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yen1 bir goru§ 
Yazan: NURULLAH BERK 

Memleketimizin, bir s_u biri~intisinin r ~odern -~imarinin esash karakte~istikle
sathl kadar durgun ve rak1d san at hava- nnden bm olan diiz sahhlar, tezymats1z, 
smda, baz1 baz1 kii~iik bir f1rt1na kopar, heykelsiz ve resimsiz duvarlar, cepheler 
bir miiddet devam eder ve geldigi gibi - modas1 tamamile ge~mi§ say!labilir. 1900 
ekseri bir hi~ten - bi~e dogru kaybolur «Modern - stil» inin dalh, ~i~ekli, kmlm· 
gider. Son zamanlarda muhtelif gazete- h, mozayikli, oymah mimarisine bir ak
lerde ~1kan yaz1lardan bir hiikiim vermek siilamel te§kil etmi§ olan modern mima
kabilse, san'at hayat1m1zm devamh f1rh- ri, bina iskeletleri kurarak, sahhlardan en 
nalarmdan biri, en s1k eseni, daima can- ki.i~iik tezyin unsurunu bile k1skand1. 
Ianam, «abideler meselesi» dir. Merhum Resmi binadan mezbahaya, mezarl:ga ve 
Ahmed Ha~imin, Kanonika'mn Taksim helaya kadar asri olmak kayg1sile, Av
meydanma diktigi bi~imsiz tun~ y1gmm~ rupa yeni mimarisinin ~Iplak sat!hlanm 
bak1p, b~~lp d_a «~e§ki Saka~~dan bir derhal taklid ediverdik. Netice, Avrupa
kaya -~etmp dike~diier !» dedigi giinler- da oldugu g1bi bizde de kendini gosterdi: 
den dune, ve bugune kadar devam eden Heykel, resim, tezyini san' atlar binada 
abideler -~es~!esi,. de~asm1 kimsenin gos- yer alamadiiar. Heykeltra§ biist, re~sam 
tere~ed1g1 muzmm blr Aderd oluyor. ~~- §ovale tablosu, dekorati:ir el ile tutulur e~
selemn son safhas1 malumdur. Ona, ab1- ya imalile iktifa etmege mecbur oldu
delerin fazla pahahya mal oldugunu e- Jar. 

Frans£. Reisicumhurunun 
refikas1na, Fransa Cum
hur Reisesi s1fati verildi 

Fransa Cumhur Reisinin Londrayt zi
yareti miinasebetile, !ngiltere saray1 
te~rifat kaidelerinde, tarihin hemen he
men kaydetmedigi ii<; hadise olmu~tur. 
Bunlardan biri, Fransa Cumhur ReisiJe 
lngiltere Krahnm, on be§ gi.l.ndenberi, 
iizerinde bin bir itina ile c;ah§Ilan nu -
tuklan yerine, son dakikada, siyas1 va
ziyete uygun ciimleler ihtiva eden bam
ba§ka nutuklar soylemek mecburiyetin
de kalmaland1r. Vaziyette birdenbire 
hasll olan bu degi§iklik yiiziinden, her 
iki nutuk da adeta irticall bir mahiyet 
arzetmi~tir. 

Harbin ge. ecegi varsa 
elbet gOrecegide vard1r ••• 

Amerika filmle
rinde kavga., diigii§ 
eksik olmaz. Beli ta
bancah, eli bayrak!I, 
gozii kanh, haydud 
klhk!J soziim ona ar
tistler, her filmde 
bir hayli kapt pen
cere k1rar, film kum· Alevlere a.,.k semenderlere benzeyen itfaiye 

erlerine, bir harb vukuunda diisecek 
v~~ifeler pek biiyiiktiir 

Yazan: SALA.HADDIN GtJNGiJR 

panyastm bir ytgm zarara sokar. Bu za • 
rar, ge~i pek fazla degildir. Ciinkii me· 
sela kap1 mukavvadandJr, tabanca kuru 
stktdtr, blyak tahtadand!r, oldiiriilen .a
dam i~i saman dolu bez par~asJd!r, filan. 
Fa kat, ne de olsa gene masraf kap1s1. Si
nemalara taklid e§ya yapmakta miitehas
Sis birisi, bu yalanci kahramanlarm kmp 
dalmalanna mahsus pencere camlanm ve 
f1rlahp atmalanna mahsus §i§eleri, cam
dan degil, ~ekerden yapmag1 dii~iinmii~, 
yapml§ da. Cama nazaran §ekerden pen
cere ve §i§enin bi~ok faydalan varrn1§. 
Bir kere, kmlmca teklikesi yok. Hem ha
fif, hem kesmiyor. Saniyen, kmk par!;a· 
lar1 topla, ~ay fincanma doldur, hal gibi 
§eker. Yalmz bir mahzuru var. Bayagi 
cam dan bir §i§e I 0 ~ente mal oldugu hal
de, cam taklidi §ekerden §i§e 2 dolara ge· 
liyor. Zahir bu da tad paras! olacak. 
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Te§rifat kaideleri hilafma yap1lan i
kinci hareket, Fransa Cumhur Reisinin 
refikasma Fransa Cumhur Reisesi s1fah 
verilmesidir. Frans1z kanunu esasisinde, 
Cumhur Reisinin refikas1, protokol nok
tasmdan mevzuu babsedilmemi~ oldu -
gu i~in, Kralic;e kar§ISmda reverans yap
mak mecburiyetinde bulunuyordu. Hal
buki, Ingiliz biikiimdan ve Krali~e. Cum 
hur Reisini, zevcesile birlikte resmen 
davet etmi§ olduklan ir;in, Kralic;e, bu 
reverans sahnesini ortadan kaldirmala
nm te§rifat memurlarma emretmi§, bir 
hal c;aresi bulunmas1m istemi§tir. 

j 

itfaiye erleri diin yapllan tecriibede bogulmak tehlikesine maruz 
kalan )lir vatand&§l kurtanyorlar 

Bir rokor 
Frans1zlarm Nor· 

mandiya vapuru re
kor ktrmak i~in de
nize indirilmi§ti. Re
koru da k1rd1. Faassa muna a§a e er en, ozu, e!asl, o- I I d 

k.. h d d 'h I d' l§ffit§ ar tr. u, unutup, ya u sa ece 1 rna e tp te- .. .. .. .. .. .. 

Bu t;aresiz i§, giinlerce dii§Uniilmii§, 
nihayet, Madam Lebri.in'iin Fransa Cum 
bur Reisesi addolunmas1 ve bir biikiim
dar muamelesi gormesi yegane hal §ek
li olarak bulunmu§tur. 

Britanya protokoluna mugayir ii~iin
cii hadise, ziyafette, biitiin davetlilerin 
beyaz t;orab ve k1sa pantalonlu an'anevi 
k1yafeti ta§Imalarma mukabil, yalmz 
Frans1zlann frak giymi§ olmalan ve M. 
Lebriin'i.in ~ocuklannm ziyafet sofras!
na kabul edilmeleridir. 

«Soz i:iliim getirmedigi» gibi, harbin 
siiziinii etmek de, mutlaka harb olacak 
manasma gelmez. 

·-----~·"-~~-~,.. kat, son bir istatisti-

ferriiatt, liizumsuz taraflarile me§gul ol-- • ~ugun butun ~~;up, butu_n dunya ?u 
mak gibi bir kusurumuz vardtr. Biz Turk- klasik a~laylia donuyor. Bmalann duz 
ler egosantrik bir milletiz. Her birimiz, cephelen oymalar, al~ak kabartmalar, et
kendisini biraz kainatm mihveri olarak raflan havuzlar ve heykeller, i!;leri de bii
gormekten ho§landigi i~in, herhangi bir yiik resimlerle siisleniyor. 

