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Ereglz lzmanzndakz felaket Parti Grupu reis · vekilligine intiha 
75 dakika zar/znda oldu olunan Hilmi Urantn yerine Tevfik 

Millet vapuru nas1l battl? Yeni bir kaza m1? Fikret Stlay tayin edildi 
I u a n ... a a 7 - Ankara 3 {a.a.) -C. H. P. Biiyiik ------- -

Miirettebat, geminin 

brman1yordu, fakat vapur 
paklanarak denize gomiildii 

direklerine 
ka-

Sebat vapurundan bir 

abnamad1, akibe

tinden endi~e ediliyor 

Evvelk:i giinkii feci kazada batao Millet vapuru ve sol tarafta, yukanda: ikinci~ark~1 Murad, a§agtda: Ate~'<~. Sabri. 
Sagda, yukanda: ikinci kaptan Tahir, a§a~da: Birinci~ark~1 Mebmed !}aban. Ortada: Gemi siivarisi Ozberk. 

Karadenizin yeni 
ihtan ka 1 tnda 

E vvelki giin Karadenizi kan§tlran 
§iddetli fiTtma bize Eregli lima
nmda yeni facialara mal oldu: 

F!Ttma ani bastirmi§ oldugu i~in Eregh 
limanmdaki gemilerin hepsi tedbir a~ma-
8a vakit bulamtyarak kamg1mm elmde 
oyuncak olmu~lar ve bunlardan baztlan 
ktytlara si.iriiklenmek suretile batnn§lar· 
dtr. Bu dakikaya kadar hakiki miktan 
belli olm1yan insan zayiatile de dilhun ol
lnak mevkiinde bulundugumuz anla§th
~or. ilkagtzda Millet vapuru miiretteble
rmden on dokuz ki§inin kayboldugu act 
haberile kar§tla§ffii§ttk. Bununla bera?er 
Vaziyet kaybolduklanndan bahsedtlen 
bi<;areler hesabma daha ziyade mecthul
dii. Bu sat1rlan yazd1gtrntz dakikaya ka
dar Eregliden bu hususa aid olarak yeni 
Ve saglam haber almamadt. T emenni 

ki bu macerada (haber yok, o 
de iyi haber) diyen Franstz meseli ta

... a~KtiiC etmi§ olsun. <;iinkii fena haber 
gelmekte ve c;abuk yaylimakta ge· 

f"'"·mezmt's de onun i~in. 
Cecten y1l bir Hisar vapuru faciasile 

millete<e hepimizin yiireklerimiz stz· 
anu§h. Gercti Hisar vapuru bir limanda 

aya ugramamt§, Karadenizin bazan 
§iddetlerle kuduran dalgalarma 

an gitmi§ti. F akat oyle de olsa o 
l '"u1 •~ecle dahi Karadenizin bazan ctok 

zla§an §iddetine kar§l vapurlarm 
---'"'"''-'"'"::u. limanlanmtz olmadtgmt 

bittabi geri kalmamt§hk. 
a beraber daha on, on iki ytl once 

bir ftrtmanm Zonguldak limamm 
lakbullak ederek oradaki gemilerin alt
nndan girip iistlerinden cttkmt§ oldugu-
u~t:nadtk. 

Zonguldagm sanki bir !imam vardtr. 
zamanki ftrtma bu limanm bir sala§a 

iyen mendiregini hicte sayan ve hic;e 
bir kudurganhk gostermemi§ miy-

) ~u hale gore bugiin ictin Zonguldak
dahi kelimenin Avrupah manasile emin 

liman bulunmadtgma tereddiidsiiz 
fKinetme:kli~:imiz en zaruri bir netice 

[Arkas~ Sa. 3 .sutun 6 dal 

T elgraf ve telefon hatlan 
hala i~leyentiyor 

EreglKle evvelki gii.n vukua gelen bii
yiik deniz faciasma aid -aradan iki giin 
~ge«mi§ olmasma ragmen· iheniiz tafsi· 
lat almamarnt§ttr. T elefon ve telgraf 
hatlannm bozuk olmasmdan do!dyt, ls
tanbula nispeten yakm bir yerde vukua 
gel en facia, el' an esranm muhafaza et
mektedir. Bir vapurun batmasl, deniz ti· 
caret filomuzun §ilep ktsmmm astl bii· 
yii·k parctastnl t~kil eden 9 §ilepin kara
ya oturmasile neticelenen futma kurban
lannm ket'i yekunu bile malum degildir. 

«Sebai» vapurundan /haber yok 
Diin, endi§e verici bir haber daha, bu 

facialar silsilesine yeni bir sa·Pha ilave 

etmi§tir. Barzilay: · Benjamen kumpan· 
yasma aid <<Sebat>> vapurundan, biitiin 
ara§hrmalara ragmen hictbir haber gel
memi§tir. Biitiin gUn Sebat vapuru, tel
sizle aranmt§ fakat cevab almamamt§· 
ttr. 

Sebat, firttnadan biraz evvel 36 ton 
kadar komiir alarak denize acttlmt§h. 
Actik denizde buluoon bir vapur i~in faz
la bir tehlike gijriilrnemekte ise de Se
batm aktbetinden erodi§e edilmektedir. 

«Millet» vapuru nasrl battr? 
,Sehrimize gelen bazt haberlerden an

la§tldtgma gore Ereg]i limanmda Millet 
[Arkas~ Sa. 7 sii.tun 3 te] 
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T evkifanedeki • cmayet 

Arkada~nn Oldiiren katil 
Dursunun muhakemesi 
Ag1rcezan1n diinkii celsesinde ~ok heyecanb 

ve ibretli miinaka~alar oldu 

Katil Dursun Aguceza bakimleri huzurunda 

Istanbul Tevkifanefinde olan bir kav
gada, mevkuflardan hiri, digerini btc;ak
la 13 yerinden yaralamak suretile kan
lar ic;erisinde yere sermi~ ve agtr yarah, 
sonradan olmii~tiir. Bu kanh yak'a, me~· 

hud suc;lar kanununun ag1r cezalara te§
miline uygun olarak, stcagt stcagma 
mahkemeye verilmi§tir. 

istanbul Agtrceza mahkernesinde dun 
£Arlcast $a. 'l siltun. 1 del 

Y dbaSJ tebrikleri Millet Meclisi Grupu umumi heyeti bu. 
' giin 3-1-1939 saat 15 te reis vekili ve 
-- -·- Trabzon meb'usu Hasan Sakantn reisligi 

ismet inonii ile devlet altmda toplancL. 

reisleri aras1nda tel· 
graflar teati olundu 

Ankara 3 {Hususi) - Ytlba§t 
miinasebetile Reisicumhurumuz Is
met lnonii ile Romanya Krah Ma
jeste Karol, <;ekoslovakya Reisi
cumhuru Emil Haha, Arnavudluk 
Krah Majeste Zogo, Bulgar Krait 
Majeste Boris, Yunan Krait Ma
jeste lkinci Jorj, Meksika Reisicum
huru Lazaro Cardenas arasmda sa
mimi tebrik telgraflan teati olun· 
mu~tur. 

ingilterenin yeni 

Ankara el~isi 

Sir Persi Loren Sir Reginald Hoare 

lngilterenin Ankara biiyiik elc;isi Sir 
Persi Loren oniimiizdeki nisan aymda 
tekai.ide sevkedilecek olan Lord Port'iin 
yerine lngilterenin Roma biiyiik elc;i]igi
ni deruhde edecektir. 

MISir ve Sudan fevkalade komiserlik
lerini ve lngilterenin T ahran ve Atina el
ctiliklerini ifa etmi§ olan biiyiik eki mem
leketimizde bulundugu miiddet zarfmda 
biiyiik hizmetler ifa etrni§tir. Gencligin
de lstanbulda sefaret katib]iginde bulu
nan Sir Persi Loren memleketimize kar· 
~~ dostane hissiyat perverde etmektedir. 

Ogrendigimize gore, bu ktymetli dip
lomatm yerine lngilterenin Biikre~ elc;isi 
Sir Reginald Hoare tayin edilecektir. 
Uzun miiddet memleketimizde vazife 
gijrmii~ olan yeni sefir nisan sonunda An
karaya gelerek yeni vazifesine ba~!tya
cakttr 

Evvela Ba§¥ekil Celal Bayar soz ala
rak miinhal bulunan grup reis vekilligine 
genba§kur tarafmdan Adliye Vekili ve 
Seyhan meb'usu Hilmi Uramn namzed 
gosterildigini beyan etti. Umumi heyet, 
namzedin reis vekilligini ittifakla kabul 
etti. Adliye V ekilinin bu tarzda namzed 
gosterilmesi Partinin yiiksek mahfillerin
de Mecliste'ki grup reisligine istikbal ictin 
hususi bir ehemmiyet verildiginin ifadesi 
olarak telakki olunmu§tur. 

Bun dan sonra Hariciye V ekili -5iikrii 
Saracoglu soz alarak gee<en icttimadanbe
ri cereyan eden harici hadiseler hakkmda 
izahat verdi ve izahat umumi heyete<e tas
vib olundu. Ebedi $efimiz Atatiirkiin 
amd kabrinin yaptlacagt yer hakkmda 
miitehassts enciimenin hazuladtgt rapo -
run tetkiki ictin, grup azast ictinden 15 ki-

Hilmi Uran 
§ilik bir enciimen intihab edilmesi 
makammdan teklif edildi ve bu sectim 
amelesi Grup idare heyetine tevdi olun 
du. Bundan sonra Biiyiik Millet a .. o._u,., 

[Arkasz Sa. 7 siltun 5 tel 

Japon kabinesi azalan 
aras1nda ihtilaf ~tkb 

Ba,vekilin takib ettigi harici ·siyaset, Naztrlarin 
muhalefetile kartdandi, Batvekil istifa ediyor 
Londra .3 (Hususi) - Tokyo'dan 

bildirildigine gore Japon Ba~vekili Prens 
Konoe istifa e1mege karar vermt~tJr. 
J apon siyasi mehafilinde, bun a sebeb o
larak Ba~vekille Dahiliye N azm Ami
ra! Suetzugu arasmda ciddi ihtilaflarm 
ba~gosterdigi ileri siiriilmektedir. Di· 
ger bir habere gore, Ba~vekilin takib et
tigi harid siyaset nazular arasmda ihti
laflara sebebiyet vermi~tir. 

Japonyaya kar,l mukabele 
tedbirleri 

Londra 3 (a.a.) -hi malumat al • 
makta olan mehafilde Cindeki 1ngiliz 
menafiinin himayesin: temin maksadile 
Arita ile Craigie arasmda yaptlan p;orii~ 
melerin akim kalmast dolaytsile ve Arne• 
rikanm da Cindeki kendi menafii hak • 
kmda kaygu i~inde bulunmast sebebile 

[ArkaSt Sa. 7 siitun 2 de] 
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Daladye Tunusa vard1 

F rans1z Ba~vekili T unus 
Beyine ziyarette bulundu 

............................................... : ............ Fransa aleyhine ve Tunus milliyetperver partisi 

Ziraat kongrestnde lehine bir niimayif yapdd1, niimayi'e 

verilen kararlar i,tirak edenler derhal tevkif olundu 

Koy kalkinmasJ i~in 

memleket 10 minta· 
kaya ayrdd1 

Biiyiik Ziraat ve Kay Kalkmmast 
kongresinin kararla§hrdtgt esaslan tahak
kuk ettirmek maksadile Ziraat Vekale
tinde bir komisyon kuruldugunu yazmi§
hk. 

Memleket on ziral kalkmma mmtaka
sma aynlmt§ttr. F aaliyete bir mmtakamn 
kalkmmasile ba~lamlacak, bunu diger 
mmtakalar takib edecektir. 

Kalkmma faaliyetine birinci mmtaka 
addedilen Ankara, Eski~hir, Konya, 
Afyon, Nigde, Ku~ehir, Kayseri, Stvas, 
Y ozgad, Corum, <;ankm vilayetlerinden 
ba§lanacakttr. Bu mmtakada 3,809,541 
niifus vardtr. Birinci mmtaka, arazinin 
tabii vaziyeti itibarile kalkmma plammn 
tatbiki en gu<; olan yeridir. 

Haztrlanan plana gore her mmtaka
mn bir ba~mii~aviri ve bu ha§lllii~avirin 
iki muavini olacakttr. Ba~mii§avirlik em
rinde biri ya}'lm, digeri teknik ve tedris 
mii~aviri olmak iizere iki kol bulunacak
ttr. Y aytm mii§avirinin maiyetinde kon
trollar ( ziraa t miidiirleri) ve iic; yiize ya
km yaytm memuru (ziraat memurlan) 

lArkaSJ ~a. 1. siltp.n. a Jel 

Dun Frans1z Ba~vckilile gorii!ien Tun us Beyi. Pariste Elize 
saraymda bir teft~ esnasmda 

Paris 3 (Hususi) - Ba§vekil Dalad-l den sonra sa at 11,30 da T unusa gide • 
ye bu sa bah saat 8 de F O§ kruvazorile rek T unus Beyini saraymda ziyaret et -
Tunusun Bizert limamna muvasalat et- mi§tir. Daladye, sarayda fevkalade mu • 
mi~ ve halk tarafmdan CO§kun tezahiirat- tantan asker! merasimle kar§tlanmi§hr. 
Ia kar§tlanmt§hr. Tunus Beyi, etrafmda prensler, vezirler 

Yerliler «ya§asm Fransa, ya§asm Tu- ve e§raf oldugu halde Ba§vekili tahth 
nus, ya§asm Daladye>> diye bagnarak salonda kabul etmi§tir. 
Ba§vekili §iddetle alkt§larnt§larcLr. Tunas Beyinin teminatt 

D.aladye e:"'ela askeri !imam ziyaretle Bu miinasebetle T unus Beyi ktsa bir 
t~h~unatt teftt§ etmi§ ve §ehirde bir ge - hitabede bulunarak Daladye'ye beyaru 
zmt1 yapmt§hr, Ba§vekil, bu ziyaretler .. [Arkass sa . . 7 sutun 6 dal 
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Tefrika No. 54 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Ekliiz deniz muharebesi 
ingilizlere nazaran 

olmakla beraber, 
eser yoktu 

FransiZ donanmas1nda, 
sayt iistiinliigii mevcud 

t~ebbiis hassas1ndan 
Zamantmllln bir amirali olsaydt, bir

ka<; hafif ve seri gemi gondererek diir 
mam ke~fettirirdi. Halbuki Kral Edvard, 
hu i§ maiyetindeki ~valyelere daha ko· 
lay geldigi i<;in, sahil boyunca bir si.ivari 
ke§if kolu gonderdi. Karaya bir miktar 
at <;tkanld1 ve bunlara athyan asilzade
ler, Ekliiz'ii ihata eden kum tepelerine 
kadar gittiler. Bunlar, dii~mana goriin· 
meden, yi.iksek bir yerden rahat rahat 
dii§man donanmasmt tarassud ettiler. 
Getirdikleri haberler, k.rala, ertesi giinii 
hiicum etmek karannt verdirdi. 

F ranstz donamnastna iki f(>valya. k.u· 
manda ediyordu: Quieret (Kier~) ile 
Behuchet {Behu~). Kiere ismi, bu ,0· 
yalyenin, F ra:maya bi~dk bymerli de
nizciler ve iyi zabitler yati~tirm~ olan 
Breton nkmdan geldigini g(;sterir. Bu iti· 
haria ,Ovalye Kiere·nin az ~ole deniz tee· 

riibesi olduguna huhnedilebllir. Aynca 
F rans1z kumandanlanna. tecriibeli bit a· 
mira! de muavin olarak verilmi,ti. Bu. 
i\.kdeniz m~arebelerinde s~ sa\al a· 
gartm~ ihtiyat deniz kurdu Barbavera 
idi. Ceneviz gemilerine hunand.a edi • 
yordu. F ran'SIZ donamnasmda, lngiliz· 
!ere nazaran hafif bir sa}'l iistiinliigii 
mevcud olmakla beraber, bu ana kadar
ki uzun faaliyetsizlik.lerinin gosterdigi 
gibi, Kiere ile Behu~· de tete\>biis lha ... 
sasmdan eser yoktu. Mii<lafaada kalma· 
@a karat vererek on.a g()re hazulamyor
lardi. 

Amiral Barbavera, beyhude yere, on· 
lara demir kaldmp lngilizlerle a~1k. de
nizde harbetmeleri il;in tavsiye ve rica· 
da bulundu. Ceneviz amirali, SAY! ve ge
mi kudreti itibarile haiz olduklan iistiin· 
liigiin ancak ac;1k denizde i~ yanyaca· 
gm1, bu failciyetlerini Eede nehri agzr 
nm dar sularmda kaybedeceklerini bir 
tiirlii bu iki §ovalyeye anlatamad1. On· 
lar, 1ngilizlerin taarruzunu beklemek ka
rarmda inad ettiler. 

FranSIZ tarihleri. aralannda gec;en mu· 
ha vereyi hulasatan ¥iyle kaydediyorlar: 

- Eger, burad:~. kalrrsantz, lngilizler 
ri.izgan, giine~i ve med dalgasmi arka· 
Ianna alarak iistiiniize oyle bir ~ullana· 
cakJar ve sizi oyJe bir Slkl§hracakJardu 
IJci l:li.rbirinize yard1m edemiyeceksiniz. 

Behii§e §U ceva~:n verdi: 
- Buradan ktmtldJYan Allaiun la

netine ugrasm. 
Ceneviz amirali Barbavera, Fran~nz 

~va]yelerinin man uzerine ~ekilip gemi
sine gitti. Behii§e. kendi istedigi Ianete 
ugramak iizere yerinde kaldi. 

F rans1z donanmas1, nehir agzmm ce· 
nub sahiline muvazi olarak demirlemi§ti. 
Gemilerin h;t karaya donu'ktii. Donan· 
mamn solu, nehrin munsabma, sagt da 
Ekliiz ~ehrine niiteveccibti. 

siperlerin arkasma gizienmi§lerdi. lkinci 
bir O'k<;ular grupu da gemilerin direkle
rindeki <;anakhklarda mevzi almi§lardl. 
~imdi artrk, direkler 1skandinavyahlann 
zamanmdakinden daha kahn ve kuvvetli 
idi. Y elken sereninin iist tarafmda bir 
nevi saksagan yuvas1 bulunuyordu. (<;a· 
nakltklara saksagan yuvast derler). Bu 
<;anakhklarda, kalkanlal'dan yaptlmi§ bir 
siperin arkasmda iki veya U<; ok<;u dura· 
biliyordu. 

Boylece Franstz donanmast, uzun ve 
dar iix; yuzen kale halini alm1~h. ZaYif 
bir filomm kUJVVetli bir filoya kar~1 boyle 
bir miidafaa tabiy~si almasm1 aktl ka
bul eder amma say1ca iistiin, hatta mir 

~vi kuvvette ve ac;tl denizde dii§manla 
gemi gemiye harbedebilecek kudrette o· 
len bir donanma ~in bu tabiyede bi~bir 
muvaffakiyet iimidi ydktu. Svold mu· 
barebesinde Erik J arl, a~1k bulunan ce

nahma taarruz ve biicum ederek N orve~ 
Kraltmn gemilerini hirer hirer tahrib et
mek suretile boyle bir mubarebe niza· 
m1n1 bozma'k kabil oldugunu gostermi§· 
ti. Efdiizde de, Franstz donanmasmm 
Buyii'k Kristofer'le biten sol <:enaht a1>1k 
denize muteveccihti ve !ngilizleri bOyle 
bir hiicuma adeta ciavet ediyordu. 

Karada ke§if yapan ln-giliz §Ovalyeleri 
maceralarmdan geri dondiikleri ve gor· 
diiklerini ln~iliz Krahna anlathklan za
rnan, D~iincii Edvard vaziyeti kavradi, 
f1rsatl gordu, hucum plamm ona gore 
bamladt: Buyiik gemiler, onde hii<:u • 
mu sevk ve idare edecekler ve butiin 
gayretlerini Frans1zlann sol cenah1 iize
rine tophyacaklardi. Miitehaki gemiler, 
dii~man caphesine sagdan ve merkezden 
hikum edeceklerdi. F ranstzlar, gemilerini 
stmstkt birbirlerine bagladJklan i<;in, ne
hir agzmm dar sulan manevra yapmaga 
milsaid olsa dahi, bu bagLama keyfiyeti 
yiiziinden sol cena.hlanna yanlim ede
mezlerdi. Boylece serbest bir halde bu· 
lunan lngilizler. FranSIZlann sol cenaht· 
na kar§t, mevzii bir saJl ustiinliigii te
min edebileceklerdi. Hatta bu iistiinlii· 
gii daha muharebe ba~larken elde ede
rek yakm mesafeden Franstz ve Cene
viz gemilerinin gii.vertelerindeki muha · 
ribleri harb harici edebilirlerdi; sonra, 
miidafaastz kalan gemileri birbiri arka· 
smdan zaptetmek kabil olurdu. lngiliz 
ob;uian, sag cenah ve merkez nrkalan· 
mn gemilerindeki du~man askerlerinin 
saflanru seyrekle~tirmek suretile bu i§i 
haz1rhyacak ve kolayla~tJracaklardi. 

24 haziran 1340 sabaht, §afakla be~ 
raber, enginden dogru gelen fn§ka bir 
ruzgar, Eede nehri agzma dogru esiyor
du. F akat, deniz cezir hal in de idi ve 
tersine akan .akmtt hiicuma miisaid de· 
gildi. Med dalgasi, koya kafi derecedP. 
su getirmedik<;e muharebeye ba§lana • 
mazdi. lngiliz Krah, bu miihletten isti· 
fade ederek donanmasm1 hemen nehre 
salduabilocek bir vaziyete soktu. lngiliz 

F ran~tz tarihleri F rans1z donanmast· 
nm ii~ hat iizerine tN:emmu etmi~ oldu· 
gunu yaztyorlar: <&ine {Sen) ve Flan· 
dre'hlar amiralle barebr, oociiyii, Diyep· 
Jiler ve Pikardtya'hlar buyuk k1sml, cenu· gemileri, riiz-gan sancaktan ahyor ve 
bi Normandiyahlar arkac1y1 te§kil ediyor- muhte§em bir manzara arzediyorlard1. 

I d F d d 200 d Yaz giine•i, kirmizl, mavi, beyaz ve sJr-llr 1. rans1z onanmasm a en ' 
fazla «nef» ve «barge • barj» denilen mah yiizlerce ~valye bayragm1, pruva 
gemi ve bu gemilerde 20,000 :ki§ilik bir ve Hipe~telere dizilmi~ olan rengarenk 
ordu vardi. Dante'nin «Cehennem» adh boyah kalkanlara vuruyor, biitun bun • 
eserinde bahsettigi Dam yahud Damme Ian panldatlyordu. Baronlar, §Ovalveler. 
sedleri donann.aniJl solunda idi. askerler, ztrblarm( giymi~ler, buyuk ge· 

F h ·· ·· d d'. b" ··U milerin yiiksek kasaralan iistiinde duru raru1z attmm onun e ort uyuK 
nef vard1. Bunlann bir tanesi 1338 de yorlard1. Ok~ular, kiipe~telerin arkasm
vuku bulan Arnemuyden muharebesinde da malanmt§ bekliyor, yahud da ~i~kin 
ingilizlerden zaptedilmi§ olan «Kristof • yelkenlerin ustiindeki saksagan yuvalann· 
do - la • Tur>> adh buyiik gemi idi. da dii§mam gozetliyorlardt. 

(ArkaM var) 
Bordasmda ilk defa olarak top gi.irle- ~-!!!!!!'!"!!!!!!'!"~=---~~~---= 

digi i<;in bu gemi tarihi bir tekne olmu~· 
tur. Filvaki, bu buyuk gemide iic; tane 
top ile bir tane el topu vardt.» 

Muharebeyi lngiliz tarihlerinden takib 
edelim. 

«Harbin daha ilk gunlerinde Man~ 
denizinde zaptedilmi~ olan Biiyiik Kris· 
lofer adh gemi, sol cenah gemisi olmu§· 
tu. Franstz donanmast sol cenab, mer-
1cez, sag cenah olmak iizere ii~e aynl· 
m1~tl. Kiere ile Behu§e Norvec; Krah 
Olaf'm Svold muharebesinde kabul etti
gi tabiyeyi tekib ettiler. 0~ frrkanm ii
<;iinde de gemileri birbirine stms1ki bag· 
ladilar. Boylece f1rkalar, bir tek kutle 
oluyor ve bloku te~kil eden gemilere an· 

. cak sivri provalardan ve cena.b gemileri-

Azgm bir domuzla korkunc; 
bir mi.icadele 

Adana (Hususi) - Karata§ nahiyesi
ne bagli Hacthasan koyiinde, giipegiin
diiz tarlada r;ah§an iki koylii, azgm bir 
domuzun hiicumuna ugramt§tlr. Hadise 
hakkmda ahnan tafsilata gore, koyiin 
muhtan Mustafa ile kaymbiraderi isa 
tarlada ~ah§Irlarken ani olarak az!l1 bir 
yaban domuzunun sald1rmasile kar§I -
la§mi§lar, neye ugrad1klarmt bi -
lemiyerek canlanm kurtarmaga koyul
mu§lar ve bu arada domuzla bu iki in
san arasmda altalta, iistiiste bir miica
dele ba§lamt§hr. Yanlarmda tabanca 
ve bt~ak gibi miidafaa vas1tas1 bulunml
yan bu iki adam, domuzla uzun bogu§
madan sonra halsiz olarak dii§miisler, 
domuz artik son derbesini bu zavalhla-ne ise valmz bir bordadan hiicum edile

biliyordu. Norv""'lilerin plam biraz tadil ~"< ra indirmege haz1rlamrken de hadiseyi 
edilmi~. gemilerin pruvalan ve ba, kule· goren tarla kom§ulan bunlarm imda -
Jeri onune kurelder, kaziklar ve tahtalar- dma yeti¥!rek domuzu oldiirmii§ler ve 
dan siper ve mania halinde hirer duvar yarahlan kaldmp tedavi altma alml§ -
"'.apilmtit.l.. P~~~J.a .ale~lcr. Pll lar~ 

('UI\fi1URIYET 

( 3ehir ve Memleket Haberleri ) 
13 
ktz 

ya~1nda bir 
erkek oldu 

lmar isleri 
' 

Vali Lutfi K1rdar diin, 

Eglence yerlerinde 

bilet iicretleri 
Y . d 1.k h d.. Adl. Miizeler idaresinde imar s· . I en1 e 1 an un 1- k.k tt• 1nema ve byatro ar s1k1 

d ed.ld" program1n1 tet 1 e 1 k I "'b. 1 k ye e muayene 1 1 ontro e ta 1 tutu aca 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kudar 

13 ya~ma kadar k1z bilinen birinin er
kek oldugu diin Adliyede yap1lan bir 
muayeneyle resman anla§tlmi~. bu hu • 
susta rapor yazilmu~I:J.r. 

.Simdi ktzlar arasmdan !;I'ktp erkekler 
arasma kan§an, Ortakoyde Nigar soka-

gmda di~i Aleko'nun k1zi Evgeniya'dtr. 
Bu vaziyette bulundugunun, ya§l daha 
kii!;iikken farkm~ vanlamam1~. fakat bir 
miiddettenberi gerek te~ekkiilab, gerek 
hal ve tavn, ailesi muhitinde dikkat 
uyandirmi~hr. Ailesince bu hususta dog

rudan dogruya bir kanaat edinilemedill;i 
i~in, kendisi Hasekide muayene ettiril
mi~. bu suretle, ilk gorii§te k1z olduguna 
hiikmolunabilecek halde olmakla bera • 
ber, muayenesinin tamikmda erkekligi 
belli oldugu neticesi ortaya konulmu~ ve 
bu cihet, diin Adliye dairesinde yaPJlan 
muayenesinde kat'ile~mi~tir. 

13 ya~ma basmca erkekligi meydana 
!;tkan Evgeniya'mn nufus kaydmda bu· 
na gore degi~klik yaptlacaktu. Mesele, 
bu noktanm da halli ve alakalmm niifus 
kiitiigiinde o suretle tescili i~in 1stanbul 
asliye 5 inci hukuk mahkemesine intikal 
etmis bulunmaktadtr. 

KVLTVR ISLERI 
Tatil bitti 

Seneba~ miinasebetile iic; giindenberi 
tatil bulunan biitiin mektebler bugiin 
ac;Ilmt§·tlr. 

<;atalca ortamektebi tevsi 
ediliyor 

<;atalca lialkl, mevcud ortamekteb 
ihtiyaca kafi gelmedigi ic;in, mektebi 
biiyiitmek ii:zere te§ebbiise giri§mi§tir. 
Bu maksadla mektebin yanmda arsalar 
istimlak edilecektir. Ayr1ca in§aatta 
kullamlacak levaztm i~in de halktan pa
ra toplanacakttr. 

<;atalca halki, mektebe ilave oluna -
cak bu bina ve tesisahn planlanm ihzar 
ic;in Vilayete miiracaat ederek bir mii
hendis istemi§tir. 

Yaklnda mahallinde tetkikatta bulun
mak i.izere Vilayet tarafmdan bir mi.i
hendis gondetilecektir. tn~aatm ikma -
linden sonra laztm gelen ders malzeme
sinin tedariki hususunda Maarif idaresi 
yard1mda bulunacakhr. 

Y eni mekteb bina1ari 
Vilayet Husus1 idaresi taraftndan 

yaptmlan Cerrahpa§a 45 inci ilkmek -
tebile Karagiimriik erkek ortamektebi
nin in§aah bu aym yirmisinde ikmal e
dilerek kabul muamelesi yapllacakhr. 

Modern bir §ekilde in§a edilen bu 
mekteblerin rnefru§ah ve ders aletleri 
tamamland1ktan sonra, oniimiizdeki se
ne mmtakalannm ihtiyaclanm kar~ -
hyacaklarch.r. 

Ni,antatt ktz ortamektebi 
Ni§anta§I klz ortamektebinin tamam

lanmast ic;in Maarif Vekaleti 13 bin lira 
gondermi§tir. 

Noksan kalan klsmm ikmali bu aym 
6 smda miinakasaya <;tkanlacakhr. 

