaid bir riizgar bulunca, 
sahili btraktp engine at;IIdiiar. ~arka dog· 
ru seyrederek, birka<; saat karay1 gormez 
oldular. 0 zamanm kii<;iidlk tekneleri 
i~in, bu seyahat, bugiinkii gemiler i~in 
Atlas Okyanusunda sefer etmekten daha 
biiyiik bir m.?.cera idi. Man§'! gec;mek, 
denize ah~mam1~ alan ~ovalyelerle koy
liiler i<;in, ~etin bir imtihan oldu. Niha· 
yet ufukta, kiliselerin ~an kulelerile yel· 
degirmenlerini, bunlann arkasmda~ d.a 
kum tepeleri veya kumsaUarla kestlmi~ 
ki.il renkli varian r-ordiikleri zaman, bii
yiik bir tehlike atlatttklanm dusunerek 
derin bir oh c;ektiklerine ~iiphe yoktur. 

1ngiliz donanmast, sahili takiben, ~i
mali ~~~rkiye dogru seyrederken, Bruges 
(Burj) un ~imali garbisinde bugiin Bla~· 
kenberg limamnm bulundugu yerde bl! 
noktaya vard1lar. Yahboyu hc.llcile ba· 
hk~tlar, Frans1z donanmasmm EklUz'de 
oldu~unu teyid ettiler; dii~mam ke§fet
med~n daha ileri gidilmemege karar 
verildi. BUyiik gemiler, demirlediler; 
Kiiciikler, karaya ,ekildi. Muharibler 
de, karaya ~1karak plailarda istirahat 
ettiler. Darac1k gemilerin rahatstz am· 
barlarmda veya giiverteler)nde, bu kara 
adam I an c;ok stkmh t;ekmislerdi; birc;o
~unu deniz tutmu§tu; istirahate ihtiyac· 
Ian vard.I. 

lnhisar afitlerinden reaim 
ahnm1yacak 

tnhisar maddelerinin sah~tna aid du
varlara talik edilen levhalardan tabela 
resmi ahnmamas1 alakadarlara tebli~ 
edilmi§tir. 

okuvan talebenin saytsl 
810 bin 199 dur 

Devlet lstatistik Umum MUdiirliigii, 
g~en ~~eneki kiiltUr faaliyeti hakkmda 
bir Y1lhk ne§retmittir. lhsai baZI malu
mah ihtiva eden bu Y1lhk alakadar de
vaire gonderilmi§tir. Bu teblige nazaran 
memleketimizde, 6123 ilk okul, 125 or
ta. okul, 68 lise, 13 ogretmen okulu, 40 
ertik ve teknik okulu, 17 yiiksek okul 
vardtr. 

ilk okullarda, 4972 si kadm. 9726 
erkek olmak iizere 14,698, ortamek
teblerde de 745 i kadm, 1903 erkek 
cem'an 2648 muallim vardtr. 

T alebe vaziyeti ~udur: 
l!k okullarda 711,728, orta okullar

da 62,939, liselerde 17,514 talebe bu
lunmaktadu. 

Bunlardan ba$ka ogretmen okullar:n
da 2949. ertik ve teknik okullarda 6528, 
Oniversite ile yiiksek okullarda da 8544 
talebe mevcuddur. 

Bu suretle bUtiin mekteblerimizde 
544,621 erkek, 265,558 k1z olmak Uze
re cem' an 810,199 tale be vardJT. Maa
mafih bu miktara ge«;en sene a<;tlan ye
ni mektebler ve her sene miktar1 artmak
ta olan talebe ~vcudu dahil bulunmu
yor. 

KOLTOR ISLER/ 

Maarif ~urasm1n 
hazirhklarl 

MaYista topla.nacak olan Maarif $11-
rast !~in haZ1rhklan devam edilmekte
dir. Evvelce yazd1~1m1Z, llkmekteb mu
allimlerinin muvazenei umumiyeye ba~
lanmast ve ktdem zamlan meseelsi de 
$ura toplantlSlnda konu§ularak kat'i 
bir netice verilecektir. 

llkmekteb barinduma 
odalar1 

Earmacak bir yeri olm1yan ~~ e<o
cuklarmm, mekteb i~inde yardtm gor
meleri ve mutehasslS muallimlerin dai~ 
mt nezareti altmda tutulmalan l~in (ilk 
m~kt.eb t_a)ebe "QanndrrJDa odalar1) agil· 
masma karar verilmi~ti. Bu odalar, bil
hassa i~i ailelerinin kesif olarak bulun
dug-tl tmntakalarda, merkez1 bir vaziyet~ 
te olan ve ~ift tedrisat yamlacak mek
teblerde veya diger musraid binalarda 
kurulacaktrr. ilk olarak yarm Fatih, E
yiib, ve Eminonunde hirer barmdmna 
odast a~tlacaktrr. 

VILAYF.TTE 

fzmir V alisi sehrimizden 
ayr1ldi 

$ehrimizde bulunan !zmir Valisi Faz
h Giilec, diin sabah Eandtrma yolile !z
mire hareket etmi§tir. 

Y eni kaymakamlar 
Eeyoglu Kaymakanu Dani~in <;anka

Y'8, Ealorkoy Kaymakam1 Ahmedin 
Beyoglu, Dahiliye Vekaleti $ube mii
diirlerinden Caferin de Bak1rkoy kay
makamhklanna tayinleri hakkmdaki 
kararname, diin Vilayete teblig edilmi~
tir. Yeni kaymakamlara Vilayet tara
fmdan tebligat yaptlrni~br. 

ONIVFRSITEDE 

Serbest konferans 
Universitenin talebe ve balk i~in ter

tib ettigi serbest konferanslai'a bugiin, 
mektebler tatil olmakla beraber, devam 
edilecektir. Konferansm mevzuu cdifte
ri tedavisinin modern usullerh Qluo, sa
at 18,10 da Pr. Dr. !h.san Hilmi Alanta
ro tarafmdoan verilecektir. _.._ 

Y eni yapdacak antrepolar 
Deniz Bank ile Gfunriik idaresi, mu~

tereken, !stanbul limanmda ticari e§ya 
ithal ve ihracat1 i§inin azami sur'at ve 
si.ihuletle goriilmesi it;in yeni baz1 teda
bir ittihaz etmi~lerdir. ·verilen kararlar 
meyamnda Sarayburnu, Kurut;e~me gibi 
uzak yerlerde bulunan biitiin antrepo
larm Mumhane ve civarmda toplana
rak faaliyetin teksifi ve fuzuli nakil va
sitasi iicretlerinin kaldinlmast vardrr. 
Bu maksadla Tophanede yeni antrepo
lar vi.icude getirilecektir. Galata nhtJ
ml iizerinde, seyrusefere engel olmiya
cak §ekilde nht1ma amud ve ondan son
ra miivazi §ekilde her tarafmdan vapur 
yana§acak, ayni zamanda yiik bO§altan 
vapura dalgakuan vzifesini gorecek bir 
iskele yp1lacakttr. Eu §ekilde Sirkecii 
nhtJmr iizerinde de iskeleler yapllmasr 
mukarrerdir. . ···-

Bir tavzih ve tashih 
irandaki petrol madenlerinden birini 

i~letmek i4$in !ranhlarla Tiirklerden mii
rekkeb bir heyetin te§ekkiil edecegine 
dair olarak inti~ar eden haberin ash ol
madigl !ran General :Konsoloslugundan 
aldt~mrz bir mektubla bildirilmi§tir. 
Kom~u devlet miimessilinin arzusuna 
tevfikan keyfiyeti bu suretle tavzih ve 
tashih etmi§ oluyoruz. 

~i~ek~iler, geni~ bir 
himaye gorecekler 

Biiyiik Ziraat kongresine i§tirak et· 
mek iizere Anhraya giden Istanbul Zi
raat Miidiiri.i T ahsin ile Halkah Ziraat 
mektebi muaHimleri ve !sta,nbul Ziraat 
Odast murahhast N ecati, diin ~ehrimize 
donmii~lerdir. 

fstanbul <;~ekt;iler eemiyeti reisi Sa· 
d1k tarafmdan Ziraat V ekaletine veri len 
rt>por kabul edilmi, ve Vekaletr;e, ya· 
pllmas! kararla~tmlan i~lere aid olan pro· 
jeye raptolunmu§tur. 

Ba~1van yeti§tirmek iizere bir istas
yon kurulmas1, ~i<;ek zevkinin yay1lmast 
i~in mekteb kitablllnna t;i,c;ek hakkmda 
giizel ve faydah yaz1lar koydurulmasl, 
c;~ek haftast yap1lmast, muhtelif ~hir· 
Jerde nebatat bahc;eleri kurulmas1, sergi· 
kr a<;tlmast ve iyi c;ic;ek ve fida·n yeti~ti· 
renlere miikafat verilmesi, c;ic;ek satt,Ia
nmn ba~tvam zarardan vikaye edecek 
surette ierasm1 temin edec.ek bir c;ic;ek ba· 
linin in§asl kararlattlnlmt~tlr. Bu hal ic;m 
Vekalet, ,imdiden yirmi bin lira tahsis 
etmi,tir. Vekalet <;ic;e~ileri gen~ ~kil· 
de himaye "decektir. 

• • Nevyork serg1s1 

Hamidiye ve Kocatepe 
de Amerikaya gidecek 

1 ma}'lsta a~1lacak olan Beynelmilel 
N evyork sergisine hiikumetimizin i$tirak 
edecegi ve bunun i~in hazuhklu yaptl
makta oldugu malumdur. 

Hiikilmetimiz bu serginin a<;lh~ tore • 
nine iki barb gemimizi gonderecektir. Bu 
gemilerden birisi, Hamidiye mekteb ge· 
misidir. Hal;Jlidiye mekteb gemisile deniz 
talebemiz de Amerikaya gidecektir. Ko
catepe torpitosu, Hamidiye mekteb ge
misine refakat edecektir. Hamidiye mem
lekete donerhn bazt F rans1z ve Alman 
limanlarma da ugnyacaktlr. 

SEHIR ISLER/ 

Bir sene zarfmda itlaf 
eciilen hayvanlar 

Yapu11;n, bir t~ati.stige ,gOre 1937 sene. 
sinde ~ehrin muhtelif noktalannda 24495 
kopek, 4934 kedi; gec;en 1938 senesi !<;in
de de 17182 kOpek, 2150 kedi oldii
riilmii~tiir. Devam eden s1k1 miicadeleye 
ragmen gene ~ehirde fazla miktarda kO
pek goriilmesi bunlann civar koylerden 
akm etmelerinden ileri gelmektedir. Bu 
cihet nazan dikkate almarak miicavir 
koylerle sehir arasmda ltizum p:ori.ilen 
noktalarda teskilat yaptlm1~br. Bu su
retle kopeklerin 9ehre girmeden itlaf1 te
min olunacakhr. 

Meger filitre isk~l:'alari 
tikanmt§mi§! 

!ki giindenberi §ehre isale olunan Ter
kos suyu ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Eu hususta alakadar makamlar nezdin
de yaptl~rmz tahkikata gore son yagan 
ya~urlann ~iddetinden filitre iskara
lan trkanml§bl'. Srhhi noktai nazardan 
filitresiz su verilememi~ ve iskaralann 
temizlenmesi ic;in zaruri olarak su mik
dan azalm1sbr. Maamafih buglinden i
tibaren tablt vazivet avdet edecektir. Di
ger taraftan sehrin su vazivetinin esash 
sekilde 1slah1 ic;in Vali ve Eelediye Rei
si Lutfi K1rdar da biz?at mesgul olmak
tadlr. Diin de Sular fdaresine ~derek 
~~ vakte kad3.r tetkikat V'llnm,~br. 

Otobiia aeferleri 
$ehrin mubtelif noktalarmda i~leyen 

otobiislerin sefer vaziyetleri tetkik edil
mektedir. Baz1 hatlarda isleyen arabala
rm ihtiyac1 kar§tlayamadig. ve baz1 nok
talarda da ihtivacdan fazla bulundu1!u 
zannedilmektedir. Tetkikat neti<'eslnde 
bu vaziyet tslah edilecek; icab eden yer
lerde araba adedi ziyadele~tir ; lecevi J<i
bi liirum goriilen yerlerde de azalbla
cakhr. -·-

Giilhane bbbi miisameresi 
Giilhane miisamerelerinin 25 inci Ylh

nm birincisi Profesor Dr. Kemll.l Hiise
yinin ba§kanh~hnda a~1lm1~tlr. Prof. Dr. 
Noyan tarafmdan (tek tarafh Bazdo 
vak'as1), Kulak Easmuavini Dr. Dah1 0-
ke tarafmdan (Nahiyei nefiyede guddei 
nefiye fonction ile alakadar mahdud ter
leme), Prof. Dr. Burhaneddin Tu~an ta
rafwdan (Fibrinemie) hariciye muavini 
Dr. Hayri Meri<; tarafmdan (nadir go
riilen bir anandisit vak'asi), dahiliye mu
avini Dr. Nii~ret tarafmdan (bir ikter 
hemenetik vak'asr) asabiye muavini Dr. 
Sami Guriin tarafmdan (Ynsiiline ve 
cardiazol ~oklarile tedavi edilmis bir ~i
so ferui vak'ast) takd 'm edilmistir. 

Miinakasalara: Prof. Dr. Abdiilkadir 
Noyan, Prof. Dr. Murad Cankat, Prof 
Dr. Na:o:1m ~akir Sak1r, Prof. Dr. Vah
deddin Ozan, Prof. Dr. Bt,rhl'ln"ddin 
Tugan, Nisaiye Ea~muavini Dr. Necati 
Bicioglu i§tirak etmi§lerdir. 

Eminotiii i~in dort 

proje haztrlandt 

Projelerin tatbikinden 
sonra yayalar i~in yeni 

nizamlar konacak 
Eminonii meydamnm a9lmas1 arne· 

liyesi dart planla ikmal edilecegi ic;in 
meydarun suasile tanzimini temin et -
mek maksadile dort tane de proje ha-
ZJrlanmJ§hr. Birinci kmm plan ikmal 

edildiginden birinci projenin de tatbik1·na 
yakmda ge~ilecektir. Bu planlara naza
ran seyriisefere i~tikamet verilecektir. 
B1rinci plan r.eticesi meydan tanzim e
dildikten sonra, vesaiti nakliye, Yenica· 
miin arkasm\ takib ederek 1§ BankasJ· 
nm online ~·hcakhr. Kerner kl!mt ya!
mz yayalara tahsis edilecektir. 

Planlarm dordU de tatbik edilerek 
n,eydan son §ekli ald1ktan sonra yaya· 
!arm meydandan, kar§Jdan kar§Jya g~
meleri de intizam altma ahnacak ve bu· 
I[!Un i~in bazt tertibat yaptlacakhr. Ke
merin yanmdan MISlr ~ar~mna do~ru 
camiye miivazi olarak alc;ak bir de du· 
var yaptmlacakttr. Bu duvar, gerek nakil 
vasttalanndan ve gerekse yayalardan ca· 
mi1 mu!hafaza etmi~ olacakhr. 

!Ieride Karakoy k.()priisiinUn de Ba· 
l1khane yanma kaldmlmasl mukarrer 
oldugun.dan, o zaman kopri.i yeni a~Stla
cak yohm tam kar~rsma gelmi~ olacak 
ve nakil vasitnlan Bahkoazannm bulun· 
du~ yerden gececeklerdir. 

MOTEFERRIK 

Adliye V ekili Ankaraya 
dondii 

Adliye Vekili Hilmi Uran Ankaraya 
donmii~tiir. 

Yeni meb'uslar gidiyorlar 
Saylav se~ilen emekll General Kaztm 

Karabekirle muharrir Huseyin Cahid 
Yal~m buglin Ankaraya gideceklerdir. 
Heniiz teeyyiid etmi.ven haberler 
Ea~vekalet Miist~an Kemalin Cum

hurreisli~i Umumt Katibligine, izmir 
Valisl Fazh Giilecin Ea~vekalet Miiste. 
§arhihna, Eirinci Umurni Miifetti§ Abi
din Ozmenin Devlet $U.raS1 Ba~kanhltt
na tayin edliecekleri yualm~tt. Aldi~l
mtz malumata nazaran bu tavinler he

niiz teeyyud etmemi!itir , Cumhur Relsli
~i Umumi Katibligine sefirlerimizden 
birinin tavin k1hnacaih haber almml§hr. 
Devlet Suras1 Relslil!ine hukuk islerin
de bmmmi§ bir zat tayin edilmek iize
redir. 

Marmara mmtakasma aid 
bro,iir 

Deniz Bank, giizel bir bro§iir ne§ret
mi§tir. Bu bro§iirde Mudanya vapur ta
rifesinden maada Mudanyadan Bursaya 
tren tarifesi, otobiis ve otomobil servis
leri, Uluda~ ki§ da~ otelleri. gidip gel
me vasitalart, kt§ giinlerinde :Bursa otel
leri tarifeleri ve kayak sporu hakkmda 
maH'lmat ile nef1s resimler vard1r. 

Tekzib edilen bir haber 
Diinkii sabah gazetelerinden biri De. 

niz Bank Umum Mi.idiirii Yusu1 Ziya 
Oni§in istifa etti~inin haber ahndt~m 
yaz1yordu. Deniz Bank~a bu haber ya
lanlanmaktadlr. 

AD T.IY F.T>E 

Ge~en v1hn adli iatatistigi 
hazirlaniyor 

Y1lba§1 dolaYlsile Adliyenin muhtelif 
klSlmlarmda evrakm devir muamelesi 
yaplld1~ gibi, g~en bir seneki vaziyet
lere miitedair istatistikler de hazrlan
maktadtr. Bu arada Me§hudsug kanunu
nun tatbikma gegildigi zamandanberi 
kaydedilen bu kabil su~larm mukayese
li bir istatistigi de tertib olunarak, Ad
liye Vekaletine gonderilecektir. 

MOZELERDE 

Bazi tarihi eserler 
tamir olunacak 

Bundan bir miiddet evvel, Miizeler 
ldaresi eski eserleri koruma enciimeni 
tarafmdan hanrlanan bir programa go
re ~ehrimizdeki tarihi ve mimari kiyme
ti haiz baz1 c;e&me ve medreselerin tamir 
olunaca~m1 yazm1stik. Maarif Vekaleti 
tarafmdan gonderilen tahsisat ile bu gibi 
krymetli eserlerin tam;r ve ihyasma ba§
lanmi§hr. Eu ci.imleden olmak iizere, 
Eski eserleri koruma enci.imeni 1939 Yl
lmm ilk toplantlsmda beniiz tamir ve 
1slahma ba~l?T'mamis alan di~er baz1 
tarihl eserleri de tetkik ettikten sonra 
veni bir ihya ve tamir program! hazrr
layacakbr. ....... _ 

Bir btrsiz yakaland1 
U Slkiidarda Tophanelioglu caddesinde 

13 SlaYlh ko~kte busrzhk oldugu haber 
ahnml§, yap1lan tahkikatta hrrstzhgr ay
ni mahalle ve sokakta oturan Mehmed 
km Bahriye isminde birisinin yaphg1 
anla~tlml§hr. E~yalar istirdad edilmi§-
tir. ..~,. _ 

3 ikincikanun 1939 

! . ' 

Siyasi:. icma 

Akdenizde tefevvuk 
meselesi ve Tunu& 

n talya, 193 7 senesinde Akdenizd~ 0 fevvu·k ve hakimiyet meselesi 1 

rinde lngiltereye meydan oku!l' 
tur. ltalya, Akdenizin, kendisi 
biitUn bir varhk ve hayat l'll1 

lesi ~up, lngiltere ~in yaln1t:. 
yo} i§t oldugunu ac;1ktan A~Stga tC 
etmi§ ve biitiin kuvvetile bu davayt : 
dafaa edecegine §ii:phe btrakman1 
.)oyle ki, Akdenizin en dar yeri oluP 
cilya j]e Tun~ arasmdaki bogazm o 
smdaki Pantelleria adasmt tahkim etl' l:l 
ti. Bu ada, en deri·n seyriisefer kana 
tam ort'asmda demir atrm~. gayet bii n 
bir mhh kale halinde olup Akden h 
nispeten daha geni~ tarafmda ve ~ 
hnaldan kenarda olan Malta•ya bJ! 
cihetten faik bulundugunu beyand•· b 
keri mtitehamslar muttefik bulunl'll1 s 
~rrl•rlar. 

ltalya, tahtelbahirlere, Umumi H P 
de Almanya 11ibi ~ok ehemmiyet ver11" n 
te olup, o tarihte denizalh harb gerJI .. 
cihetinden dunyamn en kuvvetli M u 
oldugundan, bilhassa bu silMunl, ve c 
denizin havalarma da mutlak surettt l 
kim olabilmek idn hazul:omts bu1ut 
gu sa}'lstz hava filolanm fngiliz dor . 
masma ve bahri iislerine hiicum etn1 5 

' 

amade bulundurmu§tU. ta 
,Simdi de, ltalya gene a~tktan a~' ett 

Akdenizde tefevvuk meselesi iizei1 pe 
Fransaya kar~1 ayni vaziyeti alm1~ sa 

lunuyor. Bu defa, Akdenizdeki tcfe ~0 
vuk meselesini, Tunus Beyliiinin fl1 ~ 
kadderah §ekline koymu~tur. ,Sayle 
ltalya devletinin harici politikasmin b 
mi ne§ir vas1tas1 olan gazete, biitiin fr a 
say1 ve diinyay1 hayret i~inde buaka0 :rn 
de.vay1 ileriye slirmii§tlir: bu 

<<Tunus; Italya kin bir hayat J1l v.: 
lesi olup, Fransa i~in Akdenizde ya gu 
tefevvuk, ~eref ve itibar davasmdan r~ 
rettir. Halbuki Akdenizde tefevvuk ~ 

"k u vas1 so mez. :rn 
Bir zaman Bismark, Tul11 sa 

Fransa ile !talya arastuda niza va 51 i ' 
. . b" A)'tl ar yapmt§h. Bugiin 1se, yem IT bii 

yaratmakta olan Berlin • Roma i~~ ]U. 
mihveri, T unus'ta en yliksek bir ~~ ed 
han verecektir.» 

ltalya de~e nin bu a~tk iddia! 
kaf§l, Frans!Z matbuatl dernal cevao 
di ve T unus·un, italy a i~in degil. 
F ransa ic;.in bir hay at memat mest 
oldugunu §U suretle ileriye sUrdu: . 
manyamn nufUISu F ransan1n iki mi.sll t 
!up, bir barb vukuunda Fransa, §111' 
Afrikadaki halklardan asker ve a11' 
alamadtgl takdirde, Alman ordusU1 

ve barb sanayii amelesinin ancak 11 

kadar asker ve i~i ~tkarabilecek ve ' 
cede mahvolup gidecektir, 

Tunus tarafmdan deniz ve kar~ mu 
cenahlan muhafaza olunan, §imali 7 50 

rikadaki Fran~tz miistemleke impar& ami 
lugu, gerek tabil serveti, gerek ga man 
cen~aver olan halklan itibarile Av(J.lan 
daki Fransan:n miitemmim bir pa~ ciim 
s1m te§kil etmektedir. T unusun elden ath 
mesile Fransa kin, Almanya kar~Jsl' B 
•,:Jakayd ve §art teslim olmaktan b~: So 
•, ;,. rare kalmtvacaktn. . l di g 

Fransa hiikumeti de. Tunu.,'u btr Aim 
yat memat meselesi yaptii{m.a .ltalya~1. Ya a 
bUtiin diinyay1 inand1rmak ~r;m, b~l ve 
t..ir niiwayi§ yanma~a karar vermll tesli 
F ransa Ba§vekili. beraberinde Baht Al 
N azm Korsikah Campinchi oldu~u )1 
-le, T ulon harb limanmdan «Marf 
F O§» kruvazorile hareket etmi~tir. Ha . 

. . 1 C ·pe setm 
I Hdt~rllr kJ. b1r sene evve amm AI 
~ene T ulon' da, bir barb ~~;emisinin t1 • m 
rettebatrna hitaben sayledigi nutukta mAtlye 

· 1 r m talyanm hakkm-lan gelmege ham a h f' 
I . d k ._, .. lt ]'-'1 a 1f rna anm tavstye e ere , uutun a ' t . 

1 'k . . erey1 ·- . ,, etm• .. h. . A 

Ba~vekil Daladye, T ulon· dan hat1 511~ 
' ec'-erken. Fransanm !talyaya bir I u 

-· '""''~ k bile vermiyecea.ini bey an et~ k « 
ve Parlamentoda ayni sazleri soyle~~ u:n 
olan Hariciye N azm Bonnet'nin ifadt. emz 

. "d . T 't "1 :Inde m tey1 etm1s ve unus a yapacag • 
yahatte dahi bu s<izleri tekrar edeceS Ne 
.1 .1• • • tahtel •e 1 ave etmt•hr. t ' f ' e . Arttk kat•i olarak, talya ile Fralllf :eD! 
Tunus'a sahib olmag1 kendileri ic;in th ol 
hay at ve memat me~elesi yaprnl§ ve b ~e Ya 
~irlerine kar~t l!asmane vaziyet aid eme 
t, .. l,nuyorlar. « 

italya diyor ki: Tnnus• a sahib ol~ artJrm 
mPz~am, Akdenizde, Fransanm ve rt1 1 ~ale~l 
tefiklerinin tefevvuku kar§Jsmda miid~ entz 
faaSIZ kalarak mahvo)up gidecegim. re~t: 
na :osla mihaPde edemem. ermm 

F ransa da diyor ki: T unusu kaybt ~aga 
(1- 1 . 

decek olursam, Avrupada, AlmanYIII~ mtma 
kar~Jsmrla mi.idafaastz kalarak yok o H 
cagtm. Boyle bir hale dii§mege kat'iYY1 Dah · 
yana~amam. ~ Ank 

l~te, yeni senenin ilk lliini1, Franss 1 dafaa 
ftaJya, SOnU ya~amak yahud o!mek OJ~ Selog} 
bir savasa, asikar bir surette girmi~ b1 

M:i.irse . . t 
lunuyorlar. an so 

MuhaTTem Feyzi TOG). 



CUMHURiYET 3 

I HAdiseser arastnaa 

Eski sistem kavgalar 

I d k • dd tl• A k§am gazetesinin «Dikkatspanya a ~0 §I e I ~ ~e~:da;:!!~;un~lyn~~a:ar~:~ 

k k h b • ld disi» ve «Konservatuar» mevzuliU'I so a mu are esi 0 u e~ra~~da he~en ~iitii.? gazeteleri~_i-
zm I§brak etbklen munaka§anm so-

Franko kuvvetleri 
i~in elli dort 

bir 
defa 

,ehri zaptedebilmek 
hiicuma kalkblar 

. Saragos 2 (a.a.) - Havas ajansmm tinde kain Castro Urdiales civarmdan 
· lnuhabiri bildiriyor: ge<;mekte alan bir trenin vagonlarmdan 

Katalonya cephesinde yap1lan taarruz biri <;oziilerek yedi metre yiiksekliginde 
~imale dogru tevessii etmektedir. Cep· bir s1rttan a§agl yuvarlanml§hr. Kaza ne

~ benin uzunlugu §imdi 100 kilometreyi ticesinde yedi ki§i olmii§, yirmi ki§i ya
bulmu~tur. Hava iyi gitmektedir. Yal- ralanml§hr. 
mz Segre mmtakasmda Segre ve Ebre lngiliz konsolosunun kartst 
nehirleri ta§IDI§hr. F akat §imdki halde lev kif edildi 
tugyan endi~yi mucib olacak bir §ekilde Londra 2 (Hususi) - Royter Ajan-

d degildir. sma gore, Frankistler bugiin San Sebas -
Diin kayde §ayan yegane hadise Cu· tian'daki lngiliz viskonsolos Ernest Gil -

belles'in zapt1d1r. Bu •ehrin suktu. yiik· 
Y ding'i ve karlSim tevkif etmi§lerdir. Bu 

sek Segre mmtakasmda hiikumet<;ilerin tevkifin ge<;enlerde lngiliz konsoloshanesi 
mukavemet anahtan alan Artesa'ya ya· 

l b · · d valizinde bulunan asker! vesikalarla ala -PI acak taarruz<la F rankistlere ir 1shna 
noktas1 temin etmi§tir. kadar oldugu zannedilmektedir. 

Lerida'dan Puigcerda'ya giden yolun Hiikumelfi ordusunda yabanct 
iizerinde bulunan Cubelles §ehri oniinde kalmamtf 

· cereyan eden mu'harebe taarruzun ba§· Valansiya 2 {a.a.) - Merkezl cep· 
langlcmdan'beri yap1lan en <;etin muhare- \he ile Estramadura, Endi.iliis cephelerini 

be olmu§tur. ve Cartagene iissiibahrisini ziyaret ettik · 
F rankistler bur ada, be§ miistahkem ten sonra Valansiya' ya gelmi§ alan ec • 

siper hattmm gerisinde ate§ eden dii§mam 
d h nebi g()niilliileri kontrol komisyonu, hii-

tar edebilmek irin elli dort kere iicum. b h" b' 
" d S kumet<;ilerin ordusuna mensu I<; 1r 

• etmek mecburiyetinde kalm1§lar 1r. 1. I k d · 
b k beynelmilel goniil ii ve ara, emz. ve 

' perler almd1ktan sonra da muhare e a· 
b · "]' I \hava ordulannda hic;bir ecnebi bul un · sa amn ic;inde devam etml§ ve m1 IS er 

son kur§unlanna kadar evlerin pencere- mad1gml mii§ahede ehni§tir. Cumhuri · 
Je,inden ate~ etmi§lerdir. yet<;i lspanyada halen mevcud olan ec· 
inqiltere bir tesebbiis haztrltyor nebi goniilliiler, pasaportlanmn beynel -

Londra 2 (Hu~usi) - lspanyada milel komisyon tarafmdan kontrol eLil
b~ ~hyan yeni taarruzlar, fngiliz siyasi mes1ne intizaren Valansiya'da tah§id e
tniitehass1slanna gore. General Frank a- dilmi§lerdir. 
nun bu defaki taarruzu, harbin ba§mdan· Komisyon biitiin cep'heleri gezmi§, 
beri yap1]an biitiin taarruzlann en biiyii· birbirini miiteabb Madrid, Albacete, 
gi.i ve en hazuhkllSldir. Bu biiyiik taar· Almeria, }aen, Cartagene ve Alicante'yi 
ruzun neticesi lspanyanm vaziyeti?i tayin ziyaret etmi§tir. 
edecektir. Eger Franko, cumhunyet °C Komisyon, muharib ciiziitamlan, gar
dulanm imha edemeyip taarruz mevzn nizonlan ve hastaneleri tefti~ etmi§tir. 
tnuvaffakiyetlere miinham kalacak ol~r- Komisyon, cumhuriyet hiikumetinin bey
sa, !nailiz hiikumeti, 1spanyol toprak:: 

, 'dd' ,_. nelmilel goniillulerin ¥eri almmasma mii· 
lannda sulhun teessiisii ic;in c1 1 te~eo-
b lh l'b " teall1k emirlerinin yerine getirilmesi hu-iisata ge~ecektir. Bu su • ga 1 ve mag· 
l "k" f susunu kontrol etmi§ ve yalmz dokuz ec· . ub tammadan her l I tara I memnun 
edecek e>aslara istinad ettirilecektir. .nebi goni.illiini.in Madrid' de ve ikisinin 

Feci bir tren kazast de ]aen'da hastanede olduklanm gar • 
Bilbao 2 (a.a.) - Santander eyale· mii§tiir. 

........ , ... ,,.,.,,.,.,.,,,,,.,, .... ,unr~IIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiiJIJIIIJIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIttt••""""''""'""'"'"'""" 

Almanya yeni Her ihtimale kar~u 
bulundu Amerikada haz1rhk 

Agtr kruvazorler de 
yapmak hakktnt istiyor 
Berlin 2 (a.a.) -Havas Ajansmm 

u .... u .. ,· bildiriyor: Scharnhqrst 1z1~11.51 
sonkanunda hizmete girecektir. nglhz 

makammm miimessillerile AI -
makamlan arasmda Berlinde yapl-

goru§meler esnasmda Alma~l.ann ez.
aglr kruvazorler meselesml ortaya 

soylenmektedir. .. 
Berlin hiikumetinin iddiasma gore 

.-uvv .. ••er Birligi halihazuda bu tipte .Y.e
gemi in~a etmektedir. Bu hal, lngJ.hz

deniz itilah mucibince Almanya-
ayni tipte be§ gemi in§a etmek hakkml 

· Bu gemilerin iic;ii in§a veya 

ih edilmektedir. 
rulmarn]l'a lngiltereye meydan mt 

okuyor? 
Londra 2 (a.a.) - Nikhinane siya: 
· sad1k olan Deyli Ekspres gazetes1, 

anyamn bahri mutalebahm ehemmi
""a•-'- telakki etmektedir. Bu gazete, 

miktanm artmnakta oldugu 
tonajh tahtelbahir filosunun lngil: 
endi§eye dii§iirmesi lazun gelen bu 
olmad1gl miitaleasmdad1r. 

Bu gazete diyor ki: 
«Hitler. bize a<;Ik denizlerde meydan 

lum,uv,,r, Almanya ile akdedilmi§ alan 
itila£1, esas itibarile meriyet mevki -

kalmi§ demektir.» 
Chronicle gazetesi, Almanyanm 

, .... ,u .. n.1·r filosunun harb halinde lngil
Akdenizdeki miinakalatm1 daha 

olarak kontrol etmekten ba§ka bir §e· 
Yaram1yacagm1 beyandan sonra §Oyle 

Almanlar, tahtelbahir filolarm1 
hakkma maliktiler ve onlarm 

eri ingiltere ile akdetmi§ olduklan 
itilaflanm hi<;bir ve<;hile tadil etme

. Fakat yeni Alman tahtelbahir
tesir ve faaliyet dairelerini arlir -

matuf her tiirlii tedbiri kabulden 
etmek de bizim hakk1m1zdir.» 

Hatay Milli Miidafaa ve 
Miiste§art Ankarada 

2 (Hususi) -Ratay Milli Mii-
ve Dahiliye Miiste~an ina yet Miir

bugiin Ankaraya geldi. inayet 
alakadar makamlarla temas

sonra Hataya donecektir. 

Miihimmat imali i~in 3375 
milyon tahsisat verildi 
Va§irugton 2 (a.a.) - Levaz1m Re· 

isi General Wesson, Amerika ordusu· 
nun, «her ihtimale kar~l haZIT olmak ii· 
zere» muhimmat imali ic;in hususl rna
kinder i§tirasma 33,500,000 dolar tab
sis etmek tasavvurunda oldugunu beyan 

etmi§tir. 
500 yiik gemisi yapzltyor 

Va§ington 2 (a.a.) - Bahriye En· 
ciimeni tarafmdan yap1lm1§ alan progra· 
rna tevfikan in§a edilecek alan be~ yiiz 
yiik gemisile sarm? ge~is_i~in bir~ncisi, 7 
lincikanunda demze mdmlecekhr. 
1 

:Ambargo istiyorlar 
Va~ington 2 (a.a.) .-: Yedi sulh_s:-

verler te§kilali, 4 ikinc1kanun _kongresmm 
i~timamdan evvel musterek b1r beyanna· 

ne•retmi§lerdir. Bu beyannamede, 
me ' k · ed'l · bitarafhk kanununun ta Vlye . I mesi, 
su1h zamanmda miihimmat l~racatma 
ambargo vazolunmasl taleb edilmekte . 

dir. 
Siimer Bank umumi 
heyetinin toplanbst 

Ankara, 2 (Telefonla) - Siimer Bank 
Umumi Heyeti bugiinlerde toplanarak 

i M I. · ooru ve 1937 senesinin dare ec lSI ra . 
bilan<;osunu tetkik ve kabul edec;_ekhr. 
Hiikumetimizin sanayile~me ~~an. ve 

bu··vu"'k bir kismmt uzerme programmm . . 
alarak bugiin fiilen tahakkuk ethr~n bu 
milli bankamlz ilk be§inci ythm Ikmal 
etmi~ bulunmaktad1r. 