Bununla beraber, orta Avrupanm te
pesinde «Dernokles» in kthc1 gibi salla
nan korkunc ftrtma bulutlanmn golgesi, 
hergiin bir yeni iilkenin i.izerine ~okerken 

1 

ge gore, ktrdtgt rekor 
yalmz denizde, ve 
Am erika ile F ransa 

·'< arasmdaki gidi§ ge- ._ 

., li§ stir' a tin de fllan -. 

meseleyi, kendi gorii§ii, hatta kendi men- Sadece bir moda olmay1p tezyini san
faatleri zaviyesinden tetkik ederek ona atlan canlandtrmak, heykele, resme bii
gore hiikiim verir. B u ferdi hiikiimlerin yiik devirlerdeki inki§af ve azametini iade 
konseri, daha dogrusu kakofonisi arasmda etmek i~in ortaya ~1kan bu cereyan, bizim 
miinaka§a edilen meselenin ozii tamami- i!;in bi~ilmi§ kaftan degil midir? Si:izu
le unutulur. Hemen hemen biitiin miina- miiz heykel bahsinde oldugu ic;in bilhassa 
ka§a ve polemiklerimizin bir neticeye bu noktaya i§aret ediyorum: Abidevi hey
varmadan, yani fikir diinyamtza hi9bir keltra§hgtmtzm ilerlemesi, heykelin, alc;ak 

Bir Cumhur Reisinin, biitiin aile erka
nile birlikte tngiliz saray1 taraftndan 
resmen tanmmas1 ilk defa vaki alan bir 
hadise gibi kar§IIamyor. 

iAtiklallerini canlanndan iistiin tutan mil- ' 
degil, boyuna, enine, modern yaptsma ve 
vesaitine uygun olan sarfiyatmda, Nor -
mandiya, §imdiye kadar I 00 sefer yap
ffii§. Bu miiddet zarfmda denizde ge~ir
digi giinlerin saytsl 544, ald1g1 yo!, diinya 
~;evresinin tam 15 misli. As1l §ayam dik
kat taraft - Normal).diyaya gosterilen rag
bete misal te~kil etmek noktasmdan - yol
cular i~in sarfedilen yiyecek ve i!;ecegin 
nispeti. Yiiz sefer i~in sarfedilen ko n, 
dana, stgtr ve domuz adedi 12, . Bi-

Adana portakallar1 

letlerin en ba§mda gelen Turk milletinin, 
harbe tam tertib haZir bulunmas1 laztm 
geldigini de bir an ic;in unutmu§ degiliz. 

kazanc katmadan eriyip gider. kabartmamn bundan boyle yaptlacak bii- Biitiin agadara Y afa 
cinsi a,dar yap1hyor 

Hassas ve uyamk hiikumetirnil. bir 
yandan kendince liizumlu giirdiigii hazlr· 
ltklan yap1yor, bir yandan da, vat.anda§· 
!art, harb halinin icab ettirecegi korun -
rna tedbirleri etrafmda, tenvire c;ali§tyor. 
Havadan yap1lacak herhangi bir tanrru
za kar§I istanbul Jehri, ne dereceye ka -
dar mahfuzdur? 

*** yiik binalarda, hatta §imdiye kadar ya-
Nitekim abideler meselesi de ayni alu- ptlmt§ diiz satthh ibinalarda yer almasma 

bete ugramak iizeredir. ,Simdiye kadar i- baghdtr. Heykeltr§, mimar, ressam ve 
§ittigimiz sesler, «dikilsin, dikilmesin, pa· dekoratorle elele vererek hakiki san' at e
hahd!r, ucuzdur, fazladtr, eksiktir» gibi serlerinin yarat!lmasmda kafa yorarak 
teferriiata, ya ud «abide laz1m degi], yo! ~~~~maya ah§madtk~;a, heykel mesele
lazlm; yo) da )azlm, abide de Jaz1m» gi- miz, §U veya bu vi!ayetteki aibideyi sen a• 
bi si:izde bir esasa dayanan indi ihiikiim- lacaksm, ben alacagJm kavgasmdan ote-
lerden ba§ka bir §ey degildi. ye gec;emez. 

Samrsam, «abideler i!;in yliz bin mi, Fikri hazlarini olgull dii§iincede degil. 
elli bin lira m1 miinasibdir ?», yahud, fakat korii koriine itirazda bulan bazt 
«~emi§gezege abide mi. kanalizasyon kimselerin, «fakat Atatiirke san'at borcu· 
mu laztm ?», yahud, «Her Miiller'i mi, muzu nas1l odeyecegiz ?» diye soracak!a
Bay Ahmedi mi tercih edelim?» nokta- nm tahmin ediyorum. Cevab1m §udur: 
Ianna saplanacak kadar basit bir mesele Her Miiller' e, Sinyor Martinelli'ye, Mas· 
kar§ISinda degiliz. yo Dupout'a veya sadece Bay Ahmede 

.A.bideler meselesile de gil, dogrudan (bu isimler muhayyeldir) bir veya birkac; 
dogruya bir giizel san'atlar meselesi kar- figiirliik abideler yaptJrmakla bu bore 
§lsmdaytz. ~i:iyle ki: odenmez ve Ebedi ;;efin hattrasma rhiz-

Biraz samimi olan her heykeltra§.a bu- met edilmez. 
nu kolayhkla itiraf ettirebilirsiniz. Bir a- Bu hizmet, her nutkunda rsrarla i§aret 
bide, yani herhangi bir biiyiik adamm ha- ettigi giizel san'atlanmtza, esash, rasyonel, 
t1rasm1 maddile§tirmek i~in yaptlan ve di- memlekete faydah ve bedii hislerimizi 
kilen bir ta§ veya tun~ eser, nadiren haki- zenginle§tirecek mahiyette tedbirlerle in
ki bir san' at eseridir. Ronesans halyasi ki§af imkanlan vermekle miimkiin ola-

zamanmda yaptlan birka~ heykeli, zama- caktJr. 
Nurullah BERK mmizda da Rodin, Bourdelle, Desjian ve 

Maillol gibi san'atkarlann birkac; abide- ===~~"'"'-=-~~-~-~~~==~ 
sini istisna edecek olursak, koca diinyamn Belediye istimlak 
her tarafmda yukselen a.bideier i~inde on Miidiirliig"' ii 
tane ger~ekten biiyiik esere tesadiif et-
mek imkanSJZdtr. Ger~i abideler, bir mil- Belediye Sirket-

ler komiseri isma -
letin biiyiik adamlarma minnet ni§anesi il Hakki, Belediye-
olmak gibi ktymetli bir hassa ta§lrlar. Fa- de yeni tesis edi • 
kat, manevi plandaki bu noktayi bir ta- len istimlak mii • 
rafa buak1r ve mf bedii, plastik ktymet- diirliigline tayin e
ler iizerinden fikir yiiriitecek olursak abi- dilmi~tir. Muma -
delerin, ne san'at, ne san'at terbiyesi, ne ileyh ayni zaman
giizellik mefhumu baktmmdan bir rol oy- da $irketler komi-

- serlil!i va7ifesini de 
namad1klanm de11hal goriiriiz. Abideler $imdilik vekaleten 
umumiyetle neden estetik degildir? Ne- ifaya devam ede • 
den milletler, biiyiik adamlarmm hattra- cektir. 1smail Hakkt 
stm canlandtracak kudrette heykeltra~lar Ismail Hakk1, k1ymetli ve emE>ktar bir 
bulamazlar? Yahud sadece abide, san'at Belediye memuru oldugunrlan, bu tayin 
mefhumuna ztd midlr? Bu suallere cevab memnuniyetle karsllanmi~br. 
vermek uzundur. Biz sadece ~u hakikati 
kaydedelim ki, Pariste, Londrada, Ber-

linde ve Honoliilii'de, abide dedigimiz 
§ey, ~irkin bir §eydir. 

Hal boyle iken abide dikmenin- san' at 
bakimmdan - faydasmt pek anlayam:yor· 
sam mazur giiriilsiin I 

Meselenin esash, yani giizel san'atla
ra dokunan noktas1, Turk heykeltra§hg•
nm, Turk san'atmm miihim bir kolunun 

himaye ve inki§andJr. Meseleyi bu zavi
yeden tetkik edersek, onun. iic; be§ hey
keltra§tn cebine girecek birkac; bin lira ile 
halledilemiyecegi kolayca anla§tlu. 

Turk heykeltra§hgma oldugu kadar 
ressamilgma da inki~af sahasi vermek, on

Ian mimari ile birle§tirmekle kabil ola
caktJr. Bunu yapmakla son zamanlarda 
Avrupada kuvvetle beliren bir cereyana 
ayak uydurmu§ olacagtz. Filvaki bugiin, 

···-<;inin yaphg1 yag ihracati 
~unking 29 (a.a.) - <;in ajans1 bildi-

riyo.r: 
Muhasamata ragmen, <;in nebat1 yag 

ihracatJ, hir; di.i~meden devam etTT'ol{te
dir. 

1939 senesinde bu ihracat, <;ine 89 mil
yon 845,563 dolar net kar getirmi~tir. 
1939 senesinin ilk yedi ay1 zarfmdaki 
kar da, 25,855,911 dolard1r. Nebati yag 
ihracatmm ehemmiyetini gostermek i
r;in §Urasml i§aret etmek kafidir ki ge
r;en kanunuevvelde Amerika Birle§ik 
Devletleri, bu ihracata kar§Ihk <;ine 25 
milyon altm dolarhk bir istikrazda bu
lunmu§tur. 

