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ranszz a§ve ~ _l. ~o e un Kar· ad· e . . d d.. gelenle .. .. k .d . t d ntz en un 

D
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u ge~~v. b~es~~ yaFp ~~ 1 k()rkrin~ tafsilat veriyorlar 
. a adye irad ett1g1 1r nutUK.ta, ransan1n 
lmparatorluk topraklarinl her nevi istilalara 

kar~n miidafaa edecegini teyid etti 

Millet vapu~un~ .18 tayfa ile birlikte batt1~ tahakkuk 
etti, · muhteJif. limanlarda da yiizlerce yelkenli par~land1 

····················· ..... Ill······· ..... ··············· .. 
endi kendini yaratacak 

bir Turk gencligi 
ki feye rok dikkat edecegi%: lhtl
•ar ettigimiz herhangi meslekte en 
feri adam olmak ihtirasile rallf• 
nak, bizi ihata eden hayatr.n en 
•eni biiti.in bilgileri iistiinde miim· 
Pi.in oldugu kaJar dogru, umumi ve 

etrallt maliimat sahibi olmak 

stiinde tutundugwnuz diinya to· 
~-.1 parlaibnm karalanna ve deniz
. lerine s1gmamak rahats1zhg1 

;mde kiVranan milletler var. Sagiam 
luyguya gore bu kadanmn hastahga ben
er bir miibalaga oldugunda §iiphe olma· 
oakla beraber insamn tesadi.ifen i<tinde 
l?&dugu kendi ocagmm ba§mda pinekle· 
1P durmas1 da adma hayat 1tlak ettigimiz 
evvaliyete nisbetle adama durgun ve gi
lerek yosunlu bir su manzaras1 vermek· 
en ha!i kalamaz. Hergiinkii milli olu§ 
.ayna§masmda ~ahsi talihine oldugu ka
ar milli mukadderatma da hakim olma· 

Franstz • ltalyan ihtiliifmm tezahiirlerinden: Tunusta ge~enlerde 
yapdan ltalyan aleybtan niimayi!ften bir inhba 

Paris 4 (Hususi) - Ba§vekil Dalad- hududundaki tahkimah tefti§ etmi§tir. 
ye bugiin Tunusta tefti§ seyahatine de • Daladye diin gece Tunusta §erefine 
vam etmi§tir. Ba§vekil bugiin bilhassa ce- verilen ziyafette bir nutuk irad ederek, 
nubi Tunustaki asker! mmtakalan ziya - Fransamn imparatorluk topraklanm her 
ret etmi§ ve ogleden sonra T unus • Libya [Arkasl sa. 9 siltu.n 5 tel 

a u•;vetle, §uurla mii eveccil, b;.r .;r,c .. . e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--.. ••••••-••••••••••• 

n i:~:~;.~~:lit}:~tba~;~!:;iya~~: Anteri·kan kongresi· a~"IIdi 
degildir, belkt en dogru tfadestle ~ 

ac;Ik<;a ernniyetidir de. Her cihetle · · 
· · evvelki nesle faik olmaga ~ta-j R Jt tk d d•• • • •1A 
bir genclige dayanamazsak rahat uzve ' a~I· DU UD a . unyaniD yeru ISb a 

. tehlikesi kar~nslnda bulundugunu soyledi, 
Bugiinkii Turk gencligi bir iki nesil ev· 

· Tiirk gencligi degildir. ;liikranla iti- Bahriye Naztri da bir teslihat projesi verdi 
ve ilan ederiz ki bugiinkii gencligimiz 

· nesillere nisbetle daha canh, da-
uyamk, daha kavray1~h ve ,elbette da
ileri ideallidir. Son y11lann insan ha· 
01 <;ifte kavrulmu§ leblebiye, hatta ba
demir leblebiye benzeten <;etin hayatl 

bizde de elbette boyle bir yenilik 
<;IkmahydJ. Belki bunda ~a§Ilacak 

Va~ington 4 (a.a.) - 76 nc1 Ameri
kan kongresi diin ogle vakti tribiinleri 
hmcahmc dolu oldugu halde SJTf §ekll 
mahiyette bir toplantJ yapml§tlr. Kongre -
nin yeni azas1 yerlerini aramJ§lar ve sa • 
mimi bir hava i~inde arkada§larile tam§ • 
mi§lardir. Bununla beraber bitarafhk ka
nunu, silahlanma, yard1_m ve saire h~k • 

kmda yakmda yap1lacak §iddetli ·mlina • 
ka~alann dii§iincesi baz1 almlan buru§tur· 
makta idi. 

Y eni ayan ve meb'usan azasJ yemin 
etmi§lerdir. Adet oldugu ve~hile bu me -
rasimden sonra meclisler bir karar sureti 
kabul ederek 76 nc:1 kongrenin resmen 

[Arkasz Sa. 9 siit'U4l 4 tel 
Yoktur. ;la~Ilacak §ey §Uradadu ki 
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derecede ileri gormemek kanaatsizli- ·jap.~D . k~bi.DeS_I· .DI.ha .. y. et · 
rahatsJz oluyoruz. Bu gorii§, belki 

Bu eksikligi gonliimiiziin memle-

daima daha kuvvetli ve milleti- • t • f. · b · · I'd 

Belgradda 'iniihim 
toplarib yapdtyor 

Dort devlet Hariciye 
Naztri miihim mesele-

ler konusacak 
'l.:ondra 4 {Hususi) - Ba~vekil Sto,. 

yadinovi'<'le 1 talya Hariciye N azm 
Kont Ciano arasmda yap1lacak miilakat 
IJ>iiyiik bir ehemmiyet kesbetmi~r. Mev· 
suk bir membadan alman malumata go
re, Kont Ciano ile birlikte, Almanyadan 
Mare§al Gi~ring, Lehistan Hariciye Na
ZII11 Bek'le Macaristan Hariciye Nazm 
Caki de aym 19 unda Belgradda bulu
nacaklardu. 

Kont Ciano gec;enlerde Pe~te'de Ma· 
car rica.lile yap~! temaslar neticesinde 
bilhassa Macar • Yugaslav yakmla~asi 
meselesini miizakere etmi~ ve Macarista· 
mn Yugoslavyadan mutalebatta bulun • 
mamas1ru temin etmi§ti. lki ko~u dev· 
let miinasebau bu suretle tslah edildik • 
ten ·..onra, Macaristanla Yugoslavyanm 
Roma • Berlin mihverile te~riki mesaisi 
ron derecede kolayla~mi§ addedilmekte· 
dir. 

Siyasi mehafilde, dort devlet ric.ali a· 
rasmda Belgradda cereyan edecek mii
zakereler neticesinde orta ve ~arki Avru
pa i~tin son derece mlihim kararlar veri
lecegi temin edilmektedir. 

ingiliz · Alman 

ikt1sadi gorii,mesi 

ingiliz bankast miidurii 
yar1n Berline gidiyor 

~adan vapuru ikinci kapta~1 Enver 

Eregli lime.nmda vuku bulan . facian~n 
mahiyeti diin -oradan gelenlerin verdik
leri ifadeler, telsizlerle gelen malumat ve 
hadiseyi bizzat gorenlerin ~hadetlerile 
anla~1lmi§tlr. Denizbankm <;anakkale 
vapuru, o foci f1rtmadan kendini gii<;liik-

Millet vapurunun. Serdiimeni J\hmeCI 

le kurtaran Demirhisar motorlii gemisi ve 
Pek ~lepi diin Eregliden limainmmi 
gelmi§tir; Bunlann verdigi malumattan, 
Millet vapunmdan 18 ki~~in, bir yel • 
k'enliden de iki ki§ini'n boguldugu ve Mil· 

[Arka,t Sa. 9 siitun 1 del 
................................... II .................................................................................... .. . 

Londra . korigresine dogru 

Arab devletleri M1s1rda 
bir toplanb yap1yor 

M1slr Ba,vekili Mahmud Pa,a, Londra kongre
sinden evvel Arab hiikUmetlerini Kahireye ~ag1rd1 

,. 
ise her vakil daha iistiin gormek isti- .l.S 1 aya nt e c u r o . u. . 
mukaddes ihtirasma bag1~lamah. Biz 

hakikatlerin yalmz gencligimizin tutu-
okunabilecegine inanmz. Mecli~i has reisi yeni kabineyi te,kile memur 

Kabir~e bundan evvel top~anan Arab kongresi~i~ sol). cels~sht!len . bir inhb~ 
J Kahrre .. 4 (a:.a:) .- BCI§vekil. ~a:unud konferansmm i~timamdan evvel Kahl• 

Pa§a bugun, Fihstm Ara~ k~m1tes1 az~- rede ip~idai bir . toplantl · yapllmasml 
s1m kabul ede;rek . kend1lerme _yapttgt teklif ettigini ve Amman hiikfunetile 

tutum diine ve evvelki giine nisbet beyanatta, Arab devletlerine Lonclra · · . · [ATkast sa. '9 siitu.n 4 tel 
cidden sevinilecek kadar c;ok iyidir. edildi, kumandanlar araslnda da . degi,iklikler oldu J tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllilll~llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUI 

vaziyet ve §artlar da diine ve ev· Londra 4 (Hu- -
giine nisbetle ~ok daha miitekamil- susi) _ J apon ka

Cenc rejimimiz genclige dort elle sa· binesi istifa etmi§
onu miitemadiyen ileriye dogru tir. !mparator, Mec· 
me~guldiir. Atatiirk bile en mu· lisihas reisi Baron 

emanetini genclige tevdi etmedi Hiranuma'YI yeni 
Kendi ba§ma bu yiiksek itimad bile kabineyi te§kile me· 

t•Clt~u:· ni'z i~in icabmda adeta kiireyi mur etrni~tir. Birin
oynatacak bir kudret kaynagi cikanunun sonunda 

layiktii:. kendini hiss.ettirme
nn hepsi boyledir de daha ne is- ge b.a§hyan siyasi 

~ Dedik ya, anla~1lan biz gencli- heyecan seneba§m
hesabma hi<tbir ilerileyi~i kafi gor- dan sonra had bir 
daima daha ilerisini istiyen bir ihti- §ekil alml§tlr. 

zebunuyuz. Bu hissin online g~ile- Konoye'nin yeri-
tesiri altmda bugiin genclige yap1la· ne fmparatorun Mec. 
. iyiliklerden degil, gencligin kendi lisihas reisi nasyo
Ine yapabilecegi iyilikten bahsetmek nalistlige miitemayil 

Bu, gencligin kendi kendini ya- muhafazakarlann li
yolunda gosterecegi kudrete !a· deri 73 ya§mda 

eder, ki bizce se~kin insanlar ornegi Baron Hiranuma • 
ba~ §arh da i§te buradad1r. run getirilmesi muh-

sahrlan okuyup anhyabilecek her temeldir. Bununla 
ya~a hitab ediyoruz: Hic;bir k1lavuz, beraber vaziyet siir

kitab, hi~bir hoca senin hayahna atle degi§mekte ol-
takdir ve himmetin kadar miiessir dugu ic;in bu gibi :ingiltere Bankas1 miidiirii 
z. Onlar insana bir§eyler ogreterek tahminleri . ihtiyatla Montaqu Norman 

giisterirler. Fakat tam olusu ancak telakki etmek laz1m- §imali «;indeki ~apon ordui,ar• kuma~danbgma tayin o~u· Londra, 4 (a.a.) - Bildirildigine go-
kendi anlay1~m ve ona g8re de «a· d1r. nan General Sug:t Yamo (sagda) ve yiiksek harb konseyme re, lngiltere Bankas1 giiveroorii Monta· 
temin edecektir. Sen, behemehal 22 ikincikanun • • getirilen Kont Tero§i gu • Norman, son za~anlarda Dr. ~aht· 

YUNUS NADI da Diet meclisi ac;tlmadan evvel teiC par-jnaka~alar buhran. iizerinde mue$sir olan m Londraya yaphgi ziyareti iade ehnek 
[Arkasa sa. 3 8iitun. del ti meselesinin hallin¢ clair ya.p1lan mii .. lArkast Sa. 9 sii.:tun. 3 tel _ L4rkam sa. 9 siltun. .a tel 

Diin ii~ yerde bclrlndtrma 
odalart a~tldt . 

Heniiz tecriibe mahiyetinde olan bu odalarin 
. ileride ~ogalblmast dii'ii~iiliiyor 

Bannma Yurdunda miniminilere yemek veriliyor 
(Y azas1 9 uncu aahilede) 



2 CUMHURiYET 

TARi~DE EliYUI< DENiZ 
MUHAREBELE 1 

( el1ir ve M mleket Haberlerl ) 
Boyabad 

. .. 
ctnayeti 

Tefri'"a No. 55 Nakleden: ABIC.IN DAVER 

Ekliiz deniz muharebesi 
ingiliz 

Talebe oldugunu iddia 
eden Osman1n evrala 
Boyabada ~onderildi 

Krab, bir diisman gemisine brmanlp Istanbul birinci eeza mahkemesinde, 

·· • tJ d K b b k h J "" Osman isminde bir gene, Boyabaddan guverteSIDe a a I. ra D U a raman Igl gonderilen istinabeye gore, diin sorgu-

1. •1• I • k t • tt" ya c;ekildi. Dgl IZ erl ~0 ~Cl e I Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle oliime ------
Franstz donanrnasmda ihtiyar deniz le hiicumunda oldugu gibi, bu deniz rnu- sebebiyet maddesinden ac;tlan bir dava 

k d Ceneviz amirah Barbavera, harebesinde de ilci taraf biribirine aman dolaytsile aleyhinde takibat yaptlan bu 
ur u ve gene, burada bir lise talebesi oldugunu, 

paLamarlan kesip ve ~tmalan bnaktp verrniyordu; esir almak yoktu. Zapte· bu mesele iqin Boyabada gidemiyece-
cez.ir akmttsile denize ac;tlmak, enginde dilen gemilerin miirettebat1, yalmz rnu· gini, sorgusunun istan'bulda yaptlmaSl
ingilizlerle boy olc;ii§mek ht·rsile yamp harebe emasmda klhcdan gec;iriliyor. ya· na razi oldugunu ooyledi. 
tutu§uyordu. ikiye kar§I bir vaziyette ol- hud da geminin ktc; tarafma dogru siiriile- Kendisine, Osman isminde bir gencin 
rnasa F rans1z kumandanlannm emirleri- rek oradan denize atthyorlard1. Bunla· oliimiine sebeb oldugu iddiast iizerine 
ni dinlemeyip bu ~i yapacaktt. Y apsay- nn hemen hepsi boguluyordu. <;iinkii ne diyece~i sorulunca, $0yle dedi: 
d1, belki gene maglub olurdu; fa'kat ln· sntlarmdak; agtr znhlar yiizmeye imkan - 0 giln civar kOylerden birinden ge-
giliz filosunu da adarnakilh htrpahyac:igl vermiyordu. lin almaga gidiyorduk. Adet iizere at-
jrin, o zaman, belki Franstz kumand.an· Og~le olmu§tu. Bu mada da tekrar lara binmi~tik, i:inde davul c;ahmyordu, 
"' arasrra da havaya silah da atihvordu. 

Ian, palamarlan ~oziip hiicum etmegi cezir ba§lamt§tl. Fakat Kiere ile Behiite· Yoliistii kaye geldi.~imizde, bir sHah se-
ak1! eder ve saglam gemilerile muhare- nin filolan kamilen zaptedilmi§ti. 0 za· sini miiteakib cOsman vuruldu!:. diye 
beyi kazamrlardt. man, ingilizlerin hiicumu biitiin ,iddeti- ba~mstilar. Herkes bana baktyordu. 

Biraz sonra cezrr durdu ve rned ba,- le, Frans1zlann sag cenah filosuna tevec· Ben de ~a~trdtm, iirktiim, sahiden vu -
ladt. Akmti Jimdi a~rk denizden kara· ciih etti. Bunlardan merkeze en yakm o· ruldum sand1m; bav~ttnltk gecirdim. 0 
ya <logru geliyordu. 1ngiliz Krahnm bo· lanlar, Cenevizlilerin biiyiik gemileri idi. arallk attan dii~mii~iim. Aytld1~mda, 
razanlan, sabahtanberi beklenen muha· Bunlann da birc;ogu zaptedildi; fakat, birisini giitiiriiyorlardt, o zaman baska 
rebe boru,unu ~ald1lar. Bu borularm act K11a1 cezir esnasmda biiyiik gemilerinin bir Oc:manm vuruldugunu ogrendim! 
sesleri, denizin ustiinde dola§trken gemi- nehrin agzmdaki stg kumluklara oturrna- - Iste, 0 Osmanm senin kur§unUnla 
ciler, bi.itiin yelkenleri hisa ettiler, Seren· lanndan endi~e ettigi il;in, hiicurnun ke- vurulBdu~ idkdiast var'

1
· 

1 
ola 

I · 1. R" . . . . M . 1 k I - emm ur~num a vuru mu~ -
Ierin gtctrttlan boru ses enne un§tl. u~- stlmestm emretb. er:nnumy~t e. a~§t ~:- maz. Beri, 0 vurulmazdan 5 dakika on-
~ar yelkenleri doldu.rur doldurrnaz lngx• nan bu emre hemen ttaat ed1ldt; ~unku ce bir defa havaya silah 'bosaltmtsttm· 
liz gernileri nehrin agzma dogru kay ~ galibler de, yo~~gunluktan bitkin bir halde 0 strada -tabanca ·kullanm1yo;dum. Esa~ 
maga ba~1adtlar. 200 geminin direkle · idiler. sen bir~ok ki!?i h1=1nya kursun st1nvor
rin.den miirekkeb, yiizen bir orrnan, met- Barba.ve11a. maglub sag cenahm birka'< du. Benim kursunumun i.sabet etti~ini 
1-tali ye~il kara par~alarile mahfuz olan gemisile, rnuharebe sahasmdan stynldt zannetmenin sebebi, benim orada ba
Ekliiz' e dogru k1yt boyunca uzamp g1· ve gidip Ekliiz §ehri oniinde demirledi. Vllmam olacak lakin. vukanda anlath-
diyordu. Bu esnada lngilizler ellerine g~irdikleri ~tm sebeble baytlmt$bm! 

tngl.l1'zler, ru"zgaAr ve med ak1nt1sile F 'I · · ' w d' 11.. Mahkeme heyeti istinabe dosyastmn ranstz gemt enm yagma e tyor: lllasa· B b d . oll, k 1 
J..~bucak yakla•ttlar. En onde rnii.tead.· w 1 k" "kl · . k ova a a gen y anmasmt arar a~ -._.. , ra ugrayan an nya uc;u enm ya tyor- t d 
did biiyiik gemiler, birinci hattl te~ktl edJ- lardt. Cezir akmb~mdan ishifade ederek .;;.1..;..r.;,..t..;..· ___________ -:----

yordu. en iyilerini de yedekte '<ekip ogotiiriiyor- VNIVERS/TEDE 
Arkadan da digerleri btitiin yelkenle- lardt. Gece ohmca Ceneviz Amirali en· 

rini ac;mt~lar, sahile <logru uc;an bir ~ine dogru ac!ldt ve bu badireden sag 
rnarh siiriisii gibi geliyorlardt. 0 devir- salim kurtuldu. FranslZ <lonanmas1, dar
de hiicurna IUZak mesafeden ba,lamak rna dagtn olmu§tu ve Ceneviz gem1cile
m~mkiin degildi. Zamanm si1ahlan ri, Kral Filip'in kavgalanna miidahale
buna miisaade etmi-yordu .. N~~!et, lrr- ye devam etmegi aktllanndan bile gec;ir· 
gilizler, nehrr agzmm te§ktl ettlgt. ~0?'~n miyorlard1. Onlar, §imdi; lbir an evvel 
medhaline ogirdiler. 1ki taraf bmbmle Akdenize kapagt atmagt <lii§iiniiyorlar· 
kar§t kar§tya geldi. 'Aradaki mes~~e 60 dt. 

. L 'b · 0 1ngthz ok-metreO'Cn I arettt. zam~~ . . Kral Edvard, rnuhariblerini karaya 
c;ulan att~a ba~la<ltlar. 1ngth~ gemtlen· 9kardtktan ve donanrnasmt 1ngiltereden 
nin armalarmdan, gu~.er~~len~den •. k~ imdad · getirrnege gonderdikten sonra 
lelerin<len F ramtzla,nn ush.me btr ok yag- Gand §ehrine gitti. Ve o giinden itibar 
rnuru yagdt. 1Ik hedeHer ara:smda hat· ren uzun s~neler Man• d'enizi onun i-

. 1 · 1 B" "k ' ' ' ' tm sol cenahma demu emt§ 0 an uy~ c;in gayet emin bir yo! haline geldi. Bu 
Kristofer de vardl. F ranslZ ;e. c~~e-vtz yoldan F ran~ada harbeden ordulannm i· 
a rbalet.-;ilerinin athk.l~n ucu swn cmdler a~e ve ikmalini ternin etti. 

tshklar .<;alarak l~gtlt:; oklarma Cu~a- Muharebede lngilizlerin zayiatt, nis· 
bele ettt Fa kat ibtr rnuddet sonra, recy k d F l 30 000 k' . 
muharebesinde vaki olacagt gi.bi, seri a• pketebn ~~I a.z ~ · ranst~.f~~n t 'T .. 1~~

1 

tt•h uzun oklar Ceneviz arbalet~ilerinin l a~ ettJ edn dr~aye~. elt1 '·'I' ngkt tdz o u~ 
' ' .. .. k en arasm a ort guze ngt IZ a mmm 

rnakineli silahlanndan ustun ~1 mt§h. d' b 1 .1 B 1 G d'da Kral1'-
k kAf' .. "I cese 1 u unau. un ar, an 

Fakat yalmz ok t.tma a I ~oru me- . . . 'I 'h k t k . . K . 
di lki lngiliz gemisi, lngiliz sol cena· ~lenm m.a!yett~e 1 ~~I a/ Ne t'!.ld"Jd:. 
hl~tn sol ac;tgt olan Biiyiik Kristofer ad· ~n gel mtlsme d nmAt~lerb't .. hti. ast] ob ul 

. . . .. h. 1 n an a~t ·ama 1. g e 1 t rna, , un ar, 
h eski lngihz gemmne rnut II nara ar a- k d I d A . l ... 

d 1 s· • b t "t k' cesur a tn ar I ve m1ra gemiSIDtn 
~arak abor~ado1 u ar. tnt a.\andl o t ~ yUksek provasl uzerine c;tkarak oradan, 
tskele \arann ~n rampa ~ m1~ er · n muharebeyi ~eyretmek istemi~ler; ora· 
giliz ¥ivalyel~n: gemltye Ilk <l)efad ayta~ da Cenevizli arbale~ilerin sivri ciridleri-
basmak ·~refim pay a,amtyor ar I. n L -d f 1 k "l .. 1 d' 

.1•w ·1 • F 1 ne 111: e o ara o mu~ er 1. 
giliz cenahmm otger ~emt en ranstz ar . . . A .. d -. 
Ia borda bordaya geldiler: bu gemilere Eskt btr hikaye~e i8(lre, .. o?·an~a~l 
~engeller ftrlatttktan sonra rampa oldu- nm ugMdtgt felakett Kral Fthp e ibtldn· 
Jar. lngiliz K 11ah, bizzat, bir dii~man ge- mekten korkuyorlardt. Fa kat saraym. t~~ 

· · t giivertesine atlad1. Kra· I lSI, yahud · soytanst «Franstzlar lng1hz 
ml lSine trmamkperlen· raibx' "esaret ve kah· Jerden daha cesurdular; c;iinkii onlar, ta· 
m, en gene as e "' • d · 1 1 k t T 1 

ramanhk gooterip hayatmt tehlikeye koy• bur ~almhdl e emz~b.at ar ~Ir ~nd nkgtlJZ er 

1 ·1· 1 · k te..,..; et.; ~imdi ar sankt rn1 anrr11~ gt 1 gemt enn e a mtr 
mast ng1 IZ en c;o n' ... '-i . • • _ _,_ fl kl · · K 1 1 
hk F ran:nz donanmaslmn sol cenahmda lardt>> g1b1 btr tuna ~ a 1§t ra a an at· 

i, k1hca dayanmt~tt. F akat mahirane es· IDlftl. 
krim darbelerinden ziyade mhlan ve Deniz maglubiyeti, Frans1z Kralma 
tolgalan ikiye bolmek ic;in yaptlmt~ o1an karadaki rnaglubiyetlerini de haztrladl. 

0 uzun ve ag1r krhclan kim iyi kullamr· ingiliz ve Franstz tarihc;ilerine gore, 
sa zafer onundu. bu Yi.iz Sene seferleri ic;indedir ki harb 

Muharebenin ilk k1sminda, !ngiliz ge- gemilerin<le yeni bir silah meydan! c;tk· 
mileri biribiri pe§inden nebrin agzma gir- h. Bu silah yakm mesafeye ~ok agtr ve 
mi lerdi; bunlar da, ilkonce Franstz sol pek isabetsiz bir §ekilde ~lle atan ka· 
cenahma c;ullandllar. En ondekiler Fran· ba bir §ekilde yap1lmt§ bir toptu. Bu top, 
sJzlan merkezine ok yagdtrdtlar. sonralan deniz muharebelerinin ve deniz 

h .. ·d · l'k · · de harblert'nin karakt .. rini biisbiitiin degi$ti-Franstz sag cena tnt, urnt stz 1 1~m • v 

m uh arebeyi seyretmekte serbest btraktt· recek o1an agtr topc;unun miijd«.isi idi. 
Jar. ingiliz ok<;ulan, ~abucak Frans1z ge· Topun icadt ve harb gemisine girme
milerinin direklerini temizlediler, yani o- si, deniz harblerinde yeni zamam ac;mt§" 

tArl:ast ear) 
radaki ok<rulan ala~agt ettiler. Boylece ttr. 
bunlann yiiksekten athklan oklardan kur· 
tulduktan sonra, Frans1z teknelerinin gi.i· 
vertelerindeki kalabahgm iistiine rahat· Bursa vilayetinde bulunan 

madenler ca ok yagdtrmaga ba§ladtlar. Gemiler
de, kiipe§telerin iislune SITalanml~ kal· 
kanlartn arkasmdan ok atanlar ;se, giiver
telerdekilerin ustiinden a.~narak biribirle
rini vurmaga ~ah~!Yorlardl. lngiliz ok~u
lan daha iist olduklan i~in, dii§mana a· 
;:; ,r zayiat verdirdiler. Fa kat a~tl biiyiik 
;. ; rampa ktt' alar! ba~ardtlar. Bunlar bi· 
ribirinin pe~i s1ra, F ranstz sol cenahmtn 
iiti.in gemilerini zaptetti1er. Nobetle~ 

~o·: uma ugrayan her Fransll gemisini 
~ovalvelerle miiteaddKl 1nt:(iliz gemile -
rindeki muharibler i~tila ediyorlard1. Fa
ra t, Franmlar da cesaret ve inadla do· 
;;:•iiyorlard1. Saatler ileriledikt;e, ln!.'(iliz 
· iicumu, yava~ yava~ biitiin Fran~•z hat· 
.ma sirayet etti. Kttal, mUt~ti. Bir ka· 

Bursa (Hususi) - Orhaneli havalisin
de son zamanlarda maden arama ve i.§
letme vaziyeti c;ok ilerlemi§ bu"'unmak
tadlr. Yerli halk da, topraklanmn zen
gin bir maden hazinesi oldu~unu anla
dtAmdan her tarafta ara~ttrma yapmak
tadtrlar. 

Orhanelinin Sogiidlii koyii eski o~ -
retmeni Hilmi C>zel, bu koyde buldugu 
madenlerin niimunelerini Vilayet vast
taslle Ankara Maden Arama Enstltii • 
siine gondermi§ti. Enstitiice yap1lan tet
kikler sonunda bu niimunelerin (demir, 
baktr, krom, kromit, maV1ezit, olozist) 
cevherleri oldu/'tu bild!rilml~tir. Di~er 

mtntakalarda da ara§hrmalara devarn 
edilmektedir. 

Oniversite talebelerinin ter· 
tib ettigi aeyahat 

Universite talebeleri her sene oldugu 
gibi bu si:imestr tatilinde de Avrupa ve 
memleket dahilinde grup halinde seya
hate ~1kacaklarm1 yazml§hk. 

Tatil yakla~hg1 ic;in bu i§le alakadar 
olanlar hareket programlanm tesbite 
ba~larm§lardtr . 

RektOr Cemil Bilsel, bu sene de mu
daga bir kayak tenezziihi.i tertib et ~ 

mi~tir. Tenezzlih masraf1 vasati olarak 
25 lira tutmaktad1r. 

'C'niversite idaresi blebelere kayak 
ve saire temini hususunda yardtm ede
cektir. =-···-V ali, Barbarosun mezarlni 

tetkik etti 
rVali ve Belediye reisi Lutfi K1rdar 

diin Be§ikta§a giderek Barbaros Hay · 
reddinin tiirbesinin bulundugu mahalli 
tetki ketmi§ ve tiirbenin etrafmdaki a
damn istimlakine aid ke§if ve planlan 
siiratle ikmal ederek hemen istimlak 
ve ac;t~ muamelesine ba§lamlmast igin 
Be§ikta§ Kaymakarru Rlzaya emir ver
mi§tir. -···-Bir bahk~1 sandah batti 

33 ya§mda Artin isminde birisi, ev -
velki giin saat 17 de, Emirgan i:inlerinde 
bahk avlarken sandalma, 1stanbuldan 
gelen Kemalin idaresindeki motor bin
direrek batmm§ttr. tnsanca zayiat yok
tur. 

Y anh§hkla tuzruhu i~mit 
Karamiirsel fabrikasmda amele Halid 

oglu Omer, yanlt§hkla tuzruhu i<;mi§, 
zehirlenme alAimi gosterdi~i lc;in Cer
rahpa~a hastanesine kaldmlml§br. 

Kaldtrtm degittirirken oto~ 
mobile ~arpmt§ 

Ca~alo~lunda oturan Mustafa oglu 
Arif, diin saat 9,15 te, Kopriide kald1 • 
rtm de~i§tirirken §Ofor Mustafanm ida
resindeki 2122 numarah otomobilin 
sadmesine maruz kalarak aya~mdan ve 
ba~mdan yaralanm1§, Giilhane hastane
sine kaldmlml§·tlr. 

Sektei kalbden olenler 
Fatihte Malta ~ar§tsmda Talatbey 

hamnda oturan ve §Unun bunun yardl
mile gec;inen 55 ya§mda Abdi o~lu Meh
med, odasmda olii olarak bulunmu~ur. 
Belediye dokooru, Mehmedin sektei 
kalbden oldii~iinii tespit etmi§tir. 
* Yakub o~lu Izzet isminde birisi, 

tedavi i<;ln Rizeden !stanbula gelmi.§, 
Sirkeeide tkbal otelinde ikamete ba§ -
lamt~br. tzzet, evvelki gece saat 22,45 te 
Salktmsogi.iddeki Mudanya oteli oniin
de birdenbire fenala~arak yere dii§m~
tiir. Memurlar, izzetin ifade veremiye
cek bir vaziyette oldugunu goriince, im
dadt Sihhi otomobilini celbederek mu -
maileyhi Cerrahpasa hastaneslne gon -
dermi~lerse de yolda olmil~iir. tzzetin 
yaptlan muayene netieeslnde sektei 
kalbden oldiigii anlastlmt~lr. -···· Saray hiikumet konagi yand1 

Saray (Hususi) - Hiikitmet kona~m
da birdenbire yangm ~tkarak koca bina 
iki saat i<;inde dort duvar kalnu§tli'. 
Yangmm miisebbibleri heniiz anla§tla
m8IIU§. tahkikata ba§lannu~tJ.r, 

~~=-

Dogru degil mi ? 

~mur deryast 
haline gelen sokak 
Cihangir denince akla evvela yep· 

yeni bi.r mahalle, sonra temiz ve 
liiks aparllmanlar, daha sonra da 
muazzam bir batakhk gelir. istan
bulun en ~erefli mahallelerinden bi
ri olan Cihangirin bu elim vaziye
tinden miiteaddid defalar ve act ac1 
§ikayet ettik. Fa kat bir~ok ,ikiyet
ler gibi bu da dosyada iufzedildi. 
~imdi yagan kar. yirmi dort saat 
zarfmda belli ba§b caddelerden ve 
hatta yan sokaklardan kaldmld1. 

Bu faaliyet §a yam iftihardtr. Fa kat 
Cihan.girin sokaklan kemafissab:k 
<;amura garkolunmut bir haldedir. 
1nsan Beyoglunun temiz caddele· 
rinden geli.p de Cihangire - bilhassa 
Havyar sokagma - sapttg1 zaman 
pac;alan stvay1p bir kaldmmdan di
ger kaldmma g~mege te§ebbii-s e
diyor. 

Y eni Vali ve Belediye Reisimn 
§ehrin temizligile yakmdan alaka· 
dar oldugunu biliyoruz. V e bunu 
bildigimizdendir ki bu sattrlan ya
Ziyoruz. Koca bir mahallenin ihmal 
edilmesi caiz degildir. Bu ifin de 
arttk tahammi.ilii kalmad1g,.nt biz -
zat ken<11sinin garmesini istemege 
hak kazanrn11 bulunuyoruz. 

pogru degil mi? 

Polonez koyiinde muha
cirlere verilecek arazi 
DUn, Vilayette Vali muavini Hiidai -

nin yanmda Istanbul Vilayeti Tapu ve 
fskan miidiirleri t-oplanarak Polonez 
ki:iyiindeki Lehlilerin iskanma aid hu -
susatt komt~mu§lard1r. Polonez koyiin -
de mevcud olup eski Polonya Prensle
rinden birinin varislerine aid iken bu 
varisler tarafmdan Leh muhacirlerinin 
!sk:Anma tahsis edilen arazinin fera~ ve 
intikal muamelesini yapmak iizere §eh
rimize gelmi§ ve Hariclye Veka.letil~ 
temas etmek iizere ge~enlerde Ankara
ya gitmi§ olan Lehistan hi.ikumeti Ha -
riciye Nezareti memurlarmdan bir zaf, 
laztm gelen temasta bulunduktan sonra 
tekrar ~ehrimize donmiistiir. Bugiin Vi
lavete ~telerek bu isin ikmaline caltsa -
cakbr. Mezkur arazi Polonez ki:iyundekl 
muhacirlere bilabedel tevzi edilecektir. 

MOTEFERRIK 

Belgrad sefirimiz geldi 
Belgrad sefirimiz Haydar §ehrimize 

gelmi~ ve Hariciye Vekili ile temas et
mek iizere Ankaraya gitmi§tir. 

Adanamn kurtulu§ .giinii 
Bugiin Adanamn kurtulu~ y1ldonii -

miidiir . .5ehrimizde bulunan Adanah 
gender bugiin saat 2,30 da Giilhane par
kmdaki Alayko~kiinde toplanarak kur
tulu~ giinlinii tes'id edeeeklerdir. 

Ayni zamanda Adana-da da biiylik 
merasim yaptlaeakt1r. 

Y eni c;ankaya kaymakami 
terefine bir ziyafet verildi 

Y eralt1 halalar1 

Y eni halalara aid sart-, 
name ve projeler 

haz1rland1 
T aksim meydanmdaki umuml hala 

kaldmld1ktan sonra bunun yerine Franstz 
hastansinin yamndaki sokak ic;inde yapJ
lacak tahtezzemin halanm plan §artname
leri haztrlanaralc daimi enciimene veri! -
mi§tir. Ke,if bedeli dokuz bin lira olan 
bu in§aat yakmd.a miinakasaya konacak
br. 

Harbiyede yaptlacak tahtezzemin ha
lalara aid ke§ifname de hazulanmakta -
d1r. Bunlardan ba§ka Kas1mapa§ada is
kele meydammn tanzim olunarak burada 
bir park yap1lmast ve yanmda tahtezze -
min halalar in§ast kararla~mt~hr. Bunun 
da haznhklan yapiimaktadtr. 

$EHIR ISLER/ 

Son giinlerde terkos suyu 
niye keaildi? 

Son giinlerde terkos sularmm kesil -
mi~ olmast miinasebetile diin kendisile 
gor~en bir muharririmize Sular idare
si miidiirii Ziya §U izahat1 vermi.§tir: 
c- Aytn bir ve ikinei giinleri ~ehir

de su stktntlsml mucib olan hal, ftrtt -
nalar dolaytSile Terkos goliiniin fazla 
kan§maSI ve teqih havuzlarm.a §imdi -
ye kadar gi:iriilmemi§ ~ekilde ~amurlu 

sularm gelm.esi ve filtreleri anormal 
bir ~kilde bkamastndandtr. Belediye 
Sular idaresi geceli giindiizlii bilafaslla 
miiteaddid ekiplerle ~ah§arak vaziyeti 
tslah etmi§tir. Terkosun Belediyeye 
devredildigi alb sen eden beri gi:iliin bu 
kadar c;amurlu su verdigi vaki degildir. 