MOTF.FERRIK 

lzdiham hadisesi 
Dolmabahc;edeki izdiham hadisesi tah

kikatmm ikmal edildigini, miifetti§lerin 
tahki'kat evralnm Dahiliye Vekaletine 
vermek iizere Ankaraya gotiirdiiklerini 
yaz:mt§bk. 

Dahiliye Vekaleti hukuk rnii§avirligi 
miifetti!?lerin tahkikat evrakm1 Devlet 
Sura~ma sevketmistir. Eski Vali Muhid
din tlstiinda~, eski Emniyet Direktorii 
Salih Kille;, muavini Karnran, Beyoglu 
kaymakam1 Danis. Besikta~ kaymak'lmi 
R1za bu miiessif hadisenin vukuundan 
mes'ul h1tulmaktadular. 

Yusuf Ziya O";" Ankaraya 
gitti 

Denizbank Umum miidiirii Yusuf Zi
ya Oni~ tekrar Ankaraya gitmif?tir. U
mum rniidiiriin bu seyahatinin biit~e ile 
alakadar oldugu soylenmektedir. 

Portakal mahsuli.i 
Son bir hafta ir;inde sehrlmize 

3,200,000 aded portakal, 537,000 man -
dalina, 22,300 kilo elma gelmistir. Mu
varedatm c;ogalmas1 fiatlan biraz dii -
§iirmii§tiir. 

VI LAYETTE 

Bir sene zarfmda vili.yete 
gelen evrak 

Yeni sene dolaYISile devairde yeni 
kaytd defterlerinin tutulmasma ba§ -
lanmi§br. Bir sene zarfmda Vilayete 
123,245 evrak gelm.i§, 25,410 evrak git -
mi§tir. Giden evrak saylSlnm az olmast 
Valayete miilhak bazt dairelere gonde
rilen evrakm bu dairelerin kendi nu -
maralarile sevkedildigi i~in bu miktara 
ithal edilmem~ olm~smdan ileri gel • 
mekt~ 

diin sabah Belediye Fen heyetine gide· 
rek Fen heyeti ~ube miidiirlerini topla -
m1~. imar i~leri iizerinde tetkikat yapa • 
rak kendilerine baz1 talimat vermi$tir. 

Bundan sonra Miizeler miidiiriyetine 
gitmi~. miizeleri gezmi$ ve $ehrin iman 
masmda muhafazas1 laztm olacak tarihi 
ve mimari k1ymeti haiz eserleri yerinde 
tetkik maksadile Miize idaresince ham· 
lanan program! gozden ge~irmi$ ve bu 
program! derhal tatbika karar venni$tir. 

Bu karar iizerine refakatinde $ehirci
lik miitehasstst profesor Prost'la Miize 
miidiirii Aziz oldugu halde Hasekiye gi
derek buradaki Mimar Sinan eserlerini 
ve gene o civardaki Bayrampa$a imare
tini tetkik ebni~tir. Bu eserlerin tamir ve 
tslaht etrafmda tedbirler ahnacakttr. 

Bundan sonra da Eminoniine giden 
Lutfi Krrdar meydanm vaziyetini goz • 
den ge<;irmi~tir. 

Y1kmhlardan sonra son gunlerde ya
gan yagmurlar tesirile bilhassa Bahkpa
zanna giden yol ~amur dezyast halini al
dtgl i<;in burada muvakkat bir yol yaptl· 
masma karar verilmi~ ve diinden itiba • 
ren in~aata ba~lanmt~ttr. Bu muvakkat 
yo! yetrni~ metrelik bir parke olacak; 
meydanm tanzimine ba$1amnca .asfalta 
~evrilecektir. 

Hifzissthha heyeti 

diin toplandt 

Heyet, lifo ve grip 
vukuatJ hakkJ.nda mii
zakerelerde bulundu 
Vilayet Umum1 Htfztss1hha heyeti 

dun Vilayette Vali muavini Hiidainin 
ba~kanhgmda toplanarak ~hir halhmn 
s1hhi vaziyetini tetkik etmi~tir. Bu top

Janttya Vilayet, Belediye, Kolordu S1h· 
hiye miidiir lerile Maarif miidiirii, iki ser· 

best doktor ve iki serbest eczac1 i§tirak 
etmi~tir. T oplanttda bilhassa §ehirde faz~ 
Ia oldugu iddia edilen grip ve tifo vuku· 

att mevzuu bahoolmu~. bu hastahgm mii· 
essif vak'alara sebebiyet verecek mahi -
yette olmadtgl, esasen halkm da mute -
yakk1z bulunarak kendi kendisini koru· 
yacak ilk tedbirleri almakta bulundugu, 
tifo vukuatmm ise ge<;en seneden az o

lup bir milyona yakm nufuslu lstanbul 
§ehrinde bir ayda 35 tifo vak' asmm zu· 
huru ehemmiyeti haiz bir mahiyette ol
madlgl ve havalann degi~mesile i!;inde 

bulundugumuz ay zarnnda bu miktann 
da azalacagt /kaydedilerek mekteblerle 
sinerna gibi umumi mahallerin kapattl • 
mast ve saire gibi fP.vkalade tedbirlerin 
ittihazma liizum goriilmemi&tir. 

Me~hul cesedin hi.iviyeti 
anlattldl 

Alb giin evvel Kastmpa§ada Havuz -
lar oniinde yetmi§ ya~larmda bir kadm 
cesedi hulunmu§, cesed denizden <;I ~ 
kanlarak Kas1mpa§ada Camiikebir me
zarhgmda t~hir edilmi~ti. Yap1lan 
tahkikatta bunun Taksimde Sakizaga
cmda 26 numarah evde oturan Ojeni ol
dugu anla§Ilmt§hr. -···---Merdivenden diitmi.i§ 

Aksarayda inktlab sokagmda 5 nu • 
marah evde oturan Nuri oglu Mehmed, 
<;ar§1kap1da iskilip hanma girip merdi
venden pkarken ayagr kaynn§, iki met
re a§agtya dii§mii§, ba§mdan agrr su -
rette yaralanmi§tir. Yarah, Cerrahpa§a 
hastanesine kaldtnlmt§hr. 

C Band1rmada bir 

Maliye Vekaleti Dahiliye Vekaletine 
gonderdigi bir tezkerede V ekaletin si • 
nema ve emsali misillu eglence yerlerinin 
damga, istihlak ve sair riisumundan yiiz
de on miktannda tenzilat yaphg1 halde 
bu kabil yerlerin bilet fiatlannda esash 
bir tenzilat yapmad1kianm bilakis An -
kara sinemalannda dart liraltk localarm 
be~ liraya <;tkanldtgmi, Edirnede bu i$C 
ehernmiyet verilmedigini bildirmi~. hal ~ 
km menfaati gozoniinde tutularak yapt
lan bu tenzilattan as1l maksadm husul 
bulmam1~ olduguna i&aret etmi$tir. 

Dahiliye V ekaleti Maliye V ekaleti
nin bu i~'arm1 vilayetlere teblig ederek 
valilerin bizzat bununla alakadar olma· 
Slnt istemi~tir. 

Vilayet Belediye ile de temas ederek 
bu kararm $Chrimizde layikile tatbik edi
lip edilmedigini ara&tnacak ve bilhassa 
onumuzdeki sene zarfmda plaj ve eglen
ce yerlerinin ucuzlugunu temin kin ted
bir alacaktu. 

$EHIR ISLER/ 

Terkos iskaralar1 temizlendi 
Filtre Iskaralan tlkandtgr i<;in iki 

giindenberi §ehre verilen terkos suyu • 
nun miktan azalnu§ti. Iskaralar tama
mile temizlenmi§ ve diinden itibaren 
gene muayyen miktar suyun verilmesi 
irnkam elde edilmi§tir. 

~ehrin temizligi i~in tedbirler 
ahmyor 

Belediye Fen heyeti tarafm4an §eh -
rin temizlik i§lerini ISlah maksadile ha
Zll'lanm.akta olan proje ikmal edilerek 
riyaset makamma verilmi§tir. Proj ede 
bugiinkii elde meV'Cud vesaitla tam ma
nasile §ehrin ternizlik i§ini ba§armak 
lmkanstz oldu~na i§aret edilmekte ve 
her §eyden evvel bu vesaitin tezyid ve 
tslalu Iazun geldi~i ileri siiriilmektedir. 
Bunun i~in icab eden tedbirler alma -
cakhr. 

Bundan ba§ka, ilkmekteblerde mu -
allimler, talebeyi temizlik hususunda 
tenvir ve ir~ad ederek sokaklara kag1d 
ve yemil! kabugu gibi §eyler atmamala
nm tavsiyeye ba§ladtklan gibi Halkev
leri de bu i§le m~gU1 olaca'k ve halka 
ayni §ekilde tavsiyeler yapacakt1r. Di • 
ger taraftan Belediye, sinema sahible -
rile de temasa gelmi§tir. Sinemalar 
da bu maksadla propaganda yapacak • 
lardtr. -···-lki kiictiik yangin 

Diin saat 11,30 da Mercanda tmamh 
han, ikinci katta 5 sayth c;ad1rc1 Osma
na aid odada yangm ~tkrm§hr. Yangm, 
yanan sobadan sic;nyan ktVIlClmlardan 
~tkml§, oda k1smen yand1ktan sonra 
oondiiriilmii!?tiir. Bina sigortas1zd1. En
kaz arasmda Osrnana aid k1smen yan • 
ml§ 4870 lira bulunmtt§tur. 

*** 
Evvelki giin geceyanSI, Uzun(:ar§tda 

Kilid hamnda Avadis oglu Artinin san
dalyecilik yaottgr 11 numarah si~rta
stz diik'kanmda yangm c;Ikm1s, diikkan 
ki~men yandtktan sonra oondiiriilm~
tiir. 

Denize di.i~en havvanlar 
Sadtk oglu Ahmede aid ~ift ath araba, 

Hal rthbmmda bagh bulunan motorden 
deri balyalan ahrken hayvanlar birden
bire iirkmii§ ve denize dii!)mii§lerdir. 
Hayvanian kurtarmak miimkiin olma -
IDI§tlr. 

Bir otomobil kazasl 
Mecidiye koyiinde oturan §Ofor Meh

med oglu Ahmedin idaresindeki 1625 
numaralt otomobil, Karakoyden Emino
ni.ine dogru ilerlerken Ye~ikulede otu
ran Tana~ oglu Kostantine c;arparak ye
re di.i$iirmii§, ba11mdan yaralanmasma 
sebebiyet vermi§tir. :;iofor yakalanmt~
ttr. 

diki' yurdu a~tldt ) 

Bandtrma ( Hususi ) - Burada Giirel Bic;ki ve Diki~ Yurdu ismile bir 
yurd a~Ilml§hr. Bu suretle senelerdenberi eksik olan bir miiessese kurulmu~ 
oluyor. Gonderdigim resim yurd mudurii ile talebeleri bir arada gaster· 
mekte!iil; ' 

:t tldncikbun 

I: • ' ( • t;'l· -.. . •.. '. ,, . . t. 

Siyasi _:·]err. 
t : • • • I' !"' 

~indeki Miisliim 
hiikiimetler 

U zak~arktaki harb, Cin 
Iuman hiikumetlerinin 
politikasmda miihim 

olduklanm meydana ~tkardt. c· 
keri ve siyasi biiyiik sava~ arb 
kumetlerin hududlanna dayan 
Cindeki miisluman unsuru otede 
iilkenin siyasi ve askeri hayatmd 
hir rol oynamJ~tl. 

Cindeki miislumanlann miktan 
yon kadar tahmin olunuyor. Bu 
k1smi Cinin her tarannda daibm 
rette ya§amaktadular. Aralann 
rab1tasi miistesna olarak seciye 
erne! cihetinden diger Cinlilerd 
Ian pek yoktur. 

Fa kat Cinin ~imali garbisinde 
su, Ninghsia ve Cinghai ( di&er i 
kunor' dur) ismindeki u~ eyaletle 
garbideki YUnnan eyaletinin 
bulunan musliiman Cinliler, dind 
ka seciye ve siyasi erne! cihetinde 
Cinlilerden biisbiitiin farkhdnlar 

He{§eyden evvel bunlar, diiny 
cengaver ve dayamkh unsurlann 
.Simali garbideki miis!iiman Ci 
umumi adt «Di:ingen» dir. Bu tiir 
orta Asya ~ivesin<:e <<donmu~ ve 
manasmt ifade eder. Dil cihetind 
lilere yakm olup seciyeleri ve h 
ve siyasi dii~iinceleri busbutiin b 
Ian ve bir~ok amlardanberi as1l 
rin ve Cin hi.ikUmetlerinin can d 
olup her on yahud yirmi senede 
kar~1 tarihin en kanh harblerini 
Dongenlerin astllan ne oldugunu n 
li, ne de Avrupah ve $arkh ali 
miiverrihler heniiz kat'i surette 
edememi~lerdir. 

Surasmt da kaydedelim ki Cinl 
liimanlar yani Dongenlerle ~arki 
kistamn as1l halkt olup kendilerine 
ki», «Uygur» ve «KJrgtz» 
Tiirkler bir degildtrler. Aralannda 
lik musliiman olmalarmdan ve Ci 
kumetini yabanc1 addetmelerinden 
rettir. 

Dongenler Cinin ~imali gar 
yukanda saydJgimtz ii~ eyalette o 
beri u~ hukumet kurmu~lard1r. H 
metier ayn olmakla beraber halkla 
ni unsurdan oldugu gibi hiikumet r 
de ayni hanedandan oldugundan ~ 
fa harici du~anlara, bahusus Cin 
~I daima muttefiktirlc:_r. 

Bu u~ hiikumetin elli milyon 
vard1r. Halihamda bu U!; hiikumeti 
~mda Ma hanedamndan ii~ asker 
kiimdar vard1r. Cin, bu ii~ generali 
umumi vali ve ba~kumandan sayJJJ 
dtr. Fa kat bu telakki kag1d uzerind 
hakikatte herbiri miistakil hirer hii 
dar olup aralannda hir federasyon 
d!r. 

Bu hiikiimdarlardan en gene ve 
Tsinghai'in reisi Ma Pu Fang ise d 
derasyon reisi ve ba~hakem Nin 
hiikiimdan Ma Hung Kvei' dir. 193 
~arki Turkistanda Cin hiikumetine 
k1yam eden Tiirklerle beraber ha 
eden Dongenlerin de riiesas1 gene 
hanedammn ku!;uk ve ehemmiyetsiz 
Ian idiler. Bunlardan en sonrakisi 
Ho .San ancak ge~en sene Y arken 
Hoten'i terketmi~ti. 

Sarki Tiirkistandan ~ekilen Doll 
lerin pek c;ogu T§inghai hukumdan 
Pu Fang tarafmdan misafir ve hi 
edilmi~tir. Dongen federal hukumetl 
nin mustakillen hareket ettiklerine 
bir deli! de Mare~al Cang Kay Se 
orta Cinde on sene harbeden Cinli 
miinist kuvvetlerin en faal musliiman 
kiimdar Ma Pu Fang tarafmdan 1' 
te tamamile imha ediimi~ olmastdir, 

Simdi de bu Dongen hukumetleri · 
ponlarla Cinliler arasmdaki harbin $ 

ba kayan sahnesi yamba~mda bulll01 

yorlar. Bunlar Cinlilere dii~man old1 

lanndan Mare~al Cang Kay Sek'e 1 
dtm etmekten kat'i surette imtina etd 
lerdir. fcab ederse Dongen hukumetl1 

nin Japon ordusu tarafma ge<;ece~ 
~uphesizdir. J apon ordulan ~imdi 51 

eyaletini tamamile i~gal ederek 51 

eyaletine girmek uzeredirler. Sensi' 
garbmda ii~ biiyiik Dongen hiikurnt1 

den biri olan k1rk milyon niifuslu J(s~ 
bulunuyor. Japonya, Cini bir~ok hti 
metlerden mute~ekkil ve kendisile rnii· 
fik bir devlet yapmak istiyor. Bu sh'' 
Dongen hiikumetleri tarafmdan mu"'· 
goriilmektedir. Hulasa Uzalqark bar 
nin ve i~C Asyamn mukadderatmda 
buyiik rolii bu miisliiman hiiku.metler 1 

myacaklard1r. 
Muharrem F evT.i T~ 

Cumhuriyet--/ 
NUsha~ 5 kuru~tur. 

Abone $eraltl: { ~~~tye ~;:;~ 
Senelik 1400 Kr. 2700 ~ · 
Alb ayhk 750 • 1450 ' 
Ce ayhk 400 • soo 
~ Qhk 150 • ~oktot 
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Almanyadan hicret 
edecek Y ahudiler 

Gene erkek ve kad1n i,~ilerden miirekkeb 150 
bin Y ahudinin ilk partide hicreti derpi' ediliyor 

Londra 3 (Husust) - !ngiltere Ban· 
kas1 Umum Miidiirii Montegu Norman 
Yann Berline gidecektir. !~iltere Ban· 

80 kas1 miidiirii, ge<;enlerde Londra'y1 ziya
dan ret eden Rayi§bank Miidiirii Dr. ~aht'm 
bir torununun vaftiz merasiminde hazu bu

lunacakttr. Bu miinasebetle iki banka 

miidiirii arasmda Alman barici ticaretile 
Almanyadaki Y ahudilerin muhacereti 
meseleleri hakkmda miizakereler cere· 
Yan edecektir. 

Miilteciler komitesi Berline gidiyor 
Londra 3 (a.a.} - Miiltociler Ofisi 

Miidiirii George Rublee, ikinci mi.idiir 
Robert Pell, Maliye eksperlerinden Jo
seph Lotton ve beniiz tayin edilmemi~ 
olan lngiliz hazinesinin bir mi.imessili, 

biiyiik bir ibtimalle, gelecek hafta ba· 
§Inda Berline giderek Doktor ~aht ve 
Goring ile Dr. ~aht'm LondraYI ziyareti 
esnas1nda vermi§ oldugu plan mucibin· 
ce Y ahudi muhacereti meselesini tetkik 
edeceklerdir. Bu planda evvela nispeten 
gene olan kadm ve erkek biitiin Yahudi 
iKilerin muhacereti derpi~ edilmektedir. 
Bunlann miktan 150,000 ki§i kadardtr. 

Almanya filhakika bir «aktif» mahi
Yette olan ve kendilerine agtr bir har~c 
tahmil edilen kapitiilasyonlardan ziyade 
servetleri mahdud olan ve devlet i~in bir 
Yiik te§kil eden Y ahudilerden kurtulmak 
ayni zamanda Alman iKilerinin i~siz 
kalmasma mani olmak istemektedir. 

Almanya hiikumeti Almanyada ka
lacak olup birka~ sene i<;inde tedricen u· 
zakla§t:mlacak alan Y ahudilere kar§I y:J.
pilacak muameleler hakkmda bazt te -
minat vermegi derpi~ eylemektedir. 

Bu teklifleri §imdiki §ekillerile kabul 
etmege imkan yoktur. Ve bin..:ok nokta· 
lart halledilmege muhtacdtr. 

Y ahudi i~ilerinin mu:hacereti pren -
sipi, Almanyanm makbul teminat ver -
mesi ~artile kabul edilebilecektir. (:iink 1 

Almanyanm insanl miilahazalarla hare· 
ket eden hiikumetten k1sa ve uzun bi' 
miilhletin sonunda yeni mall fcdakarhk
lar taleb etmek fikrile biiyiik bir Y ahu
di kiitlesini memlekette ahkovmak iste· 
mesinden korkulmaktadtr. Miihim m~
soelelerden biri de i§in mali cephesidi. 
fn~iliz ma~fillerinde Saht'm teklifinde 
oldugu gibi Almanya bu plamn tatbik; 
esnasmda ti<:ari bir esas iizerinden kendi
sine bir menfaat temin etmek yoluna 
<aplTI 'I roast )aZtm~eJdigi soy)enmekte· 
dir. Bu mahfillerde nas1l olan kanaate 
gore, Almanya elinde bulunan ecnebi 

dovizlerinden bir miktarim bu i~e tahsi• 
etmelidir. Halbllki simdiki planla bu hu
susta ihtiyar edilecek masraflari diger 
devletlerin deruhde etmesi istenilmekte· 
dir. Muhaceret isile alakadar olan mil· 
letlerin, mukabilinde bir menfaat temin 
etmeksizin fa1la Alman ihracatim ode
mek icin mii~im m;lctarda doviz verme-
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ingiltere mukabil 

tedbirler altyor 

Abnanyanin yeni taleb
leri Londrada iyi 

kar,Jlanmadl 
Londra 3 (a.a.} - Almanyanm tah· 

telbahir filosuna malikiyet hususunda ln
giltereye muadil bir vaziyet elde etmek 
karanna mukabele olmak iizere lngiliz 
Amirallik dairesinin: 

I. 500-1,000 ton hacminde, tahtel· 
bahirlere ve tayyarelere kar§t endaht ya· 
p.abilecek 7 .,usluk dorder topla miisellan 

ufak gemiler, 
2. Oniimiizdeki aylar zarfmda tez

gahlara kon:.tlacak 30 kadar tahtelbahir 
dafii miidafaa gemileri in§asml derpi§ 
etmekte oldugu, iyi maliimat almakta o· 
Ian mehafilde beyan edilmektedir. 

Bu U!fak gemiler, ticaret yollanm hi .. 
rnaye ve tekba§ma cevelanlar yapan tah 
telbahirlerle barbedecekler, daha agtr 
tondaki -takn"ben 1500 ila 2000 ton· tor
pito muhribleri ise ayni tipte gemilere 

kar§t harbetmek iizere harb filolannd > 
c;ah§acaklardtr. 

Bundan ba§ka halihaztrda modern bir 
§elde sokulmakta olan bi~ok eski torr>;. 
to mooribleri de tat.telbahirlere ve tay 

Yarelere kar§t harbedebilmeleri i<;in hu· 
susi surette teslih edileceklerdir. 

Amiral!tk dairesinin §Ubat aymda ve
:Ya mart ayt nihayetindeki biit~e tahm:· 
nattnm bu projeler bakkmda tasrihat~,; 
b .. lunmast muhtemeldir. 

B·.iviik JVJHJet l'"~clisinde 
.Ankara 3 (a.a.) - B. M. Meclisi dun, 

F1kret S1laym ba§kanhgmda toplana -
rak miibadele ve teffiz i§lerinin kat'i 
tasfiyesi ve intaci hakkmdaki kanuna 
ek kanun layihasile B. M. Meclisi me

Urlarmm te§kilaima aid kanun layi
smm ikinci miizakerelerini yaparak 

etmi§tir. 
Meclis, K1~ehir, Yozgad ve Keskin 

takalarmda yer sarsmbsmdan yiki
ve harab olan binalann in~aat ve 

hnda kullamlmak iizere KlZllay 
sevkolunacak in§aat malze

Devlet Demiryollarmda parasiz 
1lmesine aid kanun layihasmm 

birmci miizakeresini yapro"t§hr. 
Gene diinkii toplanhda ruznamede 

maddelerden adll evrakm 
a, Telgraf ve Telefon idaresi vasita

. . tebligine dair kanun layihaSI Da
~bye Enciimeninin talebi iizerine mez
ur enciimene tevdi edilmi§tir. 

yapacak belediyeler 
Ankara 3 {Hususl) - Liileburgaz, 

• -· .. u>•na,r.J koy, Sand1kh, Karabiga, De
• Malkara ve Gorele belediyeleri su, 

ve imar il§eri i~in Belediyeler 
ankas.Indan istikraz akdine te~ebbiis et
. rdtr. Bu belediyelerin istikraz istek

~ Bakanhk<;a tetkik olunmaktadtr. 

ingilterede yeni bir 

grup 

Kabinenin siyasetine 
muhalif olanlar bir 

f1rka kuruyorlar 
~ 

Londra 3 (a.a.) - Yakmda <;ember -
layn hiikumetinin takib E:tmekte oldu -
gu harici siyasetle !ngilterenin tesliha-
tmm kifayetsizligi kendilerini endi§eye 
dii§iirmekte olan biitiin f1rkalara men
sub §ahsiyetleri bir araya tophyan yen; 
bir siyasi grup te§kil edecegi haber a
hruru§tlr. 

Eden'in, bu yeni grupla bir alakas1 
yoktur. Bu grupun te§ekkiilii haheri, 
hiikUmet mehafilinde bir gtina endi§e 
tevlid etmemi§tir. <;iinkii bu grup, an -
cak ikinci pHindan muhafazakar ve li
beral meb'uslan bir araya tophyacak 
ve amele f1rkasmdan hie; kimse, frrka
mn cher tiirlu halk~Ilar cephesi te§ek
kiilune kar§b olan vetosu sebebile bu 
grupa dahil olmiyacakhr. 

Grupa girecekler meyamnda Chur -
chill'in yegeni Duncan Sandys ile Ran-
dolph Churchill, muhafazakar meb'us
lardan Harold Mac Millan, Vernon Bart
lett ve sair bir tak1m zevatm bulundugu 
s<iylenmektedir. 

Grupun te§ekkiil etmek i<;in parla -
mentonun tatili zamamm intihab et -
mesi manidard1r. Filvaki, boyle muanz 
gruplar, ancak bu zamanda kendilerine 
taraftar bulabilirler. <;unkii ba§ka za • 
manlarda ekseriyetin her hangi bir riik
niinun yeni te§ekkiile girmesine mani 
olacak kuvvetli te~ekkiillerin mukave
metine maruz kallrlar. 

Romanya, Roma selammi 
kabul etti 

Biikre§ 3 (a.a.) - Romavari selam, 
hiikumet erkanmm iiniformalarile ayni 
zamanda Kral saraymm protokoluna 
ithal edilmi§tir. 

Romavari selamla iiniforma milli te
ceddiid f1rkasma da it~al edilecektir. 

Y eni lrrkaya girenler 
Bii'kre§ 3 (a.a.) - Milli teceddiid cep

hesine kaydolunmak i<;in yap1lan ta -
lebler akm etmektedir. Yeni f1rka aza
smm miktan 11imdiden iki milyonu ge<;
rni§tir. Yeni f1rkaya girenler arasmda 
Romanyamn Polonyadaki biiyuk elc;isi 
Franassevi<;i ileRomanyanm Polonya • 
daki eski orta el~isi Visoianu bulun • 
maktad1r. 

Filistinde yeni c;arpt§malar 
Kudiis 3 (a.a.) - Dun ve bugiin Sa

mario mmtakasmda yaptlan askeri ha
rekat ve polis ara§hrmalan neticesin -
de tamnmi§ tedhi§gilerden dort ki§i tev· 
kif edilmi~tir. 

Dun, geceyans1 askeri k1t'alar miisel
lah bir ~eteye taarruz ederek geteyi 
Nablus civarmda i§gal ettigi kasabaYJ 
terketme,~e icbar etrni§lerdir. 

Diger bir devriye kom!?u kasaba ci -
varmda asilere taarruz etmi§tir. 

CUMHURIYET 3 

HAdlseler arasanda 

akilerin bir «kahb rical» a& 
zii vard1. Az farkla «adam 
ktthgu> demektir. lbret ga

zetesinde Namtk Kemalden lkdam 
gazetesinde Ahmed Cevdete kadar, 
eski devirde yiizlerce muharrir, bu 
kahh ricale dair yiizlerce makale yaz· 
dt. Narruk Kemal, i£inde y8§adtgi 
devrin adam yeti§tirmemesinden ve 
hakkile yeti§en adamlar1 da benimse
memesinden §ikayet ederdi. Bu §ika· 
yet, elli seneden fazla, her gazete 
muharririnin stk stk yapt§bgt ba, 
mevzulardan biri olmaga devam et· 
ti. Hemen hemen her feliketin, hezi· 
metin, her geri tepmenin bir tek ba§ 
sebebi vardt: Kahb rical. 

Bu gorii§, zamammtzda epey teka
miil etmi§ olacak. Adam lnthgmdan 
§ikiyetimiz azdu. Fakat ortahkta 
adam bollugu olmadtgmi da hep bili· 
yoruz. ~ikiyetimizin azalmast, belki 
de, adam ktthgmm miistakil bir me
sele olmadtgmt anlamamtzdan ileri 
geliyor; farkediyoruz ki adam ktth~, 
agac ktthgt gibi yalniZ topragm, zira· 
at §arllarmm, ormanlarm tslahma 
bagh i§lerden degil. Adam ktthgt, 
her§eyin ktthgi demektir: Para loth· 
it, rnekteb kttl~t, muhit lnthgt, ilim 
ve san'at ktthgt, l§ehir kttl~t, niifus 
ktthgt, te§kilit lothgt ilah... Namtk 
Kemalden Ahmed Cevdete kadar 
yiiz bin defa kahb rical £Ighgt basma· 
mtzdan faydalt bir netice alamadtgl· 
mtzt cmlami§IZ. T oplansa belki yiiz 
cild kitab1 doldurabilecek olan biitiin 
o §ikayetler birka~ kelimeye atgar: 
<<Adam Int. Adam yeti§tirelim ve bil· 
hassa yeti§enleri de .koruyahm.» 

Eski idare neden bu kadar aade bir 
hakikati anlamtyordu? ~iinkii eski 
idare memleketi degil, kendisini mii· 
dafaa ediyor ve «adam» degil, «i§ine 
gelen adam» anyordu. l,ine gelen a· 
dam, hi£ itiraz etmiyen adam demek
ti; biitiin kotii kombinezonlara giren 
adam demekti; muhalefete kar§t 
sahte nikbin mizactnt muhafaza e· 
den adam demekti. Vatandq ahlakt 
stfm tiiketmi§ adam da, §iiphesiz kiil
tiirsiizler ve ehliyetsizler arasmda tii· 
reyordu. 

F akat bu kadar sade bir hakikati 
anlamaktan ibaret bir §UUr da adam 
kdhgmt bolluga ~evirmek i~in kafi 
bir §art degildir. Adami yalntz mek
teb degil biitiin memleket yeti§tirir: 
Ev, aokak, mekteb, toprak, atolye, 
devlet kapisi, asker ocag1, her yer a· 
dam tarlastdtr. Her ana, her baba, her 
hoca, her usta, her amir, her ~1\VU§, 
emri altmdaki adamm yeti§mesinden 
mes'uldiir; her vatanda§ emri altm· 
daki adamm miirebbisidir. Bu kadar 
geni§ bir tesir ve terbiye mekanizma
stm iyi £evjrebilmek i£in, adam se£· 
mek ve lrullanmak i§inde biiyiik milli 
prensipler laztmdtr: Temiz adama, 
ehliyetli adama, lriiltiirlii adama, §ah· 
siyetli adama lnymet vermek. 