Sehir otobiislerinin imtiyaz 
h~kkmt Beledive kullanacak 

Ankara, 2 (Hususi) - istanbul Bele
diyesi 500 bin lira istikraz ~aparak bu
giin derme c;atma bir. ha~de .~~lemekte o
lan ~ehir otobiislerinm tmhvaz. ~akkml 
kendisinin kullanmasi iGin Dahihye Ve
kaletine miiracaat etmi,tir. 

Tiirkiye • lsve~ 
ticaret miizakereleri 

Ankara, 2 (Hususi) -ikhsad Vekale
tinde Tiirkiye - tsvec; ticaret anla§masi 
miizakerelerine baslanm1~br. 
Yeni T~lim Terbjve azalarl 

Ankara, 2 (Hususi) - Maarif Vekale: 
ti umumi miifetth;lerinden Re~ad Nun 
Giintekin, Kadri Yuriikoglu, Fizik9i Ma
lik Talim Terbiye azahklarma tayin e
dildiler. 

Vii§mekle bitmemi§ olmasim, mesle
gimizde biiyiik bir terakki i§areti sa· 
y1yor. Ulus gazetesinin «Dii§iinii§· 
ler» siitununun muharriri arkada§J
mJZ Y 8§111' Nabi, edebiyatta dostluga 
ve dii§manhga dair yazd1g1m maka· 
leden bahsederek §ahsi rekabetin an
cak meslek tesaniidiinii bozm1yacak 
bir hudud i!rinde me§ru oldugunu ya
zJyor ve serbest meslekler arasmda 
bizirnki kadar anl8§madan ve toplu
luktan mahrum bir tanesi daha olma
masma teessiif ediyor. 1zmirde ~1kan 
Anadolu gazetesinin «Dii§iindiikle
rim» siitununun muharriri arkada§I" 
m1z Orhan Rahmi Gok!re de ayni ya
Zirndan bahsederek: «Tiirk edebiya
bna zarar vermekten b8§ka hi!rbir 
faydast ve san'at namma da hi~bir 
ktymeti olmtyan biitiin eski sistem 
kavgalarm, biitiin gelip ge~mi§ mii· 
cadele miinaferetlerinin kenara attl
mast, muhakkak ki, bizim san'at i.le
mimizin havasma bir tazelik, bir kuv· 
vet verecek ve tenkidlere itimadtmtz 
bu havadan gelecektir.» diyor. 

Orhan Rahmi Gok~enin «eski sis
tern kavgalar» tabirinde iki hakikat 
var: Bunlardan biri, bizde miinaka§a 
metodunun, gazete idarehanesindeki 
yaz1 masasmm bir goziinde ~iy doma
tes mezesile oteki goziinde yiiz dir· 
hemlik rakt §i§esi bulunan eski ayy&§ 
Bab1ali muharrirleri devrinden kal
mt§ olmastd~r; rahmetliler bir taraf
tan yazarken bir taraftan da kafay1 
~ekerler ve ~buk gazaba gelirlerdi. 
ikinci hakikat, inktlabdan sonra 
·epeyoe ge~ de olsa !- bu devreyi arttk 
terketmege ba,IadtglmiZI miijdeliyen 
i§aretlerin ~ogalmastdir, 

Biitiin su~u kirmtzt domatesle yiiz 
dirhemlik §i§eye yiiklemek reva de
gilse de, meyhane agzile sovii§me an
anesinin bizim nesle eskilerden yadi· 
gar kald1gmdan kim §iiphe eder? Ge
ne o rahmetliler, yaz1 dostlugunu hep 
meyhane agzile ikide bir §aptr §Upur 
opu§mege kadar da vardmrlardt. 
Nefretlerindeki ve sevgilerindeki if
rat mutlaka alkolden gelmese bile da· 
ima alkolizm arilzt gosterirdi . 

Eski sistem kavgalara nihayet ve
rilmesini istemekte birle§en meslek
ta§lann ~ogalmalar1 da Tiirk zeki.s1· 
mn yeni bir dii§iince ahengine var
rnak iizere olduguna i§arettir. Ciinkii 
Tiirk yazist, Tiirk di.i§iincesinin be
yaz kig1da vuran ulvi ~izgilerinden 
b8§ka nedir? 

PEYAMI SAFA 

Nafla miihendisleri arasmda 
nakil ve tayinler 

Ankara, 2 (Hususi) - <;arum Naf1a 
miihendislerinden Cevad Bursaya, Sinob 
miihendislerinden Manisaya, Man1sa mii 
hendislerinden ~iikri.i isparta Naf1a Mii
diirlligiine, izmir miihendislerinden Niiz 
het Mardin Nafta Miidiirlligiine, Kayseri 
Fen memurlarmdan Necati Burdura, Na
fta Vekaleti Zat i§leri memurlarmdan 
Ra~id Sicil §efligine, Ra§idden ac;tk ka
lan yere Ali Ulvi, Seyhan Nafta Miidii
rii vekili Enver Malatya Naf1a miihen
disligine, Yiiksek Miihendis Mektebi me
zunlarmdan Mehmed Seyhan su i§leri 
miihendisligine, Yiiksek Miihendis MPk
tebi mezunlarmdan Naci Bursa su i~leri 
miihendisligine nakil ve tayin ~dildiler. 

Ziraat Vekaleti iiziim 
kurutma makineleri getirtiyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
iiziim mmtakalarmda fazla mahsul ku
rutmak i9in bu seneden itibaren kurut
ma makineleri getirtecek, yeni tertibat
Ia iiziimiin ziyaa ug-ramao::mm online ge
c;ilecektir. Kayseri , Urgiib gibi bol iiziim 
yeti~tiren mmtakalann satJimay1p ka
lacak ya~ mahsnlleri de Ankaraya geti
rilerek ~arab yaPJlacaktlr. 

Hapishaneden ii~ deli ka~h 
Sima, 2 (a.a.) - cOhio• U9 mecnun, 

ellerinde usturalar, ufak baltalar ve de
mir c;ubuklar oldugu halde, dart gardi
yana hiicum ettikten sonra Ohio devlet 
hnstanesinden kac;maga muvaffak ol
mu~lardu. Zab1ta, bunlarm tehlikeli ca
niler oldugunu halka ihbar etmi§tir. Bi.i
yiik miinakalat yollarmda polis kordon
lan viicude getirilmi§tir. 

r KISA HABERLER ) \.....---------* PARIS 2 - Bone, geceleyln Alplerdekl 
Megave lsta.syonuna gltml~tir. Orada blr
ka<; gun lstirahat edecektir. 
* V AJ;;INGTON 2 - Eskl valllerden 

Frank'm Adliye Nezaretlne tayin edilmi§ 
oldugu resmen bildirllmektedir. 
* BRATISLAVA 2 - Slovak makama -

tmm resmi bir tebligi, merkezi Prag'da 
bulunan hususi ve umumi miistahdemin 
cemiyetinin ilga, emval ve emHikinin mu· 
saderesinl ve gayrikanuni faaliyetl hak • 
londa tahkikat icra.suu emretmektedlr. 

Bir Tiirk Dai•stan• : 2 HEM NALINA 
MIHINA 

1anrz Dajznda Tiirk futbolu profesyonel 
olmaga mahkumdur 

Urasamn ba§ tarafmda «kutlu 
od» tiitiiyordu. Onun tam kar§l -
smdaki loca evin erkek biiyiigiine mcl.h -
sustu. Bu locanm sagmdaki bolge erkek 
konuklar i<;indi. «Kutlu od» un sag tara
fmdaki loca evin hammma mahsustu. 
Onun sol tarafmdaki bolge de kadm ko
nuklara! Biz Urasaya girdigimiz zaman 
evin hammm1, hizmetc;ilerile beraber ora
da bulduk. Kadmlarm locaSI oniinde bir 
~1knkla bir y1gm yiin yumaklar vard1. 
Biraz ote tarafta da elekler iizerine top
lanml§ beyaz ku§luyleri vardt. «Kutlu 
od» un yamba§mdaki ocagm iizerinde de
mir tencereler i<;inde bir§eyler kaymyor
du. 

Ev halki bizi goriir gormez: 
- Kutlu olsun I diye selamladilar. 
Kam cevab verdi ve dogru konuk lo-

casma dogru yiiriidii. Ben de arkasmdan 
gittim; anladtm ki buras! ayni zamanda 
bizim yataklanmizdi. 

Biraz sonra odaya giilu§meler ve gii
riiltiilerle bir kafile gene k1z ve delikanh 
erkekler girdi, fakat bizi goriir gormez 
hemen kendilerini toplad1lar ve birden 
ugurladJiar. Anla~Ild1 ki kom§U ulustan 
misafirler gelmi§ler. Kam bana dogru 
igildi. 

- Bu gece lath §eyler gorecegiz. Bu 
delikanhlann diyi~me~rini dinliyece-
giz! dedi. 

Y emek zamam gelince Elley «Kutlu 
od>> iizerine taz.e kiiDIS sa<;h ve ii~ kere 
Uruy! Uruy I Uruy! diye haykud1. Bii
tiin odadakiler de tekrar ettiler. Odamn 
ortasma serilmi§ bir bezin etrafma yerle§· 
tik. 0 <;aga kadar ben hu kadar tath bir 
at eti <;orbasl ve at sutii kaymagl yeme· 
mi§timl 

Y emekten sonra gene od iizerine k1-
m1s serpildi ve herkes yerine dondii. 

F akat delikanhlar ortada kalml§lardJ: 
Bunlar iki taraf olmu§lardi: Erkek ve 
k1z I 

Evvela erkekler ald1lar: 
- Ne yaphk ki} Suc;umuz. ne} 
- AI yanaktan bir opiiciik istedik. 
- Verilmedi I Zorumuzla ald1k, 
- Bu bizim hakk1m1z I 
K1zlar cevab verdiler: 
- lstediginiz al yanak degil, cihaz • 

d1r. 
- Elvan renkli geyikler, y1ldmm yii • 

riiyii~lii k1sraklar. 
- Aldigmlz opiiciik degil, ensenize 

tokmaktu. 
- Arkamza da tekmeler, ey delikan· 

lilar! I 
Her taraftan kahkahalar yiikseldi. 

Galebe k!Zlarda kald1. Birkac; daha boy
le diyi§meler oldu. Sonra sua bilmecele
re (T apnoea) geldi. 

Bozk1r denizinde oturan 
;lima! denizine baglanan 
Y anlan bah deniz.ine varan 
Etekleri cenub denizine c;arF 
I §lgl Kil dag1 
Yiizii orta yayla 
Ostii l§ild1yan gok 
Gogsii oddan giine§ 
Biliniz bakahm bu nedir ~ 
Oglanlar hemen: 
Tiirk yurdul Turk yurdu, diye bag1 • 

n~hlar! K1zlar itiraz edemediler. $imdi 
ma oglanlara gelmi~ti. Oglanlar ald1: 

Beyaz sa<;an ay1 var 
Degi~en geceleri 
H1zh akan sulan var 
Sakit derin sular, 
Diiz, guzel ormanlan var 
Oteki taraf1 goriinmez 
Uzunlugu ol<;iilmez 
<;;:i<;ekli otlar ta§lyan 
Diiz yerleri var I 
K1zlar dii§iindiiler ve verilmi§ miiddet 

esnasmda cevab1 bulamad1klarmdan og
lanlar birlikte: «Sekiz ko§eli ana kai· 
nat l>> diye bag1rd1lar. 

Bilmece miisabakas1 da bittikten sonra 
Elley'in i§aretile gender ve kadmlar oda
Yl terkettiler ve ihtiyar tann kulu bizi 
kutluhyarak yatmaga <;ekildi. Ertesi gun 
gune§le beraber kalkhk ve Elley'in hayir 
duasm1 alarak yolumuza devam ettik. 

;limdi bir taraf1 dik kaya ve bir taraf1 
da derin bir u<;urum alan bir ini§ iniyor -
duk. U<;urum ba§Iml dondi.iriiyordu. T a 
dibinden yiikselen <;am agaclan, bize ka
dar uzay1p geliyordu. Ote yerde agac ~ 
!arm arasmda geyikler, ve marallar otlu -
yorlard1. Renkli ku§lar, oterek agaclarm 
dallan iizerinde u<;u§uyorlardi! Y olu • 
muz o kadar dar ve dik idi ki bazan sii -
riinmek laz1m geliyordu. AraSITa ayagl
mlzm altmdan ka<;an ta§lar, lll;urumun 
ic;ine dogru yuvarlamyor, korkunc giiriil
tiiler yap1yor ve hayvanlan ve ku§lan iir-
kiitiiyordu! , 

Nihayet ogleye dogru bu ini~i de in
dik l Onumiize uc;urumun dibinden akan 
bir <;ay geldi! 

Ben omri.imde bu kadar parlak bir su 
gormemi§tim. Bir avuc al1p agz1ma go • 

Yazan: ACAOCLU AHMED 

tiirdiim: T ad1 renginden giizel I 
- Am an ne giizel suI de dim. 
- Evetl Tann suyul 
- Bu ne demektir~ 
- T ann dagma kadar daha boyle ye-

di <;ay gorecegiz! Bunlar Y edikarde~ 
<;ayd1r: Hepsi ba§lanm tann dagmdan 
al1yorlar. T annya kavu§mak istiyenler, 
bunlarda y1kamrlar, ruhlan temizlenir, 
kalbleri saf!a§lr ve tann huzuruna <;lkma
ga lay1k olurlar I ;limdi sen bu c;ayda yl
kanmahsm! 

Hemen soyundum ve <;aya atlad1m. 

Ben suda y1kandik<;a, <;aym rengi de
gi§iyor, bulamyor ve naho§ bir koku duy
maga ba§hyorum. 

Hayret ettim. 
Kama suyu gostererek: 

- Neden bulamyor ve bu koku ne -
dir ~ diye sordum. 

- T emizleniyorsun I Sendeki pisliJ.. 
<;1byor. 

Ben bu kadar kirli olduguma §a§Ir • 
dlm! 

Kam dedi ki: 
- Vucud kiri degil I Rub kiridir! 

Ruh kiri viicud kirinden de ag1r olur I 
Bu pis koku o kirden geliyor. Ruhundan 
91khk~a suyu bulandmyor, havay1 zehir
liyor I Fa kat sen temizleniyorsun I 

Biraz sonra kendimde bir hafiflik duy
maga ba§lad1m ve su da yava§ yava§ saf
la§maga, koku azalmaga ba§lad1. Niha
yet ne bulamkhk kald1, ne koku I 

Kam: 

- \:1k l dedi. $imdi sen rub pislikle~ 
rinin birisinden kurtuldun. Oteki pislik
leri de oniimiizdeki <;aylarda temizliye • 
ceksin! 

Y olumuza devam ediyoruz. $imdi 
dar bir dere i<;inden yiiriiyoruz: Dimagl
ml ta§Idiglm ve bilmedigim pislikler me§
gul ediyordu. 

Dayanamad1m: 

- Camm Kam1m. Ruh pislikleri nas1l 
~eydir~ 

- fnsan ruhu giil yapragma benzer. 
0 ye§ille§ip biiyiidiik<;e di§tan iize· 
rine bir tak1m bocekler u<;u§ur. Bah<;!" 
van vaktinde yeti§mezse yaprak biter I 
!nsan ruhunun bocekleri §Unlard1r: Y a
lan, korkakhk, zorbahk, ikiyiizluliik, tu· 
zakc;1hk ve saire. Bu ha§arah i<;inde ta§l· 
yan insanlarda, arhk insanhk kalmaz ve 
Tann huzuruna <;Ikamazlar I 

f<;imi yoklad1m: Biitiin bu ha§aratm 
i<;imde ya§ad1gm1 deh§etle gordiim. 

- Camm Kamun I Oyle ise benim ha
lim yamanl 

- Y almz sen in mi? Biitiin Karaku • 
rum yurdunun hali yam an! T emizlen • 
mek, Y edikarde§, tann dag1 <;aylarmda 
y1kanmak laz1m! Vaktile boyle degildi: 
T ann kullugu vard1. Karakurum budunu 
korkmazdi, ozii sozii birdi, il esirgenirdi, 
arada hove ve imecilik (yani umumun 
herkese yardlml) vard1, birisi digerinin 
haynna ko~ard1, birlikte oturulup birlik
te kalk1hrdii V e i§te o zamanlar Kara
kurum saga sola, arkaya ve one aga idi! 
Fa kat sonralan diizen bozuldu: 11 aran
maz oldu, herkes ba§Ina kald1, hove 
ve imecilik unutuldu, soz sadakati kal
madi ve Karakurum yikildl ve budunu 
zelil oldu I 

(Devam edecek) 

('E5) eden T erbiyesi Umumi miidiir· 
l.g) liigiinun mektebli ve asker spor-

culan, spar kuliiblerinden cl.Yl
ran karan I 939 y1lmm birinci giiniinden 
itibaren tatbika ba§landJ. Pazar giinii ya
pilan ilk futbol ma<;lannda, mi.itekaid o
yuncular ve hatta hakemler, birinci ta • 
k1mlann saf!annda yer aldilar. Gene ta
k1mlar ve B tak1mlan ise, sahaya bile 
c;Ikamadilar. 

Birka<; gun evvel. bu siitunda yazd1· 
g1m bir yaz1da, karann iyi ve fena, fay· 
dab ve zararh taraflanm hulasa etmi§
tim. Mekteblerde, esash spar te§kilah ya
pilmadtk~a ve hi<; olmazsa kuliiblerdeki 
kadar spar vas1talan -bilhasa denizcilik 
vesa1h- temin edilmedik<;e. bu karar, 
Tiirk sporuna zararh olmakta devam e
decektir. 

Kuliiblere gelince, onlar da, para geti
ren futbol ve giire§ten ba§ka, butiin §Ube· 
lerini kapatmaga mecbur olacaklardir. 
<;;:iinku ellerinde kalan bir iki ki§i i<;in, 
mesela denizcilik gibi, c;ok masrafh §Ube
leri ya§atabilmelerinin imkam yoktur. E
sasen, bundan sonra, kuliibler muhtelif 
suretlerle ve zorlukla temin edecekleri 
paranm, hahn say!lu bir k1sm1m da, gizli 
profesyonel futbolculara vermek mecbu -
riyetinde kalacaklard1r. 

Filvaki, Be den T erbiyesi Umumi mii· 
diirliiguniin son karan, gizli profesyonel 
futbolcularm ekmegine yag siirmii§ ve ek
serisi futboldan ba§ka bir sporla me~gul 
olm1yan kuliibleri, bu <;e§id sporculann 
tahakkiimii altma sokmu§tur. 

izah edelim. Bizim futbolculanm1z a
rasmda amator olanlar mekteblilerdir. 
Gerc;i, mektebl1 olanlar arasmda da gizli 
profesyoneller yok degildi amma bun lar 
pek azd1r. Kuliiblerde, amator mektebli 
genclerin varhg1, profesyonellerin tahak· 
kiimiine mani oluyordu. Mesela, gec;en· 
lerde, bir kuliibde, birinci tak1m futbolcu
larmdan biri, ma<;a <;lkmak i<;in idareci· 
Jerden miihimce bir para istemi§ti. idare
ciler, bu talebi kat'iyetle reddettiler, o 
futbolcunun yerine bir mektebli genci oy
nathlar. Mesele kalmad1. F akat bun dan 
sonra, mektebliler, hatta Oniversiteliler 
bile yoktur. Futbolcu miktan azalmi§, 
asgari hadde inmi§tir. Nedret k1ymeti ar
hnr. Arz ve taleb kaidesi, burada da ca· 
ridir. 

Bizde gizli profesyoneller §imdiye ka
dar §U ii<; §ekilde idare edilirlerdi: 

I - Ekseri iyi futbolcular, liyakatle· 
rinden yiiksek i§lere kaymhr, oradan al • 
d1klan maa§larla ge<;inirlerdi. Bunlara 
kazand1klan ma<;larda bol miikafat ve
ren zengin kuliibler de vard1. 

2 - Ma<; hasJ!atmi payla§arak futbol 
oynarlard1. 

3 - Kuliiblerinden, muhtelif §ekiller
de para alarak c;ah§ulardi. 

Amatorlerin biiyiik ekseriyetini te<kil 
eden mektebeiler r;ekilince, kuliiblerde 
§imdiye kadar amator kalanlar da tedri· 
cen profesyonel olacaklardJr. <:;iinku pro
fesyoneller, idare heyetlerine istediklerini 
kabul ettireceklerdir. Amator olanlar da 
bunlara bak1p profesyonellige ragbet e· 
deceklerdir. 

$u halde, Beden Terbiyesi Umumi mii· 
diirlugiiniin ilk karan, Tiirk futbolunun 
gizli fakat adamak1lh profesyonel olma
sma seb~biyet verecektir. Profesyonellik 
iyi midir. fena m1d1r} Bunu, miinaka~a 
edecek degilim. hi taraflan da vardu; 

- fena taraflan da. F akat, §imdiye kadar 
Habe,istanda tahkimat Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti §<!fie

ri, profesyonelligin aleyhinde bulunmu§• 
lard1r ve Tiirk sporcusunun amator kal
masml istemi§lerdir. $imdi ne olacak? 

hiikiim siiriiyor 
Cibuti 2 (a.a.)- cHavas ajansmdan• ik 

tlsadi hayatm para fikdam yiiziinden be
taet kesbetmi§ oldugu Habe§istanda bir 
nebze galeyan hiikiim siirmektedir. Bii
yiik merkezler miistesna olmak iizere 
memleket itaat altma almamam1§ halde
dir. Cibutinin iktlsadt hayatma karl'?l bir 
boykot hareketi teressiim eder goriin
mektedir. Transit komisvoncularma bii
ti.in italyan mallanm Habe§istana dog
ru yola c;1karmalan emri wrilmi~tir. 
Buradaki italyan General Konsolosu, 
Romaya gitmi~tir. Cibuti halk1, siiku
netini muhafaza etmektedir. 

Filistjnde tedhi§c;iler 
faaliyette 

Kudiis, 2 (a.a.) - ingiliz zabltas1 er
kanmdan Sanders, Kudiis'iin §imalinde
ki biiyiik yolda otomobili bir ge~'dde te
vakkuf etmis oldu<!u s1rada ahlan bir 
kur~unla oldiiri.ilmii~tiir. 

$amdaki temaslar 
~am, 2 (a.a.) - Yuvarlak masa konfe

ransma i~tirak etmek iizere Londraya 
gitmekte alan Maverayi Erden Ba§vekili 
Tevfik Pa~a Ebiilhiida ~ama gelmi~tir. 
Mumaileyh Londrada diger Arab mem
leketleri tarafmdan miidafaa edilen te
ze benzer bir tezi ileri siirecegini, fakat 
bundan evvel bir ingiliz - Maverayi Er
den muahedesi akdetmek iizere mliza
kerelere giri§ecegipi beyan etmi§tir. 

Bed en T erbiyesi U mum! miidiirliigii 
aralanndan talebeyi <;Ikard1g1 sporcu!arm 
a<;1kc;a profesyonel olmalanna miisaade 
tdecek midir} Partinin buna raz1 olacag1· 
m hi<; zannetmiyorum. 0 halde, miidiir· 
liik gizli profesyonellige mani olmaga <;a
h~acakhr? Bunda asla muvaffak olaml• 
yacagma, ben §imdiden sened veririm. 
Nitekim, kac; senedir, Tiirkiyede profes• 
yonellik yasak oldugu halde, futbolcular 
arasmda gizli profesyoneller hie; eksik ol· 
mamJ~tlr. Buna ragmen 15 scnedir yalmz 
iki ki§i resmen profesyonel addedilmi§, 
bunlardan ikincisi de sonra, tekrar ama• 
torliige terfi olunmu§tur. 

Son kararm iic; bariz neticesi §Udur: 
1 - Mekteblerde esash te§kilat yapt

lmc:ya kadar, Tiirk gencligi, karada ve 
denizde her tiirlii spar faaliyetinden mah
rum kalacakhr. 

2 - Spar kuliibleri para getiren fut • 
bolle gi.ire§ten ba§ka spor yapam1yacak· 
lard1r. 

3 - Tiirk futbolu, tamamile gizli pro
fesyonel olacakhr. 

Beden terbiyesi Umumi miidi.irliigii, 
son karan verirken bu neticeleri elde et· 
megi dii§iindiiyse cidden muvaffak ol' 
mu§tur. 

~ 
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~[.===:=:~==~=====V==e=h=i=~ki suha J 
o~ giindenberi durmadan yagan yag·l ni bu gecelik devlethanede misafir et -

mur sokaklan ailip siipiirm\i§, damlann mez misin? dedim. 
iistiine agtr bir tslakhk btrakmt§h. An· Hoca, hi~ itiraz goti.irmez bir cevab 
talya boyle yagmurlu hvalarda taham- verdi: 
mii1 edilmez bir hal al1yordu. 0 ak§am - Ketke kabil olsaydt oglum. lid 
gene dersleri bir tarafa lnralnp Kozalr.l1 yatagimtz vat, birinde ben yatanm, bi
hhvesine dogru yo!land1m. <;amurlu rinde de koroglu. 
bah~e yollarmdan getyerlcen portakal ve Sustutn. Kendi kendime ir;imden ce· 
limon kokulan adeta baJtmt dondi.iru - vab veriyordum: «Hocacigtm, bu gece 
yordu. koroglu ile ayni yatakta yatrverseniz ne 

Hemen her giin saatlerce kendi ken· olur~>> 
dime bir§eyler yazllp ~izmelc.. gazete o· Kahvenin biitiin mii~terileri dag1lm1~. 
kumak kin s.-.at dokuzdan .soma topu yalmz Cevdet boca ile ikimiz kalrm~hk. 
topu biitiin mi.i§terileri i.i~ ki§iye inhisar Ocagm yamnda ayakta uyukhyan kah· 
eden bu peri§an 1m kahvesini tercih edi- veci, arama yuzumuze «attlk evinize 
yordum. Talebe olduguma bin §ahid H\- yollanm!» der gibi bak1yordu. Cevdet 
ztmdt. hoca, birka~ dakika sonra, pthytmrtiyl 

Geceleri en a§agl saat birde uyuyot, toolaytp ayaga kalktt ve gayet dii~iik, 
ertesi t:ti.inii onda uyamyordum. Tembel· <,:ekirug"n bir sesle: 
ligi tedavi edilmez bir hastahk 1-lalinde - !stersen §UTaya, peykeye uzamver. 
te~his eden ann em, son giinlerde mek· Y ajlmur c;ok fena, sana evden battaniye 
teb vaziyetimle hi~ me~~ul olmamaga ~onderevim, dedi. 
b~~~l·:n1~h. Mektebimi haftada ancak bir - Te~elr\iir ederim hoca; hi~ zah
iki defa degi~iklik olsun dire ziyaret edi- met etme. Ozerime masa ortiilerini or· 
yordum. ter, biizi.isur uyurum, dedim. 

Kozakh hhvesinin 'kmlc, harab ma- - Allaha1smarlad1k oglum, kusura 
saTan, yaglt iskambil kagidlan, gaz te- bakma, diyerek aynld1. Yiiz ad1mhk e· 
nelce~inden yap1lm1~ c;ay yedegi baealc:· vine gidinciye kadar, muihakkak smtk
Iarl sakat ham sandafyeleri ... biitiin ben- lam tslanacakh. 
ligime bakim olan koy ve 1m fanterisini Kap1y1 a~Ip, kahvedle beraber biraz 
besliven en kuvvetli dekordu. yagmuru seyrettik. Bu mada evin yolu-

Ekseri ak~amlar bir sene evvei azl~ nu tutmag1 diitiindi.im. Fakat bu, pek 
dilmi~ olan efli ya~lannda se'Vimli c;eh· tehlikeli bir tecriibe olacaktJ. Eve gidin· 
reli ulumu tabiiye hocamtz Cevdet Bey· ciye kadar tslanmadtk bir yerim kalmt· 
le burada bulu§uyor, saatlerce dertle~tik- yacakh. Receb, bir arahk: 
ten sonra bahewa<fllarla altt kollu i~kam· - Senin i~in c;are yok. Bu geceyi hi-
hi! c;ev1riyorduk. zim kahvede g~ireceksin. Osrune de bir 

Subattn en soguk bir giini.in<le gene ortll buluruz, dedi. 
Cevdet Beyle kahvede hr,t kar~ya ga· Kahvecinin bu misafirperverligine son 
zetelerimize dalmt~ttk. Birdenbire gok derece memnun oldum. Fa kat sabaha 
gi.irlemesini miiteal:Pb sicim gibi yagmur kadar, harab kahveni.n il;inde, soguktan 
yagmaga ba~ladt. Evle kahve arast en buz kesecektim. Ostelik bir de uykusuz 
a~agl yanm sa at c;ekerdi. Y agmurun hlmak vard1. Ciinki.i kabve, sabahlan 
dinmemek, daha ~iddetli bir hal almak yedide a<,:1hyordu. Recebe: 
ihtimali vardt. Bardaktan b~ntreat~na - Haydi &en eve git. Ben burada 
soh'klarda ufak seller peyda ~de? b.u yatmag1 goze aldtm. $u sobadaki ate§i 
cenub yagmurunun bazan tehhkeh biT biraz tazeleyiver, dedim. 
hal aldtgt olurdu. Ne de olsa korkmaga hi kalbli bab~rvan kahveci, sobaya 
ba~lami~tlm. «Y a eve donemezsem l» bir iki odun atttktan sonra evine gitti. 

Cevdet Beyin evi iahveye yiiz adtm Peykeye, verdigi Cirtiiyi.i biirii.niip u.. 
yoktu. Onun i~in b~ end~ etmiyor, ga· zandtm. 
zetesini ra'hat rahat okuyordu. Bir an ol· 
du ki yagmur doluya ~evirdi. Harab ktr 
hhve!inin bugulu carnian fmdtlc biiyiilc· 
lii~iindeki doJu danelerile garib se.ler 
!;Jkarmaga ba~lad1. 

- Bu dolu daneleri sebzelere zarar· 
hdtr, mahsulii berbad eder. 

- Sen sebzeleri duflinuyomm. .. Ben 
eve na~1l gidecegim} . 

- Ne ())acak can1m ... Delikanltstn, 
ko~a ko~a evin yolunu tutarsm. 

Cevdet hocanm sogukkanh &Ozleri ea
mml stkmaga ba~lam1~ti. Nezaket g()s--

. : «Meralc etme, bu gece yagmur 
dinmezse benim evde kahrs1m> diye mi· 
safiroerverlik gostermiyordu. 

Arhk karanmt vermittim. Bu mi.iz'ic 
dinmedigi takdirde kahvenin ba· 

sanda1ye1erinin dordiinii betini birler
bir yatak yapacak, iizerime de masa 
erinden birka~tnl orttukten sonra uy

dalacakhm. 
Fakat Cevdet hocanin belki davetine 
azhar olurum diye bu fikrimi kendisi· 
a~mad1m. Vakit birbayli ilerlemisti. 

~iddetini hie; kaybetmiyordu. 
an oldu ki karartml degi§tirdim. 

hocaya: 
- Hor;~c,<YII'n. va~mur dinmezse be· 

*** 
Bir arahk kap1 vuruldu. Cevdet hoca, 

hizmet~i lozla bir battaniye, bir de §U 

mektubu gondermi~ti: 
<<Oglum, 
Senin bir senedenberi bu kahveye ni· 

~in gelip gittigini biliyorum. F akat bir 
tiirlii, niyetini iyiden iyiy-e anhyamamt§· 
tlm. Fa kat bu gece, tam manasile an
ladtm. En nibayet, evime girip benim 
namus ve ahlak sahibi kanm1 ba§tan ~~
karmak istiyorsun. Y agmuru sebeb gos· 
tererek eve gitmek istemeyi§in ne buda· 
laca bir bahane I Benim ev1mde yorgan 
da var, yatak da. Fakat ahlakh m1sa
firler i~in. Sana yaphgtm bocahk hakk.t~ 
n• helal etmiyecegim. Benim gene ka· 
nma goz 'koydun. Geceyanlarma kadar, 
k&hve ko§elerinde seninle birlikte otur • 

maga mecbur oluyorum. Eger hakika
ten yagmurdan korktm eve ll:itmiyecek
•en, battaniye gonderdim. Kahvede bir 
r>~vkeye uzamver.» 

Hizmetc;i 1uz cevab bekliyordu. 
- Battaniyeye liizum yok, te§ekkiir 

tderim, dedim. 
Yagmur altmda, ko~a lc:o~a evimin yo· 

lunu tuttum. 

Bir Bo~nma ... lki evlenme .•. 0~ A!tk .. 
Holivudun en giizel kad1n1 .. ve en giizel Erkegi .. 

LORETTA YOUNG ve TYRONE POWER 

iKiNCi BALAYI 
Franstzca sozlii filmini yaratmt~lardtr. 

Per~embe ak~amr, SARAY sinemasznda 

SOMER SINEMASI 
Yartn ak!;am en biiyiik iki Frans1z artisti 

JEAN GABiN ve MiCHELE MORGAN'z 
Sinema mi.isabakasmda senenin en miikemmel Frans1z filmi olarak 

tesbit ve Pierre 1\fac·Orlan'm me§hur romanmdan iktibas eden 

SON BUSE 
( Quai des Brumes ) 

Buyiik a§k filminde ta~dim edecektir. 
Yerlerin evvel&!n aldmlmast rica olunur. 

t<. anunusani <;ar~amba giinU ak~amt 

· Sea krali.;esi Hamlyet YUceses 
1 

CUMHUK1YET 

500 liraya sattlan 
bir tiitiin tabakas1 

Kapakta Trafalgar dniz 
muharebesini gosteren 

bir resim var 
Pol a Negri Almanyadan kac.d1 m1? 
Polonyab 
tekzib 

bu kabil asds1z ~ayialari 

yak1nda Berline doniip 
film ~evirmege ba,byacakJni soyliiyor 

artist 
ederek 

Tiirklye Radyod1fi.izyon Postalarl 
DALOA UZUNLUOU 

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

1639 m. 
1g,7t m. 
31,70 m. 

183 Kca. 1110 Ji 
151g5 Kc.s. 10 

9465 Kcs. 20 
12,30 miizlk (solo - Pl) - 13 saat, 

haberlerl, Meteor - Ankara - 13,10 
(Rlyasetl Cumh. B3.11kan. bando.su. 
ihsan Kiin~er) - 18,30 Ti.irk mi.izltl 
saz - .segah ve hi.izam fasli) - 1U5 
ajan.s, meteorolojl ve zlraat borsas1 

Antika eserlere ummniyetle c;ok para 
verilir; bazan da verilen para, rokor tel· 
kil edeeek derecede kiilliyetlidir. Lon
drada yap1lan bir miizayedede, baz1 arr 
tikalar ic;in miihimce meblaglar goroen 
!;lkanlmt~hr. 

--....,. .. ._.......,1 leri • 19,30 TUrk mii!lil (saz eserlei~l' 
20 konu~ CHukuk ilml yayma t<u.ruw•• • 

20,15 mi.izik Cradyo orl.re.strast. l]ef: 
Bu ciimleden olmak iizere, Nelson'un 

Amiral gemisinin tahtasmdan yap1lm1§ 
ki.i~iik bir tabaka, mukabili Tiirk parasi· 
le 500 lira olmak iizere, alt.CI bulmu~tur. 
Bu tabakamn kapag1 fildi§indendir ve 
f;Jdi~ine Nelson filosunu Trafalgar mu· 
harebesinde gosteren bir resim hakkedil-· 
mi~tir. 