Bu yiizden §eh;r su alamaymca bo -
rulardaki sular da tamamile sarfolun -
mu§, filtreler islemege ba§ladtktan bir, 
bir buquk giin kadar da hem §ehrin ih
tiyaCJ ve hem de bo~ltnl§ olan boru ~ 
larm yeniden dolmas1 yiiziinden §ehir 
miktan k8..fi su alamami!?br. Alman ted
birlerle §imdi normal vaziyet avdet et
ml§ bulunmaktad1r.:o 

EminonU hani Yikillyor 
Eminonil hamnm istimlak muamelesi 

bitmi.§, binamn ytktlmast ic;in §artname 
haz1rlanarak Dajmi Eneiimene veril • 
ml~tir. Gerek 1ianda ve gerek altmda
ki diikkanda bulunan mii§terilere sekiz 

giine kadar buralan tahliye etmeleri 
teblig olunmu~tur. On giine kadar ha -
mn ytktlmastna ba§lanaeakbr. 

lkttsad isti§are heyetlerinin 
tetkikleri 

.5ehrin ikbsadi vaziyeti hakkmda tet
kikat yapmakta olan ikhsad isti§are he
yeti faaliyetine devam etmektedir. He
yet ~imdilik ekmekx;iler ve degirmen -
eilerle temaslar yapmakta ve bir taraf
tan da Zahire Borsasmda tetkikatta bu
lunmaktadlr. Ekmek i.§i hakkmdaki tet
kikat bittikten sonra strasile et ve dif!'er 
maddeler iizerinde de tetkikat yaplla
cakttr. 

Atatetrk kopriisii i~in istimlak 
yap1lacak 

<;ankaya kaymakamhgma tayin edi • Atatiirk Iropriisiiniin Unkapam ve A-
len Beyoglu kaymakam1 Dani.§ yeni va- zabkap1 cihetlerinde yapllacak istimH1k 
zifesine gidecegi cihetle diin ak§am fs- i~leri hakkmda Belediyeee istenen u -
tanbuldaki kaymakamlar ve arkada§la- mumi menfaat karar1 Dahiliye Veka -
r1 tarafmdan Tokathyan otelinde bir letinden verilmi~tir. Bu i§e bir buc;uk 
ziyafet verilmi§ ve bu ziyafette Vali milyon lira tahsis olunmu~tur. Yakmda 
muavini Hiidai ile diger pek ~ok zevat faaliyete gec;ilecektir. 

ham bulunmU§lardtr. Otelciler bir kooperatif tetkil 
Istanbul lthalat giimriigii edecekler 

miidiir]iigii Otelciler, Belediyenin de tavassutile 
Istanbul Ithalat giim.riigii miidilrlii - aralarmda bir kooperatif te§kiline ka -

gii~e miidiir muavini Nureddin Giin - rar vermi.§lerdir. Bu maksadla bugiin • 
dogdu 70 lira maa~la ve terfian tayin e- lerde Belediyede bir toplantl yaptlarak 
dilmi§tir. vaziyet gorii§iilecektir. 

(Esnaf cemiyetleri merkezinde bir toplanb yapddt) 

Esnaf cemiyetleri umumi katib ve 
reisleri dun. esnaf cemiyetleri m~terek 
merkezinde umwni bir toplantl yapnu§
lardtr. 

Bu toplanhya Ticaret Odas1 Esnaf ~u
besi miidiirii Kaz1m Yorulmaz riyaset 
etmi~tir. 

mak iizere oldugu §U strada cemiyetle
rin yeni <;al~ma tarZl iizerinde b.ir has
bihal yaptnl§ttr. 

Bundan sonra cemiyetlerin ayn ayn 
c;ah~alarJ., biitc;eler, yardtm te~kilAh, 
merkez biirosu faaliyeti ve sair husus
lar iizerinde miitalealar si:iylenmi.§, ka-'l'oplanhda, Kaztm Y-oruhpaz yeni i§ 

senesi ba§lnda, ve esnaf eemiyetlerinin rarlar all.nnu~ttr. Resmimiz bu toplan-
ayl'l ay,r1 iheyeti umumiyelerinin ba§la· U)'l g0stermekted4i, . 
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Siyasi ic 
Akdeniz rekabe 

fE5l iitiin diinyamn gozii onii 
(g) denizde iki muazzam de 

birine meydan okuyor. 
ni ge~en ay niimayi§karane bir su 
harb gemisile Sardenyaya seyah 
ti. F ransamn askeri ve ticari 

yollarmm §ark yamm tehdid ede 
denya adasma yaptlan bu zi 
maksad zahirde kCimiir havzasm 
edilen yeni bir §ehrin kii§adt ve ll 
italyamn garbi Akdenize mutla 
hakimiyetini tesis azmini izhar idi 

Cenubi F ransa ile §imalt Afrt 
smdaki muvasala yollannm gar 
tehdid eden Balear adalan, 
miistesna olarak G~neral Fra 
yard1mma giden ltalyan donanma 
tayyarelerinin elinde bulunuyor. 
lardan en bi.iyiigii olan Majork 
hemmiyeti o kadar biiyiiktiir ki 
uzun miiddet bu adayJ i~gal altm 
lundurmu§ ve Malta gibi Akdeni 
gilterenin biiyiik harb miidafaas . 
kolay bir deniz iissii yapml§tl. 

Mussolini Sardenyayt ziyaret 
lisam halle kar§Jdaki Balear ada! 
elinde bulundurduguna, burada~ 
sanm bogazmt stkabilecegine ve 
ikiye bolecegine ve tecrid edilmi~ 
de kalacak §imali Afrikadaki 
topraklanna hakim olabilecegine 
etmi§ti. 

F ranstz Ba§vekili Daladye <1 
hi.ikumet ~efinin niimayi§ine derh 
kabelede bulundu, Korsikada s· 
nutuklarda hep italyayl kasdetti. 

Adamn merkezi Ajaccio'da s' 
nutukta, ada halkmm da her§eyde 
kendisini F ranstz hissettigini ve 
F ransaya mer but kalacagm1, Kor 
rm her zaman Fransaya giivenebi 

rini ve kendilerine kar§l F ransam 
bir §efkat duydugunu soylemi§tir. 
ye, Napolyon miizesinde soyledigi 

ta kendi erkek ~ocuklannm dama 
Korsikah kam olduguna, yani ze 
Korsikah bulunduguna ia§ret 
Korsikahlarla akraba <;tkmt§ ve 

hlann ltalyan saytlmast laz1m 
kendi c;ocuklanmn da halyan 

lazun gelecegini telmih ederek K 
mn nk noktasmdan italyaya ilha 
stm reddetmi~tir. 

Daladye, Fransanm kendi miis 
imparatorluguna gonderdigi sela· 
tiiriirken Korsikaya ugramaktan 
menedemedigini, c;iinkii, adanm, 
ile i§fllali Afrika arasmdaki tabii 
vas1tas1 olan yollarm tam iizerinde 
dugunu da ilave etmi§tir. 

Napolyon Bonapart'm Korsika 
gunu ve F ransayt eihangir yaptJg 
Umumi Harbde Verdun ve 
meydan muharebelerinde 40 bin 
hnm can verdigini de hattrlatml§tt 

Korsikamn en miihim iissii B 

soylenen nutuklarda da adamn, 
eski ltalyan hiikumetlerinden Ce 
idaresinde her tiirlii cebir ve eza 
leri iddia edilerek ltalyan hakimiy 
Korsikahlann memnun olmad1 
i§aret edilmi§tir. 

Bi.itiin bu sCizler ve tezahiirler, 
Akdenizde F ransaya kar§l meyda 
yunca Frans1z deniz kudret ve t 
kunun teme1i olan Korsika ve halk 
yanca konu§an Korsikahlar ve 
kadar solda stftr ve korkuluk saytl 
nus Beyi ve Beyligin §imdiye ka 
tiirlii medenl haklardan mahrum ve 
ca konu§an iki bw;uk milyon mii 
halkt F ransamn gozbebegi olmu§t 

$imdiye kadar kii~iik Franstz 
lanmn bile, ziyaretine ehemmiyet 
dikleri T unus Beyi diinya politik 
sozii gec;en ve halkma hiikmiinii y 
kavi ve ziniifuz bir hiikiimdar mu 
gormekte ve Daladye beraberinde 
mutemed bir terciiman bulundugu 

Beyle ba~ba~a gorii§mektedir. T 
istiklali <!avast ugrunda sava§ ya 
daha diin F ranstz askerlerine hucu 
rek bir c;ok zayiat veren, riiesast S 
yikebirde menfalara siiri.i1en «D 
ve «Yeni Diistur» te§kilab erkaru 

.rii§melerclen uzak tutulmaktacbr. 
bunlarm nazarmda Frans1zlann dil 
ne mutavaat eden Bey F ranstz me 
nndan daha menfur gori.indi.iw 
F ranstz niikumetile Beylik mii 
genclik hareketine kar§t oldugu gib 

yanin emellerine kar,i da ittifak e 
dir. Akdeniz rekabeti korkunc bir 
inki§af e<liyor <lemektir. 

Muharrem F eyzi TO 

Cumhuriyet 
NUshBSJ 5 kuru~tu. 

Abone ~eraiti: { 
Senelik 
Alb ayhk 
C~ ayhk 
Bill ay.b.k 

Tiirkiye Hai 
icin teiJi 

1400 Kr. 2700 
750 • 1450 
400 • 800 

_ 159 a ~o!tt111 



5 tkincikimun 1939 

Ispanyada barb vaziyetiJ 
Frankist ordular1n Katalonya cephesinde 
Yeni muvaffakiyetler kazand1g1 haber veriliyor 

.. Bilbao 4 (a.a.) - Frankocular on ,Simalde Lerida • Sea de Urge! yolu 
gundenberi devam eden taarruzlarmdan Franksit to~ulannm ate§i altmda bulun· 
takriben 1750 kilometre murabbat top - maktadtr.>> 
rak i~gal etmi§lerdir. Bunun bin kilomet- Hiikumelfilere gore vcuiyet 
re lllurabbat Lorida mmtakasmdadtr. Barselon 4 {a.a.) - Resmi teblige 

Bundan ba§ka Frankocular, 71 di.i~ • gore, Katalonya cephesinde mi.icadele 
~ani tayyaresi di.i§i.irmi.i§ler ve 16,200 e· devam etmektedir. Di.i§IDan, yabanc1 
Btr IIII§lardtr. tanklar, toplar ve tayyareler yardtmile 

lngiliz gemilerine taarruz hala taarruzdadtr. Dii§mamn ilerleyi§inin 
h Barselon 4 (a.a.) - Bu sabah bir oni.ine gee<ilmi§tir. Frankistler ancak bir 
l av~. akmt esnasmda limanda bulunan iie< kae< tepe i§gal ederek ileri hatlanm dii • 
nglhz gemisine bomba veya bomba par - zeltmi§lerdir. 
~~Ian isabet ebni§tir. Gemilerde kimseye Kaf tayyare dii,iirmii~ler ? 

lr§ey olmamt§hr. Madrid 4 (a.a.) - Ne§redilen bir 
lki cephede taarruz istatistige gore, 1938 senesi zarfmda 114 

Saragosse 4 (a.a.) _ Havas Ajan • hiikumete<i tayyareye mukabil di.i§mamn 
Bintn muhabiri bildiriyor: 562 tayyaresi dii§iirli.imi.i§tiir. 
«- F rankistler §imdi Katalonyada Frans1z kumandantntn ziyareti 

celllan 145 kilometre uzunlugunda iki Cebeliittank 4 (a.a.) - Fransanm 
cepheden taarruz etmektedirler. 60 kilo • Fas deniz kuvvetleri kumandam kontr· 
V~tre uzunlugunda alan cenub cephesi, amiral Derrier Cebeliittank iissii kuman • 

1nebre'nin cenubundan Ebrfeden ba§h- dam kontramiral Evans'i 6 kanunusanide 
~arak Margalef, Juncosa, Albaces ve resmen ziyaret edecektir. 

udanell' den gee<mektedir. Frankistlerin tebligi 
.. Balaguer, Laoarbnia ve Tremps kop • Katalonya cephesi, 4 (a.a.) - Nas-

ru ?al§artm i§gal eden ktta'lann iltisaki yonalist tebligidir: 
nettcesinde i§mdi daha geni§lemi§ olan §i· «- Bugiin biitiin bol~elerde harekat 
~aol cephesi Vallfogona'nm c~nubund~n devam etmi§tir. Frankistler sag cenahta 
b' bla de Segur'e kadar 85 k1Iometrehk Gratallopse ve Llena daglannda da Gran 

tr IIlesafeye uzanmaktadtr, della §ehrine kadar ilerlemi§lerdir. Nas-
lk' h d L 'd 'h · d yonalistler bu sabah erkenden Ana'yt i§· I cep e arasm a an ay1 1 ttva e en 

~akriben 30 kilometrelik bir hat mevcud- ~a! etmi§lerdir. Ana miihim iltisak nok· 
ur. tesi olan Atesa de Segre'nin §imal • dogu· 
F sundadtr. Dii~mamn ba§hca mukaveme· 

rankistler bu hat i.izerinde ~re'nin ti burada tekasi.i.f etmekte ve diger taraf· 
sag sahilini i§gal etmektedirler. Jar da miimkiin oldugu kadar tutunma· 

Frankist hattmm son noktasmt Tara • kl f 1 k d' 
gone' e 46 kilometre mesafede kain Mar· ya e<ah§ma a iktr a ey erne te Ir.» 
Ral f k d Rovelverle oldiiriilen esirler e asabasi te§kil ebnekte ir. 
f Sierre Los Carraptes oniinde 12 nci Burgos 4 (a.a.) -D. N. B. ajansm
tka F alset' e 16 kilometrelik bir mesa - dan resmen bildirildigine gore, Katalon· 
ede bulunmaktad1r. ya ktytlarmda Cul111buriye~iler tarafm-

k ~lbaces-Aspa mmtakasinda muht~lif dan denize inmeye mecbur eclilmi§ olan 
Bt alar dogru bir hat iizerinde BorJaS bir Nasyonalist tayyaredeki i.i~ zabit Cum 

lancas'a takriben 10 kilometrelik bir huriyet topc;usunun kumandant tarafm-
lllesafede bulunmaktadtrlar. dan rovelverle oldi.iriilmi.i§tiir. 

- .................. .,.,.,,.,..,,,,"''IIIIIIIIHIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIuunmn•""""'""'"""' 

Miiesseseler ve 
bankalar baremi 

l\tteclise verilen layihaya 
gore memurlar 13 
dereceye ayr1hyor 

Ankara 3 (Hususi) - Mahsus bir ka
nunla devletten bir hak temin eden ve
Ya sermayesinin yandan fazlas1 devle
te aid clan banka ve miiesseseler me -

• ~Urlannm maa§ ve iicretlerile hizi'nete 
glti~ esaslan ve terfi usullerine dair o
l~n layihalar Meclise verilmi§tir. Bu 
layihal'ardaki hiikiimlerle bu miiessese
lercte ~ah§anlarm dereceleri, maa§lan !50 ve s1rasile 125, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 

O, 35, 30 25 20 olmak iizere on ~ de-r , , 
eceye aynlmaktadtr. Bu miiesseselerin 

u:nurn miidiir ve umum miidiir mua -
~llllerne idare meclisleri reis ve aza -
ar1na ve umum1 heyet muraloblarma 

ve ·r rt ecek maa§ veya tahsisat veya hu-
~u.r haklan Heyeti Vekilece tayin edi
~Cektir. ilk defa bu gibi miiesseselere 
~ 1nacak memurlar imtihana tab.~ ~~t~~ 
d cak, orta tahsil gorenler on w;uncu 
:receden, lise tahsili gorenler on ikin

;• dereceden, iic; senelik lise tahsili ga
s e~ler on birinci, iic; sen eden fazla yiik
t e . tahsil gorenler onuncu dereceden 
trtn edileceklerdir. c Yabancr dil bilen· 
cerk bir derece fazlasile tayin oluna -
a lard1r .• B· . 

i . tr rnernurun mafevk dereceye terfii 
a~:n .:u-amiacak ehliyetinden ba§ka en 
ll'l. dort sene bir derecede bulunm~ ol· 
g .. as1 ~art tutulacakhr. Yiiksek tahsil 
r~~enler igin bu miiddet dart sene ala
de hesablanacakhr. Devlet dairelerin· 
,., kc;ah~anlardan bu miiesseselere ge<;· 

r "•e · t' uc 18 1Yenlerden maashlar iki derece, 
ce~~tlil~r bir derece yukanya ge~irile· 
~un:rdir. Bu gibi miiessese memurlu· 
att kanundan saytlan hak ve menfa· 
ll'li;n ba§ka temettii, sah§ hissesi, ikra· 
sair e, ta~minat, fazla mesai iicreti ve 

.,., e Veriirniyecektir. 

.ou ra. .h tnu Yl a kanun haline gelince, bu 
o!d~~;eselerdeki memurlarm almakta 
ce:v-e ar1 ayl!k miktan bu on ii~ dere -

f... UydurulacaktJr. 
ait ~hkian iki derece arasmda kalanlar 
tnuktereceye girmekle beraber bu fark1 
edec ~sleb hak namile almakta devam l e erdir. 

.~k·lllirde talebesine ~1kan 
1 ram· . I k . • tyeyt a rna 1sbyen 
1 muallim 

1\" Zlllir 4 (H ') H k' . • <vtilJj USUSl a IITUyetJ 
Zaff/e lllektebi muallimlerinden Mu ., 
kaza:cl t~lebesinin ytlba~I piyankosundan 

; liraYl, 
1b· 7?.000 liradan alacag, 3500 

Uir» d'<< tletm en biiyi.ik hissesi bende • 
1Yerek k · .• verme •st.ememt~hr. 

Cumhur Reisimiz, Ab· 
bas Hilmi Pa,ayl 

kabul etti 
Ankara 4 (a.a.) - ~ehrimi· 

ze gelmi§ olan aab1k M1s1r Hidi
vi Abbas Hilmi Pa§a bugiin 
Reisicumhur ~rafmdan kabul 
buyurulmu,tur. 

Macar · <;ekoslovak 

hududunda hadise 

Macar tedhi,~ileri «;ek 
hudud muhafizlarJna 

ate, a~blar 

Chust, 4 (a.a.) - Resmi bir teblig· 
de bildirildigine gore Macar tethi§e<ilerin· 
den miirekkeb bir grup, Ka~:~patlaraltt 
Ukraynasi hududunu gee<erek <;ekoslovak 
hudud muhaf1zlanna ate§ ae<IDI§tlr. Mi.i
sademe 20 dakika kadar siirmii§tiir. Ne· 
ticede muhafiZlar ~eteyi Macar t<?prakla· 
nna c;ekilmege icbar etmi§lerdir. Olen ve 

yaralanan yoktur. 
Y eni intihabat yap1lacak 

Prag, 4 (a.a.) - Siyasi mehafilde 
beyan olunduguna gore, <;ekoslovakya 
hi.ikumeti yazdan evvel umumi meb'u· 
san intihabah yapmak fikrindedir. Bu in
tihabattan ba§hca maksad dahili rejimi 

sadele§tirmektir. Sosyalist partileri hu · 
dud mmtakalarmm ilaska devletlere terki 
iizerine miintehiblerinden biiyiik bir kts· 
mmi kaybetmi§ bulunuyor. Diger taraf· 
tan ehemmityele kaydediliyor ki, eylul 

hadiselerinden sonra <;ek miintebibleri a
rasmda da siyasi noktai nazarlarda esas
h degi§iklikler hast! olmu§tur. Milli bir· 
Iik partisinin kanaati yeni parlamentoda 

ekseriyeti elde edecegi merkezindedir. 
Bu miinasebetle hiikumetin hala mevcud 
alan Alman Sosyalist partisini feshede

cegi soyleniyor. 

Soke faciasini.n miisebbibleri 
yakalandi 

lzmir 4 (H~usi) - Sokenin Ozba~I 
koyiinden Meryemi parasmt almak ic;in 
bogup oldiiren Mustafa Ali ve arkada~
lan yakalandtlar. 

Y eni meb'uslarimlz 
Ankara 4 (telefonla) - Bugiin Biiyiik 

Millet Meclisinde muharrir Hliseyin 
Cahidin ve sab1k Nafia Miiste§aTI Ari
fin mazbatalan okundu. Arif tahlif e· 
dildi. 

CUMHURtYET 

Hatay Dahiliye 

miiste~ar1 gitti 
inayet Miirseloglu 
Ankarada 

temaslar 
miihim 
yapb 

Ankara 4 (T elefonla) - Sehrimiz. 
de bulunan Hatay Dahiliye ve Milli 
Miidafaa Miiste~an lnayet Mursaloglu 
bu ak~amki T orosi a Hataya donmii~tiir. 
inayet, Dahiliye Vekili ve Parti Gene! 
Sekreteri Refik Saydam ve Gene! Kur· 
may ikinci Reisi As1m Giindiiz tarafm
dan kabul edilmi~tir. 

Miiste~ar aynca, Dahiliye Miiste~an 
Vehbi Demirel, ve Emniyet Umum Mii· 
diiri.i. Si.ikrii ile de ternaslarda bulunmu~
tur. lnayet, hususi surette Meclis Reisi 
Abdiilhalik Renda ve lktisad Vekili 
Hiisnii Cakir tarafmdan da kabul edil
mi~tir. 

Kendisile gorii~erek ihtisaslanm sor • 
dugum inayet Mursaloglu ktsaca dedi 
ki: 

«- Gorii§melerimden hissettigim 
memnuniyet ~ok biiyiikti.ir. Ankara te • 
maslan bizler ie<in daima enerji ve ilham 
kaynagt olmu~hrr.» 

Millet Meclisinde 

Selanik 
izah etti 

Hariciye Vekili 
ania,masJni 
Ankara 4 (a.a.) - Bi.iyiik Millet 

Meclisi, Balkan itilan devletlerile Bul
gar~stan arasmda 31 temmuz 1938 ta
rihinde Selanikte imza edilen !1-nla§ma· 
mn tasdikt hakkmdaki hnun layihasim, 
Hariciye Vekili ~iikrii Saracoglunun iza 
hahm dinledikten sonra kabul etmi§lir. 

Hariciye Vekili ~i.ikri.i Saracoglu a~a
gidaki bey:anatta bulunmu~hrr: 

«- Arkada§lar, 
T asvibinize arzolunan kanun layihasi 

be§ Balkan devleti aras1nda akdedilmi§ 
olan bir anla§mamn kabuliine dairdir. 
Bu anla§tna, esas itibarile iki biiyi.ik rna· 
nay1 ihtiva etmektedir. 

Bu manalardan birincisi, Noyyi mua
hedesinin Bulgaristan.a koymu§ oldugu 
asker! ve tee<hizat takyidatmm orta yer· 
den kaldmlmasi manasidJr. ikincisi de 
Lozan muabedesinin Tiirkiyeye, Yuna
nistana ve Bulgaristana kar§I hududlar
da bir klSlm arazi iizerine koymu§ oldu· 
gu askeri takyidatm kaldmlmasi mana· 
std1r. 

Balkan 'devletleri, cografl vaziyetleri 
itibarile, tam bir birlik te§kil etmektedir. 
0 anla§ma ile istihdaf1 gaye, cografi bir 
birlik goseteren memleketler.in. yava§ 
yava§ siyasi anlayl§larmda da, bir birli
ge dogru yi.iriimek azminde olduklanm 
gostermektedir. 

Siyasi gori.i~erinde hast! olacak bir • 
lik bu memleketler arasmda anla~may1 
daha kolay bir hale ifrag edecek ve bun
dan da biitiin hu memleketlerin sakin ve 
yalmz ~al!~mak istiyen balkt istifade 
edecektir. Esasen Cumhuriyetimiz ku -
ruldugu giindenberi sulhu siikun ic;inde 
ya~aJl!.ak politikasJm §iddetle takib etmi§ 
oldugu ic;in, bu anla~naYl ayni zamanda 
Balkanlann arzularm1 tatmin ettigi ka -
dar bizim prensipimize de riayetkar ve 
hiirmetkar bir mukavele addeQ.iyorum. 

Bu anla~manm bir hususiyeti de, Se
lanikte bir taraftan dort Balkan devletini 
temsil eden Y unan hiikume.ti, diger ta • 
raftan da Bulgar hiikumeti tarafmdan 
imzalanmastdir. Elyevm alakadarlann 
ikisi tarafmdan tasdik ve imza edilmi~ a
lan bu mukavelenin sizin tarafmtzdan da 
tasdik ve kabul edilecegini i.imid ediyo • 
rum. 

Sozlerime nihayet verirken, kendimce 
miihim gordiigiim iki noktay1 tebariiz et· 
tinnek isterim. Bu noktalardan birisi, bu 
anla~ma tohumunun Ankarada Balkan 
devletlerinin toplandrgi bir mada atilmi§ 
olmastdu. Ti.irk diplomasisi bu anla~ma
mn viicud bulmasmda dostlanmiz tara
fmdan dahi mii~ahede edilen biiyiik bir 
mesai sarfetmi~tir. ikinci nokta da Mon
tro'den sonra, topraklanrmzda sonuncu 
olarak kalmt~ clan heynelmilel bir kay
dm tamamen kalkmt~ olmas1d1r. «alki§· 
lar» 

Arkada~lardan, bu mukavelenin ka • 
bul ve tasdikm1 tekrar rica ederken, onun 
miistaceliyet kararile olmasmi da nca 
ederim.» 

izmirde zelzele 
lzmir 4 ( Hususi) - Vali F azh Gii

lec; Candarh zelzele tahribabm tetkikten 
dondii. Nahiye merkezinde rnuhtelif fa· 
s1lalarla ~imdiye kadar 85 ev YJki!mi§· 
tlr. Hasara ugnyan binalann yeniden 
in§ast ic;in icab eden tedbir almmaktadtr. 
11\sanca zayiat yoktur. 

Zelzele mmtakalarmda tahmin edilen 
zarar miktan 200,000 lirad1r. Ac;tkta 
kalanlar diger kOy evlerine iskan edil • 
mi§tir, 

Bir Tiirk Dastan• : 4 HEM NALINA 
· MIHINA 

1 anrz Dajznda Matbuat hiirriyeti 
degil kiistahbk! Yazan: ACAOCLU AHMED 

Y alvanyoruz. Emir verin, yo! gosteri· kat bir zaman geldi ki sen bu soz birligine IF ransada matbuat hi.irdi.ir, h'atta 
nizl bakmadm, beni unuttun. Ayaklann dur- fazla hiir. Onun i~;in, her akh-

Yeyemiz anne! Bizim geni§ yollanm1ZI du, ellerin i§lemez oldu, gozlerin gore • na ve agzma geleni yazar. Ba~ 
temizle I mez, usun di.i§i.inmez, gonliin e<arpmaz ZI gazeteler, bu hiirriyete dayanarak 

Siz! Ey cenubda dokuz ormanh tepe- oldu! Ulusu sevmez oldun, imecelige, §antaj bile yaparlar. Parti ve ideoloji 
Jerde ya§tyan gi.ine§ ruhlan! hova bakmadm, 1t1mnileri, kunulanlan ihtiraslarile gozleri donenler, yahud 

Doguda dag iizerindeki yeyelerimiz ~ unuttun !.. Sonra I Sonra sende istek de §ahsi menfaat gayesi giidenler, hiikumet 
Ulu babamiz! Kahn enseli, kudretli, kalmadt, babalarmtzda istek vardt ve adamlarmm hususi hayatlanm kan~tmr· 

giie<lii babam1zl Bizimle oil diinyanm bir ucundan otekine ok gib1 lar. lsnadlar, iftiralarla namuslu adam· 
Ve sen! Ey muhterem aksakalh sihir· ste<rardtl <;unkii istek, biitiin zorlann, bii- Ian intihara kadar siiriiklerler. Matbuat 

kar od! Sana yalvanyoruz. tiin kuvvetlerin annesidir, varltk, odur I hi.irriyeti <;ok iyi §eYdir amma, haddini 
T emiz goniille istediklerimize, temiz F akat sen onu kaybettin, zorbalara uy • gec;memek, ferdlerin ~eref, haysi yet ve 

usia dii§iindiiklerimize! dun I Zorbaltga taptm I Ulusta ya§amak namusuna tecaviiz etmemek §artile. 
Rtza gaster, bizi din! e. yap I Yap! ic;in ne heves kaldt, ne derman! 0 e<ag • Duydugu bir fenaltgt veya suiistim:tli, 

yap I danberi tann yurdu, mezarltk oldu, kul • memlekete hizmet emelile yazan gazete-
Burada her gogiisten kalkan Uruy! U- lanm, diri degil alii. canh degil golge cinin, bir taktm kanuni inceliklerle ceza

ruy! Uruyl sadalan ta ufka kadar akset· oldularl Tarlalar kurudu, bahc;eler sol • ya c;arptmlmas1 nekadar yanh§ ve za • 
ti! du, koyler ~;oktii, §ehirler yiklldii Bunu rarlt ise, bir gazetecinin de, matbua.t 

Arttk oteki Kamlar da CU§U huru§a goren di§ hemen tanr1 ili i.izerine saldudJ, hiirriyeti namma. muhtelif sebeblerle o
gelerek, ortaya atilmt§lardt ve bu kere agaltk gitti, kolelik geldi l Biitiin bunlan niine gelene saldnmas1, en az, 0 kadar 
umumi bir raks ayini ba§lami§h. Bu bir siz kendiniz yaptlmz I Arhk ne istersiniz? yanlt~ ve zararhdtr. 
putlacdtl Karnlar: F rans1z muharrirleri arasinda, kalem-

Yiizlerce kaplan ve geyik derilerine - Yiice tann! Merhamet et, kurtulu§ lerini, dahile ve harice kar~1 bir havdud 
biiriinmii§ uzun sae<h, e<Iplak ayakh in - ie<in yol gaster l kamast gibi kullananlar vard1r. Onun 
sanlar ellerindeki deflere vurarak sierra· Ses: i(:indir ki, Ba~vekil Daladier gec;enlerde 
YI§lar ve e<evreler yap1yor ve iizerlerinden -Musibet, 0 paslanml§ goniillerin, pis· ne~rettigi yeni bir kararname ile Harici-
sarkan binbir zilden binbir sada lenmi§ ruhlarm tek dermam, 0 kirli dii - ye Nezaretine, ecne'bi devlet ~eflerine 
C<Ikartarak tann dagma bir mah§er man· §iinceleri, bulantk duygulan durultan dil uzatan Fransiz gazeteleri aleyhind .. , 
zaras1 veriyorlard1. Bu bir soz ve kelam cevher sizi temizledi mi ~ T a§Idlgimz dava ikarne etmek salahiyetini vermi§t1r. 
ayini degildi! HayiT I pislikleri soki.ip atttmz m1? 0 hal de bili- Boyle yapmakta da tamamile hakkt var· 

niz ki kurtulu§ yolu gene o yoldur! d 
Burada arttk soze yer kalmarnt§h. u. 
Goniillerde yanan ate§ kendiliginden Kamlar: Ci.inkii Fransn gazetelerinde ve ki • 

- Hangi yo!~ tablarinda, FranSIZ hiikumetinin dost ge· 
parhyor ve tutu§anlan co§turuyordu ve 5 
co•tuke<a tepinmeler ve Sle<rayt§lar, clef ve es: c;indigi devlet ve millet! erie, bunlarin 

• - Ki§ilik yolu I milli seflerine karst, mana!. manas1z dil 
diidiik ugultulan e<ogahyor. Nekadar siir· K 1 

am ar: uzatanlar c;oktur. 'Rirkac ~~:i.in evvPl, bu 
di.i~ - Anhyamadtk, yuca tannl qazetelerden bin, !ran s .. ~in•aht S. M. 

Bilemem! S ' 
Birden hire Karakorum Kamt: es: RJZa Sali Pehlevinin ve lran milletinin 

- Ki§i tann e§idirl 0 tann gibi igilmez, hakh infialinl mucib olacak hi.irmetsi7 bir 
- Geliyor, geliyor! Kutlu olsunl b k 1 k d' · · d b k k' i.i i.i mez ve en 1 l~In en a§ a 1mse- lcelime oyunu yaoh. Bu yiizden !ran dev-

Y erlere igiliniz I dedi. d k' 0 'b' d kl d I en e<e mmez. tann g1 1 a yam I IT leti F r:>nsa ile diplomasi miinasehPtlerini 
Hepimiz diz ~;okti.ik, ellerimizi goke, v 1 w kl w 1 w kl w k 1 ar 1ga, yo uga, ae< 1ga, to uga, tsa 1· kesti. F.vvelki sene Cll'. gene bir Fransiz 

gozlerimizi doguya e<evirdik. w 1 w · I'w k 11 w b k ga, yuca Iga, zengm 1ge yo su uga a - !:(azetesi ayni rniinasP~tsizli~i yapmi~; 
Dogwu tarafmda yerle gok arasmda 1 0 'b' h k 1 · l k maz tann g1 1 a yo unun, msan 1 bunun u71'•~ne fran, hatirimch vanli~ h.l 

nurdan bir siitun bize dogru yiiriiyordu I w f h · · · · h" · e<tgmmn, §ere ve aystyet tzmm, urn- madrv•a. Paris serm~ine istiraK etme'rl:~ 
Siitunun ie<inde ne var) · 'k!Al d' · · k d yet ve tsh a ge Igmm oruyucusu ur, a;h; p,.~:. ·~fir:ni de geri ... ,.~•rmisti. Bt 
Bakmak istiyorum, gozlerim kama§1 • tann gibi o da di.i§kiinlerin yard!mCISidtrl hadise 1937 cJe olmu<tu. 1018 de, ayn 

yor, ba§Im doniiyor, kalbim c;arp1yorl Tann gibi onun sozii toktur, ae<tkhr, ya· hatayi telCrarlamalari. baz1 Fransiz mes 
Biraz sonra bana oyle geldi ki siitunun Ian bilmez, riya sevmez, yaltakhk etmez lektaslanmizin biffetine ve herzep;ulugu 

e<evresinden, nurdan bir 1§Ik aynldt, bana k1saca soz, o benim acundaki e§imdir na en biiyi.ik delildir. 
dogru geldi, kalbime dokiildi.i ve oradan Ben onda ya§anm, onda goriiriim, vak- hin garibi, hamn bu hakh infiali iize 
da biiti\n varhgtma yay1larak bi.iti.in di.in· tile tann ilinde ki§ilik vardi, ben de onun· rine, bazt F ranstz gazetelerinin, kendi 
yay1, biitiin yaratth~t aydmlattt. la idim. T ann onunla tannhk ederdt, kabahatlerini itiraf ederek ozi.ir di!iye 

Yukandan bir ses: bozulmu§ illeri onunla diizeltirdi. cek Yt.rde, framn diplomasi miinasebet· 
_ Ey budunun ele<ileri 1 hte gel dim 1 Burada ses kesildi. Ve birdenbire tan· lerini kesmesini haricden yaptlan tahri 

N e istiyorsuuz ~ Sizi buralara kadar sii • n dag1m, gokyi.iziinii ve yanlardaki bi.iti.in kata atfedecek kadar ku§beyinlilik gos
riikliyen ne~ Bu aglamalar. bu yalvar • daglan, dereleri, kahn bir sis kapladt. terme1eridir. 
malar ne ~ Ned en bu ah ve figanlar? Ortada ne nur kalmi§ ve ne de siitun ll Bize kar~1 da, ikidebirde, ayni kiis 
N eden bu gozya§lan, bu ~lrpmmalar, bu Fa kat biraz sonra kalm sis de e<ekild1 tahhg1 yapm1yorlar m1 ~ F ranSIZ gazete 
doviinrneler~ ve tanyeri ktzarmaga ha§ladd lerinin ve muharrirlerinin dostluga ya 

YaptiklarmJZdan pi§man mi oldunuz? Dizleri i.izerine c;okmi.i§ Kamlar, ba§· ra~mtyan yaztlarmdan bu si.itunda ka~ 
Su~lanmz ag1r m1 geldi? Temizlenmek larJDI a§ag•ya igmi§ duruyorlardt. Bun Ia- de fa ac1 act bahsetmek mecburiyetinde 
mi istiyorsunuz ~ Soyleyin1z! Soyleyiniz 1 n derin bir di.i§iince alm1§h 1 Bu hal ne kaldtm. Benim gormediklerim, yahud da 

Kamlar birlikte: kadar si.irdi.i bilemiyorum: Sonunda Ka· yazmaktan teeddiit> ettiklerim de cab a. 
__,.. Ey Ylu T oeen! !Iini esirge 1 Sue; i§- rakurum Kamlar Kamt birdenbire ortaya Anladik, F ransada matbuat hi.irdiir 

ledikse bagi§la! <;ektigim1z yeti§irl Mer- flrhyarak, yuca bir sesle: fakat matbuat hi.irriyeti denilen ~eyi kul 
hamet et! y ol gaster! «Ey Tiirk elc;ilerinin elc;ileri I T anny1 lananlann da bizzat fatanet ve diraye 

- Y ol mu gostereyim? 1Iler arasmda, dinlediniz I Gosterdigi yolu bellediniz l . franslzcastm s<iyliyelim • «tact» sahibi 
seni benimsedim I Tann ilisin de dim, ~imdi hepiniz ellerinizi goke dogru kaldt- olmasi laztmdtr. F ranstz gazetecileri, ln 
budunlann budunu ol, ktlavuzluk yap, nmz ve benimle beraber §U andt ic;iniz: giliz meslektaslanndan ibret alsalar ya. 
yaratth~t koru, ben de senin yardimcm «Yerin, gokiin, canh cans1z her§eyin Orada da matbuat hiirriyeti vard1r. 
olaytm, yarahh§ i.izerindeki agahgmi ko· yaradam yuca tannya §U and1 ie<iyoruz: Gazetecilikte her akla gel en yazii • 
ruyayim 1 Ayak verdim yuru, dedim. Haktan ba§ka bir kimseye uymtyacagiz maz. Zemin ve zamana uymtyan &eyleri 
El verdim, i§le, dedim. Goz verdim, gor, Elimiz var i§liyecek, ayagimtz var yiirii- bilmek aytrd edebilmek ve yazmarnak. 
dedim, Us verdirn, di.i§iin, dedim. Goniil yecek! Usumuz var di.i§i.inecek, gonliimi.iz bu meslegin en biiyi.ik meziyetlerinden ve 
verdim, duy, dedim! Ulus verdim, sev, dar duyacak! Birbirimize sanlacagtz: inceliklerinden biridir. Dost milletlerin 
dedim. Ittmnisini, (sahibsiz e<ocuklar), Varhga yokluga, ae<hga tokluga, hoi- ilah gibi tapttklan milli &efleri kin, ke
kunulanini (sahibsiz kadmlar) koru de • luga s1kmhya bakm1yacagiz. Yi.iriiyece· lime oyunu yapacag1m diye ukalahk edil~ 
dim. Hova, imeceye bak dedim I giz I Ba~Imtz dik, kalbimiz ac;tk. soziimiiz mez, durup dururken dedikodudan iba-

tok, yiiriiyecegwiz. Hi ... bir engel bizi dur- ret herze ve hezeyanlar yaz1lmaz. Bu soz birligine sen bakhk~a ben de ,. 
b k d Id d duramiyacak. Sonmii• ocaklanmtz1 I•tk- Fransiz Ba§vekili Daladier yeni kabul sana a tim, yar 1mcm o urn, i.inyanm ' • 

b landtrmak, dagv tlmi• yurdumuzu kurmak ettigi kararnameyi, tatbika ba~lasa ve ir ucundan oteki ucuna kadar agahgmi ' 
irin yiiriiyecegw iz !» buna yalmz ecnebi devlet ~eflerine de-gordiim, her yana adamhk, gotiirdiin, ,. 