Eski idare, otoritesinin dii§mam 
olmasmdan korktugu i«rin, §ahsiyetli 
adama dii§mandt. Kahp • adam isti
yor, memur tipi yeti§tiriyordu. Bu· 
nun it;in Namtk Kemalden Ahmed 
Cevdete kadar biitiin Babtali yoku§u, 
elli seneden fazla bo§una hayk1rdt ve 
adam ilnthgmm, her§eyin ktthgt de
mek oldugunu Babtali hiikumetlerine 
anlatamadt. Arbk Osmanh impara
torluiiunun nit;in ytktldtgmi aramayt· 
mz. Ondan all'-bilecegimiz ders ~u
dur: Adam ktthg1, omiir ktthgt de· 
mektir. 

PEYAMI SAFA 

Rusyada bulunan 

AlmanlarJn vaziyeti 

Sovyet hiikumeti bunlar1 
hudud haricine ~1kar1yor 

Var§ova 3 {a.a.)- Pat Ajansmdan: 
Gazeteler, Moskovadan istihbar ediyor. 
Dahiliye Komiseri Beria, Moskova me -
murinile eyaletler rnemurlanna Sovyet 
Rusyada mukim Almanlann bir listesini 
ii<; gun zarfmda haztrlamalanm emret -
mi§tir. 

Bunlar, yalmz Almanyada haklan sa
kit olmu§ komiinist Almanlar olmay1p 
miitehassts ve teknisyen Almanlar da lis
teye ithal edilecektir. 

Bunlann adedi bin kadar tahmin olun
maktadir. Almanlar, I §Ubattan evvel 
Sovyet Rusyadan <;Ikanlacaklardtr. 

Moskovadaki Alman sefaretine, sefa
rethanede istihdam edilmekte olan biitiin 
Ruslara yo! verilerek yerlerine Alman -
yadan getirilecek Almanlar ikame edil -
mesi liizumunun bildirilmi§ oldugu riva· 
yet edilrnektedir. 

Bir Tiirk Dastan• = 3 • yent Karadenizin 

1 anrz Dajznda ihtar1 karsisinda 
' 

[B~makaleden aevam] 

manlarla t~hiz etmek azmindedir. Elde· 

Kam sustu. 
Y olumuza devarn ediyorduk. Dereler 

tepeler ge<;tik, ovalar ve daglar ac;hk. 
Y edikarde§ T ann sularmda yikandik. 
Nihayet bir dagm dibine geldik. 

Kam, dag1 gostererek: 
- hte yerle gokii birle§tiren T ann 

dagii dedi. 
Daga bakhm. Ba§I goke dayamyor -

dul 
Dagm yiiksekligine hayran oldum. 
Kam dagm ta tepesini gostererek de

di ki: 
- Tam orad a tannmn huzuruna c;1 -

kacag1z! 
Beni bir korku aldi, ic;im titredi; bu 

kadar yiikseklige nas1l varacag1z} 
Kam giildii: Gogsiinden kami§JDI ald; 

ve bir§eyler c;almaga ba§ladi. Agaclarda
ki ku§lar dinlediler. Etraftmtza geyikler 
ve marallar topland1lar. Hep o sesi din
liyorlar! Bana da bir§eyler oluyor! Kal
bim duruyor, goziim kapamyor. 

i§te bir ku§ beni kanatlan iizerine ah • 
yor ve havaya kaldmyor. 0 yiikseldikc;e 
ic;ime tath bir uyku siniyor. Omriimde 
gormedigim bir saadet ve rahat duyuyor
dum. 

Bu hal nekadar devam etti: Bilmem. 
F akat birdenbire diidiigiin sesi kesildi, 
gozlerim a<;1ldJ. Kendimi tann dagmm te
pesinde Kam onde, ben arkadan yiiriir 
gordiirn. Dagm tepesi geni§ ve uzun bir 
meydandi. Binlerce insanlar toplan -
mi§lardi. Dikkat ettim: Hep Kamlar ve 
Kamlara ko§ulmu§ benim gibi tann a§Jk
lan idil 

Her ilin Kamlan ha§lannda Kamlar 
Kamt olmak iizere ayn bir saf te§kil e
diyorlardt. hte san renkli tugun altmda 
<;ungariya Kamlan, i§te knmtzt renkli 
tugun yanmda Kugtz Kamlan. Otede 
gok renkli Orhun Kamlan. Daha otede 
ye§il renkli Ka§kariya Kamlan, onlann 
sol taraflarmda renkli Kobi Kamlan, 
sag taraflarmda da pernbe renkli Altay 
Kamlan! Ve i§te bizim kara renkli Ka
rakurum Kamlanl 

Biz derhal bu sonunculara kan§hk ve 
benim rehberim olan Kamlar Kamt ba§a 
ge~ti. 

Giine§ batmak iizere idi. Kamlarm ta~t
diklan ve geyik, beyaz at veya kaplan de
rilerinden yapJlma elbiseleri iizerine do -
kiilen darmadagmik sac;lan, ta ayaklan
na kadar sarkan binbir madenl par<;alar, 
ellerindeki defier ve deflere taktlmt§ c;m· 
giraklar ve ziller tann dagmdaki bu top
lanhya garib bir manzara veriyordu. 

Biraz sonra giine§ battJ ve karanhk 
c;okmege ba§ladJ. Bu geceyi burada du • 
alarla gec;:irecektik. Me§'aleler yak1ldt ve 
saflarm oniindeki a<;Jk yere dikildi. 

Birdenbire bir ses: 

«Ate§ verdim aydml1k olsun, dirilik 
verdim §enlik olsun l » dedi I 

Bu ses nereden geldi? 0 sozleri kim 
soyledi? Bilernedim! 

F akat derhal biitiin Kamlar gogiisle
rindeki diidiikleri ~1kardtlar ve ~almaga 
koyuldular. 

Yazan: AGAOGLU AHMED ki vas1talara gore yaptlacak i§ler biiyiik· 

ve inlerne nidasile dolduruyordu. tiir. Onlan tahakkuk ettirmek i~in ~arele· 
rini, tedbirlerini bulmak laztmd1r. Ve iii· 

Bu, bir hicran ve aynhk ate§ile ya-
nan kalblerin suzi§i idi. Bu. vuslat ve ka- hayet bu <;are ve tedbirlerin ilk maddi ve 
vu§ma a§kile ktvranan yiireklerin aleviydi. mlispet §ekilleri bulunmu§ oldugunu da 

Dinledim: Neyler diyordular ki: biliyoruz. Bu §artlar ic;inde §U limam ya
«Ey Sutt ag, nurdan ince taht pahm, bu !imam yapahm derken nihayet 

iizerinde oturan tann I Kendini goster, si- i~te Karadenizin azgm dalgalanndan 
mam bu bagn yamk a§tklarmdan gizle • yeni bir ihtar almt§ bulunuyoruz. Bu ihtar 
me, hicranla yananlara bir soz soyle. bize c;abuk karar vermr.k ve ~abuk hare
Merhamet et, yo! goster 1 Sen ki budunu- ket etmek liizumunu, ·facia kan§lk · bii
nu esirgerdin, ned en bizi unuttun} N eden yiik giiriiltiilerle anlatmt§hT. 
bizi avare b1raktm? Bak ne hale geldik} Hakikaten Karadeniz limanlanm yap
Bagnm1z yamk, kendimiz avare! Arttk makta artik daha ziyade gecikemeyiz, ve 
merhamet eyle, kendini goster !» gecikmemeliyiz. Bu belah denizin biitiin 

Birdenbire Orhun ba§ Karnl ortaya cenub kiyilan boyunca uzanan memleke
ati!d1. Neyler durdular, sesler kesildi. timizin sahillerinde ba§t s1kilan gemilere 
Kamm oniinde yiiriiyen Kuturukcutlar melee olabilecek belliba~h tek tabiilirnan 
ellerinde kimls dolu kovalar (Hologos} Sinobdur. Onun haricinde Karadenizde 
ve kutlu defier (Tungur} ta§tyorlar • futmaya tutulan gemilerin yegane sela
d1. Kamm ayin yapacagt belliydi. Oze- met c;aresi, eger imkanmt bulurlarsa, deni· 
rindeki beyaz at derisinden yapth kaf- ze a~Ilabilmelerinden ibarettir. Eger bu
tamn arkasma giine§ (Kyunte} ~eklinde na selamet ~aresi demek caizse. <;iinkii 
ve etraf1 Kondey-Kihen denilen boru· a~Iga can atacak gemiler bu denizin en· 
larla altmt§ bir demir par~ast sarktyordu. ginlerinde bazan kendilerinden biiyiik olii 
El §eklindeki (Holo) Jar bogazmdan ku- ve diri dalgalara gogiis gereceklerdir. 
§agma dogru geliyor ve omuzlanna tene- F1rhnaya tutulan gemilerin iki felaketi 
keden iki apulet {Bugurgime} baglan- vard1r: Kara ve biiyiik dalga. Eger dal
ml§h. Kollarma ve diger bo§ yerlere in- galar ufaktefek gemileri yutamazlarsa on· 
san, bahk, leylek ve keklik §ekillerinde lan karaya siirerler ve kayalara ~arparalC 
bir <;ok <;mgJra'klar asth idi. parampar~ ederler. Nekadar biiyiiiC 

Kuturukcutlar k1m1s dolu Hologoslarl olursa olsun herhangi geminin s1klet mer· 
dogu tarafma kodular ve Kamm eline kezinde pathyacak o gemi kadar biiyiili 
kutlu bir Tungur uzatlllar. bir dalga onu y1kar ve yutar. 

Etrah derin bir si.ikut kaplamJ§h. Fa - Karadenizde can ve mal selameti i<;in 
kat birdenbire bir kartahn actkh bagm§ile limanlara ihtiyacJmiz var. Ayni zamanda 
bir su ku§unun inlernesi i§itildi. Lakin bu bu limanlar kendi hinterlandlarmm ikhsa
ancak bir an siirdii. Sonra gene siikut di faaliyetle~i i<;in d~ gayet emin bir giritt 
ba§ladt, Bu arahk me~'alelerin t§tklan c;I~.l§, ah~ven§ .yerle~I olac~khr. Hususile 
~onmege ba§laml§h. Ortahgt karanltk al- Turk §Imendiferlen Erzmcana kadar 
makta idi. Tam bu mada yumu§ak, ok- uzami§ olduktan sonra arttk Samsunda 
§ay1c1 bir nagme i§itildi. Kam ayine ba§· bir liman yap1lmast en kat'i zaruret ol· 
hyordu. Sol elile defi havaya ath, sag mu§ oldugunu anlamamazhk edemeyiz. 
elile tuttu ve yava§ yava§ yakla§an bir Trabzonu daha uzun miiddet limanstz 
hrtmamn giiriiltiilerini haber veren fer- btra~amaytz. Hele bii~iik'. izabe fir~nla~
yadlar koparmaga ba§ladt. Giiriiltii git- le biZe modem medemyetm karargahhgt· 
tik~e arth ve bazan u~u§an karga siiriile- m yapacak Karabiik tesisatmdan sonra 
rini bazan da kartal baguttlanm andm· Ankara • Filyos hattmm Karadeniz miin· 
yor, Ayni zamanda iizerinde vurulan tehalannda, komiir havzamtzm ihtiyac-
defler demir para~lar1, ziller bin Ianna da cevab verecek !imam biran evvel 
tiirlii sadalar <;tkanyorlar. Niha - viicude getirmek hususunda daha ziyade 
yet bu arttk bir futma degil, dinliyenlerin vakit ka~betmemekligimiz icab ettigini son 
§Uurlanm hogan bir sesler §elalesi §eklini kastrga olanca §iddet ve fecaatile bize ih· 
ahyor. Kam kendisi bile kendinden tar eylemi§tir. 
gec;mi§, raksa ba§lami§ ve durmaksiZin Bu lim an nerede yap1lacak L Bu ba
ahhp dii§iiyor, igiliyor, biikiiliiyor, k1vra- histe fikirlerin ve arzulann ~ok miitehalif 
myor, diizeliyor, yeniden gene hoplu • olmasma ragmen biz, devlet~e elbette en 
yor, defi ahp tutuyorl Nihayet ga§y ha- dogru yerin ~imdiye kadar tayin ve tespit 
line geldi ve def dizi iizerine dii§tii. edilmi§ olacagmt tahmin ediyoruz. Zon
Derhal her§ey sustu, yeniden bir mezarhk guldakhlar limanm, mevcudun tslaht su· 
siikutu ba,ladi. hte o zaman bir Kam retile Zonguldakta yap1lmasmt istiyorlar. 
agu ve kahn bir sesle bu duayt okumaga Ereglililer limanm kendi memleketlerinde 

koyuldu: yap1lmast i~in bir~ok del iller ve mucib se
Kiirenin kudretli okiizii, ~ol atJ! Ba - bebler say1p dokiiyorlar. Yalmz i§in ica· 

gu I Ki§ne I bm1 dii§iinen bitaraf devlet mahfillerinde 
Her§eyin iistiine <;Ikmt§ ins an 1 §imdiye kadar Catalagzt birinci mevkii 
Her nesneden vergiler almt§ insan! muhafaza ediyordu. Nihayet liman nere· 
Herkesten kudretli, becerikli insan 1 de yaptlacaksa kestirip atmah ve hi~ vakit 
<;ol ah, gel egret! kaybetmeden i§e ba§lanmak esbabt da ta-
Kiirenin sihirkar gozii konu§ l cil olunmahd1r. 
Kudretli {sahib) buyurtu ver. Son ftrtmantn ihtarindan ortaya yeni 
Sen de ey sol tarafta elinde degnek hakikatler de <;tkmt§ bulundugunu ilave 

tutan sahib I edelim: Eger biiyiik liman (:atalagzmda 
Sizlere soyliiyoruz 1 yap1lacaksa Zonguldak ve Eregli lirnan· 
Yanh§hk edersek, yolumuzu Ian kendi ihtiyaclan mikyasmda kafi bi-

sak 1 §a§mr- rer mendirekle behemehal Jslah olunma• 
hlardtr. Ve bizce hatta bu zaruri i~ bii

(Y arrn bitecek) yiik limandan ayn olarak on dan daha ev
-~~~~...._~~~~~-------~=~--~ .... --~---~~ vel bile yap1labilir, ve yaptlmahdir da. 

Amerikada gizli bir konfe- Habe§ raslart arasmda lmparatorlugun asularca siirmii§ ihma· 

Ben o zamana kadar boyle bir ahenk 
dinlememi§tim, i§itmemi§tim I Yiizlerce 
diidiiklerden c;1kan bu feryad ve nale ses· 
leri birbirine kan§arak biiti.in fezayt ta 
uzaklara, ta semaya kadar bir yalvarma 

rans toplamyor ihtilaf lile elimize harab ve peri§an ge<;en mem-

Nevyork 3 (a.a.) - New-York Times Londra 3 (Hususi) - Kudiisteki leketi biz yeni rejirnimizde bir iki nesil 
gazetesi, dun Perou hiikumeti aleyhine Habe§ kolonisi azast arasmda ciddi ih • fastlasiz devam edecek mesaimizle butiin 
a~m1~ oldugu hiicumlara devam etmek- tilaflar zuhur etmi§tir. Habe§ ruhanileri eksiklerinde ikmale mecburuz. Son f1r· 
tedir. italya lehine propagandalara ba&lamt§ • tmanm ugultularmda i§te bu hakikati de 

Bu gazetenin Lima'ya gondermic; ol- Iard1r. Bazt Habe~ papazlan, Neca§i • bir daha duymu§ olduk. 
dugu husust muhabiri White, ~iliden ye sadtk kalan Habe& astlzadelerini teh- YUNUS NADl 
gondermi§ oldugu bir kabloda Lima did ettiklerinden iic;er ay hapse mabkum 
hiikumetini memleket dahilinde cfa~iz- edilmi§lerdir. 
min tahrikahndan daha miitecavizane 1 
alan ~ nazilerin tahrikatma musamaha ngiliz kumandammn emrile, Kudiis • 
etrnekle olmakla itham eylemektedir. teki Habe& kiliseleri askeri muhafaza al· 

hna ahnmt&tlr. White, Birle~ik Amerikamn bir<;ok 
diplomatlarile Cenubi Amerika Dev • Hitlere suikasd mi tertib 
letleri Cumhur Reisleri arasmda 4 ikin- edilrni§? 
cikanunda Lima'da akdedilecek olan 
konferans hakkmda izahat ve tasrihatta Londra 3 (Hususl} - Berlinden bi\-
bulunmaktad1r. dirildigine gore, muharrir Niki§ ile 18 

New-York Times muhabirine gore, arkada§t tevkif edilmi§tir. Mevkuflann 
yeni konferans gayet gizli olarak ak _ gayrime§ru «Hiirriyet» pirtisile alakadat 
dedilecek ve bilhassa cenubi Amerika - olduklan ~ Hitlere kar§t bir suikasd ter 
nm totaliter memleketler tarafmdan tib ettikleti haber verilmektedir. Mev · 
muhtemel istilasma miiteallik butun kuflarm muhakemesine yakmda ba§lana· 
haberler tetkik olunacakhr. cakta. 

Tabiiyetimize ge~en U§akta mahsul vaziyeti 
milletda§lartmtz U§ak 2 (a.a.) - Havalar yagmurlu, 

kapa!I, fakat hararet derecesi mart ay
lan gibidir. Ekin vaziyeti gayet iyidir. 
Seker fabrikas1 bu sene pancar mmta
k~sim r;ok geni§letmi~, <;:ivri§, Sand1kh, 
Dmar kazalarmt da muhiti i<;ine alrni§· 
hr. Bu sene pancar fiatlan da otuz pa
radan kirk paraya kadar <;Ikanlml§tir 
<;:if.tc;i bu arttumadan r;ok memnundur: 

Ankara 3 (Hususl} - Romanya, 
Bulgaristan ve Yugoslavyadan hicret ve 
iltica suretile yurdumuza gelen 2474 mil
letda§tmlzm Turk vatandal§Igma almma
SI Bakanlar heyetince kabul olunmu~tur. 
4868 milletda§tmiZir da vatanda§hgimi
za almmast hakkmdaki kararname proje
si Bakanlar heyetinin tasvibine arzolun -
IDU§tur, 

Eki~ ~a~la ?lacak ve fabrika ge~en se
nenm 1k1 m1sli c;ah§l\Caktrr. 

miicadelesi 

Bir sene zarf1nda miihim 
neticeler abnd1 

Ankara 3 (a.a.) - S1tma miicade
lesinin son bir ayhk faaliyeti hakkmda 
aians1m1z §U malumah elde etmi~tir. 

Umum s1tma mi.icadele mmtakalann
da son ay zarfmda 42,043 ki~i muayene 
ve 62,896 ki~i tedavi edilmi~tir. Sarfe • 
dilen kinin rniktan 990,241 gramdu. 
9864 metre kana] a<;Ilmi~. 25,003 metre 
uzunlugunda kana! temizlenmi&tir. A<;l· 
Ian kanallann 4875 metresi Konyada, 

1486 metresi Eski§ehirde, 1088 metresi 
Kocaelinde, 91 0 metresi Manisada ve 
iistaraf1 Kayseri ve Samsundad1r. Ay • 
nca 360 metrelik yeni ark ac;1lmt~ ve 
53,173 metrelik ark temizlenmi~tir . Do!
durulan <;ukur 1829 metre mikab1d1r. 
Kurutulan lbatakhklar 80,130 metre 
murab'bamt hulmu~tur. Bunun 80 bini 
Kayseride, 130 metre murabbat da Bur
sa mmtakasmdadrr. 
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Kil~i.ilc 

hi kaye 
Hareket noktas1na 

.. .. ] (SALI 17 Son.kAnun F ranSIZ Tiyatrosunda ;") 
donU~ Avrupanm en ' Yegane Me~hur Viyolon st'i HUBERMAN ID Konseri 

[stanbul, diinya sinemaethk A.lemi muvaffakiyet ve izdiham rekorunu k1rdt 
BugUnden ltlbaren $ehzadeba,. 

F Henri Troyat'dan fl 
Jean Dupont, sevgilisine: «Arok ~eni I ri, ktmtldamtyan arabalann masmt boza

sevmiyorum» yahud «hastaytm>> gibi tut- rak jean Dupont'un listline dogru geli - iZMiR•de ELHAMRA 
E kun bir kadmm kolay kolay inanamtya· 

cagt ~yler soylemege mecbur olmadan 
vndan aynlmak firsatm1 li~ ay on sekiz 
glindenberi kolluyordu. 

7 kanunuevvel ak§amt, saat dokuzda, 
vakm bir hlicuma zemin haztrlamak iizere 
;evgilisine gitti. Kendisinden aynlmak is
tedigimiz bir kimse kar§ISlnda mahzun bir 
dalgmhk, zaruri bir teessiir ve miitebessim 
bir merhamet tavn takmmak asia acemi 
bir hareket saytlmaz. Mukaddeme kabi • 
linden bazt climleler vardtr ki, ne olursa 
olsun, soylenmelidir. jean Dupont bu 
ciimleleri zihninde tekrarhyordu: «Dal -
gmhgtm listiimde, degil mi? Sen ban a 
bakma ... Y ok camm, gec;er... Bir nevi 
Jurgunluk olacak... Anhyamazsm... E • 
vet, evet, dairede fazla ~ah§ttm... Bana 
kendinden bahset sevgilim ... » 

Gelgelelim. Jean Dupont'u o giin kar
§thyan «sevgili» de iyi beslenmi§ giizel 
bir ktsrak hali hi~ yoktu. Gozleri nemliy
di, burun delikleri ofkeyle a~thp kapam· 
yor ve ruj dudaklarmdan bir ekzema gibi 
ta§tyordu. Delikanhnm. yanaklanna bir 
fiske gibi ayakiistii kondurdugu buseyi o· 
na iade etmedi. Delikanlmm be1 sene
denberi her ~ar§amba ve her cumartesi 
kuruldugu koltuga onu davet etmedi. Ba
~mt onun erkek gogsiine yashyarak: «So
kak kokuyorsun.» demedi. « Y atak ha -
ZIT!» diye kulagma ftslamadt. Haytr, 
Denix Paquet, el ~antasmda zac yag1 
sakhyan bir kadmm ~ehresindeki ifadeyle, 

. gozlerinin ic;ine baku. v e, bir oliiniin sesi
le §U birka~ kelimeyi telaffuz etti: 

- Jean, artlk seni sevmiyorum. Aynl-
mamtz laz1mdlr. 

Dupont, ac1 bir sesle: 
- Ne ~ diye bagtrdt. 
Siirpriz ve sevinc, delikanhy1 sersemle

tiyordu. Deni5e, hayretle bagrd1: 
- Sevgilim I Sevgilim! Seni iizdlim, 

de gil mi? Amma ne yaparstn, laztmd!. 
Ba~ka birini seviyorum, Avustralyah bir 
di c;i. Zaten ona senden bahsettim ... Seni 
tammadtgl halde ~ok begeniyor ... 

Bundan sonraki sahne harikulade ol • 
du. 

Rahatlamt~, ferahlami§ olan bahtiyar 
Jean Dupont erkek bir limidsizlik tavn 
tak1myordu; elektrikle idam edilen mah
kumun smtmas1; c;enenin ko§esinde s1~n~ 
yan ktic;iik a dale; bir kulenin parmakh -
gmda gibi bir iskemlenin arkahgt iizerin· 
de stkilan pannaklan; 

- Anhyorum, anhyorum, diye inildi • 
yordu. 

Ve Denise, gozlerinde yaglarla, sa~la
n dagtlmt§ olarak, ona, hikayesini k1sa· 
ca anlahyordu: 

- Evvela mukavemet ettim, F.skat 
tahammiiliimiin, tahammiiliimiiziin fev • 

'ndeydi. 
jean Dupont sordu: 
- Demek metresi oldun ~ 
- Evet. 
Bunun iizerine, delikan!t. muhtettm bir 

vahrla, §apkasml ve temsiyesini aldl: 
- Allahatsmarladtk Denise. 
- Dostlugumuz baki, degil mi? 
- Seninle benim aramda dostluga yer 

yoktur. 
- Amma, dairede hergiin birbirimizi 

gormiyecek miyiz? 
- <;ah§tlgtm biiroyu degi§tiririm., 
- Bend en nefret ediyorsun? 
- Hayn, §imdiden seni unutmaga ~a-

ll§tyorum. 
- lstuab c;ekmiyor musun? 
Jean Dupont, bir filimde, sakalh ve az 

lwnu§an bir aktorlin buna benzer bir sua· 
1 bu basit kelimeyle <<miithi§» cevab ver· 
digini hattrladt ve: 

- Miithi§ l dedi. 
Sonra kaptyt ac;tt, e§ikten atladt ve, bir 

cenazenin yiiziinii orten bir adamm c;eh
resindeki ifadey]e, kapmm kanadmt ka
padt. Y almz kalmca «uL» diye ellerini 
birbirine vurdu, karanhk ve dolambach 
merdivenlerden h1zla indi. Sokakta, yii -
ziinii aerin bir riizgar tokatlad1 ve dinlen~ 
mek ic;in bir an durdu. 

Serbest I Serbest I Serbest l Otomobil
ler ipek gibi yumu§ak bir mmltile kay1p 
gidiyorlard1. Y oldan g~enlerin yiiziinde 
ne§e okunuyordu. Magazalann camekan
lan l§tkla c;tttrd1yordu. Binalarm son kat
lannda ye§il, ktrmtzt ve mavi reklamlar, 
c;tlgm bir ~arpmtt ic;inde yamp soniiyordu. 
Hatta, erimi~ yag gibi san camh sokak 
fenerlerinin etrafmda yagmur bir bayram 
~enligile yagtyordu. Jean Dupont, metro 
ile eve donmegi manastz buldu. T aksi 
~artb. T aksi ve sin em a. Sinema ve 5ine • 
madan sonra bir duble bira. Bir duble 
bira ve belki de bir gecelik bir macera, 
claire arkada~1 Cliche'in dedigi gibi, «bir 
goniil eglencesi». 

Monmartre bulvannm ortasmda arka 
ar'kaya bir siirii taksi duruyordu. Bir ba~ 
raj sirkiilasyonu durdunnu~tu. Jean Du
pont kar§t taraftaki otomobillere dogru 
ko~tu. Fa kat mesafenin yammt gec;meden 
bir klakson sesile iirperdi. Otomobilin bi-

yordu. Geri ~ekilmek istedi, aya~ kayd•, 
yere dii~tii. iki korkunc fener karan!Jgt 
deliyordu. l~tklt bir reklam 1slak. kaldm
ma kan kusuyor. Jean Dupont: 

- Ha! diye bagtrdl. 
Ve birdenbire, agtr bir cismin, kendisi· 

ni sarstlgmt, omuzlanm ezdigini duydu. 
Etraf golgelendi, biiyiik bir slikut oldu. 
Gozlerini tekrar a~hgt zaman, c;amurlu 
ayakkab1larm az daha yiiziine degdigini 
gordii. V e daha yukanda, kendisine ba
kan me~hul ve benzi uc;mu§ adamlar var· 
d1. Korktu. Miithi§ bir acile sars1ldt. 
Kendini kaybetti. 

*** Jean Dupont, vlicudiinde miiteaddid 
ktnk ve eziklerden mustaribdi. Doktor 
«al~tda iki ay istirahat» demi§ ve ilave et
mi§ti: «Bir§ey degil.. Ge~r.» 

Bu kazadan iki giin sonra, delikanh -
mn claire arkada§l jerOme Cliche onu zi· 
yarete geldi. Ciddi ve halden anhyan bir 
c;ehreyle hastanm ba§t ucuna oturdu. 

- Zavalh dostum I dedi. 
Mahrem kanaatinin bu oldugu adama

kllh anla§thyordu. Hakikaten Jean Du
pont merhamete §ayan bir haldeydi. Ba· 
§t sargtdaydt, sargilar arasmdan yalmz 
yanm11 bir et parc;ast goriiniiyordu, gozle-
ri, bumu, dudaklan y1gtn halinde bu et 
pan;:asma iltica etmi§ti. Alc;tdan bir oluk 
sol kolunu mahpus tutuyordu. Oteki diin· 
yadan gelen bir sesle konu§uyordu: 

-. Evet, dedi, peritan bir haldeyim. 
Oteki, omuzlarmt kald1rd1: 
- Ve biitiin bunlar bir kadm ic;inl 
- N asll? Bir kad1n i~in mi ~ 
- Masum rolii yapma camm I 
- Hangi kadmdan bahsetmek isti • 

yorsun? 
- Denise Paquet'ten .. T ecahiilU ari-

fane mi yaptyorsun? 
- Anlatmyorum. 
- Onun yiiziinden degil mi? 
Jean Dupont, viicudiinU tekrardan bir 

otomobil hurdehaJ etmit gibi bir ~tghk 
bastl: 

- Sen tam delisin. 
- Ni~in deli olacakml§lffi? Denise 

Paquet bana hepsini s<iyledi. A§lgt degil 
miydin? 

- Evet, 
- Kaza. aktamt onu 80rmege gitme-

mit miydin? 
- Evet. 
- Biitiin dairenin bildigi §eyi, ba§ka 

bir erkegi sevdigini sana itiraf etmedi mi? 
-Tamam. 
- Eh, peki ... 
Cliche keyfinden giiliiyordu. 
Dupont: 
- Devamtm bekliyorum, dedi. 
- Basittir. Pabucunun dama at!ldl-

gmt ogrenince sokaga ~lktyor ve kendini 
bir otomobilin altma at1yorsun. 

Jean Dupont, su ~alkantlsmt andtran 
bir hmlh b1raktt. 

, 

Sinemas1nda CUMA giinii matinelerden itibaren 
1938 senesi Milletler aras1 fihm mUsabakas10da 

• 
I 

diinya birincilig•ni kazanan, FranSJZC8 sozlii 

GUnahkir K1zlar 
Mevs1min en ta!la ntikteli FiJmi ••• En ~en Komedisi ... 