Taleakaya, bir zaman, Amiral Nel -
son'un sevgilisi Leydi Hamilton salipmi§. 
Griyt Nestlnda basit bir koy demircisinin 
k1z1 olan bu kadtn, macerah bir hayat ge
c;inni§tir ve ge~irdigi maceralt hayata da, 
evvela me~hur ressam Romninin en tercih 
ettigi model olarak ba§lami§tlt, 

Bu hususiyetli giizel kadm, sonradan 
Napoli Krah nezdindeki Biiyi.ik Britan
ya sefirile evlenmi§, mi.iteak1b safhada 
da Amiral Nelson'la birlikte ya~amt~br. 
1801 senes1n~ amiralden bir oglu ol -
mu§tur; Horatiyo Nelson Tompson is
minde. 

Sevdigi amiral oliince, kadm, kumar 
iptilasile mahva dogru si.iriiklenmi$, bore 
ha~ ~erisinde kalm1~ ve hapsen tazyik 
edilince, kaleye kac;mt,ttr. Unutulmu~ ve 
miinzevi, ayrri zamanda fakir bir halde, 
Napolyon'un Vaterlo muharebesi olur
ken, hayata gozlerini kapaml~hr. 

Tabakasmm miizayedeye konulmasi, 
kendisini bir kere daha habra getirdigi 
gibi, tabakanm ona aid olmast da, mii
zayedede fazla para verilmesinde rol oy-
nam1~br. 

Pola Negri son filimlerinden birinin heyecanb bir sahnesinde 

Pari~ten. yazthyorz A tinde degilim. Her tarafta oldugu gibi 
Semz smema zamanmda Hotel lm· Almanyada da bir~ok dostlanm vard1r. 

per~al grh.i I?ii:him fili~lerin kahramam Onlarla daima yekdigerlerimize kar§I 
olan, s.esh smema devnnde de «Maziir- hi.irmet ve mu.habbet hisleri beslemekte· 
.k:a», ~anghay yolunda», «~ahane tan· yiz. Berlinde son ~ev1rmi~ oldugum fi
go» gibi miikemmel kordelalar ~reviren lim birkac; giin i~inde gosterilmege bar 
Polonyalt artist Pol a N egri'nin Almatr lanaeakttr. Alman §irketlerile bu sene 
yadan esrarh bir ;ekilde kaybolduguna diger iki kordela daha viicude getirmek 
dair muhtelif mahfillerde bazt §ayialar iizere imzalanm1~ bir muhvelem mev
deveran etmekte idi. Son gi.inlerde san· cuddur. 
atkarm Pariste oldugunu haber ald.tm. Miinasib bir teklif kar~lSlnda bulunur· 
lsmin~ ve ~Uviyetini sakh~arak .seyahat sam, belki ba,ka yerde de, mesela Fran
e.tmesme ~agme~, bulundugu yen ke~fet- ~ada da c;ah~mak istet:im. y almz ~unu 
ttm, N az.tk aktns: b'lh .. 1 k b · · d • k' 

S. · L ,_. 1 k .. . k b I . I assa soy erne mec unyetm eytm 1 
- IZI ooy e aya uzen a u eth· h l'h d · b' · • ' 

w• d d I ff . d . d a~ azir a I~ artyan IT tnsan vanyettn· 
gtm en o ayi a IOJZI nca e enm, e- d d W'l' A. 1 d b '-

y I h di .. .. d kl I e eg1 1m. manya a ~u veya u ~an· a anc1 asta , goruyorsunuz ya, san 1 anm1 yer er • ... . • 
Tavukpazannda Kiirk~riiler sokak 13 tirmekle me~guliim. Y akmdaki sayfiye- sty~tle ~lene~eglme dm ortaya ahlan 

numarada oturan Ahmed o~lu Tahsin, ler.den birinde oturan ailemin yanma gi· ~aytalar tse d!ger haberlerde~ daha a~tl· 
dlin, evinin ikinci kat merdiveninden i- diyorum. Seneba~mt onlarla beraber ge- Slldtr. Bu g~hl uydurma ne~nyatln benl~ 
nerken d\.i§ilp hi~ laptrdam1yacak suret- ~irecegim. Parise gelmekltim filim ir gerek htJSust, gerehe meslek hayatlm u
te bir mliddet baygm bir halde kaltm~- lerile kat'iyyen alakadar ~e&iidir. Bir zerinde c;ok mu.m tesirleri. ?lu~or. On· 
tir. Keyfiyetten zabtta haberdar edilmi§, mi.iddettir §imali Afrikada dinlenmek lar1 yazanlar b1r an ellenm v1cdanlan 
vak'a mahalline giden memurlar, Tab- ic;in seyahat yaplyordum. Oradan iki ~ iizerine koyarak dii~iinseler masum bir 
sinin vaziyetine bakarak a~r surette ya- giitr evvel ayrlldtm. Hakkimda ~tkanlan kadm1 sinirlendirecek boyle sa~malar yu
ralandl{tt zehabma kaptlmt~, sorulan hii- rnrayetlere ~ok miiteessifim. !ki ay ka- murtlamazlar. 
tUn sualleri cevabstz btrakttgmt goriin- A · k 1 1 • d dik d 
ce mumaiteyh imdadl Slhht ile Cerrah- da ev'\tel Fnms12 gazetelerinden bazllart rtts olma • e a emm e . 0 u mev-
pa§a hastanesine kaldmlmt~tlr. Burada benim Berlinde tevkif olunarak Daschau· zuu olmak m1 demektir. Gazeteciler o
yapllan muayenesinde Tahsinin hic;bir daki kadm esirler hra~ahma sevk edil- kuyuculan hayrete ve heyecana dii§iire
sey olmadtjp, viicudi.inde hic;bir kmk, <;1- digimi yazdtlar. Buna sebeb de guya hi.i· cek havadis dogurmak istedikleri zaman 
k1k bulunmadtgt ~or!ili.ince memurlan kumetin himaye ettigi kadm artist, 0- n~in, bilmem daima bizim §ahsiyetle
igfal ettiginden dolayt hakkmda taki- limpiyadlar filmi rr.jis.Orii Le.ni Rieffen· rimizi ileri siiriiyorlar ~ 
bata giri~ilmi~tir. sthal'la aramm a~1lmas1 imi§. Biitiin Ben, yazaca&lm mektubda kendisini 

( 
T E S E K K 0 R ) bunlar ba§tan A§agt hirer kuyruklu ya- asabile§tirecek bahislere temas etmiye • 

------------- lanchr. ~imdiye kadar siyasete kart§ma· ce~imi vade derek san' atkara veda ettim. 

T~ki.ir - Sevgili e§im, babamiZ, 
karde~imiz, daytmrz eski valilerden ve E
ti Bank !dare Meclisi azasmdan Yanyah 
Bay ibrahim Aktanm aratmzdan vakitsiz 
ebedi aynh§iyle yiireklerimizde a~hg1 
sonsuz elemimize bizzat cenazesine gel
mek, suretile i§tirak lll.tfunda bulunan 
akraba ve dostlar1mtza ayrt ayr1 te!Pek
klir etmemize bu b\iyi.ik BCl mani oldu
gundan gazetenizin tavassutunu rica e
deriz. 

E§i Fatma Aktan, Ktzlan· Gi.izin, Btil
kat, Miinevver Ak~rin, Kaytn validesi: 
Adile Erim, Karde~leri: Halide Akx;in, 
Nafize Kuri, Abdullah Aktan, lkbal 
Biilkat, Yegenleri: Kevser <;ah~lar, 
Kaniye Kuri, Naci Bozan, Zahide Ev
rendilek, Nesime Akdogan, Damatla
n: $ehri Bi.ilkat, Lll.tfi ~k~rin. 

*** Te~eik.kiir- Zevcim ve babamtz Jan-

d1S"tm gibi bundan sonra da sinemadan 0 da rahat rahat bavullanm yerle~tit -
ba§ka hilt bir§eyle me~ul olmak niye- mege devam etmege koyuldu. 

~ehreler aleminde • yen1 Sinemac1bk 

Kahiredeki filim ~irketlerinden birinin ke~fettigi M1Sil' 

ytldtzlarmdan Rukiye thrahim 

torlu.s) - 21,15 Mat, esham. tllhvlllt, 
blyo - nukuti borsa& (fiat) - 21,25 
miizlgl (§arlu ve takslm) - 21,55 konu~!t 
(Tilrklye postasl) - 22,10 milzlk (kU~Uk ~da 
kestra) - 23,10 mi.izlk (cazband) • 2S• 
son ajans haberlerl ve yarmkl progralll-~0 

Operalar ve operetler t 

21,15 Berlin: Bevil herbert 
21,15 Konigsberg: Bir operet 
22.05 Mll~no: Don Carloa. 
1,05 Fl't!.nk!urt: Alaym k1Zl. 

Biiyiik kon.erler 
17,05 Breslav: Orkestra ko03er1. 
21l,SO Dro1tw1eh: Kouser. hsl 
21,15 Doyclandzendoer: Blr JaJ)on or 

ltestra ~f!nin ldareslnde kon.!eltun 
21,35 Lomira (Regional): Koro ve otziy 

kestra konserl. tad 
22,35 MUnlh: Kooser. kin 
22,35 Pari& (Elffel lltuleal): Orke.!'J zer 

konseri. 'h 
Oda muaikileri ct 

zer 
16.30 Hamburg: Trio konserl. me 

21,20 :~~~~st~rl!~~thoven ore Schll kat 

22 Vlyana: Muslkl akadem!sl pro!~ek 
si:irlerlnln konser1. ceh 

Solistlerin konserleri 
19,05 
19,05 
19,25 
19,25 
19,25 
19,50 

Hamburg: Weber'ln eserlerl. 
Breslav: §arktlar. 1 
DoY~;landzender: OUzel Darkll'\ 
Leipzig: Flnlandlya. 'a.rklla.rl. 1 tm 
Miinih: Ecnebi eserler1. , eyi 
Doyc;landZender: Qlfte pty•·tah 
konseri. 

21,35 Strassburg: Piyano konserl. 
22,55 Beromiinster: lilarklla.r. ual 
23,35 Doy~landzender: Oece muslkts!.0 ld 
23,35 Saarbri.icken: Qlfte plyano koll gimi 

ser1. bin~ 
•• • tom 

NOBET<;I ECZANELEfnu 
Bu gece ~hrl.mlzln muhtellf aemtlerllkilo 

dek1 nobe~i eczaneler §unlardl.l': on 
istanbul clhetl: zerr 
Emlnonlinde (MinaJsyan), Ki.iQUkpaz&lrnes 

da. (Neca.tl Ahmed), Alemdarda (All Rll' B 
Kumkaptda. (Cemm. Bak1rkl:lyde (lsta.ll . 
bul), Fatlhtle Veznecilerde rOniverslll b~r 
Fenerde <Vi~all), - l!:yti.bde (Arit Be~er) t' astl 
zanelerl. 
Bey~lu c1het1: 
i:stlklal caddesinde (Dellasuda), 

kiiydoe (Hil.seyln Hi.i.sn\1), Takslmde (IJ I§te 
monclyan>, Panga.ltlda (NargUeciyg.~ RadJ 
Haski:iyde (Sadlk Akduman), Kaalmpa§'ll' 
(Mi.ieyyed), Be§lkta11ta. (Vld.in) eczanelel Blyor: 

Kad1ki:iy Modada (Sthhat), Pazaryo!ul u H 
da (Muhtar), Sar1yerde (Osman), Bi.iyii~ bu }i 
dada (~!nasi RlZa), Heybellde (Halk), it R 
k!idarda. cimrahor) eczanelerl. b . 

-· ~b 
( OLOM jt~ 

V efa.t - Konservatuar sekreterl 5 va 
lah Candanm bwaderi R~id CandarV n ·~ 
pederi Giimriik Muhafaza Kumandall) b

1
. a 

iP sabtk Ayniyat muhasibi mes'ullU~iil It 

den mtitekaid Emin Candan vefat t ~trm 
mi~tir. Merkezefendide aile kabrist~all llteti 
na defnedilmi~tir. bu b! 

* * * tigi 
lrtihal - Yahyaefendi camii ~er' e~ili 

mUezzin ve kayyumu !stanbul Vaktfll blrc; 
Ba§miidiirli.igii lortasiye ambar me:zntl: rnek 
lujpmdan mi.itekaid erbab1 haytr ve 11~ hast 
senattan Be§ikta§ll Bay Hayri To~J teda 
irtihal eylemi§tir. Be~ikta§ta Odun ~ en 
kelesinde Mahkeme soka~ndakl ha111 sind 
sinden sah gi.inii kaldmlarak Sinant" hiz 
~a camii §erifinde ogle namazmt mli~ bir 
aktb cenazesi Yayhaefendi aile kabl' B 
ne defnedilecektir. 

*** 
i~in 
kuru 

Olii.m - General Ahmed Hafidi 1 j~·l 
mi.ilga $urayi Devletten mi.itekaid C1 1 ~ 
lal Giinden vefat etmi§tir. Cenazesl b enh 
giinkil. salt giinii saat on birde Modad rna 
Nisbiye sokagomda seklz numaralt e~ bunl 
den kaldtnlacakhr. ta k 

darma mi.ifetti§ll~inden miltekaid Gene
ral Ha1il Ethem'in damadt Yarbay Ah
med Vefik A~arm vefatile du~ar oldu
gumuz biiyi.ik kedere. cenazesine hizzat 
gelmek, telgraf ve mektublar gonder
mek suretile i$tirak lutfunda bulunan
lara, Gelenk gonderen zevat ve mtiesse
selere karst duydu~muz minnet ve te
sekkiiriimi.izi.i ayr1 ayn ifa etmekli~imi
ze teessiirii albnda bulundu.!rJmuz bii
viik QCl man! oldu~undan mfnnet ve 
~;UkranlanmlZin ibll\~ma muhterem ga
zetenlzin tavassutunu, saygtlanm1zla di
leriz. 

Slnemacthk DUnyas1n1n BugUne Kadar 
Etlni • Benzerinl Yaratmad1g1 

Muazzam Sahnelerle 

Zevcesi: Nuriye Vefik Agar, Ktzlan : 
Nezahat Uralman, Fikret Gok~e. 0-
.ihtlllari: ismail Vefik Agar, ihsan Ve
fik A~ar. 

19 39 sene!ine gire-rken tam 
avarh ve 1; !lf'DE-

Garantili bir MOVADO 
saati ile i~e ba~layinJz. 
Altun ve metal kad1n erkek 

ceb ve kol saatleri 

OSMAN SAKAR 
' 

M1iESSESES1NDE 

6 ay vade ile sabbr. 

Franstzca soziU orljlnal nUshas1 

YARIN Ak~am 

M E ·L E K 

Atk • GUzelllk ev Macera (laheserl 

Gary Cooper • Sigrid Gury 
TUrk~e StiziU NU&h&SI 
Pertembe ak,am• 

i P E K 

same 
Riin 1 
d•n 
i!:el in 
idi. 

GALATA: Bankalar caddesi No. 47 
Voyvoda han Zemln kat 

BEYAZID: tl'nlversite caddesl No. 28 
---· KADIKOY: !skele caddesi No. 33/2 

TURAN TiYATROSUNDA 1m 
ve arkada9lar• 

· San•
2
at

0
kar Na,id ve Cemal Sehlr birle§i~i 1 , . 
ppeler Vodvil 3 perde 

- 1 afsilat el ilanlannda Teleton: 22127 

Slnemalar•nda blrden Gi!b 
kosa 

Numarah blletler bugUnden ltlbaren sat.lmaktad1r. .......................................................................................... ~~ ··~7 



3 tkincikanun 1939 

Fenni bahisler 

madeni Radyom 
-------------------

JC1 Radyomun Kiiri'ler tarafmdan ke§ • 
Jfinden .sonra ba§ta Ruttenford olmak 
!(tizere bi~ok alimler bu unsur lizerinde 

~~··""u• .um ara§tlrmalar yaptllar. Aradan 
gec;medi. Radyo aktiv unsurlarm lie; 

radyasyon ne§rettikleri anla~Jld1. 
(alfa), (beta) ve {gama) 

§ualan denildi. Bunlardan (gama) $Ua· 
lan rontgen ve ziya ~ualanna benziyor. 

dalgalan bunlann dalgalanndan 
~I sa. 

Mer'i taYlf dediii;imiz ziya $Uamm 
uzunlugu santimetrJ:nin yiiz mil

Yonda. 3900 u ila 7800 u oldugu halde 
~ltra viyolenin dalga uzunlugu bir san
lllllet~nin yliz milyonda 1 0 ila 3900 u, 

ntgen ~ualannm dalga uzunluii;u ayni 
. 0.5 ila 1 000 ve gama §ualannm 
lse ayni uzunlukla 0.5 ila I 00 dlir. Bu 
itibarla san rengin dalga uzunluii;u k1sa 
gama §Uamm on bin misli kadardu. 

(Beta) ~ualan sadece elektron akm • 
bsmdan ibarettir. Radyo aktiv bir unsu· 

atomundan f1rhyan elektronlar gline~ 
~r:r,,v,. •• sliratine yakm siiratlerle hrlamak· 
t~du. Bu itibarla radyom atomu bir ma· 

r..a.1nel.Uutes1•e benziyor. Bunun elektrik 
zerrelerinden ibaret olan mennileri her 
cihette tim§ek sliratile fl§kmyor. {Beta) 
zerreleri 2 milimetrelik kur§un veya bir 
metre havaya niifuz edebiliyorlar. Fa • 

at topc;u, yani makinelitiifegin tetiii;ini 
ajan ha!a bir sud1r. Y orulm1yan 

cehd :gibi bir aian bu unsur atomunda 
mlitemadiyen tetigi c;ekiyor ve elektron 
bombardimaru yapJyor. 

hte bu aian 1910 dan evvel ya§Jyan 
adamlannm imkans1z addettikleri 
yap1yor. Simyac1lann hayallerinin 

•uucuumK ettigi anla§Ihyor. 
Radyom atomundan f1~k1ran iic;uncii 

helyum unsuru atomlarmdan iba·ret 
"''unan anla§Ildi. Yani (alfa) §UaJ dedi

dt§mdaki iki elektronu soyu)mu$ ve 
iyon olmu§ olan helyum a· 

tomland1r. Bunlar radyo aktiv unsurun 
r•u1resJ'ndfm saniyede 14,000 ilil 21 ,000 

{yani ziya siiratinin takriben 
be§te biri) siiratle inti~ar ederler. Bu 

IL.,,.,.A,,,_ havada 2.7 ila 11,47 santimetre 

l"""•ar~~"' giderler. 
Bu tecriibele.r bize bir unsurun diger 
Unsura degi§tigini ogretmekJe beraber 
mekanizmaYl anlatmzyor. Biz rad • 
unsuruna bu i~i istedi&imiz zaman 

uu'''""·A ve istedigimiz zaman onu bu 
ten vazgec;irmege muktedir degi)iz. 

dv,om,un bu faaliyetini ne durdurabi
ve ne de siiratini de&i~tirebiliyoruz. 

halde geriye ne kahyor? Radyomun 
hassasmdiin istifade yollanm aramak. 

Radyomun ba~hca tatbik sahas1 taba· 
Viicudlin nesideri bazan muayyen 

degi§iklige ugruyor. Eii;er bu degi~ik· 
ba§mda da durdurulmazsa yava~ ya· 
ilerleyip biitlin viicude yay1hyor v~ 

miihim bir uzva vasll olarak feel 
oliimle neticeleniyor. Bir<;ok ara§ • 

a ragmen tababet bu hastal,gm 
heniiz bilmiyor. F akat radyomun 

hastahgm tedavisinde bize yard1m et· 
rnuhakkaktu. Hastahk erken te~his 

ameliyatla basta kurtanhyorsa da 
vak' alar da radyomla ted a vi edil

l"""·"•t::air, Bu maddeden c;1kan ~ualar 
olan nesc;e kadar gidiyor ve onu 

· ediyor. Bu halde radyomun ke~fi 
mi.ithi§ hastahklardan birinin tedavi • 

faydah olmas1 inbarile be~eriyete 
etmi§ oluyor. Radyom tesirine aid 

hikaye akhma geldi. 
Biiyiik Harbde Amerikada askerler 

(radyomlu saat) yapan bir fabrika 
Bu fabrikada c;al1~an kadm 

!'<Yllt:rm hirer birer zayif dli~erek oldiik· 
gorlildli. Kalan bir iki i~c;i kadm 

ahkemeye mliracaat ettiler. F abrika 
a epey bir tazminat vermi~ti. Has· 

kadmlardan biri bir gece uyamp ila· 
kmek iizere giderken karanhk oda· 

hayalini gardrob aynasmda gormli~. 
byafetinde birini gormii~ zannile 

, baydm1~. Bu hadise iizerine o· 
kadmlann kemikleri mezardan c;Ika· 

ml~ ve hepsinin radyomla zeh.iriendigi 
lmi~ti. Bu kadm i~iler saatin mi • 

ne radyom mahlulli slirliyorlal'llll$. 
lf<;a ucunun sivrilmesi ic;in ucu dudak

arasmdan c;ekiyorlar ve bu arahk 
miktar radyom mahlulii yutuyorlar· 
Bu mahlul i~ilerin ta iliklerine ka

r i$lemi~ ve nihayet onlan tahrib et • 
istir. Bu hadise lizerine fabrika bii viik 
'kvasta tazminata mahkum edilmi$tir. 

dyom ~ualarmm bu tedavi hassas1 ne· 
den ileri geliyor. Diinyada radyom ve-
n filizler pek azdu. Bu unsurlan c;lhr
ak cok miiskiildiir. Bir igne topuzu ce-

lann .. t;,..:~e radyom tozunu c;Ikarmak ic;in 
··rc:e filizle ugra~mak laz1m. hte bun

•n dolay1 c;ok pahahdu. Y akm zamana 

Yazan:Prof. SALIH MURAD 

larak orada radyo aktiv unsurlar filizini 
buldu. Birka~ sene evvel Amerika ka -
dmlan Madam Kiiri'ye yanm c;ay ka~1g1 
dolusu radyom tozu hediy.e etmi~ler -
di. Bunun 1<;m bir milyon dolar 
topladiiar. Madam Kliri'nin c;ah§masJ 
ic;in Pariste bliyiik bir laboratuar yapiidi 
ve bu alim lahoratuannda bu radyomla 
mlihim tecrlibeler yap!yordu. 1934 te ol
dli. Km ile damadJ Goliot ayni vadid~ 
tecrlibeler yapmaktadular. 

Raceyomdan c;1kan ~ualar yalmz fo -
tograf camlarma tes.ir etmekle kalmay1p 
ayni zamanda hararet has1l ediyorlar ve 
gazlerin elektrigi nakletmesine sebeb o
luyorlar. RadyQma maruz buak1lan mu · 
ayyen maden filizleri karanhkta 1~1k ve· 
riyorlar. Radyomun gazlere elektri&i 
nakletmek hassas1 vermes.inden istifade 
edilerek yap1lan basit cihazlar radyo ak
tivitenin takdiri ve miktanm olc;mek hu
susunda kullamhr. Bu cihaz altm yap -
rakh elektroskoptan ibarettir. Pek bas.it 
clan bu cihaz diger oihazlarla •ke~fedile
miyecek derecede az miktarda radyomu 
okebiler. Otuz miligram radyom tozunu 
diinyanm niifusu arasmda miisavi pay· 
lara aymrsak herkes.in hissesine dli~en 
radyom miktan bu oihazla takdir edile· 
bilir. 

Radyom ve diger radyo aktiv unsur· 
lardan c;1kan §ualar enerji teklinde inti~ar 
etmektedir. Radyomun bir saniyede ne§· 
retlli~i enerjiyi ayni cesametteki yiidJz ve
ya giine~ par~as1 ne~redemez. 

Bu hakikate ragmen radyomda bliylik 
bir degi$iklik goriilmez. Bir gram rad • 
yomla .i~ ba~larsak 1700 sene sonra 
enerjisi ancak yanya inmi~ olur. Oran • 
yum daha yava~ degi~ir. Onun eneriisi 
yanya inmesi i<;in 5 milyar sene ge<;er. 

Radyo aktiv unsurlardaki bu enerji 
menbamm hakiki mahiyeti bilinmiyorsa 
da bir tak1m faraziyeler yliriitiilmekte • 
dir. Bu siitunlarda yazd~IID muhtelif 
makalelerde hir atomun bir niive ile et· 
rafmda devreden elektronlardan miirek· 
keb oldugunu bildirmi~tim. Niive mlis -
pet elektrigi ve elektron menfi elektrigi 
haizdir. Her elektron mukabil elektrikle 
mahmul olan niivey.e doii;ru c;ekildigin -
den dolay1 vaziyet (potens.iyel) enerii
sine maliktir. T1pk1 yerden yukar1da bu
lunan bi11 cismin enerji~i gibi. Ayni za -
manda elektron niive etrafmda devreder. 
Mesela en bas.it unsur olan hidrojen ato
munda elektron niive etrafmda saniyedc 
6 bin milyon kere milyon devir yapar. 
i~te bu devrinden dolaYl elektronda bir 
de hareket eneTjisi var demektir. At.om
lar arasmdaki fark nlive etrafmda donen 
elektron adedlerin.in ve bu elektronlimn 
niiveden olan mesafelerinin farkh olma
smdan ileri ge)iyor. 

Radyom niivesindeki cehd tetigi c;ek· 
ti&i zaman bir helyum atomundan ibaret 
olan mermi at1hyor. Helyum dedigimiz 
unsur en basit unsur olan hidroienden 
sonr.a gelir. Bu unsur hidrojenden dort 
defa ag1r oldugundan bir radyom niivesi 
bunu atmca kendisinden dort proton ek
silmi§ olur. Bu halde radyom diger bir 
unsura ink1lab eder. Bu unsur da ke~fe
dilmi~tir. Hidroienden 2?2 defa agn o
lan bu unsur bir gazdir. Ismi niton veya 
rodon clan bu gaz radyomdan tamamile 
farkh bir unsur olup helyum ve argon gi
bi diger unsurlarla birhemiyen gazler si

ntfma girer. 
Radyom unsurundan rodon l.lnsuruna 

ec;i~ elektronlann yeniden tertib edil • 
~sine sebeb olur. Vaziyet ~po~ensiyel) 
eneriinin bir kism• hareket (smet.Jk) ener
jisine ve devreden elektronlann hareket 

r)'isine bir kismi da radyasyon hast! 
eM ' d a· . 
eden elektron akmt!Sina gi er .. IT Cls • 
min hareket eneriis.i hem klitlesJ ve hem 
de sliratine baghdir. Radyomun ne~ret
tigi iic; ~uadan birini hasii eden. elektron
!arm kiitleleri pek klic;iiktlir · B•r - ~lek~r?· 

kiitlesi bir hidroien atomu kutlesmm 
nun k I .. 
takriben 1840 ta biridir. Ra am a soy-

lemek !az1m gelirse bir elek~ronun ~~tle
si bir gramm bin mil yon mJlyon .. ~.llyon 
milyonda biridir. Klitlenin pek -~~~uk ol
masma mukabil siirat.in pek bu~.u~ 0~. • 

masmdan dolayi enerjisi epey bu~~tu.r. 
Diger taraftan alfa ~ualan dedigiiDJZ 
helyum atomlannm sliratleri beta ~ualan 
( vani elektron akmbsi) sliratine naza~an 
kii~lik ( saniyede takriben 20,?00 kilo
metre) ise de bunlann kiitlelen elektron 
klitlesinin takriben 7000 misli oldugun • 
dan dolay1 bunlann da eneriileri biiyiik-

tlir. . 
Alfa veya beta ~ualannm eneriilerim 

en siiratli tlifek mcrmisi veya kuyruklu 
yiidiz veya ~ehablann ~~erjilerile k1yas 
edersek (mlisavi kiitle Ic;m) bu ~u.~l~r 

· 'ye kadar bir gram1 100,000 lira 
Bundan sekiz sene evvel fakir olan 
ert La Bine adh birisi bak1r pe~inde 
rak Kanada'nm ta ~imalinde buzlu 

eneriisinin bildigimiz en bliyiik enerJIDin 
en az iki yliz elli bin misli oldugunu bu
luruz. Bu hakikat gozonlinde tutulursa 
radyom bombardJmanmm viicudiim~zlin 
nesiderine girebilecek kudrette olduguna 

$asmamahy1z. ~n:~p dol11 •1vordu. Bir tesadlif eseri o· 

CUMHURiYET 5 

• 
lkttsadi hareketler 

Refah 
Ba~vekilimiz Celal Bayar, Tlirk mil

letine mev'ud refalu, bu refahl temin r 
~in yap1lan ~ah§malan, Ankara Halke· 
vinde, c;ok ac;tk ve samimi bir lisanla 
ifade etti. 

Ba§vekilimizin nutku, bana, diinkii 
yaz1mda tebarliz eden bir noktayi ha
t.rlattl. Bu yaZJmm, ge<;en y1hn ticaret 
mlivazenesine aid k1smmda, ithalatlmi
ZJn arh§I gorliliiyordu. 1938 senesinin 
ancak on ayhk k1smma aid istatistikler 
elimizde bulundugu kin sadece bu dev
renin ithalat yekununu ortaya koyabil· 
mi§ ve senenin umuml ithalatmm, belki 
de 150 milyon liraya yakm olacag1 tah
minini yiiriitmli§tiim. 

1932 y1lmda memleketimizin ithalatJ 
86 milyon lirahk bir yekun tutuyordu. 
1935 ythnda ithalatimiz 88,8, 936 da 
da 92,5 milyona c;Ikml§tl. 937 ithalab
mtz, 114 milyon liradJr. 938 on aym· 
da ise 127.4 milyon lirahk ithalat yap· 

mi§ bulunuyoruz. Sene sonunda belki de 
150 milyonu bulacag1z. Bunun goster
digi, delalet ettigi mana nedir~ Evet, it
halatlmlz y1ldan y1la arhyor. F akat ih· 
racahmiz da artryor. Demek ki memle· 
kette ber 5ahada istihsalat artlyor ki 
bOyle bir ne.ticeye varabiliyoruz. hhalat 
~ogal1yor, feket memleketimizde sa:bl -
mamJ§ mal lraldigmi<lan, stoklar bulun
dugundan §ikayet edildigini duydunuz 
mu? Hay1r. MahmlZI satJyoruz, ithalat 
yap1yoruz. !kttsadl kalkmmamtztn, em· 
niyetle inki§afma ve milletin i§tira kabi· 
liyetinin muntazaman yiikseldigine bun· 
dan daha iyi bir deli! olabilir mi~ 

Bu birinci cihet.. Bunun yanmda bir 
de §U noktay1 go:z.Oniinde tutmak gerek. 
!thalat, bir ihtiyacm icab1du; memleket 
dt§mdan tatmini zarureti olan bir icab. 
Fa kat bunun daha bir k1smmm dahil
den tedariki imkam mevcud degil mi· 
dir ~ Elbetteki mevcuddur. Birinci be§ 
y1lhk sanayi planile ~unun mlibim bir 
k1smm1 ba§armi§hk. Oc; numarah dart 
ytlhk plan da bizi bu imkana daha <;ok 
yakla§tlracakbr. 

Ba~vekilimiz Celal Bayann evvelki 
ogiin, Ankara Halkevinde, yurdun her ta· 
rafmdan gelmi§ koylii ve ziraatc;i vatan
da§lara hitaben soyledigi sozler bize bu 
mes'ud neticeyi vadediyor: 

«lnonii ba§Imizda, Atatiirkiin e-oster
digi ii•tiin varl1ga, iistiin refaba gidiyo· 
ruz. Mutlaka muvaffak olacag1z ve rout· 
!aka eri§ecegiz. Siz, heoiniz, diinyanm 
en iistlin, en refahh halkt olacahnuz.» 

F. G. 

« P eriler adas1 )) 

Buraya ayak basan 
insanlar, ancak birka~ 

saat yas1vormu' ! 
Baz1 tssiz adalar etrafmda, zamanla 

baz1 efsaneler ortaya c;1kmi§ ve civar yer
ler ahalisi, blitiin bunlan vaki saylp, olan 
biten §eylerin ifadesi olmak lizece be -
nimsemi§tir. 

Bu arada Sk~yamn s1k s1k f1rhnalar· 
!a dalgalanan Loh F orridm sahillerine 
yakm bir adac!k vard1r. Bahkc;Ilar bu a· 
daya «Periler adast» diyorlar. Birkac; 
donlimliik olan yemye§il adac1ga, sene
l{'rdenberi hie; kimse ayak atmamt§, hat· 
ta o yemye§il yerde, hic;bir koyun otla· 
tdmaml§ ... 

1skoc;yanm bu adactga en yakm sahil 
koyii alan ~iyldeyg koyllileri, adac1ktan 
daima uzakta kalmay1 tercih ediyorlar. 

Korkuyorlar, sebebini de uzun kt§ gecele
ri ~•hr <;1t1r odunlar yanan ~ominelerin 
yanmda, ihtiyarlar, genclere anlatiyor -
lar. 

Anlattiklan §U; tarihin belli olmtyan 
bir devresinde,. bir bahkc;t, bir deniz peri
sini sevmi§. Sevi§mi§ler, sonra insan oglu, 
periden b1km1§. Peri, bahkc;mm kendisine 
kar§l vefakar davranmad•gmi gorlince, 

adac1ga c;1klp, onu §arkisile kayahklara 
siiriiklemi§, sesin tesirine kap1lan bahk • 
c;mm kay1g1, kayahklarda parc;alanmi§; 
bahkc;1 da parc;a parc;a olmu§. 

Ve uzun zamandanberi, adac1ga, hay· 
van olsun, insan olsun canh olarak ayak 
basan, ancak birkac; saat ya§Jyabiliyor, 
orada cans1z kahyormu§.Buna inananlar, 
deJil oJmak uzere adada tek ku§Un bu · 
lunmamasm1, hatta gec;ici ku§lann bir an 
ic;in bile oraya inip tlinemediklerini ileri 
sliriiyorlar. 

hte iskoc;ya sahillerinin bu minik ada-
51, bu husus1yetle hahrlanmaktad1r. 

Romanyada biiyiik bir yangtn 
Biikre~, 2 (Hususi) - Halas kasaba

smdaki demiryollan fabrikas1 ile, koo
peratif ve demiryollan Populer Banka
Sl, bir yangm neticesinde, yanmi§hr. 10 
milyon ley zarar oldugu tahmin olunu
yor. 