Nebati ya~n ~lkarildigl agaclar bil -
hassa Yangtse vadisinde, korfezlere ya
km daghk arazide ~oktur. 
M~e~uen eyaleti ise, nebati yag istih

salinin ytizde -90 mx vermektedir. 

Adana (Hususi) - ~ukurova, ~ok 
mUhim ve miisaid bir narinciye mm
takastdtr. Ancak, §imdilik daha zi
yade Mersin, Tarsus, Adana, Dart
yo] ve Kozan eibi merkezlerde te
kasiif eden portakalcthgun1z her yerde 
ayni cins ve evsafta mahsul verme vazi
yetinde degildir. Mesela Mersinde Y a fa 
cinsi, lezzeti ve c;ekirdeksiz olu§u bak1 -
mmdan: Dortyol portakallan, kabugu -
nun ince ve bol sulu olu§undan, Kozan
da yeti§en portakallann hususi bir rayiha 
ve lezzete malik bulunu§undan ve niha -
yet Adana ve Tarsus portakallanmn ise 
nispeten kahn kabuklu ve ~ekirdekli olu
§undan dolay1 ayn ayn ticari vas1f ve ka
raktere maliktirler. Bunlar arasmda hi~ 
§iiphesiz en revacda olam Y afa c;nsi 
portakallard1r. 

Mersinde bugiin a§aiiJ yukan 2 milyon 
agacm §oyle boyle yansmdan fazlas1 Y a
fa cinsine a§Ihdir. Bu cinsler, digerlerine 
nazaran takriben iki ve bazan ii~; misli 
fiatla satJlmahadir. Ayni emek sarfedi-

len, ayni masraf yapilan ve ayni miktar
da saha i§gal eden diger cins portakalla
nn Y afaya nazaran az reva~ gormesi, 
onlann da Y afaya a~tlanrnasmi te~vik 
edici bir ami) oldugundan Adana porta

kalc!lanmn gosterdikleri arzu neticesi 
Ziraat miidiirliigii, Y afadan portakal ve 
limon a§tlan getirtmi§tir. Alakadarlara 
dag1tilmaga ba§lanan bu kalemlerin, yer

li cinslere tatbikmdan sonra Y .afa cinsi 
portakallann Adanada da c;ogalacagt ve 
binnetice bugiin ~;ok yiiksek bir fiatla sa
ttlan Y afa cinslerinin, bu yeni rakib kar

~Ismda fiat! dii§iirmek mecburiyetinde ka
lacagi tabiidir. 

Filhakika, bugiin Mersin Y afalan, a
deta liiks bir meyva mevkiinde bulunu • 
yorlar. Bunlann; Mersinde bile yiiz ta
nesi 7 liraya kadar sattlmaktadJr. Bu fa

hi~ fiat, bu portakallann ancak mahdud 
bir stmf tarafmdan istihlakine ve astl bii
yiik miistehlik mevkiindeki halkm, Mer
sin Y afalanm sadece manav diikkanla • 

rmda gorerek kifaf1 nefseylemelerine se
beb olmaktadu. Ve i§te bu itibarlad1r ki, 
Adana Ziraat miidiirliigiiniin bu te~ebbii
siinii biiyiik memnuniyetle kar§Ilamak !a
ztmd!r. 

Bir otomobil kazas1 
Arnavudkoyde oturan Italyan tebaa

smdan Lui, hususi otomobilile Be§ikta§
tan ge~erken caddenin solunu takib et
tiginden tiitiin amelesinden 20 ya~larm
da Mehmede c;arparak zavall1yi ba§m
dan ve dizinden yaralarnl§hr. 

Vak'ay1 miiteakib yarah Mehmed siir
atle Beyoglu hastanesine kaldmlarak 
tedavi altma ahnmi§, Lui de yakalan -
ml§tlr, 

Bunun cevabmt ancak rnes'ul rnakam • 
lar verebilirler. Ben, bugiinliik sadece: 
tesadiifen haz1r bulundugum kii~iik bir 
itfaiye tecriibe!inin iizerimde yapt1g1 te
siri tahlile ~ah§acagun. 

«1tfaiye» derken, bu kelimenin, itfaiye 
tarafmdan goriilen muhtelif hizmetlerin 
ifadesinde, ne derin bir aciz izhar ettigine 
bilhassa dikkati ~ekmek isterim. 

Eski devrin itfaiyesi, miinhaSJTan yan
gm sondiiriir, daha dogrusu sondiirmege 
~ah§trd!. itfaiyecinin tek hedefi, yangm 
sahasma vaktinde yeti§mek, tek vazifesi 
de onu, elindeki rnahdud vasltalarla, ne 
yap1p yaptp sondiirebilmekten ibaretti. 
Bugiinkii itfaiyeci ise, §ehirlerde hakiki 
«karagiin» dostlarmm roliinii oynuyor. 
Nerede bir felaket ba§gosterse, en seri 
vastta ile ilkonce ona haber veriyorlar. 
Aparhman m1 !;iiktii, enkaztm ay1klay1p 
altmda kalan canlan kurtarmak vazifesi, 
-kendi cam pahasma da olsa- ona dii§ii· 
yor. Bir mahalle suya mt garkoldu, kor
kunc zil seslerile uyandmld1gi yatagm -
dan, fulay1p nefes nefese gene o yeti§iyor. 
Gece ve giin fark1 bilmeden, ba§lannda 
yelik migferlerile, ate§te ya§lyan Semen
derler gibi klZII alevlerin arasma kart§an 
bu kahramanlan, dun Sara~haneba§mda
ki merkez itfaiye binasmm bah~esinde 
yarun sa at kadar seyrettim. Oraya; birkac; 
zehirli gaz «musab» tm, dumanlann i~in
den !;ekip tehlikeli sahadan uzakla§hrmak 
tecriibesini yapmak iizere toplanmt§lardi. 

Kumandanlan emir verdi: 
- Yere yatl 
Sivil elbise giymi§ itfaiye erleri, hakiki 

zehirli gaz teneffiis etmi§ler gibi toprak
lar iizerine yart canstz vaziyette yuvarlan
dtlar. 

Tam bu mada ortaltgt miithi§ bir sis 
kapladt. Ktvnla kiVrtla n§ktran koyu gri 
dumanlar, rlizgar istikametinde perde per
de dagi!uken yiizlerine maske takmi§ c;c
vik itfaiye erleri, ellerinde teskerelerle, 
y1ldmm gibi ko§tular. 

Baygm siviller, teskerelere yerle§tirile
rek tehlike sahasmm dt§ma ~1kanld1. 

Bu ameliye, be§ saniyeden fazla siir -
memi§ti. 

itfaiye kumand~n muavini, bize sah
neyi gosterirken §oyle diyordu: 

«- Bir barb vukuunda zehirli gaz 
bombalarmdan ziyade tahrib ve yangm 
bombalan bizi ugra§hracakhr. ~iinkii, 
zehirli gaz hiicumlannm korkuldugu ka
dar rniiessir bir netice vermedigi, son ~in
J apon ve ispanyol dahili muharebelerinde 
sabit olmu§ gibidir. Bilhassa yangm ~lka
ran bombalarm tahribattm onlemek zaru
retinde kalacagniuz1 tahmin ediyorum. 
Maamafih, bunlara kar~I icab eden ted
birlerin ahnacag1 tabiidir. Biz, her ihti-

~ ra, §arab, likor ve maden suyu mikdan 

Dtinkti tecriibelerden ba~ka 
bir enstantane 

mali dii§iinerek gruplanmtzm kudretini 
arhrmaktaytz. Erlerimiz maske ile ~alJ§· 
maga, §imdiden bir saat kadar dayanabi
liyorlar. ilk defa maske takan bir adam, 
onun altmda, normal vaziyeti on be§, yir
mi dakikadan fazla muhafaza edemez! 
Bir harb tehlikesi vukuunda, mevcud ye· 
di itfaiye grupurnuzla yedi mi.istakil 
miifrezemiz. §ehrin birka~ noktasmdan. 
ayni zamanda zuhur edecek yangmlart, 
siir' a tie basttrabilecek kabiliyet ve kudret
tedir. 

Otomobillerimiz; F atihteki garajla, 
.$i§li tramvay istasyonu arasmdaki mesa
feyi 9-1 0 dakikada ahyorlar. Ben, ~i§· 
hane korakolundan Bebege 13 dakikada 
gittigimi hatulanm. T ehlike, nekadar er· 
ken haber ahmrsa, itfaiyenin muvaffaki
yet derecesi de o kadar yiiksek olur l » 

itfaiyecilerin bah~esinden aynhrken, 
ic;imde kolay!tkla izah1 kabil olan bir fe
rahhk hissettim ve kendi kendime: 

- Harbin, gelecegi varsa; gi:ireceg1 
de varl dedim. Miidafaa vasttalanmtz
dan hi!;birini ihmal etmiyor ve hi~bir nok
tayl tesadiife btrakm1yoruz. 