• 
I Ci BALAYI 

Frans,zca Sozlii filmidir, 

LORETTA YUNG 
ve TYRONE POWER 

Yaran ak,amdan itibaren 

SARAY • 
SIDemaSIDID 

Hakiki nes'e ve zarafet muvatfakiyeti olacakbr. 

Pangalt1- Tepeiistii AKIN sinemas1nda 
••n ve 'eret'l dUnyalan saran muazzam ve Blmez abide 

T0RKCE sOzLO 

SEFiLLER 
Fredrik March 

Mi 
1 

fiEN 

K i N i N 
9 3 9 

MACERALARI Charles Laughton 
(Tekmili birden gOsterilecektir) 

•Giindiiz ve gece 8,45 te 2 filim birden•••••• .. 

D A V E T : Bayanlar ! 
Yalmz sizin i~in 

Ylld1zlar YJ.ldlZI ZARAH LEAN
DAR'm nefis filmini yarm ak§am
dan itibaren gostermege ba§llya. 
cakttr. 

A3KA TAPAN KADIN 

tstiklal liaesi mezunlart cemiye
tinden: 

Cemiyetimizin senelik kongresi 8/1/ 
939 pazar giir.rii saat 14 te Eminonil Hal
kevi salonunda yap1lacagmdan azalann 
gelmesini rica ederiz. 

T ! ~~!~!e r.?h1u 
A E iJQ.veten 4.30 matinesinde 

MASRi 
A Batakhaneler N S Foks Jurnal dtlnya haberJeri 
I Suvare 9.15 de 

R 

A 

H 
S I N E M A S I N D A Teleton: 21359 

A$KIN GOZ YA$LARI 
Tiirk~e s<izlii, arabca §ark1h mucizeler ve harikalar filmini Taksim sine

masmda 4 haltada 120,000, Azak ve Ferah 5inemalarmda lk~er haftada. 
yani (4 haftada) 150,000 ki§i gordiikten sonra gene goremiyenlerln ve gor· 
me-k istiyenlerin saylSl 10,000 Jeri buluyor. Vuku bulan umumi istek, arzu .,e 
taleb iizerine yalmz FERAH sinemada bugiin matinelerden itibaren, 

9 uncu v son hafta olarak gosterilec ktir. 
A§km Goz Ya~lan (11 ikincikanun ~ar§amba sabah1) sevko1unaca~ndall 

son f1rsattan istifade ediniz ... 
Matineler: 11 - 1,30 - 4 - 6,30, suvare 9 da. 

Gelecek hafta: PAMUK. PRENSES ve 7 CtiCE ve ROBENSON 

BU AK~AM 
lURAN TiYATRO UNDA ml ~ 
Ses krali~esi Hamlyet YUc:eses 1 · 

ve arkadat;larr 
San•atkAr Nat;ld ve Cemal S~tthlr birle§i~i , 

ZUppeler Vodvil 3 perde · F 

- T afsilat el ilanlarmda T elefon : 2"t-21~2~7.:::: 
~----- Operet Haftas1na HazuJanJnJZ • 

T AKSiM Sinemas1 
Oni!.milzdeki Cuma ak~a.nnndan itibaren 

MARiKA ROKK' ii 
Cazibeli Val! ve :;>ark1lar dolu 

ilKBAHAR GEGELERi 
Operet filmi•de takdim edeeektir. 

Cuma gUnU son matlneslne kadar 

Pamuk Perenses ve 7 Ciice 
Harika filmi gosterilecektir. Son 2 giioden istifade ediniz. -

Haftalardan berl sabarsazhkla bekledl§lnlz TUrk 
San'at Eserl, Flllm $aheserl : 

En ince h 'slerinize temas edecek 
ve kalblerinizi teshir edecektir. 
<;unkii bu filim, kadmm ve a§km 
§aheseridir. 

ilaveten Paramunt Jurnal 
Fiatlarda zam yoktur. 

Fiatlar 35 - 25, localar 150 kuru~tur. 

A YNAROZ K.ADISI 
Yerlerinizi evvelden tutunuz. Telefon : 60112 

BUG UN 

- Zavalh ahmak I diye inledi. Dort 
aydanberidir ki Denise' den benim aynl- r 
mak istedigimi unutuyorsun. Denise da· 

Biitiin istanbul halln haZ1rlanm1z. 
939 YJ.lmm birinci biiyiik 

ve zengin program1 

SokAkta Giilen Kimi Goriiyorsan Sor 
Bizim bu filim hakkanda soylemek istediklerimizi ondan l'ideceksin 

.. ~:~':::: .• UC AHPA C VU LAR ha evvel davranarak i§imi kolayla§hrdt. 
Beni bir anga,ryadan kurtardt. Beni .. , 

- Carib §ey I Denise' den biktlgmt ba-
na hi~ ac;madm .. 

- <;unkii na ... 
- Biri otekine mani degildir. 
- Dinle Cliche, bana inanmam isti • 

yorum. 7 kanunuevvel ak§amt, Denise -
den aynltrken bir hapieane kac;ag1 gibi 
bahtiyard1m, bir ... 

- Bunun icrin mi gidip kendini bir o· 
tomobilin altma attm? 

Dupont hiddetle bag1rd1: 
- Ben kendimi otomobilin altma at -

mad1m camm! Ayagtm kaydt, muvaze· 
neyi kaybettim, i§te hep bu kadarl 

Cliche «hana da m1 '? .. >> gibilerden gii-
giilUmsiyerek: 

- Giizel! dedi. Fakat ne yaztk ki §a· 

hidler ayni fikirde degiller. Hepsi «hunu 
ancak iimidsiz bir adam yapabilirdi .. » 
diyor .. 

Jean Dupont hiCidetinden kendini kay· 
bediyordu. 

- Aptallar! diye soyleniyordu. Y a 
Denise? Dairede Denise' e bir§ey sordu-
nuz mu? Size anlattl m1? 

- Senin miifrit hassasiyetinden ve sa
na kart! daha tedbirli davranmaml§ ol -
mak ihtiyatstzltgmdan bahsetti. 
· Jean Dupont'un yUzii ter i~inde kal -
mt§tt. Kardan adam pen~esini c;ene6ine 
gotiirdti, sargtlan arahk etti . .5iddetle ne· 
fes ahyordu. Sarho§, bunak bir bakt~t 
vardt. Nihayet: 

- Dinle, dedi. Sana bir~y itiraf ede
cegim. Denise'i sevmek §oyle dursun, 
arhk ondan nefret ediyorum. Arttk beni 
tahrik etmiyor. Onu bir tepside bana 
~tplak getirseler: «Ge~ .. Bu kadan benim 
i~in az .. » diye reddederim. Denise han -
tald1r, rengi c;ok ka~1kttr. Gayet ~irkin 
di~leri var. Ordek gibi yiiriiyor, fena gi· 
yiniyor .. Parmaklan ~ocuk hogan kadm
lann parmaklarma benziyor. 

ZORO'ntn-
i,ARETi 
Tamamen renkli 

Vak'a tamamile Meksikada ge<;
mi~, ispanyol danslan ve §arklla
rile dolu biiyiik kahramanhk ve 
macera filmi. 

BUG ON 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemast rolror senesi 938 • 939 

•••• A Ul 5 HAYDUDLAR ARASINDA 
Tesiri altfndadar. c , ATLI lkGuf.iAi-1 .. Cana yak1n, Nefls Vodvil a,k eseri _) 

- ROBERT TAYLOR • JEAN HARLOW 

MiLLi ve ALEMAR'da 
·----------------------·-------------------BU 

AKSAM MELEK'te Slnemacahk Di.inyasanan ,imdiye Kadar 
yaraH1g1 en muazzam 

A'k • GUzellik ve Macera f;aheserl 

FRANSIZCA NUSHASI 
Bu ak§am ivin biletldrinizi enelden aldmmz. Tel; 40868 

Dlkkat : Bu fllmln TUrk~e nUshasJ coma gUnU aksam1 i p E K sinemasmda gHsterllecektlr. 
- Kime rna val okuyorsun? 
jean Dupont inledi: ---- Gedikpa~a 
- Cliche, devam edersen senden nef- r <;ar.,Ikapi AZAK Sineinas1nda Gedikpafa 

<;arf1kap1 

ret edecegim. 
Cliche, insam c;ileden ~1kartacak kadar 

kurnaz bir bakt§la cevab verdi: 
- Benden, Denise'den nefret ettigin 

gibi nefret ediyorsan §ikayet~i degilim. 
Bitmi§ ve maglub Jean Dupont, ba§tnl, 

yasttgm bir yanagmdan obiir yanagtna 
yuvarhyordu. 

(Y arm bitecek) 
Ceviren: 

CAHID SITKI T ARANCI 

Daima ve yalmz biiyiik filimler gOsteren sinemam1z 15 gtln Af?KIN G6Z YAf?LARim son ak§amma kadar kople 
yapmt§ ve binlerce ki~i geri dOnmu~tiir. ~imdi yerini ondan daha gi.i.zel ve senenio en biiytik tilmi 

Mayerling faciasm1 gOigede bnakan 

Danielle Darrieul~ nun en gUzel filml bugUn 
matlnelerden ltlbaren KATYA 

Buna illveten ikinci tilmimiz DEMI• R ADAM Filmi. Biletlerinizi 
Yiktor Mak Laglen'in evvelden aldiabilirsiniz 

izdlhama mahal vermemek f~ln Uiz•m gelen tertibPt ahnmu;t1r. Tel. 23542 

s 

51 

d 



!!!!! 4 tkincikanun 1939 

PRAGMEKTUBLARI: 
CUMHUR1YET 

<;ekoslovak devletinin 
aldigi yeni §ekil 

tlsa l are et r l.k d"' h k le ICOCUK VE TERBIYE: 

o... 1 . · Kiskanclik oviZ mese es1 
Bir miiddettenberi doviz darhgmdan, 

s1k s1k bahsedildigini i§itiyoruz. Bil -
hassa sanayiciler, ham madde tedariki 
i'rin doviz tedarik edemediklerinden 
miitemadiyen §ikayet etmektedirler. 
Harici t icaretle alakah olanlarm §ika -

Bundan evvelki yazimda aile disipli -
ninden bahsetmi§tim. ~ocuk terbiyesi ba
ktmmdan biiylik rolli olan bu disiplin sa
de ~ocuklann ebeveynine hi.irmet ve itaa· 
tini temin etmekle hedefine varmi§ ola -
maz. Onun hedefi ailede umuml bir a -
henk vi.icude getirmektir. Karde§ler, kar
de§ c;ocuklan gibi kanda§hk bagmm bir 
araya getirdigi aile efradt da aile disip -
lininin zoru altmda kar§Ibkh sevgi ve 
sayg1 duygularile mlitehassis olacaklar -
d1r. T abiat esasen on! arm kalbine birbiri
ne kar§I bir sempati koymu§tur. Aristo -
nun vaktile dedigi gibi onlar ayn, fakat 
ayni hamurdan yapiimi§ uzuvlardtr. Ge -
~imsizlikleri esash degildir. ;;imdi bozu
§UT, §imdi ban§trlar. 

Yazan: ALl KA.MI AKYOZ 

K0 .. $&.i ______ _ 

PERt&RES~iNDEN 
Alb ~eki odun ... 
~ lmseyi te§hir etmege kendimiz. 
~ de hak gormedigimiz il;in, a~ekler, Slovaklar ve Riitenler dahilen miistakil 

hirer _kii~iik devlet halinde birle~tiler yetleri de sanayicilerden a§agi degildir; 
onlar da hemen daima doviz darhgile 
kar§lla;ap duruyorlar. 

yeni misafir oldugunu anlamaz m1? Ar
ttk siz onu yapma sozlerle istediginiz ka
dar tatmine c;ah§m! 0, bunlarm hic;birine 
aldanmtyacak derecede cin fikirli ve al
danmadtgmt yiiziiniize kar§I belli etmiye
cek kadar da incedir, naziktir. Fa kat 
ic;lenir. T arihin en sinsi fecialanm yazan 
ktskanchk mikrobu o masum kalbe gir -
mi§, onu kemirmege ba§lami§lir. Hem bir 
kere iiremege ba§hyan bu mikrobu oldiir
mek de kolay degildir. Onun ic;in elimiz
deki telkin kuvvetinden istifade ederek 
korpe ruhlar iizerinde bu mikrobla mii -
cadeleyi kendimize i§ edinecegiz. Edin -
mezsek ve meydam bo§ btrakusak bu kii
tii duygu onda yerle§ir, itiyad halini ahr 
ve biitiin hayatl bu duygunun kemirici te· 
siri altmda kahr. Vakta insanhk aleminde 
biiyiik bir degi§iklik olmaz. Milyonlarla 
say1lan ktskanclar ordusuna bir ferd da
ha yeti§tirmekten ne c;tkar? F akat ( peda
goji) nin bu ihmalinden otede (sosyoloji) 
ve (moral) miiteessir olur. ~iinkii ne ya
zlk ki ( H abil) ile (Kahil) efsanesine 
kadar be§erin tarihi derinliklerine kok sa
Ian bu kemirici duygu an' anevi bir vera
setle garize halini alan itiyadlar strasma 
girmi§, cihamn her tarafmda azc;ok ... 
hatta azdan ziyade c;ok, kendini goster -
mekte bulunmu~tur. Hamidin: 

dmt yazmak istemediii;imiz bir 
«mutemed» hakkmda, gazetenin biri, 
inamlmtyacak kadar garib bir haber ve
nyor: Prag: 31 hanunuevvel 

o~ ay i~inde <.;ekoslovakyanm biitiin 
hayatJ de&i§ti. 0 kadar degi§ti ki dort ay 
evve! ~ekoslovakyadan c;tktp da bugiin 
tekrar buraya donmi.i§ olan bir kimse bu 
memleketin siyasl, fikrl ve ic;timai biinye-

1 sini bir ti.irlii tamyamaz. 

Harici siyaset bakumndan bu memle • 
ketteki tebeddiilii size evvelce yazml§ -
hm. Cumhurreisi sec;ildikten, yeni hiiku
met kurulduktan sonra §imdi i§, dahili si
Yasetin tanzimine geldi. Bu maksadla en 

e- evvel devlete yeni bir ~ekil verilmesi dii
la, §iiniildii ve k1sa bir zamanda buna clair 
ir· b" 
~e lr taktm esaslar karar altma almd1. 

~ekoslovakya devleti, her biri ayn, bir 
rnuhtariyetle dahilen miistakil ii<; devlet 

Ill par~asmdan mlirekkeb bir cumhuriyet ol
du. ~ekler, Slovaklar, Rutenler ayn ayn 

devlet te§kil etmekle beraber, hepsi de 
merkezi Pragda olan (:ekoslovakya hii-

~~ kl!rneti tarafmdan temsil olunacaklardn. 
Bu suretle, Pragdaki hi.ikfunet hem ~ek
lerin dahili hiikumetleri, hem de i.ic; dev· 
letle birlikte ~ekoslovakyanm hiikfuneti 
olacakttr. Bu hiikumette Slovakya ile 
Rutenya hirer miimessil vasttasile temsil 
edileceklerdir. Ayni zamanda mii§terek = ?l.an hariciye ve milli mi.idafaa gibi i~l~r 
tc;m de bu i§leri idare eden devlet te§kila
hntn ba§mda gerek Slovaklann ve gerek 
Ruten'lerin hirer miimessili bulunacaktJr. 

Bu suretle te§ekkiil eden ~ekoslovak
Ya Cumhuriyeti ~indeki ~ devlet, dahili 

i§lerinin tanzim ve idaresinde tamamen 
tniistakil bulunuyorlar. Bunlardan Slo • 
vakya ile Rutenya Alman devletinin biin· 
Yesini kendileri i<;in tam bir model olarak 
kabul ettiler. ~ekler ise ayni model iize

rinde durmakla beraber, onu bu muhitte 
heniiz hakim olan liberal bir ruh ile bir 
dereceye kadar tadil ettiler. Mesela, ate~ 
kiler tek hrkah, azami derecede Y ahudt 

' aleyhtar1 tamamen korporatif bir sistem 
""kabul ettikleri halde C::ekler, memlekette 

iki f1rka tesisini ve bunlann mi.ittehid bir 
cephe i._inde .;ah§malari esas1m tercih et
tiler. Bununla beraber serbest.;e fuka te~
kil edilebilmesi fikrini de, Dahiliye Neza-

retinin hususl bir miisaadesini almak §ar
tile, biisbi.itiin ortadan kaldtrmadilar. 

• * * * 1 
D Jete verilecek olan i~timai ve siya-

ev M'\1' B' si b'" ye gelince, bu hususta 1 1 IT· 
unye . h"'kA 

~ lik ftrkasl namm1 ta§tyan yem u. um~t 
fnkast son gi.inlerde programma aid bu 
Proje ne§retti. Bu projeye gore t • • 

1 - ~ek devleti, mill! ve hmsttyan 
biinyede bir cumhuriyet ola~aktu. Kuv

Vetli bir katolik ruhu ta§tyan <;ekle~ ~ra: 
stnda devlet, cumhuriyete yalmz mtlh ~IT 
vastf vermekle iktifa etmiyor; ona hms: 

• tiyanhk vasfmt da ilave ediyor. Hal~ukt 
Alman nasyonal sosyalizmi, din bahsmde 

daha laik ve hatta kilise ile miicadele ha
lindedir. ~ekler arasmda nasyonal sosya
lizrn fikri c;ok ileri gitmi§ ve biitiin sosyal 
dernokratlar bu tarafa ge~mi§ oldugu hal
de Mil!i Birlik ftrkasl huistiyanhgt da 
ihmal etmemi§tir. Bu hal §Unu gosterir: 
~kler arasmdaki bu hareket, Almanya-

1 ntn cebrile ve yahud ~ek hiikl!meti tara
fmdan ona yaranmak kasdile meydana 

' ~tkrnt§ degildir. Daha ziyade bir kiSlm 
amele ile kiic;i.ik burjuvamn nasyonal sos
Yalizrne dogru akmast neticesinde dog
IDU§tur. 

2 - <,;ek milletinin i~kl ve milli vastf
larmt miidafaaya bilhassa itina edilecek-

c;ek Cumhur Reisi 
M. Haha 

Sanayiimizin en ziyade muhtac oldu
gu ham maddelerden dokuzunun bir 
kararname ile muayyen memleketler -
den almmas1 mecburiyeti vardtr. !yi bir 
netice verdigini itiraf ·etmemiz lazrm 
gelen bu §ekilden, §i:iyle bir vaziyet 
dogdugunu da goriiyoruz: Sanayici, ham 
madde tedariki i'rin takas mevzuu ola
cak bir parti hazuhyor veya bir ihra
cat<;I ile anla§IP bazan yiizde yiize ka
dar yiikselen bir prim tediyesini de go
ze ahyor. Mal ihrac ediliyor. Orada sa
bldigma dair malumat gelince takas 
muamelesi yapthyor. Arbk dovizin te
darik edildigine muhakkak nazarile 
bakmak laz1m oldugu kanaati hastl o
lunca, sanayici, vakitten kazanmak i'rin 
derhal ham madde sipari§ine giri§iyor. 
Sipari§ de yola 'r1k1yor. Diiviz i'rin Mer
kez Bankasma mfuacaat eden sanayici, 
eger diivizi alamazsa miiteessir oluyor. 
Bunda hakhdrr da. <;iinkii, bir taraftan 
mall ald1gt yabanCI memleket firmaSl
na kaqi maim bedelini odeyememek -
ten dogan, diger taraftan ham maddeyi 
alam1yarak i§inln durmasmt intac ede
cek vaziyetleri dii§iinme~e mecburdur. 
Yabanc1 firma, bOyle taahhiidiinii yeri
ne getirmiyen sanayiciye belki de bir 
daha mal satm1yacak, i§lemiyen fabri • 
kamn dahildeki mevkii tezelziile ugn
yacakhr. !~te kiigiik goriinen bir vazi
yetin verebildigi biiyiik netice. 

Karde§ler arasmda ahenk olsun isti -
yorsak kiic;iik ya§tan itibaren yapacagtmtz 
telkinlerle onlan §U hedefe dogru yiiriite
cegiz: Klic;iikler biiyiikleri saymak, bli -
yiikler ki.i~likleri korumak, birbirine yar· 
dtm etmek, egoist olmamak, karde§inin 
damarma basmamak, ho§una gitmiyecek 
§eyler yapmamak filan. Daha kii~iikken 
onlan bun a ah§hrabiliyor musunuz? 
Sonra bu yi.izden rahatstz olmazstmz. T a
biat bu i§te sizin yardlmclmzdtr. 

F arkmda degil misiniz? Aralarmda 
boyle bir ahenk olmtyan ailelerde bile, 
c;ocuklar birbirile nekadar kavga etseler 
i§e bir yabanct kan§mca hemen birle§ive
rirler. Mesela kendisi kiic;iik karde§inin 
camm c;1kanr da ne haddine yabanct bir 
c;ocuk on a el uzatsm, bir fiske vursun I 
Karde§inin en biiyiik nriidafii kendisi o
lur. Bu, bir misaldir ve belki de misalleri 

'<ogaltmak kabildir. 
Hiikumetin §U vaziyeti nazan dikka

te alarak bunu onliyecek tedbirler al -
mak te~ebbiisiine giri&tigi piyasada §a· 
yi olmu~ ve biiyiik bir sevinc uyandtr
mi~br. Bunu biz de memnuniyetle kay
dedelim. 

F. G. 

Bursa Adliyesinde tuhaf 
bir hi.dise 

Yalmz ktskanchk meselesinde tabiat 
bu yard1mmt esirgiyor ve bilhassa biiyiik
lerin kiic;iikleri, ktzlarm birbirini bskan -
malan fttratm bir kaidesi gibi goriini.iyor. 
Bununla beraber onu fitillendiren gene en 
ziyade biz oluruz. Aile ic;inde kli<;iikler 
daima c;ok sevilirler. Diinyaya yeni gelen 
yaramazla ·herkes c;ok me§gul olur. On
dan evvelkinin pabucu dama atilmt§hr. 
Hatta bunu <;ocugun yanmda da soyle -
mekten c;ekinmeyiz. Halbuki o, hakiki 
manasm1 kavnyamad1g1 bu i.i<; kelimenin 
kendi c;ocukluk hayab i<;in bir idam kara
n oldugunu sezmekte gecikmez ve c;ocuk 
ruhu bu hakstzhga kar§I isyan eder. Her· 
kesi bu kadar zahmete soktugu halde ge
ne el iistiinde tutulan edebsiz yumurcaga 
di~ hiler. Bunu herkes bilir. Bildigi ic;in 

yeni misafirle eskinin aras1 ac;1lmasm diye 
onun aleyhinde, berikinin lehinde basma
kaltp sozler soylenir ve c;ocuga iistelik bir 
dedikodu <;e§nisi verilir. Halbuki o, bu 
yapmactklara kanmtyacak kadar kurnaz· 

En tehlikeli maraz garazdtr. 

MISraile ifade ettigi duygu da bundan 
ba§ka bir§ey degildir. irade kuvvetini 
.;o~ de1a felce ugratan bu miistevli mik· 
roba kar§I umumi bir seferberlik ilan e
dilseydi yeri vardtr. F araziyat bu ya! 
Bence tah§id olunacak umuml irade kuv
vetleri milliyet ve insaniyet silahlanm 
kullanarak birinci safta ( egoizm) ile c;ar

PI§acak, her ferd (kelimei §ehadet) getir
me gibi dilile ikrar ve kalbile iman ederek: 
«Once sen sonra ben» deyinciye kadar 
bu harb devam edecektir. Egoizmin al -
triivizm' e maglub oldugu gun harb kaza
mlmt§lir. Bugiiniin c;ocuklanm boyle ka
zamrsak yannm toylanm, obiir gi.iniin 
genclerini, daha obiir giiniin olgunlanm 

kazanmi§ oluruz. Bugiin karde§ini kts
kanmamaga ah§an ev c;ocugu yarm mek
teb, obiir giin mes(ek arkada§Ini da kts -
kanmtyacak ve diinya rekabetine kar§I 
milli hislerine sadtk kalan Tiirk c;ocugu 
fakat kendi iilkesinde ahlak idealine dog

ru bir adtm daha atmi§ olacaktrr. Ailede 
ahengin en biiyiik dii§mam olan ktskanc
hgt korletebilirsek sosyetede ahenk, mil
lette ahenk teminine o zaman yo! ac;tlmt§ 
olur. 

ALl KA.MI AKYVZ 
d1r. Biz ise o sozleri bilhassa kendileri ~~~--....... ~~---_-_...__.....,._....._..,~~~---'!'!! 
ic;in soyledigimizi belli ederiz. Sozlerimi
zin tesirini gormek ic;in manah manah 
yiizlerine bakanz. Hie; o §eytan yara -

mazlar bun a kanarlar m1 ~ Kanmazlar, 

Atlantik tayyare seferleri 
Londra 3 (a.a.) - Atlantik a§m ilk 

muntazam hava posta servisinin bu se
ne pek yakmda a~tlmast beklenmekte
dir. 

Yeni hava hattmm ba§hca vazifesi, 
imparatorlu hava hattile ingiltere ha -
va hattm1 kombine etmektir. Servisler 
Fo;pes - !rlanda yolile Southampton 
ile Nevyork ve Bortwood- Terre- Neu
ve arasmda yaptlacakttr. Yirmi ton ka
dar viik alabilecek §ekilde takviye edi
len !mparatorluk hattma aid yeni diirt 
biiyuk tayyare §imdiden tecriibe u~U§
lan yapmaktadtr. 

S1hhiye V eki.leti Amerika
dan celik ciger getirtti 

Bilmem hangi miiessesenin mutemedi 
olan bu zat, claire hesabma satm ald:gt 
a] tm1~ c;eki odunun i~inden altt c;ekisini, 
tereyaihndan k1! ~eker gibi ayuarak, giz
lice evine gondermi§. Fa kat kiic;i.ik bir in
celeme ile i~i meydana ~Ikarmt§lar. Ken
disine de i~ten el ~ektirmi~ler. 

Deveyi (hamud) ile yutan eski devir 
rii§veb:;ileri yanmda, bu mutemedin gii
naht, devede kulak gibi goriinse de ; o
nun mes'uliyet hacmine gore gene aibr 
bir i~ saytbr! 

Mutemed ~oy]e dii~i.inmi.i~ olacakhr: 
- Adam .. sen de! AltmJ§ ~eki odun 

ic;inden alti ~eki odunun eksildigini kim 
goriip haber verecek?.. 

hte karaki§ ge]ip c;att1. Sobanm agzt 
sulamp duruyor. Ko§eba§mdaki odun
cudan, hergiin kilo, kilo aldigim odunla 
ISinmaga c;ah§tyoruz amma, bu da ta§Ima 
su ile degirmen c;evirmek gibi bir!!Cy., 
A!dtrma canun .. Ayut §Unun kurulann
dan be§ alti c;eki .. At bir arabaya .. Con· 
der evine .. Safay1 hatula ~Ibr c;tbr yak!., 

Evde yiiriitiilen §U hesab, daireye de 
uymu§, yahud uydurulabilmi§ olsaydt o-
dunun c;abuk tiikenmesi, kt§In siireklili· 
gine ve ~iddetine hamledilecek, neticede 
de, altt c;ekilik odunun ortadan kaybolu· 
~unu, kt§ sofrasmdan yan ac; kalkan so· 
badan ba~ka kimse farkedemiyecekti !.. 

Gene tekrar ediyorum: Eger, iddiada 
isabet varsa alb c;eki odun ugruna biitiin 
bir istikbali baltalamak pek ac1 §eY dog
rusu ... 

Me~hur bir mesel vard1r: Beslemeden 
kadm, gul agacmdan odun olmaz, der
Ier. Mutemedin evine c;ekip gotiirdiigii 
soylenen bu odunlar, giil agacmdan de
gilse, herhalde dallan vuruldugu zaman 
pek fena can aCitan klZllctk agacmdan 
olsa gerek! ... 

S. G. 

1nhisarlarm varidab arhyor 
Ankara 2 (a.a .) - Miiskirat, ti.itiin, 

tuz ve barut inhisarlanmn varidati bu 
maddelerin istihlakile miitenasib ola -
rak her sene biraz daha artmaktadtr. 
Ah:h~m1z malumata gore, Giimriik ve 
Inhisarlar Vekaletinin bu maddelerden 
1938 mali ytlmm ilk alh aymda elde 
ettigi safi varidat tahminen 22 bu~uk 
milyon lirayt bulmu§tur. 
:llllllltll Ill IIIII Ill It I lllttttt ttlttlll Ill Ill 1111111111: 

KADIN VE MODA . . 
•••••••• ••• Ill •••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

tir. Bu maksadla aile isimlerini muhafaza 
eden, yani <,;ek olm1yan insanlarm <,;ek· • 

lere mahsus isimler ta§lffialarmt meneyli- -:.-.,..--..,.~~~:--/~';7~:::~:""::;,~:::-~-j~\:----, 
Yen bir kanun yap1lacagt gibi memleket / 
dahiline gayrlmi!H unsurlann muhacereti / { 
de menedilecektir. Bu arada Y ahudilere et;~•,.. ' 
kar§t pek stk1 tedbirler almacakllr. Mesela • \ , ""''R~o- ) 

Yahudiler talim ve terbiye hayatma gire- -..,.\ L!HiSTAN { $0VYET 
rniyecekler, gazete ne§redemiyecekler, • !/ ~ US~A 
muhtelif mali ve ikttsadi te§ebbiislerde pek • 
mahdud haklara sahib bulunacaklardu. 
Gtne bu ciimleden olmak iizere, 914 sene 

sinin 26 temmuzundan, yani Cihan Har
binin ba~langtcmdan itibaren iktisab edil
rni§ olan «~eklik» vastflan yeniden tet
kik edilecektir. 

3 - ~ek memleketinde c;ah§ma hem 
bir hak, hem de bir vazifedir. Herkesin 
c;ah~ma hakk1 oldugu gibi devlet herkese 
i§ bulmaga da mecburdur. Buna muka
bi!, her ~ek vatanda§l mutlaka bir sene 
tnillet hesabma i§lemege mecburdur. As
kerlik miikellefiyeti gibi ~eklerde bir de 
~ah§ma miikellefiyeti ihdas ediliyor. 