_ Br'tti' __ gil: dost milletlere karsi yap1lan terbiye-uygurluk sac;tm, bahtiyarhk verdin. Fa-
~---~~--....;-~~---~~~~~~------:~""!"'~--- sizce tecaviizleri de ilave etse, <;ok iyi 

olacak. Ciinkii. giiniio birinde, baz1 uka
la ve kiistah F ransiz muharrirlerinin h

e<ok zevkli bir yorulmak pahasma bizzat lemlerine bakim olamayi§lan viiziinden 

Kendi kendini yaratacak bir Tiirk gencligi 
[Ba§makaleden devam] 

diinki.ilerden daha iyi yeti§mi§ olmak lii
zumunu anlamahsm ve o ihtirasla da e<a· 
h~mallSln. Bu kaide, zaten ba§ka tiirli.isi.i 
dii§iiniilemiyecek clan bir zaruretin ifa· 
desidir. <;i.inkli esasen biitiin diinya miite· 
madi bir ilerileyi§ halindedir. Muhit, ye
ni §artlar ve zaman daima sana ileri atJI
magi emreden merhaleler olarak oni.inde, 

yamba~mda, hulasa her tarafmdadtr . 
Hususile hayret olunacak terakkiler sa· 
yesinde di.inya bir ailenin sohbet salonu 
saytlacak hale geldi. Onun ne tarafmda 
nastl bir yenilik temin olunursa hemen 
gi.iniinde ogrenip gidiyoruz. 

Iki §eye c;ok dikkat edecegiz: 1httiyar 
ettigimiz herhangi meslekte en ileri adam 
olmak ihtirasile e<ah§mak, bizi ihata eden 
hayatm en yeni biitiin bilgileri iistiinde 
miimkiin oldugu kadar dogru umumi ve 
etrafh malumat sahibi olmak. Bu ik~ ''a· 
ziyete en metanetli yiiksek b'ir karakteri de 
hakim k1larsak Ti.irk gencligile yaratiia· 
cak yeni cemiyetimizin hahn saytlacak 
bir elemamm kendimiz te§kil etmi§ olu· 
ruz. Bu kudretli tip yeni cemiyette oyle 
canh ve mi.itekamil bir unsurdur ki onu 

kendimiz yaratmi§Izdtr, F ransamn ba~i belay a u~riyac~k. 
Hayatm gittikc;e zora!dtginl soylemek A~Ik muhabere 

yava§ yava§ itiyadlanm1z arasma girdi R. tl. B. ye: Cumartesi giinleri miis -
Filhakika ya§ayt§ta biiyi.ik farklar husule tesna, her ak~am be~ten sekize kadar 
geldi. Fakat biz haber verelim ki hayat Cumhuriyet matbaasmdaytm. Buyuru-

nuz _gorii~elim. 
hie<bir zaman herkes ie<in §imdikinden daha N. T. B. ye: Boyle bir kitab aldi1hmi 
kolay olmadt. Her devrin umuma mah- hattrlam1yorum. 
sus olarak biiyiik zorluklan vardt. Her ne 
pahasma olursa olsun behemehal en iy1 
yeti§mek liizumunu hakkile takdir eden 
gene Tiirk ic;in bu zorluk ne dun bir rna· 
zeret sebebi idi, ne bugiin bir mazeret se
bebi olabilir. Bilakis zorluklan iktiham 
ederek ilerilemekte zevk vardtr, ve as1! 
marifet de i§te buradadtr. 

Herhangi meslekte olursa olsun mes
legin en ileri icablanm en iyi kavnyarak 
yeti§en muvaffak ve miitekamil adam: 
1§te ba§ kaide. F azla olarak milli ve mil
letleraras! umumi malumatile mi.icehhez 
ki.iltiir sahibi §ahsiyet bu muvaffak ve 
miitekamil adamt ikmal eden teferruathr. 
Bu iki halin hayatta devami kuvvetli bir 
vazife a§kile si.islenir. 

Meslek ihtiyarmda kimsenin takdirine 
kan§mamakla beraber Ti.irk gencligi ara· 

smda miispet ilimlerin ve onlara mi.istenid 
f~~lerin fazla revac ve ktymet buldugunu 
gormek arzuya pek layikttr. Asrm ileri 
hayatm1 kendi aramtzda evvela ya§at
mak, sonra yaratmak ic;in buna ihtiyac 
vardtr. Ve nihayet her Tiirk genci bir ec· 
nebi dili ogrenmege ehemmiyet vermekle 
daha epeyce bir zaman i~;in istifadesinden 
mi.istagni kalam1yacagtm1z bir terakki ve 
tekamiil unsuruna lay1k oldugu k1ymeti 
venni§ olur. 

Soylemege liizum bile yoktur ki biiti.in 
bunlarla birlikte Tiirk genci kendi sagh
gma ozen verecek, bir Tiirk gibi kuvvetli 
olmalc meselini ihic; tekzib etmiyen s1hhat 
ve kuvvette olmag1 asia unutmtyacaktir. 

YUNUS NADt 
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[ Ku"uk Hareket noktasma dOniic J 
hikAye ~ 

============= Henri l'royat'dan 
( Diinkii hikayenin •onu) 

Cliche devam etti: 
- Goriiyorsun ya, yersiz gururun be

ni hayrete dii§iiriiyor. Arhk bizi sevmedi
gini ogrendigimiz bir kadm1, onun i~in 
oliimii istemege gidecek kadar sevmekte 
utamlacak ne var~ 

Hasta, sanki son hiicumdan evvel bi.i
tiin enerjisini toplamak i~in, gozkapakla • 
nm indirmi§ti. Can veren bir sesle, niha -
yet: 

- Cliche, dedi. Arbk seni gormek is· 
temiyorum. ~1k buradan. Defol. Ve bir 
daha gelme. Bu, senin i~in de benim i~in 
de daha hay1rhdu. 

Fa kat Cliche, duyrnu§a benzemiyordu. 
Bir hastabaklcl kadmm miisamehakar ve 
tath ~ehresile, yarahnm yatag1m diizelti
yordu. 

- Peki, peki, diyordu, ~ok klmll
d!yorsun, ~ok a~1hyorsun, soguk alacak
sm. Ne oyle yiizUme aval aval baktyor • 
sun? Daire §efimiz, Malandrin'in yann 
ak§am seni ziyarete gelecegini biliyor mu
~un? 

Bedbaht hasta, birdenbire ac1 bir sesle 
bagud1: 

- Gelmez olsun. Kimse beni gormege 
gelmesin. 

I ki birini aldahyor, birinin mahm c;ahyor
du. 

Gene k1z: 
- Ancak sizin gibi erkekler gordiigii 

zaman insan a§kla ban§tyor. 
Jean Dupont miitevazt bir taVJr takt· 

narak: 
- Art1k bundan bahsetmiyelim; diye 

mmldand1. 
Ve daktilo k1z, hayranhktan agz1 ku-

1 akl arm a varnu§, ~I kiP gi tti. 
Miiteaktb giinler, hastayt birk.ac; mes

lekta§ daha ziyaret etti, ve hepsi, ona, bu 
asil hareketinden ve hislerinin necabe • 
tinden dolay1 biiyiik takdirlerini bildir
di. 

Kalbine hararet veren imzas1z mek
tublar da aldl. 

«Senin sevdigin gibi sevilmek ister • 
dim.» 

lmza: 
Mec;hul san~m 

Ve sonra kii~iik bir ~iir: 
Sen kt cmon ~tn tsttyordun olmek. 
Bentm tr;in y~amalc tsteme~ mtstn? 
Ben ne htsstz btr kmm, ne de hatn. 
Gel demenle kalbtm sana gelecek. 

imza: 
Ul vi 1h t1ra.slar1 seven 

bir daktilo 

D A V E T : Bayanlar! 
Yalmz sizin icrin 

Ylld1zlar ytld1Z1 ZARAH LEAN
DAR'm nefis filmini 

Bu ak~amdan itibaren 

Sakarya Sinemas1 
gOstermege bar;11Jyor. 

A3KA TAPAN KAOIN 

En ince hisle· 
rinize temas edecek 

ve kalblerinizi teshir edecektir. 
<;unku bu filim, kadmm ve a§km 
liaheseridir. 

1Iaveten Paramunt Jurnal 
Fiatlarda zam yoktur. 

Fiatlar 35 - 25, Iocalar 150 kuruiiitur. 

Merl Oberon evleniyor mu? 
«Alb kard1 Kral » filminin tfirin miimessilinin 

•• •• reJisor 
ile 

film ve 
izdivac 

Aleksandr Korda amili 
edecegi 

Londradan yaz1hyor: 

<<Alti kanh kral» filmindeki Ann de 
Boleyn roliinde biitiin di.inyamn takdir 
ettigi Merl Oberon, eger sahnenin ve be
yaz perdenin kxymettar bir riiknii olma
sayd!, ba~ka tiirlii de hayatm1 kazana • 
bilirdi. Herhangi ibir gazete veya mec
muamn fotograf muhabirligini muvaffa. 
kiyetle hecerirdi. Mer! Oberon'u hi<;bir 
zaman kii~iik, fakat miikemmel fotograf 
makinesinden ayn goremezsiniz. StUdyo
da ~h~bgt zamanlarda bile iki sahne a• 
rasmda hi~ haberleri olmadan arkada§
lannm, rejisoriin, yahud direktoriin mu
hakkak enteresan bir pozunu yakalar, 
hi<; haberleri olmadan o pozlan makine• 
sinin pelikiilleri iistiinde tespit eder. Ba
ZI!an ibuna k1zarlar, kendilerini bazan 
pek garib vaziyette gosteren bu resimleri 
YJ.rtmak isterler. 0 zaman zarif yJld1z 
tath tath: 

- CanJm, der, nic;in sinirleniyorsu • 

Merl Oberon 

rurlar, gliliinc bir vaziyete dii§memek 
ic;in ellerinden geldigi kadar gayret eder· 
lerdi. F akat o zarnan da hi~ Jiiphesiz bu 
resimlerin fotografhaneye gidilip hususi 
pozlar taktmlml§ sun'i fotograflardan 
farkt kalmaz, zerre kadar ehemmiyeti 
olmazdt. 

·RADYC 
c au aksamki progra 

Tiirklye Radyodlfiizyon Postala 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Kc.'l. 12 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 2 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 2 

12,30 Tiirk miizl~ {Pl) - 13 saat, 
haberl-erl ve Meteor - Ankara • 13,10 
{kiir;:iik orkestra) - 18,30 Tiirk mii.ziA-1 
r~1k program) - 19 kon~ma {zlraat: 
t1) - 19,20 sa at. aj an.s, meteorolojl 
raat borsa.s1 haberlerl - 19,30 Tiirk DJ 
Uncesaz heyeti - ma.hur :fa.sh) - 20.1~ 
nll§llla - 20,30 saat, esha.m, tahvil!U, l 
biyo - nukud borsas1 {flat) - 20,4{) 
{oda miizi~i> - 21 ,4{) saat, esham. 
kamb1yo - nukud borsa.sx :flatlar1 -
Tiirk miizi~l {yurd havalan) - 22,25 
slil - blr dram - {Uyuyan kadm) Y 
{Andre dO Lor) - 22,4{) mlizlk (ra.dyo 
kestra.si - /;let: Ha.san F. Alnar) - 23. 
ajaru haberlerl ve ya.rmkl program. 
Operalar ve operetler 

17 Beromiinster: Mignone. 
21,15 Miinih: Bogazlr;:lnde blr g 
22,35 Bordeaux: Ustad Wolfram. 

Biiyiik kon1erler 
17,20 Droltwich: Senfonik konser. 
21,15 Doyr;:land.zender: Ak§am iko 
22,05 Roma: Orkestra kon.ser1. 
23,05 Briik.>el II: Orkestra koruerl. 
23,25 Vaflova: Orkestra koruerl. 
23,30 Droltw1ch: Orkestra koruerl. 

1,05 Frankfurt: Wagner, Reger, 
mann, Brahm.s'm eserlerl. 

Oda musikileri 
23.35 Doyr;:landzender: Gece musi 
24,30 Droltwloh: Kuvartet kon.serl. 

Solistlerin konserleri 
Bir dirsegi iizerinde dogruldu, fakat 

keskin bir ac1 onu omuzlanndan sarstt. 
Bir kiil~e gibi yastlgm c;ukur yerine dii§ • 
tii. Hatta bay!lacagm1 sand1. Cliche'in a· 
yaga kalkt!gml, pardesiisi.inii giydigini, 
kenarlan soluk mantar rengindeki §apka -
sm1 ba§ma gec;irdigini, bat donmesinin 
sisleri arasmdan gordii. Komtu odadaki 
duvar saati biri vurdu. · 

Etrafmdakilerin soyledikleri yava§ 
yava§ Jean Dupont'un mahrem kanaati
ni sarstyordu. Denise'i son defa gormek 
iizere gittigi zamanki haleti ruhiyesini 
hahrlamaga c;ah~tl. 0 gun hakikaten on
dan aynlmak arzusunda m1yd1 ~ De • 
nise'in kendisini sevm.edigini ogrenmekle 
hakikaten ferahlaml$ m1ych? Kap!YJ ka
padtktan sonra hakikaten demi§ miydi ~ 

Bu aktam • • • ... 11111 nuz. Ben bunlan bir gazete veya mec· 
muad.a ne~redecek degilim ya, sade bir 
hatira olarak kolleksiyonumda sakhya -
cagtm. 

l§te bu meharetinden dolayt kendisine 
«Fotograf §eytam» ismi verilro~ olan 
Merl Oberon'un «Aln kanh kral» fil
minde onu meydana atarak o zaman • 
danberi kendisini himaye etmi~ alan bu~ 
rada ~ah~an Macar filim amili Alek • 
sandr Korda ile evlenecegi hakkmda bir 
rivayet doniip dola~maktadu. Korda 
«Bir1e§ik artistler» ~irketinin en muhim 
hissedarlarmdan biridir, uzun zaman • 
danberi Mer! Oberon'la alakadar ol • 
mas1 hie< 1iiphesiz ortaya ~1kan ~ayiala
rm hakikate yakm bulunmast ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. Maamafih ,irin 
artist gazeteciler tarahndan bu hususta 
sorulan suallere mlispet bir cevab ver
medi: 

19,20 Doy9Iandzender: Ser;:me hav 
22,30 Breslav: Beethoven'ln piyan 

Cliche, ~ok uzaktan, kahn sis tabaka
lan ve imdad ~mguaklan arasmdan ge • 
liyor hissini veren bir sesle: 

- Y emege gee; kahyorum, dedi. 
- Buakm beni .. Kimse benimle me§-

gul olmasm ... 
Ayak sesleri uzakla~h. Bir kapt h · 

pand1. Ve Jean Dupont yalmz oldugunu 
anlad1. 

Mosyo Malandrin etsuyu kokan, yus
yuvarlak, ufaktefek bir adamcagJZdt. 
San bir yag tabakasile ~i$kin bir c;ehresi, 
iri bir burnu ve igrenc sinekler gibi besli, 
kii~iik siyah gozleri vard1. Hastamn ya
nJba~ma oturarak: 

- Eh! Gene dostum, dedi, bizim 
servi:;in asude hayatml altiist ettiginize 
ogiinebilirsiniz. 

Jean Dupont, rasgele: 
- F azla lutufkarsmlz, dedi. 
- Ne maceral Size hayran oldugu-

mu biliyor musunuz? 
- Ni<;in efendim? 
- Oliimii istihkar edecek kadar sev-

mek giizel ~eydir l 
- Peki arnma, ben sevmiyorum ve 

oliimii istihkar etmiyorum. 
Mosyo Malandrin: 
- Dostom, dedi, kuk yedi ya$tnda

ylm. Ben de gene oldum. Size sadece §U· 

nu s<>yliyecegim: <<Sizi anhyorum. Y eri
nizde ben olsayd1m, belki ayni ~yi ya· 
pard1m.» En c;1lgm ihtiraslan en roun
tazam adamlar besler. 

Jean Dupont, sabahki sahneden yor
gun dii~mii§tii. Bununla beraber, zay•f 
bir sesle itiraz etti: 

- Bir kaza gec;irdim Mosyo Malan
drin, bir intihar te§ehbiisii degil.. 

Mosyo Malandrin bir aile babas1 te
bessiimile giiliimsedi: 

- Siz iyi bir gencsiniz, dedi. Ketum 
olmak sizin gibi bir adamm ~amndandu. 
Mosyo Mourgue'a, terfiinizi tacil etme
sini soyledigimi biliyor musunuz ~ 

Dupont kekeledi: 
- T e~kkiir ederim Mosyo Malan

drin. F akat sizi temin ederim ki ... 
- S1km &u elimi Mosyo Dupont. lki 

erkegiz burada. Birbirimizi anlanz. 
Ve Mosyo Malandrin, bedbaht hasta

nm sarg1h, iri pen~esini, bir ebe kadmm 
parmaklanna benziyen tombul parmak
lan arasma ald1. 

*** 
Gene k1z, k1zararaktan: 
- Hareketiniz ~ok giizel, dedi. Onu 

c;ok seviyordunuz, degil mi? 
Jean Dupont'un bogazma kadar gel

mi~ti. Her*eyi anlatmak istedi. Kendin
de o cesareti bulamad1, ba~m1 c;evirdi. 

Gene k1z devam ediyordu: 
- Ah! Biitiin erkekler sizin gibi ol

sayd!! (Sarahaten bir erkegi dii&iindi.igii 
hissediliyordu). ,Istuab ~ektiniz mi ~ 

Jean Dupont ona baktt. Cevabm1 en
diseyle bekliyordu. Sukutu hayale ugra· 
maktan korkuyordu. Delikanh ana ac1dJ. 
Dedi ki: 

- Cok giic; oldu. 
- Birdenbire mi karar verdiniz? 
- Evet.. Hay1r .. Yani .. Nasi! diye· 

yim, bOyle anlarda insan kendini tahlil 
edemiyor. 

Sustu. Kendi yalam Jean Dupont•u 
hayrete du~iiriiyor ve biraz da tiksindiri
yordu. Meziyetlerinin fevkinde begenil
diginden utamyordu. Ona oyle geliyordu 

F akat nic;in Denise kendisini gormege 
gelmiyordu ~ G~irdigi kazadan mes • 
uldU. Denise bunu biliyordu. Dayana • 
ma}'lp merhamet edeceginden mi korku -
yordu ~ Kendisile <<ihan§mak» tan rot 
korkuyordu ~ Eger korkuy<Jrduysa, bu, 
kendini hala zaYJ.f hissettigine delalet 
ediyordu. Eger ~lmiyorduysa, bu, ken
disini hala sevdigindendi. Denise, ken -
disini seviyordu, seviyordu, eeviyordu l 

Jean Pupont, kend-isine bakan kadtm 
c;ag1rdx ve ona ~u mektubu dikte ettirdi: 

«Denise'im., seni affettim. Seni bekli
yoruro. Gel. - Jean.» 

Bunu takib eden hafta mlithi~ oldu. 
Jean Dupont her zil c;abm~mda yerin -
den s1c;nyordu. V e dostlardan biri i~eri 1 

girdigi zaman onu ters kan1hyor ve ken· 
disini fazla yormamas1 i~in hsa kesme -
sini tavsiye ediyordu. Cesareti kmlan ar
kada,lar art1k onu ziyaret etmekten 
vazgec;tiler. Bitmez tii_kenmez giinler 
boyunca yapyalmz kald1, hayal kuru -
yor, yiiksek sesle konuouyor ve aghyor
du. Denise 'in resimlerine hi tab ediyordu. 
Kendi suallerine, Denise' den bekledigi 
cevab1, gene kendisi veriyordu. Y astlgl
mn ko~elerini xsmyordu. Hastabaklct ka
d!n ondan c;ekiniyor ve «bu adamm ak
lmdan zoru oldugunu>> soyli.iyordu. 
Maamafih Denise'e tekrar yazmag1 ka
bul etti. Fa kat bu ikinci mektub da bi
rincisi gibi cevabs1z kaldx. 

*** 
lkinci aym sonunda, sokakta bir saat 

gezinmesine doktor miisaade etti. Jean 
Dupont'un ilk ~tkl§l gene kadmm evine 
gitmek i~in oldu. Sinekkayd1 t1ra~ olmu~. 
yeni elbiselerini giymi~ti. Kendinden 1i· 
kaye~i degildi. 

Denise Paquet'nun kapiSimn onune 
geldigi zaman - be~inci kattayd1 - kalbi 
0 kadar oiddetle c;arp!yordu ki duvara 
dayanmaga mecbur oldu. «Denise'i go
recegim, Denise'i gorecegim, ve her~ey 
eskisi gibi olacak..» diye tekrarl.yordu. 
Nihayet zile bas b. F akat kimse kap1ya 
gelmedi. Bir daha ~aid!. Bir defa, iki 
defa, iic; defa. Her ~al1~mdan sonra bo~ 
apart1mamn siikutu kalbini donduruyor
du. Kapmm kanadmt yumruklad1. 

A~ag1 katlardan gelen bir ses bag1rd1: 
- N e istiyorsunuz? 
Jean Dll'pont trabzanlardan baktJ ve 

kap1c1mn kendisine dogru geldigini gor
dii. 

- Matmazel Denise Paquet'yu an-
yorum. 

- Buradan ~1kah ii~ hafta oluyor. 
- Uc; hafta m1? 
- Eh .. Evlendigindenberil.. 

SARAV 
SiNEMASINDA 

Sineman1n en sevimli 
clft artlstl 

HOLL YVOOD'un zarafet Kra ll~es i 

Loretta Young 
ve 

HOLL YYOOD'un 1 No. lu Dunjuvam 

Tyrone Power 

ikinei 
BALAYI 
FranSIZCa soziU filmlnde 

A~k10 ve niiktenin... <;1lgm 
bir macera balinde kan~· 

bgt netis bir komedi 

llaveten : F 0 K S J U R N A L 

r ~:::;; FERAH slnemada Jt 
Herkesi bllhassa sinemacJian 

bile hayrette b1rakan 

A3k1n Goz Ya3lan 
istanbulda sen 9 cu haftas1 
Seanslar ; 11 • 1,30 • 4 • 6,30 9 da 

(:arfjambaya 

PAMUK PRENSES ve 7 GUGE 
a. .............. ... 

BRTUGRUL SAD! TEK 
Tivatrosu 

Ya .• mda: 

TAKSiMDE 
Bu gece 

(itaat ilam1) 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
Celal Musahiboglu 

iNSAN MABUD 

HALK OPERET1 
Bu ak§am 

RAHMET EFEND1 
Cuma ak§am1 

Yeni operet 
(tt<; YILDIZ) 

Tel: 40335 

Bununla beraber basamaklan hirer 
birer indi ve sokaga ~1kt1. 0 mahallede 
iki saat kadar, dalgm, bedbaht, fakat sa
kin, ba$!bo~ dola&tl. Diii;er giinlerin ha
yatile alakas1 oliDiyan garib bir hayat 
bMhyordu kendisi i~in. Acele eden a • 
damlara, 1~1kh vitrinlere bak1yor ve, 
kendisi bu diinyanm cb~mda olduii;u hal
de diinyamn var olmaga devam etmesi 
di.i$iincesi onu bir nevi hayrete dii$iirli -
yordu. 

Montmartre bulva.rma geldi. Y agmur 
yag1yordu. h1kh ilanlar tslak kaldmmt 
a~1k renklerle tutu&turuyordu. Jean Du
pont kaza giiniinii hat!rladt. 0 zaman 
bu meydanda bulunuyordu. Caddenin 
ortasmda otomobiller durmu$tU. Bir a
dtm atml$tl, iki ad1m atml&tl .... 

yah g(ike kald1rd1. Sonra olU yaprakla -
nn ~iiriidiigii su birik.intisine baktt. Bir 
otomobil, kaldmm1 s1y1raraktan geliyor
du. Jean Dupont ba§ml omuzlarmm a
rasma soktu, dirseklerini viicudiine ya· 
p!~hrarak s1kt1, ve araba ancak ik.i metre 
yakmmda olunca, kendini tekerleklerin 
altma att1. 

Gozlerini, kirli hir maviyle kan~xk si-

Bir gok giiriiltiisU, miithi~ bir c;arpl$ • 
rna, memnun ve miitebessim bir Yiktlma 
oldu. Jean Dupont•u otomohilin altmdan 
kald1rd!klan zaman olmU~tU. 

Ceviren: 
CAHID SITKI TARANCI 

Oyle amma, gorseniz <l k1ymetli al • 
biimiin i~inde neler yoktur, neler .. Gary 
Cooper hpk1 bir ~ocuk gibi oturmut ag1z 
armonigi c;ahyor, bunu birlikte ~evirdik
leri «Kibar kadm ve kovboY>> filminin 
bir sahnesinin iki par<;as1 arasmda dinle· 
nirken ~kmi~tir. Keza, Douglas Fair -
banks Junior agzm1 var kuvvetile a~m1~ 
esniyor, Errol Eloyn yere yalm~, ara -
basmm alnndaki bozuklugu tamirle ug
Ta$1YOr. Randolph Soott, Glenda Far· 
rell'in elini Operken ezilip biizlilmii§, 
miithiJ c;ttkmld1mhk tashyor.. Eger bu 
delikanhlar resimlerinin c;ekildiginden 
zerre kadar ~iiphelenmi§ olsalard1, hare· 
ketlerinde bu kadar acayiblik gosterirler 
miydi ~ Hemen kendilerini toplarlar, ta
bii, daha dogrusu gayritabii ~ekilde du-

B n rr 

- Halihazirda gec;irdigim serllest ve 
mlistakil hayatm ne kabahati var ki ev
leneyiml 

Dedi. Fakat manah manab giilii~iin
de bir nevi itiraf manas1 sakhyd1. 

* Virginia Bruee le Melvyn Duglas * Gene artist Ida Lupino, Colum· 
<<Nekadar olsa kadmdul» ismindeki fil- bia ~irketi tarafmdan an~aje edilmi§tir. 
min ba§rollerini deruhde etmi§lerdir. Bu Warren William'la birlikte «Miinzevi 
eser de kUltiir sahasmdaki kadm ve er- kurd» filmini viicude getirecektir. 
kek rekabetini gostermektedir. Margaret * Amerikada «Bradway Srenadlam> 
Lindsay da bu kordelada miihim bir isminde ~ark1h ve musikili bir film c;evri
§ahsiyeti temsil etmektedir. lecektir. Bu kordeHida ba~ rolleri Jeanet-* Fay Vray ile Ralph Bellamy, Co- te Mac Donald, Frank Morgan ve Vir· 
lumbia hesabJ.na «Casusun yiiziigii» is- ginia Grey oynayacaklardir. 
minde bir filim c;evirmektedirler. Bu * Holivud'da rejisor King Vidor·un 
kordelamn mevzuu uluslararas1 birtak1m me~hur bir rom.andan iktibasen viicude 
casuslarla Amerikan casuslan arasmda getinnekte CJo!dugu «Kale duvarlan» 
yeni ke~fedilen hir zehirli gazin formU· filminin mevzuu koy doktorlanndan bi
liinii bulma k ugrunda vuku bulan miica· rinin hayatmdan bahistir. Boyle bir dok
deleyi tasvir etmektedir. torun liiks hayata attlmak kin gosterdigi * fn~iliz aktorii Robert Donat gene cehd ve gayreti miiteaklb inkisan hayale 
ingiliz aktrislerinden Greer Garson'la ugnyarak tekrar eski me~guliyetine don· 
«Hay1rh ak§amlar !» isminde bir filim diigiinii gostermektedir. 
~evirm,.ktedir. * Bir iki hafta evvel rahatstzlana· * Barbara Stanwyck'le Joel Mac rak hastaneye naklolunan Elizabeth Pat
Crea'nin ~evirmekte oldugu «0kyanus· terson iyile§mi~ ve «Tom Sawyer polis 
lar ittihad1» korddasml me~hur rejisor hafiyesi» i~mindeki filmini c;evirmege de· 
Cecil. B. de Mille idare etmektedir. vern etme~e koyulm~tur. 

- ------

natlan. 
Koro konserleri 

22,35 Kolonya: Erkek korosu. 
Ani musiki konserleri 

17,45 Saarbriicloon: Iklndi koruerl. 
20,05 Berlin: R. Strauss'un eserle 
21.15 Leipzig: Reger'in eserlerl. 

NOBET~iECZANEL 
Bu gece ~?ehrlmlzln muhteut semtl 

dekl nobetl)i eczaneler flunla.rdJr: 
istanbul ciheti: 
Em1nontinde <Hiiseyln Hii.mtU, Kii 

paza.rda (Bensason), Alem®rda {Abd 
kadir), Kumkap1da {Haydar), Baklrk 
{Merkez), Fatlhte (Halil), Balatta <H 
medd.ln), Eyiibde {Hikmet Atlamaz) e 
neler1. 
Beyo~lu clhetl: 
Istiklii.l caddeslnde <Kanzuk), Ye 

hird.e {Baronakyan), Bo.stanba§mda. <i 
mad), Mahmudlyede {Ismet), ist!k!U 
deslnde {Taksim), Kurtulu.,ta (Nee 
Hallclo~lunda (Bar bud), Ka.srmpa§ada 
lll.t>. Be§lkta.t>ta. (Nail HaUd) oecz ele 

Kad1koy Muvakklthane caddeslnde 
adet), ~me caddesln-de (Osman), Sa 
yerde (Asaf), Biiyiikadada {§lna.si R 
Heybelide (Halk), Uskiidaroa {Merkez) 
zanelerl. 

EVLENME 
Nifanlan:ma - Emekli kurmay 

bayt Mustafa Asun Ozalan oglu ve 
kiye 1§ Bankast §eflerinden Ncdet 
alanla Haftz Pa§a torunu merhum 
neral Ali R1za klz1 Miibine Salma 
yllba§l gecesi Ankarada niiiianland1 
nm haber aldxk. Yeni ni§anb.lara 
detler dileriz. 

OLOM 
Oli.im - Merhum Kuru.kahveci M 

med Ef. refikalan Hayriye muztarib 
dugu hastahktan §ifayab olamty 
4/1/939 c;;ar§amba glinii vefat etmi§ 
Kendisi haytrsever, mii§fik ve mer 
metli idi. Cenazesi bugiin saat 11 
$i§lide Halaskar Gazi caddesindeki S 
mall aparhmamndan kaldmhp nam 
Eyiibsultan camiinde .kJ.hnarak a 
kabristanma defnedilmi§tir. 

Allah rahmet eylesin. 
*** 

Oliim - Zonguldak meb'usu Rec 
Ziihtu Soyakm anas1 Bayan Halide d"' r B etiktat SUA D p A R K sinemas1 ••liii!Q• kii c;ar§amba giinu vefat etmi§tir. C 
nazesi bugiin ogle va'kti Fatih cami:ill 
namazx .kJ.hnd1ktan sonra Edirneka 
daki l;)ehidlige kaldmlacaktll'. 

Mliht,.rem mu~rerilPrine 11 sonktmun ~~r~nmha glinilnden itiharen 

A $ KIN GOZ YA$LARI 
filmini gOstPrme~e ba~hvaca~1m hahPr vermekle kPsbi ~eref evler. 

j ean Gabin ve Mtchele Morgan'I 
Bu hafta S U M E R sinemastnda 

SON BUSE 
mil.kemmel ve emsalsiz a~k ve buse filminde mutlaka gOril.n1iz. -

*** 
Vefat - Trabzonlu Dilli oglu met 

hum Emrullah zevcesi ve Dilli o~ 
Mehmed Vehbi, Remzi valideleri Bay 
Zebra miiptela oldugu hastahktan §i! 
yah olam1yarak dun sabah rahmeti r 
mana kavu§mU§tur. 

Cenazesi bugiin Osmanbeyde TavU 
gufethi sokak 24 No. h Nur aparhman! 
dan saat 11 de kaldmlarak cenaze Jl 
maz1 ogleyin Beyaztd camii §erif:iJlO 
.kJ.lmd1ktan sonra Edirnekap1daki 8~ 
makberine defnolunacakt1r. 

,; . ' . . . . ... . '• ' ·:·· . ·. 
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MaCERALARI 
TURK~E NUSHAS I 

.Yar1n ak,am i P E K ' te ba~byor. 
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~EYRUT MEKTUBLARI; 

F rans1z miistemlekeciler i 
Suriyede ate~le oynuyor 

~-h-m_d_i_h_M_e-~-~c~~~~~H~b=·v=~~k~~~h=lv~a=~~'=-~-~=u~)~CERE~~DEN 
Eregliden komiir J •J Akd 

alma derdi (lgl ter e Ve en)z Bir bekar dostumu 
dinledim! 