Y almz askeri baktmdan degil, sivil 
halkm korunmasJ bak1mmdan da vaziyetin 
icab ettirdigi derecede hamhkhytz. 

Salahaddin GtJNGl:JR 

Almanyada gene bir 
talebemiz oldii 

Siimer Bank he- -
sabma Almanyaya 
mensucat miihen -
disligi tahsili ic;in 
gonderilmi11 alan 
Komliri~ ustabast -
lanndan Osman Ya 
rarm oglu Suad 
Yarar, tahsilde bu
lundugu Gladbach 
sebrinde zatiirrie -
den vefat etmi~ 

tir. Merhum Suad Yarar 
istanbul Sanayi mektebinden mezun 

olan ve heniiz 21 ya~mda bulunan bu 
gene talebemizin cenazesi yann Alman
t,radan sehrimize getirilecek ve Sanayi 
mektebi talebelerinin istirakile yap!la
cak merasimden sonra defnedilecektir. 

Habetistan Umumi Valisi 
Kahirede 

Kahire 29 (a.a.) - Habe~istan Umu
mi Valisi Diik d'Aosta tayyare ile bura
ya gelmi§tir. Kral Faruk tarafmdan ka
bul edilecektir. 

da iki milyon iki yi.iz bin §i§e. Dcnizde 
yiizerken, ambarlannda da, bir deniz do
lusu mayi ta~lmt§. Gemilerin karaya o• 
turm.:~ tehlikesini onleyecek tedbir arash- -
ran si'vri ak1lh muhterilere iyi bir ilham 
kaynagt. Dl§andaki su kurudu mu, !~eri
dekini karaya bo§alt, yiizdiin gitti I 

Hzzzn-, alamamzs 
' Amerikada, bir 

boliik .asker, bir ki:iy 
dolusu insan, on tay• 
yare, toplarla, tiifek
lerle, gozya§l born· 
balarile sefere ~tk
mt§lar. Silahlar pat· 
Iadtkc;a daglar ses 
veriyor. T ayyareler 
havada uguldarken, 

yerde, tozu dumana katan siivarilerin 
ve piyadelerin giiriiltiisii kulaklan sag1r e
diyor. Ahali, deh§et ve hayret ~inde. Bir 
arbededir gidiyor. Ne mi oluyor~ Mev• 
simsiz ve ruhsats1z ava c;tkan Durand i
simli haydudu, ininde ktstmp yakalama
ga ~alt§tyorlar. Avlamrken bir defa ya
kalami§lar. Hapishanede gardiyamn ka
fasma bir slit §i§esi vurup adaml oldiir
mii§, ka~mi§. Evini muhasara etmi~ler, 
yakalamaga gelen iki polisi iki kur§un· 
da oldiirmii§. Evden ~Ikmi~. yolda rasla
dtgl bir otomobile atlamt§, daga ~tkml§. 
Gizlendigi yeri ke§fetmi§ler, yakla§anl 
vurmu§. Y amnda be~ tane tiifek, bir yt· 

gm cephane var. Arama inden ~tkJYor, 
§iiyle bir dola§;yor, bir iki av vuruyor, c;iy 
c;iy mideye indiriyormu§. iki giinde oldiir
diigii insanlar sekizi bulmu§. Hala hlZl
m alamad1gi anla§Ihyor. Hepsinden fpna· 
s1 da ~iy et fash. Muhasaractlar dua et
sinler de dagda av bitmesin! 

~ekecekle yaralad1 
Evvclki gece Taksimde bir yaralama 

vak'as1 olmu~tur. 
Taksimde Cambki:i§kte oymyan $ev

kinin kumpanyasmda artist Zehra CO§
kun, temsili miiteakib saat 23,30 da 
Camhko§kten ~1karak Cumburiyet mey
damndan g~erken bir miiddettenberi 
ayn ya§ad1g1 kocas1 Hasan Co§kunla 
kar§lla§mi§br. 

Hasan Co§kun, k1sa bir mlinakasay1 
miiteak1b Zehray1 ayakka b1 rckeccgi ile 
ba§mdan yaralam1~hr. Vak'ay1 mute -
akib sut;lu Hasan yakalanm1~ ve Zebra 
tedavi altma almmi§hr. -···-Frans1z Hava Naztrt Lon

draya gidiyor 
Londra 29 (Hususi) - Fransa Hava 

Nazm Guy la Chambre. oniimiizdeki pa
zartesi giinii Londray1 ziyaret edecektir. 
Frans1z naz1n, Ingiliz Hava Nezaretile 
isti§arelerde bulunacak ve tayyare mii -
esseselerini ziyaret edecektir. 



bu I Galatasaray milli Besiktas · Pera 
' ' 

hafta kar,tia,tyor 

Matbuat 
Be~ikta, 

tak1m1 da 
tekaiidlerile 

rna~ yapacak 
Pazar giinli sabahleyin ~ere£ stadmda 

Be!?ikta~ birinci talomile Pera birinci 
takrmr arasmda bir intikam magr yapr
lacakhr. Bundan bir miiddet evvel ge
ne $ere£ stadmda kar~rla~an bu iki ta
krm arasmdaki magta, Be~ikta~ mag -
lub olmu~tu. 

Be§ikta~hlar, bu maglubiyeti, takrm
lannm o giin eksik olduguna, Perah -
lar da, Be§ikta!?t yenecek kadar iyi oy
nadJklarma atfetmektedirler. Bu iddia
Iardan hangisinin dogru oldugunu, pa -
zar giinkii mlisabakanm neticesi tayin 
etmi§ olacakbr. Gerek Pera, gerekse 
Be§ikta§ takrmlarr bu mag igin hazirlan
maga ba~lamr§lardJ.r. 

Pazar giinli bu magtan evvel de Be
§ikta~ tekalidleri, Matbuat taktmile bir 
rna<;: yapacakbr. Namaglub vasfmt ta:;;r
yan Matbuat takrmr, iig dort hafta ev -
vel Pera takrmile yaphgr magta agrr bir 
maglubiyete ugramr:;;b. Bu maglil.biye
tin sebeblerini iyice anbyan gazeteci • 
ler, bir daha maglub olmamak igin o 
giindenberi antrenmanlara devama bel§
lamr§lardrr. 

Be~ikta§ tekaiidlerl, zamanlartmn en 
iyi futbolcularmdan miirekkebdir. Ka
lede Osman veya Sadri duracak, miida
faada Refik Osman, Bahkgr Tevfik, mu
avin hattmda $ehab, Cavid, Bahaeddin 
muhacim hattmda da Rii~li, $iikrii, E: 
dib, Abdi ve Pertev oymyacaklardu. 

Be~ikta§ - Matbuat ma~t, her halde gii
nlin en eglenceli miisabakasr olacakhr. 

Muallimler de Matbuat ta
kimile rna~ iatiyor 

Lise ve orta okul beden terbiyesi og
retmenleri, oniimiizdeki pazar giinii 
Taksim stadyomunda yaprlacak olan 
Vefa - San'at mektebi ma9mdan sonra 
Matbuat takunile bir ma9 yapmak ar • 
zusunu izhar etmi:;;Ierdir. Bu mlinase -
betle. diin beden ogretmenleri tarafm
dan bir toplanh yapllarak Matbuat ta
krmile oymyacak ta'ktmr S€9ffii§lerdir. 
Bu takrmda oymyacak olanlar §unlar • 
d1r: 

Istanbul lisesinden Nuri, Darii§§afa
kadan Muhsin, istanbullisesinden Vahi 
Vefadan Necati, Ortakoyden Refik, or: 
ta okulctan Zrya, 1stiklalden Sami Ka
rayel, Eyiibden Sabih, Kadrkoyden Se
lim, Kabata§tan Hayri ve takrm kap -
tam Fik.rettir. 

Fakat, Matbuat taktmt bu pazar giinii 
$eref stadmda Be§ikta§ tekalidlerile 
rna<; yapacakla-rmdan muallimlerin is • 
tedikleri miisabaka be!§ka bir hafta mfun 
kiin olabilecektir. 

Milli kiime mac;rlari 
istanbul futbol ajanltgmdan: 
1/4/939 cumartesi yaptlacak ma9lar 
Taksim stadr: 
Siileymaniye, §>i§U - Hila!, Kurtulu~ 

muhtelitleri saat 15 hakem Hayri Ragrb 
Candemir. 