4 - Devlet, bir tak1m meslekler ara
st~d~ a§agtdan yukanya dogru te§ki! e· 
dilrnt§ olan bir tak1m cemiyetler n viicude 
&etirdikleri te§kilatm zirvesinden ibaret 

1938 
G Avrupamn siyasi haritasmda tarihin hi~ bir zaman - harb-
e~en sene d d'"" b"" iik' d "" "kl"kl ld Bu' . b" ne zarfmda • kay etme 1g1 uy egt!?I 1 er o u. 

s1z ge~en Ir se . . · · ·" · · d k "I b" "1 f k 
I ·k t" t mamile ortadan SJbnmesi, bu d1germm e es1 e It;;I e u ac1 

mem e e In a A . h · · d-1- F k t kalmasile neticelenen korkulu hadiselcr1 ger~l epuruz ya!?a ....., a a 

/ 
I 
I 
I 

' • VA"~C.VA \ 
' . I 
·\., L£HI~TAN : 

,'S'OVYET 
: ~USYA -.. ..... 

Maruf sinema yildizt Frances Dee'nin 
yeni ve 'rOk zar if bir ak§am tuvaleti: 
Altmi§ renkli lameden elbise ve ktrmizt 
tilki den kiir'k. 

···························································· 
Te,ekkiir - Sevgili e§im, babam1z, 

karde§imiz, day1m1z eski valilerden ve 
Eti Bank idare meclisi azasmdan Yan
yah Bay ibrahim Aktanm aram1zdan 
vakitsiz ebedi aynh§ile yureklerimizde 
a'rhgt sonsuz elemimize bizzat cenaze
sine gelmek, 'relenk, mektub ve telgraf 
gondermek suretile i§tirak lutfunda bu
lunan akraba ve dostlanmiza ayn ayn 
te§ekkiir etmemize bu biiyiik act mani 
oldugundan gazetenizin tavassutunu ri
ca ederiz. 

E§i Fatma Aktan, ktzlan: Giizin, Biil
kat, Miincvver Akc;in, kaymvalidesi: 
Adilc Erim, karde§lcri: Halide Akc;in, 

19 3 9 Nafize Kuri, Abdullah Aktan, ikbal 
1938 de ba§hyan Avrupamn haritasile 1939 da ba!,!hyan Avrupa arasmdaki Blilkat, ycgenleri: Kevser c;ah§lar, Ka· 
fark her iki harita yanyana kondugu zaman daha miiessir olu.yor. Bakahm 

1 

niye Kuri, Naci Bozan, Zahide Evren -
§lmdi i~inde ya§adigiDUZ yeni sene bu haritalarda ne degi~iklikler yap- dilek, Nesime Akdogan, damadlarl" 
bracak ?k $ehri Bulkat, Lutfi Akc:;in. 



- 6 

OuvouNUZMU? 
Bir ta§la iki ku~ 

Fusattan istifa • 
de etmesini bilmek 
ayn bir i~tir. Pa
risli bir diikkanc1, 
bunun parlak bir 
misalini gostermi§ -
tir. Gerc;i, bir ta~la 
iki ku~ vurmak is • 
temi§ ve «hem ziyaret, hem ticaret>> 
kaidesini, nezaketten ustun tutmu~ am· 
rna, a<;tkgoz adammt§. 

Y tlba~t miinasebetile mu§terilerine 
gonderdigi kartvizitleri ~yle yaz.tm§: 
Y eni senenin, ciimlemiz hakkmda hay1rh 

olmasmt temenni eder, eski seneyi kapa· 
ttrken heniiz odenmiyen ufak h~sabmm 
da kapamamz ricasile ..... » 

Bu kartvizitleri alanlann yeni senele
ri, tabii, zehir olmu~tur. 

Susuz kal-tnca 

memi$ olmastdu. 

Y angm denilen 
f e I a k e t insanlara 
musallat o l dug u 
giindenberi, sudan 
ba§ka bir vas1ta ile 
sondiiriilmii§ n\i.idur, 
bilmem. Muhak • 
kak olan bir§ey var· 
sa, hic;;bir itfaiyenin, 
ate~ kar§tsmda su· 
dan gayri bir c;areye 
ba~vurmagt di.i~iin-

Bu kaidenin ilk istisnast, hem de ga· 
yet garib bir §ekilde, birka~ giin evvel 
Almanyada gori.ilmi.i~tiir. 

Biiyiik bir birahane tutu§lllU§; ate§, 
biiyiimek ve etrafa yaytlmak tehlikesi 

go termi . itfaiye, vaktinde yeti~mi$. Fa· 
kat, musluklara bakmt§lar, bir damla su 
yok. 

Ne yapsmlar~ Derhal, birahanede 
mevcud 6000 §i§e biraYJ ac;;mt§lar; tu • 
lumbalara bo~altmt lar ve ate~in hakkm· 
dan ge]mi§ler. 

Biralar, yangm tulumbasmda kopi.ir· 
diik<;e, uzaktan yutkunanlann haddi, he· 
sab1 yokmu diyorlar. 

Hediyeler 
Ytlba~J, senenin, 

muhakkak ki en faz
la hediye verilen 
ve alman tarihidir. 
«Kannca kararm -
ca» diyenlerin nac;iz 
hediyelerile, kese • 
sine gi.ivenenlerin zengin hediyeleri ya· 
mnda, bir de garib hediyeler var. 

Mesela lngilterede, hala derebeylik 
zamamndan kalma bir adet mucibince, 

Lord Murray Yllba$tnda, Krahn kilerine 
bir sepet meyva ile bir ft<;l eski $&rab 

gonderir. Athol Diikii, gene ayni giin, 
Krala bayaz bir giil, saray kadmlartn • 

dan herbirine dort tane menek§e takdim 
eder. Bir de, yeni sene miinase~tile, he· 

diye vermeyip, Kraldan hediye alanlar 
vardu. Wattingham ailesi, Krahn eski 

esvablanm isteyip almak hakkma malik
tir. Bir mi.iddettenberi, adet yerini bul • 

sun diye, sadece bir mendille iktifa edi
liyor. F akat, mendil gelir gelmez, yerine, 

ftkaraya dagtttlmak iizere 300 sterlin 
vermek mecburiyeti vardtr ki, itin en fj. 
rakh taraft da i~te budur. ............................................................ 

Bir muallimin vefatl 
istanbul 6~retmenl€r1 Yardlm cem1ye • 

tlnden: 
Gelenbevl orta okulu riyazlye i:iAretmenl 

Abdurrahman Ergezerl ma.alesef aram1z -
dan ebedlyen kaybettlk. Yash allesine ve 
saym arkwdajjlarUIUZa. tazlyetlerlmlzl su

CUMHURlYET 

Mekteblerde yapdacak 
spor hareketleri 

Son karardan sonra lise 
abnacak tedbirleri hususta 

bu miidiirleri 
anlabyorlar 

Mersin temiz suya 

kavustu 
' 

Halk, kirec;Ii su i~mek

ten kurtuldu 
Mersin (Hususi) - Sehrimizde, i~

me ve kullanma suyu meselesi diine ka
dar cidden miithim bir mevzu idi. Hal
km su ihtiyact ya, salabeti 40 dereceyi 
8$an kuyu sularile, yahud da T oruslar· 

Beden Terbiyesi Umum miidiirliigu I Eski bir sporcu olmakh(tlm dolaYJsile dan a~tkta aktp gelen ve gene salabeti 
tarafmdan verilen karar iizerine talebe- ben spor hareketinin ba~mda bulunu -
lerin kuliiblerle olan alakalanmn ke _ yorum. Verilen bu karardan sonra mek- 20 yi 'Qulan miilevves su ile temin edilir· 
silm~ oldugu malumdur. tebdeki spor kolunun faaliyetini daha di. Bundan y1llarca evvel, Mersine, te• 

Spor kulilblerimizde ~ah§arak mem • ziyade tekemmiil ettirmek, c:;ah~mak ve miz su bulmak ic;in etiidler yaptldt ve ni· 
leket sporunda mi.ihim dereceler ka - kuvvetlendirmek istiyorum.• hayet c;ok derinlerden arteziyen kuyu • 
zanml§ talebenin yen! karardan sonra $i1li Terakki lisesinde sile bu temiz suyun elde edilmesine te -
devam etmekte olduklar1 mekteblerde $i§li Terakki lisesi mildilrii Mehmed §ebbiis olundu. Lakin miihimce bir para 
ne §ekilde spor yapabileceklerini tahkik AU d iyor ki: 

k sarfmdan sonra da, hic;bir miispet neti· 
etme maksadile sporda ileri derece al- c- Mektebimizin sahas1 milsaid ol • 

kt bl ceye vanlamtyan bu te~ebbiisiin mute -
m~~ ::re e erimizin ba§mda bulunan mad1~ i~in bizde futbol yoktur. Mev -
mudurlerle bu maksadla bir gorii~e sim miisaid oldu~u zaman muallimler ~ebbisleri biiyiik zararlarla bu i§ten vaz-
yaptlk. . talebeyi di§aTI gi:itiiriir ve futbol oy - gec;tiler. 

Lise miidilrlerinin bu hususta neler nattr. Biz daha ziyade imkan dahilinde Bundan ii<; yil once, Dahiliye VeH -
dil~ilndi.ikler ini hirer hirer yaztyoruz: olan sporlan yaptyoruz. Talebe ekseri - letince, Belediyeler Bankasmm mali cep-

Haydarpafa lisesinde yetle P in Pan ve basketbol oynar. Biz- hesini taahhiid ettigi yeni bir karar alm-
Haydarpa§a lisesi mi.idiiril Saffet de de kulUblere intisab etmi§ tale be he • dt. Bu karara @Ore Mersin, Tarsus, A· 

, ~unlan saylemi§tir: men yok gibidir. Mektebimiz muhtelit- dana ve Gazi Aym'tab &ehirlerine temiz 
c- Ben bu karara uymak taraftan • tir. Erkek talebelerimiz de o nlsbette su getirme i~i bir miiteahhide verilmi~ti. 

yun. Ger~i, tesis ettigimiz Haydarpa§a azrur. Genel direktorliikten 'bu. hususta 
spor kuli.ibilniln faaliyetini bu il} az ~ok gelecek emre intizaren ba§ka bir §ey Bu miiteahhid ilk olarak Mersinde bu 
sekteye ugratacaksa da biz mekteb i~in- yapacak degiliz.. i~i tamamladt ve gec;en hazirandan iti-
de sp~run her nev' ini tatbik edebile • Yedek Subay okulunda baren de bu temiz su halkm ihtiyacma 
cek bll'~ok elemanlar bulabilecegiz. Ba- Yedek Subay okulu miidilrii alba.y a<;Jldt. 
husus atl~ti~m k~smm~a esavsen iyi. a.t- Sun da §unlan soylemi§tir: $ehrimizin ~imalinde ve u~ kilometre 
leUer yeh§tlrtnege ugra§tlgmuz 1~m «- Okulumuzda muhtelif kuliiblere kadar uzakhkta modern filitre ve miite
mektebce spor faaliyetimize bu yiiz • mensub birc:;ok tamnrni§ ve maruf spor- addid dinlenme havuzlan tesisat1 saye-
den halel gelmiyecegi kanaatindeyim. cular vardtr. Bizim talim ve terbiye 

T '-b · ih · sinde mevaddt uzviyesi sthra ve salabeti a~ enm spor · tlyae1 mektebimizde ders program1 <;ok yiikliidiir. Bununla 
a a • d d t · d'l kt d de l 4 dereceye dii•iiriilmii• bu yeni su, z rnl erece e emm e 1 me e ir. beraber her Simfm haftada blr saat id- ~ v 

Yaptm:hg1m1z yeni sahada stmflar araSI man dersi vardir. §ehre aktttldtktan sonra, evvelce yapthp 
~ampiyonlugu hararetle devam ediyor. tmkAn buldu~a futbol oynarlar. Da- belediyenin idaresinde bulunan gayrisJh

Bundan ba§ka voleybol, Qasketbol ha ziyade mektebin jimnastikhanesinde hi suyun art1k bu ytlba~mdan sonra ta
milsabakall!rt da yap1lmakta ve atletle- atletli ve aletslz hareketlerle vakit ge • mamen kesilmesine 'karar verilmi$tir. 
rimiz haftada iki giln antrenor tarafm- ~irirler. Daha geni§ spor yapabilmemiz Gee<en hazirandanberi bu yeni suyu a~ 
dan ~all~mlma'ktad1r. Mevcud spor ku- i~'in esasen fazla vaktimiz yoktur.• 1 b 'k d 
I"bl · iz " an a one m1 tan giin en giine artmak~ 
u errm esasen mezunlar cemiyeline Aaker"1 l1"seler futbol ve hend- d S dayamr bir te~ekkill oldugu i~tin bun _ ta 1r. on karar i.izerine bu artt~m bliyiik 

dan bOyle mezunlanmtz bu kuli.ibii ida- bol mUaabakalari bir htz iktisab edecegi ~iiphesizdir. Bele-
me ettireceklerdir.. Asked 1iseler hendbol ve futbol mil- diyemiz, fakir halkm ihtiyacmt gozonii· 

Galatasaray lisesitide sabakalar1 diln ba~lamt~ttr. ne alarak ~ehrimizin muhtelif yerlerinde 
Galatasaray lisesi erkanmdan blr zat. $eref stadmda hendbol milsabakalan umumi <;e~meler de yapttrmlitlr. 

da §Unlan roylemi§tir: yaplldt. Birinci rna~ Bursa ile ge~en Yeni tesisatm ac;lh~ toreni, Mersinin 
c- Mektebin miihim bir kls1m tale- senenin ikincisi Deniz Lise ve Harbi - kurtulu$ y1!doniimii giinii olan 5 kanu

besi kuliibiln biltiln §Ubelerinde geni§ yesi arasmda oldu. Sahanm ~amur ol- nusanide yaptlacakttr. 
bir faaliyet yapmakta idi. Beden Ter - masma ra~men enerjik oymyan Bursa, 
b. e · u .. d .. 1" ~u ·· Kurtulup bayramzna hazzrlzk ty SI mum mu ur u5 nun vertnl§ ol~ Deniz Lise ve Harbiyesini 4 - 2 yendi. 
dugu karardan sonra talebe her nevl ikinci ~a~. Kuleli ile Maltepe arasm- Kurtulu$ bayramtmtzm 17 nci ytldo
miisabakalan kendi ~et~evesi dahllinde da oldu. Gilzel bir oyun neticesinde Ku- nlimiinii, her sene oldugu gibi, bu Yll da 
ya§atabilecek bir haldedir. Galatasaray leU Maltepeyi 13 - 5 yendi. Her iki o- en co~kun sevinc heyecanlarile kutlula
lisesinde be§ futbol talnmt vardJ.r. Mek- yunu da Kule i ve Maltepe spor o.gret- mak ic;in te~kkiil eden komite, belediye 
tebin birinci tak:J.mmda oymyan fut - 1 i n·· dd' Gil Il z k' m~n er usame . 1~ re ve e 1 I dairesinde toplanarak mesaisine devam 
bolculardan bir klsmi temsill n.a~lara Giln~tk idare etmt~ttr. etmektedir. Bu ytlki kutlulama prt\ara· 
girebilecek kadar olgun ve haz1r bir ............................................................ .....e 

haldedir. Mektebde dort basket bot ve mmda; e~ki kryafetlerile millt bir mlif-
bir o kadar voleybol taklm1 vardJr. Es • Bursada bir muhakeme rezenin muayyen bir noktadan ~ehre gir-
krim, boks ve gilre§ i~in miisaid salon Bursa (Husust) - Bursa asliye tica- mesi, Zafer takmm altmdan gec;ip hal-
ve bu sporlarla Ultrll§an talebe mevcu- ret mahkemesinde, Bursa Kaphcalarl km kurtulus giiniindeki gibi, sonauz se -
dii ~oktur. TUrk Anonim §irk~tile sabtk Hidiv Ab-

vin<: tezahiirlerine vesile olmas1 ve gece 
Memlekete bir~ok rekordmen ve ~am- bas Hilmi Pa!}a arasmda b ir muhakeme 

'" k d fener alaylan yaptlmasJ, koylerden gc -piyon atlet yeti.§tlren Galatasaray lise- cereyan etme te ir. Muhakemenin mev 
sinde bugiln de bu sporla me~gul talebe zuu, sablk Hidivin Bursa Kaphcalan leceklerin belediyece ia$C ve barmdml· 
mevcuddur. Ti.irk Anonim §irketine 100 bin lirahk malan gibi maddeler bulunacakttr. 

Galatasaray kuliibilntin aenizcilik §U- hisse ile i§tirak . ederek bunun 40 bin 
besinde ~ah§an kilrek~i, yelkenci ve yii- Iirasm1 da verml~ken bilahare §irkette 
zilcillerin en miihim uzuvlan lisede ta- devamdan vazgec;mi~ olmaSl iizerine 

Tarsus Belediye reisi nihayet 
ae~ildi 

Iebedir.• tehaddi.is eden vaziyetin bilmuhakeme 
J.tiklal liseainile tasfiyesidir. Tarsus (Husum) - Uzunca silren ili-

1stikla1 Usesi miidi.irii Agah Strn ~.i • Son milrafaa neticesinde evrak mah- tilaf ve formalltelerden sonra Beledl • 
yor ki: kemece tetkik olunmak ilzere muhake- yemiz reislij:tine se~Uen doktor Celal 

c- Mekteblmizde akademik blrt;ok me tallk olunmu§tur. Ramazanoglu yeni vazifesine 'ba~lamt~-
te§ekkilller vardJr. Bunlar tlpkl Halkev- Trakya koy ogretmen okulu tlr. Tarsusumuzun yeti§tirdigi klymetli 
lerindeki te§kilata benzer. Mektebimiz- Edirne (Husust) - Edirne - Karaa- genclerden olan yeni reis, ilk ~ olarak 
de, bilgi kolu, izci kolu, spor kolu, kil- gacda a~1lan Trakya koy ogretmen oku- ~ehrin Slhhi durumu ve gtda maddele
tilbhane kolu, musiki lrolu, fotograf ko- Iunun Alpulluya nakli kararla§tl1'11 -
lu ve genclik Klzilay kollart mevcud _ mi§hr. rile alakadar olmu~ ve icab eden ted -
dur. Biltiln bu kollar mektebin i~ ha- Okul, bu sene tedrisatml Alpulluda birleri almaga koyulmu~tur. Bundan 
yatmt te~kil ederler. yeni ilk okul binasmda yapacak ve onii- maada, Belediyemizin idaresinde bulu-

~ :tkineikAnun 1939 

Sabah, ogle 
yemekten 

ve ak§am her 
sonra di~leri 

RA OLi 
ile ni~in f1r~alamak lazimdir ? 

<;iinkii unutmaytntz ki : 
Bak1mS1zhktan ~i.iriiyen di§lerin dif

teri, bademcik, klzam1k, enfloenza ve 

hatta zatiirrieye yol a~tlldan, Utihab 
I 

yapan d~ etlerile koklerinin mide hum-
mas!, apandisit, nevrasteni, mtma ve ro
matizma yapttg1 fennen anla~lmt~tlr. 

Temiz agtz ve saglam di.§ler umumi vii
cud saghgmm en birinci §artl olmU§tur. 
Blnaenaleyh di~lerinizi muhakkak her 
giin sabah, ogle ve ak§am 3 defa (Rad
yolin) di~ macunile f1r(;ahyarak slhhati
nizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblan imha ederek di§~ 
lerinizi korumu§ olursunuz. 

·RADVOLiN. 
ile sa bah, ogle ve aksam her yemekten sonra 

dislerinizi muntazaman ftrGalay1n1z. 

Her tUriU yan•klart, 
Kan q1banlar1, 
Trat yaralart, 
Mama iltihablar• ve 
c;atlak lar•, 
Koltuk alt1 q•banlar•, 
Dollllma, aknelar, 
«;OCUKLARIN ve 
BUYUKLERIN her tUriU 

DERI IL TIHABLARINI 

ViRO%A 
En qabuk ve en emln 

bir surette 

TEDA Vi EDER. 

ViROZA 
F enni ve sthhi bir 

CiLD MERHEMiDiR 

--
Her talebe zevk kabiliyeti,pe uygun miizdekl yaz Ltileburgazda cTiirkgeldh nan §ehir elektriginin yalmz geceleri 

gelen bu hareketlere ~tirak ederler. ~iftli~inde i~a edilmekte olan egitmen ~all§lp giindilzleri durmast meselesinin 
$ilphesiz spora merak:J. ve kabiliyeti o- okulu binasma nakledecektir. 

de, halklrmzm radyo ve diger lhtiyac - B D • N } G R 
lar-lar spor kolunun tabit ~zas1d1r. Mek- Mekteb, e§yasm1 Alpulluya naklet - ac: JC: ez e r•p OmatJ•zma · 
tebin bah~esinde voleybol, basketbol ve mege ba lami~tll'. Nakil i§i on be§ giln larml kar§Ihyamadtglm goren doktor 'l"' ",;"' ' ) ' f ~ 
atletizmin bazl hareketlerl l~lnde u~ • kadar siirecek ve ogretmen okulu en Celal Ramazanoglu, elektrik cereyam- nevralj·i, ktnkhk Ve biitiin agnlannlZI derhal keset• e 
ra an talebelerimiz diin oldugu gibi bu- g~ §Ubatm on be§inde Alpulluda ted- mn gilndiizleri de verilmesi hususunda 