Serbest fikirler K0$8 

Atmeydant saray1 y1k1lacak m1? 
Y azan: SED AD ~ETiNT A$ 

Kurulu§ tarihini on be§inci am sonia- I diimdiiz edilmesine karar vermi§ olsayd1 
rma dayanmak.ta buldugumuz Atmey • muhakkak olarak Turk tarihinin c;ok k•y· 
dam saray1 lizerinde (Umumi Hapisa • metli bir vesikasJm kazmalami~ olacaktJ, 
ne) ad1 verilcrek bu yaz matbuatta ay - bunu da bizler iddia ediyorduk. Halbu
larca devam eden miinaka~alar unutul • ki Cumhuriyet hlikumeti istanbul ~ehrini 
mam1~Llr. tarihi k1ymetini gozoniinde tutarak imar 

Bu saraym etrafm1 istila etmi~ clan etmeyi bir esas ittihaz etmi~ti. 
tufeyli binalarm en kOtli, en pis ve en Bir taraftan bir tek mimar burada mi
zararliSI olarak yer alm1~ olan Umumi mari ve tarihi bir saray vardu diyor. mu
Hapisane: burada viicude getirdigi c;ir- kabilinde be~ mimarla iki miihendis bu
kin paviyonlara ve ko&wlara s1gamiya • rada bOyle birllCY bulunmadiginl iddia 
rak saraym §imal cephesini delip ic;eriye ediyordu. Bu iki makus iddianm matbu
girmi~ ve burada da bir k1s1m yer i~ gal atta kopard1g1 futma kar~ISlnda efkan 
etmi§, i§te bunun ic;indir ki buralan Ytk- umumiye §a~km bir hale gelmi§ti, fakat 
mak i9tiyenler saray adm1 kabul etmiye- Cumhuriyet hiikumeti ~a~trmad 1 ve bli • 
rek (Umumi Hapisane) diye and1lar, tiin ~a~kmhklan koklinden izale edecek 
matbuatta kopard1klan giiriiltli ile, ara- bir karar vermekte zorluk c;ekmedi: 
lannda birc;ok rnimar ve mlihendisin de Evet, bu karara gore evvela saraYJn et • 
bulundugu hir komisyonla c;ah~arak mut· ra£1 ve ic;i temizlenecek ve hakikat oldu
laka hiikumetten buraJarm y1ktmhp dlim- gU gibi hepimizin gozJerimizin online c;I· 
dliz edilmesi hakkmda bir karar c;1kar • kacakttr. 

maga ugra~hlar. Ayni zamanda Cumburiyet devrinde 
Nihayet karar <;IktJ, fakat bu karar de olsa memleketimizde hala tarihe, il

oyle bir karar oJdu Jcj §U veya bu tarafJ me Ve hakikate tecavliz kabiJiyetioi ta • 
iltizamdan ~ok uzak, hakkm ve hakika- §Imakta olan kara kuvvetlerin mevcud 
tin ta kendisine dogru vec;he aim!$ bir is· oldugu ve harekete gec;mek kin f1rsatlar 
tikamette, CumhuriYet kliltliriinlin hlivi • beklemekte bulundugu hakikati de anla· 
yet ve ~ahsiyetine tamamile uygun bir ~e- ~IIacakhr. 
kilde awr ve temkinli bir karar oldu. Herhangi bir karar nekadar parlak ve 

Hi:c; kimsede itiraz mecali bJrakmiyan musib elsa da onun tatbik tarz1 da ayni 
bu ~uurlu hliktunet karannm ~kli §udur: isabette olmilZsa karardan beklenen ne· 
Hapisane ad1 verdikleri bu adadaki son- tice elde edilemez. Binaenaleyh ~u At
radan yap1lffil~ tufeyll kiSimlar evvela 

meydaru saraymm oriiinalitesini aramak 

PENCERESiNDEN 
ilk kar .. 

fi:5) u sabah, «ko~e penceresi>>. nden 
(g) mevsimin ilk «kar» m1 turfan-

da bir yemi~ gibi seyrettim. 
Sonra, bukadanna k.anam1yarak evin 
list katma <;Ikhm: Soguktan morarm1~ bir 
<;ift dudag1 anduan Bogaz, perde perde 
gozlerim onlinden siliniyordu. Ba§IIDJ bir 
ara, Ayasofyaya c;evirdim. Sac;lanna ak 
dli~en olgun insanlarm agnba§hhgi, ona 
da ~kmli§tii. 

Kendi kendime eski ~ocukluk giinleri· 
mi dii~iindiim: Su yagan «kar» m o za
man bamba§ka bir manas1 vard1. Hava 

biraz soguyunca; «ah bir kar yagsa . .. » 
diye ic;imiz giderdi. Helvay1 hie; sevme
digim halde kar helvasma bayJ!trdim. 
Y a, mektebin bahc;esinde yapbgimiz kar
dan adamlar ... 

Simdi oyle samyorum ki, kar, benim 
c;ocuklugumda ii§iitlicu bir madde degil
di. O§limli~ olsam, karlar ic;inde yuvar
lamp boyumun ol<;lislinli almaga, sokak 
ortasmda saatlerce kar topu oynamaga 
cesaret edebilir miydim? .. 

Daha sonralan, bizim de ba~ImJzda, 
kavak yelleri esmege ba~ladJ. «Pencere
den kar geldikc;e» arkam1za bakarak a
caba «yar» da geliyor mu? diye heye
canlandJgimiz glinler oldu. 

Karda gezer, fakat izimizi belli etme
mege c;ah§Irdik. 

Hasretin ic; s1zlatan hiiznii, aram1za 
karh daglar girdi&i zaman, daha ac;1k 
hissedilirdi. yiktmlacak ve hu suretle tarihi ve mi • kin, karara gore yap1lacak hedmiyat ve 

mari k•ymeti haiz bulundugu iddia edi- temizleme ameliyesinde de (kazma) <<Kar gibi beyaz .. » sozii, sogukluguna 
len klSlmlar m~ydana c;Ikanlacak ve on· eger onu mutlaka yiklp ortadan kaldrr • ragmen hosa giderdi. 
dan Sonra son ve kat'i karar verilecek • E · mak istiyenlerin eline verilecekse ~imdi- smenn tadm1, beyazm adma tercih 
tir. 

Y ani saraym etrafmda tahtaperdelik 
eden ve saray1 nazarlardan gizlemekte 
olan blitiin tufeyll binalarla, ic;eride sa· 
raym mimarisini ve i<; t~kilatlm belirsiz 
bir hale getirmi1 clan biitiin eklemeler ve 
holmeler ytktmhp temizlendiktcn sonra 
meydana c;1kacak eski binanm iddiam1z 
vec;hile k1ymeti oldugu tebariiz ederse 
muhafaza<Sma, ve eger iddiammn cahi
lane hir §arlatanhk, ve meydana ~1kacak 
binanm da k1ymetsiz bir$eY oldugu ta -
hakkuk ederse, o vakit hepsinin ba~tan • 
ba§a y1ktmlmasma ikinci ve kat'i bir ka
rar verilmekte tereddlid edilmiyecektir. 

Cumhuriyet hiikumeti malum vaziyet 
kar§IS!nda, bundan daha musib ve siik· 
ran a deger bir karar ver~mezdi; eger 
hiikumetimiz buranm bilakay1d ve ~art 
muhafazasma karar vermi~ olsayd1 yan
hs olurdu. c;iinkii imarc1hk II zihniyetile 
barbar bagu•anlar aralanna aldiklan mi· 
marlar ve miihendislerle birlikte hiiku -
metimizin c;ok hassas bulundugu !stanbu
lun imanndan, burada yap1lacak yeni 
tesisattan bahsediyorlar, zengin projeler 
ve siislli maketlerle ~ehrin iman ic;in II 
mutlaka buralan diimdiiz etmek lazim
dJr diyorlard1. 

Bize gelince bu karardan biz de mem
nun olamazd1k c;iinkli buranm ~ehrimize 
medeniyet namma bir yliz karasmdan 
ba~ka bir~y ifade edemiyen bugiinkii pis 
durumile muhafazasma ve Sultanahmed 
camiinden aldtglmlz yiiksek tesirin, kar$1· 
smdaki ber.bad manzara ile zedelenme· 
sine taraftar olamazdik, 1stanbul iiChri o 
vakit, hpkJ elmash ve incili bir elbiseyi 
mlizahrafat dolu bir pis c;uval i~inde sut
lami~ bir eskici vaziyetinde kahrd1. 

Diger cihetten hiikumetimiz muanz • 
larm noktai nazanna uyarak buralann 

<;orab fabrikatorlerinin 
yeni tedbirleri 

<;orab sanayii erbab1, evvelce mii§te
reken verilen karar mucibince diinden 
itibaren memleketimizin ikhsadi ~artla
nna uygun dii~meyen ve c;orab sanayii
miz ic;in fena bir propaganda clan pek 
ince kadm c;orab1 imalatm1 kesmege 
ba~lam11ilard1r. <;crab fabrikat1irleri ge
ne verilen kararlar iktizasmdan olarak 
azami derecede mukavim c;orablar yap
mak ic;in miitaleas1 ve tekniginden is
tifade ic;in Avrupadan getirtecekleri bo
ya ve abre miitehass1slarmdan biri ile 
mukavele yapm1slardtr. Bu miitehass1s 
Alman Miihendisler BirliiYi idare Heve
ti azasmdan Rudolf'tur. Yakmda §ehri
mize gelecektir. 

Deniz Ticaret Miidiirliigiine 
Muavin Refik vekalet edecek 

Ankaraya gitmi~ clan Limanlar Umum 
Miidiirii ve Deniz Ticaret Miidiirii Miifid 
Necdet Deniz, orada ifayi vazife ederken 
Deniz Ticaret Miidiirliigiine Miidiir Mu
avini vekalet edecektir. 

Yumurta tacirlerinin 
toplanbs1 

Yumurta ihracat tacirleri diin Tiirko
fiste tekrar bir toplanh yaparak yu
murta ihracatlmtzm arttmlmas1 imkan
lan iizerinde gorii§mii§lerdir. Bu gorii§
meler sonunda gerek Yumurta ihracat. 
<;tlar Birligi, gerekse Tiirkofisin bu mev
zu iizerinde ayn ayn tetkikat yapmas1 
ve sonra tespit edilecek noktalar iizerin
de g1iriieyiilmesi takarriir etmi§tir. 

den iddia edebilirim ki tehlikenin viicu- edenler, kann §ahsmda beyaza hakaret 
dli ortadan kalkman;u~hr, yalmz safhas1 etmekten zevk ahrlard1. Boylelerine gore 
daha nazik bir renk almJ~I!r. «kar» 1 herkes ayak altmda c;igner am

Geven miinaka§alar ispat etmi$tir ki rna, kara biberi sofrasmda ba~ ko~eye o
tufeyli binalar ve eklemeler arasmda bo- turturdu. Melankolik ~aire soracak olur
gulmu§ kalnu§ olan Atmeydam saraYI - samz: 
mn, mimari ve tarihi §ahsiyet ve hiiviye- «Karlar ... 
tini ne 1stanbul lmar biirosu, ne de yar· Ki semadan duger dii$er a(jlar• d1. 

dime! mimarlar ve ne de lstanbul Nah· 
as1 anhyamamJ$tlr ve bunun i~indir ki 
mlinaka~a uzaytp gitmi§ ve nihayet hli· 
ktunetimizin en yliksek makamlanna lea
dar aksetmi~trr. 

Fa kat ayni §air, biraz sonra, dilini de
gi~tirerek, sicacik odasmdan, tema~a et
tigi «kar» 1 cennet bah~esinin <;i<;ekleri
ne benzetmege kalki~•rd•: 

Su halde amcliyatt mevzu kanunlann . «Karlar, biitiin elham mezam!ri siikutun 

t · tt'~ · 11 .. .. "t kl be · Karlar bii.tii.n ezhan riyazJ melekutun!» aym e 1g1 usu ere gore yuru me e • 
raber buramn hedmiyatt ve temizlenmes.i Eski bir atalar sozii. $U fikirdeydi: 
i~inde Atmeydam saraymm viicudlinii Karla yaPsa ktg de(jil mt? 
haber veren ve onun yiiksek tarihi ve mi- Ktgt halint bilse hog ctegil mi?. 
mari §ahsiyetini iddia eden ve hangi kis
mm ekleme hangi duvann orijinal oldu
gunu tespit etmi~ oldugunu iddia eden 
m1mar kimse muhakkak ameliyatl onun 
murakabesine tevdi etmeli ve muhakkak 
ondan davasmm ispatJ istenmelidir. 

Aksi takdirde buranm ne oldugunu 
bilmiyenlerin elinde i~liyecek kaz.ma bir 

Evet, karla yagsa k1~ ... Ki~i halini bil
se ho§ aroma, ba~ma azicik kar scrpildi 
diye, halini bilip. uzlet ko~esine <;ekil
me~i goze alacak, aram1zda kac; ki~i 
var~ 

S. G. 

(kiiltiir kazmasl) degil (k.or kazma) O· Tarihi bir eser bulundu 
lur, ve hiikumetimizin yliksek §UUT mah
sulli olan ~u glizel karann1 ic;inden c;1k1· 
lamaz bir hale getirir ve tamiri kabil ol
IDiyan bir hata iiCkline sokar ki, bu neti
ceden mes'uliyet kabul edemiyecegim gi
bi 'bundan miiteessir olacak da dogrudan 
dogruya Tiirkllik tarihi ve o tarihin par· 
lak medeniyet eserlerini bagrmda ta~1 • 
makta olan tariM istanbul llChridir. Bu 
nazik noktay1 biiyliklerimizin ve muhte
rem Valimizin dikkat nazarlanna arze • 
derim. 

Mimar: 
SEDAD CETINT A$ 

Gene bir k1z kuyuya 
dii§erek boguldu 

$ehremininde Sanmusa mahallesinde 
Fmd1k<;1zade sokagmda oturan 18 ya~m
da Hasan k1z1 Adile, evin kuyusuna dii
§erek, bogulmu§tur. Adilenin kuyudan 
su c;ekerken, bir arahk s1k1§an t,;Ikng1 

diizeltmek iizere bilezik ta§mm iizerine 
c;•khg1 ve bu s1rada bo§luga basarak ka
zaya kurban gittigi anla§llmt~br. Adli
ye doktoru Salih Ha~im, cesedi muaye
ne etmi~, g1imiilmesine ruhsat vermi§tir. ····-Dort eroinci yakaland1 

Kagakc;1hk biirosu memurlan, diin, ~o
f1ir Seyfi isminde birisini §iiphe iizerine 
yakahyarak iizerini aram1 lar, eroin 
bulmuslard1r. Seyfi, eroini nereden te
min ettigini soran mfi'murlara, Hamdi 
isminde birisinden aldl~tnl soylemi§tir. 
Hamdi yakalamnca iizerinde ii<; paket 
eroin bulunmu~. o da Haf1z Rag.b ile 
kans1 Emineden temin ettiitini s<iyle
mi~tir. Bunlar da yakalanmt§, iizerle
rinde 19 paket eroin bulunmustur. 

~·-·-Tiirk-:>fis te~ld)abnda 
degi~iklikler 

Tiirkofisin dahili ve harici te§kilatm
da baZI degisiklikler :vaPilmJstlr. Sam
sun Tiirkofis Miidiirii Mithat Atina ata
&elifdne, Atina Ticaret ata~esi Naci ts
kenderiye Ticaret ataseligine tayin edil
mi§lerdir. Yeni Atina Ticaret ata!lesi diin 
vazifesine _qitmek iizere §ehrimize gel
mistir. Tiirkofis Samsun ~ubesi Miidiir
liigiine tayin edilen Tiirkofis Kars §U· 

besi miidlirii Ahmed Nairn Ramsuna !!it
mi$tir. 

Adana (Hususi) - Gonderdigim §U 

resim, Cenub Eti Kralhg1 devrine aid 
ve bir kral veya ilah olmas1 ihtimali 
bulunan orijinal bir kabartma eserdir. 

120X60 metre ebadmda olan bu ba
zalt kabartma, Gaziantebin Cagdm kQ... 
yiinde bir harman yerinden <;Ikartlmt~· 
tlr. Eseri 1931 y1lmda ilk goren ve e
hemmiyetini takdir eden zat, §imdiki 
Miizemiz miidiirii Yalman Yalgmd1r. 
0 zaman ilk tedrisat miifett'i§i olan bu 
zat, Miizemize miidiir olduktan sonra 
bu eseri, bulundugu yerden getirtip 
Miizemize koydurtmu§tur. Es~rin bii -
yiik tarihi klymeti oldugu s1iylenmek
tedir. 

•• 
H1fz1ss1hha kanununa 

muhalefetten su~Iu f1rmc1 
Ahmed isminde bir f1rmc1, Hifzlssih

ha kanununa muhalif hareket maddesi n
den istanbul Asliye Uc;iincii Ceza mah
kemesinde muhakeme edilmi§tir. Miid
deiumumilikc;e, kendisinin birinci nevi 
ekmek yerine, birinci vasflm haiz ol'll -
yan ~avdarh unla kans1k ekmek ~l<;kar
digl zab1tla ve §ahidlerle sabit g1iri.ilc
rek, cezaland1nlmaS1 istenilmi§tir. Fmn
cmm vekili, yalmz bir seferinde flr'na 
gelen unun az mikdarda c;avdarh ol!"'1. 
smm bu halde amil oldugunu, miiveki<J
linin bir gilna kasdi bulunmad1~m si:iy 
liyerek yapttg1 miidafaaya, esasen h:\
disede cmiiruru zaman:o mevcudiyeti i ri

diasmi da katmi§hr. Muhakeme, karar 
verilmek iizere, ba~ka giine birakilmi: 
hr. 