Yazan: LUCIEN ROMIER 

Suriye • Fransa 
ve Suriyenin 

bir isyan 

tasdik edilmez muahedesi 
istiklali 
~1kmasJ 

ilan olunmazsa 
beklenebilir 

F r -:- Bey~ut, 1 ikincikanun -~listin tarzmda milli bir vahdet gosterme -
ansa lle Sunye miinasebatl sarpa sini imkans1z sayan Frans1zlar istikbale 

~rd!. Son giinlerde gelen haberlere gore rahat bakmaktad1rlar. Onlann dedikleri 
d r~n~a parlamentosunda Suriye muahe- dogrudur. Lakin, Arab ruhundaki gale
b~51~1 ~~s~ik etme~~k lehindeki cereyan yan o derece ilerlemi§tir ki eger Filistin 

Y.~u§tur. Her 1k1 mecliste de haric1ye hareketini Suriyede de taklid etmek isti -

50c e~cumenleri bu muahedenin tasdikmt iste· yen insanlar c;1karlarsa yard1m ve taraftar 
nuyor!ar. Hiikumet, bu vaziyeti goriince bulmakta mii§kiilat ~ekmiyeceklerdir. 
e."':ela, Yeni Komiser Puaux'nun hareke- Frans1zlann ate§le oynad1klan munak
tk101 tehir etmesine karar verdi· sonra da kaktlr. Bilhassa, Filistin vukuah sona er· 

Eregli limamnda vukua gelen biiyi.ik 
faciamn mes'ullerinin ba§mda gene ken- . Bugiinkii vaziyetin mutalanna gore, 
disini miidafaaya imkan olm1yan futma- ltalyamn, ne kadar ci.ir'etkar tasavvur e· 
y1 say1yoruz. Oyle ya: eger bu zalim fu- dilirse edilsm, Akdenizde, Afrikada ve 
tma olmasayd1, ~ilep filomuzun esasen .;;arkta, F rans1z ve lngiliz mii§terek kuv· 
miktan parmakla say1lacak kadar az o- vetlerile, mi.isellah bir muhasamaya gi
lan kadrosundan koca bir vapur bu ka- ri§megi dii§i.inmesi ImkanSIZdir. Mevzuu 
dar vatanda~tn masum cesedlerile hera • bahis kuvvetler hakkmda, onlann bulun· 
her denizin dibine inmiyecek, 0 kadar duklan mevkiler ve muvasala imkanla· 
vapur karaya vurup biitiin nakliyat i~le- n hakkmda ci.iz'i malumata sahib olmak, 
rimiz alti.ist olm1yacakh. Pek iyi aroma boyle abes oir faraziyenin tahakkuku ha· 
bOyle feci bir bilan~o ile kapanan Eregli Iinde, mi.icadcle ~ok §iddetli olsa bile, 1-
hadisesinin ba~ka mes'ulleri yok mudur~ talyanm iki bi.iyi.ik mi.isetmlekesi clan 
Bundan istifade edecegimiz bir ders Habe~istan ve Trablusun, ~abucak g1da· 
mevcud degil midir~ s1z ve miihimmats1z kalabilecegini gas· 

Deniliyor ki, gec;en ay kinde havala- termege kafidu. 

talya, Avrupa miivazenesi ve Akdeni:z: t: e ir bekar dostum gec;ende bana 
anla§masi esa~ma miistenid Piemonte ve 1:::) derd yand1: 
Lombardya an'anesine avdet etmi§ ol· - Bekarhgm, dedi, neden do
saydr bile, ingilterenin, italyanlara, Y a- lay1 far~ada «i§siz» demek olan «blkar» 
km .;;arkta karh bir muvakkat tesviye tar dan ~eldigini yeni yem anlamaga ba~la
ZJ teklif edecegi muhakkak degildi. Hal· d1m. l§i ba§mdan a~ml§ bir adam1m. Fa
buki, ftalya. birdenbire bir ba§ka siyaset 

1

, kat oyle giinlerim oluyor ki. i§sizlikten 
tutmu§lur. Bu. Akdenizde taarruzu, AI c;athyacak hale geliyorum. Elime ald1 -
manyaya ve Ispanyaya dayanma siya- g1m hic;bir i§, beni tam manasile me~gul 
seti idi. edemiyor. Daireden eve, evden daireye 

0 tarihten soma ltalya, Cebeliittank· gidip gelirken yalmz kendimi dinliyo • 
tan Hayfaya ve Adene kadar, I-lindis· rum. Bu deruni hasbihal, roli.inii ezber
tan yolunun biitiin bo~azlarmda ve M1· lem.ege c;ah~an bir sahne adammm can 
•ITda, Sudanda ve Kap'tan Kahireye ka- 51.ka~ ~zberciliginden farks1z oluyor be
dar olan yo! iizerinde tehd;.-l~ar bir va· mm I~m .. · 

e d' · ' n ISlne yeniden talimat vererek, Surr medigi ve oradaki miicahidlerin rok ha· 
Yey 'd' '" e g1 1p orada yeniden esash tetkikat kim bir mevkide bulunduklan suada is-
YaPmasml ve bu tetkikat neticesinde bit tiklalin tasdik edilmemesi, bir isyan hare· 
~~Por haz1rhyarak Parise donmesini iste- ketinin mutlaka patlamasma sebeb ola -
M ~~ halde, Puaux bu aym 25 inde cakhr. Bu hareketin muvaffak olup olmi· 
l arsi!yadan hareket ederek buraya ge • yacag1 da ~imdiden kestirilemez. Fransa 
tekek ve burada bir miiddet tetkikat yap· ile niifuz miicadelesi halinde bulunan 
1 tan sonra bir rapor hazuhyacak, bu ltalyanlar da buradaki bu hareketi te§~i 

raporu hamilen Parise gidecek, orada ra- ve te§vik etmekte olduklari gibi Fransa 
Pok okunacak, dii§iiniilecek, karar verile- aleyhine isyan edecek olanlara her suretle 
~~t ··· Bu esnada bahar gelecek, yonca yard~m etmege ham olduklanm soyle -

h
1 decek ve eger o zamana kadar ... mua- mekten rekinmiyorlar. 

rm bozuk gi~mesinden dolayJ Eregliden ltalyanm, §imdiye kadar mahdud go· 
ancak sekiz giin komiir verilebilmi~. aym run.en bir miistemleke davasm1 hal i~in, 
23 giiniinii vapurlar nobet bekliyerek ge· arazisi iizerinc ehemmiyetli miktarda Al
~irmi~lerdi. Sebeh~ Sebebi basit. Ciinkii, man kuvvetleri indirmegi dii§iinmesi de 
]imam o!m1yan komiir havzasmm tah • ayni derecede akla uzak gelir. Boyle va· 
mil ve tahliye vasltalan da iptidaidir. ziyette dii§iiniilebilecek olan yegane ~ey, 
Catalagzmda yapilmas1 mukarrer Jiman Almanlann, malzeme ve teknisyen gon· 
da • bu limamn burada kurulmasmm ne dermek suretile yard1mda bulunmalan· 
derece dogru olacag1 da ayn bir mesele- du. Lakin, boyle de olsa, Habe,istanla ve 
d1r - heniiz kurulmam1~tJr. Su hadiseden Trablusla, devamh bir rabrta, daha iyi 
de ibret a!Jp bu i~i belki biraz daha tacil §ekilde tem1n edilmi§ olmiyacakhr. Me· 
ederiz. F akat bur ada sorulacak bir sua! sele, ancak bir harbi umumi zuhura gel
daha var: Acaba bu kadar gem1, komiir mesi halinde degi§ebilir. 
verilem.edigi halde k1~ ortasmda Eregli lki 11k kahyor : Birisi ltalyanm, birle-

ziyet takmrr eoriirmii•tiir. Britanyanm Eglenebilmek kabiliyetini tamamile 
emniyeti bak1mmdan, Frans1z mevzilen kaybettim. Nereye gideyim ve geceleri
birer tehlike olmaktan c1kmakla kalma· mi kimlerle birlikte ge~ireyim ~ «Bekar
mi•. birkac;1 kat'i mahiyette olmak iize· hk sultanhktm> diyenler sultanlann bu
re, bill;ok noktalarda, o emniyet i~in, za· giinkii halini, ta o zamandan ke~fetmi~ 
ruri, hirer istinad~~:l, r~line gelmi§lerdi. olacaklar, yalan degil. Bekarhk, ger -

* * * c;ekten sultanhkm1~. 
En basit bir harita bile gosterir ki, ln Nitekim ben de, serseri, garib, bir sul-

giltere ve F ransa, Cebeliittanktan T unu· tan boz.masiyim. 
sa ve Sicilya bogazma kadar, muvasal Seneler ge~tik-;e, rahathgm kiymetini 
emniyeti bakimmdan miitesaniddirlera daha iyi anhyorum. Ancak tatil giinle
Mrsmn ve Sudamn miidafaast, T unusu rim de ihtiyac hissettigim uyku, ~imdi i~i
miidafaasi!e alakadardir; .$arktaki F rann min ba~rnda gelip beni buluyor. Evde 
51z kuvvetleri, Yakm $arktaki lngili emektar bir kadrntm var. 0 bile durup e e "! '" m k b 0 lllemi§ bulunursa ona yooca ye • Bu vaziyet i~inde F ransa hiikumeti 

eB elki nasib olacak. muahedeyi tasdik etmemek karanm ver • 
u haberler Beyrut ve $ama geldigi mek yerine, eger tasdik etmemekte bir 

~amandanberi Arab muhitini umumi bu menfaat goriirse, sadece i§i muallakta b1· 
l e~ssiir Ve heyecan kaplad1. Vatani Kiit- rakmak ve gerek Sam hiikumeti, gerek 
h~~~ derin bir meyusiyet i~ine dii~tu ve biitiin bu muhit Arablarile oynamakta 

umet de <;ok samld1. Parlamentoda devam eyliyecektir. 
U:z:unu:z:adrya miizakereler oldu ve hiiku- Nekadar~ Ne zamana kadar oymya -
met fJrkasma mensub meb'uslar, her ne bilir~ Belli degil. Suriye ~ok ate~li bir 
P?hasma olursa olsun Suriyenin istiklali· haldedir; belki de i§ler, kimse istemedigi 
n~ ilan etmesi Ibm geldigini soylemekte hal de, kendi kendine pathyan bir isyana 
a eta ittifak ettiler. Bu fikir, bugiin dog- kadar kolayca gidebilir. 
~U§ bir §ey de degildir. Bizzat Ba§vekil C. T. 
. emil Bey, Fransaya gitmezden evvel Suriyedeki vaziyet 
lr;.d ettigi nutuklarda bu noktaya temas Paris, 4 (a.a.) - «Stefani» - Jour· 
~ IYor ve «Suriye parlamentosu tarafm - nal gazetesi, Suriyedeki vaziyet hakkrn· 

an tasdik edilmi§ olan muahedeyi Fran • da bedbin bir yaz1 ne§rederek ezciimle 
812!lar tasdik etseler de etmeseler de Sun· diyor ki: 
~eninw kendi kendisine miistakil nazarile «Fransa ile Suriye arasmdaki z1ddiyet 

akbgmJ» soyliiyordu. Bu defa parla - ~ok ciddi bir vaziyet almak tehlikesini 
' ~~ntoda irad edilen nutuklar, bu siyasetm gostermektedir. Filihakika Fransantn, ni

d u~l: tarafmdan ifadesinden ba,ka bir§ey hayet bulacagmr vadettikten sonra, vesa· 
lildir. yetini bundan bOyle kuvvetle muhafaza 

. akat, Suriyecle hiikumet bu hareketi etmes.i degil, fakat isyan bayragml ~e· 
Sl~ast ?i.r niimayi~ olarak yapJyor. Bu ken Suriye nasyonalizmine kar§J bu ve· 
ntunayi§m gayesi Paris Uzerinde tesir icr a sayeti yeniden tesis etmesi mevzuu bahis· 
etrnektir. Gun gelip de istiklal muahedes1 tir.» 
tasdik edilmiyecek olursa hiikumet kendi- p 
sile Frap.sa arasmda bir gorii§ z1ddiyeti uaux $ama gitti 
b 1 d 1 d Paris, 4 (Hususi)) - Suriyede va-
b~ un ugunu i an e er 'Ve kendi kendisine b' d bi 

1 k 1 d · ziyetin 1r en 're vehamet kesbetmesi ii· 
r ta 1m §ey eri e8J~tirmege te§ebbus e 1 zerine, vapurla mahalli memuriyetine gi· 

( erse hk §uphesiz F ransJz askerlerinl decel~ olan Suriye fevhlade komiseri 
t ar§lsJnda bulacak ve o zaman k1yamet p '1 c: 
~opacaktJr, uaux tayyare 1 e ._.,ama gitmege karar 

••• vermi,tir. 

Fransa miistemlekecilerinin ate§le oy- Istanbul Aguceza mahkeme· 
na<Lklarmda ~iiphe olmadJglnl zannedi- sinin dun verdigi kararlar 
Yotum. Biitiin bu muhitin Arabian ara • istanbul A~Lrceza mahkemesinde diin 
s~nda hakim olan fikre g(ire Frans& Su • ak§am baz1 davalarm kararlan bildi -
kYenin istiklalini tammad1g1 takdirde t1p· rilml~tir. 
~ Filistinde oldugu gibi Suriyede de Resmi evrak iizerinde hakikate mu -
tnrknsaya kar11 bir isyan hareketi kald1r ~ halif muamele iddiasile Ruhl, vazifeyi 
f ak zarureti olacaktrr. Bu bir isyandtr; ihmal iddiasile Saffet, Osman $efik, ts. 
a at, evvelce toplu bir halde yap!lan is- mail, Hakkt, Mustafa, !brahim Hakk1, 

t
Yakndan ag1zlan yanmi§ olan Suriyelilerin Faik aleyhlerindeki davada, Faik ol -
e r b diigiinden davas1 ortadan kaldmlmi§, 

F' k ar u tarzda isyana. cesaretleri yoktur. Ruhi ve diger maznunlar beraet etmi§· 
a at, Filistin hareketinin muvaffak olu- lerdir. 

Iimamnda neye bekliyormu~~ §ik !ngiliz ve Frans1z kuvvetlerile degil, 
!§te mesele buradad1r. Vaziyeti biraz yalmz Fransa ile, Akdenizde veya Af· 

izah edelim: Havzada komlir icin sipa- rikada bir muhasamaya giri~mek arzu
ri§ sahibleri degil gemiler nobet ahr. Bu sunu beslemesi keyfiyeti ki, bu, beynel· 
nobetin ahnmas1 i~in de geminin orada mile! realite sahasmda ~azla ileri gotii· 
ispatJ viicud etmesi )azJmdir. Ve i~te k1• riilmesi mii§kiil bir faraziyedir. lkioci 11k, 
§In ekseriya havalar fena gittiginden ha- gene !talyamn, hem miifrid, hem tehli· 
mule verilemez, vapurlar her tara£1 ac;1k keli hadiseler ikama yeltenmesidir. Bu 
olan limanda biriktikc;e birikir ve nihayet hadiseler, dogrudan dogruya taarruza ug
sert bir karayel bu toplu gemileri gafil ram1yacak olan lngiltereyi fazla endiw 
avhyarak en miisaidlerini denizin dibine ye dii,iirerek. miicadeleye bizzat siiriik· 
indirir. Bu her zaman, hemen her sene lenmektense, Fransaya pahahya mal ola· 
boyle olmu~tur. Eregli limamm doldu- cak bir hakemlige sevketmege matuf o
ran gemilerin enkaz1 bunun canh ,ahid- lacaktJr. Bu taktirde, 1ngilterenin, Ak
leridir. denizdelci kendi emniyeti §eraitini umumi 

Karadenizi Tiirk deniz ticaret filosu- ~ekilde hesab etmesi mevzuu bahsolacak· 
na maktel, Tiirk denizcisine vakitsiz me- tlr. 
zar yapan bu sakim usulii degi~tirmek *** 
i~in daha neyi bekliyoruz ~ Nidn sipari· lngiltere, Akdenizde bahri ortak ola· 
~i veren degil de gemi nobete giriyor. rak, ltalyay1 Fransaya uzun miiddet ter
Neden komur mas1 gelinciye kadar va- cih etmi§tir. 
purlar Bogazm durgun sularmda dura- Fransa, Atla.ntik uzerine egilmi§. 
cagma Karadenizin hain sulannda ve Fasta yerle§mi§, Garbi Akdenizde kuv
Eregli gibi tabiatin halkettigi gibi hlra· l·vetle silahlanmt§, ;>arkta !ngiliz presti· 
ktlm1~ bir limanda durmaga mecbur edi- jinin faal rakibi olmak itibarile lngilte· 
liyor} reye, Hindistan yolu iizerinde ba,hca 

Bu ~kilden gordiigiimiiz zararlar na- muhtemel tehlike gibi goriiniiyordu. 
h'd' H 1 b ftalya, bilakis, Orta AvrupaYJ tuta-miitena 1 Jr. er y1 ir siirii denizcimizi 

sulara gomiiyor, bin;ok aile ocagml son· cak olduk<;a kuvvetli bir bahriyeye sahib 
diiriiyor, deniz ticaret filomuza bir yeni· olmakla beraher .$arki ve Garbi Akde· 
sini ilave edemeden birka~Im buakJYor, nizde mevcud bulunmadigJ grbi, Britan· 
Eregli limanmda haftalarca bo~ yere ya !mparatorlugunun hayati yollanndan 
bekleyip nafile komiir yakan, masraf hi~birisi iizerinde emel beslemez goriin· 

diigunden, ideal bir ortak ola'bilirdi. 
eden vapurlar yiiziinden navlunlar ve Bu vaziyet, ltalyanm Trablusu alma
binnetice komiiriin maliyeti yiikseliyor. 

SJ ve on iki aday1 isgal etmesi iizerine ya-
Hiikumetin bu vaziyete miidahale Va§ yava~ degi§ti. lngiltere, harbden son· 

edecegi zaman gelip ge~mi~tir. ra, ~arki Akdenizde ltalyanlan tutacag1 
F. G. yerde Yunanhlan tuttu. Fakat, !ngiliz • 

!!!!!!!'~~!!!!!!!!'~!!!!!!'~~~!!!!!!'~==~ ler, degi~kligi, birdenbire, 1935 ten iti-

Gayrete bakiDIZ! f:d:J:/e Habe§istan harbi srrasmda an· 

Hatta, Habe~ meselesinden sonra, 1· 
Defineyi bulmak i~in icab 

ederse dag1 ortadan 
kaldJracaklarm•• ! 

~ 

Kad1n1n 
basmak 

etegine 

su~ mu? 

z durup aCimyor halime: 
kuvvetlerini ilmam ve takviye eder. 

Y almz, Hind denizinin Afrika kapi - Ne oldu size boyle, diyor, eski • 

M d -- den ~u merdivenleri iki~er iki§Cr ku• gibi s1 ve a agaskar, Y akrn $ark ve Pasi y 

fik hatlanmn iskelesi olan Cilenti kah c;IkardmJz. Simdi her basamakta dinlen· 
meden ad1m atamaz oldunuz. Y oksa 

yor. hasta miSimz? .. 
ingilizler zannedebilirler mi ki, A de Ona hastay~m, demiyorum. F akat 

nin kar~ISlnda, F rans1zlann yerine lngi- bekarhgm gitgide, hele ya~. k1rk besi bu
lizlerin gelmesi bir mahzur tevlid etmi- Junca bir hastahk mikrobu gibi biinyede 
yecektir~ Boyle bir zan hayret uyandmr. yerle~tigini, kendi kendime itiraf ediyo
Her halde, Fransa, uzak miistemleke rum. «Bekann parasmJ it, yakasmi bit 
lerinin hepsinin miidafaasile alakadar o yer» mi~] Benim ne param1 it yiyor, ne 
Ian bu iissii kaybedemez. de yakamJ bit... Ke§ke oyle olsaydJ, 

* >!<¥ bari giindiizleri itlerle, geceleri de bit-
<;emberlayn ailesinin italyaya kar§J lerle ugra§rr, ve boylelikle, bugiinkii gibi 

eski bir dostlugu vard1r. Lokarno pakh· yapayalmz kalmazd1m. Ben, ac;Ikcasi 
nm azimkar ve muhterem banisi Osten yalmzl1ktan §ikayetc;iyim. Y aln11.hk ... 
Cemberlayi\ !talyadan hassaten ho§la - Bir evli, yalmzhgm bekarca manas1m 
mrd1. Orada Mussolini ile bulu§ur ve o· miimkiin degil anhyamaz.» 
nunla rahat rahat konu§urdu. 0 zaman Bu samiml sozleri, icine fazla bir~ey 
katiblerinden olan Eden' e bun dan ba1l' katmadan size naklettim. Her bekar, 
setmi§tir. Bununla beraber, ayni Osten ayni kanaati giitmiyebilir. Fa kat, ak1bet 
<;emberlayn'm Du<;e tarafmdan tehdid onlar da bir giin gelip - bu, ya~a. ba~a. 
edilen' 1 Il@il tt-reyi yalmz buakmak hata- i§C gore degi~ir - yalmzhktal! ~ikayete 
s1m irtikab etmemesi i~in 1935 te, Fran· ba§hyacaklardir. 
saya hitaben vaki olan istimdadm1 hatw Ozerinde dinlenecek bir omuz bula-
hyoruz. madrgl zamanlar; ba~ insamn en ag1r yii-

Onun karde§i olan Nevil <;ember, • kii oluyor. 
layn'm, Romada bulacag1 zevkl, en ufak Bekar arkada~J dinledikten sonra, evli 
saygisJzhkla veya itimads1zhkla bozmak bir adam olduguma, hayatlmda belki ilk 
c;ok miinasebetsiz olur. 0, maziyi unut- defa ~iikrettiml 
mamJ§tlr, bali iyi bilir. 0 bilir ki, ltal· 
yan propagandasmrn incel1kten mahrum 
olmasma mukabil, !talyan diplomasisi 
eskrimde iistadd1r. Biz eminiz ki, Nevil 
<;:emberlayn'm korkacag1 h~bir §ey yok· 
tur ve hizim de hir §eyden korkumuz 
yoktur. Belki de, §imdiye kadar c;ok za· 
man kaybedilmi§ olmasmm, miitemadi
yen vakit kaybetmegi icab ettirmiyecegi
ne, Romahlan, operatik zekasile iknaa 
muvaffak olur. 

LUCIEN ROMIER 

K1rdaki 
kola yea 

hayvanlar1 

say1yorlar 

S. G. 
izm!rde, Fatma Beyhan Kutucuya: 
- cAltl !10CUk dojturmak b!r kahraman

llktll'• f1krasm1 okuyup be~enm!§S!nJz. Bu 
ves!Ie !le hakktmda !lt!fatlarda bulunu -
yorsunuz. Te::;ekkiir eder!m. Alt1 l1QCUk a
nasi oldui!'unuzu yazarken. mektubunuzun 
b!r yer!nde c~uk yapmaktan kal1tnan 
aile kadmlarl ha.kJnnda kanunt ceza ve 
mUeyy!de<ler konulma.smb !st!yorsunuz 
K!mb!l!r, boyle tedbirler almajta da belki 
s1ra gelocekt!r. Hiirmetler. 

S. G. 

Ac1 bir kaYJb 

§~~dan alchklan derse bakarak o tarzda Kiztltoprakta Ruhinin tekaiid maa§l· 
~12! i bir komite ile FransJZlara kar'1 tethi§ nt almak i~in ilmiihaber istedigi strada, 
k~teketine g~mek istemeleri ~ok miim - do~ru olm1yan beyanatta bulundugu ve 
Undur, bir mahalle ihtiyar heyetinin de bu hu-

Belgraddan yaz1lanlara gore, Yu • 
goslavya • Yunanistan hududu yakmm
daki Rotine isimli Yugoslav koyii ahali
si, define bulmak hulyasma kap1lmi~lar 
ve oradaki bir dag1 kazmaga koyulmu~ 
lard1r. Kendilerine bu hareketlerinin ma
nasJz oldugunu soyliyen memurlann de
diklerine hie; kulak asmadan, koyliiler, 
dagJ kazmaga devam halindedirler. Sii
riilerini mf bu sebeble yiiziistii buak • 
maktan c;ekinmemi§lerdir. Defineyi bu • 
lunc1ya kadar ugra~mak, icab ederse da
gl biisbiitiin ortadan kald1rmak niyetin
deymi~lerl 

Bordoda iki sahne artisti Bu i' i~in tayyarelerden 

Gelenbevi orta -
mektebi riyaziye 
muallimi Abdur -
rahman Ergezen pa 
zartesi giinii vefat 
etml§, diin dostlan 
ve Gelenbevi orta
mektebinin keder • 
dide talebe ve mu -
allimelrinin elleri 
tistiinde Topkapida
ki aile mezarhgma 
defnedilmi§tir. 

Y"kBe~rut ve .$am Arab muhitlerinde bii- susta usulii dairesinde tahkikat yapma
b~ .?1r heyeean hiikiim siiriiyor. 0 kadar d1g1 iddia olunuyordu. Mahkeme, Ru -
• UYuk bir heyecan ki bunun i<;inden he hinin giimriikten maa::) almaytp iicret 
,ey c; k bT F 1 h r almasma gore do~ru soyledigi ve muh
der 11 ka I Ir, i istin areketinden alman tarlann ilmiihaber i~in yapbklan tah-
r 5 e 1zr~an Arab ruhu, Suriye ve Bey· kikatm da kB.fi derecede oldu~ netice
d~tta. F rans1z parasile ne derece ifsad e • sine varml§ ve uzun zamandanberi de
Y ~l§ olursa olsun gene pek miihim gale vam eden muhakeme, bu suretle bit -
rn ~n .ara miisaid bir dereceye kadar geril - mi§tir. 
b/§hr. Bunun i~in, b.ugiinlerde her Arab Bir fabrikadan 135 lira ktymetinde 
/d~ey soyliiyor ve her soz bir temayiil iplik ~almak, bunu araba ile gotiirerek 

a : ediyor. saklamak mevzulu bir davamn, ilk ka· 
le ~It rivayete gore, bizzat Vatani Kiit· ran Temyizden bozulmllii olarak devam 

81 hi · h h k k eden muhakemesinde de, dava edilen -
F'i!.' . nt acette are ete gec;me iizere Ierden Fahreddin af kanunundan isti • 
sj tJstk~deki gibi gizli bir miidafaa komite- fade etmi§, Aliye 6 ay hapis cezas1 ve
bu e§ .. II etmi§tir. Diger bir rivayete gore rilmi§, suc;u i~lerken heniiz 21 ya§mi 
tna lll~dafaa komitesini doktor Abdurrah- teltmillemediginden, miiddet 5 aya in
to!~ .. ehbender te§kil etmi§ ve Ba§ Mufti dirilmi§tir. Kendisini bu miiddeti mev
ed unu de bizzat muhalifler reisi deruhde kufen tamamlamt~ bulunmaktad1r. 

Sue~ekrni§. O<;iincii bir rivayete gore de • '•'-
fly Casus zannedilmitler 

ler'] e nasyonalistleri Filistin nasyonalist· 

had
1 e elele veren Suriye ile Filistinin itti _ Diin bir ak§am gazetesi, (casus olduk-

In ·1~ Ian samlan 4 Bulgar §ehrimize getiril-
tiy I I an edecekler ve ayni te§kilatr Su- di) ba§hgl altmda bir havadis neliiret -

}le te§mil eyliyeceklermi§. mi~, lakin bu heyecanh haberin ne de-
bkat, Suriyenin cografi vaziyeti Filis- receye kBdar dogru oldugunu tashihe 

enzemez. Burada Filistindeki gibi imkan bulamadtgmt aynca kaydet -
Yerler yoktur. Melee olarak en c;ok mi§ti. 

Yanyacak saha c;oldiir; halbuki <;olde Diin, bu hususta kendisile konu§an 
olan a§iretler arasmda ihtilaflar bir muharrimfze !stanbul Polis miidiirii 

ra w gibi bunlardan bir <;ogu da Sadreddin Aka demi§tir ki: 
n1s~zlat tarafmdan satm almmi§ insan· c- Bunlar, Ktrklarelinde muhakeme-
e lnd d' A . . leri cereyan ederken Cumhuriyet Miid-

b~ It. ym zamanda Sunyede deiumumiligince goriilen liizum iize • 
Ir rejyonalizm hareketi vardu. rine muhakemelerine· !zmirde devam 

Diirziler, Lazkiye Alevi - edilecek olan 6 Bulgard1r. Su~Ianm11 
ayn ayn cereyan ic;indedirler. nev'i muhakeme sonunda anla§Ilacak -
§attlar i<;inde Suriyenin Fi - hr.~ 

Onlan bu hararetli define arayicJhga 
tahrik eden, koyiin falclSJ olan c;ok ya~h 
bir kadmm, bir riiya gormesidir. Bu ka
dm, riiyasmda fakir c;obanlar olan biitiin 
o kay ahalisinin birdenbire zengin oldu
gunu gormii§tiir. Bu riiyaya son derece
de ehemmiyet veren key ahalisi, kadmm 
etrafm1 alm1~. riiya gormege devam et
mesi, servetin kendilerine nereclen ne su
retle gelecegini de ogrenmesi hususunda 
1srar etmi§lerdir. 

Bunun iizerine kadm, gordiigii ikinci 
bir riiyay1 da, ilk riiyasmm devaiDI ol· 
mak iizere anlatmJ~tJr. Koy yakmmdaki 
dagda, oralarda Tiirklerin hiikiim siir -
diikleri tarihlerden kalma bir hazinenin 
sakh bulundugu tarzmda ..... 

Ve bu izah, yeter $3Yllmi~. kazmayi 
kapan daga ~Jkmi§hr. Simdi ya koylti a· 
raya araya bir§CY bulamaYJnca yorula
rak kazmay1 elden atacak, yahud ya~h 
falc1 kadmm gorccegi yeni bir riiya, rn~
hule dogru giden ara§hrmayl, yar1da bl
r<>ktlrarak, samhyor. 

aras1nda biiyiik bir istifade ediliyor 
kavga oldu 

F ransanrn Bordo §Chrinde, kadm, er· 
kek iki sahne artisti arasmda hararetli 
bir dava goriilmii~tiir. Davaya mevzu 
olan hadise, «F ransa Giilii» isimli ope • 
retin temsilini miiteak1b olmu~tur; siibret 
Siiza.n Laplas'la bariton M. Vidal, sac;· 
sa~a ba,ba~a geliyorlar. Kadm artist, er
kek artistin operetin son perdesi kapa -
mrken, kasden kendi uzun etegine bas· 
t1g1 iddiasile k1yameti kopanyor. Aym -
yorlar, fakat miithi$ k1zan Siizan, erkek 
artist aleyhinde ilanlar bastlrarak, onu 
te§hir yo!Ju, bunlan biitiin §ehirde da • 
g1ttmyor. Bariton hem sahnede tokat • 
landigi, hem de bu suretle hakarete ug
radrgJ kaydi!e dava ac;Iyor. Ona muka
bil de siibret, davacJ ... 

i~in as1l enteresan taraf1, mahkeme sa· 
lonunda gec;iyor. Miiddeiumumi, bu ka
dar giiliinc bir hadisenin mahkemeye in
tikal ettigini ilk defa gordiigiinii, bi!has
sa taraflarm ve vekillerinin birbirinden 
baskm ~Jkan sozlerine istinadla, resmen 
wyliiyor. Reis, adeta bir reiisor i~ini go· 
rerek, vaziyeti idare ic;in ugra§JP duru • 
yor. Gazeteciler, c;alakalem davay1 ya· 
Zlyorlar ve ahali giilmekten kmhyor. 

Mahkeme, iki tarafm da az miktarda 
para cezasr vermesi, ileride ban~nlarsa 
bu para cezalannm ahnmamas1 karari -
le, davaYJ az~ok tathya baglamaYJ ter· 
cih etmi~ de, baritonun avukatJ, «miiek· 

Kovboy, yalmz ata binmekte meharet 
gostermekle kahrsa, modern degildir, mo· 
dern kovboyun tayyareye de ayni derece
de meharet gostererek binebilmesi, ~arttJr. 

~imdiye kadar bu adamlar, siiriilerde
ki hayvanlarJ saymak i~in dagdan daga, 
k1rdan bra at ko§turuyorlardl. Fa kat, za· 
mania siiri.ilerin arttlk~a artmasJ ve mer' a 
larmm da geni~ledikc;e geni§lemesi ve di
ger taraftan sayim i§inin eskisine nisbetle 

daha siiratle yap1lmasma ihtiyac gori.il
mesi, bu i§te layyareden istifade edilme· 
sini hatJra getirmi§tir . .;;imdi, modern sa -
y1lan kovboy, tayyareyle siiriilerin otla
digJ yerlere al~almakta ve bunlarm hava
dan fotograflanm aim ktadu. Bu re -
simler, muhtelif cihetlerden ve hyvanlan 
teker teker gosterecek §ekilde c;ekilmek -
tdir. 

Sonradan resimler gozden ge~irilerek, 
hayvanlar, resim iizerinden say1lmakta -
d1r. Eskiden haftalarca siiren say1m i§inin, 
bu suretle birka~ saat i~erisinde halledile
bildigi soylenilmektedir. Ancak, yeni u • 
sui, eskisine nisbetle ~ok daha pahahya 
mal oluyonnu§ ... 
1 111'1 1 Ill I Ill I I I I I II I I 1 I I I I I I II I I IIIII I I I I I' I I ...... 1 Ill IIIII II 

kilime ancak kadm k1smmm etegine bas· 
mamak i~n daha dikkatli davranmas1 
nasihati verilebilir !» diye balbrmJ~tu. 
Buna kar~1 da siibretin vekili, «bir ka· 
dmm etegine basmak, affedilemez bir 
kabahattir!» diye hayhrmi~tlr. 

Merhum 1297 de dogmu§, Dariilfii • 
nun riyaziye ~ubesinden mezun olduk -
tan sonra tam 31 ytl hizmet etmek su
retile irfan hayabm1zda c;ok k1ymetli 
uzuvlar yeti§tirmi§tir. Abdurrahman 
Ergezen, hastahgmm son giiniine kadar 
mektebdeki ki.irsi.isiiniin ba§mdan ay -
n~mami§hr. Kederdide ailesine ve Ge
lenbevi ortamektebine taziyetler di -
leriz. ····-Rir amele duvardan diistii 

Kadikoylinde Bahariye caddesinde 
59 numarah binamn enkazmda ~ah§an 
45 ya~mda !brahim, diin sabah ~ah§Ir
ken muvazenesini kaybederek ur; met
re yiikseklikten dii$mil§, ifade veremi _ 
vecek bir halde Haydarpa~a Niimune 
hastanesine kaldlnlmt§br. 

Bir htraiz vakaland1 
Emniyet ikinci §Ube ikinci k1s1m me

murlan, diin, Mihran admda az1h bir 
gece hirSIZinl yakalami§lardir. Mihran, 
nam1 di~er Siileyman, bundan bir miid
det evvel Galata nhtlmmda bakkal 
And1ryamn di.ikkamna, gece dam1 del
mek suretile i~eriye girmi§, 30 lira ~al
mi§hr. Gene ayni §ahJS, Be§ikta§ta Has
fmn caddesinde bakkal Yaninin diikka
mna, gece dam1 delmek suretile girmi§, 
10 lira r;ahp kar;mi§hr. Mihran ve su~ 
orta~ Muzaffer, diin, Tophanede bir 
kahvede otururlarken yakalanmi§lar -
d1r. 



6 
CUMHURiYET 

D UYDUNUZMU? 
icadlar 

Yirminci as 1 r, 
muhakkak ki be§e· 
riyete c;ok faydah 
yeniliklerin en meb
zul olarak ortaya 
atildigl amd1r. Si
nema, radyo, mo -
tor ilah, gibi saymakla tiikenll\iye 
cek biiyiik ve hemen akla gelip say1lami· 
yacak kadar kiic;iik birc;ok ihtiralar, hep 
bu asra sJgmi§tJr. Fa kat bunlarm yamsua 
oyle ihtiralar vard!r ki, sahiblerinin ne 
diye zihin yorduklanna §a§mamak kabil 
olmaz. 

Mesela, F ransada tescil ettirilmi§, ne 
diinyaya ne ahirete yarar neviden icad
lar icinde §U ikisine u.e dersiniz ~ 

I - «Hernevi yiyecek ve ic;ecege, 
daha lezzetli bir hale getirmek ic;in, ka· 
dm sa<;! kokusu siirmege mahsus usul.» 

2 - «Su ge<;mez maddeden mamul 
olup, bu meziyetlerinin ispab ic;in su ile 
doldurulabilir kol althklan.» 

H arb salgtnt 
Umumi Harbden 

sonra, harbi tel'in 
eden Brian - Kellog 
misakma ragmen 
patlak veren muha· 
rebelerde iki milyon 
~ yiiz bin insamn 
oldiigiinii istatistik
ler gosteriyor. Bu 
muharebelerin se .. 

heb oldugu maddl zarar da 350 milyar 
frank1 bulmu~ 

Bu rakamlari ~yle tak:stm ediyorlar. 
Sako harbin<le yiiz bin, Habe~ harbinde 
elli bin, ispanya harbinde bir milyon kii
sur, Cin • J apon harbin de bir buc;uk mil· 
yon insan olmii§. 

Bliyiik Harbde zemhere~ gev§iyen 
diinya bakalun ne zaman •hlZim alacakf 

Nasihatler 

Bir yerde, evli erkeklerle evli kadm
lara mahsus nasihatler okudum. 0 ka
dar c;o'k ki, hepsini buraya s1gduam1ya· 
ca{bm. Y almz, her ikisinden, en §ayam 
dikkat iki~er tanesini nakledeyim. 

Kadmlara mahsus olan nasihatler ara• 
smda ~u ikisini siz de begeneceksiniz: 

«Kocamz yemekteyken para laf1 et -
meyiniz.» 

«Kocamz bir~y anlahrken dalgin 
durmaymJZ.» 

Erkek okuyuculanm, size de IU iki 
nasihati s~tim: 

<Oabahleyin, <;alar $aatin ~mgiragini 
susturmak vazifesini kanmza buakma • 
flO.» 

«Hafif hastahklarda fazla §llllankhk 
etmeyin.>> 

Dit ~ abibleri cemiyeti 
kongreal 

Tiirk Dl~ Tabibleri cemlyetl gene! 
sekreterliginden: 

Senelik kongremiz 10 lklncika.nun 
939 sah giinii saat 17,30 da yap!lacagm
dan aza arkada§lanrmzm o saatte Ca • 
galoglunda Etibba Odasmds.ki cemiyet 
merkzeini te~ifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - idare !heyeti raporu. 
2- Vezne ve muraktb raporlan. 
3 - !dare heyeti se~imL 
4 - Teklifler. 