nartz. giin de bu faaliyete devam edeceklerdir. risahna ba§hyacakttr. yeni emirler vermi§tir. - - lcab1nda giinde 3 ka,e ahnabllir. - I 
~~~~~~~~~~~~~~~---~~--~~~~~~~~~~.-~~--~--~~--~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ti I 1 Yazan: Vbd BAUM • Ceviren: HAMDf VAROOLU ......,.; da . 
Arkada§mm yamha§mda bir nobetc;i 

gibi yer alan Marian, onu ikaz etti: Kom derrdo kOaaa 
Roman: 9 

- Elbette. Sayler miyim l 
Caktlh patikadan ge~tikleri mada, 

Evelin: 
- Kuzum, dedi, ~urada, kuliibenin 

yanmda bir dakika oturahm. 
Marian, arabastm yana~t1rmt~t1. Ken• 

di arkasmdaki pelerini arkada§ma verdi 
ve onun viicudiinii, bu s1cak, hrmtzJ 
ipeklinin i~ine sanp sarmaladt. Kuliibiin 
yanma geldiler, bir miiddet, hie; konu§· 
madan oturdular. Kurbagalar otliycr, 
sonra susuyor, sonra gene otrnege ba~h
yordu. Etraf c;ok karanhkt1. Y almz, gok
yi.izii aydmhkh; eskisi gibi aydmhktl. 

Nihayet, Evelin: 
- Tam am, dedi, arhk gidelim. 
Orkestra gitmi~ti. Yalntz, kuliib aza• 

smdan biri, piyanonun ba~ma gec;mi~. 
dans1 bir tiirlii buakmak istemiyen ve 
uyukhya uyukhya olduklan yerde donen 
birkac; c;ifte, lutfen, c;ok eski bir fokstrot 
~ahyordu. Dans eden iic; c;ift vard1. Bala
ymclan heniiz avdet etm1$ yeni evli bir 

kan koca; ilk a~klanm beniiz ke~fetrni~ 
ve bu ke~fin ic;ine diinyayt gormiyecek 
kadar dalmt$, istikbalin iki gene tenisc;;i
si; glizel bir aktris ve a~tkt olan piirtUV4· 
let bir jigolo. 

Evelin, bir bakJ§ta anlamt$ll. Evet, 
dans1 bnakmak istemiyenlerin bu arzu· 
sunu, durmadan beraber donmek, bera· 
ber tenefflis etmek, bir arada kalmak is
tiyenlerin bu emelini ~imdi anltyordul 

Brie; salonunda, oyun devam ediyor· 
du. Fakat Kurt, oyuna dahil deRildi. So
guyan tominenin oniine oturmu~. bir mu· 
havereye dalmlftl. Konu~tugu adam, 
me$hur cerrah, profesor Senftenberg' di. 

Hakim, kansmm geldigini gormemi§
ti. An<:ak, her zamanki gibi, iskemlesi
nin arkasma yakla§JP da elini omzuna 
koydugu zaman, gozlerini kaldmp bak· 
h. F akat, hal a, muhaverenin . mevzuu i· 
<;inde, soziine devam etti: 

- !§te mesele burada, azizim profe
sor; meselenin biitiin ehemmiyeti bura-

- Evelin yo11gun, Eve gitseniz iyi o· 
lur. 

Drost birdenbire geri dondii ve Eve· 
lin'in elini yakaladt. Endi~e ile sordu: 

- Rahats1z mlSln yavrum? 
Evelin'in solgun dU'daklanndan bir ee

vab c;1kb.: 
- Y ok camm. fyiyim. 
- Halsiz goriiniiyorsun. Dans etme· 

meliydin. 
Marian lakrrdJYa kan§tt ve: 
- Sen onu sar sarmala da eve go· 

tiir, dedi. 
Evelin: 
- Biraz daha kalabilirim, diye atJI

dt. 

Frank'la beraber bulundugu o yerde 
bir pa~ datha kalmak, onun yiiregini 
buran hir mazhariyetti. Frank'm soyle
digi sozler oranm havasmda hala dola~t· 
yor; varhgt, kapt kenarlanm dolduruyor; 
yiizii, hala aynamn ic;inde duruyordu. 

Drost, Profe&Or Senften~rg" e ve Ma· 
rian'a veda etti. Marians 

- Hafta sonunda gelip, Evelin'le 
Urson'u bize, lro§ke gotlirecegim, dedi. 

Evelin ayakta duruyor, koloodaki u· 
fak yamg1 ugu§turuyordu. Orada, bri~ 
salonunun ortasmda bir kere daha baYJh~ 
vermesi pekala kabildi. Sanki biitiin kam 
kac;mt§ gibi, gogsiinde, tuhaf bir hal his· 
sediyordu. Ba§kalarmm arzusile hareket 
etmege ah§kmdJ. Birkac; dakika sonra, 
kendisini bir taksinin ic;inde ve oturduk· 
Ian semt olan Wilmesdorf yolunda bul
du. 

Drost"un eli onun boynunda idi. Eve
lin, bu niivazi~e ah§kmdi. Memnun ve 
minnettar, ba§tnt, kocasmm omzuna koy· 
du. Kurt'un bu omzu, dinlenmek i~in ne 
rahat bir yerdi! 

Drost, dalgm bir tav1rla: 

- Ey, nastlsm bakahm ~ 
dedikten sonra, T annhauser' den bir par
~ayt Jsltkla c;a]maga ba§lad1. Bu, zihni· 
nin mahkeme i§lerile me~ul oMuiuna 
alametti. 

Evelin, taksinin ic;inde sarslla sarstla 
Kurfiirstendamm caddesini iMrken, i
~inden «ah bir steak banyo olsal» diye 
dii§iiniiyordu. Banyosu, diinyada en ~;ok 
sevdigi §eydi. Onda steak vardt, yorgun· 
lu~ giderme vardt, dinlenme vard1, u· 
nutma vardt. Fa•kat, maalesef, steak su 
bulmak i<;in her zaman mii~kiilat c;eki:-

yordu. Orta halli kira evlerinde bu stkm· 
·h mukadderdi. Steak su, giinde ancak, 
bir~ saat ak1yor; kah 1hik geliyor; kah 
biisbiitiin kesiliveriyordu. 

Eve gelirgelmez ilk i~i banyoya ko· 
§Up muslugu ac;mak oldu. Steak su, ta· 
k1r ~aklr akmaga ba;Iadt. Evelin, rahat 
bir nefes aldt. Artlk, ak§amdanberi duy· 
dugu rahatstzhgm gec;ocegini, mi.iphem 
Burette hissediyoJ1du. Kurt, kilerde, ote
beriyi kan~tmyor bir§eyler anyordu. A· 
rad181 herhalde meyva olsa gerekti. E· 
velin, suvare elbisesile, benyurvann futii~ 
ne egilmi,, bileklerini kaynar suya uzat· 
m1~, duruyordu. 

Benywvar dolup da, ban.yo odasmi t1Ik 
bir ~uhar kaplamaga hatlaym<:a, soyun· 
ma'k ic;in yatak odasma gec;ti. Kurt, a· 
ra§ttrmalanna timdi de mutfakta devam 
ediyordu. 

Bir arahk, koridordan hayktrdt: 
- Yemi§ yok mu? Yemek dolabm

da bir~ey bulamad1m. 
Evelin yemek odasma gec;ti, biifenln 

iistiinde duran, ic;i yemi§ dolu cam ta· 
bagt aldt, yatak odasmda, dii~iinceli bir 
tavtrla smokinini c;tkarmakla me§gul o· 
Ian kocasma getirdi. 

Kurt, getirilen meyvayi l>egenmemi~-

- Muz, ha? dedi. 
- lstersen sana bir limonata 

y1m. 

Kurt, ne ;stedigini unutmll§ ~i lcJi. 
- N astl ~ dedi. E vet. T etck!kur eJI r. 

rim. Hayu, Zahmet etme. 
1 

Evelin ya'lmz kalmak istiyonlu. F'rJI Y 
k1 dii§linmek istiyordu. Miihim ve rn~ 1 
tacel bir i~ti bu. Koeasmt. m.J B 
!ann kar§Ismda dii§iinrnekle metJI ~~ 
gul buakh ve banyo odasma s.J d 
ti. S1cak sliya girince bir rahatJl' k 
duydu. fnci tanelerini andtran partJ ri 
ihabbeler, viicudiiniin orastna burasma·11 rr: 
k1hyor, suyu.n yi.iziine hrmamyor, ka~ 11 
luyordu. Frank'1 dii§iinmege ba~la 1 
<<Sana mektub yazacagJm» demi~ti. f' b
kat adresini olsun biliyor muydu) ~ 

Evelin, Kurt'un ~eri girdigini go~ g 
ee ka~larmt ~ath. Arkastnda mavi pll: 0 
mas1 vardt ve sanki banyoda hie; ki11' 
yokmu~ gibi davramyordu. Belki de, J 
na oyle gelmi~ti. Kurt, d~ fn:~astnt al Ia1 
ve son derece ciddi bir tavtrla, agztn1 f. d 
kama@a koyuldu. Evelin, evin i~in"" a[1 

yalmz kalabilecegi hic;bir ko,e bulun~: jt.j 

Olglnt, o ana kadar asia di.i~iinmiit rY 

gildi. (Arkast vorl 



4 l!cinc:ikanun 1939 CUMHURlYET 

Tevkifanedeki • c1nayet 

Arkada§IDl Oldiiren katil 
Dursunun muhakemesi 

(Ba~taratl 1 inci sahifede) I tabi olacai'bm sand1k; muameleye tabi 
:lc,ama ~gru b~~h!an muhakemede, olmadtibm sonradan ogrenince, ~a~nk !» 
~lu yermde, R1zeh Dursun Atmaca, diyordu. Gerek gardiyan, gerek ba~gar
otur_u!~rdu. 1325 te dogmu§, Ferhad ad- diyan, ortada ba~ka b1c;ak. bulundugu 
h binm taammiidle oldiirmege te~bbus- iddiasm1 reddediyorlar, fakat mevkuf • 

t ten 20 seneye mahkumeri mevkuf olan Jar, buna ragmen dediklerinde marla 
• Du~s~n Atmaca, orta boylu, kara hiyik.· duruy<>rlardt. 

h, 81~tk gijriinii~lii bir adamdtr. Ba§gardiyanla mevkuflar yiizle~tiri -
.. Buka<; jandarma muhafazasmda ge- lirken, mahkeme salonunda beklenilme
tml:~ f?ursun Atmacanm hiiviyeti zapta dik bir hadise oldu. Rizeli Dursun At
ge~u~ldtkten sonra, dosyada yaztlanlar· maca, birdenbire yerinden f1rladt, bol • 
d~~ leah edenler masile okundu. Ken • meden atlamaga kalkt$tl; birk.ac; jan • 
dm, tevkifanenin hastane ktsmmda 8 sa- darma birden kollanndan, omuzlann ~ 
Ylh odada yahyormu~. Evvelki giin og· dan yakalryarak tekrar yerine oturttu • 
leden sonra, bir arahk tevkifane ark a ~ Jar. F akat 0 , daha birka<; defa ~iddetle 
da§l olan ve katilden 12 seneye mah • kalkmarak, bu arada bagmp c;agmyor
k.um Kuruc;ayh Bekir, bunun odasma gi- du: 
flyor. Cok yakm arkada~1 Omere aid _ Buakm beni, ben kalktp gidece ~ 
eroinin sakh bulund~~u yerden meyda- gim bur a dan I Mademki memlekette ara· 

tna <;tkanlm~smt ~e _Omerin bu yliz~en mtzda kan davas1 ol~n a~aml~r, bur~~a 
atanbul ashye 5 met ceza mahkemesme benim aleyhime ~ahtd dtye laktrd! soy

Verilmesini, Dursun Atmacadan bilen Jiyebiliyorlar; muhakeme filan istemem 
Kuru<;ayh Bekir, ana «sen ihbar ettin de ben! Beni g1yaben idama mahkum edin, 
oldu bu i§>> diye c;tkl~tyor. Derken bir isterseniz I 
b?gu~madu ba~hyor ve bu mada, «tev· Z<>rla yerine oturtulan Dursun Atma· 
ktfaned: her nastlsa eline ge<;irdigi man· ca, gii<;bela rahat dprdurulabildi; fakat, 
gal ayagm1 b1e;ak ,ekline getirmi5 olan>> Bekirin elinde bt<;ak bulundugunu soy· 
Dur~un Atmaca, bu b1~ag1 Kuru!(ayh lemekle. adeta lehine lakndt soyliyen ~ 
Bekue ktyasl'Ya saphyor. 13 yerinden lere kar~1 • boyle tehevviir gosterip hare· 
Yar~h, tedavi edilmek iizere goturii)diigii kete ge<;mesinin manas1, muphem kaldd 
tevk1fane ec~anesinde oluyor. .Sa·hidlerden Hasan ifade verirken, sa· 

T ahkikata gore, Kuru<;ayh Bekir, ol- londa giilii~meler duyuluyordu. Ciinkii 
meden «beni vuran, Dursun Atmaca ~ bu, boyuna esrarkeeyliginden, eroinman 
dm> diyebilmi~. Dursun Atmacaya gelin- oldugundan dem vurup, «hen dalgada· 
ce, o da verdigi ifadede, ...... F akat, o, ytm, daima, dalgada !» diye, reis tarafm· 
a~aih yukan ayni ifadeyi, hte mahke- dan sorguyla s1kt~tmhnca, i&in i<;erisin ~ 
mede de tekrarhyor: den s1ynhp c;tkmaga yelteniyordu. Ara· 

- Evet, ifadem dogrudur. Ben ya· dabir de «e ne yapaylm} Tevkifanede 
1~Rtma uzanmi~tllll. Bekir, birden ic;eriye eroin fabrikas1 vard1r, ben de bulup bu-
8trdi. Kaptyt kapad1, «bana bak, sen lup ic;iyorum. Derdim ba§tmdan a~km, 
benim bulundugum kogu~a aga olamaz· neyleyim, meded!» diye durdugu yerde 
Sin. Ben bu tevkifanenin i<;erisinde aga sallamyordu. 

Eolm~k i~tiyenin barsaklanm deeyerim. Sahidlikler suasmda, vak'adan 2 giin 
rom meselesinde bizi I 00 lira zarara once, T evkifane kontroloru Hasanm Ku· 

soktun» diye ba~rdt. 0 suada caketi a· r~ayh Bekire «seni Dursun Atmaca ele 
rasmda parhyan ucu sivri bir~ey, yaka- verdi, onunla ba~a c;tkamazsan, bu eroin 
51.na. taktldt, yakas1 ytrttldt, Elini ic; ee· i~ini yapamazsm burada I» dedigi iddiasi 
bme sokarak iizerime at!ldt. Ben, 8 · I 0 da ortaya ah!dt. 
ay evvel tevkifanede bulunan ve sonra Neticede Miiddeiumumi Feridun Ba· 
beraet ederek <;tklp giden c;ama~trc! gananm ist:gi iizerine, Dursun Atmacanm 
Mu~tafadan aldtgm btcagt, o zaman ~ Temyizin tasdikile kat'ile~en 20 senelik 
danberi muhtelif yerlerde gi._zliyordum. mahkumiyet ilamt suretmm mahkeme 
0 mada da yamrndaydt. Bu bt~kla ba~katibliginden mlizc;kkere ile getirtil • 
kar~l koydum. Y anm sa at kadar bogu,. me sine, batkaca baz1 istilimlar yaptlma· 
tuk. Ben nefsimi mUdafaa ederken, Be- sma, kontrolor Hasanla tevkifanede ya
kir bu bt~,;akla diirtiildu. Kendisile eroin rahYI muayene eden doktor J ak Barbu· 
meaelesine kadar araml~ iyidi. Bir «vaz- tun ,ahid olarak c;agmlmalarma karar 
8ec;timiz» yoktu. . veren Refik, Sadeddin ve Serefle kuru!-

- Bekirde btc;ak yotmu§l mus mahkeme heyeti, muhakemenin de-
- Vard1. Caketinin cebine el ahp vam1m, onumiizdeki eumartesi giinii ~a-

c;ekiyordu. bahma btraktJ. Bu mada saat 18 bu~uk-
- E nerede ~ Ara~tmnada ba,ka hi· tu: diinkii muhakeme 16 da ba~ladtgma 

c;ak bulunmamt~~ gore, tam 2 bw;uk saat siirmii§lii . ....._.. 
_ Vardi, ama yeni ba~gardiy.an 

Osman sak!ad1 onun bt~agtnt.... SahJd· J O k b• • J 
lerim vardtr bu hususta I ap D a Inesi aza ar1 

- Neden saklasm? aras1nda ihtilaf ~1kb 
- Hem~erilik gayreti I 
Ceza kanununun 448 inci maddesine 

&ore tehevviirle oldiirmekten muhake • 
rnesi ba~hyan Dursun Atmacaya, rei& 
Refik, kama bkiminde, sivri m;lu, uzun· 
ca ve yanya kadar kanla kipklrmlZI bir 
h].(;ak gosterdi: 

- Senin bt<;agm bu mu? 
- Evet, benimki odurl 
T evkifane hastanesindeki 8 numarah 

odantn vak' a dan sonraki vaziyetine dair 
zabttta, §unlar tespit olunmu~tu: Demir 
karyola, tahta masa, ~urada bir yemek 
~.aba&l, geni~liginde kan toplantisl, daha 
otede bol miktarda kan, 8 den baska 7 
ve 6 numarah odalann dti duvarlannda 
el teklinde kan lekeleri..... Kam dokii ~ 
len Bekir, sendeliye sendeliye odadan 
c;tkarken duvarlara yaslanmts; bu el iz
leri, onun el izleriymi~ ..... 

Oldiiriilen Kuruc;ayh Bekirin koyu 
renkte caketi, bir kagtda sanh, kenarda 
duruyordu. Bumburusuk. kana bulan -
mt§, kan kokan bu caket, hakimler ve 
Miiddeiumumi tarafmdan gozden geci· 
rildi. Sag yaka ucunda bir kesik se~ili
Yordu. 

Sahidlerin ~ogu mevkuflardan ... Bun· 
lardan baZilan oldiirmekten mevkuf.. .. 
Baztlan da ihtilas, yankesicilik gibi suc
lard::ln..... Bir gardiyanla basgardiyan 
dka takid ola~ak dinlenilenlerden .. Mev • 

(Ba#arajz 1 inct sahtjedt-) 

ingiltere Hariciyc Nezaretinin J apon ti
caretine kar~I Amerika ile mii~tereken 
mukabele bilmisil tedbirleri almak ta • 
savvurunda bulundugu beyan edilmek • 
tedir. 

Japonya Amerikaya lear,, 
harbedemez ... 

Va~ington 3 (a.a.) - Ayan meclisi 
Hariciye endimeni reisi Pittman, beya
natta bulunarak demi~tir ki: 

«- J aponya, Cinde ac;Ikkapt siyase
ti takib edilmesine clair tevdi edilen no • 
taya muvaftk bir cevab vermedigi takdir
de Amerikanm Tokyo'ya kar~J mukabe
le bilmisil tedbirleri almas1 ve bilhassa 
J apon mallarma ambargo ko~mas1. Ia • 
z1mdtr. Ambargo, p;iimriik tanfelen ka· 
nunu mucibince Reisicumhur tarafmdan 
verilecek bir emirle konabilir. V e meb· 
us an meclisinin J aponyaya ihracatl mene· 
den bir kararile ikmal edilebilir. 

J a pony a da Amerikaya kar§I muka • 
belebilmisil tedbirleri alabilir ve mesela 
bizimle diplomatik miinasebetlerini kese· 
bilir. Fa kat, bize hic;bir zaman harb ilan 
edemez. (:iinkii biz, J aponyanm bize Bii
yiik Okyanusun obiir tarafmdan taarruz 
edemiyecegini pekala biliyoruz.» 

(Ba~tarafa 1 1ncl sahf/ede) 
vapurunun batmas1 ve diger vaprularm 
karaya vurmasile neticelenin fa~ia I 0 · 
15 dakikamn i~inde olmu§tur. 0 ka.dar 
ki, vapurlann bir k1~m1 demir k~mege 
bile im-kan bulamamt§lar, demir tartya· 
rak sahile dii§mli§lerdir. 

Gelen telgraHardan birinde §U ciim· 
Ieier vard1r: 

«Millet miirettebatz dircklerin ~armzh· 
larzna .sar1lmz§ imdad istiyor. Cemi ka
paklanmak iizere ... » 

.;lu ciimle hadisenin ne feci §artlar 
altmda cereyan ettigini gostermektedir. 
Bu vaziyette, aglebi ihtimal Millet ka· 
paklanml~ veya ortadan boliimli~. butiin 
miirettebah bir anda garkolmu§· 
tur. Kurtuldugu soylenen iki ki§inin de 
kimler oldugu malum degildir, 

f acianrn 1ebebleri 
Alakadarlar arumda facianm sebeb· 

Jeri §oyle malanmaktadu: 
I. Deniz ticaret filomuz, maalesef, 

eski gemilel'den miirekkebdir. «Millet» 
de bunlardan biridir ki, ya§l yanm am 
g~mi§tir. 

2. Koca Karadenizd.e, stgmabilecek 
Sinobdan ba~ka ·o da ~mmerv bir tek 
liman yoktur. 

3. Komiir tahmil ve tahliye i§indeki 
bataet yiiziinden vapurlar uzun miiddet 
oobet beklemege mecbur kalmaktadtr ~ 
lar. Nitelcim bu ay i'<inde havalann flr
tmah gitmesi yiiziinden aMak sekiz gun 
komiir ahnabilmi§ ve bu yiizden bu ka· 
dar vapur limanda bulunmu§tur. 

4. Eregli limamndaki batmt§ gemile
rin enkazmm ~oklugu ~ bunlarm bir 
tiirlii temizlenmem~§ olmas1. 

«Millet» te kimler 1Jardt? 
Diin yaphgtmrz tahkikata gore, Mil· 

let vapurundaki murettebat kadrosu §U" 

dur: 
Siivari Osman oglu Besim Czberk, 

1298 dogumlu. Ortakoyde Karaka§ ao· 
kagmda 4 numarada mukim. Bir ~ocu· 
gu vardu. 

lkinci si.ivari Ali oglu Tahir Kedii:. 
1298 dogumlu. Oskiidarda mulcim 

Ba~arkc;t 1298 dogumlu ~aban oglu 
Mehmed Eren. Alemdar caddesinde 
mukim. Bir '<ocugu vardu. Emekli kt
demli deni,.; yiizba§!Sldtr. 

1kincic;arkt;l Murad Ercan. 1298 do· 
gumlu. Sultanahmedde mukim. Be§ ~· 
cuklu bir ailenin babas1 ve emekli yiiz~ 
ba~1d1r. 

cu~rte lostromosu Mak~ud oglu Ah· 
med Aydm. 1324 dogumlu, 

Makine lostromosu Bahaeddin Gok· 
'<en, 1316 dogumlu. 

Tayfa: Refik ~lu 132 7 dogumlu 
Ali Ba~kaya, 1316 dogumlu Mustafa 
oglu Ahmed Orer, Mustafa oglu 1302 
dogumlu Mehmed Ali Erterzi. 1327 
dogumlu Refik oglu Osman Ba~kaya, 
1304 dogumlu 1lyas oglu Ali Gel, a· 
te~ilerden 1316 doiumlu Dervi~ oglu 
Dursun Camkuan, 1305 dogumlu llyas 
oglu Hasan Geveze, Abdullak oglu 131 Q 

d~umlu Sabn Sangile, 1331 dogumlu 
Ali oglu lzzet Mehmed, 1316 doiumlu 
Mehmed oglu Rtza Ytlmaz~elik, kO
miircii 1334 dogumlu Ali oglu Dursun 
Baytar, Kamarot 1336 dogumlu Mus
tafa oglu Hiiseyiq Ermegan, 

T el•i% muhaberah 
Diin Eregli ve diger limanlarla tel· 

graf ve telefon muhaberatt yaptlamadt· 
g1 gibi telsiz muhaberatl da temin edile
memi§tir. Fa kat, Ankara ile tdsizle mu
habere temin edilir edilmez ilk gelen 
telsiz, Ankareda duyulan hadise ha.k · 
kmda siir' atle malumat verilmesini isti· 
yen lkttsad V ekaletinin telsizi olmu~tur 
Bu telsiz geldigi mada Eregliden hi<;bir 
malumat almrni§ degildi. 

Ogleye dogru Kalkavanlann Naztm 
§ilepi §U telsizi verm§itir: 

<<A~Ik denizde hava sakinle§iyor. U
mana doniiyorum.» 

Biraz sonra Barzilay ve Kalka.van
lann ortak oldugu Vatan vapurundan 
da §U telsiz ahnmt§tlr: «Hava sakinle· 
§iyor. Limana inmege ~;ah§Jyorum. A 
gu bir yarahmtz ·ardu.» 

Ogleden sonra Nh1mdan gelen ikin· 
ci bir telsizde Amasra limanma yakla -
§tld1g1 bildiriliyordu. 

Kalkavanlann Mete vppuru da otur· 
mu§ oldugu yerde vaziyetinin miisaid ol· 
dugunu telsizle bildirmi~tir. Mete u:z.un 
kum iizerindedir. 
Ak~am iizeri S&ilt 15.30 da Baktr §i

lepi de §U telsizi vermi§tir: 

fa • 
18 

ket eden Tan vapurunun programma E· 
regliyi d~ ilave ederek tahlisiye miite -
hasstslarmt ve mufetti§lerini Eregliye gon· 
dermi§hr. Ayni vapurla armatorler de 
Eregliye gitmi§lerdir. 

Kt§ bilhassa odun ve komiir mesele· 
sini yeniden tazelemi§tir. Civardan geti
rilen odun ar11balan, §ehir kenarmda 3 
ktsma tefrik olunmakta ve her k1s1m 
ayn ayn hirer araba haline konularak 
3-4 liraya sahlmaktad1r. Bu §ekilde, bir 
arab a odun 8·1 0 lil"aya verilmi§ olmak· 
tad1r. 

( ~ .. aksamki program) 

Aileleri .ne diyorlar? 
Dun bir muharririmiz, Millet vapu· 

runda buhman ve aktbetlerinden haber a· 
lmam1yan denizcilerin ailelerile gorii§ -
mii~tiir. 

Muharrimizin ilk goru~tiigii Serdiimen 
Ahmedin Kas1mpa~ada oturan refikas1 
Emine, gozya§lart ic;inde §Unlan soyle
mi§tir: 

«- lki ~ocuiumla peri§an oldum. 
Her tarafa ba~ vuruyor, h~bir haber a· 
lamryorurn. Acaba Alhmedi biisbiitiin 
kaybettik mi~ Allah nza~1 i'<in soyleyin, 
siz bir~ey biliyor musunuz? Zaten Ah· 
med, bu ugursuz sefere giderken i<;i st
kthyordu. Ona bu ak1bet malum olmu§
tu.» 

Ate~i Hasan Cevezeni'Tl Arabcami! 
~rkmazmda 14 nljmarada oturan hem· 
1iresi Rakibe sac;Xlnm yolmakta: 

«- Of, aman karde§im. Gittiler mi 
bizim u,aklar !» diye feryad etmektedir. 

lkinc~arkc;I Murad Ercamn oglu §e 
kercr Saim Erean da diyor ki: 

«- Hadiseyi sabahleyin ogrendim. 
Biitiin tesellimiz, kurtulanlar arasmda 
bahamJZin da bulunmu§ olma-s1 ihtima
lidir.» 

Armatorler ne diyorlar? 
Millet vapurunun sahibi Barzi.lay fa· 

ciadan c;ok miiteessir oldugunu sayliye· 
re'k clemi§tir ki: 

«- Hepsi c;ok k!l}'metli, kahraman 
c;ocuklard!. Onlarm bOyle bir faciaya 
kurban ~di§i, beni vapurumdan ziyade 
miiteessir ediyor. Bogulanlarm bu kadar 
t;ok olmadigmJ tahmin ederelc teselli bu· 
luyorum. Gemide 20 ki1i vardt. Eger 
iki i kurtulmu~sa 18 ki~nin boguldugu 
anla§thr. Fakat bunun boyle olup olma
dtglm da bilmiyoruz.» 

Kalkavan zf.delerden Ibrahim kaptan 
da §UIIlan sayJemi.§tir: 

«- Na~1m, Vatan ve Meteden rna· 
lumat ald1k. V aziyetleri iyi imi§. N a· 
zimlta Vatan denize ac;llml§hr. Mete u· 
zun kumda oturmu~. Kurtanlacagm1 ii
mid ediyoruz. Y alruz Vatanda bir ag!T 
yarah varmi,.» 

T ahlisiyenin kabahati vczr mt? 
Alakadar armatorler, Millet vapuru 

kurbanlarmm kurtanlamamasmda tahlr
siyenin de kabahati olduiunu ileri siir · 
mektedirler. <;Unkii Milletin batt1g1 sa· 
hilde tahlisiye te§kilan vardtr. Son gelen 
haberlerde, Millet devrilinciye kadar mii
rettebatln direklere tlrmanarak iatimdad 
ettigi ve bu istimdad e~nasmda bir knm1· 
nm soguk ve kardan halsiz kalarak de· 
nize diittiikleri anla,tlml§tlr. Bu miiddet 
zarftnda ta:hlisiyenin bir hareket yapr:p 
yapmadtgt malum degildir. 

H ava va~iyeti 
Evvelki giinkii kardan sonra, diin lo· 

dos esmege batlamt§tJr. 
Y e~ilko:y meteoroloji istasyonu diin

kii hava vaziyeti ha'kkmda §U raporu ver
mi§tir: 

Yurdun dogu ve Karadenizin §ark ta· 
raflarmdta hava kapah ve mevzi1 yag1§h. 
diger bOlgelerinde bulutlu ge(fmi§tir. Riiz· 
gar orta Anadolunun ~ark tara.flarile do
guda garbi, diger yerlerde cenubi istika
metten, Karadenizde §irnalden bulutlu 
olara.k esmi§tir. istanbulda hava a<;1k 
&e(fmi§, ruzgar cenubdan 3 ila 5 metre 
hiZla esmi§lir. 

Saat 14 te hava tazyikt 765 onda s1· 
fu idi. Siihunet en yiiksek giine~te 35,b, 
golgede 7,9 ve en du~iik s1hnn altmda 
2.4 santigrad kaydedilmi§tir. 

Telgrc¥.f ve telefon muhaberaft 
Diin ak~am ge<; vakte kadar memle· 

ket dahilinde telefon ve telgraf muha
beresi temin edilememi§ti. Avrupa iJ,. 
telefon muhaberesi arama Sofya vastta· 
sile temin edilebilmi~. fakat kua bir 
rnUddet zarfmda bu muhabere de ink1 
taa ugraml§tlr Telgraf muhaberesi baz1 
dola~tk hatlarla Ankara ile temin edil · 
mekte, fakat hrtmadan ikide bir bozul
maktadu. 

Korfezde i·§liyen nakil vasttalan, mu
tad alan seferlerini yapamamt§lard.Ir. 
M emlekette /zrhnantn tahribah 
Ankara 2 (a.a.) - Ftrtma, Marma

ra ve Ege denizlerinde, bilhassa Karade 
nizin daha ziyade garb kiytlarmda §id 
detle devam etmekte bulunmu§tur. Ya
gt§larm ba§lamasile birlikte artmt§ olan 
futma orta Anadolunun garb kmmlarm
da bilhassa Bolu, Bilecik havalisinde 
mevsumun olduk'<a say1lacak derecede 
kuvvetlice kar yagt§lan yapmak suretile 
tesirini Ankara havzasma kadar geni~let
mi§tir. Kar ftrtmasmm Boluda yapttgt 
kar irtifat 35, Bilecikte 15, Geyvede 7, 
Eski§ehirde 6 santimetredir. Kann Ulu 
kt~la, Nigde, Ah11.ray, Ankara, Cubu\t: 
gibi 3 santimetreyi l>uldugu merkezle~ 
de mevcuddur. Bu meyanda Bursa U. 
ludag meteoroloji. i.stasyonunun bulundu· 
gu noktada kar irtifat 90 santimetredir. 

Boludaki tahribat 
Bolu 2 (a.a.) - lki giindenberi fa· 

stlalarla yagan yagmur goce §iddetini 
artlrrnl§ ve ~eceyansmdan sonra kara 
c;evirmi§tir. Futma ile gccedenberi de· 
vam etmekte alan kar, sabahleyin &ehir· 
de 35 santimetreyi bulmu§tur. Posta 
miinakalah durmu§tur. Belediye yaka· 
cak ic;in tedbir almakta, N af1a yollan 
a<;maktad1r. Ftrtma baz1 teigraf ve tele
fon hatlanm bozmu§tur. Bunlar yap1l · 
maktadtr. $iddetli ftrtma ve kar devam 
ediyor. 

Bulgaristanda bir 'fren 24 saat 
karlar altrnda kaldz 

Sofya (Hususi) - Biitiin Bulgaris
tanda §iddetli kJ§ hUkiim surmektedir. 
Burgazla Sofya arasmda trenler i§liye· 
memektedir. Bu!'gazdan gelen bir yolcu 
treni, Aydos kasabasma yaktn Cermovo 
dur.agmda karlara saplanrp kalrnl§hr. 24 
saat kar alt!r,da kalan yiizlerce yolcu 
cok tehlikeli dakikalar ya~am1~ ve E~ki 
Zagre' den gonderilen imdad trenleri sa· 
yesinde donmaktan kurtanlmt§lardlr. 

Adliye Vekili istifa etti 
(Ba~tarajz 1 fnci sahi/ede) 

enciimenlerinin kanun ve teklif layihalan· 
m tetkik tarzma dair Tokad meb'usu 
Galib Peke! tarafmdan verilmi§ olan tak
rir miizakereye konuldu. Mevzu iizerinde 
birka<; hatib soz ald1ktan sonra gelecek 
i<;timada miizakereye devam edilmek ii
zere eelseye nihayet verildi. 

Adliye Vekili ilfifa etti 
Ankara 3 (a.a.) - Adliye Vekili 

Seyhan meb'usu Hilmi Uran, Biiyiik 
Millet Meclisi Parti Grupu r~is vekilligi· 
ne intihab edildiginden Adliye V ek!lli • 
ginden istifa etmi§ ve yerine Biiyiik Mil· 
let Meclisi reis vekillerinden Konya meb
usu T evfi'k Fikret S!laym tayini yiiksek 
tasdika iktiran etmi~tir. 
Riyaseticumhur Umumi Katibligi 

Anko.ra 3 (a.a.) - Riyaseticumhur 
umumt Htibligine Ba~vekalet miiste~an 
Kemal Cedelecin tayini yiiksek tasdika 
iktiran etmi§tir. Kemal Gedelec, bugiin 
vazifesine ba~lamt~tlr. 

Ba,vekalet miiste~arlrgr 
Ankara 3 (a.a.) - 1nhilal eden 

Ba§vekalet miiste,arhgma miiste~ar mu -
avini Haydar Giinver vekaleten tayin e· 
dilmi§tir. 

Ziraat kongresinde 
verilen kararlar 

Tlirklye Radyodlfiizyon Postalan 
DALGA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 111,74 m. 1519~ Kcs. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc.s. :10 Kw. 

12,30 mUzi.k (blr konserto • Pll - 13 saat, 
ajans haberleri ve Meteor - Ankara - 13,10 
Tiirk miizlgi (halk tiirkiileri - Pl) - 13,45 
miizik. hafif parQalar - 18,30 Tiirk mUzi.jt1 
(~arkllar ve saz eserler1l - 19 konu§ma -
19,15 .saat, ajans, meteoroloji ve zlraat bor
sast haberleri - 19,30 Tiirk miizigl (hicaz 
fa.sll) - 20.30 konu~ma (mlzah saati) - 20,45 
miizik (kii<;iik orkestra) - 21,20 saat. e.s
ham, tahvilat. kambiyo - nukud bors::.s1 
(flat) - 21,30 tem.sll - Verter - Yazan 
(Goethe) - 22,30 miizlk (blr senfoninin 
takdiml) - 23,20 miizik (eglencell plaklarl-
23,45 son ajans haberleri ve yarmki prog
ram. 
Operalar ve operetler 

20,35 Bu•dape§te: Der Freischiitz. 
22.05 Briiksel II: Bir operet temsili. 
22,05 Roma: Gece dolaqan serseri ka· 

dm. 
22,35 Lille: Bir opera tem.s!ll. 
22,35 Toulouse: Blr opera tem.slll. 

Biiyiik kon8erler 
20,05 Londra (Regional) : Komer. 
20,40 Viyana: Kon.ser. 
21,1:! Konigsberg: Ak§am musikisl. 
21,20 Frankfurt: Orkestra. lw~rl. 
21.45 Berlin: Sentonik konser. 
21,~5 Mllnlh: Llszt'ln bir senfonlsl. 
22,35 Strassburg: Konser. 

1,05 Stuttgart: Gece muslk.isi. 
Oda muaikileri 

18,05 Berlin: Brahm.s'm eserlerl. 
19,25 Laypzlg: Se~me havalar. 
21,20 Milfmo: Muhtelif par<;alar. 
23,20 Kolonya; :&ski musikl aletlerile 

ikonser. 
28,20 Millno: Kuvartet konserl. 
28,35 Poy~landzender: Mozart'm eser· 

Jeri. 
28,35 Saarbrilcken: Gece muslk.isL 

Soli1tlerin kon~erleri 
18,15 
18,20 
111,25 
11!.35 

20,05 
21.15 
22,05 

Kolonya: Piyano konserl. 
Roma: P!yano konseri. 
Miinlh: Esk1 Italyan musikisi. 
Doyttlandrzelnder: Vlyolonsel kon
.ser1. 
Saarbril.cken: §arktlar. 
Milnih: Piyano konseri. 
Paris (P. T. T.): Viyolonsel kon· 
oori, 

Daladye Tunusa vard1 
(B~tara/t 1 inci sahifede) 

ho§amedi ettikten sonra demi§tir ki: 
«- T unus, F ransaya ebediyen min ~ 

nettard1r. T unuslular, F ransaya kar~1 
sonsuz minnettarhklanm ve baghhklanm 
her ftrsatta ispata haztrdrrlar.» 

Daladye' nin .mukabelesi 
Ba~vekil Daladye, Beye te§ekkiir e(le

rek ~unlan soylemi§tir: 
«- Tunusla Fransa, muahedelerle 

<;oziilmez surette birbirine bagh bulun -
maktadular. Bu baglar hergiin bir kat 
daha takviye edilmektedir. F ransa, T u ~ 
nusun terakki ve inki§afma yardlffia ve 
T unusu miidafaaya daima hazud1r. 
Fransa, uhdesine dii§en tariht vazifeyi 
ifa edecektir.» 

Fransa aleyhine 'bri niimayi' 
Resmi kabulden sonra, T unus Beyi 

Ba§vekil Daladye'ye T unusun en biiyiik 
ni§amm tevdi eylemi§, Ba~vekilin maiye· 
tindeki zevat1 da «ni§am iftihar» la taltif 
etmi§tir. 

Ba§vekil Daladye, resmi kabulden son· 
ra biiyiik bir alaym ba~mda olarak T u ~ 
nus §ehrine girmi§tir. Yiiz bini miitecaviz 
halk kiitlesi Ba§vekili misli goriilme -
mi§ tezahiiratla alkJ§lamt§tir. 

Bu esnada baz1 Arab milliyetperverle· 
ri Fransa aleyhine ve Tunus milliyetper· 
ver partisi lehine niimayi§lerde bulunmu§· 
lardtr. Polis derhal, niimayiKileri tevkif 
etmi§tir. 

Daladye, ~ehrin biiyiik caddelerinden 
gec;erek, me\hul asker abidesini ziyaret 
etmi§ ve oradan Umumi Valinin sarayma 
gitmi§tir. 

Y erli kadmlar Ba§vekile buketler he • 
diye etmi§lerdir. Ba§vekilin otomobili 
halk arasmdan zorlukla ilerlemekte idi. 

T unus gazeteleri, Ba§vekile bey am 
(Ba~taratz 1 inci saJti/edc) ho§amedi ederek, hararetli ne§riyatta bu-

c;ah~acaklardtr. T eknilc mii~avirlik ko • lunmaktadtrlar. 
lunda bu mmtakadaki ziraat mektebleri, . Suriyede kartftklrklar 
tecriibe istasyonlan, haralar, aygu de • Londra 4 (Hususi) - Suriyeden gel• 

Y efilkoyde bulunan balyalar 
Diln sa bah saat I 0 raddelerinde Flor 

ya ac;tklannda bir'<ok saman balyalan 
goriilmii§, zaten sahile dogru ilerlemek
te alan balyalar, Ye§ilkoy muhafaza ve 
polis memurlan taraflndan muhafal'l 
altma almmt~tlr. Bunlann, son futmada 

polan, tohum !Siah istasyonlarile icab et- mekte olan haberler Fransayt harekete 
tikc;e a<;tlacak yeni istasyonlar ~ah&acak- getirecek derecede heyecanhd1r, BaFe· 
lard1r. Y aytm memurlan ziira ile tema- kil Ccmil Mardam Bey in nutkundan son· 
sa ge~erek onlan yeni usullerle zeriyata ra Suriyede kan~tkhklar '<lkmasma ihti • 
~;kederken te~nik kolunun vesaitinden I mal verilebilir. Pariste hi'<bir anla§tlla ya
Jshfade edecektlr. pamadan memleketine donen Suriye 

Pittman, kendi hesabma beyanatta 
bulundugunu ~'tylemekte ise de iyi haber 
alan mahfiller, Hariciye Nezareti Tok • 
yodan muvaftk bir cevab olmadtgi tak -
dirde J aponyaya kar§l gittikc;;e enerjik bir 
tarz1 hareket ittihaz edilecegini beyan et· 
mektedirler. 

Pittman beyanatma, meb'usan mec -

«Anadolu, Galata, ~adan, lkbal, Me· 
te, Samsun, Zonguldak, Tan, Nomikas 
karada, Millet batt!.» 

Marmarada batan bir tekneden deniu 
dokiildiigii zannedilmektedir. 

lzmitte 
lzmit 2 (Hususi) - Diin ak§am · 

Bunlann arasmda ii~uncii bir te~kkiil, Ba~vekilinin donii§iinden sonra Suriye 
olarak Akbank bulunacakttr. Akbank a- I gazeteleri F ransaya §iddetle hiicuma bat· 
c;acaih depolarda liizumu kadar zirai lamt~lardtr. Biitiin Suriye dahilinde 
malzeme bulunduracag1 gibi koy)liye Fransaya kar§l dii§manca niimayi~ler ya
maddi ve manevi yardzm suretile ve bore- ptlmaktadu. Niimayi§lerde soz soy!iyen· 
landtrma ~eklile i.eab eden vesaiti tedarik ler F ranstz mandasmm kaldmlmas1m, is· 
edecektir. tiklal ilamm istemektedir. Suriyeliler iki 

d f ·~· Ak§am uzeri, Kaplan §ilepinin de o· 
lisinin a~tlmasJ arifesinde tesa ii ethgt 

_uf Hasan, lh3an, Rifat, gardiyan Sab-
11• mevkuf Ce~memeydanh Hiiseyin, 
mevkuf Sevket, ba~gardiyan Osman. Bu 
atraya tabi olmak iizere tam 7 sahid din· 
lenildi ve bu arada ifadeleri arasmdaki 
birbirine z1d bir cihetin halli maksadile, 
rnevkuflardan Hasan, 1hsan, Rifat, once 
Rardiyan Sabri, sonra da ba~gardiyan 
Osrn~nla yiizle~tirildi. 

icin hususi bir ehemmiyet atfedi"··-l<te • turrnU§ oldugu ogrenilmi~tir. 
Bu vapurlarm tonaj yekunu 22,500 

dir. tondur. 

danberi ba§hyan kar, olanca §iddetile 
devam etmektedir. Daha diine kadar 
yaz havast hiikiim siirerken, ~imdi kar, 
fntma ile hri§lk ve <;ok ~ddetli bit ~a
ganak halinde yagmaktadtr. Etraftan a· 
!man maH'imata gore, vilayetin hemen 
ther tarafmda kt§ §iddetlidir. Koylerle 
§ehirler arasmda miinakale gii<;liikle te· 
min edilmektedir. 

Bu mmtakanm kalkmma planmm ta • ktsrna aynlmt§l!r. Bunlardan Cemil Mar~ 
hakkuku ic;in 4,5 milyon lirahk bir ser- dam taraftarlan §imdiye kadar, bir an -
mayeye ihtiyac varsa da bunun bir \mm1 la~maya vanlacagm1 iddia edenlerdir .• 
miihimmi istasyonlar. depolar ve saire su- Digerleri, derhal istiklal ilan edilmesini 
retile mevcud oldugundan ilk hamlede istiyenlcrdir. Suriye gazeteleri Hataym 
bir bw;uk milyon lira ile i~e ba~lanabile· miistakil bir idareye kavu~masmdan dola· 
cektir. Yl da Fransaya hiicum etmektedir. Fran• Bnbirine Zld cihet, hayli muhimdi. 

Mevkuflardan isimlerine i~aret olunan· 
lar, olduriilen Bekirde de b1c;ak bulun· 
dugunu, Bekirin bt~aihm ba$gardiyo.nm 
~~~ goti.irdiigiinii marla sayliiyor, son 
1 1