6 CUMHURiYET 

DuvouNuZM':'? ADLiYEDE VE f~ 
Kokulann s1kletl M A H K EM E L E R DE 

. Bir ~ngi]iz alimi, Olimpiyad oyunlari 
~~~eklenn de, t1pk1 
diger ticaret meta-
Ian gibi, ol~iiye ve c:£> 
tartJya gelir nesnt 
ler oldugunu iddia 
etmi~ ve bu iddiasi-
m ispata da muvaf-
fak olmu~. 

lngiliz aliminin, kimbilir hangi u~ulle
re ba~vurarak yapt1g1 hesablara gore, 
mesela giil, yirmi dort saat zarfmda, 
her yapragmdan bir pa~a olmak §artile, 
birka~ miligram koku kaybediyormu§. 
Diger ~ic;ekler de bOyle. Hele yasemin, 
etrafa yaymak suretile kaybettigi koku 
yiiziinden, giinde 1 0 miligram h_afifliyen 
bir ~i~ekmi§. 

Alimin bulu§u ne'kadar dogru olursa 
olsun, sabun gibi, zeytinyag gibi fire ve
ren bir ~iyek tasavvuru, insana ho~ gel-
mtyor. 

Eski takvimler 
«Sakla samam, 

gdir zamam» der
ler. Bunu, «sakla 
takvimi» ~kline ko
yabiliriz. C ii n k ii, 
her yirmi sekiz se· 
nede bir defa, yirmi 
sekiz sene evvelki 
giinleri, ayni za • 

manda ba§larnak §artile eynen ya§lYO
ruz. 

Bu miinasebetle, ~u bir iki garibc:yi 
hatirlatahm. Hic;bir asnn ilk giinii, ~ar
~amba veya pazar olamaz. T e§rinievvel 
ay1 daima kanunusaninin ba~ladigl gun; 
nisan, temmuzun ba§ladtgl giin; kanunu
evvel, eyluliin ba~ladtgt giin ba§lar. Su-
bat, mart ve te~rinisaninin her i.i~iiniin ilk 
giinii, haftanm aYni gi.inudiir. Alelade se
nelerin, daima ayni gun ba~laytp aym 
gi.in bitti~ini de ilave edebiliriz. 

Sarab 
' 

muayenesi 
bir 

cc Ah~m1~ kudurmu~tan beterdir » 

Mazeretler yaratan 
bir dilenci grupu 
ihtiyar Garsafll kadm sHyluyor: 

" Arbk bayat ekmekleri fakir fukaraya veren hay1r 
sahipleri kalmad1, zenginler bile bayat ekmegi kt -
zarbp sabah kahvalbs1nda gevrek niyetine yiyorlar »» 

Kadm, ~oluk ~ocuk, bir kafile halinde 
dernin koridorun bu ucuna get irilenler, 
~imdi orada duvar dibine ~omelrni!i, Sl
raya oturrnu§, ayakta klm!lda§tyorlard!. 
c;ar§af, yeldirrne, pe§ternal, entari, §al
var, karmakart§tk ve eskipiiskii ...... Ge
tirilen bu kafile, bir dilenci kafilesiydi. 
$urada burada §Una buna avu~ a~arken, 
§unun bunun koluna yapl§lp srrna§Irken 
goriilenler, Dariilacezeye gonderilecek 
halde olrnadtklan, sapasaglam bulun
duklan kaydile Adliyeye yollanmi§lar, 
§irndi de Sultanahrned !kinci Sulh Ceza 
mahkernesi oniindeler ..• 

- Aman sus, yumurcak! AI i§te, vi
yaklayip durrna, ha! 

Kadmlardan biri bOyle diyerek, yiin 
~ar§afmm sarklk pelerini altmdan kun
daktaki ~ocuguna merne veriyor, Emzi
rilen ~ocuk susuyor ve kara gozlerile 00-
ciir b5ciir baklyor. 

- Hadi ~e~kil yammdan, armz! Off, 
aman! Simidi yemi§ bitirrni§, karmm a
ctktt diye ba~nmm etini yiyor! 

c;ift i:irgii sa~ll, yemenisi dii§iik enta
rili, yalmayak klzm yeldirmeli anas1 o
na bOyle ~lkl§trken, beri yanda beline 
pe§temal ku§anmi§, 'ba§ma havlu sanh 
kadm da, daha kii~ii~k ya§taki biizme 
u~kurunu ~eki§tiriyor, slki§tiTlyor. 

- Dogru dursana, a klz! Bunu bagla-

par~ac1k ben gidip ki:i§e ba~mdan yllba§l 
piyangosu alaytm diye yalvanyordum 
orada duran bir adama... Derken ya
Pl§tllar koluma, cyiirii, bakahm• diye ... 
Beni o adamdan sadaka istiyor, diye 
sanki, ama degil! 

- Demek bOyle! 
- Oyle, ya! Hi~ dilenci olsam, piyan-

go alacak param bulunur mu? 
- Her giin sabahtan ak§ama kadar 

§undan, bun dan para istersen? 
-Kim gormii§ sabahtan ak§ama ka

dar dilendigimi? 0 giin orada bir kere ... 
- Ey, bir kere? Bir kere dilendigini 

kabul ediyor musun? 
- Yok, aman, dilim dola§tl camm! 
- Sen de ~ekil! 
Beline pe~temal ku§anmi§ kadm, 

<;emberlita~ta klzm1 aradtgm1, birisine 
onu gi:iriip gormedigini sorarken dileni
yor sandtklanm evire ~evire anlatarak, 
cdilenmedim• dedi, durdu. Onun degil 
de, yeldirmeli kadmm k1z1 olan r;ift or
gil sa~h, entarili ktz da, yih§h: 
-A a, dedi, ben Divanyolunda bir A

cemden saati soruyordum, para istemi
yordum, ki! 

- Saati ogre nip de ne yapacaktm? 
- Annem eve g~ kalma, sakm ha, 

demi§ti de banal 

giin evvel ogrenme-
(t;~,ime ve ogrenip 

Je sizlere de ogre' 
mcdigime bir esef
!En•!im ki sormaym. 

1 

mag1 bile beceremiyorsun, m1ymmt1 ! 
Anan sana dad1hk m1 edecek, omiir tu
ketip de, ha? Sen ya§ta klz, anactgmm 

Bu arahk mahkemeye getirilen r;ozme 
yatak ~ar§afmdan bozma r;aqafa bu
riinmii§ bir kadm da, c;ar§tkaptsnda ka
labalkta kendine yol a~h~ srrada, kolu
na dokundugu bir adamdan para istedi
gini zannedenlerin yamld1klanm ortaya 
a ttl: Sarabm halis o

lup olrn ad!gml an-
1 ' mak ic; in, bir kaba 
bir miktar koyup kaynatmah; sonra tc;t
,P bir tutam yiin atmah imi~. Sarah halis 
;J;, t yiin, sJcak mayiin ic,:inden bem

b:yaz c;1kar; hal is degi] de kari§Iksa kir-
mlZI bir renk ahrm1~. 

«Pirenin goziine tuz ekmege benziyen 
~u kiilfete ne liizum va: a yo]? Biz ~arabi 
a ;;.zocmzda muayene ederiz.» diyeceksi
niz. 0 da doP;ru ya! 

JU ektrtb rokoru 
Bir istatistik yap- ~'> 

m1~ lar. En fazla ~~"V 
mektub yazan mem- '• 
lfket hangisidir, di.l 
ye ara§hrmt§lar. ~u 
rakamlar bulunmu~ ; 

ingilizler, niifus 
ba§ma, senede 78 
kiisur; Amerika, 67; Y eni Zelanda, 77; 
isvic,:re, 59; A! many a, 55 mektub yaz1· 
yormu§. Diger memleketler derece dt
rece azalarak 26 ya kadar iniyor. 

italyada, ispanyada ve Portekizde, 
senede adam ba§ma. yirmi mektub yazii
mtyormu§. Bu memleketler, gene ista -
tistiklere gore, ahalisi en fazla konu§all 
memleketlerdir. Demek oluyor ki, ~ok 
soyliyenler, az yaz!yor. 

F akat, istatistigi okudum da, Ameri
kaya §a§tlm. N as1l olmu§ da bu i§te ro· 
koru elden kac,:mm§? 

elinden tutacagma, ha! 
Daha boyle tiirlii lakrrdtlarla korido

run bir ucunda ~omelmi~, oturmu§, a
yakta kirnllda§tp bekle~enler, az sonra 
hirer hirer bakim :k:ar§ISma ~tkanldl-
lar. ... •• 4 

- Sen, Sultanahmedde dileniyorrnU§
sun? 

" Hakimin bu sualine kadmm cevabt: 
- Benim mahpushanede bir oglum 

var ... $ey, tevkifhanede, diyecektim! 
- Bana oglunun liizumu yok. Sen di

lendin rni, dilenmedin mi? 
- Dinle bak, oglum. Ben, mahpusha

neye ... §ey tevkifhaneye gidecektim, 
~iinkii oglum ... 

- Oglunu b1rak §imdi de ... 
- N as1l brrakayim, a oglum? Beni o-

n a giderken, dileniyorsun, diye yakala
dtlar. Hi~ dilenci olan, ogluna tiitiin gi:i
tiirebilir mi benim gibi! 

- Olur a! dilendigi parayla tiitiin a
lamaz m1? 

- Ekmek ahr tiitiinden once! $imdi 
sofradan arhk bayat ekmekleri fakir, fl
karaya veren hayir sahibleri kalmadt. 
Zenginler bile bayat ekmegi mangalda 
ktzarhp sabah kahvalhsmda gevrek ni
yetine yemek i~in sakhyorlar! 

- Hem dilenrniyorum diyorsun, hem 
de bunlan nastl biliyorsun? 

- A a, dilenmek §art m1, ya? Sadaka 
diye ne verilir, bilirim elbette! Bunca 
yilhk kadm olur da bilmez mi bunu hi~? 
A a!!! 

- <;ekil! 
Bu, yeldirrneli kadmd1. Gocuk emzi

ren c;arsafltSI, ba~ka bir nagme tutturdu: 
- Ben o giin Beyaztddan ge~erken, 

bak su cocuiia ... iste bunu tutsun da bir 

r Yazan: v1Id BAUM • <;eviren : HAMDt VAROCLU I 
-~Om ~o!~~O lkD::a J 
Evelin, ic;inden, istihfafla: «Sen ne 

biliyorsun ?» diye dii~iiniiyordu. 
F rank'la kendisi, mii~tereken, derin ve 

bliyiik bir sma vaklf ve bu strr:, yeryii
ziinde, kendi kadar yakmdan bilir hie,: 
ki!n _e yokmu~ gibi liteliyordu. 0 mada, 
Marian'm sordugu bir sua!i i§itmedigi 
((;m: 

- N e? N e diyorsun? dive sordu. 
Marian, hafike canmm stki!d1gmt 

~c · teren bir tavtrla: 
- Kurt biraz asabi gibi goriiniiyor, 

diye tekrarladt. Sen farkma varmadm 
m1? 

- Evet . . . O!abilir ... 
Evelin'in cevabmda mutereddid bir 

•da vard1. Son giinlerde, Kurt'un men
<ub oJdu~u aJemi gormez oJmu§!U. 

- Elindeki clava belki istedigi gibi 
"olunda gitmiyorsa ondand1r, diye ilave 
~tti. 

- Olabilir amma, Rupp kadm, su
·unu itiraf etti. Bu mesele ftkara f1kara 

bir koku ne~rederek muntazam ve yek -
nasak cereyamnda yiiriiyor. 

Sonra, Evelin'm miitehayyir baki§Ina 
cevab olarak ilave etti: 

- Diin bir saat kadar muhakemeyi 
dinledim. 

Marian'm, ruhi meselelere merak1 
vard1. Cinayet mahkemesi salonlanna 
bay1hrd1; Kurt' a kar~1 da biiyiik bir mu
habbet besliyordu. lkisi kar§l kar~tya ge
~rler, ~apra§tk ruhi meseleler iizerinde 
saatlerce miinaka§a edebilirlerdi. Kurt, 
Evelin'in her zaman soyledigi gibi, M&
rian't ~eyiz olarak getirmt~tl. F akat, 
Marian, yava§ yava§, adli mii~a -
viri bir tarafa bJrakmi§, derin ~efkat ve 
muhabbetini Evelin' e vermege ba~lami~
tJ. E velin'in ineeligi ve munisligi, erkek 
yapth Marian'm ho~una gidiyordu. 

Simdi, Kurfiirstendamm eaddesini ini
yorlardi. Tiyatrolar kapan1yordu. Ara
balar, agaclann altmda, ardarda mala
myorlardl. Marian, otomobilin direksi • 

- Koluna dokundum diye, dilendim 
mi olururn hemen? Kalabahkta iti§, ka
kl~ta dokunan dokunana! 

Birer hirer hakim kar§Isma getirjlen
lerden her biri dinlenildikten sonra ay
ri ayn verilen kararlar, bunlarm ~ah§a
bilecekleri halde dilendikleri zab1tla sa
bit goriilerek, cezalandmlrnalan §eklin
de idi. 

Dilenmekten verilen ceza da, hirer haf 
ta miiddetle bogaz tokluguna ~ah§bnl
rnak!. Sabriye, Lutfiye, Kezban, $ahen
de i~in hirer hafta; Ziba, henuz 18 ya
§lnl bitirmediginden, onun cezas1 haf
tadan ii~ giine indirildi. Kararlar, kat'i
dir. 

Ve bu mevzuda en son bir ~ift saz, sa
londa muhakemeleri dinleyenlerden bi
rinin, koridordaki rnutaleasi: 

- $imdi cezay1 yediler, bogaz toklu
guna ~ah§bnlmaga gotiiriiliiyorlar ya; 
bani ~ah§mak ho9larma gider de art1k 
c;1kmca iyi, kotii bir i§ ararlar, sanrna
ym; gene §Urada burada, §Una buna a
vu~ a~maktan kendilerini alamazlar. Ey, 
tevekkeli dernemL?ler, ah§mi§, kudur
mu§tan beterdir, diye!? ... ... 

M. SELIM 
Komiir h1rs•z• 

!brahim isminde bir gene, Sultanah
medde Sanayi Mektebi arkasmdaki bir 
yerden bir mikdar komlir a§Irml§, yaka
lanmt§br. Sultanahrned Birinci Sulh Ce
za Mahkemesine gonderilmi§, yeri, yur
du belli olmad1g1 kaydile, tevkif olun
mu§tur. 

yonunu iki elile tutuyordu. 
Cenesile yana dogru bir i~aret yapa • 

rak: 
- Rica ederim. bana bir sigara yak

sana, dedi. Paket yandaki torbada du -
ruyor. 

Bu sigara 50zii, Evelin'in yiireginde 
bir ac1 ve bir yamkhk husule getirdi. 
Sanki Frank gitti gideli uykudayd1 da o 
anda birdenbire uyanmt~tJ. «Frank git
ti; onu bir daha hi~ goremiyecegim» diye 
dii§iindii. Elini torbaya daldirdJ, bir si
gara paketi buldu. F rank'm b1raktigJ A
merikan sigaralanydJ bunlar. Sigarayt 
yakmadan dudaklan arasmda tutarak, 
bir~y dinliyor gibi, bir miiddet hareket
siz durdu. Halensee kopriisiinde idiler. 
A~ag1da, demiryolu ~ebekesi ha.Ia gorii
liiyordu. T elsiz istasyonunun . kulesi, 
uzakta hala t§Ildtyordu. Fakat Frank o
rada degildi artik. Ayni yollardan gec;
tiler. Her§ey eski halini muhafaza edi • 
yordu. Fakat art1k Frank yoktu. 

Evelin ~akmagt tutu§turdu ve sigara
nm dumamm c,:ekti. Bunda memnu ve 
derin bir ok§ayl~In zevki vard1. 

Y amk s1garaYJ dudaklarmm arasma 
almak ic;in biiyiik bir i~tiha ve sabtmzhk
la bekliyen Marian, bu sigaranm, bir • 

Atletizm miisabakalar1na 
her millet giremiyecek 
Atletizm sahaSinda hemen her giin ye

ni bir diinya rekorunun klnld1g1 rnalfun
dur. Bizim rekorlarla, diinya rekorlar1 
arasmdaki fark, bugiin bundan on sene 
evvelki derecelere nazaran ~ok daha bli
yiik ve kolay kolay yana~1lmaz bir liale 
gelmi§tir. 1924 senesinde Pariste yapl
lan Olimpiyad miisabakalannda giille 
ve diskin atma birinciligini kazanan A
merikall Hauser giilleyi 14,82, diski 48,65 
metreye atml§tl. Finlandiyah ciridci 
Mirha 66 metre ile olimpiyad birincisi 
olmU§tu. Halbuki bugiinku diinya re
kordmenleri giilleyi on yediden, diski 
elli ii~ten, ciridi yetmi§ sekiz metreden 
uzaklara atmak suretile nispeten yak
la§rru§ oldugumuz bazt diinya rekorla
rile aram1zda a~1lmaz bir mesafe mey
dana getirmi§lerdir. Atletizmin ba§ don
dliriicli bu si.ir'ati kaqtsmda Olimpiyad 
oyunlanm daha cazib bir §ekle sokma
gt dii§iinen Beynelmilel Atletizm Fede
rasyonu, Berlin Olimpiyadmda tecri.ibe 
ettigi asgari had derecelerini Finlandi
yada yaptlacak olimpiyadlarda daha ge-
ni~ bir §ekilde tatbik etmege karar ver
mi§tir, Olimpiyad komitesinin kabul et
tigi asgari had dereceleri kar~ISmda biz 
de dahil oldugumuz halde bir~ok mil
letlerin atletleri i~in Olimpiyad oyunla
rmm kapllart kapanml§ olacakt1r. Her 
taraftan s~ilerek gelecek, diinyamn en 
giizide atletlerine inhisar edecek olan 
olimpiyad oyunlart, bu suretle bir nevi 
te~vik miisabakalan §eklinden ~lkanl
ml§ olmaktadtr. Beynelmilel Atletizm 
Federasyonu Finlandiyada yap1lacak o
limpiyad oyunlart i~in asgart had olarak 
§U dereceleri kabul et'mi§tir: Yiiksek at
lama se~meleri 1,70 metreden 'ba~hya
cak, 1,80, 1,85, 1,90 metrede niliayet bu
lacakttr. Nihai miisabaka 1,94 ten ba§
hyarak 1,97, metreden sonra ~ita lier ii~ 
santimde bir yukan kaldmlacaktlr. U
zun atlama 7,20 mefre, smk atlama 4 
metre, ii~ ad1m atlama 14,50 metre, giil
Ie atma 14,80 metre, disk atma 46 metre, 
cirid atma 65 metre, ~eki~ atma 50 metre 
olarak kabul edilmi§tir. Olimpiyad o
yunlarmm ruhu olan atletizmi bu kadar 
s1kl birtaklm kayidlara tabi tutan Bey
nelmilel Olimpiyad Komitesi, Berlinde 
yapllan bir~ok musabakalan da prog
ramdan ~1karmt§t1r. 

Te§kilat harici kuliiblerin 
vaziyetleri tetkik ediliyor 
Istanbul mmtakasma kayidh olan 22 

resmi kuliibden maada, te§'kilat haricin
de de 78 kuliib bulunmaktad1r. Te§kila
ta dahil olm1yan bu kulliblerin vaziyet
leri Beden Terbiyesi Umum Miidiirlu
gunce tetkik edilecek ve bunlann faali
yetleri hakklnda esash bir karar verile
cektir. 

Mektebler tetkilatin tertib 
ettig-i musabakalara 

girebilecekler 
Talebe ve askerlerin sivil kuliiblerle 

alakalan kesildikten sonra resm1 mlisa
bakalar haricinde kalan bu kabil sporcu
lar bulunduklan mektebleri veya te§ek
kiilleri namma te§kilatm tertib etmi§ ol
dugu her nevi mi.isabakalara i§tirak ede
bileceklerdir. Bu kararm devam etmek
te olan lik ma~lanna §iimulu yoktur. 

Almanya • Yugoslavya 
futbol ma~1 

Almanya- Yugoslavya milli taktmlan 
arasmdaki beynelmilel futbol ma~1 Ber
lindeki Olirnpiyad stadmda 26 §Ubatta 
yapilacakt1r. 

denbire yere dii~tiigiinii goz ucile gordii. 
Lastikli bir kordona bagh c;akmak, yeri
ne avdet etmi§ ve Evelin, Marian'm ko
luna kuvvetle abamp kalmt~tJ. Marian: 
«Hah I Simdi tamam oliu>> dedi. 

Son aylar zarfmda, Urson diinyaya 
geldikten sonra, Evelin s1k stk baygmhk 
gec;iriyordu. Goriiniirde hi<;bir sebeb 
yokken dii§iip dii~iip bay1hyor, glidiikle 
ve ag1r agtr kendine gelebiliyordu. Bu 
bayilma hadiselerinde acib ve korkulu 
bir mahiyet vard1. Saatler suruyor ve 
E velin kendine geldigi zaman, la§uurun 
me<;hul diyarlarmda nekadar mliddet 
kaybolup kald1gm1 bilemiyordu. Doktor, 
bu hastahga; zafiyet, ifrat derecede yor· 

gunluk, giic; dogumun neticesi gibi miip
hem sebebler izafe ediyordu. lstirahat 
tavsiye ediyor, tedbirli hareket etmesini, 
sJk!lmamasml, o.fkelenmemesini soy]ii • 
yordu. Evelin'in hayat1 esasen ba§tan -
ba~a istirahatten, tedbirli ve ihtiyath ha
reketten, can Slk!cl, ofkelendirici Mdise
lerden ka<;mmaktan ibaretti. Kocas1, en
di~e edecek, korkaeak bir~ey olup ol -
mad!glnl doktora sormu~ ve ooktordan, 
boyle 'bir sebeb bulunmadtgt cevabtm 
almt~h. Fakat bu cevabda oyle bir eda 
vard1 ki, hertlirlii endi§eye ve korkuya 
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Tekirdag Vilayetinden: 
1 - Kapah zarf ususile eksiltmiye ~Ikartlan ve ihale. giiniinoe 

lunm1yan Malkara - Ke§an yolunun 58 + 400 - 65 + 630 xuome~ 
leri arasmdaki §OSe in~aah bir ay ir;inde gi:iriinecek isteklisine 
zarhk suretile ihale edilecektir. 

2 - Ke§if bedeli c 35287 " lira c 52 ,. lruru§tur. 
3 - Eksiltme pazarhk usulile yaptlacakhr. 
4 - Bu i§e aid §artname vesair evrak §Unlard1r : 

A - Ke§if hulasa cetveli, 
B - Ke§if tafsilat cetveli, 
C- Grafik, 
D - Mesafei vasatiye cetveU, 
E - Mukavele prqjesi, 
F - Eksiltme §artnamesi, 
G - Hususi: ve fenni §artname, 
K - Baymduhk i§leri genel ~artnamesi, 
!stiyenler bu §artnamedeki evrakl Tekird.a~ Naf1a 

alabilirler. 
5 - Pazarhk 26/12/938 tarihinden ba§lar 26/1/939 tarlhfne kadar 

eder. Bu mliddet i~inde zuhur edecek taliblerin Tekirdag Dal.mi :E) 
ciimenine miiracaat edebilirle_r. 

6 - !steklilerin pazarhga girebilmeleri !~in ( 2647) lira muvakkat t1 
minat vermeleri lazimd1r, 

7 - !teklilerin pazarhga i§tirak edebilmeleri !~in Nai1a Mlidiirlii~e n1t 
racaatle bu i~i yapabileceklerine dair vesika almalan Iazrmdrr. ( 8 - - -----

Ba§, Di~, Nezle, Grip, Ro .•• -
nevralji, k1nkhk ve biitiin agnlanniZI derhal n ow','"'' 

- - lcab1nda gUnde 3 ka,e ahnabilir. -

istanbul : Orman Koruma 
Komutanbg1 

Gene I 
Am bar 

1 - Orman Koruma Genel Komutanhk !stanbulda 
te§kil olunan Talimgah binas1 i~in ( 20 ) aded hala tesisatmm ke§if, 
ve §~ntnamesine gore in§ast a~1k eksiltme ile yap!lacaktrr. 

Ihalesi 18 ikincikanun 939 c;ar~amba gunu saat 14 te 1stanbulda 
da Murnhane sokagmda Alemd.ar hamnda Genel K. Amban binasmda SatJJ 
alma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 4011 lira 49 kuru§ muvakkat 
86 kuru§tur. 

3 - Ke§if, plan, §artnamesi hergi.in paras1z ol11-rak mezkttr 
yonda goriilebilir. 

4 - !steklilerln muvakkat teminat parasm1 Istanbul 
Mes'ul Muhasibligine yahrmalan ve almacak makbu~ ve 
vesikalarla ihale giin ve saatinde Komisyona muracaatleri 

UY:l(U$UZLUK 
• 

StNlR AGRILARI 

• 
AS A B I OKSOROKLER 

• 
BAS DONMESl 

• 
BAYGINLIK 

ve 
StNlRDEN lLERl GELEN 

Butiin Rahats1zhklan 
lYl EDER 

Y e,iikoy To hum Islah istasyonu ra 
ol 

Sabnalma Komisyonundan lbiz 

Ye§ilki:iy Tohum Islah istasyonu tarafmdan Ziraat Vekilleti narruna pS 
zarhk suretile Pamuk~uluk kitab1 bastmlacakhr. te§ 

Pazarhk 6/1/939 cuma giinii saat 14,30 da itanbul Defterdarll~l Mull' 
sebe Mi.idiirliigiinde toplanacak Komisyon tarafmdan yap!lacaktlr. 

0
dig 

Tahminen 30-40 forma olacak kitaba aid yaz1 ve §artnamesi Ye§ilklSY Yo 
miiessesede goriilebilir. Tahmini fiah c 980 • lira olup kat'i tell)inati c 141 ! 

lirad1r. Pazarllga i~tirak edeceklerin muayyen giin ve saatte Komlsyo~ 
miiracaatleri. ( lrm~ 

mahal b1raktyordu. 
Marian frene bast!; araba gJcirdtya

rak durdu. Evelin'in viieudii, oturdugu 
mindere biraz daha gomiildii. Fakat a
rabamn sarsmt1s1 onu ayJ!tmamJ~tl. Ma
rian, yere dii~en sigaray1 alch, lambaYI 
yakh; bir elile de Evelin'i tutuyor, otur· 
dugu yerde ona daha iyi bir vaziyet ver

mege ~ah~1yordu. Ayni zamanda da kii
fiir ediyordu. 0, isteri admt verdi~i bu 
zafm, ic;ine soku]up Stgmdtgl bu giz]j ruh 
ko~elerinden nefret ederdi. Evelin'i sars· 
t1, almm ok~ad1. Nafile. Endi~ ve te • 
Ia~! a: «Uydurduk! Simdi saatlerce ug
ra~acagtz !» diye soylendi. 

T orbaYJ ara§tlrdl; i~inde bir kolonya 
§i§esi buldu. Si~enin agzm1 gene kad1 -
nm burnuna dayad1. Beyhude. Sigara -
smdan kuvvetli bir iki nefes ~;ekerek oto
mobili tekrar hareket ettirdi. Sag kolile 
de Evelin'i dik tutmaga ~ah§Iyordu. ldn
de «bunu Kurt'un yanma bu vaziyette 
gotiiremem ya I» endi~si vard1. Arabay1 
bir kere daha durdurdu ve dii~iinmege 
ba§ladt. Evelin bayi!ah on dakika ol -
mu§tu. insamn, baygmhktan ho~lamyor 
diyecegi oge]iyordu. D udaklan solgun -
du; fa kat, ay1kken hi~bir zaman goriil
miyen bir tebessumle giillimsliyordu. 

Marian bir ba§ka s1gara daha ya~ 
Birdenbire, sabtrsiZhkla, bu sigaranlll 
te§li ucunu, Evelin'in koluna yakla~tlf 
dt. Gene kadm kendine geldi. Hatll! 
bi!iyor gibi bir hali vard1. 

Marian, sitemli bir eda ilez kis 
- Dansm sonu budur i§teJ iki 
Dedi. Evelin itizar etmedi. 0 s~'/ sev 

ve ugultulu bulut gozlerini bi.iriiyiitl' Vet] 
mukavemete liizum gormeden kenJ bu 
b1raktvermi§ti. Bu, oliim yavrusu gf §ey 
~;ok ho§ bir~y olmu§tu. BaYJlmak, a) h 
maktan ~;ok daha zevkliydi. F rank'1n I Ye 
di~i. bi.itiin kuvvetlerini, butun taham-o1 g~ 
liinii a&an bir Jstlrab memba1 idi. B~1 gi~ti 
gmhk bir kurtulu§, bir melee te§kil e• run 
yordu. 

Marian wylenmege ba§ladt: Veri 
- Art1k §ampiyona bitse de §U N . 

rikahlar defolup gitseler. Bu hayat f. tlr 
c;ok yoruyor. Urson gibi saat yedide Y • en 
taga yatmahsm sen. Inti 

Evelin, kolundaki ufaetk sigara ya.~ ak1! 
gm1 ugu~turuyordu. Birdenbire, kend1: ~n 
ni, kulub binasmm oniinde buldu. Tel1 b" a 
Ia, Marian 'a tenbih etti: I 1: 

- Rica ederim. Kurt' a bir~y so1 ~~,. 
Pltn 

(Arkasl va'
1 "Bt 

me. 
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Balkan Sefe-rim : 1912 
13- K1zdca Miisellim Yazan: Y. MAZHAR AREN 

Bir mii1azim agan1n 
ba§Imiza a~hg1 derd 

Gerdeli koyii muhtar1: «Siz bizi muhafazaya m1, 
yoksa e,kiyabga m1 ~JkbniZ ? Arpay1 

bulsak biz yiyecegiz » diyordu 
Curuba iki saat kala bir dagm tepesin

de konakladtk, Dediler ki: 
d~ .. - Burast (Gerdeli) · koyiidiir; aha

hsl Rumdur, Koy bo§almi§tlr. Ftrka er· 
~~kaDI harbiyesile alaym zabitleri ve siivari 
~boliikleri koydedirler. Alay da bu tepede 

konaklayacakttr. 
tt Agtrhklar geride kalmt§tl. Portatif 
, ~adtrlanmJZI kunnaga, kendimize yer ha

(; 21rlamaga ba§lad!gtmtz SITada biiliik ku· 
mandam Abdullah Onba§Jya hitaben : 

- Ad1 batast nakliye kol kumandam, 
ikl arabamn yolda kaldtgmJ haber verdi. 
Bunlarda da ekmek var. ~imdi sekiz man· 
gadan hirer nefer aymp 1brahim oglu 
Yusufun kumandasmda yardtma yolh
yacaksm, dedi. 

Beni ~agtrdt, talimat verdi. N akliye 
kol kumandammn 0 arabalar: yolda bi
raklp ~1ka gelmesini hi~ begenmemi§ti. 
Ben kendirni lbrahim oglu Yusuf diye ta
'nttmt§bm. Boliik eminligine adam arandt· 
t g1 zaman, okur yazarhgtmi inkar etmi§tim 

n:una bizim boli.ik kumandam bana dik
at etmi§, beni se911i§ti. Ara stra bOyle 

i1leri bana veriyordu. Aldtglm talimat, i
ki arabanm getirilmesi icrin ne laztmsa ya· 
,ptlmasindan ibaretti ve ilaveten: 
. - Haydi Yusuf. seni goreyim I. Son

fra silah arkada§lann ekmeksiz kalacak. 
Arttk dii§manm tain kar§tsmdaytz, de
zni~ti. 

Ceri gitmek.., <;ok yorulmu§tuk. Y ag
ur da yagrnaga ba§ladtgmdan 1slakhk· 

tan bunalmJ§hk da. 
, Ceri gidelim, lakin nakliye kol 
'kumandam Mi.ilzimi evvel Aganm di
ier nakliye efradmm yardunile getirmedi
vi iki arabayl - ben - tammadtglm bu se· 
kiz neferle nas1l kurtarabilecegim? 

Askerlikte §art, emre itaattir. Hele za· 
>it ( aydi seni goreyim) de derse ... 

Sekiz neferden iki manga yaptJm. ge~
cigimiz yollardan tekrar gec;erek Edirne 
1osesinin buak1hp ham yola girilecek bir 
yerinde, bir yoku§Un ortasmda iki araba
y1 ~amura batmt§ olarak bulduk. 

Atlar yorgunluktan bitmi§ ve c;ekme
mek inadtnJ ktrmak i~in yedikleri dayak
tan da asabile§mi§lerdi., Arabaalar nle 
rnuavinleri, hayvanlardan daha berbad 

hal de idiler. . 
y agrnur yagtyordu. Ostii acrtk araba-

'""""'"'. ekmekler, yagmur suyunu emerek 
haline gelmi§lerdi. Lakin i§in daha 
tslanmt§ alan ekmeklerin sikletle-

atlar c;eken;leZ olacak kadar artmi§ 
idi. y oku§un ba§mdaki koyden 
isteyip istemediklerini sordum. . 

1stemez olur muyuz? Y ardun f•

etmediler, dediler. 
Ciine§ gurub ediyordu. 
Kopan ko§umlan saglamlad1ktan 50~~ 
atlarm e§lerini degi§tirdik, sagdalcim 
baglad1k, dart at1 bir arabaya ko§UP 

de sekiz kol ile dayandtk. 
Ha bre ho bre ... dab ... duh ... ~ibi 

sesl~rile kaye kadar gelebildik. 
Koy kahvesinin oniindeyim. Neferler 

arabay1 da getirmek ic;in geri gidi-

kfimetin elli fi§ekle beraber dagtttlgl mu
addel Martini Hanri tiifekleri - kiiyiin er· 
kekleri SITalanmt§lar. 

Selam verdim. Koyiin agas1 kimdir? 
dedim; cevab veren olmadt. 

Biraz sertc;e: Kiiyiin agasm1 tekrar 

sordum: 
Ters ters: 
«- Bizim kiiyiin agas1, magas1 yok • 

tur» dediler. 
Ben: , 
- Sizin kiiyiin c;orbac!Sl, muhtan, 

suba§ISI, zaimi velhastl bir ba§t yok mu· 
dur? dedim. 

Oturanlann arasmdan birisi ktstk hir 
sesle ba§ma bela getirecek bir hakikati iti

raf eder gibi: 
- Benim, dedi. 
-6yle ise beni dinle!... Bir siper 

yer goster de arabalan oraya c;ekelim 
ic;inde askerin tayini var. Atlartmiza da 
bir ahtr bul... Hayvanlar c;nk yorgun ve 
terlidirler. Rahat etsinler, Bir parc;a da 
arpa bul da onlan bu gece. besliyeli~. de
dim; muhtar celadetle; dmleyenlenn hal 
ve tavtrlarile tasdik ettikleri §U suali sordu 
ve cevabmt da kendisi verdi: 

- Devlet sizin atlarm yemini vermez 
mi?. Siz, i.immeti Muhammedin camm, 
mahm, uzm1 muhafazaya m1 c;tktmtz, yak
sa e§kiyahga rot? Biz arpa bulsak kendi
miz yeriz. AtlarmiZI c;ekecek ne ahm
mtz var, arabalanmzt saklayacak ne dam 
alttmtz, biz f1karaytz, herkesin kendisine 
gore bannacak bir yeri var. hte o kadar. 

M uhtar soziinii bitirirken tiifegini sol e
line alarak hemen kahveden stVI§maga ko· 

yuldu. 
Kahveci de tak1mlanm bir sepete yer· 

le§tirerek uzakla§maga haznlamyordu: 
- Kahveci! Sen kal. Efrada kahve 

pi§irirsin I Cok yorgunuz, dedim. 
- Y orgunsamz, camiin son cemaat 

yerinde uyursunuz. Ben ne kahve pi§i· 
ririm, ne de yatstdan sonra diikkan ac;a
nm. Bak ezan okunacak. ~imdi cemaat
le namaz1 kthp evime c;ekilirim. Be k,za· 
nun! Gormi.iyor musun ben ihtiyanm. Bir 
ayagtm c;ukurda; namaz k!lmazsak ol
maz!. Yorgunluga da dayanamaytz;. de
di. Hiddetini belli etmemek ve tath tath 
soyler goriinmek ic;in her kelimede bir ke
re yutkunuyordu. 

Y aptian i§in fenahgmt hepsi miidrikti. 
Onlan boyle bir vaziyet almaga sevke
decek bir hal de mevcud degildi. F akat 
muhtann ( siz e§kiyahga mt c;tktmtz ~) de
mek suretile izhar ettigi menfi his, hepsini 

sarmt§tl. 
Bu adamlar Me§rutiyetin ilanmdanbe-

ri zehirlenip durmu§lardt. imarnlar, hoca
lar, cer mollalan, lstanbulda oniine ge· 
len tarafmdan ($Ikanlan ve agza gelen he
zeyanlarla doldurulan gazeteler, bu cahil 
adamlan bozmu§tu. 

Bizim nakliye kol kumandam Miila-
zim Aga, bu koyde dinlen~i§. . , 

Koyliilerin ona yemek tkram ethklen
e onun da koyliilere vazettigine, ordu

~u~. zabitlerin, ittihadCilann aleyhinde 
b 1 nduguna ve belki yolda kalan ara-

• u u k 'f l . 1 d v 

Kahveye giriyorum. Arhk lamba yan- balara yardJm etme vazl e en o rna lgi-
Peykelere - bacaklanmn arasmda hi.i m soyledigine §iiphe yoktu. ... 

SELMA ve 
T efrika : 15 n 

diyor ki deli degil, bila
~ok aktlh bir kadm. Bilakis, 
kocasmi da deli etmi~, intihara 

kendisi onlarm btrakt!gt ser-
rahat rahat ya§tyor. Halka sorarsan 

kadm ecinni, hortlak nev'inden bir 
· Vallahi ... korkuyorlar adamaktl· 

· · A§agtki evde bir Huriye Hamm var, 
. ediyor ki. onun yaliS!mn oniinden 

mecbur olduk~a kaldmml dt'· 
lT'"'~··-u~. Bence bunlann hepsi ku-

Bittabi iiyle. Fa kat sen ne mana 
'yorsun bu kadma, -5erif? 
- Camm, bu yan deli, yan artist 

kadm. Halis muhlis isterik. BabasJ 
isini iildiirmii~. Ostelik iki kocas1 da 
ar etmi§, kadmcagJZm sinirleri ad:~m 
h bozulmu§. Daha gene, giizel bir ka
da. Zannederim biraz da etli canh. 

-~~~~ ~!,~:~i J 
bizim muvazenemizi temin ediy~~· <? 
yalmz ya§adtgt ic;in .. • Ha I... Bthr mt· 
in? Bu zavalh kachm zivanadan !ftka

;an miihim bir §eY de nedir? .M:uhit ! 
Cemiyet! <;:iinkii, iki kocast da mtJhar e
dince • ki bu bas it bir tesadi.iftiir • ba§ka 

bir§eY degil • her§eye muayyen ve sabit 
bir sebeb arayan iptidai halk zek~sl, bu 
kadmtn da ugursuzluguna hii·km.edlp ~~~
mt~. N ereye gitse bu kadm, pe§mden. !:nr 
ugursuzluk itbamt onu kovaltyor. Ktm

se ile gorii§emiyor. 
- Sence bu kadmm babasmm, iki 

kocasmtn ve beslemesinin intthart bir tese· 

diif miidiir? 

Belediyedeki yol
suzluk tahkikat1 

neticelendi 
[BCL§tarafl 1 fnct sahffede] 

tvesaitile c;Op kamyonlanmn satm alm
masl masmda tanzim edilen §artname
lerde yolsuz hareket eyledigi tespit olun
mu§, tahkikat fezlekesinde ihmal ve va
zifeyi ISWistimal noktalanndan liizumu 
muhakemesi istenmi§tir. Bir taraftan 
lfezleke Vilayet idare heyetine sevk ohm
makla beraber diin ak§am da Nusrete 
i§ten el c;ektirilmi§tir. 

Makine ~besi miidiirliigiine vakale
ten Fen mii§aviri Mustafa Hulki getiril· 
mi§tir. 

Y eni bir 1ihbar 
Bundan ba§ka vaki olan yeni bir ih

bar i.izerine garaj miidiirii Tank hakkm· 
da tahkikat yaptlmaga ba§lanmJ§tir. Bu 
vaziyet kar§tsmda Tank istifasmt vermi§ 
ve istifasl kabul olunarak garaj miidiir
liigiine Fen heyeti mi.ihendislerinden Hii
&eyln tayin olunmu§tur. 

Vazilesine nihayet verilen 
hlutemed 

Konservatm·ar mutemedi Ahmed Co
ker hakkmda bir suiistimal ihban iizerine 
yaptlan tahkikat da intac olunmu§tur. 
Tahkikat neticesinde Mmed Gokerin 
kon·servatuvar namma ahnan altmt§ c;eki 
odundan altt ($ekisini evine gonderdigi 
anla§tlmi~, bunun da vazifesine nihayet 
verilmi§tir. 

Garaj miidiirii T ankm tstilasi, hak· 
kmdaki tahkikatm devamma mani ala· 
m1yacagt ic;m bu cephedeki tahkikat yi.i· 
riiyecektir. 

Kral Karol'un nutku 
[Ba§tarafl 1 fnct sahftedel 

Dahili siyasetten bahseden Ba§vekil, 
serbes mesleklerde c;alt§an ek.alliyetlere 
mensub kimselerin bilhassa Y ahudilerin 
pek fazla oldugunu bey an ve Y ahudi 
muhacereti meselesinin halledilmesi Iii · 
zurnuna i§aret etmi~tir. 

Kral Karol, bu noktaya cevab vererek 
millt vahdet temini ve milli mudafaanm 
tarsini tavsiyesinde bulunmu§ ve §Oyle de· 