On yedinci as1r ortalar1na kadar Avrupay1 titreten 
~ocuk hirsizlari, 'imdikilerden ~ok daha haindiler 

T ayyareci Lindberg'in c;ocugunu ka ·J 
c;mp oldiiren Amerikah haydudlardan 
sonra, Amerika, sayisiz §(:ihretlerinin ve 
ihhsaslanmn yamna, bir de c;ocuk hirsiz
hgmi ilave etmi§ oldu. Her§eyin azamet· 
lisi, acibi, i§itilmemi§ ve goriilmemi§i ya
pilan Y enidiinyada, c;ocuk hus1zhg1 da 
biiyiik mikyasta yap1hyor; c;alman c;ocuk
lar, biiyiik hirer servet ifade eden fidyei 
necat mukahilinde iade ediliyor. 

Hirsizhklann en c;irkini olan r;ocuk 
hirSizhgma kar§I, yalmz Amerika degil, 
biitiin diinya isyan etmi§tir. F akat, dogru
sunu soylemek laz1m gelirse, bugiinkli A
merika gangsterlerinin c;ocuk hirs!zltg!, 
Onyedinci am ortalarma kadar Avrupa· 
y1 tir tir titreten profesyonel hirs1zlann 
habaseti yamnda zemzemle y1kanm1§ gibi 
temiz kahr. Amerikah gangster'in, ~alcb
~ ~ocugu, ekseriya, hatta umumiyetle, 
biiyii~e bir para mukabilinde anasma ba· 
basma iade ettigini nazan dikkate almca, 
ve bunu, o dedigimiz devirdeki r;ocuk hir· 
SIZlarmm faaliyetile mukayese edinoe, bu 
neticeye varmamaga imkan yoktur. 

Onyedinci asnn ortalarma kadar diye 
tarif ettigimiz o devirde, Avrupa §Chirle
ri, zaman zaman, seyyar cambazhanele -
rin, aerseri r;ingene kafilelerinin akmma 
ugrard1. Bunlar, biiyiik §ehirlerin civanna 
gelip konaklarlar, bir miiddet kahrlar, o
yunlar verip ahaliyi eglendirdikten sonra, 
bir geceyans1 p1hy1 p1rtlyi toplaytp gider· 
lerdi. <;ingenelerin gidi§ini, ertesi sabah, 
mutlaka §ehirde biiyiik bir tela§ takib e -
derdi. Zira, c;ingeneler giderken, oranm 
senyorunun, yahud e§raftan birinin kii -
r;iik c;ocugu da ortadan kaybolmu§ bulu
nurdu. 

T elefon, telgraf, otomobil, tayyare gi
bi medeniyet nimetlerinden mahrum olan 
o asrm insanlan ic;in, ~ocuklannm c;alm -
mas1, iki kath bir felaketti. Saatlerce evvel 
yola ~Iknu§, ne tarafa gittigi malum olmi
yan c;ergi halkm1, daglara dokiiliip koy 
koy, kasaba kasaba. aramak, izlerini ke§· 
fetmege c;ah§mak kolay bir i§ olmadJgl 
ic;in, c;alman c;ocugu ele ge~irmek hernen 
daima imkans1z kahrd1. <;ingeneleri ya -
kalamak kabil olsa dahi, hilekarhklarile 
ba§a ~1kmak kolay olmad181 ic;in, biitiin 
gayretler bo§a gider, takibe <;1kanlar, eli 
bo§ donerdi. 

Birka~ sene sonra, gene ayni §Chre ug• 
nyan bir ~ingene kafilesinin ~ocuklan a· 
rasmda, onlarla beraber sokak sokak ge
zip sepet satan ayni ya§ta, ayni kiyafet
te, fakat ren~e ve simaca onlardan ba§· 
ka ki.ic;i.ik k1z ve erkek c;ocuklara tesadiif 
edilirdi. lsticvab edile<:ek olsalar, ~ingene 
~ocugu olduklanni soyliyecek kadar r;in· 
genele§tirilmi§, hatta baz1 usullerle, c;o • 
cukluklannm ilk senelerini hatlrlamiyacak 
~ekilde haf1zalan zaytf!atilmi§ olan bu bi
~areler, ~ergi ahalisinin, ugrad1klan §ehir
lerden ~aldiklan e§raf ve zengin c;ocukla
nydi. 

<;ingenelerin, dilendirmek, yahud se • 
pet sattmnak ~in c;ahp kendi usullerile 
terbiye ettikleri bu c;ocuklar, bilhassa ln
gilterede ve lsko~yada dola§an seyyar 
cambazhaneler tarafmdan <;almmi§ r;o -
cuklara nazaran, gene bahtiyar sayilabi
lirlerdi. 0 devirlerde, bu cambazhanele
rin, seyircileri cezbetmege mahsus merak
h ve giiliinclii numaralan arasmda, kor· 
kunc yiizlii, igribiigrii, bodur ve ciice 
mahliiklar bulunurdu. Bunlar, ii<; ko§e. 

yahud dort ko~ kafah olur; bedenlerinin 
iistii uzun, altl k1sa, yahud altJ uzun, iistii 
k1sa olur; kollan, bacaklan tersine doniik 
olur; hulasa, bir insan viicudiinde, tabia
tin dii§linemiyecegi nekadar garabet ta -
savvur edilirse hepsi ayn ayn veya bir a· 
rada bu zavalhlarda bulunurdu. Bunlar 
da, minimini iken o seyyar cambazlar ta· 
rafmdan ~almmi§; giizel yii:~leri, miitena
sib viicudleri bu acmacak hale konulmu§ 
c;ocuklard1. 

Cingeneler ve seyyar cambazlar, bu c;o· 
cuklan, garib §ekilli sand1klara, kiiplere 
sokarlar; narin kemikleri, incecik viicud
leri bu darac1k kahblarm §Cklini tarnamen 
ahnc1ya kadar orada muhafaza ederler
di. Zavalhlarm, viicudleri bir daha diize· 
lemiyecek bir ya§a kadar c;ektikleri bu i§· 
kencenin deh§etini, darac1k bir kiip veya 
sand1k ic;inde, g1rtlagma kadar gCimiilii 
olarak seneler senesi ya§amamn nekadar 
elim bir§ey oldugunu dli§liniirsek kolayca 
anlanz. 

Bu minimini i§kence kurbanlarmdan 
ekserisi, ~ektikleri azabm biiyiikliigiine 
tahammiil edemez olurdu; fakat, sag ka
lanlar, seyyar cambazhaneleri bol bol 
idare edecek kadar kalabahk bir ucube 
ordusu halinde, Avrupanm muhtelif mm· 
takalanna dagihhrlar, kendilerini te§hir 
edenlere, hahn sayi!u bir varidat rnemba1 
vazifesi goriirlerdi. 

Onyedinci asuda, bilhassa lngilterede 
pek crok goriilen bu ucubeler arasmda, bir 
de «giilen adamlar» varcb ki, maruf Fran· 
s1z edibi Victor Hugo, bu ismi verdigi bir 
eserinin kahramamm, oyle bir tip olarak 
intihab etmi§tir. Giilen adamlar, pek ufa
clk ya§ta iken, c;ehre adalelerinin, gayet 
san' atkarane bir §ekilde kesilip bi~ilmesi 
neticesinde, yiizlerinde, ta§ gibi sabit ve 
korkunc, ebedi bir kahkaha ta§IYan za· 
valhlard1. Bunlarm vazifesi de. t1pk1, vii· 
cudlerine ve kafalanna hendesi §ekiller 
verilmi§ diger cambazhane maskaralan 
gibi, seyircileri eglendirmek, cambazhane
lere para kazand1rmakh. 

Hatta, Cictor Hugo, yukar1da ad1 
gecren eserinde, fngiltereyi uzun miiddet 
kas1p kavuran c;ocuk hlTSizhgi afetini 
anlat!rken, Kompra~iko denilen bir nevi 
haydud cretelerinden bahseder. Bunlar, 
tabii §ekilde yaratllmi~ <;ocuklardan, ken· 

Nlllllll Yazan: vtKt BAUM 8 <;eviren: HAMDI VAROC.LU ~ - Evet. 
Kurt, ciddice bir tavlTla ilave etti: 

Kom <dlerr<dlo k Daaa 
Roman: 1o ............................. ...-

Halbuki, kendi kendisile, dii§iince
lerile yalmz kalmaga o kadar ilitiyac1 
vard1 kil Gayriihtiyari, eli havluya gitti; 
onu ald1 ve gogsiine orttii. F aka t Kurt 
OJ;a bakm1yordu. Di~lerini YJkamak ~ok 
miihim bir mesele ile alakadarml~ gibi, 
hanl han! bu i~le me~guldii. 

Bu pijamay1 kocas1 i~in intihab eden 
kendisiydi. Y1lba~! hediyesi olarak al · 
m1~h. Fa kat, ~u dakikada, o pijama, hi· 
c;imi, ~izgileri, ve Kurt'un onu giyi§ tar
. zile, bir kiirek mahkfimunun iiniformas1· 
m andmyordu. 

Kurt, di§ y1kama merasimini bitirin· 
:e: 

- Ev. soyle bakahm yavruml 

d1yerek, benyuvara yakla§tl. Kansmm 
yiiziine bakti. Evelin'in, benyuvann ke
narma dayah duran kolunu, parmakla
nnm ucile ok§ad1: 

- Bu kuliib geceleri, hakikaten insa· 
11 catlatacak kadar can sikici, dedi. Senf· 
.en berg, bri<;te pek zavalh I 

Evelin sordu: 
- Sen de bir banyo yapar m1sm ~ 
Kocasmm, kolu iizerindeki parmak -

Ianna, onlarm temasma tahammiil ede
miyordu. Bu temastan, ilk defa olarak 
tiksinti duyuyor, fakat nezaketen, kolu· 
nu, cans1z bir e§ya grbi, bulundugu yer· 
de tutuyordu. 

Kurt, ban yo sua line: 
- Hay1r, diye cevab verdi, banyo 

degil aroma, soguk bir du§ yapanm. 
Evelin, soguk sudan nefret ederdi. 

Kurt'un soguk sudan ho§lanmasi, onun 
otedenberi hayran oldugu bir§Cydi. 1c;ini 
~ekerek, benyuvardan ~1kmaga mecbur 
oldu. Kurt, biiyiik silecegi ona uzatt1 ve 
viicudiini.i kurulayl§lnl seyretti. Bak1yor, 
f<lkat gorm iiyor gibiydi. Birdenbire: 

- Sen Rupp kadm1 tamrsm degil 
mi~ 
diye rodu. Evelin, o arahk, geceligini ba
§mdan gec;irmekle me§guldii. Hayretle 
cevab verdi: 

- Senin i.Jzerinde ne tesir b1rakti bu 
kadm? 

Sozlerine inanmak caiz olmlyan §a
hidlere sua! sorarken de, hakikati soyle
mege mecbur etmek ic;in, herhalde ayni 
tavn takm1yordu. Evelin, ka§lanm c;at· 
t1, kendini zorlad1 ve Rupp kadm1 ha
tlrlamaga c;ah§tl. 

Bu kadm, arada mada, <;ama§!Ta, 
tahtaya gelirdi. Evelin, onun solgun ve 
c;illi yiiziinii hat!rhyordu. Miitereddid : 
«Sac;lan klZildi» diye dii§iindii. Sonra, 
hafJZasmda kat'i bir noktay1 ele g~ir
mi§ olmaktan memnun: 

- Bir defa, dizinde nam olmu§tu, 
dedi ... T ahtalan fazla ugmu§tu da ... 

Kurt, benyavan doldurmakla mer 
guldii. 

1 au. 
- HITS1zhg1 var m1ydi ~ diye sor· 

Evelin, gene az c;ok tereddiidle : 
- Vallahi bilmem ki... dedi. l§<;i 

kadmlar malum .•• 

Rupp kadmm, mu§ambadan torba
smm ic;inde, ilric; miinasebeti olm1yan bir 
siirii §eyler bulundugunu hat!rhyordu. 
~imdi, a§<;l hdmm, o torbada, sabun, ~e· 

Balkanlar arast 
bisiklet komitesi 

Bulgar federasyonu bii -
yiik bir te~ebbiise giri~ti 

Sofya, (Hususi) - Bulgar Bisiklet 
F ederasyonu Balkan milletleri arasmda 
bir bisiklet komitesi kurulmas1 i~n biiyiik 
bir te§ebbiise giri§mi§tir. Komite faali· 
yete gec;tikten sonra Balkanlararasl bir bi· 
siklet ~ampiyonas1 tertib edecektir. Bi
siklet komitesinin te§kili ~in· Arnavudluk, 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan ve 
Tiirkiye federasyonlarma miiracaat edil· 
mi§tir. Balkan milletlerinden gelecek ce· 
vablardan sonra bu maksadla Sofyada 
bir konferans yap1lacaktu. 

Yunanistan, Rumanya ve Yugoslav· 
ya bu toplant1ya i§tirak etmek iizere hi
rer murahhas sec;mi§lerdir. 

Abc1hk federasyonu reisligi 
Beden Terbiyesi Umum Miidiirliigii 

Aticihk F ederasyonuna emekli Bin bas! 
Hakki tayin edilmi§tir. 

Su sporlar1 federasyonu 
reisligi 

Su Sporlan F ederasyonu Reisligine 
deniz subaylanndan ve denizalt1 gemile
ri kumandanlarmdan Abdurrahman ta· 
yin edilmi§tir. 

Sehir stad1 Dolmabah~ede 
yap1lacak 

lstanbul §ehir stad1 Dolbamahc;ede 
GaZJhanenin oldugu yere yap1lacaktu. 
llkbaharda ba§lanacak olan bu in§aat i
c;in 500.000 lira tahsisat kabul edilmi§
tir. Stadm Beden Terbiyesi Umumi MU· 
di.irliigu miman Sinasi ~ahingiray tara· 
fmdan yap1lmas1 ihtimali bwvetlidir. 

Maariften malumat istendi 
Bed en T erbiyesi Umum1 Miidiirliigii 

mekteblerdeki spor vaziyeti hakkmda 
Maarif MiidiirlU~iinden malumat iste
mi§tir. 

Nevyorktaki tenis ma~1 
Nevyork, 4 (a.a.) - Di.in ak§am 

Madison Garden' de Donald Budge ilk 
profesyonel ma~m1 yapml§ ve rakibi El· 
Is Worth Vines'e 6/3, 6/4, 6/2 gaHb 
gelmi§tir. 

F eren~varot galih 
Atina, 4 (a.a.) - Diin yap1lan fut· 

bol ma~mda Macar F erencvaro§ tak1ml 
Yunan milli tabm oyunculanm ii~e kar· 
§1 be§ sa)'l ile yenmi§tir. 
II II 1111 IIIII II 111111111111111111111111111 II II 1111111 II II Ill 

dilerine mahsus usullerle, ucube imal e
den san'at erbabmm son ~ocuk hmiZlan, 
ve bilhassa bu Kompra~iko'lar, Onyedinci 
asnn sonlarmda, bugiin Amerikahlarm 
aldiklan cezai bin kere daha §iddetli bir 
mi.icadele sayesinde ortadan kaldmld1. 
Rasgeldikleri yerde imha edildiler, kok • 
leri kazmd1. Lakin, c;ingene siiriilerinin 
ba§Iho§ gezdikleri yerlerde, bilhassa orta 
Avrupada gene ~ocuk huSJZhgi vak'ala • 
nna tesadiif ediliyor. Lakin, kiip ic;inde 
kapat1hp uzuvlar1 hendesile§tirilen, yiizii 
gozU kesilip bi~ilerek ebediyen giilmege 
mahkfim edilen ~ocuklar, artlk kalmami§· 
t1r. 

Kiip vikudlii insan imal etmek san· 
atinin (:inden Avrupa}'la intrkal ettigi ve 
bu i§in asll i.istadlan <;;inliler oldugu sCiy
lenir. Bu zanaatin oralarda Mia revac· 
da olup olmadigmi bi-lmiyoruz. Muhak· 
kak olan bir§ey varsa, o da, r;ocuk era
Ian insanlan, Avrupadan ellerini hemen 
tamamen t;:ekmi§ denecek kadar azal -
maland1r. On yedinci asnn «ocuk hm1z· 
!JgJ, §imdi, d<.>ha ba§ka §ekilde, Ameri· 
kada devam ediyor. 

H. BILGiC 

ker, eski bir ~alar saat, iki c;ift c;orab bul
dugu giinkii patJrdih sahne, goziiniin o
nline gelmi§ti. A§i;I kadmm, kendisini hn
SJZhkla, dolandmcihkla itham ettigi o 
giindenberi, Rupp kadm, evlerine ad1m 
atmaml§h. hte §imdi de kaynanasml ol
dtirmekle zan altma almml§ bulunuyor· 
du. Su<;unu da itiraf etmi§ti ... Evelin, 
ka§larmi cratarak: «N e tuhaf, diye dii§ii· 
niiyordu, herkesin bir mn var, hatta bir 
Rupp kadmm bile!» ~u son birka<; giin 
i<;inde, insanlan daha iyi anhyor gibiydi. 

Rupp kadmm hirSJZhgma, hatta belki 
de katilligine sebeb olan §eyi birdenbire 
ke~fetmi§ti. Bu ke~if o kadar canh ve §id
detli bir §eydi ki, Evelin, koridorun yan

sma kadar gelmi§ken geri dondii ve dii· 
§iindiigiinii kocasma da siiylemek iizere 
banyo odasma girdi. ~imdi, Kurt, CflTCfip· 
lak, du§un altmda, ayakta duruyordu. E
velin, du§tan akan suyun gliriiltiisii din
sin diye bir miiddet bekledi; Kurt'un 1s· 
lak ve ince giizel viicudiini.i, sabuSIZhk· 
Ia seyretti. Su sesi kesilince: 

- Kocas1 ~ok yak!§Jkh bir adamd1. 
Kocasmt crok seviyordu, dedi. 

-Kim bu~ 
- Rupp kadm. 

Kurt, viicudiinii ugu§turm~ga devam 

5 ikincikanun 1939 

Cumhuriyet bayilerine 
Miiessesemiz tarafzndan haftalardanberi biiyiik bir iti
na ile haz~rlanmakta alan ve Ebedi $efin hayahnm her 
safhasrnr gosteren «Fotografla Atatiirk» albiimii son 
olarak elde edilen ~ok degerli yeni lotograflarrn iliive
si dolayrsile ancak bir haftaya hadar ~rkabilecektir. 
Sipari§lerinizi bir an evvel matbaamrza bildirmenizi 

rica ederiz. 

i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine gore tescil edilmi~ olan 

ecnebi tiitiin §irketlerinden Amerikan tabiiyetli ( Geri Tobako Kompani • 
Gary Tabacco Company ) §irketi bu kere mliracaatle 6/2/1935 tarihli ve· 
kal~tname ile §irket vekilli.~ine tayin edilmi~ olan istanbuld.a W. KeilhaU 
ve Izm.irde Merk Dew'un i~bu vekilliklerini fesh ve ilga eyledigini ve 9ir· 
ketin Izmir §Ubesi ic;in §irket namma yapacag1 i§lerden dogacak dava • 
larda blitiin mahkemelerde dava eden, edilen ve lic;lincii §ahis sifatlarile 
hazrr bulunmak lizere : H. W. Bowen, S. B. Fuller, W. A, Heginbotham'l 
vekil tayin ettigini bildirmi§ ve laZim gelen vesaiki vermi~tir. 

Keyfiyet kanuni hiikiimlere uygun goriilmii~ olmakla ila.n olunur. 

Dikkatinizi • r1ca ederiz 
Kendinizde veya ,;ocuklarmtzda; halsizlik, kans1zhk, hazrmstzhk, 

karm agnlan, karm ~i§meleri, burun ve makat ka~mmast, ishal, obur· 
luk, ba§donmesi, salya akmas1, sar'aya benzer sinir halleri, gece korku
lan nn hissediyorsunuz? Bu gayritabii hailer, viicudunuzda solucan 
bulunduguna alamettir. Derhal ( iSMET SOLUCAN BiSKUviTt) 
alm1z 

iSMET SOLUCAN BiSKfiViTi barsaklarda kan emerek ya~ayan 
ve iireyen muzt.r hayvanlarm en birinr,.i devasuhr. Biiyiik ve kii~iiklere 
itimadla verilir. Kutulann i~inde kullam§ t~rZI yaztluhr, okuyunuz ve 
~ocuklanmza senede birka~ defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczanede fiatJ. 20 kuru§tltr. iSMET iSMiNE DiKKAT. 

Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyaci i~in muhtelif eb'adda 4 kalem 60 ad.ed 'demir manisman 

diregi apk eksiltmiye <;Ikanlmi§tlr. 
2 - Muhammen bedeli ( 1.618 ) bin altx yliz on sekiz Urad1r. Muvakkat te· 

minat ( 121,35 ) yiiz yirmi bir lira otuz be§ kuru~ olup eksiltmesi 9 
kanunusani 1939 pazartesi giinli saat 15 te !zmirde Telefon Miidiirliigii 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yaptlacaktrr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanunt 
vesaikle mezk1lr giin ve saatte Komisyona mliracaatleri. 

4 - ~artnameler hergiin istanbul Telefon Miidlirliigii Levaz1m Amirli~i 
ile !zmir Telefon Mlidiirliiklerinden paraslZ verilecektir. 

c 4120. 

Tomrugu 
Devlet Orman isletmesi 

' 
Karabiik Revir 

A 

1-

Amirliginden : 
Karabiikte Ki:iprii ba§mda istifte mevcud. ( 1320 ) aded muadili ( 764) D 
metre mikab (146) desimetre mikab ~am tomrugu ac;1k arttirma ile 
sattlacakttr. 

2 - Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmu~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur iizerinden hesablanmt§trr. 

3 - Tomruklara aid sat!§ §artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiirlii• 
giinde ve Orman Ba§miihendis Muavinlig~de, fstanbulda Orman Ba~· 
Miihendis muavinliginde ve Karabiikte Devlet Orman i~Ietmesi Revi! 
Amirliginde gori.ilebilir. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli ( 12) lira ( 35) kuru§tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 7/1/939 gi.inii saat 

Karablikteki Revir Merkezine mliracaatleri. - - -----

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkbk ve biitiin agnlariniZI derhal keser. bir 

- - icabanda gilnde 3 katte ahnabilir. - • 

ederek: 
- Gene o kocasile beratJer ya§Iyor, 

diye cevab verdi. 
Evelin, banyo odasmdan aynld1 ve 

dogruca <;ocuklarm odasma gitti. Her ak
§am, yataga girmeden evvel c;ocuklarm 
odasma ugramak adetiydi. 

Onlan uyand1rmaktan korktugu i~in 
lambaYJ yakmad1. Esasen, yandaki oda· 
nm aydmhg1, kapmm buzlu cammdan, bu 
tarafa vuruyordu. Odanm ir;inde, c;oc~k· 
lara mahsus, giizel bir sabun ve papatya 
c~egi kokusu vard1. Tath, ayni zamanda 
;ert bir koku. 0~ ya§mdaki Kleron, her 
zamanki gibi, ba§l karyolasmm ayak u· 
cunda, yorgam alt iist olmu~. uyuyordu. 
Bo§ yast1gm iistiinde, kollan kopuk, ha
rab bir bebek, gozlerini falta§I grbi a~ml§ 
yahyordu. Kleron ~ok ate§li bir <;ocuk
tu. S1caktan daima rahats1z oluyordu. A· 
deta uyku bile, onun ic;in bir ~ahmet gi· 
biydi. E vel in, bu mini mini viicudii ye
rinden kaldnd1, ba§ml yast1gma getirip 
yat1rd1. Bu ufac1k viicudiin ne kadar a· 
g1r oldugunu her ak§am hissediyor, §a· 
§Iyordu. 

Oteki k~iik, Urson, uyurken garib 
giiriiltUler c;1kanyordu. <;;ocuk ya§lnln bir 
devresi vard1r ki, her iki el daima ayni 

zamanda, ayni i§i goriir. Urson da, 
yumrugunu iki yanagma dayaYJp oyle 
yuyor, bir lokomotif glbi nefes ahp 
riyordu. y ana klan oyle al idi ki, 

kap1dan SJZan lhafif I§Igm altmda, on!~' 
nn panldad1gm1 gorebiliyordu. Egilcli 

minimininin siit ve kay1s1 kokan, s1cak lla 
nemli yanaklanndan optii. Bir Ia 
zannettigi kadar mutlak surette bedb11hl 
<>lmadigi zan run a kap1ldJ. Frank gittigi~ 
denberi, istikbal, zannettigi kadar bo§ ,~ 
iimidsiz degilmi§ gibi goriindii. Urson'~o 
ufac1k ba§Jm avucuna koydu. Mini J111 

ni, yi.izlinii buru§turdu. Bu i§mizazda, ~oal 
ihtiyar bir adamm ofkeli c;ehresini hall~' 
latan lbir manzara vard1. 

Evelin, c;ocugu b1rakt1 ve uyan1p 
k1rmasma meydan vermeden, piir 
di§aTI <;rkh: 

V a!cit gece yam1m g~mi§ti. D 

da, stcagm tutu~turdugu §im§ekler <;ll~~tne 
yordu. Yatak odasmm pencereleri a~1 :>; , • 

tJ; tiil perdeler, hafif hafif kab.anyord~,..:r~ 
Kurt, heniiz yatmami§tl. Evelm sesle~biz· 
di. Kocasmm, salon dan gel en sesi cev~ b : r:~ 
verdi: k:r1d 

- ~imdi geliyorum. ~~ 
(Arkast var) 
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San'ata dair Yeni robotolar 

San' atkar katil olabilir mi? 
AI tin 

istiyen 

yapmak 

miihendis insanlar hala cansiZ 
adam yaratmaga 

~ah~tyorlar 

Diinya iizerinde k1s 
' 

Avrupan1n cenubunda 
Her san'atkartn plastik eserler yaratan ince ve: Dunikovski tecriibelerine 
hassas parmaklar1 icab ederse kana boyamr devam etmek i~ia Filipin 

«Makineden insan» mevzuu, insanlan 
hala ugra§tmp duruyor. Simdiye kadar 
bunun bir~;ok i:irnegi, tecrubeleri yap1ldi; 
robotonun en si.irekli faaliyeti de, ancak 
sinemada rol yaparken gori.ildi.i. Daima 
daha miitekamillinin ortaya konuimasr 
i~;in c;ah~anlar, ~imdiki halde en miikem
meli olduil;u kaydile, .Yeni bir roboto or
taya koymu§lardu. 

kutub soguklan var 
Ge(.;enlerde gazetemizde bir havadis 

he§redildi: Nevyork'ta 29 ya~lannda bir 
eykeltra§ i.i~ adam oldi.irdugi.i i~in 139 

kneye mahkum olmu~. ilkonce idam 
aran verilmi~; fakat sonradan san'atka- 1 

nn hasta oldugu ve bir iki seneden fazla 
Y~§armyacagl anla§IImca bu karar ha • 
Pis cezasma tahvil egilmi~. 
b' Bu havadis beni di.i~i.indi.irdi.i: Hakiki 

Ir san'atkar katil olabilir mi~ Esasen bu 
• Inesele on be~inci asudan sonra Benve • 

huto. Cellini'nin maceralanm mi.iteak1b 
ayhce miinaka~a edilmi~ti. Bir si.irii 

n:akale ve kitab yazilmi§h. Hatta profe
sor Lombrozo ve Dr. Suartz bu mesde 
e.~rafmda olduk~a enteresan fikirler ileri 
surmu~lerdi. 