Yan hakemleri: Sam! Agtkoney ve A
rif Soydan. 
Ate~spor • Vefa saat 16,45liakem !zzet 

,M. Apak. 
Yan hakemlerl: Ziya Kuyumlu ve 

Fikret Kayral. 
2/4/939 pazar ;Japtlacak ma~Iar 

Fenerbahge stadt: 
Beylerbeyi- Kad1koyspor saat 13 lia

kem Refik Osman Top. 
Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu ve 

Fikret Kayral. 
Beykoz, Kurtulu§ • Topkapt, Arna -

vudkoy muhtelitleri saat 14,45 hakem 
Adnan Akm. 

Ate~spor • Fenerbah~e saat 16,30 ha
kem Tank. 

kiimeye girdi 

Kliib reisi, Ankaradaki 
temaslar1n neticesini 

anlabyor 
Milli kiimeye da

hil dart kuliib anla~
masmm ii~ be§ gun 
i«;in, ortaya ~tkardigi 
kan§Ik" vaziyet iizeri
ne bu anla§mada yal 
mz ba§ma kalan Ga
latasaray kuliibii, 
kendi noktai nazan
m miidafaa etmek 
maksadile Beden 
T erbiyesi Umumi 

Galatasaray kll.lilbil Miidiirliigii nezdin· 
reis! Sedad Ziya d t bb'' L e e~e usa tta ou-

Iunmaga karar vermi§ ve idare heyeti re
isi Sedad Ziya Ankaraya gitmi§ti. Sedad 
Zi~a, diin sabah !stanbula gelmi~ ve bize 
§U tzahah vermi§tir: 

«- Milli kiime mac;lan miinasebeti
Ie ortaya c;1kan hadiseden sonra Be§ikta§, 
Vefa ve bilahare F enerbah~e Mi!Ii kiime 
n;ac;larma girince Galatasaray kuliibii, 
c1dden garib bir vaziyette kalmJ§tl. Be
den Te11biyesi Umuml Miidiirliigiine 

dort kuliib namma yaprlan miiracaate ce
vab gelinceye kadar beklemege karar ver· 
mi§ oldugumuz halde, kuliibiimiiziin va· 
ziyeti hakkmda her giin birbirini takib e· 
den mUhtelif rivayet ve §ayialar iizerine 

Ankaraya giderek yalmz kaldigimiz bir 
davada noktai nazanmlZl miidafaa et
mek ve ortaya c;tkan dedikodulan onle
mek istedik. 

Bed en T erbiyesi Umumi Miidiirii Ge
neral Cemil Tahir Tanerle uzun boylu 
konu§mak imkanlanm buldum. Uzun se· 
neler memleket sporuna hizmet etmek 
maksadile memlekette tatbik edilen biitun 
sporlan imkan dahilinde tatbika c;al:§all 
Galatasaray Kuliibiiniin, i:itedenberi oldu
gu gibi mf spor yapmak maksadile c;alr§· 
bgrm, te§kilata kar§t olan stkt alaka ve 
baghhgmt etrafile izah ettim. 

Arada, hie; istemedigimiz halde bir sui 
tefehhiim meydana gelmi1 oldugunu an· 
lattrm. 

Spor i~lerimizin diinden, bugiin ve ya· 
rm daha iyi bir tekilde inkitah i~in elin~ 
den geldigi kadar ciddi mesai sarfeden 
Beden T erbiyesi Umumi Miidiiriiniin 
milli ki.ime mac;lan dolaytsile ortaya c;r • 
kan ihtilaftan cidden miiteessir oldugunu 
gi:irdiim. Sonunda biiyiik bir hiisniiniyet 
gosteren Beden T erbiyesi Gene! Direk
torile temas ettikten ve anla~bktan sonra, 
futbol taktmtmtzm milli kiime mac;larma 
i§tirakinde hic;bir mahzur kalmaml& oldu
gunu soyliyebilirim. Gene! Direktor Ga· 
latasarayh sporculara sevgi ve selamlan· 
m yolladilar. 

Milll kiime mac;imizin ii!C oyunu dos· 
tumuz Be§ikta§la idi. Be~ikta§ kultibii 
idare heyeti namma bir sabah gazetesin
de Galatasarayla mac; yapamadigt i«;in 
teessiir duydugunu ve Be§ikta§ kuliibiiniin 

bu yap1lamryan mac;1 her zaman oyna • 
maga ham bulundugunu soyliyen Be§ik
ta§ kuli.ibi.iniin k1ymetli idarecisi Sadri ile 
de gorii1tiim. Trpkt kendi ifadeleri gibi 

bu dost kuliible her zaman oynamaga 
ham oldugumuzu, yalmz milli kiime 
mac;lanmn ba~lamJ~ olmasm1 nazan iti • 

bara alarak, Genel Direktorliigi.in t~spit 
edecegi tarihte ve yerde bu rna!;! memnu
niyetle yapacagrrnJZJ si:iyledim. Sadri 

yijksek bir sportrnenlikle bunu kabul etti. 
Bu hususta icab eden muamelenin vap!l
masi il;in de fstanbul mmtakasma usulcn 

CUMHURIYET 

MahkO.m olan 

iki katil 

Edirnekap1 cinayetinin 
muhakemesi bitti 

Edirnekapt dr~ansmda sarbo~lukla 
~attrklan Miikerremi, Miikerremia bu 
tecaviiz iizerine uzakla§masma ragmen 
arkaslSJra giderek kavganm devamr es • 
nasmda brc;akla oldiirmekten sudu Ha
sanla Niyazi hakkmda, !stanbul Agrrce· 
za mahkemesi, karanm diin ak§am bil • 
dirmi~tir. 

Mahkeme, ic;tikleri rakmm tesirile 
Miikerreme c;atan ve kendisinin pe~ini hi· 
rakmryan Hasanla Niyazinin suc;lanm, 
ikisinden hangisinin miistakil fail olduk· 
Ian belli olm1yarak yaralamak ~e!dinde 
sabit gormii~tiir. Hastaneye kaldmlan a
grr yarah Miikerremin, ameliyat olmaga I 
raz1 olmamasmt da, suc;lulann cezasm1 a
zaltJcr takdiri sebeb olmak iizere kabul 
etmi~tir. Hasamn oldiirmekten, Niyazi • 
nin c;almaktan sabrkalan bulunmasrm, 
kararda gi:izi:iniinde tutmu~tur. 

Once, ceza kanununun di:irt yi.iz kuk 
sekizinci maddesine gore, her ikisinin 
de on sekizer sene agu hapse konulma· 
lan, ikisinden hangisinin ac;trgr brc;ak ya
rasmm tesirile Miikerremin oldiigii ayiTd 
edilememesi dolaYtsile bu miiddetin doku· 
zar seneye indirilmesi kararla§tJnlmt§IIr: 
sonra takdiri tahfif sebebi cihetinden Ha· 
samn cezasr alt1 seneye indirilerek sabr • 
kasmdan dolaYJ. da yedi seneye c;Ikanl • 
mr~. Niyazinin suc;u i~lerken on seki! ya• 
§Im bitirerek yirmi bir ya~mr bitirmeme· 
sinden yedi sene alb aya indirilen ceza
smm takdirl tahfif sebebile de be$ !ene 
iic; giine indirilmesine karar verilmi$tir. 
Tara flann ic;timai vaziyetlerine gore be
§er yiiz liradan bin lira i:iliim tazminatt • 
mn i:ildi.iri.ilen Miikerremin varislerine ve
rilmesi, aynca karar altma almm1~t1r. 

lsvic;rre - Yugoslavya ticari 
miinasebatl 

Belgrad 29 (a.a.) - isvic;re ile Yugos
Iavya arasmdaki tediyat sistemini ko -
layla~brmak ve inki§af ettirmek iizere 
miizakereye giri§ecek olan bir isvi~re 
heyeti, diin Belgrada gelmi§tir. 

Danimarkanm Hitlere 
itimad1 

Kopenhag 29 (a.a.) - Eskiden Alman
yaya aid olan arazide kain Abenraa'da 
bir nutuk soyliyen Ba§vekil Stat.ming 
demi~tir ki: 

c- Almanyanm Avrupada araziye 
miiteallik ba~ka plam mevcud olmadrgr· 
m soyliyen Hitlere itimadrmrz vardtr .• 

ve resmen miiracaat ediyoruz. 

Beden T erbiyesi Umumi Miidiirli.igi.i
niin birinci defa tertib etmi~ oldugu mil
li kiime ma<;:lan meselesinin bu suretle 
halledilmi~ olmasmdan dolayr, bi.itiin 
Galatasarayhlar gibi ben de memnunum.>> 

Gayrifedere kuli.ibler kendi 
aralarmda mac;r yapacaklar 
F edere ve federe olmryan kuliiblerin 

birle§mesi, bir<;:ok futbolculan ac;1kta bi· 
rakmak suretile spor yapmaktan mahrum 
etmesi mahzurlu gi:iri.ildi.igi.inden, federe 
olm1yan takrmlarm eskisi gibi kendi ara • 
lannda mac; yapmas1 muvafrk gi:iriilrnii§ • 
ti.ir. 