rni§tir: 

«- 1939 senesinin bir sulh senesi o
lacagmi iimid ediyoruz. Fakat nekadar 
fazla kuvvetli ve kentdimizi miidafaaya 
nekadar fazla kadir olursak, bu emn}ye· 
timiz o derece fazla olur. 

Biz, rni.lli vakanmlZl muhafaza eot • 
mek ~artile, bir istikJal siyaseti taktb et
mek istiyoruz. Kom§ularlmtzla sulh ha
linde ya§tyarak, ittifaklanmtZJ rnuhafa· 
za ederek ve dostlanmtzl severek her · 
kesle iyi miinasebetler idame etmek te
mennisindeyiz. Y eni dostluklar tesisine 
r;ah~acag1z, fakat hukukumuzu da ~ok 
biiyiik bir azimle miidafaa edecegiz.» 

lki yangm ba§langici 
Diin gece Uzuru;ar~tda Mercan 

Kilid hanmda atJian bir sigaradan talar 
lar tutu§IDU§, birka~ dakika sonra yeti
§en itfaiye tarafmdan sontdiiriiJmii§tiiT. * Bozdogan kemerinde de bir evin 
bacasmda uzun zamandanberi birikmi§ 
olan kurumlar alev almi§; anmda siindii· 
riilm ii§tiir. -···-Evlenme 

Merhum General Dr. Celal 1smail Di· 
vitc;i ile Safi :;iefigin torunlan ve Bay 
Mahir Safinin kl.Zl Tevhide ile Dr. Kim
yager Ziya tilken'in mahdumu miihep
dis Nihad tilkenin nikahlan 31 ilk.kanun
da Kad1ki:iy Belediyesinde icra edilmi§
tir. Gene evlilere saadetler dileriz. 

Londra, 2 (a.a.) - ingilterenin Anka
ra biiyiik elc;isi Sir Persi Loren, nisan a
ymda tekaiidiyetini ihtiyar edecek olan 
Lord PBrt'iin yerine 1ngilterenin Roma 
biiyiik elc;iligine tayin edilmi~tir. 

yor • 
- Bu kadar kuvvetli tesadiif olur 

mu} 

- N icrin olmasm ~ T esadiiflerin de bir 
c;ok nevileri vardtr, bilirsin. Mesela ytl -
dmmh bir havada, bir dag ba§mdasm. 
Eger bir agac altma gidersen orada ba~I
na bir ytldmm dii§mesi ihtimali daha faz
!dtr. Ac;tkta durursan daha azdtr. Fakat 
ac;1kta da ba§ma bir ytldmm dii§ebilir. 

- Bu misali anlamad1m. 

- T esadiifii kolayla§tlran amiller 
vardtr. Bu kadmm da babast bir kere in
tihar etmi§. Oradan ruhuna oliim havast 
girmi§. Kocalan da tesadiifen bedbaht 
adamlarmi§. Bu hava onlarm intihanm 
kolayla§tlrmJ§tlr. Camm intihar salgmlan 
yok mu? Bunlar birbirini kolayla§tlran 
kar§thkh tesirlerden ba§ka bir§ey rnidir? 

- Pekala. Demek ki tesadiif? 
- Tesadiif! 
- Demek bu kadm sadece bir iste · 

rik? 
- lsterikl 
- Demek ki me§gul olmaga degmez? 
~erif durdu ve Halimin yiiziine dik

katle bakt1: 

Daladye Korsikada 
• C~a6taratt 1 f~ct sahfted~l I kabelede bulunmu§ ve ezciimle §oyle de· I meselesinin halli F ransanm italyaya kar§i 

esnada hlr demz tayyare filosu gemtlere mi§tir : daha miisaadekar davranmasmt mucib o-
refakat etmi§ ve §ehrin i.izerinde uc;mu§- «- Sizinle biraz akrabahg1m var, lacakttr. 

tur. .. . c;iinkii ~ocuklanmm kanmda Korsika ka· <;emberlayn'in bilhassa lspanyol me -
Bunu muteaktb Fa§ tie Kolber ve 8000 m cevelan ediyor Fransanm selamm• 1 · · h 11· h · t v· b 
I k .. k .. b 1 f k · se esmm a me e emmtye vereceg1 u-

ton u u~ ruvazor ve un ara re a at e· imparatorluguna gotiirmeg-e giderken d h k 14 d B · 'b 1 
d .. h 'b d · B h · ra a er es($e rna urn ur. u 1h ar a 

en Ulf mu n em1r atmt§br. a nye Akdeniz yollannda bu yollarm F ranstz B k'l ' p - · 1 
N C · h' f k · · ' a§ve 1 m apaya yapacagt ztyarete o -

azm ampupmc 1 re a atmde eskt te§Cbbiisiiniin ve F ranstz kahramanhg- mm d k b" "k b' h · f d'l k 
K 'k 1 1 d p· · u c;a uyu 1r e emmtyet at e t me -

ors1 a 1 naztr ar an Jetn ve Landry ycllan haline gelmesi anmda, anavatan· d ' 
ile Korsikah baz1 meb'uslar oldugu halde Ia §imali Afrika arasmda tabii rablta 0 • te IT. .. .. v.. • ,. 

nhttma c;tkmt§hr. Biitiin §ehir bayraklarla Ian adamza ugrmamazhk edemezdim. Fmat du§tugu takdJrde <;emberl_a.yn m 
donanm1~ttr. Heyecanh bir balk ku"tlest' D · b ' 1 • b' b' · · d k Papaya bu meseleden bahsedecegmden 

~ emz tz en tr mmtz en aytrma ta .. h d'l k d' 
resmi zevati alkt§lamt§hr. oldugu zannmda bulunmaymtz. T ulon §Up e e 1 .meme te tr. . . . 

Saat 8 de Ba§vekil Daladye bir rna- veya Marsilya'dan Acaccio'ya gitmek . Ba§Ve~Jl ~avassut keyftyehm ~~ynel _-
tiirle Fo~'tan aynlmt§ ve top ahlmak su- bazi Fransiz departmanlanm yekdigerin· mil~! vaz1y

4

etm. anahtarla.nnd~~ b~.n malu
retile seliimlanmt§hr. Biraz sonra Ba§ve- den aytran bazt daglan a§maktan daha yehode telakk1 etmektedtr. ~un~~ <;em ~ 
kil karaya c;tkml§ ve halk tarafmdan ha - kolayd1r. Fransa, ideal ve timid birlig•· berlayn: lspan~~ya ~cn~bt v~udahale~1 
raretle akr§tlanmi§hr. Askeri ktt'alar se - nin mevlududur. Fransa, birtaktm tarihl meselest halledthp edtlm1yecegme ve btr 
lam resmini ifa etmi§tir. tesadiifler ilcaatmdan dogmu§ degildir. miitareke imkam has1l olup olamtyacagt· 

Daladye refakatinde Amiral Carlan, bdki vatanm azametini temin etmi§ alan na gore dernokrasilerle diktatiirliikler a • 
General Georges ve Willemin oldugu biitiin eyaletlerinin hiir ve muhtar bir • rasmda bir yakla§ma siyaseti takib ede • 
halde evvela Biiyiik Harbde olen ktrk le§melerinin mevlududur.» bilecek veya etmiyecektir. 
bin Korsikah i($in dikilen heykelin iiniine Korsikadan ayrzlz~ ltalyan - Alman hcwa kuvvetleri 
gitmi§tir. Bastia 2 (Hususi) - Ba~vekil Da- Va§ington 2 (a.a.) -Reuter Ajans1 

Belediyedeki nutuklar Ia dye muazzam tezahiiratla istikbal e- muhabiri bildiriyor: Harbiye Nezareti • 
K1taat tarafmdan yaptlan ge($id resmi- dildi. Halk, Ba§'Vekili kar§tlamak iizere, nin eksperleri tarafmdan haznlanan ista

ni miiteaktb Daladye belediye dairesine ogleden sonra magazalan kapamt§tt. tistiklere gore, Alrnanya ile italyada bu
gitmi§ ve umumi belediye meclisi reisi Ba§Vekil, bayraklarla donattlml§ olan lunan tayyarelerin miktan Miinih anla§ -
Rocca- Serra tarafmdan §U sozlerle kar· yollardan gec;erek, halkm co§kun teza - masJ imza edildigi zaman Fransa ve ln-
§tlanmt§hr: ihiiratma mukabele etmi§tir. ~gilterede bulunan tayyarelerin miktarm• 

«- Vatanperverligimizin hararetli 1stikbal merasiminde haztr bulunmak dan alh kere daha c;;oktur. 
nefesi adam121n semasm1 kaphyan siyasi tzere memleket dahilinden koyliiler §eh· Eksperler sonle§rin ay1 ic;inde Alman
ihtilaflar sisini izale etmi§tir. Bugiin Kor • re akm etmi§ bulunuyorlardt. Ba§Vekil, yanm binden fazla tayyare in§a ettigini 
sikamn ruhu anavatanm mukadderatma Belediye Reisile e§rah, hiikumet me · ve bu ay zarfmda lngilterenin ancak 250 
tam bir itimadla hiikumet §efinin oniinde murlanm ve balk miimessillerini kabul tayyare yapabildigini iddia etmektedirler. 
· ·1 k d' K 'k kl d ederek gene halkm tezahi.irah arasmda 1gt me te tr. om a !fOCU anmn sa a· Amerikada ayda vasati 350, Italy ada 
k · k 'h' · · b h'f 1 §ehirden aynlmt~hr. ah mii§tere tan tm1zm iitiin sa 1 e e - 200, F ransada ltalyadan daha az tayya· 
· d k 1 h fl I 1 t Ba•vekili hamil bulunan F o• ztllhhst nn e an 1 ar ere yazt mt§ tr. • • re in§a edilmektedir. 

B d b · · k 1m 1 K refakatinde diger kruvazorler ve muh -in sene en en gen a I§ o an or • Pon•e'nin nutku 
sikamn iki asudan daha az bir zaman ribler oldugu hal de sa at 18,15 te T unu-

"t 'h j ' d I t Roma 2 (Hususi) - Franstz Sefiri zarfmda bu noksamm tamir eden Fransa· sa mu evecct en Jman an ayn mt§ u. 
Tunu.ta biiyiik hazrrlzklar Fransua Ponse, ytlba§J miinasebetile Ro· 

nm yardtm ve vesayetini hic;bir zaman madaki F ranstz kolonisinin tebrikatml 
v 19 b'd · Ba§vekil yarm sabah erkenden Bizert 

unutmtyacagtz. uncu asnn 1 ayetm· kabul ederek bir nutuk irad etmi• ve de· 
d d d d · b" .. kk' limanma muvasalat etmi§ bulunacakttr. • e ec a tmJz evnn utun tera tyatma mi~tir ki: 
bigane iken bizi biitiin F ransa depart r T unuslular §imdiden biiyiik istikbal ha -
manlarmm nail oldugu ikhsadi refaha ztrhklanna ba§lami§lardJr, 
kavu§turan rnemleketin bu iyiligini de her Daladye, T unus Beyile hususi bir rnii
zaman hahrhyacagtz. Burada mevcudi- lakat icra edecek ve bu miilakatta yalmz 
yetinizle ana vatamn Korsikamn mukad- bir terciiman ham bulunacaktn. Ba§ve
deratma hic;bir zarnan lakayd kalm1ya • kil, Tunusa resmen girdikten sonra saat 
cagma dair bize kat'i teminatJ vermi§ olu- 19.30 da T unus Grand otelinde bir nutuk 
yorsunuz. Memleketimizin crocuklan dlin soyliyecektir. 
oldugu gibi yarm da Fransaya ve miies- Daladye, c;ar§amba giiniinii tamamile 
seselerine kar§J gittikc;e artan bir sadakat, cenubi T unustaki miistahkem mevzilerin 
gittik($e biiyiiyen bir bag!thkla mukabele ziyaretine tahsis edecektir. Mumaileyh, 
edeceklerdir.» per§embe giini.i Sraks, Eldjom, Sousse'de 

Daladye'nin nutku ktsa bir miiddet kaldtktan sonra Bizert'e 
Daladye kendisine kar§t gosterilen gidecek ve orada Fo§ kruvaziiriine bine -

hiisniikabulden dolayt te§ekkiir ettikten cektir. 
sonra ezciimle demi§tir ki: Daladye ne zaman donecek? 

«- Hangi eyalete mensub olursak o- Paris 2 (Hususi) - Korsika ve Tu-
lahm, biz her§eyden evvel F ranslZiz. Fi- nus' a hareket eden F ranstz Ba§vekili 
kirlerimiz arasmdaki miinasebet ne olur- Daladye aym dokuzunda Parise don -
sa olsun her§eyden evvel Fransaya bag- mii§ olacakttr. Aym onuncu giinii Ro -
hytz. Hepimiz Fransiztz ve Franstz ola - maya gitmek iizere Paristen gec;ecek 
rak kalacagiZ.» olan inogiliz Ba§vekili Cemberlayn ve 

Daladye, Fransa ve miittefik millet - Hariciye Nann Loro Halifaks'la kar· 
lerin hiirriyeti ic;in olen Korsikahlarm ha- §tla§acaktir. ingiliz nawlan aym on bi· 
tlrasmt selamhyarak §iiyle demi§tir: rinci giinii Romada olacaktir. 

«- AdaniZin mukadderah iizerine Cemberalyn'm programz 
~fkatle egilmemizi istediniz. Bu hususta Londra 2 (a.a.) - Havas Ajansmm 
bize emniyet edeblirisiniz. F ransa hiiku - muhabiri bildiriyor: 
metinin size hususi bir §efkatle bakt1gm· F ransadan ikinci derecede olsa bile 
dan emin olabilirsiniz. <;i.inkii F ranstz bazt imtiyazlar alabilmek ic;in italyay1 
tarihi nekadar zengin olursa olsun sizin miizakereye giri§mege icbar eden Fransa· 
tarihinizle de bir kat daha zenginle§mi§· mn tam hareketi Londrada me§ru hatta 
tir.» mahirane addedilmektedir. 

Halkm co§kun tezahiirleri arasmda <;emberlayn'in etrahnda buluanlar 
prefelik binasmt terkeden Daladye, bele- Ba§vekilin ltalyan taleblerinin me§ruiyeti 
diye dairesine gitmi§ ve orada kendisine hakkmda rniinaka§aya giri§miyecegini ve 
belediye tarafmdan ikram edilen ~arabi ic;- umumi §ekilde haZJ miilahazalar derme· 
mi§tir. yan etmekle iktifa edecegini si:iylemekte· 

Belediye birinci reis muavini Fabriani, dirler. Ba§vekil bilhassa §U noktalan te· 
N a pol yon miizesi haline getirilen mer a - bariiz ettirecektir: 
sim salonunda ho§amedi temennisinde 1 - ltalya Fransaya makul bir tek -
bulunmu§tur. lifte bulunmaga te§ebbiis etmelidir. 

, heyecanh bir nutukla mu · 2 - ispanyada italyan miidahalesi 

- Hayu I Y ani bahsi degi§tirelim mi ~ 
diye soruyorum. 

- Yok! Bahis enteresan. Ben bu ka
dmt c;ok dii§iiniiyorum. Hatta bir kere ta
kibine <;Ikttm. 

Halim stc;radt: 
-Sen de mi? 
- Ben de yal .. Merak ettim azizim. 

Hie; olmazsa bir yi.iziinii goreyim, dedim. 
~imdi anlatacagtm ya, bu kadma dair 
hergiin bir yeni rivayet c;tkar buralarda. 
Evet. Pe§inden gittim. Bir tesaiif oldu. 
Y ahlannm i:iniinden ge!fiyordum. Ama 
gee; vakit. Saat yedi var. Bakttm c;tktyor 
bu. Ad1mlarnnt yava§lattlm. Yiiriiyii§ii 
me§hurdur burada. Haklan varmJ§. Bak 
nastl yiiriiyor ... 

~erif ayaga kalktt, viicudiinii dimdik 
tutarak, ba§lnt arkaya alarak, masadan 
duvra kadar agtr ag1r yiiriidii: 

tabii iyice giiremedim. Yiizii c;ok giizel. 
~ahane giizel. Bilhassa alm, ka§ ve goz 
nahiyesi. Burnu biraz uzunca ve dudak
lan kahn. Fakat yakt§tyor ana bu. Goz· 
ler yaman. Bana §Oyle bir baktt ve gozle
rini bir miiddet benden ayumadt. Hem is
tekli, hem de ofkeli bir bakt§. lc;;inde bir 
kralic;e gururu var. Ho§ bir§ey velhastl. 
Sevenin de hakkt var, korkanm da. lc;irn· 
den gec;ti: y anma gidip bir§ey soyleyim. 
Bakahm ne yapacak? F akat c;ekindim, 
korktum. Oyle bir baki§l da vardt ki, iki
den biri: Y a beni kolumdan tutup yallSI· 
na gotiirecek, her istedigimi kabul ede -
cekti, yahud da yiiziime tiiki.irecekti. Ar
kasmdan bir miiddet durup bakttm. Ha -
yale kaptlmamak miimkiin degil. Sahi bir 
hortlaga benziyordu. «N eden o kadar 
yava§ yiiriiyor?» diye dii§iindiim. A ca· 
mm, tabiatte de oyle, her§ey nekadar ba
sittir aroma bir kere anlaymctya kadar. 

- Hakkmda her giin bir rivayet if!' 
ktyor, diyorsun, nedir onlar, anlatsana ... 

- BaZilan rivayet degil, hakikat. 

«- Fransa milli verasetini tamamen 
ve her tarafta miidafaaya azmetmi§ bu
lunmaktadtr. Dahill ihtilaflanmtz ka -
mil en halledilmi§ oldugundan F ransa bu· 
giin var kuvvetile hukukunu miidafaa e· 
debilecek vaziyettedir. Ramada bulun4 

duk<;a. Miinih ruhundan miilhem olarak 
Fransa ile italya arasmda mevcud ihti
laflarm halline r;ah§acagtm.» 

Nafia Miiste§arh~na vekale· 
ten Naki Kosten tayin edildi 

Ankara, 2 (Hususi) - Nafia miiste~ar
h~ma Devlet Demiryollan Ticaret Hast
lat Reisi Naki Kosten vekaleten tayin 
edilmi~tir. 

ltalya, Yugoslavya ile yeni 
bir anla§ma yap1yor 

Londra, 2 (Hususi) - Deyli Telgraf 
gazetesine gore, !talyan Hariciye Nazl· 
n Kant Ciano aym on dokuzunda Bel
gradda bulunacaktlr. Naz1nn §erefine 
tertib edilecek av partisi, Yugoslav- Ma
car hududundan birkac; mil uzakhkta 
Deli'de olacaktlr. Yugoslav Ba~vekili 

Stoyadinovi($ ile Kont Ciano arasmda 
imzalanacak yeni anla§ma 1ki memle
ket miinasebetlerini daha yakm ve da
ha samimi bir hale getirecektir. 

Dilenci bir General hapse 
mahkum oldu 

Var§ova, 2 (a.a.) - Lodz mahkemesi, 
eski Rus generallerinden iwan Englit a
dmdaki adam1, dilenciligi meslek ittihaz 
etmi§ oldugundan dolay1 di:irt ay agJ.r 
hizmetlere mahkum etmi§tir. Englit, 
Litvanyamn Kurlandlya eyaleti asilza
delerinden olup vaktile Petresburgdaki 
<;ar sarayma stk stk giderdi. Kendisi 
di:irt lisan bilmektedir. Bol§evik ihtila
linden sonra <;ekoslovakyaya muhaceret 
etmi§ olan mumaileyh, Rus muhacirleri
ne yard1m yap1lm1yan bu~leketi ter
ketmek mecburiyetinde kalrru§fu. 

tarafta, iki kath viran bir ko§k varmt§, 
01aya gidiyormU§. 

Halirn bilmiyormu§ gibi sordu: 
Bah($enin ic;inde rni? 
Ko§k mii? Bah~enin ic;inde. 
Birile mi bulu§uyor orada? 
AKtya da bu §iiphe gelmi§. Bir 

iki defa kollamJ§. Hayu. Y almz girip 
<;Jklyormu§. 

- Hep gii.ne§ dogma dan evvel mi? 
- Hep. Bu bir§ey degil. Carib bir 

huyu daha var bu kadmm. Bir§ey kesi· 
lirken ba§mda durmak. 

- Bir §ey kesilirken ne de~ek? 
- Mesela yahda tavuk, hindi, koyun 

kesilirken ... illaki ba§mda durmak ister· 
mi§. 

- Sebeh? 
- Sebebini Salime sor. Guya kan 

gormekten ho§lamyormu§. 

- Sen ne dersin? 
~erif Halime bir sigara ikram ede

rek ve §arab bardagmt doldurarak ce
vab verdi: 

ani... anlarsm i§te... Erkek di.i§kiinii 
kadm ... Mahrumiyetler de iiste b;n

biraz sapJtmt§. Fa kat c;ok degil. He· 
kendimize gore bir meselede en a

gt onun kadar deliyiz. Fa kat i§ hayah 

- Ba§ka ne olur, azizirn? Babasmi 
da, iki kocasm1 da, beslemesini de bu ka
dm oldiirmedi ya... Salirne sorarsan bu 
ihtimali bile kabul edecek. Nekadar ro· 

mantik kafalanm1z var yahu 1.. T abiati 
hi!f tamm1yoruz. Hala eski §ark. Bak se~ 
de tesadiif mii diye soruyorsun. Haydt 

sen §airsin, mazursun. hin giiciin hayal. .. 
F akat Salim asker, 0 bile hayale kapih-

- Kendi hesabma m1 soruyorsun bu-

- T1pk1 boyle. Ben de i:iyle yiiriisem 
takib ettigimi anhyacak. Adtmlanmt stk· 
la§tJrdtm, ondan epey uzakla§tlm. Sonra 
geriye dondiim. 0 havagazi fenerine dog
ru geliyordu. Hesabh adtmlarla kar§tsma 
!flktlm ve tam I§Igtn altmda yanmdan 
gec;tim. Ostiinde yakast kapah, siyah, u
zun bir manto vardt. Ba§tnda siyah bir 
tiil, ka~larma kadar iniyordu. Viicu~iinii 

Bunlann bir a§<;lSI var. Ak§amlan kah
vede oturur. Bize de sabahlan kuyudan 
su ($ekmege gelir bir adam vardtr. Ona 
anlatml§ a§<;t. Sabahleyin giine§ dogma
dan evvel hamm bahc;eye <;Jkty'or, arka 

- Ben bir§ey demem azizim. Bun· 
lar hep isteri alametleri. Bir kere insan 
ztvanadan c;tkmasm. Geri taraft hep bu
na bagh §eyler. Koca lstanbul bu. 1($irr 

nu? dedi. de neler var. CArkaSt var) 
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felaketzedeleri IFII a o lk ~ lYI ~ lYln lYl I~ ITTT 

Adana 
vaziyeti 

K1zday ~ubesi 
izah ediyor 

Adana Hilaliahmer cemiyeti riyase -
tinden §U mektubu aldrk: 

20/12/936 tarihli gazetenizin altmc1 
sahifesinde (Adana seylabmda evsiz ka
lanlarm vaziyeti) serlevhasr altmda A
dana mahre~li bir yaZI dercedilmi§tir. 
Keyfiyetin §U suretle tavzihine ltizum 
gordtik: 
1- Adana seyHibmda binlerce ev YI· 

lolmami§tlr. Kami§tan, kerpi~ten ve 
kargir ve ~ab olmak Uzere (669) ev 
yrklirru§ veya zarar gormii§tiir. · 

Belediyenin nazar1 dikkatine 
Samatyada oturan okuyuculanmwdan 

Ahmed imza.sile aldlgimlZ bir mektubda 
denlllyor k1: 

<Samatyada Biiyiikkulell .soka~mdak1 
tramvay caddeslne yakm olan meydanda 
l(ok zamandanberl Ylkllan bir evln yangm 
duvan vardrr. Bu duvar giin ger;tlk!(e bir
dta!( yerlnden !(atliyarak oldukr;a miihim 
blr tehllke arzetmekted!r. 

Butiin maha!le !(ocuklan duvar yakmm
da oynamakta ve hatta gellp ger;enleri de 
mutlak surette tehl!keden azade klima • 
maktadir. 

Bunun izalesi ir;!n alakadar makamata 
~ok defa miiracaat ed!lmi.§se de maalesef 
bu hakh ve hayati ~ikayetim!z hir;b!r ne
t!C€ye miincer olamadi. 

Bu g!bi §ikayetlere daima tercu1nan olan 
saYln gazeteniz!n tavassutunu diler!z.,. 

~ I I I• 
I •I I 
I 1•1 I I 

6 I I 1•1 1•1 
I• I I I .--, I 1•1 I I 

_j I •I 
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Soldan sa~a: 

I I l•j 
IL 

I• u • I T 
I 1•1 
• I 

1•1 
I I• 

2 - Toplanan ianeden 3.cil yardtm - - ----
bakiyesi ev yapmak i~in aynlml§ degil- Borsa kotuna ahnan tahvilter 
dir. Acil yard1m tedbirlerine ve fela • Borsa ve Osmanll Banka.s1 Komiserl!gin

1 - Degi§en ylllar (cem!). 2 - Avrupa
da blr dag silsilesi, me~hur Rtisbem pebl!
vanm babas1. 3 - Adam, kakllanm arka· 
da:;;1. 4 - Midesi bO§. Qingenelerin 90k 1 
kullandlklari bir kellme. 5 - Bir devlet!n 
para.s1, bir yemili!n ham1. 6 - Chatau -
briand'm me:;;hur bir eser!, birdenb!re. 7-
Mektub, uc;:ucu bir madde. 8 - Rak1ya ko
nan bir madcle, alfabede blr harfin oku
nU§u. 9 - Japon hiikiimdan, giizel san'at. 
JO - Donmu:;; yagmur, koza'nm kafesi. 
.11 - Bir cins sandal, lakrrdi, manevi !e

ketzedelerin ia§e ve iskan i§lerine (6946) den: 
lira sarfedilm~ ve (28,000) liray1 da Gayrimiibadll t,lerlnin ta.sfiyesi hakkm
yrkllan evlerin yeniden yaprlmas1 veya dakl 3523 sayl11 kanun muclb!nce ~:lkan
tamiri i~in fen heyetince tesbit edilen. Ian % 5 falzl!, dort sene vadell, 1938 se~-

si hazine tahvlllerl Maliye Vekal~tinln 30/ 
nisbetler tizerinden muhtacr muavenet 12/1938 tarihll emirnamesl iizerine 30/12/ 

ke. 

olan felaketzedelere tevzi edilmi§tir. 1938 tarlhlnden itibaren Borsa kotuna it-
Yukandan a§ag1ya: 
1 - Tutulan. 2 - Olduk!(a, zamamn ki

srmlarmdan, bir edat. 3 - Ters !(evirln 
ne:;;'ell olur, par9a koymak. 4 - Yokllljun 
tersi, niifuz etme. 5 - Nota, bir 1~1 yap
makllk, yayla atllan. 6 - iniltill feryad, 
A.syada bir neh!r. 7 - Kudret, bacagm 
ios1mlarmdan. 8 - Qa,nakkale civarmda 
bir yer, eski Yunan filozoflarmdan. 9 -
Erkek dad1lar. arkada§. 10 - Kalburdan 

3- Thvzi edilen bu para ile hel'kes e- hal edllm!~tlr. 
vini tam.i.r veya yeniden yaparak yer • 
1~~ ve yardun i§i de senesi ic;inde ta
mamen flomal edilttni§tir. 

4 - Fazil.a kalan (32,000) liran1.n tek
rar felaketzedelere tevzi veya bu para 
ile kii~iik sthhi evler yaparak kam.t~tan 
ve kerpi~ten yap11Im~ evlerde gayri -
S1hhl §erait i<;inde ya§ryan 'bir k1s1m 
yurdda~I ~ok mtisaid §artlarla Slhhi ev-

-···-Miitekaidini Askeriye Cemi
yeti komiir ve erzak da~byor 

Umum Miitekaldlnt Askerlye cemiyeti 
ba:;;kanllgmdan: 

Oemiyetimizde mukayyed askerl miite -
ka!d ve eytamr eramilden muhtac olanlara 
komtir ve erzak tevzil mukarrerd!r. 

MUlhtac arka.da$ ve ailelerln iklnclkanu-

ge!(iroen, haydud, erzak <>dasr. 
l!:vvelki bulmacanm halledUmi11 Gekli 

fl 1 R ~ 10 11 

I ere sahib kllmak ~lannl di.i§Unen yar- kadar sabahm dokuzundan on U~:iine ka- 1 JHR> IR A T I E I P E NT• K 
nun altmc1 gti.niinden on alt1nc1 gimiine I 

dun komisyonu ve Krzday merkezi i· dar erzak kaplarile umumi merkezimize 1 1 1 c:: 11 1 • 
kinci fikri ka'Dul etmi§ ve bu te§ebbu - miiracaatleri rica olunur. 2 A T E "~ V A R S A 
se on sene miiddetle ve senevi be§ bin ••••- 8 RIUIH •IKIIITIAIB E T 
lira vermek suretile Seyhan Vilayeti Belediyeler Bankasmm bir 4 t IRI 1 IN •l<;IAITIAIN A 
Hususi idaresile Adana Belediyesi de tavzihi 6 CIAINIAINI•IT •IK • N 
i§tirak ederek cemiyetle mii§terek bir 1 1 1 1 1 1 1 1 
birlik tesisine karar vermi§tir. Belediyeler Bankasmdan ~u mektubu al- 6 · E N • K A T E R I N A 
5- Yapuacak mahallenin ismi Fe· drk: 1 LUGI• K AIRlOISIE Rlf • 

laketzedeler maJballesi degildir. (Kml- cBankamizca m~terek tiplerde t~ krr- 8 I I Z A H AI T I• V E C A 
ma ve beton ka.rl§tu:ma maklneleri yaptl- 11 

ay mahallesidir.) rllml§ olduguna dalr bir yazi goriilmii~tiir. GilD I E v n •I 0 I R I A I L • D 
6 - Seyhan Vilayeti Hususi fdaresile BankamlZ bOyle blr maklne yapt1rm!§ 

Adana Belediyesinin cemiyetimizle bir- o!madig1 gibl bu yolda bir tasavvur veya toll E I K I f L II ~J•I N IE M A ' 
lik tesis edebilmeleri ve tamamlanmas1 te~ebbtiste de bulunmaml§ oldugundan tl \ N I f S A Nl•l K t 1 R ll_l~ 
on seneJik bir programa bagh olan bu ~ke~y~fi~y::et::i::n~t~as~hi~h_:v~e~ta~vzi~h~ini~r~lc~a:_:e~de~r~!z::·,.~--=======~====~=::_ 
te~ebbiise i§tirak edebilmeleri i~in ev- Si.imer Bank " 
velemirde bu~elerine tahsisat koyma- 8. I .k p k . 1. d k 
lan ve butc;elerin de vilayet umumt Ir e§I amu Ip tgi Ve 0 uma 
meclisi ve 'belediye meclisinden gec;erek 

salahiyettar makamatc;a tasdik edilmi~ F abrikalarl Miiessesesinden: 
olmas1 mecburi bulundugundan bu ka-

nuni meraffim ancak 938 senesi haziran Pamuk 1•pll•gw1• Sallfl •. 
nihayetinde ikmal edilmi§tir. 

7 - Tesis edilecek birligin de Dahi - Kayser! Bez Fabrlkasl mall 
live Vekaleti yiiksek makammca tas • 
dik edilmesi KlZllay Umumf merkezin
ce §art kondugu ic;i:n hazrrlamp Vek:B. -
letin tasvibine arzedilen birlik nizam -
nam;si bilatasdik ilade edilmi§ ve te -
sebbiisiin ~ok yerinde ve muvaf1k oldu
i!u kabul edilmekle beraber esas gayesi 
hususi idarelerle belediyelerin mec · 
bud veya ihtiyari vezaifi meyanmda ol
madtl!mdan bu maksad i~in birlik tesi· 
sine kanunt imkan bulunmadtgi 9/12/ 
936 tarihli ve mahalli idareler umum 
mi.idi.irlii~iini.in 1293/2-3-2 say1h yaztsile 
Sevhan Vilayetine bildirilmi§tir. 

6 - Bu haYJ.rh te§eb'biisiin her halde 
kuvveden file ~rkanlmast i~in Hususi 
idare ve Adana Belediyesinin de yerin
de olan yardtmile mahallenin KlZllay 
cemiyeti tarafmdan yaptlmast i~in yeni 
tesebbiise giri~ilmi~tir. 

Nazilli Basma Fabrikas1 mall 
Eregli Bez FabrikasJ mall 
10 balyaltk sipari~ler i~ln 
15 
25 II 

II 

'l 

II 

II 

1:l No Paketi 

16 " 
24 " 

24 " 

" 

" 
" 
" 
n 

" 
" 

415 kurut 
480 
580 

580 

575 

570 

565 

" 
II 

., 

" 
" .. 

50 " " " " " 560 " 
Fiatlarla rabrikada teslim ,artile sablmaktadJr. lplik mUstehlik· 
Jerinin yukarda yaZib tabrikalara gonderecekleri bedeUeri mu• 
kabilinde ihtiya~lan nisbet nde iplik sipari'i verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelit maksadlara yarayabiJecek pamuk 
ipligi miistehhklerinin de iht.yacJanm gene aym ~artlarla yaln1z 

Eregli tabrikasiDa sipari§ edebilecekler1 ilan olunur. 

9 - Bu izahattan da anla§rlacagr veq- • 
hile seylabdan a~1kta kahm~ veya ylkl- lzmir Belediyesinden: 
Jan evi yaptmlmami§ hic;bir aile yok • 
tur ve yardtm zamamnda biiyiik bir Basmahane civarmda 9 eylOJ meydamnda cephe alan 33, 36 say1h adalar 
dikkatle yap1lm1~ ve KIZ1lay namma iizerinde in§a edilmekte olan Belediye garaj santral binasmm miitemmima
bankada mevcud (26.000) liraya ilave- tmd.an olarak mevcud projesine ve icar §artnamesine merbut listedeki tari-
ten vilayet ve belediyenin on sene de- fatl vec;hile yeniden yaptmlacak binalar 10 sene muddetle icara verilecektir. 
vam edecek be~er bin liradan (50.000) Ve 20/12/938 tarihinden itibaren 15 giin mtiddetle ve kapah zarfla arttlr-
lirahk muavenetlerile sthhi bir mahal- m1ya c;Ikarlimi§tlr. Tak1m halinde icar edilecek bu binalarm 10 senelik ica-
le tesis te~ebbiisii uzerinde cah§Ilmak - rmm muhammen bedeli elli bin lira olup bu para pe~inen ahnacaktrr. 
tadir. Arsa ahnmt§, muhtelif ev plan • Muzayedeye i§tirak ic;in muvakkat teminat miktan 3750 liradrr. 
Ian haZirlanmi§ ve Adana ~ehir plB.mm Yaptmlacak binalarm projelerini gormek istiyenler Belediye Ba§mil-

f d hendisligine, icar §artnamesini gormek istiyenler de Belediye Ba§katibli • 
yaoan profesor Yansen tara m an mu- gine mtiracaat ederler. Ta§radan istiyenler proje ve icar ~artnamesinin 250 
vaf1k goriilmiis oldugundan Krztiay kurtl§ bed.elini ve pasta iicretini gondermelidirler. Kapah zarfla ihalesi 6 
merkezince bu te$ebbiis kabul buvurul- kanunusani 939 cuma gtinti saat 16 da Belediye Enciimeninde yap1lacaktlr. 
duau takdirde derhal ino::aata 'IYaslana - !§tirak edecekler 2490 sayrh kanunun tarifi dairesinde haz1rlanmi§ teklif 
rak, ve bu haYJ.rh i§ (85,000) lirahk mii· mektublanm ihale tarihi olan 6/1/939 cuma giinii azami saat 15 e kadar 
tedavil bir sermaye ile on sene devam Enciimen Reisligine verilmelidir. ( 9319) 

edPcektir. ilk insaat ikmal edilerek ma- -=JIIiiiiliiiiliiiilljtJi~~~~~;;B;id.;ttic;;;.~th;;;;;~~t;liliiii~iiiliillli• 
h:11lf' tesis eclildikten sonra faizsiz ve on r Met;hur t' BCI Bekir ticarethanesinde 
~PnPlik taksitle nizamnamesinde tasrih FEVKALADE LEZi;l 
prlilP<'Pk serait dahilinde taliblerine ve- M £ y V A L J N U G A 
rilPcektir. 

Kevfiyetin bu suretle tavzihan muh- fiab 120 
tm·em 1=1azetenizle yazrlmastm rica ve kuru,. 

Riyaziye kursu 
Be§ikt~ Halkevinde lise talebesine mah

.,,s olmak iizere (m~kiil!ere ve sorulara 
revab) mahiyetlnde yen! bir riyaziye kursu 
~ ~t!mJstrr. i:steklilerln kaYJ<l lr;in hergiin 
P1Jkevi k!are memurluguna miiracaatler1 
' ·. ~.tmdir. 

HALK OPERETi 
Bu alcjam RAHMET E
FENDi. Pek yakmda bti
viik om•ret fjt; VTT .DIZ 

Ali Muhiddin HaCI Bekir 
Merkezi: Bah<;ekap1, §Ubeleri: Beyoglu, Karakoy, Kadakoy. 

•• 
Universite Rektorliigiinden : 

Di§ Tababeti mektebin& iki asistanhk ve 40 lira ticretli bir daktiloluk 
a~rktir. « Daktilolugu istiyenlerin fransrzca, ingilizce, almanca lisanlarmdan 
birine vakrf ve terciimeye mektedir olmasr §arthr. ,. Taliblerin Trb Fakiil
tesi Dekanhgma miiracaatleri. ( 3 ) 
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- Olabilir amma, 1 

·tmu itiraf etti. Bu mesele· 
l 

1 - Diirtist, vazife sever olmak disiplinli ve programh ~ah§mak ve ~a
h§tlrmasrm bilmek. 

2 - Miiessesat1 maliye ve ticarethanelerde ~ah§mi§ olmak. 
3 - Ticaret Mektebi mezunu olmasr, fransrzca veya almancadan biri-

sini bilmesi §ayam tercihtir. 
4 - Slhhati yerinde ya§l azami 35 olacaktlr. 
5 - Ankara veya !stanbulda vazife verilecektir. 
6 - Maa§ gosterecegi kabiliyete gore tatmin edici bir §ekilde veri· 

lecektir. 
15/1/1939 tarihine kadar istanbulda Galatada V 
Ian yazrhanesine miiracaat edilmesi. 

S ikincikanun 1939 

IN~AAT MOTEAHHiDLERiNE: 

BETON KARI~TIRMA 
,.... .. ,._............a ......... ._. ........... 

MakinalarJmJz Gelmi§tir. 
Amerika sistemi Tamburlu, Zmcirli, Mazut ve Benzinle i§ler, her takatte 

BETON KARI~TIRMA MAKiNALARIMIZ, emrinize amadedir. 

Makinalar: 
Ticaret Tiirk Anonim 

~irketinin D ordiincii Vaktf 
Hant albndaki 

ME~HERiNDE - Gori.ilebilir. 
OHo Kaiser K. G. a/R 

eski (Gaube Gockel u. Co.) 

fabrlkalar•n•n umum 
TUrklye veklll : 

Tlearet 
cc T i 
Tiirk 

T A $ •• 
Anonlm ~lrketi 

Istanbul • Bah~ekap1, T a~ Han 1 inci kat, T elefon : 23247 - 23271 

Bulana mi.ikifat 
DUn saat on iki- iki aras1 Fatihle Sul

tanahmed. arasmdak.i mesafede beyaz 
bir mendil i~erisinde ev alim saturuna 
aid evrakla iki niifus kagrd1 dii§iiriil
mii§ttir. Bulanm Fatihte Haydar mahal
lesi Arablar sokagr 15 numarada Hani
feye getirdigi takdirde memnun ed·ile
cektir. 

~OlANT 

Duman 
Turgenef - H. Rifat 

tklimler gibi, tlk A§k gibi 
Duman da 3 Uncil defa ba
sJ.ldt. Bu ragbete bizde hi~· 
bir terciime mazbar olmadi. 

75 kuru~. , 
Bahfb " Batmu1UU11rt: Yunw Nadi 

umuml nt~t111att fdare eden Ya21 Iller! 

lllil4flrfh Hi.met Miinil Ol11en 

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 i~in muhtelif eb'adda yiiz aded tenkiyeli aga~ direk 

a~rk eksiltmiye ~1kanlmr1itir. 
2 - Muhammen bedeli 995 dokuz yiiz doksan b~§ liradrr. 
Muvakkat teminat 74,62 yetmi§ dart lira altmi§ iki kuru§ olup eksilt

mesi 18 kanunusani 1939 ~ars.amba giinii saat 10 da !zmirde Telefon Mii· 
diirliigu binasmd.aki Satmalma Komisyonunda yaptlacaktrr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ka· 
nun1 vesaiklP mezk11r giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - ~artnameler hergtin izmir Telefon Miidtirltigu ile tstanbul Telefon 