Bu Ya21mda onlann ilmi metodlarla 
~~~~diklan neticelerden bahsedecek de • 
&IIm. B1'r • kA ·· ·1 d I 'f san at ar goz1 e uygu aruni 
~.ade etmek istiyorum. Fikrimce hakiki 

It san' atkar katil olamaz. Eseri kar§l • 
~~n~a san' atkar, iradesi kafamn direktif· 
z~h~~ de.&il ruhun, duyu§un, gonli.in te • 
l . urlenne tabidir. Onun muvaffakiyet· 
ennde rol oymyan, eserinin k1ymetlerini 
v~ren hakiki ve iradi dii~i.incelerinden 
Ziyade . . kl 1 f l' fd' . lnslya a§mi§ muhayye e aa Jye-
d h- k1. bu faaliyet onun tabii hayatmda 
. ~ I blr naznn vaziyetindedir. Onun 
1~.~n~i~ ki en ~ok garabeti san'atkarlarda 
gokruruz. San' atkar fazla miisriftir. Biraz 
to · cl I(.;er, (.;ok dalgmdir, fazla kalender· 

1r ilah ... 

b San'atkann hareket tarzm1 idare eden 
.~ halet ona hic;bir zaman ha§in, oldu

r~~ii i§ler yaphramaz. Ci.inkii dogu~ta 
rnulay· d. · · b" · b'I .. I Im If, mumstir ve unyes1 1 e gu-
cle lik, iyilik yaratmak hislerile me§bu
d u:. Yani san'atkarm muhayyelesinde 
ogan bediiyat bu nazim hisleri dogur· 

rnu~tur. 
San'atkar hayatmda fena muamelele

re rnaruz kalabilir. Fa kat bu fen a mua
lneleler onda aynen mukabele ve ~ al
rnak fikirlerini uyandmnaz. Sadece nef
ret .hislerini kam~Ilar. F akat bu da gelip 
~~lei ve hadiselerin onda uyandud1g1 
~n.hba kadar devam eder. Ctinki.i onur. 
'Cln fenahklardan ka<;mmak faaliyet tar· 
lJnin bir semeresi mesabesindedir. Ho§': 
anmadJgi kimseyi gordi.igi.i veya hatirla
~1!h zaman nefret hissi uyamr ve akabin
~e saner. 

13uti.in bunlara ragmen burada unu • 
tulrnama 51 icab eden bir nokta vard1r. 
D da ruhl marazdtr. Pek istisnai vazi • 
Yette ruhan hasta san' atkar da olabilir. 
Dnun bu vaziyeti hareketini tanzim eden 
haziin hislerin ekseriya ink1taa ugrama

l:na .s~beb olur. Bu halde .~~n'atkar !aa: 
~Yehmn kendisine bah§ettlgl husustyeti 
aybeder ve zaman zaman, ink1ta 'dev • 

telerinde kendisinden ibeklenilmiyen ha
reketlerin faili olur. 

*** 
San' atkarlann di.i~manlanna en fen a 

olarak yalmz nefret duymastm Mi
.. Anj'10 ba~mdan ge<;en bir hadisede 
~!1 bir misal olarak gorebiliriz. Biiyiik 
;s\ad yirmi ya§lannda iken, Floransa' d:~, 
tna nlz gender arasmda deiW ayni za • 

anda biiyi.ik san' atkarlar i~;inde de te
tn~z etrni~ ve ~hret kazanmi~tl. 
r nun gene ya§ta boyle ~ref ve ~oht. kazanmas1 birc;ok arkadMlanm ken· 
b ~;hne dii~man yapm1~t1. Bunlar arasmda 
h
1 

assa Torrigiani daha ahlgan davra • 
IYor ve b' .. f k b' .. k n Ir gun u a tr muna a~a es • 

b ~Slnda Mikel Ani' a olanca kuvvetile 
~~i~Yurnruk vuruyor. Bu darbe ile san

aT!n burun kemikleri kmhyor fakat 

SELMA ve 
Tefrika : 16 -

.Serif bir hamlede §arabm1 i~ti: 
-; Nevzada gelelim, dedi, bu kadl
a Ut~n ha?.. 0 itidali sever, i§i az1t· 
z. o~a bir sergi.ize§t. Fa kat koyde 

odu c;1klyor ha! 
Ne gtbi dedikodu? 

Bu Nevzadm gelip gitmesinden 
F ena soyli.iyorlar. 

Y oksa iseriye ba§kalanm da m1 

a:: ~ilmem. Ben girmedim. Annem 
t 

1 0 du dedim ya. Fa kat Salime so· 
san na b' . d musuna H§ey denemezmi§. 
: ~evzadla sevi§tiklerine kani. 

~ adm da N evzadt seviyor muy-

e- CR~ seviyormu§ guya. Vallahi bil
~: lVayet. Zaten bizim koye yeni 

"td~s~~.~~-ldi mi hemen etralim esrar 

b
. urur. Sonralan anlanz ki 0 da 
lid'~· . . 

iraz ~glmiz bembe§erdenmi§ .. Hele 
;nd ~~stn, Selmanm da tabiatin fev· 
~ be mahluk olmadi!b anla§1hr. Bil-

, n abiiyat<;~yim, hayale kaptla· 

San'atkar Benvenuto Cellini'nin 
me§hur eserlerinden biri 

adalar1na gitti 
Topraktan altm 

yapmak istiyen Leh 
miihendisi Duni -
kovski'nin ad1, tek
rar Avrupa matbu
atmda g1iri.ilmege 

' ba§ladl. Miihendi -
sin mesai arkada~ -
larmdan birinin i
fadesine gore, ge
lecek senenin te§ri-
nisani aymda Fili • Dunikovski 
pin adalarmda gen~ mikyasta ba§hya
cak olan altm imalab, ii<; sene sonra, 
biiti.in di.inyay1 hayretler i<;inde b1rakan 
neticeler verecektir. 

Miihendis Dunikovski, 1938 senesi bi
dayetinde Neuchatel civarmda eski hir 
fabrika kiralami§ ve altm imali i<;in c;a
h~aga ba~lamt§h. Faaliyeti son dere
ce gizli tutulan bu fabrikada c;ok geni§ 
tesisat yapiliDl§, garib ve g1iriilmemi~ 
§ekillerde makineler, muazzam ocaklar, 
sureti mahsusada Bel<;ikada yap1lm1§ 
degirrnenler, italyada imal edilm~ ga
yet biiyiik bir mazut fmm, yedi muh -
telif elektrik cereyanile <;ah~an bir ul
tra violet §Ua cihaZl ve daha bir<;ok 
makineler getirtilmi§ti. Bu tesisatm be
deli olan dort bu<;uk milyon Frans1z 
frangi. bir tahtada odendigi ve miihen
dis Dunikovski ile arkada§lan, altl ay 

, miiddetle bu fabrikada muntazaman 
c;;ah§hklan halde, birkac; giin evvel bii
tiin bu luymetli aletleri par<;a pa~a et
mi§, hi<;bir i!;le yaramaz hale getirip bl-
rakmi§lardtr. 
~imdi, miiliendis ve arkada§lan, yeni 

te§kil edilen 40 milyon isvic;re frangi. 
sennayeli Asia Limited §irketinin idare 
merkezi olan Filipin adalarma hareket 
etmi§lerdir. 

Zi.irih'ten yazild1gma gore, Sen Ga
len' de tespit olunan hu en zengin tip ro
boto, 2 1/ 4 metre boyunda ve 200 ki • 
logram agirh1bndadir. Yeni robotoya 
«hayat kuvveti» veren akkiimiilatorler, 
bacaklan i<;erisine yerle~tirilmi§tir. Telsiz 
bir iblag vas1tasile, i.iltra - k1sa dalgalar· 
Ia, bu makineden insana bir muhavvile 

merkezinden yapacag1 i~ler bildiriliyor 
ve o da bunlan harfi harfine yerine ge· 
tiriyormu~. 

Mwhavvile merkezile yeni tip roboto 
arasmdaki mesafe, 30 kilometreye kadar 

uzak olabilirmi~. «Sabors>> has ismi ve· 
rilen yeni icad adam, ba~1 ic;erisindeki bir 
muhavvile mevziini hareketlendirmek su· 

retile, bildirilen i~leri yaptlgml muhavvi
le merkezine mukabil bir bildiri&le anlat

h~ gibi, karm kerisindeki bir hoparlor 

de, sesini biiyiilterek aksettiriyormu$; la
kirdi soyliyebilen yeni robotonun du -

daklan. soyledigi lakudtya uygun ola
rak hpirdiyormu§. 

<<Sabors», sigara lc;Iyor, kibrit <;aki -
yor, ba~m1 salhyarak tasdik i~areti veri
yor, yahud da imtina yollu ba~m1 yuka· 

r1ya kaldmyorrnu§; «evet» manasma ol

dugu gibi «haym> manasma da.. Bu a

rada gozlerini a<;1p kapamak hususunda 
da gi.i~;li.ik t;ekmiyormu~. 

Her yerde ki,In yapbg1 siirprizler hava 

miitehassislari tela~ dii,iirdii 

Londra sokaklarmda bir la§ manzaras1 

Memleketimizde beklenilmedik tarz
da hava degi§ikligi, en ~ok lstanbula has 
bilinir. «<stanbul havasl» sozii me~hur· 
dur. Fakat, bu sene ba§ka memleketler· 
de de havamn bir hayli siirprizler yaptl
gm•, Avrupa ve Amerika gazeteleri bo

yuna yaz1p c;iziyorlar. Buna «Tabiatin 
kaprisi>> diyorlar. Mesela, Avrupanm kr 
§t hafif olan Cenub iklimlerinde adeta 
kutub sogugu hi.iki.im si.irdUgi.i halde, Av· 
rupa ve Amerikamn kutUb sogugu mu
tad yerlerinde ilkbahar 1hkhg1 herkesi §a
§Irtiyormu§. Bu arada Norvec;in Heroy· 
holmen denilen bir mmtakasmda, ~i~ek· 

metreye (.;Ikmi§hr. Orta Avrupada gol· 
ler, daha evvelki ki§larda oldugundan da
ha fazla buz tutmu§tur. Vjyanada, he

men hie; ara vermeksizin kar yagiyor. 
9823 kar i§'(;isinin, son sistem 448 kar 

makinesile sokaklan kapbyan kan kal· 
d1rmaga devamh surette ugra§masma 
ragmen, bir ti.irlii muvaffak olamamak· 
tadtr. 223 kamyon dolusu kar sokaklar
dan kaldmlml§, fakat birkac; saat i~eri

sinde ayni mikdar kar taze taze gokten 
yere inmi§tir. 

arhda~ma nefretini lzhardan ba~ka mu
kabelede bulunmuyor. Floransa ihi.iki.im· 
dan Bi.iyi.ik Lorenzo, Torrigiani'nin 
hapse atilmasm1 emrediyor; fakat o ka
c;arak kurtuluyor. Aradan seneler ge~i • 
yor. Mikel Anj daha biiyiik bir §ohret 
kazamyor. Hayatmm ~ on gi.inleri yakla
~JYOT. T orrigiani biiyi.ik san' atkara ken
disini affettirmek i~;in ugra~Iyor ve ara
ya ban~tmCI!ar koyuyor. Mikel Anj 
kendisine gelen bu ban~tmc1lardan biri
sine burnunu gostererek diyor ki: 

.......................................................... . . l KADIN VE MODA 1 ler a~ml§, zerzevat yeti§mi§ ... Kutba ya· 
: ........................................................ : k1n alan bu yerde bu mevsimde ilk defa 

doni.i§iinde gene bir kavga <;Ikanyor. Bu 
sefer hapse mahkum ediliyor. Babas1 c;ok 
ugra~masma ragmen affettiremiyor. Bu
nun iizerine bir rahib elbisesi giyip Ro -
maya ka~1yor. Orada bir diikkan a~a • 
rak Rafael, Mikel Anj gibi san'atkarlar 
arasmda kuyumculukla me§hur oluyor. 
Papa ve prensler i<;m giizel ziynetler ya- , 

Amerika Birle§ik Hi.ikumetlerinin or· 
ta ve ~ark klSlmlanndaki hlikumetler a· 
razisi iizerindeki soguk dalgasl, Cenub 
hiikumetleri arazasine dogru yayilml§ht. 

Mississippi'nin yukan ve orta klSim va· 
dileri, Missuri'nin a§agi kiSim vadileri ve 
biiyiik goller sahas1, kar f1rt1nasmm tesiri 

altmdad1r. Kanadada gi.inlerdenberi, bir 
c;ok senedenberi goriilmemi§ deh§ette bir 

fHhna, karlan rastgele savurmaktad1r. 
Bu memleketin muhtelif yerlerinde hr. 
20 metreye kadar yukselmi§tir. Edmon
dada termometre s1fmn altmda 51 dere· 
ccye di.i§mii~ti.ir. Seyriisefer bi.isbi.itiin in· 
lataa ugraml§tlr. 

- Ben onu ~oktan unuttum. Fakat 
hayatlmm sonuna kadar kalacak olan bu 
ni§ane zaman zaman nefret hislerimin 
kabarmasma sebeb oluyor. 

*** 
San' atkarlann istisnal vaziyette fena

liklar yapabilecegini roylemi:ztim. Bunun 
en iyi misali Benvenuto Cellini' dir. Bu 
san'atkar, heykeltra~. ressam, ~air, mu -
siki:zinas, asker, katil, iyi huylu, fena 
kalbli, kavgaCI elhas1l tezadlarla dolu 
bir §ahsiyettir. Cellini'nin elleri, kah ~ah
eserler yaratarak san'atm en ince nokta
lanm i§liyor. !nee ve plastik parmaklan 
ruhlu ~iirler yazd1!h gibi ic;ler yakic1 
kompozisyonlann ahenkli ve miiessir 
nagmeleri kemanmdan doki.ili.iyor fakat 
biraz sonra da ayni ince eller insan ka
nma bula§Iyor. 

Benvenuto Cellini tam 1500 senesin
de dogdugu i<;in bu tarihi hatlrda tut -
mak kolayd1r. Babasi i.i~ oglu ve bir ktzi 
olup oldi.ikten sonra bir oglu daha do
gunca «ho~ gelmi~» diyor. Onun ic;in is
mi ho§ gelmi§ manasma Benvenuto olu· 

yor. 
Benvenuto ilk san' at tahsilini ressam 

Brandinello'nun yanmda gori.iyor. Son
ra kuyumcu Marcone'nin di.ikkamnda 
<;ah§Iyor. Babastm memnun etmek ic;in 
keman ~;almasmi da ogreniyor. 16 ya§m
da sokakta siitkarde$inin birka<; ki$ile 
kavga ettigini gorunce hemen eve ko~u
yor ve bir k1hc yakahyarak iki ki~iyi ya
rahyor. Bunun iizerine mahkeme ona al
tl ay si.irgi.in cezas1 veriyor. 

GOLGESi 
n Y azan : Server Bedi 

mam. 
Halim miinaka§a etmedi. Bahsi de· 

gi§tirdi. . . . 
Ertesi gi.in lstanbula beraber md1ler 

ve N evzadm evine ugrachlar. F akat gee; 
kalmt§lardi. Onu bulamadiiar. $erif 
aynld1. Halim annesine gitti. Kansma 
hasret yalarrile ba§hyan bif mektub yaz· 
d1. lmzasm1 a tar ken «F erihaya ilk def~ 
olarak duymadlglm §eyler yazdtm» dt· 
ye di.i§i.indi.i. Annesinin evinden ak§ama 
dogru c;Ikt1 vc N evzad1 ~ah§tigi §i:kette 
buldu. Arkada§I onu her zamank1 ne§· 
eli si.ikunetile kar§Ilaml§h. $irketten be· 

raber ~1ktilar. . 
Halim bahsi a~madan Nevzad ht~ 

bir§ey sormadi. Bi.iti.in giin, ona .?akikati 
old~u gibi soylemekte _tereddud. ede~ 
ve bir karar sikmtlsi g~uen Hahm, 0 

nun bu alakaSIZhgmt goriince adeta c;ek
tigi azaba aciyordu. Bu ne ~t.im_admefs! 
Nevzad budala bir adam degiidi. Fakat, 
hastahk ~ekmemi~ viicudler vard1r, go
riinii§te saghmdirlar, gergin ve parlak 

p1yor. 
Burbon'lann RomaYI muhasarast es • 

nasmda Papa ve biitiin saray erkanile 
beraber Sant'anj ~atosuna gizleniyor. 0-
rada eline k1hc ve tiifek alarak §atonun 
mi.idafaasma i§tirak ediyor, ayni zaman
da top modeli yapmakla ve onlan dok
mekle me§gul oluyor. Satonun duvanmn 
i.isti.inden kendisi i(.;in yapt1g1 hususi bir 
nevi ti.ifekle Prius d'Orange'I alnmdan 
vuruyor. Romamn yagmasmdan sonra 
ltalyayt dola§lyor. Sonra Parise giderek 
kral i(.;in madalyonlar ve ziynet yaPlyor. 
Tekrar Romaya donii§i.inde Papa'nm 
tacm1 tamir ediyor. Bu s1rada tacm ta§· 
lanm caldt diyerek onu bir zamanlar 
mi.idafaa ettigi Sant'ange ~atosuna hap
sediyorlar. Bir gi.in oradan da ka~mak 
kararm1 veriyor. Car§aflan keserek §a· 
tonun duvarlanndan inmek istiyor. Fa -
kat uzunlugu yanb§ hesab ettigi i<;in be§ 
alt1 metre yiikseklikten atlamak mecbu
riyetinde kahyor ve ba:z1 yanhyor, bir ba
cagi kmbyor. Bir manastmn hi.icresinde 
bir mi.iddet gizli kald1ktan sonra bir kar
dinal'in ricasile Papa kendisini affedi • 
yor. lyile§ince Parise gidiyor. Tekrar 
doni.iyor. Bu sefer yeni hi.iki.imdar Ko
zino Medici ona alaka ve sevgi gostere
rek kendisine i.i<; heykel Ismarhyor. Apo
lon, Neptun, Perseo. Perseo heykeli 
~imdi Floransa' da bt>lediye saraymm 
oni.inde bulunmaktadtr. Bu heykelde a
nun doki.imci.ili.ik san' ah da tebari.iz et • 
mektedir. 

tenlerinin i.istiinde hi<;bir humma ve yor· 
gunluk c;izgisi gori.inmez; fa kat bir de 
hastalamp da hararet derecesi yi.ikselirse 
mukavemetleri az olur. ~a§mverir ve 
yataga dii§erler. Nevzadm ruhu da bu 
viicudlere benziyor. Selmaya gelinciye 
kadar hi<:bir biiyi.ik ihtirasla sarstlmami§ 
oldugu i<;in, ilk biiyiik hummada sersem· 
liyor. Ba§ka ne olabilir ~ 

iki ark ada§, T epeba§mda bir kahveye 
girinciye kadar Selmadan bahsetmediler. 
Nevzadm bir huyu daha vardt. Uzun 
konu§mak istedigi bahislere sokakta ba§
lamazdt. T a~iati gibi sa kin bir muhitte 
bulunmas1, pardesiisi.inii, §apkasmi ve el· 
divenlerini <;!karmas!, mutlaka sigarasmt 
yakmasi laz1md1. Ac;tk havada tutiin ic;· 
mek adeti degildi. 

Kahvenin tenha bir ko§esinde ilk siga· 
ralarmi yaktiklan zaman birbirlerine bak· 
tiiar. N evzad gene bir§ey sormamt§tl. 
Fakat bu sefer, baki§mda meraka ve sa
btrsiZhga benzer bir panlh vardt. Halim 
dogruyu soylemek i~in gec;irdigi son te· 
reddi.idii de savd1ktan sonra bahsi ac;h: 

- Diin Selmaya gittim, dedi, gece 
$errfte kald1m. Bugi.in sana ugrad1k. 

Nevzad dinliyor ve hafif gi.iliimsii · 
vordu: 

- ac;an c;i~ekler, yeti~en zerzevatla, Noel 
yortusu, ~ok ba§ka tiirlii gec;irilmi§ I 

Umumiyetle yeryiiztinde normal ol
m,yan bir hava vaziyeti mevcud oldugu 
neticesine vanlarak, muhtelif yerlerdeki 
kt§a aid hususiyetler ara§hnhyor. Mesela, 

yukan ftalyada soguk srfmn altmda 15 
derecedir; Cenubi ltalyada da §iddetli bir 
soguk, herkesi titreterek yad1rgatmakta· 
d1r. Veziiv yanardagi, tamamile karla 

I orti.ilmi.i§tiir. Kalaberyada karm boyu, 1 

Ev kadmlarmm evde, <;ali§an kadm -
larm da biiroda giyebilecekleri yaka, 
kol kenarlan, diigmeleri ve etegi beyaz 
tezyinatll koyu laciverd yiinliiden pra
tik ve spor bir elbise. 

Halim devam etti: 
- Bi.iti.in gece Selmadan bahsettik. 

$erif seni birkac; defa <;ubukluda gor -
mii§, meseleyi anlami§. Bana sordu, ta
bii bir§ey s<>ylemedim. Selmadan ken· 
disi bahsetti. 

Nevzad gene bir§ey sormuyordu. Ha· 
lim biraz durduktan sonra: 

- Gelelim Selmaya ... dedi, azizim. 
hani ben sana bir§ey soyledimdi ya ... Bu 
kadmm si:izi.i v\; harcketi birbirinin z1dd1 ... 
Sen·den c;ok hararetle bahsetti. «Vanm 
yogum odur» diyor. Sensiz ya§Iyamiya
cagmt soyli.iyor. Dogru. Y amlm1yorsun. 
Simdi hirer hirer anlataca<r1m. Senden 
~iiphesi var. Hepsi dogru. Fa kat ... 

Nevzad gozlerini Halimden aylrmt
yor, fakat hafi:f ve adeta lakayd gi.ili.im· 
seyi§i1e bu dikkati ~irbirine uymuyordu. 

Halim devam etti: 
- Fakat, bak anlatay1m, oyle bir§ey 

yaptl ki senin buna ne mana verecegini 
merak ediyorum. Ben i<;inden c;1kama· 
d1m. 

Halim ba§mdan sonuna kadar ziyare
tinin biiti.in safhalanm an lath. N evzad 
onu ayni sogukkanhhkla dinliyor, fakat 
sigara iisti.ine sigara ic;iyordu. 

Halim bitirince Nevzad derin bir ne-

Kanadada pek ragbet goren ki!f sporlar1 

Kanada - c:!iddetli sog~uklar burada da hu"ku"m .. kt k k ~ surme e, aya spor-
lan devam etmektedir. Resim, ii<; kayak~mm karlar iistiinde muntazam §e
killer c;izerek kayd1klanm g1istermektedir. 

fes aldl, oni.ine bakarak: 
- Selmanm bir karde§e ihtiyac1 var, 

dtdi. 
- 0 karde§ sen misin ~ 
- Sensinl • 

Halim de oniine bakh. «lnsan karde· 
~inin elini tutup gogsiini.in altma koyar 
m1~» diye sormak istiyordu. Bir§ey soy
lemedi ve Nevzadm fikrini izah etmesi
ni bekledi. Fa kat arkada§I susuyordu. 
ic;ine hi~bir kurd di.i§miyecek miydi? 

Halim sordu: 
- Kendisini sana kar§l himaye ede· 

cek bir yakmhga mi ibtiyact var~ 
- Evet. Bunu bana <;Ok soylemi§tir. 

Nevza·d ba§mi biraz daha oniine ege· 
rek dedi ki: 

- Gelecek hafta gittigin zaman go· 
receksin. Diin sana yaptlgi §ey son hu~ 

duddur. Oteye gec;mez. Bak, birdenbi· 
re nasi! degi§mi§ ~ Senin bu hareketi fe
n a tefsir edebilecegini anlami§. 1tiraf et ki 
sen de fena §eyler dii§iindi.in. 

- Ben ner§eyi di.i§iindi.im. 
- Bir duru§ ona bunu anlatmaga H-

fidir. Anlamt§. Birdenbire vaziyetini de· 
.~i§tirmesi sana bir ihtardu. 

Halim gizli br giili.i§ten sonra: 

- N e gi.izel dii§i.ini.iyorsun! dedi ... 

- Nekadar tela§siz oldugumu gorii· 
yorsun. Seven bir adam ic;in kolay ~ey 
degildir bu. <;iinkii eminim. 

Halim mmldand1: 

- Hayretl 

Kendisini bana kar~I degil yalmz, buti.in 
hayata kar§I mi.idafaa edecek bir kar· 
de§ ... Bu roli.i benden bekledi amma iti
mad! yok bana ... Sevi§mek bir mi.icade
ledir, degil mi? Ben di.i~man taralim. 
Insan sevdigile dost olamaz. Onun bir 
d h 

- Bir gi.in hayret etmiyoceksin. Ben 
osta i tiyact var. :; . . . . . . . 

H,.Jim di.i~iindii. Bunlann hepsi mi.im· ~nm tab1atm1 b1lmm. Kuruntulusun. 
ki.in. Fa kat ya el hikayesi L Bu miina· Kolay inanmazsm. F akat inanacaksm. 
sc-bet sonuna kadar gitseydi gene karde§- - Belki! 
likten mi ibaret olacaktl ~ Fa kat Halim Sonra ~erifin Selma hakkmda s<>yle· 
Nevzada bunu soramazd1. Sesini ~1kar- diklerini konu~tular. Nevzad hep gi.ili.im· 
mad1. Boylece ondan aynld1~mt belli e· siiyordu. Halimi dinledikten sonra: 
diyordu. (ArkaS'I var) 
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<;ocuk 
hediye 

bilmecesinde 
kazanattlar 

GONON BULMACASI 
1 2 s 4 r; 11 1 !! !I to 11 
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3 I I I I• I I I I 
!lkkanun bilmecesinde fareyi bul -

maya muvaffak olanlar arasmda birin
ci miikafat 5 liray:t Adana k1z lisesinde 
C/3 te 705 Jale Ergun, ikinci miikafat 
2 liray:t Arnavudkoy Amerikan Ktz 
Kolejinde $ake $i§manoglu, u~uncii 
miikafat 1 liray:t tlskiidar 30 uncu ilk 
okulda 384 Ertugrul Fuad kazandtlar. 

Birer fi~e kolonya kazananlar 
Aksaray Borek~riali sokagt 1 Muzaffer 

Ozhan, Baktrkoy 1 inci ilk okul 171 
Zuhal Tiryaki, igrikapt Mumhane cad -
desi 66 Saime, Beykoz $ahinkaya Hay
reddin, tlskiidar Evliyahoca mahalle -
sinde 38 Zebra, Kabata§ Erkek lisesi 
938 Aram, Kilyos Kale caddesi 38 Aziz 
Aker, Tophane K1lavuzluk motor kap
tam Muammerin oglu Olcay Alper, 
Taksim Aydede sokag1 Hatay apartt -
mam 14 !brahim Sirman, Beyoglu Mu
sevi lisesi 208 Rebeka Papa, Haydar -
pa~a Devlet Demiryollan biiyuk amba
rmda !smet GOkalp, Fmdtklt kau9uk 
kablo fabrikasmda Zennure Kumral, 
Kastmpasa Kii9iikpiyale Degirmen so
kagi 35 Nuran KlZlldemir, Kii~iikmus
tafapa~a $airbaki soka~ 27 Ay~e Ak -
yiiz, Hayriye lisesi 458 Necl5. Giinduz, 
Beyaztd Zeynebkami1 sokagt 43 Cenab, 
Kabatas Bagodalan sokagt 9 Leman 
Ozkan, Kandilli 32 nci ilk okul 16 Azize 
Ar, Moda Devriye sokagt Hatice Frat, 
Fmdtkh Sahpazan Erciimend Some!. 

Birer sabun kazananlar 
Akhisar orta okul Vildan Erkun, Ma

latya Gazi ilk okul 434 Ogi!z Ergun, 
Konya erkek lisesi orta 'klsrm 842 Er -
dogan Baykara, Tokad Gazi Osman 
Pa§a ilk okulu 227 Necdet, De.il;irmen -
dere ziraat miicadele memuru ktzt Fe -
riha Aksoy, izmir klZ ogretmen okulu 
orta klstm 695 Nezihe, Hayriye lisesi 633 
Handan flhan, Galatasaray lisesi 1606 
Kaz1m, Kad1koy birinci orta okul 426 
Miikerrem. Heybeliada orta okulu 363 
Melahat Koza, Biiyiik Parmakkapt 10 
Muhlis, Ortakoy Gazi Osman Pa§a or
ta okulu 291 Kemaleddin, Elaztg orta o
knlu 74 Ziilfikar Aytu!t. istanbul Gazi 
ill<:: okulu 106 Dincer Tiirkay, Zon~uldak 
rPlikellisesi orta klSlm 32 Birten Alpay, 
Ti'~kiiriar ihsaniye 91 numarada Atifet 
Cf'mal, Be<>ikta§ Serencebey yokw~u 
Miimta7. Tosun. Sirkeci Demirkaptda 
0~man Bavram, Halic Feneri Hurl!ide 
f!ergok, Nisanta§t_caddesi Bahri San • 
tur. 

Birer ipekli menilil kazananlar 
<;anakkale Cevadpa~a mahallesi Has

tane baym No. 250 Perihan, Tarsus A
merikan Koleji 303 Celil Ere!, SlVaS or
ta okul 170 Hilmi Cankaya, Kabata~ li
sesinde Dahi, Baklrkoy ikinci okul 351 
Necdet Kenter, Mcrsin orta okul 210 
Orner, Mara§ Qrta okul 269 Galib Sunal, 
Muradh ilk okul 359 Mehmed Gokkurt, 
Kad1koy Aziziye soka~ No. 20 !brahim 

klZl Ayten ~enkaya, birinci orta okul 
548 Cafer, Geyve ilk okul 117 Kamran, 
isparta orta okulu 24 Mehmed Giileg, 
Afyon lisesi 483 Cahid Dikmen, Aydm 
Bolge san'at okulunda 249 Orhan, Qa
nakkale orta okulu 430 Fethi Oral, Bey
oglu istiklal caddesi Muriivvet Cabir, 
Kadrkoy Yeldegirmeni caddesi Sabahat 
Asrm, Aksaray Laleli caddesinde ~iik
rii Akman, 41 inci mekteb 314 Abdur -
rahman Eren, Goztepe Bagdad caddesi 
~ukriye Fevzl 

Birer takvim ka%ananlar 
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1- §akller (cemD. 2 - Kirli elbiselerin 
ge~tlgl steak kazan, bir kadm Ism!. 3 -
Maksad, dll. 4 - Blr emir, Kopriiba~mda
kl blr .semtin halkmdan. 5 - Yeml~. feci. 
6 - Blr rahat.stzl!k, e§ya. 7 - KocaslZ ka
dm, alay ve eglenm~. 8 - Kar~JSmdakl o
yuncunun parasmt alan, ter.s ~evlrln ke
paze olur. 9 - Harb gemllerinde bulunur, 
Fasta blr ~ol. 10 - Merkez, kordelll. cinsin
den, stfat oeda.tr. 11 - Cenubt Anadoluda. 
blr kasaba, ayag1 sakat. 

Yukandan a.§agtya: 
1 - Geveze (iki kel!me). 2 - Ankara c1-

varmda blr l.stasyon, nota. 3 - Kil. ga.rbl 
Anadoludakl eskJ med~niyet merkezl ka
sabalardan. 4 - Miirekkeb blr emir, dola
Yl· 5 - Mekteblerde okunan derslerden, blr 
emrin tersl. 6 - Dumanm klrl. klrln btrak
tt~l izler (cemi). 7 - Erkek dadt, ters ~:e
v!rln temizllg€ merakll olur. 8 - Uzuvla
rmdan blrl kirul del!'ll (ikl kellme), c;aymn 

Edirne Selim camii sokagt No. 49 
Nermin Dincel, Kabata§ lisesi A§kl Erk
menkul, Bursa Babazakir mahallesi 
Meydan sokak No.3 Nejad Aysoy, Kon
ya !stasyon caddesi miifetti§lik kar§t • 
smda No. 133 Melahat, Trabzon Kemer
kaya Nemlioglu sokak No. 11 Bilkin Ax
gon, Bostancr <;atalc;e~me No. 361 Emi
ne, Beyoglu Saklzagac1 caddesi No. 120 
Miiriivvet, Kadtnk1iy birinci okul Ah
med Tosun, Bafra orta okul 261 Kamil, 
Edirne lisesi 1igretmenlerinden Siiley
mamn klz1 Nermin, Emi:r,:gan Mekteb 
sokagt N. tllgen, Bergama piyade alayt 
komutam muavini yarbay Necde£ o~lu 
M. Sedad, U§ak Simav orta okulu 389 
Faruk Demirci, T. M. C. Kadirga Tale
be Yurdunda Ali Dalsal. Elaztg orta o
kulu 262 Ahmed Aryan, Haydarpa~a li -
sesi 576 Nureddin Aksoy, Kadirga Kale 
sokag1 140 ismet Evren, Emirgan Safsaf 
soka~ 16 Meliha, Fatih iskenderaga ma 
hallesi Fevzi Biirhan. 

'kurumu~unun tersl. 9 - Kii~iik kltablar 
!cern!). 10 - Bir erkek ism!, yalvarma.. 
11 - MU,erref olmak. blr hayvan. 

'Birer havlu kazananlar 
Bursa ikinci orta okul 360 Suad. Bur

sa yirmi altmC1 okul No. 7 Suna Ozier, 
tzmir ilk okul 73 YI!maz Giire§, Bitlis 
tnhisarlar tiitiin atolyesinde ambar me
muru Celal oglu Cahid Babtr, <;ataica 
§Ube reisinin oglu Necdet, Adana k1z li
sesinde 685 Nezahet Uluta§, Amerikan 
K1z kolej talebesinden Tezer, Bursa er
kek orta okulu 659 Nuri Ak~adogan, 
Ankara Yeni.§ehir Havuzba$1 caddesi 49 
Fahir Demirseren, !zmir tllkii ilk okul 
154 Muana, Kadtkoy on birinci ilk okul 
Nesrin mu~, Ktrklareli tstanbul cadde
si No. 42 Vasfiye Tulunay, Beylerb¥yi 
27 nci ilk okul No. 47 Ornan 6ner, Bur
sa birinci orta okul 999 Selim 1kizler, 
Konya Naf1a dairesinde mlmar Salih 
lozt Perihan tllkii, Samatya Yoku~e§
me No. 31 Cahide, Pa~abah~e Tepeko -
yunde 17 Ali, <;engelkoy Baklrerba~1 2 
Sabahat, Tarlaba~1 Giin~$ apartrmam 
Hiiseyin Kazrm, <;amhca K1s1kh Feride 
Derlen. 

Hediyeler, oniimUzaekl pazartesi gU
nUnden itibaren dagrhlmtya ba§lana -
cakhr. tstanbuldaki okuyuculartffilZtn 
hiiviyetlerini !spat eder bir~ vesika ile 1 

~telip matbaamtzdan almalarmt rica e
deriz, diger yerdekilerin miikafatlart 
taraftmizdan gonderilecektir. 

Evvelki bulmaeanm halledilrnq sekll 

Haydar Rifatm 
eaerlerinden 

A§k Pe§inde 100 Kr. 
Karagomlekl!ler ihtilalf 100 • 
Etriisk Vazosu 20 • 
tlk A§k 50 • 
tligin 6Iiimn 50 • 
Efendi !le U§ak 40 • 
VikontWl Oliimii 30 • 
tklimler 100 • 
61iiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Kii9iik hikayeler 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Tarih FelsefesJ • 

KAPINIZ ONUNDEDiR I • 
ONU UZAKLA$TIRINIZ! 

Biraz NEZLE ve Yahut Biraz ATE 
Hi s settiniz • m1 

HiC DU$UNMEDEN 
Bi R KA$E 

Hem GRiP'TEN Korur • Hem GR iPi 
dikkat ediniz. ismine 

SENETSIZ • PE,iNATSIZ 
Ayda 5 lira ta ksite 
Memurin ve zahitana 
gramotonlar ve Ha· 
yanlara mahsus 
en son sistem 
14 ayar altm kol 

saatleri 

Saat 9- 14 arasmda mfiracaat. Sirkeci 
nakliyat anbarlan 11rasmda Liman 
ham ittisalinde Yelkenci han No. 8 

Gaib aramyor 
Bo~azic;l, Anadolukava~mda Qe~e ma

hallesinde 1 numaralt evde otururken ve 
Miitareke senelerlnde eskl. Reji lda.resinin 
Clbali tlitiin dePQ.sunda m€1D.ur olan 315 
doltumlu Kadrl o~lu N1hadm elyevm nere
<ie bulundu~ bllinemedl.glnden kendislnl 
taruyanla.rm, hayat ve mema.tmdan rna. -
lilma.tt olanla,rm a§a~Idakl adre.se blldlr -
meler!nl rica ederlm. 

Beyo~lu, Flruzab, Kadlrler yoku§U 
14 numa.rada. Fuad 

Dr. Os man Ki mil 
GALA TALI 

Devlet Demiryollan 
Devlet DemJryollan Umum Miidiirliigunden : 

1ran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer mufetit§ligi 
ifa etmek uzere motor i§lerinde ~ab§rnl§ tamir ve bakrm 
beli ya memleketimizde yahud yabanct bir memlekette 
lomas1 almi§, veyahud motor i§lerile alakah bir sahada tahsil 
selerin diploma ve bonservislerinin §imdilik birer tasdiksiz 
meihal ve kart postal biiyliklu~iln~ bir boy fotograflarile 20/1/939 
kadar Devlet Demiryollan Umum Miidiirlugli Cer Reisligine 
ilan olunur. 

Muhammen bedeli 18551,8 lira olan 403,3 m.3 gam kereste 
goknar usulile 14/1/939 cumartesi gtinii saat 11 de Sirkecide 9 
nasmda satm abnacaktlr. Bu i§e girmek istiyenlerin %7,5 teminat 
nizami vestkalariDl ihtiva edecek olan kapah zarflarm1 ayni giin 
kadar komisyona vermeleri laztmd.rr. ~artnameler parasiZ olarak 
dan dagttllmaktadlr. 

1-
2-

3-

4-

Pendik istasyonunda yeniden yaptlaeak istasyon binast in~aati 
zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye konmu§tur • 
tn§aatm muhammen bedeli 70,000 liradlr. 
lstekliler bu i§e aid §artname vesair evraln Devlet De·mi:rvc1Il 
Ankara, Haydarpa§a ve S!rkecl veznelerinden 350 kuru§ 
de alabilirler . 
Eksiltme 20/1/939 tarihinde cuma g{lnil s,aat 15 te :Ankaraaa D. 
Ian Yol Dairesinde toplanacak merkez Birinci Komisyonunca 
lacaktll'. 

c __ Y_E_N_l_E_s_ER_L_E_R _ __.) rAnkara Borsas14/1/939 
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Anai§fzm 60 
Farmasonluk 

• 
Clld, Gaq ve ZUhrevt hastehkler 

MUtehess1s1 
Beyoilu, lstikl&I Cad. Haca Beklr Ustlin 

de 1 lncl kat saat 14 ten sonra 

Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektubile 
g1da yazlh teminat ve vesaikl aynl giin saat 14 e kadar 
ba§kanhgma tevdi etml§ olmalar1 lazrmd.tr • 
A ) 2490 sayl11 kanun ahkAmma uygun 4750 lirlatk 

Hukuk ,Gazeteai K A p A N 1 S 1 
nort senedenberl tiirk~ ve frarunzca o

Iara.k Cevad Hakkl Ozbey tarafmdan ne§
vedilmek:te olan Hukuk Gazetesinin 33 - 34 
numarall niisha.la+I klymetll yazlla.rla. !)lk
~ttr. Bu niishada Unlverslte Ord. profe
stirii ve Erzurum sayla.Vl Satm Ali Dllem
renin Adll T1bbm enteresan tetklklerlne, 
profe.sOr MUstafa Rlel}id Belgesaym Temyiz 
mahkemesl 1~:t1hadlarma, profest>r Gerhard 
Kessler'in Tiirklye 11} kanununa, Ceva.d 
Hakkl ozbeyin ceza 113uliimiize dalr ma
kalelerl ve tenkldlerile §il.rayt Devlet aza
smdan Cud! Ozalm, hll.kim Tah.sin i:stan
bullunun, profe.sOr Mamboury'nin ve daha 
salr deA-erli zeva.tm yazlla.rl. etiidler1 var
dtr. ilmi Md!seleri ve hareketler1 tatb1-
kat kls!Illi1da da miih.!m kara.rlari, 1!)t1 " 
hadlan lhtiva eden bu 111m gazeteslni okur
lartmlZa. tav.siye ederlz. 

lnsan 
Ayhk fikir ve san'at mecmua11 
Seklzincl say1s1 yen! .senede zengln mUn

derlcatla !)Iktl. Bu niishada Hilmi RIZa. 
Ullrenln ideolog Narruk Kemal, Saba.had
dln Eytiboll:lunun Namik Kemal veya man
zum neslr, Muazzez Kaptanoll:lunun Mii ~ 
nevverler kar§ISmda Namtk Kemal, Stiud 
Kemal Yetldnln IIISan eli, Pertev Bora -
tavm EdeblyatunlZda halk edeblyatt te -
sirlerl. Sttkl Yl.l"l;almm Osmanll mallyesl 
ve ecnebi .sermave, Rl1k1 MelOllin Eski 
eserler hakkmda dU,Un~ler. Yunus KA • 
zmun Umumi bilgl teorl.sl, Hilmi Zlya.mn 
:i~tlmat te§ekktili,in temell adh yaztlari, ve 
bunlardan maada. blrc;ok l)ilrler, kitab tah
lillerl ve kronlkler vardtr. 

Fiatt; 25 kurU§. 

Radyo Almanag1 
Ragtb tnug ve Orhan Sal1h Nur tara -

fmdan Radyo Almanagr l.smile blr kitab 