Galatasaray kuliibiiniin 
k6ngresi 

Galatasaray kultibii rlyasetlnden: 1 nl -
san cumartesi gunti kuliibtimiiziin fevka -
lil~e kongre.sl yaprlacaktrr. 

Nizamnamem!zin 17 nci maddesi muci
bince kongreye i§tlrak edecek azalanmrzm 
son SEne zarfmda;kl aidatlanm Odemllf ol
malan icab ett!~lnden azam1zm kongre sa
atinden evvel kuliib katibine miiracaatle 
bu muameleyi yapmalan, aksl takdirde 
kongreye i§t!rak edem!yeoekleri teblig olu
nur. 

Muazzam bir ~tnar 

Bursadaki tarihi ~1nar 
agac1 bir kahve heline 

getirildi 

«;1nar agaciDin gOriinii§ii 

Bursa (Hususi) - Bursamn ta§t, top
ragt, agac1 ve nesi varsa hepsi eski ve 
biiyiik bir tarihin canh ifadeleridir. A
srrlann dilini nesillere nakleden bu e
serler o kadar gok ve o kadar muhtelif
tir ki; saymak ve anlatmakla bitirmeye 
imkan yoktur. Seyyahlan giinlerce, hat
ta haftalarca me§gul edebilecek kadar 
miitenevvi olan bu tarih ve tabiat abi-
deleri ic;inde o kadar cazib ve enteresan 
olanlan da vardrr ki, yabancrlar onlan 
derin bir hayranbk ic;inde seyretmekten 
zevk duyarlar. Bilhassa onlan ararlar, 
bulurlar. Ecnebi gitlerine bile gegmi§ 
olan bu eserler arasmda resmini gon • 
derdigim :;;u muazzam c;mar da vardrr. 
T1pkt, Tevfik Fikretin Osmanlt tmpara
torlugunu benzettigi cinsten bir gmar .. 
Yalmz bunun hususiyeti tarihi olu§Un
dan ziyade i~indeki oyugun pek biiyiik 
olmasmdadtr. igine yaz giinlerinde bir 
kahve 'Ocagr kurularak, masalar konarak 
ve bu suretle bir kahvehane yap1lan bu 
gmann adr Niliifer 9martdrr. Hapisane 
civanndaki ·bahc;eler ic;inde bulunan bu 
9mann kaidesi on be§ metre murabba1 
geni:;;lik te§kil eden bir satha maliktir. 
Adeta biiyiikc;e bir minarenin hacmine 
muadil olan gmartn oyuguna 4() - 50 ki~i 
ferah ferah srgmabilmektedir. Belediye
miz bu ~mara ve bunun gibi diger bazt 
<;tnarlara levhalar ashrarak bunlarm 
tarihi c;marlar oldugunu ilan ve onlara 
kimsenin dokunup zarar vermemesini 

rica etmi§tir. Altt, yedi yilz senelik bir 
c;mar oldugu soylenilen Niliifer ~m'lrt 
gibi ~ehrimizin iginde ve dr~mda bin;ok 
~mar daha vardrr. Hele bunlardan Or -
han camiinin lgindeki pnarm boyle o
yuk olan govdesi son zamanlara kadar 
bir ayakkablCI tarafmdan diikkan ola
rak kullamlmakta idi ki. Belediyemiz bu 
~mar agacmdan dlikkam bile evvelce 
niimerotaje tabi tutmu§ ve onun govde
sine bir m~mara dahi yapr~brmr~h. 

Bursaya, Ye§il Bursa adtm verdiren 
agac boiiuguna ragmen sehrimizde ti • 
tizlik derecesine varan bir agac sevgisi 
hiikiim siirmektedir. Belediye, en kii -
~iik agaclara kimseyi dokundurmamak
ta, bir taraftan da mlitemadiyen yollara, 
bo§ yerlere agac diktirmeye ve dikilen
leri baktirmaya devam etmektedir. 

Amerika 45 bin tonluk iki 
gemi yapbr1yor 

Va§ington 29 (a.a.) - Beyaz saraydan 
bildirildigine gore, Reisicumhur Ruz -
velt, Bahriye Nezaretine iki tane 45 bin 
tonilatoluk biiyiik saf£1 barb gemisi in
§asr igin emir vermi§tir. 

Amerika Birle§ik Devletleri bahriye
sinin en biiyiik gemilerini te§kil edecek 
olan bu in§aat ic;in, Bahriye Nazm, kon
greden, Iazrm gelen kredileri pek yakm
da taleb edecektir. 

t· .ouNY ~ ~~~~L~~i~~--~--~-~-~~-!-~-~-~~~~~~-: ... :-J., gi~:~~~~~rt~~~1~:~~?k~;;·~~ 
]~ kaba.rtan, SirasJ gelince ogi.inmelerine 
bile ves1le olan ~Sizli su~lar, gaze goriin
miyen hrrsrzhklar!... 

le baktr. Hay dar atrldr: 
- t~te, dedi, ~imdi gene oyle gizli 

gizli giiliiyorsunuz ..• Ttpkr boyle ... A
man ne glizel, ne ince! ... 

Muhtar. durdugu yerde ·krvrandr: 

Biitiin bir piyasayt doland1ran ban- kendi halinde, tertemiz bir kadmcagrz ... 
kerler, birka«; miiesseseyi birden soyan· Aralarma girip c;rk1yorsunuz. lnsan bali 
lar, iflasa siiriikleyenler de var. Bir de bu ya, kan koca birbirlerini incittikleri 
benim §urada yaphgrm i§e bakm 1.. Bu glinler oluyor. Hem en bunu fmat biliyor· 
saydtklanmdan pek c;ogunun yanmda ne sunuz. 0 pek sever gibi gi:iriindiigi.iniiz 
kadar temiz!.. Ki.i~iiciik iki c;anta, bir iki arkada§JDIZI, kansmm yamnda kii«;iik dii
avu<;: pnlanta !.. <;antada yer kahrsa gii- §iirmek, soniik buakmak i~in. mas! gel
mii§ kupa, altm bilezik gibi birkac;: parc;:a dikc;:e, soziim ona pek kibar, pek nazik, 
ufak tefek daha, diyelim!. Yann Y er· hele pek de comerd davramyorsunuz. 
vant Efendi, paralan sigorta §irketinden Kendinizi i:iyle gosteriyorsunuz, i:iyle sa· 
<;ekip alacak; vitrinlerini daha giizel el- lJYorsunuz. Kadmcagrzm da bir hafif ta
maslarla dolduracak.. Sigorta §irketleri rafma rasgeliyor: Sizi ther erkekten pek 
de birbirine bagh... Dogrudan dogruya ba§ka tiirli.i samyor; aldamyor. Ciiniin 
cam yanan hi<;: kimse yok 1.. Olsa olsa siz.. birinde du§iiveriyor. Kendi evinde rahat! 
be§ on dakikahk bir <;:arpmti ge<;:ireceksi- ka<;:ryor, dr§anda berkesin diline dii§iiyor. 
niz, hepsi bu kadar... Fa kat hepsine de Belki de size biisbiiti.in baglanmak fela
hmrzhk diyonunuz!. Kanun, belki arala- ketiae ugrayor; sizin yi.iziiniizden evi bar
rmda ufak tefek farklar goriiyor. Kimi- kr yrkrhyor... Y ann da bir ba§kasmm, 
sinin cezasJ daha agrr, kimisine daha az daha mektebe gidip gelen bir gene tkrzm 
ceza veriyor. Neyleyim ki, hepimizin i:iniine ~rkryorsunuz. Sinemaya gotiirii· 
adr hrrsrz!. Bir de kanunlann c;er<;:evesin- yorsunuz. Belki ortada, gi:izle goriilecek 
den dr§anda kalanlara bakahm: Pek SI· bir iz brrakmtyorsunuz; size bir suet bul
ki, pek candan gorii§tiigiiniiz bir arkada- mak pek kolay olmuyor, kmlan dokiilen 
§Iniz, onun da akc;a pak<;:a bir kans1 yar; yok .. , Fa kat o zavallt ktz ah~h bir kere ... 

. Haydar, bir yandan bunlan soyliiyor, 
brr yandan da Y ervantm kasasmda i§e 
yarar ne bulursa hepsini ~antalara atar
ken arada bir duruyor, eline ge<;:en tek 
ta§h bir c;ift kiipeye, prrlantalan pek temiz 
bir gogiis ignesine §i:iyle bir bak1yor, bir 
bakt§ta da degerini anlaywermi§ gibi on· 
Ian aymp ceketinin cebine yerle§tiriyor
du. 