Miidiirliigti Levaz1m Amirliginde goriilebili.r. ( 8628) 

Malatya Bez ve iplik Fabrikas1 T. A.~· inden: 
Malatya Fabrikamtz Montajmda ~ah~mak iizere 

Demirci, Borucu ve Tesviyeci Ustalanna 
ihtiyacrrmz vard1r. Talib olanlarm Ankara Atatiirk Bulvan Abdurrah
man Naci apartlmanmda Malatya Bez ve ipllk Fabrikas1 T. A. Q· ne 

mtiracaat eylemeleri. Yatacak yerleri vardtr. Posta kutusu: 2 

1 

........ i.st.a.n.bw ... B.e.te.d.iy•e•s•i•D··an .. I
1
a.n ........ l 

Ellerinde 937 damgnsmt ta!liYan ve 939 senesinde damgalanacak 
oi~Uieri bulunanlann nazan dikkatine : 

14826 saylh olc;Uler nizamnamesinin 17 inci maddesine gore ellerinde 
baskiil, kantar, terazi, litre, olc;ek, metre ve tartl gibi y1l1Ik muayeneye 
tabi cil~iiler bulunan biittin iH~U sahiblerinin Eminonii, Fatih, Beyoglu, Ka· 
d1koy Ayar Memurluklarmdan birine mtiracaatle olc;U beyannameleri ahp 
kulland.J.~lart veya kullanmaga hazrr bir halde bulundurduklan ol~iilerin 
cins. numara, marka, boy veya c;ekenini ve miktarm1 mezkUr beyanname· 
Jere siliksiz ve temiz bir surette miirekkeble yazd1ktan sonra 1/1/939 gii• 
niinden en ge~ 31/1/939 gtinu ak~amma kadar tabi bulunduklqn Ayar Me· 
murluklanna kaydettirerek miiracaat kagrd1 almalan liizumu ve mezkfir 
kag1d1 alnuyanlar hakmda kanuni takibat yap1lacag1 ehemmiyetle ilan olunur. 

«B.~ ( 9498) 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - $artname ve niimunesi mucibince satm ahnacak 25,000 kilo bel 
ipi kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 59 kuru§ hesabile 14750 lira mu
vakkat teminatl 1106.25 liradrr. 

III - Eksiltme 16/I/939 tarihine rashyan pazartesi giinti saat 15 te 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm l{omisyonunda yap1la· 
caktrr. 

IV - $artnameler paraSIZ olarak hergun sozii gec;en §Ubeden alma
bilecegi gibi niimune de goriilebilir. 

V- Mtihiirlu teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 gtivenme paras1 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflar 
eksiltme gtinti en ge~ saat 14 e kadar yukanda ad1 ge~en Komisyon Ba§kan
hgma makbuz mukabilind.e verilmesi lazrmdir. ( 9485 ) -1 - $artname ve ntimunesi mucibince satm almacag1 ilan edilen (18.000) 

kilo ba§ tipi 25/10/938 tarihinde ihale edilemediginden yeniden pa· 
zarhk usulile eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu (60) kuru§ hesabile (10,800) lira ve 
muvakkat teminatl 810 liradrr. 

3 - Eksiltme 9/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giil'\ii saat 14 te Kaba· 
ta§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm komisyonund.a yapua
caktrr. 

4 - $artnameler her gun paraslZ olarak sozti gec;;en ~ubeden almabilecegi 
gibi niimune de goriilebilir. 

5 _ tsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatte %7,5 
paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en komisyona gelmeleri 

gtivenme 
ilan olu

(9513) nur. 

Cinsi 

Baskiil ( Kollu ) 

• » 
» ( Otomatik) 

• ( insan tartan ) 

Qalter ( 2000 amperlik 
3 kutuplu) 

Amper metre (2000 

NtN¥ 

Miktar1 

1 aded 
1 » 
1 • 

1 " 

1 ,. 

tartma Mubam. % 7,5 
kabiliyeti bedeli teminat 

300 Kg. hk 100 
500 ,. 110 
300 ~ 700 

50 
960 72 

500 37,50 

Sa at 
) 
) 
) 15 
) 
) 

16 

amperlik) 3 " . 
I - idaremizin izmir fabrikas1 ic;in bir aded 300 kiloluk kollu bir aded 

500 kiloluk kollu bir aded 300 kiloluk otomotik ve bir aded insan 
tartan baskiil ile Cibali fabrikas1 i~in 2000 amperlik 3 kutuplu ~al
ter ve 2000 amperlik 3 aded amper metre §artnameleri mucibince 
ayn ayn a~Ik eksiltme USUlile satm ahnacaktJr. . .. . 

II _ Muhammen bec!.ellerile muvakkat teminatlar1 h1zalarmda gostenl-

mi§tir. i .. .. h' 1 d 1 
III _ Eksiltme 23/1/939 tarihine rashyan pazartes gunu 1za arm a yazr 1 

saatlerde Kabata§ta Levazrm ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komis· 
yonunda yaprlacaktlr. . . 

IV - Qartnameler paraSlZ olarak hergiin sozti ge~en §Ubede~ almabrhr. 
V _ Eksiltmiye i!itirak etmek istiyenlerin fiatsrz fenni. tekhf v: ~atalok

lart ihale giinunden bir hafta evveli!le ~a~ar inhrs.~r~~r Tutun Fab· 
rikalar l;lubesine vermeleri ve tekbflermm kabulunu mutazamm1n 
vesika almalan laz1mdrr. .. 

VI _ istekliler eksiltme i<;in tayin edilen gun ve saatlerde 7o 7,5 guye~~e 
paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmelen 1lan 
olunur. ( 30) 



Kocalartmtza ne gibi 
hususlarda muave ... t 

edebiliriz ? 
~er zaman siz kocalanmzm muave

netme muhtac olacak degilsiniz ya, ba
z~n da siz onlara yard1m ediniz, hiisnii 
n•yet s.ahibi bit kadm evde kocastna yaro 
dim ic;in bin bir vesile bulahilir. Onun 
~esleki faa]iyetinde birlikte ~tah~may1 
dJr tarafa buaka!Jm, c;i.inki.i bunu her ka
l In yapamaz, fakat onun temizlik tuva-

b
et i§lerinde kolay!JS~ temin hep,imizin 
oynuna borcdur. 

b Mesela, kocamzm bra~ makinelerini, 
~c;aklanm silmek ve temiz tutmak eli

mzden gelmez mi) Onun rahat rahat tt· 
ra§ olmast ho§unuza gitmez mi) Elbet· 
te gider, o halde s1ra ile kendisine her 
giin ayn bir tJra§ b1~ag1 veriniz. Bir hafta 
sonunda gene eskisinden ba,hyarak ayni 
U~ulii takib ediniz. Bu suretle c;elik dinle· 
mr ve bu yedi bJ~tak aylarca gider. 
d' ~~bah, ak§am onun ayn fJrc;alarla 
f l§JDJ ugmasmt temin ediniz. Bu auretle 
~~.alar daima kuru olarak agza girdigi 

g• 1 c;ok da dayamr. 
I ~~rrnaklan sigaradan sarariyorsa el
dertk habftada bir javelli thk au ile birkac; 
k~! 1 a anyo ediniz. Eger aa~lan dO.. 
k ulrege riiz tutmUI; ise alkollii losyonlar 
... u .~nmasmJ menediniz, yerine zeytinya· 
~~ 1 e s~lanm ugunuz, tabii bunu her 
•
1 
an yo zam.anmda yaparsm1z. Sert fm;a 

l e sac;Jaruu Slk Slk one, arkaya dogru f1r• 

• 
Karadenizde bir facia 

IBa o ve suvare elbiseleri 
[BCZ§tarata 1 lnct &aht/ede] 

]epinin hraya dii1mesine sebeb olmu1 • 
tur. 

Frrtrna nastl ba,ladt 

Kiraz rcngi jarscden mtikellef bir gece tuvaleti 

1 A§agJ Karadenizde bah karayel f1r • 
tmas1 sabahm saat sekizinde ba&lamJ,hr. 
Bu esnada Eregli koyunda Sakarya, 
Sadan, Galata, Zonguldak, Mete, 
Samsun, lkbal, Tan, Millet, A till a ve 
Yunan band1rah Nomikos, Siiper ~ilep
leri bulunuyordu. 

Siddetli fubna ba~laYJnca derhal bi.i
liin ~lepler demir keserek bazm pravers 
yani limandan ~Jktp ac;1k denize gitmek, 
baztsJ da Bababurun kenarma s1gmarak 
riizgan arkaya almak i~in demir kesmi~ 
lerdir. F akat tiddetle esen hrtmaya mu
kavemet edebilen Kalkavanogullanmn 
Naz1m, Kalkavanlarla Barzilay Benja
men kumpanyasmm Vatan ve Sosyete 
Silepin Demir ve Bakir ~ilenleri denize 
~Ilmak imkamm bulmu&lardJr. 

,Millet vapuru laciasr 
Bu s~rada, Eregli limamnm ic;inde bi.i

yUk bir karga§ahk hiikiim siirll!ege, ka
raya dU~ekten kurtulmak istiyen va • 
purlann istimdad diidiikleri ortahgJ ~m
latmaga batlamJ~tJr. Sahillere y1g1lan 
binleroe halk, bu deh§et veren manzara 
kar§Jsmda birteY yapamaz halde seyirci 
kalmitlardJr. 

Bu karga§ahk arasmda Barzilay kum· 
panyastnm Millet eilepi de demir rna -
hallinden demir kesmi~. Babahurnu do
laylsile bah karayeli arkaya almak iize· 
re hareket etmi~tir . 

Fakat tahmin olunduguna gore, rUz -
gann tiddetinden rotasmt tutturam1yan 
Millet §ilepi, Coban~e&me deresi a<;IIbn-

1 da bulunan bir Yunan §ilepinin le§i iize· 
rine dii§mii~tiir. 

Gemi par~alamyor 

• • • 
• 

EW!:LCE 

'>'ENI 8ATAN VA?URLAR 

KAl<AYA, VU~AN VAPOfUA~ 
\fJ.~U.RLARIN DEMIRtEPilt4. 
\.i:RI 'if.R I 

Facianm vuku buldugu mahal 

g~ vakte kadar bunlann ak1betlerinden 
bir haber almamaml$tlr. Y almz V a tan 
vapuru telsizle imdad istemi§tir. Bundan 
biraz sonra gene a~1k denizde alan Sos
yete Silepin Demir $ilepi, Vatamn im
dadma gittigini telsizle bildirmi1tir. 

Batan motorler 

hna yiizUnden Kir~burnile T arabya a· 
rasmda feci bir kaza olmu~tur. Futma
nm tiddetinden denize tahammiil ede • 
miyen Orner kaptan idaresindeki motor 
p~r~alanm1~. ~inde bulunan altJ ki~i de
mze dokiilmi.i~tiir. 

Denize dokiilenlerin feryadlan Uze • 
ri~e sahilden bir motor tahrik edildigi gi· 
b, T.arabya oniinde bulunan Sirketi 
Hayriyenin 66 numarah vapuru da he· 
m.en vak' a mahalline hareket etmi~tir. 
Suket vapuru kazazede mUrettebab kur· 
tarm1~hr. 

DUn g~ vakit aldlglmJz malumata 
gore, Ereglide iki motor batm•~hro Fa • 
kat bu motOrlerin bat111 hakkmda faz!a 
malUmat almamamJ§hr. DUn baz1 azhk 
gazeteleri, Kanarya $ilepinin Bogazdan 
mU~kiilatla ve bO!meleri su yaparak gir
digini yazm1$lard1r. Yaptlglmtz tahkika-
ta gore, bu haberin ash yoktur. Bir ev ~oktii 

Zongulclakta Di.in saat birde Bebekte !n~irah 50 • 

Ereglide bu vaziyet cereyan ederken ka~J?da 70 numarah ev, yaian karlarm 

.... G·u·zer·v·e· .. ·sevtmif'"O·u·ru·n·nie .... ear·eie-rr· 
1936 senesinde batan bu Yunan §i

lepi sahilden 300 metre kadar a~tiktadJr. 
Sudan I ,5 metre kadar a~aibda alan ~i
lepin batt1~h mahal 4 kula~hr. hte, bu 
tehlikeli le1in iizerine dii~n «Millet» va

Z ld kt d h b. h I tesmle ~okmii•tiir. 0,. katl1 ve ah•ab o-ongu a a a sert ava utiin 1zi e " " " 
I. It'' · ° F Ian evde, evin sahibi Ce!aAI Ahmed1'n 1mam a ust etmtGhr. 1rhna esnasmda 
burada Sad1kzade Asian kaptamn Sa • he~,!resile iki kii~i.ik ~ocugu bulunmak• 
karya, Barzilay'm Refah ve Sadikza • ta Jdl. Bu zavalhlara bir§ey olmaml$hr. 

delerin Suad §ilepleri bulunmu$tur. Balan kaytk 
Kad1n1n cazibesini arbran sa de 
siis degildir, 

meziyetlerin 
sthhat, 

de bunda 
temizlik 

biiyiik 

tenasiip ve puru, sert hava tesirlerile, kendini kur • 
taramam1~, tekne orta kismmdan delin • 
dikten sonra deniz tarafmdan dogiile dO
gUle az zamanda par~alanarak batmJ§ • 

ve 
tesiri 

mane vi 
vard1r 

Hava patlaymca si.iratli ve mukave - . Diin saat 15,15 te, $irketi Hayriye • 
metli hir vapur alan Sakarya, derhal de- m~ 65 numara]1 vapuru, Ortakoy iske· 
nize a<;Jlml$ ve havaYJ a~tk denizde kar- ~~~~~~e bagh bulunan Rumeli Gatipc;e 
§llaml$br. Suad ve Refahm vaziyetleri koyunden Sakir Bayrak~1ya aid kaylg& 
hakkmda bir malumat yokh•r. Kaplan c;~rparak bahmu~hr. KaYJk sahihi Ke • ------ ttr. 

lialaymtz. Ayaklannda fazla S!cakhk ve 
terleme hissediyorsa ona s1k stk i~ine bir 
katllt iavel •uyu lr,atllmtt ayak banyo
su haz1rlaytmz... Keza ayakiarmt ara
sua talklamasma yard1m ediniz. 

~ole sigara fc;iyorsa h.aftada bir di,Ie
rlni kubonla yJkamasmJ tavsiye ediniz. 
Cehresinin cildi ince ve nazikse hra§lar
dan sonra yUziine kolonya suyu degil, 
saf bir krem si.irmesini soyleyiniz I 
••••••••••• •••••••• •• Ill •••••••••••••••••••••••••••• Ill ••••• 

Kiitiibhane 

l<itablart muntazam 
temiz saklamab 

ve 

Okuma, yazma ile az t;ok alakasi o· 
Ian evlerde kii~iik veya biiyiik bir ki.itiib· 
hane bulunur. Biiyiikler, ayn bir yaz1 o
dast varsa oradaki duvarlan si.isler. Kii
c;iikler ise kabul odalarmda etajer, do
lien etajerler, yahud divanlatiD yanlarm
da veya arkasmda vi.icude getirilen terti
bat §eklinde olur. Son §Ckil haliha7.trda 
Pek tnodadJr. 

Her ne tarzda olursa olsun kitablara 
tnahfaza te§kil edecek yerlerin rutubet 

Gi.izel ve sevimli gorlinmekte giyinit 
tarzmm, makiyajm, kuvafiiriin, bilhassa 
mtitenasib bir c,;ehre ile mi.itenasib bir vii· 
cudiin rniihim roliinU inkar edecek degi -
liz. Fakat biliyorsunuz ki ~u strada si.is
lenme hususunda biitiin di.inya derin bir 
!adelige dogru gidiyor. YUze vurulan 
eski kat kat boyalardan, ozenti ~eklinde
ki riikii~ ba§ tuvaletlerinden, biitUn serve
tini i.isti.inde ta§IYOTmU§ gibi binbir ~e§id 
kuma§tan, dantelden yap1lan gece elbise
lerinden eser kalmad1. Herkes basit de ol
sa kendisine yakl§an ne ise onu anyor. 
Bu temayi.il, insaniyet, bilhassa kadmhk 
it;in iftihar edilecek bir salaha dogru yii
riirnek demektir. Ciinkii lcii<;i.ik bir klSlm 
miistesna, ekseri diinya kadmlan giizel 
ve sevimli gori.inmenin sUslii bir bebek 
tekline girmekten ibaret olmadigmJ arhk 
anlam11 gori.ini.iyorlar. Evet, c;ok iyi gi· 
yinmi§, alma a!, moruna mar boyalar sii
riinmii~. t;ok giizel bir kadm tasavvur e
din, eger bu Havva k1z1 hareketlerile, 
s<:izlerile icab ettigi kadar nazik ve sevimli 
goriinemiyorsa bulundugu muhitte hiirmet 
ve takdir degil, bilakis lakaydl ve nefret 
uyandmr. 

Onun ic;in evvela, yiiz, agtz, kol, ba· 
cak hareketlerimizi kontrol edelim. Bun
larda eger frenklerin «grace» dedikleri 
zarifane §ekillerden eser yoksa, biz sevim
li bir kadm olamayiz. 0 halde yiiriime· 
den ba§hyahm, c;ok h1zh veya c;ok agtr 
ve tenbelce yiiriimek kadma yaki§maz, 
tabiilikten aynlmamah ve itidali elden hl
rakmamah, viicudiiniizde s1hhatli bir 
elastikiyet mevcud oldugunu gostenneli
dir. Vaziyetlerinizde sahte tav~rlar alma-

g()re bir liste yapmah, ariyet olarak ba§
kalarma verdiklerinizin yanma da kay1d 
di.i§melisiniz. 

Kitahlarm tozlanmasma, kirlenmesi
ne mani olmak i<;in ya kapakh ki.itUb
haneler kullanmah, yahud da onlerine 

• sellofan veya kutondan perdeler koyma
~ek~IYen, kurd yapm1yan aga<;lardan ~- ltdu. S1k s1k tozlanm almah, flaftada 
tnah tercih olunmah, gozlerin 2 santi- bir a~1p havalandJrmahd1r. Eger kitabo 
tnetre kalmhgmda bulunmasma ve bir }arm rutubetten mUteessir olduklanni gi:i
tnetre Yirmi be§ santimetreden uzun ol· riirseniz bir tabak i<;erisinde Kloriir do 
~arnasma dikkat etmelidir. Aksi tak· sodyum koyup rutubeti c;ekmesini temin 

lrde kamburla~Iro Cozleri sabit olarak etmelidir. Elinize kullamlml~ kitablar 
tnlhlamaktansa tak1hr ve ~ttkanhr pi.rinc; gec;tigi takdirde bu.nlan i~ine hususl terti
~::; demir ~ertibata raptetmek daha batla formal ,n_tahiulii ye~le~t!re~.eginiz 

g udur. K!tablardan daha fazla evin bir sandtk ic;ensme b1rak1p y1rm1 dart sa-
erkekl · · 'f d · en 1stJ a e etmekle beraber onlar1 at odada tutmahd1r. 

ga kat'iyyen kalki§mayJmz. Muhakkak 
giiliinuc olursunuz. 

Harici giizelliginiz nekadar parlak o
lursa olsun, i~inizde yani ruhunuzda bir 
~e§e ve §etaret kaynag1 yoksa, her mec
hste surahmzt aslp otumia'ktan a rca. bir 
§ey yapmryorsamz o gi.izellik neya yarar;» 
~uhunuzdaki ne§C ve §etarete gozlerini -
zm, dudaklanmzm, sesinizin ve yiiziinii
ziin biitiin c;izgilerinin de i§tirak etmesi la
zrmdJr. Bir derdiniz d~ olsa onu mi.imki.in ---

mertebe saklamaga ~ah§arak tath tath 
g~]Up Ak~nu§mamz lazJmdJr. Eger kendi
mze habm olam1yacaksamz o mi.iddet 
i~in evinizden ~1kmamamz laz1mdu. 

Ne§eli alan, tath konu§an ve etrafma 
nikbinlik yayan kadm giizel oldugu ka -
d~r gene de goriiniir. Hatta ya§J ilerile • 
mJ§ olsa da... Fa kat ne§eliyim, diye baz1 
tedbirleri ihmal etmege de gelmez. Me
sela kanh gozlerde ne§enin k1ymeti yok
tur. Onlan ~ayla ve saire ile banyo ede
rek parlakla~tJnnah, gozkapakl~m §i§ §i§ 
durmasma meydan vermemelidir. Keza 
temiz olm1yan di§ler, di§ etleri ve munta
zam sade boyanmamJ§ dudaklar da kar~J
mzda keza iyi hisler b~rakmaz. Ci.inkU bu 
uzuvlanmz, sozlerinizin, gUlmelerinizin 
r;erc;evesidir. Onlara son derece dikkat 
ctmek gerektir. 

Bu esnada gemiyi terketmekten ba$ka 
care bulamJyan miirettebattan pek az1 
filikalara athyarak ve bir ktsml da gemi
nin ah~ab klSimlanna sanlarak kendile
rini denize atm1,1ardtr. Lakin bu sert ha
vada yii1,Jllege ve ac;1lmaga imkan bula
maml~lardrr. 

Kat; ki,i boguldu 
Diin nrtma dolaYISile $ehrimizle Ereg

li ve Zonguldak arasmda telefon ve tel
graf muhaberah durmu~tu. F akat bir a
rahk Ere&liden Zonguldak vasttasile alt
nan bir telefon haberine gore, Millet va
purundan denize athyanlarm arasmdan 
ancak iki ki§i kurlulabilmi§tir. T ayfanm 
bir kisrnt dJ§anya <;tkmak imkamm dahi 
bulamaml~tlr. Su vaziyete gore Millet 
vapurundan bogularak ~hid olan deniz
cilerimizin yekunu 20 ki§i olmak lazJm
d!r. 

Bu facianm kurbam Mille~ vapuru 
Barzilay - Beniamen kumpanyasmm rna· 
hd1r. 1800 tonluk bir §ileptir. Siivarisi 
Giridli Besim kaptand1r. Mi.irettebatt 22 
ki~iden ibarettir. 1888 senesinde in$a ~
lunan vapur, oldukc;a eski, fakat mukave
metli bir gemi idi. 

Karaya cliiJen tJapurlar 
Millet vapuru bu faciaya ugrarken 

Ereg]i koyunda bir<;ok vapurlar da ka· 
raya dii&mekten kendilerini kurtarama • 
mi~lard1r. Mukadder abbet, bu vapur
lan da !hirer hirer bulmu~. hepsi de ka
raya dii~mU$tiir. 

Alaph istikametindeki Sankumlugn 
Samsun ve Mete ~ilepleri, biraz daha a· 
~ag1da kay1k iskelesine yakm bir yerde 
Sadan, Galata, Zonguldak, ikbal $ilep
leri, Cobanc;c~me agzmda Tan ,ilepi, 
biraz otede Atilla &ilepi ve Yunan ban
dirah Siiper ve Narnikos §ilepleri karaya 
dii~mi.i$lerdir. 

V :zpurlarrn evsalt 
Karaya dii&en bu vapurlardan Gala

ta ~ilepi 1800, Zongu]dJlk ~ilepi 1400 
tonluktur. Her ikisi de K1rzadelere aid
dir. Vaziyetlerinin c;ok tehlikeli oldugu 
gelen haberlerden anla~J]maktadJr. 

Mete vapuru, 5500 tonluktur; Kal • 
kavanlarmd1r. Sankumda karaya oturan 
vapurun vaziyeti • eger hava mi.isaid gi
derse tehlikeli degildir. 

Samsun vapuru, A!dJkac;hogullarmm
dJr ve 1700 tonluktur. ikbal &ilepi 5300 
tonluktur. Barzilay - Benjamen kumpan· 
yasmmd1r. Sadan $ilepi Sad1kzadelere 
aiddir. 3300 tonluktur. 

ve Atilla ~ileplerinin aktbet1' hakk1nda da nml t f d · d e ay as1 emze ii~mU~lerse de kur• 
umuml bir ~iiphe vard1r. tanlmi~lardJr. 

Ege 1ahillerinde de bir motor ~ Adliyede 
par~alandt Havanm evvelki gece birdenbire kar~ 

lzmir 2 (Hususl muhabirimizden) - lamu1, diin Adliye dairesindeki dava .. 
Ala~ah sahillerinde karaya oturan Hii- lara da tesir etmi§tir. Muhtelif clava ala· 
dayaemanet motorU kurtanlamamr$ ve k?darlan, davacJ, dava edilen veya $A• 

pa~alanmrttlr. Motorde bulunan dokuz hJd, mahkemelere gripten rahatmlan • 
bin teneke gaz ve henzinden 3500 tene- drklanna dair musaddak raporlar gon • 
kesi kurtanlabilmi~tir. dermi§lerdir. Baz1larmm da uzak~a yer• 

.$ehrimizcle Jerde oturmalan dolayrsile, kar bastmn-
fstanbulu evvelki ak§am saat 19 dan c~, m~hakemelere zamamnda yeti$Cme

itibaren, umulmadrk zamanda bastlran d1klen, yahud biisbi.itUn gelemedikleri 
~ar, biiti.in gece yagml$ ve diin saoah, anla~Jlmr~trro Muhakemelerden bir krs .. 
Istanhullular, §ehri bembeyaz bir ortU mmm devam1, mf bu gibi sebeblerle ba§· 
altmda bulrnu§lardtr. Kann yagmasm • ka giinlere bJrablmi$hr. 
dan sonra soguk nispeten azalrw§trr. Kar makinesi laaliyette 

Diin, giindiiz kar yagmamJttu. Gece· 
den yagan karlar yer yer erimi~tir. Dev- Belediyenin kar makinesi diin faali • 
let Meteoroloji istasyonu, Deniz Tica • yete ge~erek Mecidiye koyiindeki kar • 
ret miidi.irliigiine Karadeniz ve Egede lan temizlemi§tir. Makine be~ santimden 
§imalden, Akdenizde garbdan futma o- t:zi.~ J~!akn temizledigi ve Mecidiye 
lacaihm bildirmi$, bu haber, bi.iti.in li • oyun e 1 ar tabakas1 be$ santimden 
manlara, seferdeki gemilere teblig edil- yukarJ oldugu i~in bu mmtakada <;ah$ .. 
mi§tir. tmlml$hr. Y a~an karlarm kaldmlarak 

Telelon hatlarzncla bozukluk s~kaklann temJZlenmesi maksadile temiz· 
A d I d k. f I k d I IJk amele. si kadrosu da diin tezyJ'd edJ'Ie· na o u a 1 az a ar o ay1sile Sa- k f 

.pancadan otede bulunan telefon hatlan re aalryete ge~irilmi$tir. 
umumiyetle bozulmu$tur. 1zmir ve Bur- Bur•ada 
sa ile rnuhaberat inlotaa ugrami$br. Se- Bursa 2 (Hususi muhabirimizden) 
hir ic;indeki kablolarda bir anza alma - Diin gecedenberi hr f1rtmas1 deva d'. 
ma~l~ beraber Biiyiikdere T elc!fon mer- yor. $iddetli bir k1~ hi.iki.im siinne~e~i;, 
kezmm hatlan bozulmu§, §ehir i~inde de Baz1 kazalarla miinakale kesilmi~tir. T e· 
bazt hatlar kopmu§tur. lefon tellerinde hasarat vard1r. ,Sehirde 
• Telgral hatlart ka~ ~0 santimdir. Ankara postas1 elme· 

Kar ve hrtma yi.izUnden biitiin Ana- mtthr. g 
dolu ve T rakyada mevcud telgraf hat-/ tir. 
Ian da bozulmu$tur. Hatlarda bu dere-
c~. ~mumi. b!r bozukluk senelerdenberi Riitenyada se~im feshedildi 
gorulmem1~br. lstanbul, dUn, yalmz lz • Ungvar 2 (a a) - Vol · h''k• · k d 1 ' · · osm u urne-
mJte a ar o an merkezlerle muhabere tinin Karpatlaraltr Riitenyasm c; k 
edebilmi§, hmitten itibaren diger Ana· lovak devletinin ~er~evesi i~i~~e ~a~r: 
dolu merkezleri ~e T rakya $ehirlerile n:asl lehinde .~ir nevi plebisit mahiye· 
telgraf muhaberesme imkan kalmam11 • tmde olmak uzere yakmda yap1Imast 
hr. m~karre: olan Diyet intihabatrm feshet-

Hava vaziyeti ~~~ 01.d~gu haber verilmektedir. Bu ted.-
y ']k M bmn Jthhaz edilmesinin sebeb' V 1 . 

e~J oy eteoroJojj istasyonunUD · · · I, 0 OSln 
verdigi malUmata gore, hava, yurdun ~e~~;:u~et k~r$.1 husumetini izhar ederek 
Akd m I a a a l~hrak hususunda lstical gii9-

eniz kiyJ]arile Ege civarmda ~ok teren halkm ruhi haletinin tahlili iizeri-
bulutlu, T rakyada kapah, diger bolge - ne ?lde edilmi1l alan gayri miisaid neti
lcrde de yaih~h ge~mi~tir. Ri.izgarlar, cedrr. 
dogu ve cenubu $arki mmtakalannda ve Dokt F k l 1 or un ta yada 
orta Anadolunun ~arkmda cenubl. di~er 
yerlerde garbi istikametten kuvvetli ala- Berlin, 2 (a.a.) - Romadan ahnan ha
rak esmi&tir. Akdenizin §arkmda garb • ber~ere gore Alman iktlsad Nazm Funk, 
dan, Karadeniz ve Ege denizinde de ~i- hah.h.azJrda ikamet etmekte oldu~ Ce
malden gelen futma hiiki.im siirmekte • nubJ Italyadan avdetinde bu aym 7 8 9 ~nda Ramada kalacakhr. Natio~ai r;un~a~am ve temiz tutmak k.admm va- Kitablann cildlerin1n a~tk renlderini 

Zl f~sJdu. Ag1r, biiyiik kitablan en alt kat sirke ve yumurta akmdan viicude getire
la ara yerle§tirmeli, yukan gozle kitab- ceginiz bir m.ahlulle, koyu renkli cildleri 
ar I ka~mda bsa da olsa muayyen bir de sa de yumurta akile ogup temizleme 
~:k. 1 bJ:akmahdJr. Kitablan yan degi!. Jidir. Keza trebentin ruhuna batmlmi§ 
ii .. •,ne d.'z;melidir. Bu suretle kablanmn bir fanile par~asile silmek de fazla da· 

.Si§tllan, lop lop etli bir viicudiin sahi
besi nekadar dilli, ne§eli ve yi.izce giizel 
olsa gene muhatablart iizerinde miisaid bir 
tesir buakmaz. Binaenaleyh topac; gibi 
olmaktan, gerdan, gobek sahvermekten 
sakmmahy1z. Bu da hergUn hie; olmazsa 
20 dakika jimnastik yapmakla, bir saat 
kadar yiirUmekle olur. Bizim ic;in bir ta
klm spar sahalannda rekor k1rmak mev
zuubahis degildir. Y almz diizgi.in bir vi.i
cude sahib olahm, yeter. Y almz unutm1· 
yahm ki, jimnastik, yiirUmek ve saire ile 
birlikte gidalanm1za da ihtimam goster
mek lazimdir. Bizi §i§manlatan ve vi.icu
diimi.izU zehirliyen yemeklerden kkiler
den nekadar lezzetli ve zevkli olurlarsa 
ol~unlar ka<;JnmamlZ gerektir. 

Y elkencilerin olan Tan ~ilepi, 3 700 
tonluktur, Coban~e$me deresi agzmda 
oturmu~tur. Bu $ilep su tanklanm su ile 
doldurup karaya vurmu$tur. Atilla ~ilepi 
1800 tonluktur. Yunan ~ileplerinden 
Nomikos 3800 tonluktur. 

dir. z:ttu~~· bu rniinasebetle yapllmaSl der-
DUn 1stanbulda hava lJulutlu gec;mi&. Pl§ ed1len gorii~melerin bilhassa Rorna. 

rUzgar, &imalden saniyede 5 • 7 metre Berlin siyast mihveri ile yekdigerine Sl· 
sUratle esmi$tir. Siihunet, gi.ine$te en faz· ~ bir surette bagh alan iki memleketin 
Ia 3,5, golgede en ~ok 2,2, en az 51£1 • iktJsadiyatJ arasmda mesai birligi viicu

rm altmda 2 santigrad, yagan karm ir- de getirilrnesi ve bunlarm inki~afa maz
tifal da 4 santimetre olarak kaydedil • har edilmesi hakkmda cereyan edecegi
mi§tir. ni yazmaktad1r. Funk'un ziyareti resmen• 

zu mesmm rek I · " I 'b I C'ldl · ' k"]4 • " me ve ycr e1t1rme mu~o yanma anm muc1 our. 1 enn temrz 
u atmm online 'I 0 I M d d I . . . .. 1 . . . kA kitabl . . geC,J m11 o ur. evcu urma anm temm J~ID ust enm mce a· 

cin•l a~ tc;m ya alfa~e masile, yahud g1d ve kuton, keten ile kaplamak da iyi 
~nne ve muharr1rl · · · · I · 'h · kA b' db' d' ennrn mm erme ve t hyat arane 1r te If 1r. 

Vatan vapuru imdad istiyor 
Denize ac;llan vapurlarm da tehlikeli 

vaziyette olduklan anla$llmaktadJr. DUn 
Bogazdahi haza 

Evvelki gece saat 22 de Bogazda fir· 

!talyan Korporasyonlar Nazm Santini· 
nin Berlin seyahatine tekabi.il edecek 
tir. 



It CUMHUR1YET 

saadeli lasarru 1a kaimdir. 

T0RK TiCARET BANKASI A.~. 
------------------------~---------------------------------------------

6KSiJR0K ~URUBU 
"Srop Pectoral, 

Eski ve yeni biitiin oksiiriikleri 

ge~irir, balgam soktiiriir, bron~

lart temi~ler, nezle ve gripten ko
rur, gogiisleri zay1f olanlara bil-

hassa ~ayam tavsiyedir. 

iNGiLIZ KANUK ECZANESi 
Beyoglu. istanbul 

izmir Vilayeti Turistik Yollar1 
Kapab Zarf Usulile Y apdacak 
izmir ViHiyeti Daimi Enciimeninden : 

in~abna Aid 
Eksiltme ilan1 

Eksiltmiye konulan i~ : 26 + 000 kilometroluk Tepekoy - Sel~uk yo
lunun tesviyei turabiye, smai imalat ve makadem ~ose 5 + 800 kilometro
luk Giizelyah - inciralti ve Ihca - Bran~mam yollarmm asfalt kaplamah 
~ose, 11 + 975 kilometroluk Kaq1yaka - izmir yolunun asfalt kaplamah ~O· 
se ve k1smen parke, 4 + 850 kilometroluk Mersinli • Bornova yolunun 
asfalt kaplamah ~ose, 1 + 283 kilometroluk Alsancak - ~ehitlik karakolu 
klsmmm parke kaldmm in~aah. 

Ke~if bedeli : ( 1194090 ) lira ( 67 ) kuru~tur. 
Bu i§e aid eksiltme evrakl a§ag1da yaz1hd1r : 
A) Kapah eksiltme ~artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
E) $ose ve smai imalat yap1sma aid umu;ni, fenni ~artname, asfalt, 

beton ~artname 
D) Hususi ~artnamcler 
G) Hulasai ke~if, meaha. silsilci fiat cetvellerile malzeme grafikleri 

ve projeler. 
istekliler: Bu eksiltme evrakm1 izmir - Ankara ve istanbul Naf1a Mi.i

diirliiklerinden 50 lira mukabilinde ted:arik e(iebilirler. 
Eksiltmenin yap1lacagi tarih, giin. saat ve yeri : 20 ~ubat 939 pazartesi 

gi.ini.i saat 11 de izmir Vilayeti Daimi Enciimeninde kapah zarf usulile 
yapllacakbr. 

Ekslltmeye girebilmek i~in : Isteklilerin bu gibi in§aat1 hi.isnii suretle 
ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrakla izmir Valiligine miiracaatle 
alacaklan ehliyet vcsikas1 ve 939 y1lma mahsus Ticaret odas1 vesikas1. 

Muvakkat teminat: ( 48423) lirad1r. 
Teklif mcktublan: istekliler 2490 say1h yasanm 31, 32, 33 ve 34 i.inci.i 

m~ddeleri hi.ikilmlerine gore tanzim erlecekleri teklif mektublarm1 yuka
nda be::;inci maddcde yaz1h saatten bir saat evvel izmir Vilayeti Daimi 
Enciimeni Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilecek ve postad.a vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. ( 9356) 

ic;Kisiz A I L E SA Z I 
Dordiincii 
Vak1f han BORSA K1rathanesinde ::za:k~~d:: 

Kern n" S d" idaresinde miikemmel 
a I a I SAZ heyetile birlikte Bayan MUALLA 

Telcfon : 22308 ----··-----•• 

.levlet Demiryolla.r1 i~letme U. Miidiirliigiinden: 

Muhammen bedeli 18551,8 lira alan 403,3 m3 \!am kereste kapah zarf 
goknar usulile 14/1/939 cumartesi glinli saat 11 de Sirkecide 9 i§letme bi
nasmda satm almacaktJr. Bu i~e girmek istiyenlerin %7,5 teminat ve diger 
nizami vcs1kalanm ihtiva edecek alan kapah zarflanm ayni gi.in saat 10 a 
ka-:l.nr komisyona vermclcri Iazimc.l.Jr. $artnameler paras1z olarak komisyon-
dan dagitllmaktadir. (9460} -Demiryollan Umum Miidiirliigiinden : 

iran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer mlifetit§ligi vazifesini 
etmek i.iz(•re motor i~lerinde ~ah~m1~ tamir ve bakrm hususunda tecrii-
ya memleketimizde yahud yabanc1 bir memlekette miihendislik dip

alml§, veyahud motor is.lerile alakah bir sahada tahsil gormii~ kim
diploma ve bonservislerinin ~imdilik hirer tasdiksiz sureti tercii

ihal ve kart postal bi.iyiikliigi.ind.'2 bir boy fotograflarile 20/1/939 tarihine 
r Dcvlet Demiryollan Umum Mlidlirltigi.i Cer Reisligine mtiracaatleri 
olunur. ( 11 ) 

ikt1sad V ekaletinden: 
Vekaletimiz ic; Ticaret Umum Miidiirliigii ihracat Kontrolorli.ikler ic;in 

(Louis Schopper) marka ( 9 ) aded hektolitre aleti, (6) aded etiiv aleti 
(3) aded kalbur makinesi ve (3) aded hassas terazi satm almacagmdan 22/ 
12/938 tarihinden itibaren on be~ giin miiddetle eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli ( 3114) ii~ bin yiiz on C.Ort lira olup 
muvakkat teminat paras1 (233) lira (55) kuru11tur. 

2 - A~1k eksiltme 9/1/939 tarihine tesadiif eden pazartesi giinli saat 
onda Vekalet Levaz1m Miidlirliigunde yapuacakbr. 

3 - Taliblerin ~artnameyi gormek ve teminat paralarm1 yat1rmak iize
re Ankarada Levaz1m Miidiirli.igune ve istanbulda iktisad Vek1Ueti ihracat 
Kontrolorliigiine miiracaatleri ilan olunur. c 5244 :o ( 9420) 

Grip, nezleyi, ba§, di§ ve romatizma agrllar1m derhal 
ge~iren en iyi ila~hr. 

1 ka§e 6, alhhk kutu 30 kuru§tur. 

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 i~in muhtelif cins telefon kordonlarile makine ak

saml ac;1k eksiltmiye t;Ikanlmi~hr. 
2 - Muhammen bedeli 739 yedi yiiz otuz dokuz liradu. Muvakkat te

minatl 55.43 elli be!i lira k1rk ii~ kuru~ olup eksiltmesi 18 kanunusani 1939 
~ar~amba gi.inii saat 14 te izmir Telefon Mi.idiirliigii binasmc!.aki Satmalma 
Komisyonunda yap1lacakt1r. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ka
nuni vesaikle mezkfu gun ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - $artnameler hergiin izmir Telefon Miidiirliigu He istanbul Telefon 