ne§redilml~tlr. Bu e.serde radyolar hakkm
da teknlk mah1mat verllmekted!r. Bu ba
hlste mii~ki.ilata ugnyanlara bu e.serl tav
siye eder!z. 

Yeni Birlik 
3 iincii sayiSI. yen! blr merhale te~kil 

edecek dolgunlukta tam blr 1htlmam mah
sulii olarak c;tkm!.§tlr. Bu saytda: 

Neden ktymetlendiremiyoruz? !Dr. R. 
Fethi), Nes!l davas1 (Dr. Leblt Fehm!), 
Koy lktlsadlyatmda mutavassttm rolti 
(Mahir Biileoo), Kiiltiir hayatlm!Zda Ata
ttirk (!}aban Ta~km), :istlkl§.l mar~I (NI -
had Kiir~ad), Atamtzm yataca~1 yer !t;ln 
(Sami~ Kocagoz), Namtk Kemal (Zahir 
Srtkt), Inktlabm propagandast (Yurdoglu), 
Koyde bayram <Cahld Hilmi), Yurd sefer
berligl (Selc;uk Trak), Unutma ve a!fetme 
(Zahlr GiivemlD. Edebi §ah.slyetl€r !Meli
ha Sarp), 

l tnglll:a llraSl 
100 Dolar 
100 Franm frang~ 
100 Llret 
100 tsviere fran11 
100 Rolanda 

flor:l.oJ 
100 Rayhf$mark 
100 Bel~;lka franiJ 
JOO DrabmJ 
100 J.eva 
100 Cekoslovak 

kronu 

A~l11$ Kapanq 
5,85 

126,1975 
3,3125 

6.64 6,6225 
28,515 

68,6825 
50,6725 
21,2875 
1.0675 
1,5375 
(.325 

100 Pezeta 5.825 
100 Zloti 23,76 
100 Pengo 24l8925 
100 Ley ' 0,895 
100 Dinar 2,80 
100 Yen 34_,125 

, 100 lsvec: kronu 30,1275 

1

100 Ruble 23,8725 
ESHAM ve TAHVtLAT 

. Ergani 19,5.5 19,60 
S1y. - Erzu. m 19,- 19,-
1938 % 5 ikra. 19,40 19,40 

l_ .J 

Mem ur aran1yor 
Yiiksek licretle ~ah§II)ak iizere 

noter muamelatma bihakkm vaktf 
ve noter kanununda yaz1h evsa£1 
haiz iyi bir memura ihtiyac vardtr. 
Beyoglunda !stiklal caddesinde 
Tokathyan kar§tsmda Beyoglu Bi
rinci Noter Dairesine miiracaat. 

Zayi - Ziraat Bankasmm 4253 nu -
marada kayrdh tasarruf ciizdammm 
mUhriinii kaybettim. Yenisini ~rkaraca
gtmdan hiikmli yoktur. 

Nesim oglu Vida 

Do(:ent • Urol og 

Dr. LOtfi Orhan Somer 
Beyoglu Jstikl~l caddesi Baker ma
gazalar• van•ncla $ark Ap. No. 310 

-- -....----- . ·-:::::0: -
Sa/l.tb w 8afmUhan1nr r unua Natli 

Umumf nemyatt fdar• .a.m Fan trw 
MQdQrfl: H ikmet Mi1nil VIgen 

Cttmhur1tfet matbaiDt 

iLAN 

iCEL PAMUK VE YAG T. A. 
Sirketinden : 
·'~ 

Mersin 

1. - 142,162 lira ke§ifli iplik fabrikas1 vahidi kl.yasi lizerind.en ek
siltmiye konmul?tur. 

2. - In§asma talib olanlar ke§ifname ile diger evrakl Mersindeki $ir
ket mi.idiriyetinden veya !stanbulda Bah~ekaptda Ta§ handa Turk 
Endiistri ve Tecim Anonim ~irketinden 20 lira mukabilinde taleb 
edilebilir ( !§in mi.istaceliyetine binaen pasta ile bu bedel gonde
rildigi takdirde arzu edilen ac!.rese evrak derhal g1inderilir. ) . 

3. - Bu i§e talib olanlarm vaktile asgari 150,000 lirahk bir fabrika in
§aatt yapmt~ olduklarma dair vesaik ibraz etmeleti §artt1r. 

4. - Munakasaya girebilmek ic;in istekliler tekliflerile % 7,5 ilk te
minat ak~elerini Mersin i~ Bankasma yat1rm1~ ve makbuz ibraz 
etmi§ olmalarr lazrmdtr. 

5. - Munakasa neticeslnde hakkt tercih miiesseseye aiddir. 
6. - Teklif mektublarmm en gee; 20/1/939 tarihinde Mersinde $irket 

min at. 
!3) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C) Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. 
Ehliyet vesikas1 i~in isteklilerin vakit zayi etmeden ve 
nunden en az sekiz gUn evvel tahfiren Nafta Vek'aletine 
etmeleri lazrmdll'. • 5290 , 

Samsun istasyonunda yaptlacak istasyon binas1 in~aatJ kapall zarf 
lile ve vahidi fiat iizerinden eksll.tmiye konmu§tur. 

1 - Bu in~aatm muhammen bedeli 85,000 lirailir. 
2 - !stekliler bu i§e aid ~artname vesair evraln ve Devlet 

larmm Ankara, Sirkeci, Kayser! ve Samsun veznelerinden 425 kuru§ 
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 19/1/939 tarlhinde per§embe gilnil saat 15 te 
D. D. Yollar1 Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Kc1mi.sycm~ 
yap!lacaktu·. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in Jsteklilerin teklif mektubile 
a§agtda yaz1h teminat ve vesaiki ayni gUn saat 14 e kadar Komisyon 
gine tevdi etmi~ olmalan lazimdll'. 
A ) 2490 say1h kanun ahk!mma uygun olarak 5500 llrahk muvakkat 
B) Bu kanunun tayin ettilU vesikalar. 
C ) Nafta VekAletinden musaddak ehliyet vesikast. 

Ehliyet vesikasl i~in isteklilerin vakit zayi etmeaen ve ihale 
en az sekiz gUn evvel tahriren Nafta Vekaletine miiracaat etmeleri 

istanbul ve Ta,ra Halk1na .,=c:::M::u:'d:ir:i:y:et:i:n:e:g:e:l:m:i:s:o:l:m:a:s:I:l:a:zt:m:d:r:r:.::::::::::::::::::::::::~ .r 
~ istanbul i~in hesab edilen vakitler di~er arzlardaki §ehirlerln evkatm1 

yen gi:istermez, elinizdeki biitiin takvimler bu hususta kat'iyyen i§inize 
ramaz. Bulundugunuz §ehrin evkatm1 dogru tayin edebilmeniz i9in DAiMA SAGLAM KALMAK 

istiyenlere, midelerinden muztarip olanlara, haz1mstzhktan ~ikayet eden
Jere ve kalori alam1yorum diyenlere : Kan ve can verici, me~hur Akge
burgaz giftligi mer'alarmda fenni bir §ekilde yet~tirilen binlerce ko
yunlarm siitlerinden yaptlmt:; olan 

HOSEYiN AVNi AK~EBOGAZ 
Y o G u R D u 

tavsiye olunur. Tenekenin yan tarafmdaki etikete dikkat ediniz. 
Sah§ mahalli: Tiitlingiimriik No. 10, Telefo:p. : 23581 
Merkez yazrhane: Merkez Hal No. 75, Telefon: 23717. 
Tophane, Beyoglu, Cihangir, Pangalh, Ma~;k..., Kurtulu~, $i~li, Mecidiye. 
koy, $ebremaneti ve Beyaz1da hergiin KAMYONET SERViSiMiZ vardu. 
:Qir gi.in evvel telefon ettiginiz takc!,irde "!fogurt evinize kadar gelir. 

l ........ i.s.ta•n•b•u•J .. B.el•e•d•iy•e•s•i •i•Ia.n.l1a •• n ........ l 
Ke§if be&li 9056 lira 75 kuru~ alan Taksimde yaptmlacak umumt hela 

kapah zarfla eksiltmiye konulmu~?tur. Eksiltme 20/1/939 cuma giinli saat 15 
te Daimi Enciimende yap1lacakhr. Ke§if evrakile §artnamesi Levaztm Mii
diirlii.gunde gorlilebilir. istekliler 2490 saytlt kanunda yazth vesikadan ba§ka 
Fen I§leri Miidiirliigiinden bu i~ ic;in alacaklar1 fen ehliyet vesikasile 679 
lira 26 kurul?luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektup
lanm ],~vi kapah zarflanm yukanda yazth giinde saat 14 e kadar Daimi En-
r;;.., "' "'"liri;rlE>r. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

Ra;:~~d~~~ce G6k~e Takvim 
ile kabildir. Gece vaktini tayine mahsus cetveller vardtr. 
§ehirde kitab bayiin&n yahud 10 kuru§luk pasta pulu gondererek "'""'1""'., 

$ARK K'OTtlBHANESiNDEN isteyiniz. 

Canakkale Nafta 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : 37796 lira 25 kuru§ ke§ifli Gelil:iolu h\ik\1!111 

kona~ in§aabmn 14999 lira 10 kuru§luk birinci krsm1d1r. 
2 - Bu i§e aiq §artnameler ve evraklar §Unlardrr : 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i§leri genel ~artnamesi 
D - Yapt i$leri umumi fenni §artJ?.amesi 
E - Hususi liartname 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- Proje 
istiyenler bu §artnameleri ve evrakr <;anakkale Nafta 
bedelsiz olarak gorebilirler. 

3 - Talib ~1kmam1~ olan bu i~in pazarltkla ihalesi 27/1/939 euma 
saat 15 te Naf1a Miidiirliigii binasmda toplanacak Komisyonda 
lacaktrr. 

4 - Eksiltme pazarhk usulile yap1lacaktrr. ( 
5 - Bu i§e girebilmek i\;in isteklilerin 1800 liraltk muvakkat teminat vc 

meleri ve ihale guniinden nihayet 8 giin evveline kadar Vilayet 
kamma miiracaatle alacaklarr ehliyeti fenniye vesikasile 938 
aid Ticaret Odas1 vesikasmt ibraz etmeleri laz1mdtr. 



5 ikincikanun 1939 CUMHURfYET 

Facian1n kurbanlar1 Japon kabinesi 

Karadenizden diin 
kunc tafsilat 

gelenler 
veriyorlar 

kor· 
nihayet istifaya 

mecbur oldu 
(Ba$tara.f' 1 tnct saht!ede> 

yeni bir unsur te~kil etmektedir. Eski 
Seyukai ve Mimseito partilerinin mii • 
messilleri tek parti fikrine itiraz ederek 
Suetsugu'yu bu projeyi tek parti ihda • 
sma matuf hareketin yeni bir ~ekli olan 
«Ruhanl seferberlik>> milli te~kilah ismi 
altmda tekrar ele almakla itham etmek
tedirler. 

(Ba$tarat' 1 tnci sahijede) 
tten yalmz serdtimen Ahmed Aydmla 
.rabcamiinde C1kmaz sokakta 14 numa· 
.da mukim 1305 dogumlu 1lyas oglu 
lasan Geveze kurtulmu~tur. 

illet vapuru faciast nastl oldu? 
Millet vapurunun nas1l bathgt ve on 

' iz denizeimizin imdad istiye istiye su· 
ra nas1l gomiildiigii, diger ~ileplerin na· 
l karaya oturdugu hakkmda ilk malO.· 
~~tt Demirhisar moti:irlii gemisi siivarisi 
azlm kaptan getirmi§tir. 
Naz1m kaptan, kendisile gorii~n mu· 

arririmize §unlan anlatm1~hr: 
«- Pazar giinii ak§arnt Eregli lima· 

1• dahilinde vapurlarm vaziyeti ~oyle 
~: Limamn i~ ve mahfuz k1smmd3 
·Ut!u, Gene ve bir de bizim Demirhisar 
a tty or. 

Vatan, Su'le, Yelkenci, Ilgaz, Ana· 
oiu, Sakarya, Baku Pek ve bir ltal· 
an ~ilepi liman il;inck fakat biraz a~1k· 

demir iistiindeler. 
Diger ~ilepler, Millet, Siimer, Sadan, 
lllsun, ikbal, Kaplan, Zonguldak, 

s, Tan, Mete daha ileride de· 
bulunuyorlar. 

Ak~amdan sakin diyebileeegimiz ha· 
&ece saat 3 te evvela poyraz, sonra 

Ve daha sonra bati karayele ~;e • 
ba~lad1. Karadeniz ender gorii· 

firhnalanndan birini gosteriyor, ~id· 
.. Yagan tipi ile beraber limanm id 
_alUm ~;emberi halini altyordu. Bizim 

· nispeten emniyetli, fakat ikinci 
iir;;iincii grupu te§kil eden vapurlarm 

kiSimdan miitemadiyen is • 
diidiikleri i~itiliyordu. 
alar, tekneleri dogiiyor. Hemen 

eski olan gemiler gJcud1yordu. Sa
boylece bulduk. Amma nas1l? Bir 

biliyor bir de biz. Hava Mia az· 
hirakmadi Bu esnada bir kiSlm 

ar ac;1ga c;1kmaga muvaffak oldu· 
0 snada Milletin de hareket ettigini, 

burnu c;IkmtlSlmll te~kil ettigi koya 
ilerledigini, biraz sonra geri don· 

ve tam yolla Kabasakal deresi 
· s1ghga dogru gittigini gor • 

Cemi, karaya vurmak istiyordu, fa· 
olamadan takriben 5 • 5,5 

batmaga ba~lad!. Miirettebat1n 
hrtmamn ugultusu arasmda 

Carm1hlara tlrmanmi§ ba· 
, fakat gemi siiratle battyordu. 

az sonra ortada yalmz direk ve ba· 
kald!. 

anlad1k ki, Millet Fransiz 
le~i iizerinden ge~erken makine 

''""'"'~'" yara almt~; sahile ¥urmak is· 
Muvaffak olamam1~ ve su alarak 

biraz ote tarafmda bir 
var. Futmadan ismini okuya • 

miirettebat korkmu~ olaca'k ki 
Ia ~1kmak istediler. Tam hi • 

bir tayfa denize dii~tii. Bir 
sularm arasmda dahp Cikt!gi gO. 

Sonra kayboldu. Herkes can kay· 
dii~mii~tii; sandal sahile dogru 

tam sahile yakla~t!klan ma· 
tayfa daha denize diistii. 0 da 

sonra sulann kucagma gomiiliip 

vapuru ikinci kaptantntn 
anlatttklan 

sonra limana gelen Sadan 
ikinci kaptaru Enver Gencer 

gorii§en muharririmize Mil • 
feci akihetinden kurtulan 

cektigi tstlrablan §i:iyle anlat· 

Biz, Milleti o miithi§ f1rt1nanm 
'"~ .. --·-asmdan sonra -limant terket· 

yanmdan gec;erken gordiik. 
da direkler ve baca duruyordu. 

tipinin arasmda Milletin ancak 
· gorebiliyorduk. Bu mada deniz· 
ki§inin c;upmd1gm1 gordiik. F ntl· 

L~'"'ueL1.111~ ragmen biraz daha yak· 
Ye bir cima att1k. Denizdekiler· 

'>imayt yakaladt. 0 mada bir ar· 
«kim sin?» diye seslendi. Cimayi 

Serdiimen Ahmed, Millettenim» 
inledi. Merdiveni c;ekip kendisi· 
almak isterken geminin merdi
ve biiyiik bir dalga bu kuvvet· 

ahp siiriikledi. Onu bir daha ya· 
~in biitiin emeklerimiz bo§a git· 
biraz sonra yiizerek sahile git· 

Milletin ate~isi olan diger 
da yiiziiyordu. lkisi de esasen ol

olan sahile c;tktilar. 
direklerinde tak1h bir vaziyet

be§ saat kald1ktan sonra uzun 
denizde ka larak, yiizerek sahili 
iki merd denizci kadar hi,biri

hak kazanmami~Izdir.» 
I""E~bCIIftc.rn haber geld i 

haber almam1yan Sebat 
Amasra limanma s1gmd1g1 

. Haber almam1yan ;lu
iye donmii§tiir. 

Kul'tarma bafladt 
Gemi Kurtarma ~irketinin Hora tah· 

lisiyesile giden miitehassis ve Deniz Bank 
miifetti§leri diin mahallinde tetkikat ya~
m1§lar, vapurlarla tahlis i'>in temasa vg~
ri§mi§lerdir. Vapur sahibleri de Eregh· 
ye gitmi§tir. Diin ogleden sonra Hora, 
Y elkencilete aid Tan vapurunu kurtar • 
maga ba§laml§tlr. Tan'm yarast yoktur. 
Besim kaptamn ailesi ne diyor? 

Besim kaptamn Ortakoyde, Karaka§ 
apartimanmda oturan refikas1 Zekiye goz 
ya§lan arasmda §Unlan anlatmaktadl~.: 

«- Ben ve !rocuklanm c;IIgma don
diik. Zevcimi bundan yirmi be§ giin ev· 
vel son defa gormii§tiim. 0, o giin son 
seferine c;Ikmi§li. Miitekaid Bahriye yiiz
ha§lSl olan zevcim aslen Selaniklidir. lki 
yildir Millet vapurunun siivarisi 1di. 

Yiizlerce yelkenli bath 
Karadeniz limanlannda son ftrtmada 

daha yiizlerce yelkenlinin battlgi ve par
c;aland1gl anla§llmakt.ad!r. Fa kat bunlar 
hakkmda fazla malumat almmaml§tJr. 

Son gelen bir habere gore karaya bin· 
dirmi§ olan Barzilay kumpanyasmm lk· 
bal vapuru yarah oldugundan su alma· 
ga ba§lamt§tlr. 

Futma esnasmda denize ac;1lan Bafra 
§ilebi Sinoba, Dem:r de Zonguldaga in-

Erzincanda 
Erzincan, 4 (a.a.) - lk.i giindenberi 

devam eden §iddetli lodos f1rhnas1 ve yag 
murlan miiteak1b hava poyraza c;evirmi§ 
ve gece §ehre kar yagmi§hr. Bugiin ha· 
va bulutludur. 

~anklTlda miithif kar ve k.tf 
Cankm, 4 (a. a.) - Vilayetin ber ta

rafmda birdenbire §iddetli bir k1§ ba§la
ml§tlr. Kastamonudan gelen posta kam· 
yonu §iddetli tipi yiizii:nden 22 inci kilo
metrede kalmi§, kamyondaki yolcular
dan bir k1sm1 Dogdu jandarma karako· 
luna, bir kism1 da civardaki bir hana il
tica etmi~tir. ~ofor ve muavinin.in hayat· 
lanndan endi§e edilmekted.ri. Posta kam 
yonu ile ~oforleri kurtarmak ic;in Ilgaz· 
dan iki araba yola '>tkanlmi§tlr. Araba· 
lardan birisi Dogdu jandarma karakolu· 
na varabilmi§ ise de atlan soguktan telef 
olmu~. arabac1lar da jandarmalar tara· 
fmdan kurtanlmi~tlr. 

lkinoi arabamn akibeti hakkmda bir 
haber ahnmarni§hr. Kazazedeleri kur
tarmak ic;in Cankmdan hareket etti • 
rilen N af1a kamyonu 19 uncu kilomet· 
rede tipi ve bora yiiziinden yolda kalml§· 
tiT. Vilayet, kazazede kamyofl ile va· 
tanda§lann kurtanlmasl ic;in miiessir ted· 
birler alm1~t1r. Y olun kardan temiz!en· 
mesi i§ine htz verilmi§tir. 

Karacabey motorii kuttuldu 
Karayel f1rtmas1 esnasmda Karacabey 

isimli motoriin Y e§ilkoy ac;1klarmda bir 
kazaya maruz kaldJgi )"cilllml§h. Bu mo· 
tor kazayl atlatml§ ve batmaktan kur· 

tulmu§tur. 
Gereaede tipi 

Gerede, 4 (a.a.) - Diin gecedenber~ 
'ddetli bir surette devam eden kar el~t 

§I H b .. .. l 
santimi bulmu§tur. ava ugun gune§ t· 
dir. Tipi yiiz:iinden iki giindiir posta gel 

memi§~tir::·---------

Ge~imsizlik yiiziinden bir 
adam ii~ kadtnt yarladt 

Bugiin J aponya i~in yeni bir devre a· 
~Ilm1~tlr. Simdi as1l mesele askeri hare· 
kata devam etmek degil, Cin meselesini 
halletmektir. Bu yeni devre i~in seri ne· 
ticeler elde edebilecek yeni adamlara ih
tiyac vard1r. Mali vaziyetle efkan 
umumiye i~lerin kat'i bir neticeye dogru 
inki~af etmesine ihtiyac gosterwektedir. 
Kabinenin istifasmdan sonra nasyonalist 
mahfiller yeni tefler <;Ikannak zamamnm 
geldigine hiikmetmektedirler. 

Konoye c;oktanberi iktidar mevkiinden 
c;ekilmek arzusunu izhar etmekte ise de 
mumaileyhin yerine birini bulmak husu· 
sunda tesadii·f edilen mii~kiilatla Cin • 
1 apon ihtilanmn aldigi ~ekil ,imdiye ka· 
dar Ba§vekilin ~ekilmesine mani olmak
tayd!. 

Kabinede genif tadilat 
Tokyo 4 (a.a.) - Medisihas reiSl 

Baron Hiranuma Krahn miimessili Yua· 
sa, Ba§vekil Konoye ve diger birc;ok ri· 
cal ve hiikumet erkanile bir miiddetten· 
beri yapmakta oldu2u miizakereleri bi -
tirmi~tir. 

Gerek siyasi mehafil, gerek gazeteler 
bu miizakerelerin biiyiik ehemmiyeti iize· 
rinde durmaktachr. Bu miizakerelerin 
neticesi 1 0 kanunusanide ve nihayet par· 
lamento toplamnc1ya kadar belli olacak
tlr. Soylendigine gore, hiikumet birligini 
ternin ~in kabinede geni§ tadilat yapll • 
rnaM mevzuubahistir. 
Man~uko'da mecburi askerlik 
Tokyo 4 (a.a.) - Domei ajansmm 

Hsingking' den alarak verdiiH bir habere 
gore, yannki ~ar~amba giinii doksan se
kiz maddelik bir askeri kanun ne§roluna· 
cakhr. Manc;uko' da mecburi askerlik 
hizmetinin ve yeni askeri te§kilatm esa· 
stm te~kil edeeek olan bu kanunla bir de 
asker! §ura ihdas olunm.aktad!r. Bu §ura 
Manc;uko fmparatoru Kanteh'e mii§a • 
vrdik edecekt:ir. 

Askeri biit~eye %am 
Tokyo 4 (a.a.) - 1939 Cin hare • 

kah biitc;esi 6 milyar yene balig olmak
tadir. Ge~en seneki biitc;eye nispetle bir 
milyar yen fazlad1r, 

Bundan ba§ka, hazine bonolarile kar· 
§IIanmak iizere be~ milyar yenlik fevka • 
lade bir biit~;e dahi derpi§ edilmektedir. 

Degifen kumandanlar 
Tokyo 4 (a.a.) - Merkezi Cindeki 

J apon ordulan ba§kumandam General 
Hatta'mn yerine General OtozayaMda 
tayin edilmi§ ve General Hatta yiiksek 
harb konseyi azahgma ahnml§tlr. Y erine 
General Sugiyama tayin edilen §imali 
Cin ordulan ba§kumandam Kont T ero§i 
de yiiksek harb konseyine getirilmi§tir. 

ingiliz - Alman ikb
sadi gorii,meleri 

(Ba~taratz 1 tnct sahtfede) 

iizere yarm Berline gidecektir. Deyli He
rald'm ilavet:n tasrih ettigine gore, eger 
Berlin gorii§rr.eleri miispet neticelere va· 
nrsa, Montagu • Norman buradan Ber
ohtesgaden' e giderek Hitler tarafmdan 
kabul edilecektir. 

Diin i:igleden sonra §ehrimi~de ii~;. ka· Neier goriifiilecek ? 
dmm agir surette yaralanmastle .net1ce • Londra, 4 (a.a.) - Montagu Nor-
lenen bir aile faciast olmu§, canh koca, man'm Berlin seyahati lnogiliz matbua· 

tmda biiyiik bir hiisnii kabul gormemekvak'a akabinde kac;m1~t1r. . . . . 
Bu hususta bir muharnnmizm elde tedir. Bu haberi ihtiva eden tebligde, zi

yaretin hususi mahiyette oldugu kayde-
ettigi malumat ~udur: d AI' · dilmektedir. Gazetelere g(;re, Norman, 

Kaslmpa~ada oturan Mehme 1 IS- 1 d 
minde biri bir miiddettenberi kans1 35 ve ~aht ngiltere ile Almanya arasm a· 

Ya•lannda N aciye ile dargm bulu~mak· ki ekonomik miinasebetleri yalmz Y ahu· 
' b 1 di muhacirleri meselesi itibarile degil, fa· tadlr. Kan kocanm arasml u ma~a ~a-

h~anlar, Mehmed Alinin kat'i ve ~1ddet· kat bu miinasebetlerin heyeti umumiye-
li red cevabile kar§tia§makta, ~atta bazan si itibarile tetk.ik edeceklerdir. Bu miina-

naho• muamele de gormekted1r.Ier .. Meh- sebetle en ziyade salahiyet sahibi gaze
• telerden Financial Times ile Deyli T eJ. 

med Ali, birkac; zamandanbe~l evme ve araf gazetelerj, yakmda Alman ve In· 
kansma bakmamakta, onlan lhmal et - o 

giliz ihracat endiistrileri miimessilleri ara-
me0kt~~i:.aat 14 raddclerindc, Mehmed smda miizakerelere ba§lanacagmi bildir-

k mektedirler. 
All·• Kasmpa§ada kansmm oniin~ ~;1 • 

f - b Diger taraftan ;laht'm Alman ekono-
ml•, ona kar•I ag!T soz.ler sar etmege. a~· 

' • N misindek.i hakiki roliine miiteallik karar-
Iaml-+lr. Bu aK'Iz kavgasma . ac.Iyem~ 

~· s1zhk dol ay1sile bir nevi itimadSJZhk 1z· 
yamnda bulunan annesile .he~$1resi: y~m har olunmaktadJr. 
Mehmed Alinin Kaymvahd~sl Enu~e 1le 

baldiZl Saime de i$tirak edm·c·e:. m~n~. • Dr. $aht istila mt ediyor? 
v d k I ~tur Berlin, 4 (a.a.) - Havas ajans1 mu· 

ka§a klZI~rnl$, i~ dogii~mege 0 u :nub . habirinden: "-aht'm Bal'daki beynel"N.i· 
M ehmed Ali, ta~Imakta bulundugu . I • -s 

k d k !ere lei tediyat bankas1 dir~>ktorliigviine tay1n v k rek rasgele ar~Ism a I 
~agi ~;e e N · · edilecegine ve yerine iktisad N ezareti 
saplamaga ba$larnJ&hr. Ka~~ 'L abc.lykeyi Miiste•an Dr. Brinkmann'm ve Devlet 
be•, altJ yerinden, digerlenm ~ u ac; • 

' l Bankas1 direktorliigv iine getirilecegine da· 
Yerinden ehemmiyetli surette yara Iyan 

ir musirrane ~ayialar dola§maktadir. 
carih, vak' a akal»nde ka~;mi~tlr. - '•'-

Beyoglu ZiikfiEr ~ast~lnessm:U~;~d~~~b I§ dairesi umumi miifetti§leri 
Ian yarahlardan mme 1 e a . 

d .. d t apJld1ktan sonra evlenne Ankara 3 (Hususi) - 1§ dairesi. ka -
e en n:u ~va ~ N . nin sihht vazi· -iastrosunda iicretli olmak iizere ilc; U· 
gondenlmi~lerdir. aciye 1 mumi miifettislik ihdas olunmu§tur . 
yeti vahimdir. ' 

Amerikan kongresi 

a~ddt 
<B~tarat• 1 tnct sahffede) 

tonland1gmt Ruzvelt'e ve birbirlerine bil
dirmi§lerdir. 

Parlamentonun bugiin akdettigi celse 
esnasmda cumhuriyetciler Massachussets 
miimessili Martin'i muhalefet lideri ola -
rak intihab etmi§lerdir. 

MalUm oldugu Ve!rhile yeni ayan mec· 
lisi 69 demokrat, 23 cumhuriyetci. bir te
rakkiperver, bir miistakil ve iki «koylii 
partisi» miimessilinden miirekkebdir. 

Parlamentoda ise 261 demokrat, 169 
cumhuriyetc;i, 2 terakkiperver, I koylii, 
bir de amele partisi miimessili bulunmak -
tad1r. 

Ruzvelt'in nutku 
Va,ington 4 (Hususi) - Cumhurreisi 

Ruzvelt kongreyi bir nutukla kii§ad ede
rek demi§tir ki: 

«- Diinya, ikbsadl ve siyasi yeni 
istilalar tehlikesi kar§Ismda bulunmakta • 
d1r. Bi~k memleketlerde din, demokrasi 
ve hiisniiniyet tehlikededir. Bu itibarla, 
Amerikan halk1, diger memleketlerdeki 
insanlardan !<ok daha mes'uddur. Diin -
yay1 tehdid eden tehlikeler ancak biitiin 
devletlerin te§riki mesaisile izale edilebi -
lir.» 

Ruzvelt bilahare devletleri silahsJZlan· 
maya davet etmi§ ve Amerikamn demok
rasiyi miidafaa edecegini soylemi§tir. 

Donanmantn manevrast 
Los Angeles 4 (a.a.) - Amerikan 

donanmasmm k1smi kiillisi Atlas Okya • 
nusu ile Atlantikte ve Karaib denizinde 
yap1lacak olan manevralara i§tirak etmek 
iizere San Pedro ve San Diego iislerin • 
den hareket etmi§tir. 

Y eni iisln viicude getiriliyor 
Va§ington 4 (a.a.) - Bahriye Neza

rekti kongreye bir muhtua tevdi ederek 
Amerikaya aid olan adalarda biran ev
vel 30 yeni hava, denizalt1, muhrib ve 
mayin iisleri viicude getirilmesini istemi§
tir. 

Amiral Hepburn, kongreye verdigi 
raporda Huan adastm zaptedilmez bir 
hale getirmek i~in bu adada bir deniz ii3-
sii viicude getirilmesini tavsiye etmekte • 
dir. Bu iis, Amerika donanmasmm en 
uzak ve Japonyaya en ykam iissiinii te§kil 
edecektir. Filipin hiikumeti Amerika kuv
vetlerinin geri ahnmasm1 temin ettigi tak
dirde bu lis bir ileri nokta vazifesini gore· 
cektir. 

Guan iissii donanmanm biiyiik bir k1s • 
mm1 muhafaza etmege kafi gelecek ve ra
pora nazaran Hawai ile Amerikanm Bii· 
yiik Okyanus sahillerinin miidafaasm1 
kolayla§tlracakhr. 

Amiral Hepburn'un tavsiyeleri ara -
smda bilhassa §U noktalara ehemmiyet 
v~rilmektedir: 

1 - Atlantik sahilinde: Hava iisleri
nin takviyesi ve yeni iisler tesisi, 

2 - Biiyiik Okyanus sahilinde: San 
Diego'nun takviyesi ve Alamedabay iis
siiniin ipkas1. 

Tali derecede iic; yeni iis viicude ge • 
tirilmesi: Alaska, Sitka ve Kodiak'ta. 

3 - Atlas Okyanusunun ortasmda: 
Pearl Harbour iissiiniin takviyesi. 

Raporda bundan maada Amerikamn 
haricl siyasetile telifine imkan bulundugu 
nispette Filipin iislerinin ipkast tavsiye e
dilmektedir. 

Amerikan • ltalyan miinasebatt 
Roma 4 (a.a.) - Mussolini, Arne • 

rika sefiri William Philips'i kabul etmi§· 
tir. Salahiyettar mahfiller bu miilakatm 
mevzuu hakkmda kat'i bir ketumiyet mu
hafaza etmektedirler. 

hi haber alan mahfillere gore bu mii· 
lakatta, Lima konferans1 miinasebetile, 
ftalyan matbuatmm Ruzvelt ve Arnerika 
aleyhindeki ne~riyatl mevzuu bahsol ~ 
rnU§tur. -------
Londra kongresine dogru 

<Ba~taraj' 1 inct sahifede) 
Yemen hiikfunetinin bu daveti daha 
§imdiden kabul etmi§ bulunduklanru 
soylemi§tir. 

Londra konleranst ha:z.trlandt 
Kahire 4 (a.a.) - Kahire Arab me -

hafili, birkac; giine kadar Londrada top
lanacak olan Filistin konferansmm mu
vaffakiyeti hakkmda bedbindir. !ngil -
terenin bu konferanst Yakm§arktaki 
vaziyetini Filistin Arablart Zilranna o
larak tarsin etmek ic;in istismar edece
gi tahmin olunuyor. 

Gene zannedildigine gore, eger in • 
giltere diger Arab devletlerini, de bu 
konferansa davet etti ise maksad1 bOy
le dostane bir hareketle bu devletler ta
rafmdan her hangi bir zorluk c;1kanl -
masmm online gec;mektir. Esasen Diik 
Athlone'un Saudi Arabistana yaphg1 
ziyaret pek de neticesiz kalmaml§tlr. 
Oyle ki, Saudi Arabistan, !ngiltere Lon
dra konferansmm miizakere esaslanm 
bildirmemi§ olmasma ragmen bu kon
feransa i§tiraki kabul etmi§tir. 

Londraya giden heyet 

Libya hududunda 
biiyiik ge~id resmi 

(Ba~Ul.r<£/t 1 tnct saht/ede) 

nevi istilalara kar§I miidafaa edecegini te-

Diin ii~ yarde ba-
rindinna odalart 

a~ddt 
yid etmi§tir. ilkmekteb talebeleri ic;in yaptlan harm· 

Ba§vekil bugiinkii tefti§leri esnasmda duma odalan, diinden itibaren Istanbu • 
sipahiler, deve kollan, tanklar ve tayya • lun iic; semtinde faaliyete gec;mi§tir. 
reler de dahil olmak iizere miisellah kuv-

Bu odalar §imdilik F atih oniic;iincii, vetlere iic; de fa resmi gec;id yaphrrnl§hr. 
.. Kaslmpa§a dokuzuncu ve Eyiib Otuzal -
Uc;iincii gec;id resmi c;olde ve biitiin kita-

tmci ilkmekteb binalannda ac;Jmi§hr. Fa· 
atm i§tirakile yapilml§hr. . . . . 

D l d ' • t l I kat hemiz bu tecriibe mah1yehnde olarak 
a a ye ntn e gra l faaliyete gec;en bu odalar, yalmz, bu 

Ba§vekil Daladye, T unustan Cumhur kt bl .. h k 1 k -. . , . me e ere mun as1r a m1yaca , aym 
relSI Lobrun a h1r telgraf !rekerek, T unus d t k 1 d k" d'v "lk k v zaman a mm a a rm a 1 1ger 1 me • 
Beyinin ve T unus halkmm F ransaya bag· t bl r'n ·.., · 1 kl d b e e 1 In-1 ve arne e !<OCU anm a a -
hl1k ve sadakatine terciiman olmu§, ve rmduacaktir. 
biitiin T unuslulann F ransaya sad1k ve B d I b 1 h d f · · 
minnettarhklanm filen ispata hazu bu - u 0 a arm a§ lea e e 1•. _l!K1 ve a • 
I d kl b 'ld' · t' mele c;ocuklannm mekteb tatihnden son· 
Un U anm I !TID!§ IT. k kl d h'' · · jA } 

C h .. L"'b b I f b ra so a ar a uv1yeh rna urn 0 m1yan 
urn urrelSI o run u te gra a ceva k' I I · · 

k T I I t kk .. I · · b'l 1mse er e temas etmemelenm, mekteble-verere unus u ara e§e ur enmn 1 • . . v 
d. ·r · · F d T d · nne tam manas1le bagh bulunmalann: ve 

lTl mesm1 ve ransanm a unusu ar 
rna miidafaa edecegine dair teminat ver • 
mesini Ba§vekilden rica etmi§tivr. 

Libya hududunda 
Gabes 4 (a.a.) - Ba§vekil Daladye, 

Gabes' e gelmi§ ve General Bertonne ile 
Gabes kaidi tarafmdan kar§llanml§tlr. 

Daladye, biiyiik bir resmi ge'>id sey -
rettikten sonra, T unus istihkamat mmta· 
kasm1 ve Libya hududunun Majinot hat

daima miitehasSIS muallimlerin nezareti 
altmda derslerini hazuhyabilmelerini te • 
min etmektir. 

Bannduma odalarma devam eden a • 
mele ve i§c;i c;ocuklanna giinde iki defa 
s1cak yemek verileeek ve ders saatleri 

miistesna saat 6,30 dan 19 a kadar faa -
liyette bulundurulacakhr. ileride yaz sa ., 
atleri de nazan dikkate almarak odalann 

tim gezmi§tir. Gec;id resmine hecinsiivar faaliyet saatleri degi§tirilecektir. Her ba~ 
k1t' afar, Senegal ni§anci k1t' alan, T unus nnd1rma odasmda bu i§lerle yakmdan 
alaylanndan maada birc;ok tayyareler ve alakadar bulunan dorder muallim talebe
tanklar i§tirak etmi§tir. Ogleden sonra Ierle me§gul olacaklardir. 
Daladye, Libya hududuna en yakm ka· Bannduma odalannda her hafta yeni 
saba olan Bengardane'a gidecektir. program yapilacak ve bu progrmlarda 

Siyasi temaslar cocuklarm biitiin ihtiyaclan gozoniinde 
Londra 4 (a.a.) - Fransamn Lon - tutularak ders miizakereleri, miisamere • 

dra sefiri Corbin, Londraya donmii§tiir. ler, ufak mikyasta temsiller, gezintiler ve 
Mumaileyh aglebi ihtimal bugiin ogleden salon oyunlan ba§hca mevkii alacakhr. 
sonra Hariciye N ezaretien giderek ge • Hen liz bir tecriibe mahiyetinde olan 
~;en hafta Parisle Londra arasmda dip- bu odalardan beklenilen istifade temin 
lomasi yolu ile Frans1z ltalyan mesele;; 

edildigi takdirde miktarlan artmlacakhr. 
hakkmda yap1lan noktai nazar teatisi 
miinasebetile Cadogan'la gorii§ecektir. Diin F atih oniic;iincii ilkokulundaki ba-

Almanya Fran&aya miizahir nnduma odasmt gezen bir arkada§1IDIZ 
Londra, 4 (Hususl) _Evening Stan ihtisaslanm a§ag1da hulasa etmektedir: 

dard gazetesinin «miihim if§aat» diye F atihin c;ok havadar bir yerinde olan 
kaydettigi bir habere gore, Alman Ha- omic;iincii ilkmektebin bahc;esinde lstan -
ri<:iye Nazm Fon Ribbentrop italyanla- bul semtinin ilk barmduma odas1 tama • 
nn miistemleke taleblerini Almanyanm men yeni, temiz, geni§ ve aydmhk bir 
takviye etmiyecegini, Pariste hissedilen salondan ibarettir. Bu odaya civardaki 
aerecede, ihsas etmi§tir. Almanlar, miis- 40, 63, 12, 18, 11, 19 ve 53 iincii ilk -
temleke meselesinin heniiz konu§ma za· mekteblerin i§c;i ve amele c;ocuklan devam 
mam gelmedigi kanaatindedirler. Bu iti· edebileceklerdir. 
barla, T unus ve Cibuti iizerindeki ltal· Heniiz diin ac;1lan bu odanm kiitiibha
yan taleblerine kar§I, Frans1zlar, Alman- nesinde §imdilik !<Ocuklann okuyup anh· 
y:amn bu politikasmdan cesaTet alarak, yabilecekleri 200 kadar kitab mevcud· 
§iddetle mukabele etmektedirler. ln~iliz dur. S1hhi bir §ekilde lSlhlan salonun or
gazetesin~ gO~e, Alman!ann hu hat~l ha- tasmda bir de ping pong masas1 bulun -
reketi Akdemz meselest ve umum1yetle maktadlr. 
Avrupa siyaseti iizerinde c;ok biiyiik te
sir yapacakl!r. 

Bayram giinii 
Roma 4 (Hususi) - 1talyan hiiku

meti, lngiliz Ba~vekili Cemberlayn'le 
Hariciye N azm Lord Halifaks'm Ro • 
maYJ ziyaret giiniinii bayram glinli ilan 
etmi§tir. lngiliz nazulanmn Romay1 zi· 
yaret edecekleri giin ~imendifer istasyon· 