Belma arhk kendini tutamad1. Bir 
monolog dirt'liyormu§ gibi, yahud da eg
,lenceli bir sinema seyrediyormu§ gibi gi.il
meye ba§ladt. 

Haydar, on a da yeti§ti: 

- Aman Hammefendi 1 .. dedi; ~gi.il
mek size ne kadar yara§Iyorl.. Demin
denberi biraz iizi.intiilii duruyordunuz. 
Bunda da bir giizellik var amma giildii
giini.iz zaman biisbiitiin giizelle§iyorsu
nuz !.. Hele insanla eglenir gibi, belli be
lirsiz bir gi.ilii§i.iniiz var! ..• 

Belma, lkocasma dogru, ~goziiniin uci· 

- Rica ederim, dedi, kasayr m1 so
yacaksmrz, diikkam mt bo§altacaksmiz, 
ne yapacaksamz yapm1z. lsterseniz ciiz
danlanmiZI da verelim, bir ayak once bu
radan kurtulahm. Konferans vermek ic;in, 
ukalahklanmzr dinletmek i<;:in bizi bura
ya kapatmadmrz, sanmm·. Elinizdeki ta
bancalara, bic;aklara giivenip, bir de iis
telik kar~rmzdaki kadma hakaret etme
ge ba~larsamz ... 

- Hammefendiye hakaret ettigimi 
zannetmiyorum. Su si:izleri, devlethaneni
zin siislii salonlannda soyliyecek olsam 
herkes bana ne ince, ne kibar bir gene der; 
danlmak ¥iyle dursun, pek c;oklannm 
belki lho~una bile gider. Gene de bilmem 
ki, ihammefendi, si:izlerimden incindiler 
miL, Bu ciir'eti, samimiyetime bagr~
lasmlar!. Di.i~unsenize bir kere, buraya 
genii! hrrsizhgma gelmedik, kasa soymak 
i<;:in girdik. ;;u dakikada kendimize gore' 
kendi rneslegimize gore daha mii'him i§
lerimiz var. Hammefendinin giilii§lerinde 
ki inceligi, bakt§lanndaki ifade kudretini, 

Beyhude 1st1rab ~ekmeyiniz ! 

Biitiin agrdann panzehiridir. 

BiR TEK KA~E 

Nevrozin 
Bu muannid ba~, ve di§ agnlarmt 
siir'atle izaleye kAfidir. Romatizma 
evca1. sinir. mafsal ve a dale rst1rab• 
lar1 NEVROZiN' Je fedavi edilir. 

••• 
Nezle, grip ve bron~ite kar~1 en 

muessrr ilAQ NEVROZiN'dir £ 

N E \T R 0 z i N' i tercih ediniz. 
icactnda giinde 3 kafe ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden saklmo1z ve Nevrozin yerine ba~ka 
bir marka verirlerse ~iddetle reddediniz. 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden : 
1 - Kurumumuz talebeleri i~in a§agrda isimleri yazrh iki kalem ayakkab1 

14/2/939 tarihinde ihale edilmi§ti. Goriilen liizum i.izerine ihale feshe
dildiginden yeniden ac;rk eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 10/4/939 pazartesi giinii saat 11 de Rektorliik binasmda mi.i. 
te§ekkil Komisyon tarafmdan yaptlacaktu. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminat 268 liradtr. Daha fazla 
izahat ve parasrz §artname almak istiyenlerin Enstitli Daire Miid.iir-
liigiine miiracaatleri. ( 1956) 

Cinsi Miktan Muhammen fiat Tutan Yekun 
Erkek talebe 415 gift 8 lira 3320,00 
Ktz talebe 34 ,. 7,5 .,. 255,00 

3575,00 - - ------
Ba~, Di~ , Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, ktnkhk ve biitiin agr1lanntzt derhal keser. 
- - icab1nda gUnde 3 kat;e ahnabilir. 

ict ve d!§ basur memelerinin iltihab• 
lannda, kanamalannda, 
cerahatlenmi!i 
fistiillerde 

DEV AMLI TATBIKI 
ile 

$iFAYI 

Malatya Pamuk 0. <;. Miidiirliigiinden: 
Miiessesemizde tesis edilecek olan <;:rr~tr evine normal §ekilde pamuk 

balyas1 yapan balya makinesi 60 ila 70 beygir kuvvetinde tam Dizel motor 
mubayaa edilecektir. intihab edilmek i.izere hususiyet gi:isterir kataloklarm 
alakadarlar tarafmdan miiessesemize gonderilmesi. c 1091 " ( 2074) 

Nezle Baf -
ve b i.itUn 

bu kadar i§in arasmda bile gorup soyle
mekten kendimi alamadigima bakrhrsa, 
demek ki bu sozler, candan, yiirekten 
geliyor. Bunlar, sizin o salonlanmzda soy
lemege, dinlemege ah~tJgmrz basmakahp 
siizlere hie; benzemez I. B urada bo§una 
ge~Sirilecek bir tek saniye, biitiin i§imizi alt 
list edebilir: hepimizin yakalanmasma 
elverir. Hammefendiye <kar§t duydugum 
takdir hislerini arzederken kendimizi de 
ne biiyiik bir tehlikeye atllgimt gi:iri.iyor
sunuz. Artrk o hislerin samimiyetinden 
§iiphe edilebilir mi? .. 

Gene Yervanta dondi.i: 
- Su mukavva kutunun i~inde ne 

var, onlan da <;:Ikar. 
Belmanm kocasr, di§lerini srkt1: 
- Begendim dogrusu: Siz yalniz pek 

si.ir'e~kar bir kasa hrrs1z1 degil, olduk<;:a 
yiizsi.iz ...... 

Muhtarm yamha§mda bekliyen adam 
onu yakasmdan yakalad1; sarstt, tartakl.a
mak istedi: 

- Hey, kendine gel! .. 
Haydar, ona seslendi: 
- Buak, dedi, soylesin bakahm. 

Korkmaymtz, beyefendi !.. Bir yanh§hk 
oldu. Y oksa bu tabancalar, br<;:aklar sizin 
zannettiginiz gibi, kadmlara, ellerinde si· 

- Nevralji 
karsa 

laht olmryanlara :kar§t rahat rahat haka
ret etmek i~in degildir. Bunlan, bir may· 
muncuk gibi, bir fener gibi, sadece i§imi· 
zi kolayla~hrmak i~in kullanmz. Srkrya 
gelmedik<;:e onlara el atmayrz. Biz bu si· 
lwblara guveniyoruz, dediniz degil mi? .. 
Haydi, sizin elinizde bir tabanca yok am• 
rna, gene de istediginiz gibi hakaret ede· 
bilirsiniz. Buyurunuz, ne di.i§iiniiyor• 
samz soyleyiniz, sizi dinliyorum beyefen· 
eli I. .. 

Muhtar. onu hic;e sayan bir baki§la goz
lerini tavana dikti: 

- Kendine c;ok gi.iveniyorsun c;:ocugum 1 
Mahalle aralan, kovboy, Tarzan filmle· 
rini gore gore duvardan duvara a§an hay· 
laz <;:ocuklarla doldu. Onun gibi sen de 
anla§Ilan, Amerikadaki meslekta§lanna 
benzemege pek ozenmi§sin!.. .. Acmm, 
dogrusu 1.. Bu ttlirSizhklarm hi<;:birisi, en 

kurnaz adamlarm yaphklan bile, diinya· 
mn hi<;:bir yerinde cezas1z kalmaz. En 
ustamz, en sonunda, hi<;: umulmadrk bir 
zamanda yakay1 ele verir. Sinemalarda 
gi:irdiigiin gibi, kimisi de tathya bagla· 
nacak samrsan, <;:ok aldamrsm, yav· 
rum I... Giiniin birinde, sen de ya· 
kaland1gm zaman, belki gene kar~I kar~:-
ya gelecegiz. <Ar1casa var> 
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lngiltere askeri garantiyi 
her tarafa te~mil edecek 

Bir imla yanhfi 

Sigorta paras1 i~in 

kariSIDJ oJdiiren kocay1 
mahkum etti Lehistan Hariciye Naz1rile Londrada 

miizakerelere biiyiik ehemmiyet 
yapdacak 

veriliyor Kaliforniyada Meyn sahillerinin But ~ 
bey k1smmda bulunan bir kadm cesedi et
rafmda yap1lan tahkikat, merak1 artJriCl 

bir seyir takib ederek, sonunda bu kad!
nm nasi! oldiigii anla§IimJ§tlr. Dalgala • 
rm sahile attlg1 bu cesedin, o sahay1 s1k 

s1k sis kaplamasmdan dolayJ, sahilde bir 
ka~ giin durduktan ~onra goriilebildigi 
tahmin edilmi§, mahallin idare ve tah ~ 

kik amiri alan ve «~erif» denilen adam, 
cesedi tetkik ederek, ba§ta goriilen yarala
rm sahildeki kayalara ~arpma tesirile ol

madJgi, bilakis kat1 bir cisimle vurulmak 
suretile husule geldigi kanaatini benimse
mi§tir. 