' 1 «hatta biz bu btc;agm muamel~ye 

Sarr nehir tafll 
,Sanghay 3 (a.a.) - Sannehrin sula

n sedleri ytkarak 3000 mil murabbamda 
bir sahayt is til a etmi§tir. T ugyan 9000 
mil murabba1nda bir sahay1 istiln etmek 
istidad•m gostermek•eclir. 

lmdad gonderiliyor 
Diin Denizbank, Turk Gemi Kurtar· 

rna §irketinin Hora tahlisiye gemisile ge
mi kurtarma miitehasslSlm Eregliye gon· 
dermi~. diger taraftan Karadenize hare· 

Bundan ba~ka kalkmma plamnm tat- sa hiikumeti Suriyelilerin tahrikatma ~id· 
bikinde ldarei Hususiye varidatlanmn detle mukabeleye karar vermi§tir. Bu 
yiizde yirmi be~ile ki:iy biitcelerinin yii~- maksadla. askerle dolu iki vapur Marsil ~ 
de yetmi~i bu i~ tahsi~ edilecektir. yadan Beyruta hareket etmi§tir. 



GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Fahilj falzle para vermeklik. 2 -

N~zretni.emek. lsmln ter.sl. 3 - Ters ~evl
rin bavul olur, elektrik levaztmatUldan. 
4 - Gebelerln doktoru, her zaman ona vu
rulur. 5 - Cemi edatmm ter.sl, civcivin ~~
kardt~I se.s. 6 - islm, biiyiik de~nek, no
ta. 7 - Bir c!ns mekbeb, dokunm~ §ey. 
8 - Ztvum arkad~l. al~ak ve sefll. 9 -
Bir hayvan. hayat sahib! olmakl!k. 10 -
Bo§una, krali~e. 11 - Bir ~e§ld makbuz, 
ghlii seven ona da katlamr. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Denlzde ya§Iyan hayvanm sudan 

yen! ~Ikml§I (!ki kelime). 2 - Btiytik mu
h:urlr, akllinz. 3 - Yunanf.c!tanda bir 11-
man, bir yerden slizlilup ~tkan (su). 4 -
Ba§ma blr cs~ g-etlrirsenlz g()k olur, mey
dana konulan §eY, alfabede bir harfln o
kunu§u. 5 - A.syanm cenubundaki bir a
danm halkmdan, bir emir. 6 - Bir .soru 
edatmm tersl. kepaze. 7 - Her 1§1 agu a
gir yapan, ters ~evirln kticuk nehir olur. 
8 - Qlft olmakl!k, .slfat edati. 9 - Toer.s 
~;ev!rin tuy c!n.slnden olur, •kolun k!Stmla
rmdan. 10 - Qilgmca. 11 - Cam blr kab, 
bir eda till kiSaltilm!§I. 
Evvelki bulmacanm halledilmie eekll 

t 2 s 4 11 s 1 s • to 11 

~jvfEINI t slEIN E ITEiR 
2 AlP EIN IINI•lz AIL • 
a Klll~lti•IIITIIIL EN 
4 Alcl•l~l liN AIN A vi• 
6 LIEIYI•IFI• KIE L ElK 
c AI•IAITIAIL A •lA Nl I 
, NIA MIEI•IEIT E Rl• L 
"AINIAisloiNI•Izi•I~IE 
tl NIDI Mit KIAIDioi•IAiRl 

11'1•1KIAIRI•I•I t PIE K •r1 
u KlliKI•Isi6Jzi•ISI tiNI - ........... 

Yi.iksek ikhsad ve Ticaret mektebi 
m Pzunlan cemiyeti riyasetinden: 
Ta~ra i~;in imtihanda muvaffak olmak 

§artile ve 150 - 200 lira ayhk ii.cretle 
dort muhasib istenilmektedir. Sirkecide 
Liman hanmda cemiyet reisi Tahsin 
Yaztcwgluna miiracaat edilmesi. 
----------------------------

Eminiinli HaJkev!nden: 
1 - 5 !kincikanun per§Embe ak§am1 sa

at 20 de Evimizln Cagaloglundakl salonun
d .l Universite dOiientlerlnden Bay Enver 
Ziya Karal tarafmdan (Sellm 3 tin devrln
de H:llet Efendlnln Parts elc!llgt) mevzulu 
bir konferans verllecek ve bu11u takiben 
G'>sterit §Ubem!z (Vaz!fe) plyesinl temsll 
e1lccektir. 

2 - 6 ikincik:i.nun cuma ve 7 lklnclkA.
nun cumartes! ak§amlan saat 20,30 da 
Oosterit §Ubemiz (Vazl!e) plye.slnl temsll 
edecektir. 

Her ~ gece h;!n davetlyeler Evlmlz bii
rosundan almabllir. 

*** Bcyoglu Halkev!nden: 
7/ 1/939 cumartesl giinu saat 14,30 da 

Evimizin Beyoglunda istlklal caddeslnde 
Nurziya sokagmda Part! kuragmdaki tem
sil salonunda 7 - 15 ya~Uldakl ~ocuklar l!;ln 
ayllk: t;:ocuk temslllm!z verllecektlr. Qocuk
laruu giindermek l.stlyen a1lelerin Evlmlz 
direktorlligiine miiracaa.t ederek kart al -
malanm rica ederlz. 

(( -., 
Ankara Borsast 2/1/939 

I KAPANI$1 
A~ Kapanq 

l tngiliz lfrast 5,85 
100 Dolar 126.0975 
100 Franstz frang~ 3,31 
100 Liret 6,6375 
100 lsvic;re frang~ 28,4475 
100 Rolanda 

florini 68~6325 
100 Raybi$mark 50,6275 
100 Belc;ika frangJ 21,245 
100 Drahmi 1~0675 
100 Leva 1,54 
100 Cekoslovak 4.3225 

kronu 
100 Pezeta 5.85 
lOU Zloti 23,76 
100 Pengo 24,8925 
100 Ley 0,895 
100 Dinar 2,~80 

100 Yen 34.1525 
100 lsvec; kronu 30,1275 

I 

100 Ruble 23,7575 
ESHAM ve TAHVtl .\T 

A. D. I ve II pe$in 40,80 

N 0 T: Telgraf hatlan bozuk oldu-

1 

gundan diinkii borsa fiatlan gecik- I 

mi§tir. 

I 
I 

~ .}1 
Dr. lhsan Sami 

iSTAFILOKOK A~ISI 
!stafilokoklardan mii.tevellid (er

genlik, kan ~1bam, koltuk alb ~~· 
ban1, arpaCik) ve biitiin cild hasta
hklanna kar~ pek tesirll bir 8.$ldlr 

.__. Divanyolu No. 113 --• 

Bir Di~ Bakim . 
yen 

i~in miistamel veya yeni olmak iize
re bir miiteharrik di§~i f.otOyii, bir su ile 
otomatik ytkamr kre§uar ve bir komple 
ayak veya motOrle i§ler tur almacaktrr. 
!steklilerin sarih adreslerile birlikte ve 
sablacak e§yamn evsanm ve son fia
hm bildirir tahriri tekliflerini n ihayet 

10/1/939 a~amma kadar Galata Per -
§embepazan Samur sokak 1§ Ham oda
ba§lSlna gondermeleri rica olunur. 

Orhangazi as. hukuk hakimliginden: 
Orhangazinin Soloz cedid koyiinden o

lup istanbul tJskiidar Pa§akap1s1 Sul -
taniye soka~nda 26 numarah hanede 
mukim iken ahiren mezkUr haneyi ter
kettiklerinden ikametgahlan mec;hul 
kalan Hasan oglu Si.ileyman ve karde§i 
Mustafa haklarmda agilan taksim dava
smdan dolayt yaptlmakta olan muhake
mede ilanen tebligat icrasma karar ve
rilmi§ oldugundau tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarfmda mahkemeye gelme
leri ve icra edilecek ke§ifte haZir bu -
lunmalan, aksi takdirde haklannda gi
yaben muamele yaptlacag,. teblig ma'ka
mna kaim olmak ii.zere ilan olunur. 

(13620) 

Mii.stesna bir formulde ve kuvvetli 
reklam sayesinde ~ok tanmm1~ bir gu
zellik kremi i~in eczaneler, parfiimeri
ler ve berberlerle miinasebatl bulunan 
bir, 

Umumi acenta 
aramyor. Tekliflerin ~u adrese gondt: -
rilmesi: 

-;;:;,r:l;;;nli:;;,:•;;,,;;;JI;.,;;•··;;;;l••~H:-::A-:L;:-:K:;:--:0::-::P:-:E:-::R:-:E:-::T::t Laboratoire Belr oze 24, Rue Pi galle 

A A Bu a~am RAHMET E- PARiS 

~~ FEND!. Pek yakmda bii.- II 
· .~1 yiik operet tJ9 YILDIZ Goz Hekimi 

Macar balesi. Her per- Dr. $iikrii Erfa~ · 
§embe Halk 

Caitalo~lu Nuruosmanlye cad No b 
gecesi Tel 22586 IDr Osman Serefeddln 

ERTUGRUL SAD! TEK ~M•hmom\ 

r 

Tiyatrosu 
TAKStMDE 

Bu gece 
(!taat ilam1) 

Komedi 3 perde 
Yazan: 

Celal Musahiboglu 
Ya r: mda: iNSAN MABUD 

Bagdadda 
Mecid Hilmi 

HiLAL KOT'OBHANESi 
Cumhuriyet gazetesinin ve biltiin 
Tiirkiye gazetelerinin Ba~dadda tevz• 

yeridir 

, , 

imtiyazh bir yenilik olan 
OTOMATiK E$YAYi TiCARiYE 
ve PARA OYUNU KUTULARI 

sah§l i~in alakadar miies.sese aramyor. 
Tekliflerin ~u adrese giinderilmcsi: 

Roulette - Automatique, Vienne VII, 
Zieglergasse 29. 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen mUtehass1s1 
TUrbe Bozkurd kuathanesl kars!SID· 

da. e.ski Klod Farer sokak No. 8 - 10 
6gleden .sonra 3 ten 7 ye kadar. 

Zonguldak Belediyesinden: 
60 lira ii.cretli miinhal belediye zab1ta memurluklarma polis kay1d ve 

kabulii hakkmdaki ~eraitle memur almacakhr. isteklilerin 15/1/939 tari
him~ kadar fotografll vesaikile Zonguldak Belediye Riyasetine mtiracaatleri 
ilan olunur, 40) 

CUMHURI~ET 

WCE, G()RG'OL'O VE TECR'OBELt 

Bi<;Ki DiKi~ YURDU 
Kayid ba§la.nu~trr. 1 lkinclkAnun 1939 lk.!ncl devre derslere 
ba§lanu. Te.sls Mil.diirtl.: ELENi QORBACIOOLU. En 10n ve ~ok 
kolay blr u.sulle Fran.stz IUks metodla 1y! dlltl~ bllenlere 3 ay, az 
d!kl§ bllenlere 6 ay, hi!< bllmlyenlere 9 ay, erkek kostfunii, rekiAm 
pardesii, tuvalet, rop, tayiir. beyaz cama§Ir, p!Jama dersleri 
bayanlara verlllr. Ylice Kiiltlir Dlrektiirliiglinden musaddak 

§ehadoe tname verillr. Adres: Kumkapt Kadirga ca-d. No. 93 • 

i~el Defterdarbg1n dan: 
1 - Aqtk arthrmtya konulan : 

Dakik C1r, Crr ve Nebati Yaglar Tiirk Anonim $irketinin Hazineye 
olan 58881 lira vergi borclarmdan dolay1 mezkfir ~irketin 946 senesi 
haziranma kadar tahh isticarlarmda bulunan Mersinin Hastane cad
desinde kain Fuad ve Sezar $a~ati biraderlerin miilkiyetinde olan 
fabrikada mevcud ve c birinci derecede i!l Bankasma ipotekli olan ,. 
eldeki envanterde yazth bulunan borclu 11irketin emval ve serma
yesini te~kil ed.en tesisat, alat, edevat, makine vesair teferriiat ve in
~aab. cicar mukavelenamesi ve zeyli ~eraitindeki kay1dlarla tesbit 
edilmi~ miiktesep haklarla mii.stecir borclu ~irketin mecurda 941': 
senesine kadar olan intifa haklan tanmmak !iartile ,. • 

2 - Muhammen bedeli : 222,454 liradrr. 
3 - Bu i~e aid evrak : Satu;; ve arthrma kaimesi ve teferriiah. 
4 - Miizayede 24/12/938 tarihinden 14/1/939 tar,ihine kadar 21 gii.n miid

detle devam edecektir. ihalei evveliyesi 14/1/939 tarihine tesadii.f eden 
Cumartesi gii.nii. saat 11 de i~el Vilayeti id.are Heyeti tarafmdan ya
pllacaktrr. 

5 - Arthrmtya girebilmek i~in % 7,5 nisbetinde ve arthrma, eksiltme, 
ihale kanunu htikmii.ne tevfikan teminat verilmesi laztmdrr. 

6 - Bu hususta fazla malfimat almak istiyenlerin iGel idare heyetine ve 
Defterdarhgma mii.racaatleri ilan olunur. ( 9443 ) 

Me,hur Hac• Bekir ticarethaneslnde 
FEVKALADE LEZi,Z 

MEYVALI NUGA 
Fiab 120 kurus. 

' 

Ali Muhiddin HaCI Bekir 
Merkezi: Baht;ekapt, §Ubeleri: Beyoglu, Karakoy, Kadlkoy. 

Ankara Merkez Htfztssthha 
Sabn alma 

.. . 
muesseses1 
komisyonundan: 

1 - Miiessese kiiti.ibhanesine satm almacak 54 kalem teknik kitab ve mec
mua a~1k eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 21/1/939 cumartesi giinii. saat 11 de yapllacakbr. 
3 - Muhammen bedel 16211ira 10 kuru~ olup ilk teminat 121 .lira 65 ku· 

ru~tur. 
4 - Eksiltme mtiessesede toplanan hususi komisyonda yaptlacakhr. 
5 - $artname ve listeler Ankarada mii.esseseden ve iltanbulda istanbul 

S1hhat Mii.diirlii.giinden paras1z temin edilir. (5322) (9506) 

Ta,ra Halk1na 
istanbul 1c;in hesab edilen vakitler arzlardaki §ehirlerin evkabm kat'iy
yen gostermez, elinizdeki bii.ti.in takvimler bu hususta kat'iyyen i§inize ya
ramaz. Bulundugunuz ~ehrin evkatm1 dogru tayin edebilmeniz ic;in ancak 

Rasadhanece musaddak GOk~e Takvimi 
ile kabildir. Gece vaktini tayine mahsus cetveller vardu. Bulundugunuz 
§ehirde kitab bayiincl..en yahud 10 kuru~luk posta pulu gondererek !stanbul 

M SARK KUTUBHANESiNDEN isteyiniz. 

istanbul Telefon Mudurlugunden : 
idare ihtiyac1 iGin muhtelif eb'adda yed.i kalem kur§un ZIVana, ( 3100) 

kilo hurda kur§un ile ( 750 ) kilo 3 milimetrelik levha kur§Un a~1k eksilt,. 
miye konulmu~tur. 
1 - Muhammen bedel ( 2001) , muvakkat temi.nat 150,08 lira olup eksilt

mesi 20/2/939 pazartesi giinii saat 15 te Miidiirliik binasmdaki Satm
alma Komisyonunda yapilacakbr. 

2 - $artnameleri hergtin Levaz1m dairesinde goriilebilir. isteklilerin mu
vakkat teminat veya banka mektubu ve kanuni vesikalarile mezkfir 
giin .ve saatte Komisyona miiracaatleri. ( 51 ) 

IDevlet Demiryollan Metme U. Miidiirliigiind=l 
Ankara ·gan gazino binas1 U.st katmdaki salonlarda yaptlnlacak sert 

agacdan cilah lambri ve dograma i§leri vahidi fiat ii.zerinden kapah zarf 
usulile eksiltmeye konmulltur. 

1 - Bu i~lerin muhammen bedeli 9500 liradu. 
2 - istekliler bu i§e aid ~artname ve sair evrak1 Devlet Demiryol

larmm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 48 kuru§ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/1/939 tarihinde Gari?amba gii.nii saat 15 te Ankarada 

D. D. Yollan Yol dairesinde taplanacak merkez birinci komisyonunca ya
pllacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i<;in isteklilerin teklif mektubu 'ile bir
likte a~agtdc. yazll1 teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar komisyon 
reisl;gine tevdi etmi~ olmalan laz1md1r. 

A - 2490 say11I kanun ahkamma uygun 712,50 lirahk muvakkat te
minatl. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. (5309) (9503) 

i~ Ticaret Umum Mudurlugunden : 
30 ikincitc~rin 1330 tarihli kanun htikiimlerine gore tescil edilmi~? olan 

ecnebi tiitii.n §irketlerinden Amerika tabiiyetli ( Geri Tobako Kompani -
Gary Tabacco Compeny) ~irketi bu kere mii.racaatle 6/2/1935 tarihli ve
kaletname ilc §irkct vekilligine tayin edilmi~ olan istanbulc!.a W. Keilhau 
ve izmirde Mark Dew'un i~bu vekilliklerini fesh ve ilga eyledigini ve $ir
ketin istanbul merkezi it;in §rket namma yapagt i~lerden dogacak dava
larda btitiin mahkemelerde dava eden, edilen ve iic;tincii ~ahts sdatlarile 
haZlr bulunmak iizere: irving C. Gary, Charles B. Gary, Randolph Gurrin, 
Franklin W. Bell, L. P. Liles, Sedat Abud'u vekil tayin ettigini bildirmi§ 
ve laz1m gelen vesaiki vermi~tir. 

Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilr(lii!;l olmakla ilan olunur. -30 ikincitcsrin 1330 tarihli kanun htikiimlerine ~ore tescil edilmi~ olan 
ecnebi tiittin !lirkctlerinden Amerikan tabiiyetli ( Geri Tobako Kompani -
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inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : 

1 - idaremizin istanbul Ba;~mii.diirli.i~ binRBl ve ambarlarile 
ve mii.bayaat §Ubesi bina11 arasma §artname ve resmi mucibince 
cak ii.~; aded demir camekan i~i kapah zarf usulile eksiltmeye Au.uu~ 

2 - Ke§if bedeli beheri 3912,97 lira hesabile 11738,91 lira ve 
teminat1 881 liradu. 

3 - Eksiltme 16/1/939 tarihine rasthyan pazartesi gii.nii. 
Kabata§ta Levaz1m ve mii.bayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda 
caktrr. 

4 - $artname ve resimler 59 kuru§ bedel mukabilinde 
vazm1 ve Mii.bayaat §Ubesincl.en almabilir. 

5 - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin diplomah yii.ksek 
veya yiiksek mimar olmalan, olmadtklan takdirde ayni evsa£1 haiz 
tehass1si in§aat sonuna kadar daimi olarak i§ ba![imda 
likten musaddak bir taahhii.d kag1dile temin etmeleri ve bundan baiika 
rahk bu gibi in§aat yapm~ olduklanm giisterir vesaikl ihale 
giin evveline kadar fnhisarlar Umum Mii.diirlii.gii. in~?aat §Ubesine 
ecl.erek aynca fennt ehliyet ve miinaka,saya i§tirak vesikas1 almalar1 
drr. 

6 - Miihii.rlii. teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 inci 
zth in~aat §Ubemizden almacak eksiltmeye i§tirak ve fenni ehliyet 
ve %7,5 gii.venme paras1 makbuzu veya banka teminat mektubunu 
edecek olan kapah zarflarm ihale gii.nii en ge~ saat 15 e kadar 
ad1 ge~en komisyon ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi 

-Muhammen bedeli % 7,5 teminat 
Cinsi Miktar1 Beheri Tutan 

L.K. L. K. L. K. 
Dosya dolab1 3 aded 150.- 450.- 33 75 
Boya levaz1mi 22 kalem -.- 400.- 30 -

I - idaremizin Yav~an tuzlas1 i~in §artnamesi mucibince 
ii.c; aded dosya oolabt ile Tekirdag :;;arap fabrikas1 i~in satm almacag1 
10/938 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen 22 kalem boya levazrmmm 
redat listesi tavzih edilerek yeniden a~tk eksiltmiye konmu!ltur 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda 
rilmi§tir. 

III - Eksiltme 6/1/939 tarihine rashyan cuma giinii hizalarmda 
saatlerde Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kc~milsy·oil'l 
yaptlacakbr. 

IV - $artname ve llsteler paras!Z olarak hergiin sozii gec;en 
almabilir. 

V - 1steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatlerde 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en Komisyona gellm1~leri 
olunur. - Muhammen %7,5 

C 1 N S t Miktan bedeli tern in at 
LiraK. LiraK. 

Su altmda kullamlmaga 
mahsus elektrik kapsiilii. 10000 aded 500.- 37 50 22 lik uzun ni;~an fi~egi 450000 ll ) 
22 lik k1sa ni§an fi§egi 50000 " ) 3400.- 255.-

500000 
I - :;;artnameleri mucibince satm almacak 10000 aded su altmda 

mlmaga mahsus elektrikli kapsiil ile 500000 aded 22 lik ( 5.6 
uzun ve losa ni~an fi§egi ayn ayn a~lk eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan hizalarmd,a go:ste:rillni1 
III - Eksiltme 6/1/939 tarihine rashyan cuma g{inii hlzalannda 

atlerde Kabata§ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko:mi~ 
nunda yap1lacaktlr. 

IV - $artnameler paras1z olarak hergii.n siizii ge~en ~beden 
gibi ni~an fi§egi nii.muneleri de goriilebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 
paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona 
olunur. -I - !daremizin Camaltt tuzlasma getirilecek ictme suyu icin 

mucibince 750 metre font boru aGlk eksiltme usulile satm 
II - Muhatnmen bedeli 1150 lira ve 'lnuvakkat teminati 86.25 ura1dllJ 
III - Eksiltme 13/1/939 tarihine rashyan cuma gii.nii. saat 16 

bata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindli!ki Alnn Komisyonunda 
cakhr. 

IV - $artnameler paras1z olarak hergii.n fnhisarlar Tuz Fen 
den almabilir. 

V - Eksiltmiye i;~tirak etmek istiyenlerin fiatslZ 'tekliflerini ve bu 
aid kataloklanm ihale giinii.nden 3 giin evveline kadar inhisarlar Tuz 
§Ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii. mutazammm vesika 
laz1mdrr. 

VI - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
me paralarile birlikte yukar1da ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan -I - ~artnamesi mucibince 1150 kilo bergamud esans1 pazarhk 

satm almacaktrr. 
II - Eksiltme 19/1/939 tarihine rashyan per~embe giinii saat 

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kc•milsy.om 
yapllacakhr. 

I~I - $artnameler ~aras1z olarak hergiin sozii. ge~en §Ubeden alm 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gii.n ve saatte % 7,5 

paralarile birlikte yukanda adl ge~en Komisyona gelmeleri 
olunur. ( 

Mudanya Belediyesinden: 
1-

2-
3-
4-

5-

Mudanyada Mii.tareke Miizesi binast kar§ISmdaki alanda 
mukarrer amtm maketi mii.sabakaya konulmu§tur. 
Miisabaka 1 $Ubat 1939 tarihinde nihayet bulacakbr. 
Amt iGin tahsis olunan bedel 36000 liradrr. 
1\iiisabakaya i$tirak edecek heykeltra!ilardan ( 100 zer lira Gamur P3 

ras1 haric ) birinciye 500 lira, ikinciye 300 lira, ii.~iinci.iye 200 lira wv 
kafat verilecektir. 
Bu i~e aid evrak, fotogra£ ve planlan gormek ve fazla malO.mat alnls1 
istiyenlerin Giizel San'atlar Akademisi DirektOrliigii.ne mii.racaatlef 
nan olunur. ( 8786 

DENiZBANK 
.-...r-.--: ~ 

KARADENIZ POST ASI 
5/1/939 peqembe giinii. saat 12 de kalk.mas1 laz1m gelen Karadeniz 

postas1, yalmz bu defaya mahsus solmak ii.zere, bir giin sonra 6/1/939 
cuma saat 12 de kalkacaktlr 

Totrtaci altnacakttr 
Gary Tabacco Companv) sirketi bu kere mtiracaatle 6/2/1935 tarihli ve- Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 
kal~tname ile !lirket vekilli.~ine tayin edilmi~ olan istanbuld.a W. Keilhau Kmkkalede istihdam edilmek ii.zere tornac1 almacakhr. Fabrikalanml~ 
ve izmirde Merk Dew'un i§bu vekilliklerini fesh ve ilga eyledigini ve $ir- girmek istiyenlerden istanbuld.akilerin Zeytinburnu fabrikasma, 1zmirdf' 
ketin istanbul merkezi i<;;in §irket namma yapacag1 i~lerden dogacak dava- kilerin izmir Silah fabrikasma vesair yerdekilerin de Umum Miidiirlii , 
larda biitii.n mahkcmelerde dava eden, edilen ve ii.<;;ii.ncii ~·ahts slfatlarile miiracaatleri. ( 9354 
haz1r bulunmak ii.zere : H. W. Bowen, S. B. Fuller, W. A, Heginbotham'1 
vekil tayin ettigini biidirmir? ve laz1m ~elen vesaiki v€rmilltir. I 

Keyfiyet kanuni hii.kiimlere uygun goriilmii.§ olmakla ilan olunur. 