lam ve Roma §ehri ha§tanba§a bayrak • 
!aria donat1lacakhr. 

Daladye'nin seyahati ve Alman 
gazetelri 

Berlin 4 (a.a.) - Alman gazeteleri 
Daladye'nin Korsika ve Tunusa icra et· 
mi~ oldugu seyahat hakkmda etrafh rna· 
lumat vermektedirler. Bu gazeteler Da
ladye'nin Tunus halkmm Fransaya sa • 
dakatinden bahis olan teshirini iktibas 

ediyorlar. Ayni gazeteler, halkm Fran, 
stz Ba§vekilinin resmi mevkebinin ge<;hgi 
yollar iizerinde yaprnl§ oldugu hararetli 
tezahiiratt kaydetmektedirler. 

Somaliye yeni asker gonderiliyor 
Paris 4 (Hususi) - Hiikumet, Fran

siz Somalisi'ndeki garnizonu takviye et· 
mek lizere cumartesi giinii Cibuti'ye 750 
Senega IIi' den miirekkeb bir tabur asker 
daha gondermege karar vermi~tir. 

Filistinde iki cinayet daha 
Kudiis 4 (a.a.) - ~ap denizinin cenu

bunda Arablar, Pota§ kurnpanyasmm 
direktorii ile miihendisinin bulundugu 
otomobile ate~ a~mi~lard1r. Direktor ve 
miihendis olmii§tiir. 

da ve harb akademisinde staj gorecek -
tir. 

Kudiis miiltiisii ve konlerans 
Kahire 4 (a.a.) - Filistindeki Arab 

komitesi azasma Suriyeye girebilecek
leri Beyruttan telgrafla bildirmi§tir. 
Fransa hiikfunetinin evvelce vermi§ ol
dugu memnuiyet kararmm bu suretle 
kaldmlmas1 tizerine Arab komitesi a
zasl Suriyeye giderek oraya iltica et -
mi§ olan bi.iyiik Kudiis Miifti.isi.i ile go
rii~ebileceklerdir. 

Muhakemeye verilen polisler 

Samimi bir ac;1lma merasimini miitea • 
k1b odalanna giren yavrular daha ilk 
gtinden buraya Ismmi§lardir. Ders saat -

Jeri haricinde §imdiye kadar yalmz sokak· 
ta oynamasm1 bilen i§c;i ve amele c;ocuk· 
Ian bundan sonra odalannda istifadeli 
hikayeler okuyacaklar ve temiz oyunlar 
oymyacaklar ve bu suretle mekteb arka• 
da§lanndan ba§ka haricdeki hiivviveti 
mec;hul kimselerle temas etmiyeceklerdir. 

Anas1 ve babas1 ~ah~ak mecburiye • 
tinde olan bu yavrular, derslerine c;ah§rna 
imkanlarm1 da daha esash bir surette bul· 
mu§ olacaklatdir. <;iinkii barmd1rma oda· 

smdaki ders miizakereleri esnasmda bil ., 
medikleri herhangi bir§eyi daima ba§la~ 
rmda bulunacak muallimlerinden sorabi .. 

lecekler ve bu suretle ertesi giinkii dersle· 
rini miispet bir surette hamlamak imka ... 
mm da bulmu§ olacaklardu. 

Biitiin bunlardan ba§ka, hergiin !rah§
mak mecburiyetinde olan amele ve i~ile· 
rin c;ocuklan muhakkak ki giindiizleri s1· 
cak yemek bulamamakta idiler. Bu !<O • 
cuklara odalar giinde iki defa kalorili ve 

s1cak yemek de temin edecektir. Bu ha • 
y1rh te§ebbiis yok.sul yavrularm mekteb!e
rine ve derslerine olan baghhklanm bir 
kat daha arhrmi§ olacaktJr. 

Diin ogle iizeri yavrular bannduma 
odalanndan c;Iktiktan sonra biiyiik bir 
ne§e ic;inde iki§er olarak yemekhaneye 

gitmi§ler ve kendileri ic;in biiyiik bir itina 
ile hamlana.n yemeklerini yemi§ler, gene 
odalarma avdet ederek ders saatine ka
dar me§gul olmu§lardir. 

Sllf anast ve babas1 hergiin c;ah§ma 
mecburiyetinde olan amele ve i§c;i r;:ocuk
lanm sokaktan ve sokak c;ocuklugundan 

kurtarmak, onlan temiz bir muhite ah§hr· 
mak ve ihtiyaclan olan kaloriyi k1smen 

olsun temin edebilmek ve onlan ortamek
teblere tam bir talebe olarak devretmek 
maksadile ac;!lan bu odalar her bak1mdan 
c;ok faydah bir te§ebbiistiir. 

Muhtac talebelere yardtm 

Kahire 4 (a.a.) - Harbiye Nezareti 
Londraya bir askeri heyet gondermi§· 
tir. Bu heyet azalan, iki gene! kurmay 
arasmda daha miiessir biT i§ birligi te
sisi maksadile, lngiliz genel kmmaym-

Kudiis 4 (a.a.) - Yafaya sevkedilmek 
iizere bulunan birkac; Arab mevkufu se
bebsiz olarak tabanca ile oldiirmekle 
maznun dart ingiliz polisinin muhake
mesi bugiin cinayet mahkemesinde ba~
lam1~hr. Bu mahkemede 23 §ahid din
lenecektir. 

lik okullarda bulunan muhtac talebe
ler ic;in bir yard1m projesi hamlanmakta· 
d1r. Maarif miidiirliigii yard1m edilen ta
lebelerin miktarile, yard1ma muhtac olan• 

lar hakkmda bir istatistik haztrlamakta· 
d1r. Hakikl miktar belli olduktan sonra 
esash yard1m ba§hyacakt1r. 
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HASAN yagh ve yags1z ac1 badem, yags1z kar ve yar1m yagh gece ve giindiiz kremleri ~illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen 
izale eder. lbtiyarlan gene le§tirir, gencleri giizelle~tirir. 

HASAN ismine ve markas1na dikkat. HASAN DEPOSU ... 
Ogretmen al1nacak 

1 - $imdi Ankarada bulunan. ilkbaharda Kayseri civarmdaki yeni bi
nasma nakledecek olan c Ankara Gedikli Hazrrlama Orta Okuluna • ayhk 
iicretle riyaziye, tiirk~e, almanca ogretmeni .almacaktrr. 

2 - !steklilerden aramlacak ~artlar ~unlardrr : 
A - Okul ile Zencidereye gitmegi taahhiid etmi~ olmak. 
B - !stekli oldugu ders i~in ehliyetli bulunmak. 
• Kiiltiir Bakanhgmca ehliyeti tasdik edilmi~ bulunmak veya tlniversi

tede imtihan vererek ehliyet alrm§ olmak. ,. 
C - Askerligini yapm1~ olmak, mecburi hizmeti bulunmamak. 
3 - Almacak ogretmenlere ayda 108 lira iicret ve oturmalan ic;in okul 

civarmda Zencidered.e aile ikametgah1 verilecektir. 
4 - !stekli olanlarm Ankarada M. M. V. Askeri Liseler Miifetti~ligine 

dilek~e ile miiracaatleri ve dilek~elerine ehliyetname, niifus tezkeresi tas
dikli suretlerile fotografh hal terciimelerini baglamalan ilan olunur. 

c 694 • ( 8932 ) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
U<;UNCU ke~ide: 11 iKiNciKANUN 939 dadtr. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan b~ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) liral1k iki aded miikafat vardtr. 
Yeni tertibden bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 

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

Diyarbak1r Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - ilan yanh§hgi yiiziinden tekrar kapah zarf usulile eksiltmeye konu

lan i§ 18776 lira ke~if bedelli Birinci Umumi Miifetti~lik dairesi ile 
Birinci Umumi Miifetti§lik ikametgah konag1 mobilyalan imalah 

2 - Bu i~e aid evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme §artnamesi ke§if ve ke~if hulasalan, 
B - Muvakkat projesi, 
C - Ek hususi ve umumi ~artnameler, 
D - Baymd1rhk i~leri genel ve fenni ~artnameleri, 
E - Bu evrak Biyarbaktr Nafta d.airesinde ve istanbul Nafta Mii

diirliigiinde gori.ilebilir. 
3 - Bu i~in ihalcsi 17/1/939 sah giinii saat 11 de Diyarbak1r N af1a da-

iresinde yaptlacaktrr. I 

4 - Ek!'iltmeye girebilmek ic;in 1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve a§agidaki vesikalan ibraz etmek laztmd1r: 
A - Nafta Miidiirliigiinden ahnmts miiteahhidlik vcsikas1, 
B - 939 mali ytlma aid 'ficaret Odas1 vesikas1. 

5 - Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisligine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul 
cdilmez. 

6 - 4 iincii madenin (A) ftkrasmd.3.ki miiteahhidlik vesikasi eksiltmeye 
~1kanlmu~ alan hangi i~ ic;in istedigi a<;tk<;a yaztlmak suretile eksilt
menin yaptlacagJ giinden en az sekiz giin evvel Vilayete bir istida 
ile Nafta Miidiirliigiinden istcnilecek ve bu zaman zarfmda vesika 
talebinde bulunmJyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. (9515) 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 
Aded 
1 - Tavel 20 gozlii motorlii 

tam taktm 
1 - Cile makinesi ,. ,. 
1 - Seriplan 10 kiloluk 

Aded 
1 - Schopper kuma~ mukavemet 

makinesi 
1 - 100 kiloluk hassas baskiil 
1 - Adi terazi. 

Bursa ipek Kondisyonman Biirosu i~in miifredah yukanda yazth aletler 

almacakhr. Vermek istiyenlerin 1 ~ubat 1939 tarihine kadar Bursa Ticaret 

Odasma miiracaatle tekliflerini yapmalan ilan olunur. 

KRE M BALSAM iN 
K NZUK 

BiitUn dUnyaca takdir edilmifii s1hhi gUzellik krem
leridir. Gece i~in yagh, gUndiiz h;in yags1z halis 
ac1 badem ~efiidleri hususi vazo ve tUplerde sat1hr 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

1ST ANBUL • BEYOGLU 

Malatya Defterdarhg1ndan : 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye konan i§ : Temel ve bodrum kah betor 

arme ktsimlan ktsmen yaptlmi§ alan Malatya Merkez Hiikurnet Kona
gmm ikmali in~aatt ve tesisabd1r. 

2 - Kalorifer tesisah 25 bin, s1hhi tesisat 9 bin lira iizerinden gotiirii olarak 
• ve geri kalan elektrik tesisatile biitiin bina in§aat ke§iflerindeki vahid 

fiatlar esas iizerinden eksiltmiye konulan i§in heyeti umumiyesinin 
ke§if bedeli 202,625 lira 90 kuru§tur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 kurw~tur. 
4 - ihale 23/1/939 tarihine musad.if pazartesi giinii saat on dortte Malatya 

Defterdarhgt Eksiltme Komisyonunda yaptlacakbr. 
5 - Bu i~e aid evrak Malatya, istanbul ve Ankara Nafta Miidiirliiklerinde 

goriilebilir. 
6 - !steklilerin bir mukavele ile en a§agt 60,000 lirahk bir bina veya tesi

sat i§ini teahhiid ve ikmal etmi~ olduklanm gosterir vesika ile birlikte 
ihale giiniinden laakal sekiz giin evvel Vilayete istida ile mi.iracaatle 
bu i~e girebileceklerine dair ehliyet vesikas1 alml§ olmalan ve kanunun 
gosterdigi §ekilde haz1rlanm1§ ve teklif mektublanm havi zar£1 i.i~i.in
cii madc.ede yazth muvakkat teminat ve vilayetten alacag1 ehliyet 
vesikasile birlikte ikinci bir zarfm ic;;ine koyarak ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine ver
meleri lazimdu. Postadaki gecikme nazara almmaz. c 12 , ( 70 ) 

5 rJkincikanun 1939 

HANGiRENK 
SiZi MES'UO EOER ? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizil
niize kork:ung bir makiyaj man
zaraslm verlr ve sizi oldugu -
nuzdan daha fazla ya§h giiste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
~aresi, yiiziinilziin bir tarafmda 
bir renk ve diAer taraflnda ba§
ka renk pudra tecriibe etmek
tir. Bu tecriibeyl hemen bugiin, 
size paras1z olarak verilecek 
yen! ve cazib renklerdeki To • 
kalon pudrasile yapl.D.lZ. Bu ye
ni cCild renkleri:t (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vas1tasile kan§tiril
~trr. ~ihramiz bil: goz, talll ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yenl 
puda sayesinde artik makiyajh 
bil: yiiz gori.inmiyecektir. TQka
lon pudraSI, imtiyazh bir usul 
dairesinde cKrema kopiigii• ile 

=PARASIZ=-
Bu sihramiz yeuru 
«Pudra renkleri» 
tecriibe edilebilir. 

kari§tmlml§tir. Bu sayede pud .. 
ranm saatlerce sabit kalmasmJi 
temin ettigi gibi pudramn cil• 
din yagh tabU: ifrazatrm mas • 
setmesine ve bu suretle cildin 
kur umasma ve sertle§mesine ve 
binnetice b~ukluklarm zu • 
huruna da mani olur. Her vakiti 
krema kopiigile kan§tmlnu~ 
me~hur Tokalon pudrasun kul"' 
Ian1mz ve birka~ giin zar:fmda 
teninizde yapaca~ cazib tekem
miilii giiriiniiz, daima k:utulann 
i.izerindeki Tokalon ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk: 
intihabmda tereddiid ettiginiz
de Hltfen fstanbulda 622 No. poS4 
ta k:utusu adresine (Tokalon 
pudrasl 7)' rumuzile vaki ola• 
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
alh ufak paket pudra gijndere
cegiz. 

inhlsarlar Umum Miidiirliigiinden : 

I - idaremizin Pa~abah~e fabrikasmda mevcud 3000 aded miista!llel 
galvaniz ve sa(< bidon 500 adedi derhal ve miitebakisi de en klsa bir zamaJI' 
d·l kaldmlmak §artile satilacagmdan kapah zarf usulile arttrrm1ya konmu~ttl!· 

II - Muhammen bedeli beheri ~,50 lira hesabile 7500 lira ve 1g, 1! 
teminatl 1125 liradrr. 

III - Arttirma 20/1/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da J{S' 
bata§ta Levazrm ve Mubayaat ::?ubesinde miite~ekkil Sati~ Komisyonu~d~ 
yap1lacaktrr. 

IV - Arthrma §artnameleri paraSlZ olarak hergiin sozii gec;;en Ko!llif 
yond.an almabilecegi gibi bidonlar Pa~abahc;e Fabrikasmda goriilebilir. 

V - Miihi.irlii teklif mektubunu kanuni vesaikle % 15 giivenme pars~ 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zar!· 
Iarm ihale giinii en ge<; saat 15 e kadar yukanda ad1 ge~en Sati~ Korni5' 
yonu Ba~kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi l'.himdtr. ( a4l -I - !daremizin Pa§abah~e fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince satlfl 
almacak c 50 ,. ton Somikok ac;tk eksiltmiye konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beher tonu c 24 , lira hesabilc c 12_00 • lira vi 
muvakkat teminat1 c 90,. lirad1r. 

III - Eksiltme 20/1/939 tarihine rasllyan cuma giinii saat 15 te !{9' 
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ::?ubesindeki Alrm Komisyonunda yapuS' 
cakhr. 

IV - $artnameler parastz olarak hergiin si:izii gec;en §ubeden ahnll 
bilir. 

V - !steklilerin eksiltme i<;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivell' 
me paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilfm olunu! - ( 85 

I - idaremizin !zmir tiitiin fabrikas1 1~m ( 6 ). aoeo elektrik mototl 
§artnamesi mucibince pazarhkla satm almacakbr. 

II - Muhammen bed.eli beheri ( 100 ) lira hesabile ( 600) lira, muvakJ<91 

teminatl ( 45 ) liradtr. 
III - Eksiltme 20/2/939 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 14 te 1{8' 

bata§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yJ 
pllacakhr. 

IV - $artnameler parastz olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilit• 
V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fiats1z teklif ve kataloklarl~ 

tetkik edilmek iizere ihale giiniinden 10 gun e.vveline kadar inll~ 
sarlar Umum Miidiirliigii Tiitiin Fabrikalar $ubesine vermeleri ,. 
tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalarx Iazrmd1r. 

VI - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven~ 
paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmeleri ilS 
olunur. '( s6 

MEMUR ARANIYOR 
1 - Diiriist, vazife sever olmak disiplinli ve programli c;ah§mak ve c;a• 

h§hrmas1m bilmek. 
2 - Miiessesatl maliye ve ticarethanelerde ~ah§ml~ olmak. 
3 - Ticaret Mektebi mezunu olmas1, frans1zca veya almancadan biri· 

sini bilmesi ~ayam tercihtir. 
4 - Slhhati yerinde ya§I azami 35 olacaktir. 
5 - Ankara veya istanbulda vazife verilecektir. 
6 - Maa~ gosterecegi kabiliyete gore tatmin edici bir §ekilde veri· 

lecektir. •----'!-=- 15/1/1939 tarihine kadar !stanbulda 1- Ian yaz1hanesine miiracaat edilmesi. 



CfJMBURtYET 

IN~AAT MOTEAHHiDLERiNE: 

BETON KARl TIRMA .. • ••••• e en a a a e sos 

Makinalarimiz Gelmi§tir. 
an use 

T. iS BA KASI' "1
" 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 
Amerika sistemi Tamburlu Zincirli, Mazut ve Benzinle i§ler, her takatte 

BETON KARI~TIRMA , MAKiNALARIMIZ, emrinize amadedir. 

Makinalar: 32,000 LiRA MUKAF AT 
Ticaret T iirk Anonim 

~irketinin D ordiincii Vaktf 
Ham altmdaki Kuralar: 1 Subat, 1 Mayts, 26 Agustos, 1 Eyliil 

1 ikincite§rin tarihlerinde ~ekilecektir. 
ME~HERiNDE 

iKRAMiYELER Goriilebilir. 
I 

I 

OHo Kaiser K. G. a/R l Adet 2000 Iiral1k 2.000 lira 
es ki (Gauhe Gockel u. Co.) 5 " 1000 

s , 500 " 5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 

,, 
fabrlkalartntn umum 

TUrkiye vekili : " " -
Tiearet 

« T i 
Tftrk 

T · A $ •• 
Anonim ~irketi 

16 " 250 
60 " 100 
65 " 50 

250 " 25 

" " -
" - " 
" 

, 
. 8.250 

" 
--

" T H 1 inci kat, T elefon : 23247 • 23271 Istanbul - Bah~ekap1, a~ an 435 
Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

Muhammen Muvakkat 

•--• Operator 

RIZA UNVER 
32.000 

fiatl teminatl 
Lira K. Lira K. 

Dogum ve kad1n hastallklar• 
mUteh&SSISI Cinsi Miktan Bankasma para yatlrmakla, yalnJZ 

Laboratuar modelleri 36 kalem 3150 236 25 

Mektebimize li.izumu olan cins ve miktar ve A muhammen fiatt ve 
muvakkat teminatl yukanda yazth 36 kalem laboratuar e§yast satm 
ahnmak iizere aqtk eksiltmiye konmu§tur. 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 olmaz, • ayn1 zamanda talihinizi de 

para biriktirmif 
denemi, olursunuz. 

1-

3-

4-

Eksiltme 11/1/939 qar§amba gi.ini.i saat on dortte Yi.ikse~ Deniz Tica
reti Mektebi Miidiirliigiinde toplanacak Satmalma Komtsyonunca ya-
Pilacaktir. 
Bunlara aid ~artnameyi gormegi ve alma~ arzu edenler Mekteb Mu-
hasebesine miiracaat etmelicl.irler. 
Eksiltmiye i~tirak edeceklerin 2490 sayth kanunu~ iki ve ii~ncii 

dd 1 · dek1· ~artlan haiz olmalan ve muvakkat teminatlanru ts-
ma e erm ~ . •w• d kl - t · tanbul Yiiksek Mektebler Muhasebe.cthgme yatlr 1 anm gos enr 
makbuzlarm1 veya banka mektublanru ibraz et_melerl ve ticarethane 
ve sirketler namma eksiltmiye i§tirak edeceklerm dahl noterden mu
saddak vekaletnamelerini Komisvona ~ostermeleri lAzundrr. ( 9416 ) 

<;e~id E tiketli, 
GUL fidanlar1 

isimli 
Londradan 
gelmlfllr. 

Kanina yabanf giilii iizerine goz aJ11I bodu; gilL. !ngillz Kral sara
ymm giillerini yeti~tiren beynelmilel ~ohreti ha1z ( D1cksons) gill fidan· 
hgmm ~ok yeni ve c;ok nadide giilleri : 

Tanesi 150 kuru1J fiatla satllmaktadrr. 
Giil merakhlan ir;in bundan ucuz ve bund.an daha milkemmel bir 

fl.I'sa t olamaz. 
A 

MEVLUD BAYSAl Bah~e mimar1 
Teielon 23426 (4 uncfi Valuf han kat 4 No. 18) Telgrat Mim baysal Istanbul 

Satibk ~m Tomrugu 

Devlet Orman i,Ietmesi 
Karabiik Revir 

1-

2-

3_ 

4_ 
5_ 

Amirliginden : 
Karabiikte Koprii ba~mda istifte mevcud ( 1095 ) va~d muadili ( 63; ) 
metre mikab {358) desimetre mikab c;am tomrugu ac;tk arttmna 1le 
sahlacaktll'. 
Tomruklarm ayr1ca ba§ kesme pa~~an. ~evcu;es:~1!!~!i~n soyulmu~ olup hacim kabuksuz orta kutur uzerm en · _ _ .. 

· esi Ankarada Orman Umum Mudurlu-
Tomruklara atd satt~ ~artn~ . r~ d tstanbulda Orman Ba~
gunde >ee Orman Ba~miihendts M~avm I nl ~ Orman l§letmesi Revir 
Mi.i.hendis muavinliginde ve Karabukte Dev e 
Amirhginde goriilebilir. kuru~tur 
Tomruklarm muhammen bedell ( 12 ) ~ra ( 35 ) ii s~at ( 11 ) d 
isteklilerin % 7 5 muvakkat -pey ak~estle _7/1/939 giin ( 9347 ~ 

-~K~a~ra~b~u~·k~t~eki~-~R~ev~·ir~M~e~rk~e=z~in~e~m~ii~r~a~ca~a~tl:e~rl~.----~~----------------lVI. M, V. Hava Miiste,arhgindan 
··;on. t I"k apmak iizere O'niversite· 

. 1 - Eski§ehir Hava okulunda Oo•.e men 1 Y .... vretmen ah-
ll!n fizik ve riyaziye kls1mlarmdan iy1 dercede mezun tki og 

nacaktir. . . 1 1 yabancx kadmla 
Taliblerin • J\skerlik o~vlenm yapm1~ o rna arl ve 1 ev}· · 1 hkfun olmamt§ bulunmama an 1 olmamalan ve herhangi bir suret e rna . k k"ld 

\le saghk durumlarmm ogrv etmenlik yapmalarma mam olmtyaca_ . ~e 1 e 
'Y · A k bur· hizmetlermm meverlnde olmast ve her hangi bll' Vekalete ar~t mec 1 

CUd olmamast ~arthr. . . . · d e ~imdiye 
Verilecek iicret: Yaptlacak miisabaka tmtiha~u ne:Icesm. e v ··re tesbit 

ka~ar gec;en devlet hizmet miiddetlerine ve ellenndeki vesaike go 
edilmek ii.zere c 108 : 165 » lira arasm_dadtr. . .. H Aktarma 
"A Taliblerin ellerindeki vesikalarile Istanbuld! "":'e~plkoyd~·· ~vaarllgi Zat 
-t- lllban Miidiirliigiine Ankarada M. M. Vekaleb Hava u~ e~. H 
.l~leri ~ubesine izmirde Tayyare Alayx Komutanhgma ve Eski~ehud: avat 
Ok 1 ' ·· ·· k kadar muracaa u lan Komutanhgma 12/1/939 per!iembe gunu .. a !iamm~ itibara 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki olacak muracaatlerm nazan t . 
a~n:?uyacagi, miisabaka imtihamnm gene bu yerlerde 14/i~939 cu(;~O~s; 
~u saat onda yaptlacagt il'an olunur. « 531 

Istanbul Telefon Miidiirlue-unden: 
1 f I 250 ded kurssuz kombine 

- dare ihtivaCI ic;in 250 aded kurs u ve a · 
telefon makinesi mi.ibayaast kapah zarfla eksiltmeye konulmu.!itur. 1 k 

. 2 - Muhammen bedell 9500 muvakkat teminatl 712.~0 bra 0 _up e • 
Slltrnesi 23/1/939 pazartesi ~nii' saat 15 te miidi.lrliik bmasmdaki Satm 
almo. k . 

omtsvonunda yapJlacaktlr. k mektubu ile 
k 3 - lstekliler muvakkat teminat makb~z veya ban ~ d komisyo
n anunt vesaiki muhtevi kapah zarfla~m o gun saat 14 e a ar 

a vereceklerdir 
~- Sartna~eleri her giin Levaztm amirligimizde goriilebilir. (8989) 

1-Ieybeli Deniz Lisesi Miidiirliigiinden : 

.. __ Telefon: 22683 ---

MERSiN POST ASI 
6 ikincik4nun cuma giinll saat 10 da Sirkeciden kalkmas1 lAz1m gelen Mer
sin postas1m yapacak (SADlKZADE) vaparu yalmr; bu defaya mahsus olmak 
ilzere, ayni gun aaat I 7 de Galata r1ht•mmdan .kalkacak ve Izmire cumar• 

teai ak~am1 yerine pazar sabaht varaeaktlr. 

rabzon iye kuk 
Mahkemesi Ba~ kitabetinden: 

Trabzonun lskenderpa§a mahallesinde oturan Fettah oglu Mehmed klzt 
Rahimenin miiddeaaleyh Boztepe mahallesinde ikamet etmekte iken ts
tanbula gi~n ve istanbulda bulundugu yer mec;hul bulunan §Ofor Tiryaki 
oglu Orner mahdumu Kadir aleyhine oliinciye kadar kendisini bakmak §ar
tile iskenderpa§a mahallesinde kain 1933 tarih ve 49 numarah tapu senedi 
ile mutasarnf oldugu bir hap hanedeki sekiz hissesile keza Kindinar mahal
lesinde kam 1933 tarih ve 60 numarah hanenin altt bin yedi yi.iz yi~i 
hissesinden yedi yiiz otuz be§ hissesi ve 21/3/936 tarih ve 49 numarah tar
lanm yarlSI alb hisse itibarile bir hissesi ve 30/8/937 tarih ve 30 numarah 
maami.i§temilat bir hap hanenin alt1 bin yedi yiiz yirmi hissede iki bin 
elli sekiz hissesi ve 31/8/937 tarih ve 31 numarah tarlanm da be§ hissede 
bir hisselerini oliinciye kad.ar kendisini bakmak ve goriip gozetmek §artile 
mi.iddeaaleyh Kadire ferag ve temlik eyledigi halde miiddeaaleyh Kadir 
bundan iir;; sene evvel kocah bir kadmla miinasebet tesis ederek Trabzondan 
savu§up gitmi§ ve aralarmdaki bakma akdinin ifast imkans1z kalmi§ oldu
gundan ve kendisini bakmadtgmd.an miiddeaaleyh namma olan tapu ka
ytdlarmm iptalile namma kay1d ve tescilini dava etmi§ icra ktlman duru§
ma neticesinde davac1 Rahime kendisini oli.inciye kadar lskenderpafiia rna· 
halesinde kMn sa~ taraf1 Bereket o~lu Osman vereseleri bane duvan, sol 
taraf1 Nohud o~lu Hact Ra§id hanesi duvan ve arkas1 !ranh Mehmed Alive Hac1 
!smailin habere &varr, cephesi tariki has ile mahdud 70 ar§m biJ bab ha
nenin 8 hissede iki hissesile Kindinar mahallesnde vaki sag taraf1 Fettah 
oglu Ali bane ve tarlasr, sol taraf1 Kara Ali oglu Mustafa crimeni, arka:n 
merkum Ali tarlaSI. cephesi tarikiam ile mahdud elli ar:sm maami.i§temilat 
bir bab hanenin 6720 hissede 735 hissesini miiddeaaleyh Omer oglu Kadire 
ferag eyledigi dosya icrinde mevcud tapu kaydmdan anla~IImasma ve miid
deaaleyh Kadirin d.avac1 Rahimeyi bakmad1g1 ve 4 senedenberi Trabzonu 
terkle bir daha avdet etmedigi ve davac1ya bir giina muavenette bulun
madtgt ve bakma aktine riayet etmedigi yeminle d_inlenen §ahidlerin ihbar 
ve §ehadetleri ve kendisine davtiye teblig edilip gelmeyen miiddeaaleyh 
Kadirin istanbulda bulun&lgu yeri degi§tirip bildirmemek suretile hak
kmda verilen g1yap kararmm gazete ile teblig edilmek gibi yekdigerini 
miieyyid kanuni delillerle tahakkuk eylemesine binaen yukanda hududlan 
yazth oliinciye kadar kendisini bak1p beslemek ~artile miiddeaaleyh Ka
dire fera,l:! edilen iskenderpa§a mahallesinde kain 70 ar§md.an ibaret bir bap 
hanenin sekiz hissede iki hissesile Kindinar mahall~sinde vaki elli ar§m 
maami.i§temilat bir bab hanenin alti bin yedi yiiz yirmi hissede 735 hissesi 
hakkmdaki miiddeaaleyh Kadir namma clan te§rinisani 933 tarih ve 49 -
50 numaralarda yaz1h tapu kaytplarmm iptalile iadeten d.avac1 Rahime 
namma kay1d ve tesciline ve 400 kuru~ ilam harcmm, 1484 kuru§ masarifle 
birlikte miiddeaaleyh Kadirden almmasma temyizi kabil olmak iizere 23/ 
6/938 tarihinde g1yaben karar verilmi§ olmakla tarihi ilandan itibaren 15 
giin ic;inde i§bu ilam mi.iddeaaleyh Kadir tarafmdan temyizi dava olun
mad.Igt taktirde hiikmiin kat'iyet kazanacag1 ba~kitabet ihbarnamesi ma
kamma kaim olmak i.izere gazete ile de ilan olunur. ( 13644) 

Telefon Miidiirliigiinden : izmir 
1- !dare ihtiyact iqin muhtelif cins ve evsafta on kalem c;1plak ve kapah 

telefon tellerile galvanizli kablo talik teli ve halatt acr1k eksiltmiye 
c;Ik~§tlr. 

2-

3-

4-

Muhammen bedeli ( 3.009) ucr bin dokuz lirad1r. Muvakkat teminatr 
( 225.67) iki yi.iz yirmi be§ lira altml§ yedi kuru§ olup eksiltmesi 
9 kanunusani 1939 pazartesi giini.i saat 16 d.a !zmirde Telefon Miidiir· 
liigu binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapilacakttr. 
Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaikle mezkftr giin ve saatte Komisyona miiracaatleri 
$artnameler hergiin istanbul Telefon Mi.ldiirliigu Levaztm Amirligi 
ile !zmir Telefon Miidiirliiklerinden parasrz verilecektir. erl:LlOe~; lira iicretle bir ingilizce ogretmeni ahnacaktxr. Okula miiracaat 

"''JJJl - ,( 2l ~ c4121 a ,( 8511l 

TAR I$ 
Nedir ? • 

Y ar1nki gazetenin 

ilanini 

okuyunuz. 

Naf1a Vekaletinden: 
9 ~ubat 939 perlj!embe giinil saat 16,30 da Ankarada Naf1a Vekaleti 

nasi icrinde Malzeme Miidiirliigu odasmda toplanan Malzeme Eksiltme 
misyonunda 1850 lira muhami;nen bedelll bir aded ufkt cer Al.eti ve ttA>>ttlll.l 

kapah zarf usulile eksiltmiye konmu§tur. 
Eksiltme §artnamesi ve teferriiatx bedelsiz olarak Vekalet Malzeme 

diirliigunden ahnabilir. 
Muvakkat teminat « 138,75,. lirad.lr. 
fsteklilerin teklif mektublanru muvakkat temfnat ve ~artnamesinde 

zth vesaikle birlikte ayni giin saat 15,30 a kadar Komisyona makbuz ............... , 
bilinde vermeleri lazJmdll'.. • 5257 ,. ( 9424 

Oniversite Rektorliigiinden : 
Di§ Tababeti mektebind.e iki asistanhk ve ;ro lira iicretli bir 

ac;tktll'. c Daktilolugu istiyenlerin fransrzca, ingilizce, almanca us<mu:~ru1aalll 
birine vaktf ve terciimeye mektedir olmasx lj!arttll'. ,. Taliblerin :r'1b 
tesi Dekanhgma miiracaatleri. ,( 3 )' 

• DC 

(!JJ [f' [p@U'!Ml@ ~ 
. 

Vucudunoz bir tehlikenin yakla~t1gm1 haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPIRIN; grip, sogukalgmhgl ve agnlarmemniyetli 

It act ASPIRIN ahmz! Aspirin' in iyi tesirini pek az sonra 

goreceksinlz. 

lsrarla 

isteyiniz I 
20 ve 2 tabletlik fekillerde bulunur. 

Her 'eklin OstOndekl ffi markas1 aldtgtmz malin 
hakikt oldutunun .ve lyl tesirinin garantisidir. 
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CUMHURiYET 

~.,... ~ -~ -....:~,_.·-..-..... ~ ·=-- ~· ~ .. ~......-~ . --..... .. ~ 
BOtOn sene i~in faydah ve Ho1 

Sene aonu monasebetile herkea hota ardecek bir hediy. aramaktadrr 

IJARKONI. KELVINATOR, GRAMOF_ON, PLAK, 
OTOMATIK OTO 
en mOna111p hediyeliklerdrr. 

YARIN 

5 ikincikanun 1939 

Dis macunile dislerinizi f1rGalay1n1z ... 

<;iinkii: 
Bir defa fm;alanmakla di~Ier 

lenm.i§ olmaz. Ag1z guddelerinin 
dahill uzt1vlann miitemadi 
d1§ar1dan miitemadiyen alman 
maddeler, mikroblar, yemek, i~ki, 

gara ve sair di§lere, di§ etlerine bin 
mikrob a§llar, anzalar husule 
Bunlar birike birike nihayet 
r;iiriime, etlerde iltihablar ba§lar. 
felaketi onlemek ve durdurmak ~ 
tiir. 

Vaktinde ihtiyah elden bJrakmtyarak 

sabah, ogle ve ak§am her yemekten sonra 

RADYOLiN 
Di§ macunile muntazaman fu~alaytntz. 

e d i r? 
OGRENECEKSiNiZ. 

berkeSJ• aiAkadar 
"' eder. 

Oksiirenlere Maliye V ekaletinden : 

olman1n 
ortadan kaldtran 

( AnET ZAMAN ) lDllzda bizi bir~ok iiziicii me!iakkatlerden kurtard1, 
bizim i~in arhk aym biitiin giinlerini birbirinden farks1z yaph. Her 
ince elbiselerimiz altmda sezilmiyen FEMiL, mikrobsuz bir ~ekilde 
yapdan ve biitiin hareketlerimizde tam bir serbesti vere~ bir ide· 

aldir. Lutfen her ecz:_~,ne ve biiyiik ticarethanelerde hakiki 

FEMtL ve BAGLAR.INI 
ARAYINIZ. 

-

, _L_EZZ_ET 
ITIBAAILE 
!MSAL51%DIII 

iSTANBUL-

Bi~ki Dersleri 
HocaslZ kadm terziligi l'lgretir. l in· 
cisi 2 : 2 ve 3 uocfisii 2 §er bu· 
cuk, tak1m1 5 lira. SatJ§ yeri Be· 
FJikta§ Diki§ Yurdu Dibek sokak 

No. l/2 

• 

Depo ile iskele arasmda e~ya nakliyah it;in 28/12/938 tarihinde 
eksiltmede bulunan fiat fahi~ goriilmii§ olmakla eksiltmesi 15 giin daha 
did edilmi~tir. Taliblerin ihale giinii olan 19/1/939 peqembe giinii saat 14 
muvakkat teminatlarile birlikte Dolmabahr;e K1rtasiye deposuna 
atleri. 

I iKTiDAR 
ve BEL GEV!?EKLiGiNE KAR!?I 

HO MOBi 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata, istanbul 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 
istanbul Sabnalma Komisyonundan : 

1 - 5 ton motorinin 9/1/939 pazartesi giinii saat 11 de pazarhg1 yapllacakW'• 
2 - Tasmlanm1~ tutan 350 lira ve ilk teminatl da 27 lirad1r. 
3 - isteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat makbuzlarile Galata esld 

ithalat Giimriigiindeki Komisyona gelmeleri. ( 66) 

Biitiin diinyaca tanlnml$ me$hUr $ehir ' • 
. Yftzbinleree kifiyi her sene sinesine topltyarak, karaeiger hastaltldart, knm, salra kesesi 
iltihabt ve lazla ,i,manltktan ileri . gelen rabatstzltklardan kot•taran stlrbat ,ehri 

' 

Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kiir yapmas1 miimkiin mii ? Elbette hay1r ! Fakat, hakiki ve tabii Kar-
lsbad maden suyundan istihsal edilmi§ karlsbad Tuzu bu vazifeyi goriir ve KARLSBAD'1 evinize getirmi§ olur. 

Her· sabah avinizde, bir bar.dak 1llk su icinde kolayca eriterek iceceQiniz dolu bir corba ka~1g1 

Sizi Bir Cok Rahats1zl1klardan kurtaracakt1r 
Agzinizdakl ·aeiiigi, dllinlzdeki past ve mi~enizin bozuklugundan mfttevellid neles kokusunu derhal giderir. 