Miidiirliigli Levazrm Amirliginde goriilebilir. ( 8627) 

88 <;e~id Etiketli, 
GUL fidanlar1 

isimli 
Londradan 
gelmi,tir. 

Kanina yabanl giilii iizerine goz a~1h bodur giil. !ngiliz Kral sara
ymm giillerini yeti~tiren beynelmilel ~ohreti haiz ( Dicksons) gi.il fidan
bgmm '=ok yeni ve cok nadide gi.illeri : 

Tanesi 150 kuru~ fiatla satllmaktad1r. 
Giil merakhlan i~in bundan ucuz ve bunc!.an daha miikemmel bir 

ftrsat olamaz. 
A 

MEVLUD BA YSAl Bah~e mimar• 
Telelon 23426 (4 uncu Vak1l han kat 4 No. 18) Telgrat IVIim haysal h•tanhul 

izmir Belediyesind en: 
1 - Satm almacak 15 aded 4 silindirli ve tam dizel motorlii 26 ki§ilik 

oturma yerli ve ~ehir i~i yollarmda r.;ah§an tiplerden olmak iizere beheri 
8500 lira bedeli muhammenli komple trambiis. 

2 - Satm ahnacak 10 aded 4 silindirli ve tam dizel motorlii 24 ki~ilik 
oturma yerli ve ~chir i~i yollarmda ~ah11an tiplerden olmak iizere beheri 
6250 lira bedeli muhammenli komple otobiis. 

3 - Satm almacak bir adcd 6 silindirli ve tam dizel motorli.i 40 ki~ilik 
oturma yerli §€hir i~ ve C.1~mda ~ah§acak tipte olmak iizere 13600 lira bedeli 
muhammenli komple Turist trambiisi.i. 

4 - Satm almacak bir aded 6 silindirli ve tam dizel motorlii 32 ki~ilik 
oturma yerli ve 15 ki~ilik ayn sahanhkh ~ehir i~i yollarmda ~ah~an tipten 
olmak lizere 12900 lira bedeli muhammenli komple biiyiik trambiis ki 
cem'an 27 aded otobiis ve trambiis mevcud proje ve 11artnamesine gore 1/ 
12/938 tarihinden itibaren 45 gun miiddetle kapah zarfla eksiltmiye konul
mu11tur . 

5 - Glimriik, muamele, belediye, tahliye. kordon, istihlak, resim ve 
iicretle.-i Belediyeye aid olmak iizere Belediye otobiis garajmda teslim ecl.il
mek kay1d ve 11artile heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 216500 lirad1r. 

6 - Mali ve fenni 11artnameleri posta bedeli haric 10 lira 83 kuru!? 
bedel mukabilinde Otobiis i~Ietme Mlidiirliigiinden tedarik edilir. Ta~radan 
istiycnler ::;artname ve posta iicretini pe~inen ):(ondermelidirler. 

7 - Kapah zarfla ihalesi 17/1/939 sail giini.i saat 16 da Belecl.iye Daimi 
Enclimeninde yap1lacaktlr. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvakkat tcminat miktan 12075 lirad1r. 
9 - Nakten verilecek teminat akr.;esi ihale tarihinden asgari 1 gi.in ev

vel Belediyeden almacak fi~ mukabilinde i11 Bankasma yatmlacakhr. 
10 - Teklif yapacak firmanm otobiisler hakkmdaki §artnamede yaz1h 

maddelerle birlikte bilumum katalog ve teknik resimlerle plan ve izahna
meleri ve parr.;a katalogunun ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

11 - Eksiltmiye i~tirak edecekler 2490 say1h kanunun tarifi dairesinde 
haz1rlanmu~ teklif mektublanm ihale tarihi olan 17/1/939 sah gi.inii azami 
saat 15 e kadar Belediye Daimi Enci.imen Reisligine v.ermelidirler. (8802 ) 

3 ikincikanun 1939 

<< Zevcim, gOzlerine 
inanmak istemiyor~> 
lfte, Fransada Sen ~ehrinde Montreuil kasa· 

basznda Emil Zola sokag.,nda 17 No.da Bayan 

Wagner, 

«0, Bana; 

Hayretini 

Boyle 

Sen 10 
diyor 

Ya, 

ve ilave ediyor : 

Gencie,mi,sin Diyerek 

izhardan Kendini Alam1yor. » 

JJayan Wagner'in Bioce1Ii Bayan Wa~er'in birkac hafta 

yeni cild unsurunu kul- zarbnda kazandJ.iJ i$BYRD1 bay-

lanmazdan evvelld 

fotograo 

ret giizelik tebeddiiliinii 

gosteren fotograh 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucizedir, I de son derece memnun kaldllar.» 
diyor. Filhakika iki ay kadar evvel, al- Her ak§am yatmazdan evvel pembe 
mmda, gozlerimin ve agz1mm etrafm- renkteki Tokalon kremini kullanm~ 
da buru§ukluklar ve ~izgilerim vardl. Terkibinde, Viyana tl'niversitesi Pro ' 
Bugiin ise biitiin arkada§lar1m bu §B - fesorii doktor STEJSKAL'm ke§fi oluP 
Jani hayret tebeddiile ~a§Iyorlar. On - tlpkl insamn tabii ve hayati cild unsU' 
lara yapt1grm1 soyledim. Yegane cild runun ayni olan ve gene hayvanlaJ'lll 
unsuru olan pembe renkteki Biocelli cild hiiceyrelerinden istihsal edilell 
Tokalon kremini kullanmalanm tav • Biocell genclik cevheri vardu. Giindii~ 
1iye ettim. Bir~oklar1 bizzat tecriibe e- ic;in de beyaz renkteki Tokalon kremiJll 
derek ~ayani hayret semeresini goriin- kullammz, cildinizi yum~atlp beyaz • 
ciye kadar benimle alay ettiler. Fakat lahr ve siyah noktalan eritip a~1k me
sonra bana hem te11ekkiir ettiler, hem sameleri s1kla~t1nr. 

ALMANCA BiLEN DAKTiLO 
ARANIYOR 

Garbi Anadoluda biiyiik bir miiessese « Anonim $irket » , bilhassa 
tiirk\!eden almancaya terciimeye muktedir. Almanca muhabere me
muru aranmaktad1r. Al•akah bay veya bayanlarc!.an makinede siir'atli 

yazanlarm 176 posta kutusuna c U. F. 26 :o rumuzu altmda, t~rciimei 
halleri, resimlerile beraber blitiin ~artlarm1 bildirmeleri. 

. 
M. v. Hava Miiste,arbgindan 

1 - Eski§ehir Hava okulunda ogretmenlik yapmak iizere tl'niversite· 
nin fizik ve riyaziye kls1mlanndan iyi dercede mezun iki ogretmen all· 
nacaktlr. 

Taliblerin : Askerlik od.evlerini yapml§ olmalan ve yabanCI kadmla 
evli olmamalan ve herhangi bir suretle mahktim olmam1~ bulunmamalart 
ve saghk durumlarmm ogretmenlik yapmalarma mani olrmyacak §ekilde 
yerinde olmas1 ve her hangi btr Vekalete kar§l mecburi hizmetlerinin mev· 
cud olmamas1 §arttJ.r. 

Verilecek iicret: Yap1lacak miisabaka imtiham neticesinde ve §imdiye 
kadar gec.;en devlet hizmet mi.iddetlerine ve ellerindeki vesaike gore tesbit 
edilmek iizere « 108 : 165 :o lira arasmdad1r. 

Taliblerin ellerindeki vesikalarile istanbulda Ye~il~oyde Hava :Aktarma 
~mban Miidi.irli;igline, Ankarada M. M. Vekaleti Hava Mi.iste§arhgl Zat 
l§leri ~ubesine, Izmirde Tayyare Alay1 Komutanhgma ve Eski§ehirde Hava 
Okullan Komutanhgma 12/1/939 per~embe giinii ak§amma kadar miiracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki olacak miiracaatlerin nazan itibara 
almmiyacag1, mlisabaka imtihanmm gene bu yerlerde 14/1/939 cumartesi 
giinii saat onda yapllacag1 Han olunur. c 5311 ,. ( 9505 ) 

TURKiYE 

SEKER FA qRiKA. T ... ARI , 
Anonim Sirketinden : 

Miiessesemiz ii~iincii parti olarak kiip ve kriatal ecnebi ~ekeri satm 

alacakhr. :?artnamesi Bahc.;ekap1 Ta§han 42 numaradan istiyenlere 

12 sonkfmun 1939 per$embe giinli saat on hire kadar teklif mek

tublan 11artname esaslanna gore kabul edilecektir. 

istanbul P. T. T. Miidiirliigiinden: 
Biiyiik postane binas1 kalorifer dairesine yeniden ahnacak (3) ii~ aded 

dokme demirden mamul kalorifer kazam kapah zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmu§tur. Eksiltme 17/1/939 sah giinii saat 14,30 da Bi.iyiik postane binas1 
birinci katta Pota Telgraf ve Telefon Miidiirliigiind.e toplanacak alrm satJ.m 
komisyonunda yap1lacakbr. Ke§if bedeli 5862 lira 70 kuru§, muvakkat temi· 
nat 439 lira 70 kuru§tur. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah art· 
tlrma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur olduklan ve• 
sikalarla ehliyet vsikasm1 ve fiat teklifini havi kapah ve miihiirlii zarf· 
lanm eksiltme 11artnamesile mezkur kanunun tarifatJ. dairesinde hazlrhya· 
-cak 17/1/939 tarihinde saat 13,30 a kadar Komisyon Reisligine numarah mak· 
buz mukabilinde vermi~ olmalan ve eksiltmeye i§tirak i'<in ehliyet vesikas1 
almak laz1m geldiginden taliblerin referan~larile diger vesikalarm1 bir isti· 
daya baghyarak eksiltmenin yapilacagi tarihten en az 8 gi.in evvel Naf1a 
Vekaletine tevdi ederek ehliyet vsikas1 almalar1 Iaz1mdir. Vesika alm1yan· 
lar bizzarur eksiltmeye giremiyecektir. Bu babdaki ke11if ve tasdikli ~art· 
name, c;ah;1ma giinlerinde mezkur miidi.irli.ik idari kalem levaz1m k1smm· 
dan paras1z ahnabilir. (9516) 

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 i~in telefon hututunun in§asma aid muhtelif levaz1JII 

ac;1k eksiltmiye ~1kanlm1~tlr. 
2 - Muhammen bedeli 769 yecl.i yiiz altml§ dokuz lirad1r. 
Muvakkat teminatl 57,68 elli yedi lira altmu;; sekiz kuru~ olup eksiltmesi 

18 kanunusani 1939 ~ar11amba giinii saat 16 da izmirde Telefon Mi.idiirliigii 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ka· 
nun! vesaikle mezkur gi.in ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - $artnameler hergi.in izmir Telefon Miidtirltigii ile istanbul Telefon 
Mtidlirliigii Levaz1m Amirliginde gorlilebilir. ( 8626) 
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Yavrunun gUrbUz, tombul, sag lam, ne~eli olmasm1 istersen -F osfatin Necati yedir. Baheekapl sa .ih ecati 

GRiPsiz, NEZLEsiz, 0KS0R0KsUz, Bir 
kl§ VALDA Pastilleri 

sayeslnde kablldlr. 

Yeni dans. Lambet vok 
ve Step danslar 

Hususi ve mii.nferid olarak 
Be:voj!lu Karlman ka~Ismda Nurziya 

sokak No. 3, Profesor Panosyan. 
Hakiki VALDA ismi iizerinde Jsrar ediniz. Her miihim eczanede bulun ur. 

OSMANLI BANKASI 
AKTtF 

30 Eyliil 1938 tarihindeki vaziyet 
PASiF 

lsterlln ,. P. 
~isse senedlerinln lSdenme•i s.ooo.ooo Sermaye 
Jstenmeml, olaD kramr Statu mucibince avr1lan 
Kasada ve Bankalarda bu· 4.548.166 6 2 ihtilat ak~esi 
lunan paralar Te avGlde bulunan banknotlar 
Kisa vadeli avanalar ve rll- I 778 697 19 6 GoruldiiA-ilnde odenecek •e· 
poriar nedler ve vadeli senedler 
Tahsil olunacak aenedler 4.032.221 10 10 Atacakh cari hesablar 
Ciizdanda bulunan lavmetler 2.499.371 16 5 Vadeli bonolar ve cari 
Borclu cari heaablar 7.732.078 3 9 heaablar 
~ehin mukabilinde ava111lar 3.009.665 2 Kabuller 
Kabul yoUle borclular 745.514 '1 Milteferrik 
Gayri menkul mallar ve 591 781 11 5 
Dlobilya 
1~. iiteferrik 105.244- 18 8 

lsterlln $. P. 
to.ooo.ooo 
1.250.000 

308.275 10 
224.118 Hi 10 

15.779.941 4 
1.292.429 8 4 

745.514 7 
442.462 16 lt -30.042.741 13 11 

lstanbul Birinci !era Memurlugundan: 
Tamamma (44550) lira kiymet takdir 

edilen Beyo~lunda Asmahmescid ma
hallesinin lstiklal caddesinde Tutuncii 
~1kmazt sokagmda eski 262 yeni 28, 210 
kap1 315 ada 49 parsel numarah ve 198 
metre murabbamda albnda magazas1 
bulunan bir bab apartlmamn on dortte 
iki hisses! dairemizce a~1k arttlrma ile 
satllacakt1r. 

Hududu : Bir taraf1 Ti.itiincii ~Ikma
zt, bir taraf1 lstikla.l caddesi ve bir ta
rafl Mehmed vesaire apartlmam ve ar
ka51 Konti Horasanc1 hanesile mahdud. 

Evsaf1: Altmdaki 210 No. lu magaza 
demir istor kepenkli ve zemini kararsi
men do~elidir. Magazamn i<;indeki bil
ciimle tesisat kirac1ya aiddir. Magazamn 
Tiitiincii ~1k.maz sokagma a<;Ilan demir 
bir de kapiSl ve elektrik ve su tesisah 
mevcuddur. Binamn bir lnsmm1 ~gal e-

Yiiksek Ziraat Enstitiisii 

RektorJiit!lunden: 
ANK.t\RA 

. 1 - Kurumumuz talebe ve miistahdeminin kfmunusani 939 dan 31 may18 
n:_hay~tine ka~ar ag~&Ida gosterildij:ti iizere 7 grupta ayn ayn ve hizalannda 
gostenlen ~ekilde b1r kismi kapalt zarfla, bir kisnu da ac;Ik eksiltmiye ko
nulmu~tur. 

2 - thaleler her grup hizalarmda y!l.Zlh giln ve saatler& Yi.iksek Zl
raat Enstitiisii Rektorliik binasmda miite~ekkQ Komisyon tarafmdan yapt~ 
lacaktrr 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Teminatlar ihale saatinden hir saat evvenne kadar Komisyona 

teslim edilecektir. 
. 5 - Daha fazla izahat ve parasxz §artname almak istiyenlerin !!nstitil 

Da1re Miidiirlii~une miiracaatleri. c 5224 • ( 93~1 ) 
Cinsi Miktan Fiatt Teminatl !hale giinii ve saati 

Ku~ 

30 042 741 den bodruma gene ma~aza dahilinden i
nillr. Magazamn iistiindeki apart1man 

-13 11 
Ekmek 9,75 75000 kilo 548,44 9/1/939 cuma giinii sat 10 

_______ _;;,;Ka'P4b z:arf usulii. 
muvaf1k oldulu tasdlk olunur. Kuyuda Tiitii.ncii ~1kmazmda elyevm (1) numa-

flea'ul Murabha• ve ralt demir kap1dan girildikte zemini 
Umum. Muhaaebe ~eft mermer do~eli ve bir hul iizerinde bir 

G. DELLA SUDDA kapxc1 kulii'besi ve bodruma inen mer-

~-----------·-••11!1!1••••~~--~!!!!!!!'!'1'-=~ll!!!!ll~ll!!l!l!!!!l!!!l!!l!!!!!ll!l•••llll!lll!llll!!•l••~~ mer merdiven ve bodrumda 6 tane ko-s U. • M E R B A N milrl!lk vardtr. Gene mermer merdiven-
le di~er katlara ~1lohr. 

Birle~ik Pamuk iplig" i ve Dokuma Fabrikalarl Mii ssesesinden: Birinci kat: Bir koridor Uzerinde biri-
y birlerine kapllan bulunan ve bir s1rada 

Bakukiiy ve Kayseri Fabrikalanmtz k~put bezle~inin ~ah~ fia~lan &§agtda. gosterllmi$tir. 
Bu fiatlar fabrikada teshm ve pe~m ted1ye ~arhle muteberd1r. 

Bir balyadan eksik sah§larda fiatlara % 2 zam olunur. 
KAYSER! FABRtKASI MAMULA.Tl 

Tip : 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Kr§. 
Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Kr§. 
BAKIRK0Y FABRfKASI MAMULATI 

Tip : 9 Kartal marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Kr. 
Tip : 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik topu 705 Kr. 

5 oda demir ocakh bir mutbak ve yamn
da blr oda. ve gene kiic;iik bir sandtk O

dasi ve bir kiler, bir banyo mahalli ve 
bir alaturka ve alafranga iki hala var
dir. 

Sade yaJt 
Tere yag 
Zeytin yag 
Zeythi tanesi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyaz peynir 
Ka$ar 
Slit 
Yogurt 
Yumurta 

Uskumru 
Liifer 
Torik 
Tavuk 
Hindi 

5000 • 110 
1000 » 140 
5000 II 60 
2000 ,. 40 

5000 a 40 
10000 II 8'1,5 
1000 • 100 

1500 • 50 
1000 • 70 
2000 • 20 
2000 .. 25 

30000 aded 2 

2000 kilo 50 
1000 a 50 
1000 aded 70 
3000 .. 55 

712,50 9/1/939 euma giinu nat 11 
Kapah zarf usuUl., 

507,00 9/1/939 cuma llilnt1 aaat 12 
Kapah aart usulll. 

221,25 9/1/939 cuma gtinii saat 1• 
A~ eksUtme 

435,00 9/1/939 euma gfinii saat 15 
Kapah zarf. 

Ambalai ve nakliye iicreti mii$terive aiddir. 

!kinci kat: Birinci kahn aynidir. 
"tl~ii.ncU kat: Gene aynidir. 
Dl:irdiincii. kat: Gene aynidir. 
Besinci kat: Gene aynidir. 
Albne1 kat: Tarasa kat1d1r. Burada a

oarhman daireleri i<;ln hirer kiic;iik oda. 
Sabit tenekeli umumi bir r;ama~1rhk 
mevcuddur. Zemfnl t;inf do~eli ve duvar 
korkuluklu bir tarasa vard!r. Bu taras 
kattaki odalarm !stiklal caddesile Til
tiincii r;1kmazt sokaklanndaki pencerele 
ri pancurludur. Bina tamamile ka~ir ve 
iyi vazlyettedir. Arkasmda bir aydmhk 
mahalli ve biitiln binada hava~azt, su 
ve elelcl:rik mevcuddur. Blna d11hilinde 
an§ab aksam ya.l(h boyaltd1r. Tiitiincii 
ctkmaztndaki caddeslnden birinci kat~ 
tan itibaren yanm metrelik ctkmazt 
mevcuddur. fstiklal caddesi cephesinde 
1-2-3 uncii katlann Gikmazlart olup 4 
iincU katta bu c;tkmazm fizerlnde demir 
parmakhkh bir bal,kon vardtr. Ti.itiincU 
c1kmazt cephesinde 4 ve !5 Inc! katlann 
duvarlan tahta kaplamaltdtr 

Kesme ~eker 
Toz ~eker 
Kuru fasulye 
Un 

1500 • 130 __ __;;, ___ _ 
Dr. Osman t\amal 

GALATALI 
Clld, Sa~ ve ZDhrevt hastahklar 

MDlehassiSJ 
8 yoglu, J~tikllil Cad. Hac• Beklr tl11Un. 

d · 1 inci k•t saat 14 ten •onra 

Dr. Haftz Cemal 
lohmaft Hekim 

Dt~hiliye miJteha111n 
• P11 :-onrdan basks ~nlerde 6~1eden 

• t.on ra sa at (2 J.; tan e val ~a dar fst~~TI 
btllch Oivanvolunda Wl4 numa.ral 
hususf kahinE"siT1d& hastslanm kahul e 
der ~~~h Mlmartesi gfinlerl sahat 
c9 l - 12• saatleri hakiki f1karaya mah
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
:! ~;l!JB 2104 

BULA..,A MUKAFAT 
1 kanunusani 1939 pazar giinii Ga
latasaray veya Taksim civarmda bir 
mrlantah KOL SAATt KAYBEDiL
Mi$TiR. A~agtdaki adrese getiren
ler memnun edilecektir. Ad.res: Bili
mer, Turk Endlistri ve Tecim A. ~· 

-Bahc;ekapt- Ta~han ••IIi 

Vak1f Paralar Miidiirliigiinden : 
1 - 1daremizde yap1lacak kalorifer tesisah kapah zarf usulile eksiltmiye 

konulmu~tur. Muhammen ke§if yekU.nu ( 1328 ) lira ( 75 ) kuru~tur. 
2 - Bu i~e aid. eksiltme evrak1 §Unlard1r : 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Fenni ~artname 
C - Mukavelename 

3 - istekliler bu evrak1 bilabedel Valuf Paralar MUdurlU~unden ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 18 ikincikanun 939 \;ar§amba giinii saat ( 10) da Vaklf Pa
ralar Mtidurlugiinde yap1lacaktxr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usuliledir • 
6 - isteklilerin muhatnmen ke§if bedelinin (% 7,5) nisbetinde muvak

kat teminat vermeleri la.Zimdn:. 
7 - !stekliler ~1hhi tes.isat miihendisi olmak ve bu hususta yapml§ o1duk

lan kalonfer testsatlan ba§ard1klarm1 vesikalarla eksiltme giiniin
den iit; gi.in evveline kadar !stanbul Vaktflar Ba§miidiirliigii Heyeti 
Fenniyesine ibraz ederek vesika alacaklard.tr. 

8 - Teklif mektublan yukanda yazth giin ve saatten bir saat evveline 
kadar Vak1f Paralar Miidiirlugiine imza mukabilinde veri~ bulu
nacakbr. ( 16 ) 

---·-· ··-
Eski,ehir Turk Hava Kurumundan : 

1939 senesi Kurban Bayrammda toplanacak kurban d.eri ve ba~lrsak
larm ihalesi 14/1/939 tarihinde Hava Kurumu Eski~ehir Subesinde saat 15 
te yap1lacagmdan taliblerin §artnameyi gormek i~in istanbul ve Eski§ehir 
Hava Kurumuna miiracaatleri ve ihale gUniinde Eski§ehir Hava Kurumun
da bulunmalar1 ilan olunur. ( 27 ) 

PASTiL KATRAN HAKKI oksUrUkleri ktikUnden 
keser tecr Ubelidlr. 

• iS BANKASI' n•n 

939 K. TASARRUF i~RAMiYE PLANI 
____________ +e .... ~ .... ______ _ 

32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 Mayts, 1 T emmuz, 26 Agustos, 

1 ikinc:te~rin tarihlerinde ~ekilecektir~ 

T. 

iKRAMiYELER • 
I 

1 lldet 2000 lirahk 
I 

:; " 1000 " 
s " 500 " 

16 '' 250 ,. 
60 " 100 " 
63 " 50 ,. 

250 " 25 ,, 

435 

i, Bankas1na para 
olmaz, ayni zamanda 

yabrmakla, 

talihinizi de 

2.000 lira 
5.000 •• 
4.000 

" 4.000 
" 6.000 
" 4.750 
" 6.250 
" 

32.000 

yalniZ para biriktirmi, 

denemi~ olursunuz. 

Mezkdr r:ravrimenkuldeki borclunun 
on dortfe lki hissesi ar;1'k arthrmaya 
vazedilmistir. Artbrma pe~indir. 
1-!~bu gayrimenkuli.in arthrma ~art

namesi 6/1/1939 tarihinden itibaren 
937/348 No. ile Istanbul Birinci !era 
Dairesinin muayyen numaraS1nd11 her
kesin gorebilmesi icin actktlr. !Hinda 
vaz1h olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler, i~bu §artnameye ve 937/948 
dosya numarasile memuriyetimize m!l
raC'aat etmelidir. 

2 - ArttJrmaya istirak. vu!k:~nda ya
zih k1ymetin yiizde 7,5 gu nispetlnde 
Pey veya milli bir bankanm t11minat 
mektubn tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 -1potek sahibi alacakhJiarla dirrer 
atakadarlann ve irtifak hakk1 sahib1e
rinin ~ayrimenkul fizerlndekl haklan
m, hususlle faiz ve masi'afa dair olan id
dialarim i~u il~n tarihinden itibaren 
virml gtin i~inde evrakx miispitelerile 
birlikte memurivetimize bildirmeleri i
rab eder. Aksi halde haklan tanu sicilli 
ile sabit olmadtkca sat1~ bedelinin pay
,<l~ma!"•nrlan haric kal1rlar. 

4 - Gosterilen giinde arttlrmaya isti
,.ak edenler arttlrma sartnamesini oku
mu§ ve liizumlu malumat almt~ ve bun
lart tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
ohmurlar. 

5 - Gayrimenkul 6/2/1939 tarihinde 
nazartesi ~i.inii saat 14 ten 16 ya kadar 
istanbul Birinci !era Memurlu~unda ii~ 
defa ba~mldtktan sonra en cok arttira
na ihale edilir. Ancak arthrma bedeli 
muhammen ktymetin yi.i.zde 75 ini bul
maz veya satJJi isteyenin alacagma roc
ham alan dl~er alacakhlar bulunuo da 
bedeli bunlann bu e-avri menkul ile te
min edilmi ~ alacaklarmm mecmuun
dan fazlaya ckmazsa en ~ok artttramn 
taahhiidi.i baki kalmak iizere arthrma 15 
!!lin daha temdid edilere1c 21/2/1939 ta
rihinde salt !ri.inij saat 14 ten 16 ya ka
dar istanbul Birinci !era Memurlugu o
dasmda arthrma bedeli sab~ isteyenin 
alacagma riicham alan di1rer alacakhla
rm bu gayrimenkul lie temin edilmi~ 
alacaklan mecmnundan fm>:lav11 ctkmak 
~artile en cok arttrrana ihale edilir. Boy
le bir bedel elde edilmezse ihale ya
mlmaz. Ve sabs talebl diiqer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale O

lunan derhal veya verilen miihlet icin
de parayi vermezse ihale karan fcsho
luna-rak kendislnden evvel en yiiiksek 
teklifte bulunan kimse arzetmi~ oldugu 
bedelle almaga raz1 olursa ona, razt ol
maz veya bulunmaz.sa hemen 15 giin 
muddetle arttlrmaya c;tkanhp en~ok art
tirana ihale edillr. !ki ihale arasmdaki 
fark ve g~en giinler i~in yiizde 5 ten 
hesab olunacak faiz ve diger zararlar 

Makarna 
Sehriye 
frmik 
Ararat 
Cay 
Kekik 
Mercimek 
Bulgur 
Cevi.z i~i 
Fmdlk 
F1stxk 
Sirke 
Limon tuzu 
Dar~m 
Kara biiber 
K1rm1Z1 biiber 
Sal~ a 
Sabul;l 
Tuz 
Bu~day 
Nohud 
Kuru ii.ziim 
Tahap 
Tahan helva 
Pekmez 
Ret;el 
Borillce 
Tur~u 
Barbunya 

Patates 
Ebegtimeci 
Ye~fl salata 

VII! marul 
Balkabag1 
Ispanak 
Prrasa 
Lahna 
Kereviz 
Havuc; 
Limon 
Tereotu 
Maydanoz 
Ayva 
Elm a 
Portakal .so. lik 
Sagan 
Taze zerdaH 
Taze kaytsi 
Vi§ne 
Kiraz 
Hxyar 
Taze bakla 
Bezelya 
Enginar 
Sarmtsak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Turup 
Karnabahar 

3500 kilo 32 
10000 .. 28 
4000 .. 12 
2000 II 15 
2000 • 26 
600 II 26 
5QQ II 21 
100 • 50 
JSQ II 380 
25 • 60 

1QQQ II 15 
1000 • 11 
400 II 5Q 
500 II 11() 
200 • 220 

2000 . , 12 
50 a 11() 
25 .. 150 

100 • 110 
100 • 30 
150~ • 30 
2000 II 42 
2500 a 8.S 
500 • 15 

2000 • 15 
1000 II 30 
1000 • SIS 
1000 ,. 35 
1000 ,. 15 
3000 • 40 
1000 • 20 
1000 • so 
3000 • 12 

10000 • 8 
].000 • 1~ 
7000 aded 5 

2000 kilo 10 
5000 ,. 15 
5000 .. 10 
3000 • 8 
2000 • 17 
4000 • 8 

10000 aded 5 
1000 demet 2 
2000 ,. 2 
2000 kilo 15 
2000 » 25 

10000 aded 6 
6000 kilo 7 
1000 It 25 
1000 II 3Q 
1000 • 30 
1000 • 30 
1000 aded. 5 
2500 kilo 15 
1000 • 20 
5000 aded 25 

250 kilo 25 
500 • 25 

1000 • 20 
2000 demet 6 
3000 kilo 20 

Do~ent • Urolog 

Dr. LOtti Or han Somer 
Beyoglu lstiklAI caddesi Baker ma
gaznhm vanmcia $ark Ap. No. 310 

aynca hOOone hacet kalmakstzm me
muriyetimizce ahctdan tahsil olunur. 
(Mad de 133). 

7 - AllCl artt1rma bedeli haricinde 
olara~ yalmz tapu ferag harcm1, yirmi 
senelik vak1f taviz bedelini ve ihale ka
rar pullarmx vermege mecburdur. MU
terakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
dellaliye resminden miitevellid Beledi
ye ri.i.sumu ve milterakim vak!f icaresi 
allClya aid olmaytp artbrma bedelinden 
tenzil olunur. i§bu gayrimenkul yukarx
da gosterilen tarihte Istanbul Birinci !e
ra ~emurlugu odasmda i~bu ilan ve gos
tenlen artbrma ~artnamesi dairesinde 
satxlacag1 ilan Qlunur. 

998,0() 9/l/93~ ctrrr'l gUn'· 
kapab zart usulii. 

'101,00 9/1/939 cuma gil.nu ~11at 17 
de kapah zarna. 

I 
istanbul Asliye Birinci Hukuk Mali

kemesinden: 

M. Raslh Baraz tarafmdan Feneryo
lunda Ba~dad eaddesinde: 186 No. lu ev-
de Ahmed Ragrb aleyhine a~mJJi oldu
gu men'i miidahale davasmda, miidde
ialeyhe gonderilen dava arruhaline mil
ba~ir tarafmdan verilen §erhte Ahmed 
Rag~bm Kibrit tnhisar Miifetti~i olup 
Anadoluya gitti~i ve avdet zamam m~
h_ul ?ulundu~ndan tebliAsiz geri ~ev~ 
nlmt~ oldu~undan milddeialeyhin i.ka
metga.Ju met.;hul olmas1 anla§Ilmi~ ol· 
dugundan ilanat icrasma karar verile
rek dava arzuhali ve davetiyenin mah
keme divanhaneslne talik ve gazeteler~ 
le ilanat icra edildigi halde mahkeme 
giinii gelmemi§ oldugundan hakktndaki 
muhakemenin g~yaben icrasma karar ve 
rilmi~ ve muhakeme giinU de 20/2/1939 
pazartesi giinii saat 14 te tayin edilml~ 
oldugundan g~yab karan makamma ka· 
im olmak O.zere Ulndlr. 
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Hastahk, Oliim ve pislik 
getiren fareleri 

RADYOLiNiN MUCiZELERi 

> 

$~;k 
~I/!!Jfll ,,,.'t' 

' 

' 

. 

H A s ·A N FARE DAiMi SIHHAT, DAiMi GUZELLiK 

zehiri ile OldiirUnUz. 
Radyolin Hem Ebedi Taraveti, 

Ebedi Sagl1k ve Saglaml•i•n• 
Hem Di,lerin 
Temin Eder 

Ancak Macun ve bugday §eklinde olub btiytik ve kii~Uk her nevi fare· 
leri, SI~anlart derhal oldiirtir. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarm1 yagh bir ek• 
mege ve her hangi bir g1daya stirerek tarelerin bulundugu yerle• 

re koymahdrr. 

Tedavi ve temjzligi ihmale buakmamak, di~leri her sabah ve 
ak~am, her yemekten sonra mutlaka f1r~alamak lazimdJr. 

K t 10 iki 
U U m1sli 2 5 Bugd~y ve mac~n .. ikisi 30 Kf 

b1r arada buyuk • 

Muhasebeci arattiyor 
Usulli muzaafa iizerine defter tutmasmt ve ayhk hesablarla senelik 

bilan<;o tanzimini bihakkm bilir ve muamelat ve muhaberah tiiccariyeye 
vak1f bir muhasebeciye ihtiyac vard1r. Talib olanlar taleb ettikleri maa~la 
mufassal adreslerini bir klt'a fotograflarile birUkte tahriren 7/1/939 tarihi
ne kadar Golciik Memurin ve i§<;iler Kooperatifi idare Heyeti Ba§kanhgma 
gondermeleri. ( 28 ) 

50 Senedenberi yapllan milyonlar
ca tecriibe ile diinyada mevcud 
c;ocuk gtdalanrun en miikmmeli 

oldugu tasdik edilmi~tir. fsmine dik
kat: Taklidinden sakmllllZ. 

olmantn 
ortadan 

mahzurlartni 
kald1ran 

( ADET ZAMAN ) Jnuzda bizi bir~;ok iiziicii me!Jakkatlerden kurtardt, 
bizim it;in arhk aym biitiin giinlerini birbirinden farkstz yaptl. Her 
ince e]biselerimiz altmda sezilmiyen FEMiL, mikrobsuz bir ~ekilde 
yapdan ve biitiin hareketlerimizde tam bir serbesti vere1.1 bir ide· 

aldir. Lutfen her ecz~ne ve biiyiik ticarethanelerde hakiki 

FE MiL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ. 

istanbul Defterdarbg1ndan : 
Senelik 

muhammen Kira 

Be§ikta§ta Sinanpa§a mahallesinin Ki:ipriiba~;~1 Hayreddin
iskelesi sokagmda 130 metre murabba1 6/1 sayli1 arsa. 
Kii~iikpazarda Sar1demir mahallesinin K1ble~e§rnesi soka
gmda eski 25 yeni 31 say1h diikkan. 
Biiyiik~aq1da Terlik~iler sokagmd.a 15/1 say1h diikkan. 
Kocamustafapa§ada Arabac1bayaz1d mahallesinin Koca· 
mustafapa§a caddesinde 264 say1h ev. 
Tophanede Necatibey caddesinde Kl§laaitmda 363 sayill 
diikkan. 

kiras1 miiddeti 
Lira 

120 

102 
18 

60 

66 

3 

1 
1 

1 

3 
Yukanda gosteriien emlak hizalarmdaki miiddet ve bedelier iizerinden 

agtk arttrrma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin ve §eraiti og
renmek istiyenlerin % 7,5 teminat akgelerile 5/1/939 per§embe giinii saat 
14 te Milli Emlak Miicl.iirliigiinde toplanan Komisyona miiracaatleri. 

« M.,. ( 9202) 

Ate~~i ustas1 ahnacaktu 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 

Kmkkale fabrikalanm1zda yevmiye ile istihdam edilmek iizere iki mii· 
tehass1s ate§~i ustas1 almacaktlr. Emekli deniz makine subaylarmdan veya 
Ticareti Bahriye Makine mektebinden ne§'et ve Tiirk donanmasmda ihtiyat 
subayhg1m ifa ve ikmal etmi§ ve Liman dairesinden ehliyet ~ehad.etnamesi 
almr~ olanlar tercih edilecektir. Talib olanlarm lstenilen vesikalarla Umum 
Miidiirliige miiracaatleri. ( 10 ) 

N • 
I MET 

piyaogo krali~esi 

i $ E S i Sahibi : Bayan MET 
idesinde dahi 12 bii iik ikram i e vermekle gene bayiler aras1nda ,ampiyonlugu 

tiskiidar Asliye Hukuk Hakimligifl' 
den: 

Madam Eleni ve Sultana vekili Avtt' 
kat Hasan Hilmi tarafmdan Beyoglll 
ingiliz Saray1 kar§ISmda sebzeci ve ts-' 
vuk«;u Prok'un iistiindeki odalarda m~· 
kim Madam Anata aleyliine a~hg1 me!l~ 
mlidahale ve tashihi kaJid davasmd8 

dava arzuhalinin tebligi i~in mahallill8 

giden miiba§irin teblig varakast ark!~' 

sma yazd1g1 me§ruhata nazaran miidd3' 
aleyhin mezkur ikametgahmdan 91kara~ 
halen ikametgahmm meghul bulundu~tl 
bildirilmi§ ve mahkemece arzuhalin ve 
muhakeme giinii oian 7/2/1939 sah gil' 
nli saat 10 da berayi muhakeme "tlskU' 
dar Asliye Hukuk Mahkemesinde ha~ 
bulunmaSI hakkmdaki davetiyenin ustl' 
len ilanen tebllgine ve bir ay zarfmd• 
dava arzuhaline cevab vermesine karat 
verilmi§ oidugundan ve dava arzuhalile 
davetiyenin hirer suretinin de mahke' 
me divanhanesine talik kllmmi§ bulu!l' 
dugundan teblig ve davetiye makam1J1I 
kaim olmak lizere usulen ilan olunuf• 

Emsali arasmda en giizel ve §lk 

Mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Magazalan 
Ziya.ret ediniz. SALON; YEMEK ve 
YATAK ODASI taktmlanrun zen. 
gin g~idleri her yerden iyi §artlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

kazand1. 

Bir senede zengin ve mes'ud ettigi ba~hca vatanda~lann isimleri : 

24481 No. lu 

biletle 

tOO bin lira kazanan 
Baknkoy Hiisreviye cad. Vihlyet Naha 

Mtihendisi Bay Osman 

Siz de talihli bilet almak ve kazanmak 
isterseniz biletinizi da1ma 

500.000 Lirayt 
24573 No. lu biletletiitiin amelesinden 15 ki~iye 

100.000 Lirayt 
24481 No. lu hiletle Dskiidarda Pa§akap1s1 Sultaniye 

sokak Avukat Bay Nurinin kiSI Kii<;iik Giilere 

70 .. 000 Lirayt 
29881 No. lu biletle adresini vermeden giden bir 

vatanda~a 

60.000 Lirayi 
14415 No. lu biletle Bay Naciye 

30.000 Liray1 
39524 No. In biletle K. kOyde Miihiirdar cad. 147 No. da 

Dr, Bay Niyaziye 

20.000 ~iray1 
18863 No. lu biletle Bebekte In~irah sokak 41 No. da 

Bayan Aneye 

20,000 Liray1 
18863 No. lu biletle Heykoz kundura tabrikasmda 

Bay Osman ve arkadB.fila.nna 

KAZANDIRDI ve HEPSiNi ZENGiN ve MES'UD ETTi. 

15.000 Lirayt 
16939 No. lu biletle Fincanciiar yoku§U 50 No. da 

Bay Antuvana 

10.000 Lirayz 
25259 No. biletle Topanede Deniz Bank kasab1 

Bay Niyaziye 

10.000 Lirayz 
18948 N o.lu biletle seyyar sabc1 Bay Ahmede 

.10.000 Liragz 
18948 No. lu bllctle Konyada Bay Servere 

NiMET Gi$ESiNDEN ALINIZ Adrese dikkat: Istanbul Eminonii tramvay caddesi No. 29/31 Tel: 22082 
NiMET Gi,ESi SAHiBi NiMET ABLA 