-30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hii.ki.imlerine gore tescil edilmi~ olan 
ecncbi tiiti.in ~irketlerinden Amerika tabiiyetli ( Geri Tobako Kompani -
Gary Tabacco Company) ~irketi bu kere miiracaatle 6/2/1935 tarihli ve
kaletname ile §irket vekilligine tayin edilmi~ olan istanbulda W. Keilhau 
ve izmirde Merk Dew'un i§bu vekilliklerini fesh ve ilga eyledigini ve §ir· 
ketin Samsun :?Ubesi i<;in ~irket namma yapacag1 i§lerden dogacak davalar
da bii.tiin mahkemelerde dava eden, edilen ve ~<;uncii §ah1s sdatlarile haz1r 
bulunmak i.izere: G. M. Harris, H. C. Griffin, Jose:Ph A, Few'i vekil tayin 
ettigini bildirmi$ ve laz1m gelen vesaiki vermi~?tir. 

Keyfiyet kanuni hii.ktimlere uygun gortilmti§ olmakla ilan olunur. 

istanbul Belediyesi ilanlan 

----------------------·-----~ Fatih Tapu Sicil Muhaftzhgmdan : 
istanbul Belediyesinin 341 senMi evkaf biit~e kanununun dordtincii. m<~~ 

desine tevfikan tescilini istedigi Efdalzacl.e mahallesinin Zincirlikuyu c1.1.1; 
desinde kain en eski 62, eski 64, yeni 50 kapi numarah kiiGiik medrese 1 

ayni mahalle ve sokakta en eski 64, eski 66, yeni 52 numarah Kazaskef 
hasanefendi medresesinin tapu kay1d ve senedi olmad1gmdan bu hususl' 
23/1/939 tarihine musadif pazartesi giinii. saat 10 da mahallen hukuki ~ 
fenni vaziyeti tesbit edileceginden vaki tescil talebine kar~1 miilkiyet ve 1~ 
tihkak iddiasmd.a bulunanlarm evraki miisbitelerile birlikte yaz1 ile fi1°, 

haflzhg1m1za veyahud tayin olunan gi.in ve saatte mahallinde haz1r bultl) 
narak miidafaa ve itirazlanm bildirmeleri liizumu ilan olunur. (52 
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Yavrunun gurbuz, tombul, sag lam, ne~eli olmasm1 istersen F osfatin Necati yedir. BahGekapl Saiih eca 

zeyt10ya~1. gii· 

zelle~tiroci ba· 

Sa~ Bak1m1 --;111 
Giizelligin en birinci §arh. 

PALMOLIVE 
B• euip befiz luzlann f(itlerf M lradar 

t.r.a " a• lr.adar rU:r.eldirler I Rulml&rine 
bakt•r•altda o derece memnuo b.hra•o•t ld 
adeta tealenoio f\ltellialne f1pte eden1n11 

Buuuala bereber, c1ldiaiz dahJ oolartold 
kadar ,.Uul olabilir . Yalmz teytioyat- ile irql 
adilmit oalarur qbuouau - PALMOUVE -i 
kullaomaatz lcifidir . 

taslar• ile 

.rufdur. 

ma· 

PETROL NiZAM 

Hiikumet Yapbrdacak 

Ordu Naf1a Miidiirliigiinden : 
1- 25494 lira 85 kuru§ ke§ifli Ordu Hiikumet Konag1 in~?atl. vahld~ fiat 

.. · d k 'ltm1·ye konulmu~tur Bu sene 23 bm lirahk Inliaat esas1 uzerm en e s1 ~ · 
yapilacaktir. .. " ( 15 ) te Nafla Miidilrliigil binasm-

2 - !hale 12/1/939 per§embe gunu saat 
da toplanacak Komlsyonda yap1lacaktlr. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktll'. i d ·· "I bT 
4 - Bu j§e aid evraki ke§fiye ve projeler Nafia D~ires n e u~~~k=t \:~i 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklileri~ 190;-86 {.Jra~~n n:vveline kad.a; 

nat vermeleri ve ihale giiniinden mhaye se IZ 'k ile 93s hna 
Vilayet makamma miiracaatle alacaklan ~hl}yet vesi as Yl 
aid Ticaret Odasl vesikasmi ibraz etmeler~ lazl~tdlr. bir saat evveline 

6 - Teklif mektublarmm ikinci mad~ede yazi 1 saf ~n1 • mdir Posta ile 
kadar makbuz mukabilinde Kom1syona verme :r~ azi elmi~ ohnalan. 
gonderilecek mektublarm niha~et saat k15bel adif~i gecektir. ( 9457) 
aksi takdirde postada olan ~ec1kmeler a u e Y 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PlY ANGOSU 
tl'«;tiNctl' ke§ide: 11 tKtNciKANUN 939 dadxr. 

Biiyiik ikramiye 50.000 liradtr · 
Bundan b~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) Jiraltk iki aded mUkafat vardxr. . . 
Yeni tertibden bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeymiz. Siz 

de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girm~ olursunuz. 

Rektorliigiinden : 
ANKARA 

. :o;..,d · · leri yaz1I1 ( 4 ) kalem elbise, Kurumumuz talebelerl f~;m a~a6• a ISlffi 

palto. tayyor kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. .. 
ihalesi 10/1/939 cumartesi giinii saat 10 da Rektorliik binasmda mu-
te~ekkil Kornisyon tarafmdan yaptlacaktlr. . 

- Muhammen bedel ( 18536) , teminat (1390,20) liradir. . .. 
- Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar ~omisyon Retsh~me 

teslim edilecektir. . 1 · E titii Yurd 
Daha fazla izahat ve paras1z §artname almak ishyen erm ns 
Amirligine miiracaatlerl. • 5225 ~ . (9352) 

Behermm Muhammen 
C 1 n s 1 

elbisesl 
Palto 

talebeye Palto 
a ~ayyo:~: 

Aded 
434 
139 

10 
34 

Takun 
fiatl teminatl 

30 Lira 
32 ,. 
32 ,. 1390,20 

22 • 

K.adi reddi ihtimamma tewdi edilea bu 
kl7metli betit lua.lar1n baayo tu ... !etlen i~tD 
Doktor DAFOE . PA.LMOLJVE'i intihap et · 
tiktea W)Dra onlar~nkindea tab1i daha ·n ouik 
olaa •z•a ~t:ildiniz i~1o de elveri,li oJacat• 
a,tlcird., ;unletioiz.de ve baoyoauzda 
PAlMOLJVE•i lcullaa•naa. Hemea bui'todeo 
1Uzellik mal"meaaai tadarik edioia. U~ PAL· 
MOUVE uba aha1~ 

Galatasaray Lisesi Artbrma 
Eksiltme Komisyonu 

ve 
Ba,kanhgindan: 

Muhammen Tahmin 1Ik 
M. F. teminatl 

Kilo K. s. L. K. 
2000 aded 49 75 52 

6000 .. 6 
19500 .. 4 

8000 .. 2 110 
10000 " 3 

2500 34 63 75 

1500 18 75 41 63 
1500 18 25 

!hale giin ve tarihi 

9/1/939 pazartesi 
sa at 14,30 da 

" .. ,. 
" 

,. .. 
.. .. ,. 

" 
,. .. 

.. 15 .. 

.. "' 
,. 

Kay1s1 
c Malatya 

Portakal 

.. 
Mandalina 

~ekirdekli " 

64 liik 
80 lik 

100 lii.k 

Tahan helvas1 

Kuru iizi.im (~ekirdeksiz) 
,. ,. ( Rezaki ) 

Galatasaray Lisesine liizurn olan rniktan, ilk teminatt ve ihale giin ve 
saatleri yukanda yaz1h yiyeceklerin Beyoglunda tstiklBl caddesincl.e 349 
nurnarah binanm iist katmda Liseler Muhasebeciliginde Arttuma v Eksilt
rne Komisyonunda a~1k eksiltmesi yapllacaktll'. 

1steklilerin §artnamesini gormek iizere Okul tdaresine ve Ticaret Oda· 
smm yeni sene vesika ve terninat makbuzlarile belli giln ve saatte Komis
yona gelmeleri. ( 9303 ) 

Malatya Bez ve iplik Fabrikast T. A.~· inden: 
Malatya FabrikamiZ Montajmda t;abpnak iizere 

Demirci, Borucu ve Tesviyeci Ustalanna 
ihtiyacun1z vard1r. Talib olanlarm Ankara Atatiirk Bulvan Abdurrah· 
man Naci aparhmanmda Malatya Bez ve lplik Fabrikas1 T. A. !;j. ne 

muracaat eylemeleri. Yatacak yerleri vardlr. Posta kutusu: 2 

Preventorium • Sanatorium Direktorliigiinden : 
Ahnacak komiiriin Kururna teslim Almacak Muvakkat 

cinsi tahmin olunan Fi. rniktar Tutan teminat 
Lira K. Ton Lira K. Lira K. 

Kriple komiirii 17 75 120 2130 159 75 
Haydarpa§ada Valdebagmda bulunan kurumumuz ic;in satm almacak 

miktar ve muhammen fiatt yukanda yaz1h komiir a~1k eksiltmiye konul
rnu§tur. 

Kepekleri ve sa~; dokiihnesini te
davi eden tes1ri miicerreb bir ilac
dtr. 

r Dr. Suphi ~enses 

I idraryollan hastaltklan mUtehassts 
Beyoglu Y1ldtz sinemas1 kar§ISI Lek· 
ler aparhman. Fakirlere SlZ. 

Tel. 459:114 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
1 - Bakanhgimtzda a~1k olan 200 lira ayhk iicretli Frans1zca miiter· 

cimligi i~in Ankarada ve tstanbulda bir miisabaka imtiham a~tlacakhr. Bu 
miisabakaya gireceklerin aliagtda yaz1lan §artlarl haiz olmalar1 IA.z1mdxr: 

A - Tiirk olmak 
B - Memur olmak i~in laz1m olan biitiin §art]an haiz bulunmak 
C - Bakanhgimtzda y..apacag1 miitercimlikten ba§ka yerde i§i ohna· 

mak 
D - $imdiye kadar ~ah§hg1 yerlerde hiiSl'liihali ve ba~anhg1 belgelerle 

tesbit edilmi§ olmak . 
2 - Miisabaka imtihanma girmek istiyenlerin ikincikanunun onuna 

kadar hiiviyet kagtdlan, diplomalar1m, vesikalanm ve 4,5 X 6 eb'admda 
dort fotografm1 bir dilek~e ile Bakanhga gondermeleri Iaztmdtr. 

3 - Miisabaka imtiham ikincikanunun 20 nci cuma giinii saat 14 te 
Ankarada Bakanh~n tayin edecegi yercl.e, 1stanbulda Universitede yaplla
caktxr. c 5359 ,. ( 12 L 

iLAN 

i~EL P AMUK VE YAC T. A. 
Sirketinden : 
'"' 

Mersin 

1. - 142,162 lira ke§ifli iplik fabrikast vahidi layasi iizerinden ek
siltmiye konmu§tur. 

2. - !n§asma talib olanlar ke§ifname ile diger evrakt Mersindeki l;jir· 
ket rniidiriyetinden veya !stanbulda Bah~ekap1da Ta§ banda Tiirk 
Endiistri ve Tecim Anonim $irketinden 20 lira mukabilinde taleb 
edilebilir ( i§in miistaceliyetine binaen pasta ile bu bedel gonde
rildigi takdirde arzu edilen ad.rese evrak derhal gonderilir.) . 

3. - Bu i§e talib olanlarm vaktile asgad 150,000 lirahk bir fabrika in
§aah yapmi!$ olduklarma dair vesaik ibraz etmeleri §arttlr. 

4. - Miinakasaya girebilmek lc;in istekliler tekliflerile % 7,5 ilk te
minat ak~elerinl Mersin t!i Bankasma Y.ahrmi§ ve makbuz ibraz 
etmi§ olmalar1 Uztmdtr. 

5. - Miinakasa neticesinde hakk1 tercih miiesseseye aiddir. 
6. - Teklif rnektublannm en ge~ 20/1/939 tarihinde Mersinde $irket 

Mudiriyetine f!elmi!? olmas1 Iaz1mdtr. 

Nigde Naf1a Miid iirliigiinden : Eksiltme 19/1/939 tarihine tesadiif eden per~embe giinil saat 14 te is· 
tanbulda Ca!'!alol::lunda Yiiksek Mektebler Muhasibligi binasmda toplana. 
cak Komisyonda yapllacaktrr. Naf1a dairesi kamyonlar1 i~in lOBO lira muhammen bedelli sekiz aaed 

isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kac!.ar muvakkat temi- i~; ve d.t~ kar lastikleri satm almarakttr. Bu Iastikler 32 X 6 eb'admda ola-
nQ.tlanm sozi.i gec;en muhasiblik veznesine yatirarak alacaklan makbuz ve caktJr. 23/12/938 tarihinden itibaren 20 giin rniiddetle a~ttk eksiltmiye konuJ. 
yeni ytl Ticaret Odas1 vesikalarile yukanda gosterilen giin ve saatte Komis- mu~tur. Taliblerin % 7,5 teminat ak~;elerile birlikte 11/1/939 ~ar§amba giinii 
yona ve §artnameyi gorme.k is'tiyenlerin de miiessese direktorliigiine ba!f saat on be§te ihalesi yapllrnak uzere Vilayet Dairni Enciimenine miiraca-

vurrnalari. .. ........................ (B4·9·) .... a.t.le·r·i--il.an ... o.lu·n·u·r·· ......................................... (.3.9g)l. 

Ak§ehir tereke hakimliginden: 
Ak§ehrin Turgud nahiyesi miidiirii 

iken Ak§ehirde Safa otelinde 14/12/938 
tarihinde vefat eden aslen istanbul 
Beyoglu Arabcamii mahallesinden Kay
yum soka'k 1 No. h hanede kaJ'ldh Meh
med Lebib oglu Sadiyeden dogma 1309 
d<>gu.mlu Niyazi U~erin terekesine mah
kememizce vaziyed edilmi§ oldugundan 
miras~1 olanlarm ii~ ay i~inde s1fatlan· 
m ve miraSl kabul ve etmiyecelerini bil
dirmeleri ve alacakl1 ve borelu <>lanla
nn bir ay zarfmda miiracaat eylemeleri 
kanunu medeninin 534 ve 546, 561 inci 
maddeleri ahkamma tevfi.kan ilan olu
nur. (13621) 

1939 

Radyo Almanag1 
Buyilk bir ragbet kazanm1'itlr. 

Radyo sahibleri iQin QOk istitadeli 
olan bu mO.him eserin tedarikiode 
1stical olunmahd1r. Mil.tenevvi ve 
zengin milndericat • 100 den fazla 

res1m • Fiat1 50 kuru~ 

Kanaat Kitabevi ................... 
Edremid sulh hukuk mahkemesinden: 
Edremidin Yukan c;ar§ISmda sarraf • 

hkla i§tigal etmekte iken 13/8/938 tari· 
hinde vefat etmi§ olan ~erif Uysalm te. 
rekesine mahkememizce vaziyed edile -
rek alaca'k ve borclan ir;in defter tutma 
muamelesine b:i$lanmi~ oldugundan mii
teveffaya borcu olanlarla kendisinde a
lacagi bulunanlann ilan tarihinden iti
barcn bir ay i~inde borclanm ve alacak
lanm tereke memuruna miiracaatle 
kavdettirmeleri lazimdir. Vaktinde ala
ca~m deftere kaydettirmiyen alacakh· 
Iann hakk.mda mira~1Iara §ahsan ve 
terekeye izafeten miiracaat haklan kal
miyacagi ilanen teblig olunur. (13622) 

1939 senesine girerken t~. ayar.h 
ve 15 sene garantlh b1r 

MOV ADOsaatile i§e ba§laymiz. Altm 
ve metal kadm, etkek ceb ve kol sa • 
atleri, 

OSMAN ~AKAR MUESSESESinde 
6 ay vade ile sabhr. 

GALATA Bankalar caddesi numara 47 
Voyvoda Han zemin kat 

BEYAZID: 'O'niversite cad. No. 28 

K.ADIK6Y: lskele cad. No. 33/2. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Ti.irk Liras1 
'ube ve ajans adedl : 262 

Zlrat ve ticarl her nevi banka muamelelerl 

• 

PARA HiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankasanda kumbarah ve lhbarsaz tasarruf hesaplaranda en az 50 II rasa bufunanlara se· 

nede 4 defa ~ekirecek kur'a lie attaftadakl plana g6re lkramlye da§atalacaktar. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 , 2,000 , 
4 , 250 , 1,000 , 

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

D1KKAT: Hesablanndakf paraJar blr sene t~;inde 50 liradan qa~ dii§miyenlere fkramlya ~~ takdlrde 
% 20 fazlasile vertlecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclklnun, 1 mart ve 1 hazlran tarih· 
lerlnde ~ekllecektir. 



10 CUMHURlYET 

Avrupanin 140 kuru§luk 
tuzlar1na mukabil 

meyva 

Si3e 25 iki misli 40 dort misli 60 sekiz misli 100 kr. 

l~tihasizhk -Hazim
sizhk - ~i~kinlik -
Bulant1-Gaz-Sanc1 
Mide bozuklugu -
Dil-Barsak ataleti
inkJbaz - Sardtk • 
Safra - Karaciger -
S1kint1- Sinir-Hor-
lamak ve biitiin 
mide ve barsak 
rahatstzhklartna 

kar§I 

HASAN 
Meyva OzD 

Kullan1n1z 
Mide ic;in her yemekten sonra 1 • 2 tath ka~1'il 5anm bardak su ic;inde ve 
miishil ic;in her sabah veya gece yatarken ac; karnma 1 • 2 c;orba k&§l~ 
yanm bardak su ic;inde ki:ipiirterek ic;melidir. HASAN MEYV A 6z0 
meyvalardan ve meyvalann i:izlerinden yapllml§ bir harikai san'atbr. 
A vrupa ve bilhassa ingiliz meyva tuzlanndan daha yiiksek oldugu kat'i
yetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva i:izlerinden be~ misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYV A OZ0 yalmz bir tiirlii olup §ekersizdir ve c;ok ki:iputiir 

Hayattn esas1n1 te~kil eden 

A '1n miktar1 

Saglam bir insanda ( 30 milyar kumiZl ve 50 milyar beyaz yuvarla
ciklardan miirekkeb olmak iizere ) takriben viicud slkletinin 11 de bi
ridir. Vazifesi, viicudii te§kil eden her hiicreye Hiz1m olan g~day1 derhal 
yiiriitmek ve i:ilmii§ hiiceyrelerin enkazlarmt da siiriikleyip harice atmak
hr. Ayrtca da viicudiin liizum gi:isterdigi mmtakalarda yeni uzvi in~alar 
yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerl.e ycni hiiceyreleri ihtiva eder. 
Demek bir insan saltanatunn biitiin azamet ve ~evkile ya~amas1 ic;in bu 
80 milytuhk muhaf1z ve imarc1 ordusunu iyice koruyup bakmas1 ve daima 
tazeleyip c;ogaltmas1 HiZ1IDdll. Bunun i~;in l 

Kan, kuvvet ve i'tiha ,urubunu 
tavsiye ederiz. 

F 0 S F A R S 0 L, umum diinya doktorlarmm miittefikan takdir 
ve milyonlarca vatanda§a itimadla tavsiye ettikleri en miikemmel bir 
hayat iksiridir. Daima kam tazeleyip c;ogalbr, k1nruz1 yuvarJac1klan 
art1nr tath bir i§tiha temin eder, viicude gendik ve dinclik verir, 
zeka ve haf1Zayi yiikseltir ve parlabr. Sinir ve adelelcri kuvvetlendire· 
rek uykusuzlugu ve fena dii!iiinceleri giderir, Grip; Nezle ve Enfliiezna 
gibi hastabklardan korur. Viicud makinesine laz1m olan biitiin enerji ve 
kuvveti vererek insam daima azim ve irade sahibi eder, Mide ve Barsak 
tembelliginden ileri gelen muannid kabizlan gec;irir. Bel gev~ekligi ve 
ademi iktidarda pek ehemmiyetli faydalar temin e.der. 

F 0 S F A R S 0 L'u diger biitUn kuvvet ilaclanndan ayllan, ba!$hca 
hassa, devamh bir surette kan, kuvvet ve i~tiha temin etmesi ve azam1 
ii~< giin i~inde bir mucize gibi tesirini gi:istennesidir. Tifo; grip; za -
tiirrie; s1tma ve umum kans1Zllk ve h~lsizlikle neticelenen tehlikeli has-
tahklarm nekahat devirlerinde ~ayam hayret faydalar temin edcr. 

S1hhat Vekaletinin resm1 miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. , 
S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 

1 - Nlishalan Vekalette mevcud ( hava ve zehirli gaz tehlikesinden 
konmma levhalan) isimli afi~lerden dokuz ~e~idi muhtelif renkli olarak 
a«;Ik eksiltme usulile bastmlacaktlr. 

2 - Bu levhalarm beherinden li«;er bin tane olarak cem'an 27,000 aded 
bastmlacaK:hr. 

3 - Bu levhalarm muhammen be&!li 3,000 lira olup $-'o 7,5 muvakkat 
teminah 225 liradrr. 

4 - Eksiltme 10/1/939 tarihine musadif sal! giinu saat on be~te Sill
hat ve Ic;timai Muavenet Vekaletinde toplanan hususi Komisyon marife
tile icra olunacakhr. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya nakid mahiyetinde tahvilat olursa 
bunlar Komisyon tarafmdan kabul edilmiyecegi i<;in daha evvel Maliye 
veznesine vahnlarak makbuzunun Komisyona tevdi edilmesi Iazimdrr. 

6 - Sartnameler Ankarada S1hhat ve t<;timai Muavenet Vekaleti 1<;
timai Muavenet i~Ieri Dairesi Reisligile istanbulda S1hhat ve t~;timai Mu-
avenet Miidiirliigiinde goriilebilir. · 

7 - Niimuneler S1hhat ve t<;timai Muavenet Vekaletinde olup bun
Ian gormek istiyenlerin Vekalet i<;timai Muavenet t~leri Dairesi Reisligine 
mliracaatleri lazunoo. c 5182 ,. ( 9282 ) 

KRIPTON ·sayesinde gl.induz l$1gl gibT 
bembeyaz~ ve sonderece idareli bir 

~envirat elde edilmi$tir. 

r 
TUNGSRAi\hn itmpullar.nrn l~lne koymaOa muvaf· 
fak olduQu KRIPTON gazt, havada nadtr tesadUf 
eelllen ve pek gUc; zapteelllen blr gazC11r. I<RIPTON 
gazrnrn molekUIIerlnln husualyetlerl 1 a y e £In d e i TUNGSRAM KRIPTON ampullar.ntn ayeltnh9t tama• 

, men beyazeltr. Yanl gUndUz •••Orntn ternlzllglnl ve 
feffaflrQrnt halzdlr. I<RIPTON'un mevcudlyetl elek· 
trlk cereyan1nt •••O• tahvll eden en blrlncl amllellr. 

f.ynt cereyan aarflle TUNGSRAM Krlpton ampullar• 
et kat fazla •••k temln ederler. Bu aayede ampul· 

1 
artn kararmast ve bozulmaa• aagarl dereceye In· 
rnlttlr. Bundan dolayt • I e k t r I k ampulu ahrken 
.T 'LNG S R ~ M ~F!.! ~~ 1:..!.!1) tarclh etmellslnlz,. 

·a 0 U R LA BIRADERLER 
l8TANBUL. - A N K A R A 

ALMANCA BiLEN DAKTiLO 
Oniversite 

Di§ Tababeti mektebin& iki asistanhk ve 40 lira iicretli bir 
a<;Iktu. c Daktilolugu istiyenlerin frans1zca, ingilizce, almanca u:;,awta•·•"' 
birine vaklf ve terclimeye mektedir olmas1 f.!arthr. ,. Taliblerin Ttb ARANIYOR 
tesi Dekanhgma mliracaatleri. 

Garbi Anadoluda buyiik bir muessese c :Anonim ~irket ,. , bilhassa 
tlirk<;eden almancaya terclimeye muktedir. Almanca muhabere me
muru aranmaktadrr. AI•akah bay veya bayanlard.an makinede siir'atli 

yazanlarm 176 posta kutusuna cU. F. 26" rumuzu altmda, terclimei 
halleri, resimlerile beraber blitiin fiartlarmt bildirmeleri. 

Haremagalan Teaviin Yurdu (eski 
Emektar Yardim Birligi) unvanh mii
seccel cemiyetimiz nizamnamei esasisi
nin 3512 numarah cemiyetler 'kanununa 
gore tadil edilmek lizere umumi heye
tin fevkalade olarak cemiyetimizin mer
kezi olan tstanbulda Firuzaga mahalle
sinin Divanyolu caddesinde kain 43 
numarali birlik merkezi binasmda 7/1/ 
939 tarihine musadif cumartesi giinii 
saat on li<;te toplanacaktlr. 

Cemiyetimize mukayyed azanm mez
kur gtin ve saatte merkez binasmda 
bulunmalan bildirilir. 

Ruznamei mlizakerat: 
Cemiyet nizamnamei esasisinin tadiH. 

f!JI Docent • Urolon • 

Dr. LOtti Orhan Somer 
Beyoglu Istikla.l caddesi Baker ma.
gar.nla.r• vanmila Sark Ap. No. 310 ................... 
Orhangazi sulh hukuk hakimligin • 

den: 
Orhangazinin SOloz cedid koyiinden 

Halilin ayni koyden Ali§an oglu Meh . 
med aleyhine ikame eyledigi alacak da
vasmm cari muhakemesinde: Davah 
Mehmedin ikametgahmm meqhuliyeti
ne mebni ilanen tebligat icrasma karar 
verilmi§ ve muhakeme 26/1/939 tarihi
ne saat on dorde talik edilmil! oldugun
dan yevmi mezkurda bizzat gelmesi ve 
yahut vekil gondermedigi ta'kdirde hak
kmda g1yaben muamele yapilacagi teb
lig makamma kaim olmak lizere ilan 
olunur. (13618) 

Saglam Saat 
i~ter!'if'niz 

NACAR 
Marka saat 

ahmz. 

Antalya Umumi Nakliyat 
T. A. ~iRKETiNDEN: 

istanbul ithalat giimrligliniin 96064 
say1h 22/9/938 giinlli mahsub makbu -
zunu kaybettik. Yenisini alacagtmtzdan 
eskisinin hlikmli yoktur. 

Sah!b oe B(lfmuharru-t: Yanaa Nadi 
Umumf ne1rtvatt Mare eaen Yazt t,ur. 

M1ld1lr1l: Hikmet Miinil Vl11en 

~mfi.Mt1,~ ~baaa 

Ayvahk asliye hulruk hakimliginden: 
Ayvahk Malmlidlirli Ibrahim Giindliz 

tarafmdan kanSl Sabahat Glindiiz aley
hine a<;Ilan bo§anma ve tazminat ve 
velayet hakkl davasmm muhakemesin
de: Mliddeaaleyh Sabaha:t Giindiiriin 
ikametgah1 me<;hul oldugundan H. U. 
M. kanununun 141, 142, 143 ve 144 lincli 
maddelerine tevfikan ilanen tebligat 
ifasma karar verildiginden muhakeme
nin muallak bulundugu 15/2/939 tari -
hinde mahkemeye miiracaatle ikamet -
gahmm bildirilmesi teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (41) 

Ankara Merkez H1fzissJhha 
Sabn alma 

1 - Miiessesenin 1939 senesinde abone olacag1 48 
zete a«;Ik eksiltmeye konulmu11tur. 

2 - Eksiltme Ankarada Merkez Hiizisslhha miiessesesin&! 
komisyonda yap1lacaktir. 

3 - Eksiltme 18/1/939 <;ar~amba giinli saat 11 dedir. 
4 - Muhammen bedel 1307 lira olup muvakkat teminat miktan 97 lira 

kuru§tur. 
5 - $artname ve listeler Ankarada mliesseseden, lstanbulda fstanbul 

hat Mlidlirlligiinden paras1z temin edilir. (5323) 

ALA VIM? 
KARARIMI VERDiM ! 

1939 IRON 
Radyosu, en hassas, en saglam ve en zarif 

oldugu i~in istegime 
en uygundur. 

• •ron AI fa 
Ak\imulMOr ve pille veya §ehir cereyanilc 

Model • 1ron Beta 
Mutenavib 110 ila. 240 volt 

Model iron Gamma 
Miitenavib 110 ilA. 240 volt 

deposu: 

GALATA: Voy~oda cadde11i, Doy<;e Bank kar§JSI No. 791 Beyaz1d sat1~ yeri: Yeni<;eriler caddesi No. 

Tatra satls yerlerl : ADANA: R1za Salih Saray, Hebekli Kilise sokak No 11 A. - ANTALYA: Ziilfiikar J:{J' 
hnct Arslan · EDIRNE: $evki Evrensel, Kitahc1 M1mar SiD'ln cad. 54 • ERBAA: $en ortaklar - GEREDE: I bra' 

him ve Kemal Qongar karde§ler. • KDT AH \'A : Bubik oglu karde§ler. 