£Brutarata 1 tnct stzl'l.ftede 1 

P arlamento mahfillerinde: «ingiltere· 
nin hududu yalmz Ren iizerinde degil, 
ayni zamanda biitiin mlistemlekelerinde 
ve F ransJZ • ingiliz menfaatlerinin mev
cud aldugu yerlerdedir.» denilmektedir. 

ne§riyatile ~arki Polonya birliginin faali
yeti bu niimayi~lere sebeb olmaktadir. 
Gargenin kasabasmda biitiin Alman ev
lerinin pencereleri kmlml§tlr. Polonyah
lar iki Almam ag1r surette yaralaml§lar
dJr. 

Soylendigine gore bugiinkii toplanh • 
smda kabine, Avrupada gir~ilecek yeni 
taahhiidler meselesini ve bu taahhiidle -
rio icab ettirdigi ~ekilde masraflann art
tmlmasJ i$ini miizakere edecektir. 

Almanya inkisarrhayale ugradz 
Var§ova, 29 (a.a.) - Berlinde c;1kan 

Deutsche Diplomatische Korrenspondens 
gazetesi, diin Polonyadaki §OVenlik dal
gasJ oniinde Almanya ile Polanya arasm
da bir te§riki mesai husule gelmesini iste
yen Almanyanm inkisara ugradigmJ yaz
makta idi. Bu gazete Po!onyah-

Oiinkii kabine i~timatna verilen 
ehemmiyet 

Londra 29 (a.a.) - Parlamento me
hafili, buglin Ba~vekalet dairesinde <;em
berlayn'in riyaseti altmda akdedilmi§ olan 
kabine i~timama biiyiik bir ehemmiyet 
atfetmektedir. 
· lngiltere hiikfuneti erkaru, sulhun mu
hafazasile dogrudan dogruya alakadar 
Avrupa memleketlerile devam etmekte 0 -

lan miizakerelerin ne halde oldugu hak • 
kmda gorii~meler yapmaktadtrlar. 

Bu miizakereler, son defa olarak evvel 
ki giin top!anm1~ alan ve kabine erkam • 
mmn bir k1smmdan miirekkeb bulunan 
mahdud komite tarafmdan ~ok yakmdan 
takib edilmektedir. 

. fyi malumat almakta olan mehafil, a· 
lakadar payitahtlar arasmdaki noktai 
nazar teatilerinin heniiz sona ermemi§ ol
dugunu beyan etmektedirler. Yalmz <;em 
berlayn'in soylediklerine bakihrsa 1ngiliz 
kabinesi, daha ~imdiden ~ok miihim bir 
vaziyet almag1 derpi§ etmek mecburiye • 
tindedir. 

Ayni mehafil, !ngiliz kabinesinin 
<<memleketin insan itibarile meknl kuvve
ti» hakkmda Harbiye Nezaretinin ver • 
mi§ oldugu raporu tetkik etmesi lazun 
gelmekte oldugunu ilave eylemektedir. 

Mecburi. askerlik meselesi 
Londra, 29 (a.a.) - Royter ajansi

nm Parlamenta muharriri, gazeteler tara· 
fmdan ortaya atJlm1~ olan baz1 meseleleri 
tavzi:h etmektedir. Bu ajans, sulh zama· 
nmda askeri miikellefiyetin tesis edilece
gine dair Fransaya kar~1 bir guna taahhii
de giri~ilmemi~ oldugunu tasrih eylemek
tedir. · ngiliz bine i r im arasmda bu 
noktada hi~bir ihtilaf zuhur etrni§ degil-

dir. 
Royter ajansi, acil bir mesele mevzuu 

bahsolmadJgi ve evvela bu hafta sonunda 
yap!lmasl vadedilmi§ alan mill! goniillii 
kayd1 sisteminin yeniden tetkiki hususile 
i§tigal edilecegi miitaleasmdadJr, Bazt a· 
lametler, birtak1m tadilat yap1laca8Jm ve 
hi~ olmazsa gem;lerin mecburl beden an
trenemanlarma miiteallik daha geni§ bir 
sistem miisai:d bulunmaktad1r. Naz;rlann 
sulh zamanmda asker! miikellefiyetin te
sis edilmiyecegi suretinde <;emberlayn 
tarafmdan yap1lml§ alan v.aid ~erc;evesi i
c;inde milli te§kilatm biitiin cephelerinin 
tetkikini tacil etmek niyetinde olduklann
da ~iiphe yoktur. 

Ga:zetelerin nefriyatl 
Londra, 29 (a.a.) - Gazeteler, milli 

miidafaa sahasmda daha enedik tedbir a
hnmasl lehinde yaz1lar yazmaktad1r. He
Inen biitiin gazeteler, yalmz silahlanma· 
nm daha ziyade htzlandmlmastnt degil, 
fakat ayni zamanda askerlerin talimi me· 
selesinin de bugiiniin ihtiyaclanna gore 
halledilmesini istemektedir • 

Times gazetesi, ba§m.akalesinde gene· 
lik i~in bir nevi mecburl talim devresi 
ihdas1 lehinde bulunmaktadir. 

News Ohronicle gazetesi de, kabinenin 
mecburi askeri hizmet usuliiniin ihdasile 
me§gul oldugunu bildirmektedir. • 

Erkam harbiyeler arasrndakl 
miizakereler 

Londra 29 (a.a.) - Deyli Herald 

yaz1yor: 
1ngiliz imparatorluk Genelkurmay 

ba§kanmm Fransayt ziyareti, iki memle· 
ket askeri eksperleri arasmda dii§iiniilen 
miihim miizakereler serisinin ilk safhasml 
te§kil etmektedir. Bu gorii§meleri esnasm· 
da, ezciimle, hava kuvvetleri, tngiltere • 
nin F ransaya muhtemel bir barb esnasmda 
gonderecegi kara klt'alarma mliessir su • 
rette yard1m edecek bir hale koymak me· 
se-le•i mevzuu bahsolacakhr. 

Leh . Alman hududunda askeri 
harekat 

Berlin, 2q (a.a.) - Royter ajaoS! 
muhabirinden: Berlin ile Polonya hudu
du arasmda normal olmiyan birtak1m as
ke-ri harekat icra edilmekte oldugu haber 
verilmektedir. 

Almanya aleyhine yaprlan 
niimayi,ler 

Berlin, 29 {a.a.) - Matbuat, Polon
va hudud mmtakalarmda Almanya aley
hinde yap1lan niimayi§lere dair haberleri 
ne§retmege devam etmektedir. Soylendi

,&ine gore, Garbi Polanya gazetelerinin 

lann Almanlann hayati haklanm 
nazan itibara almadiklanm iddia 
etmekte ve Polonyaya ac;:1k bir ihtarda 
bulunarak Polonya siyasetini Alm:mya 
ile emniyet dairesinde te§riki mesaiye mu
halif bir istikamet celbeden «yabancl de

niz kJZiarml» dinlememesini tavsiye et
mekte idi. Polonya matbuatl bu sabah 
bu makaleye ~iddetli bir lisanla cevab ver

mektedir. «Gazeta Polska» Almanyamn 
anla§llmaz iddialanndan bahsetmektedir. 
!llustrawany Kurir Codziensay gazetesi, 
Almanyamn son zamanlarda Palonyanm 
menfaatlerine ehemmiyet vermedigini 
kaydettikten sonra ~yle demektedir: 

«Palonya ile Almanya arasmdaki 
miinasebetler iki memleketin miitekabi! 
hak ve menfaatlerine riayet prensipiTle 
miistenid olmahd1r. Palonya miiteyakk:z 

bulunmakta hakhd1r. Almanlann §imdi 
aramakta olduklan hayatl sahantn bir kis
mmm Polonyamn ihak sahasmda bulunup 
bulunmad1g1 keyfiyeti suale §ayanchr. Po

lonya herhangi bir memlekete kar§i kul· 
lamlabilecek bir alet degildir. Fa kat bii
tiin haklanm miidafaa edebilecek bir va
ziyettedir. Polonya mesuliyetini miidrik

tir. Almanyay1 Sovyetler Birliginden ay1r 
masayd1 Merkezl ve -5arkl Avrupanm or
tadan kalkmJ§ alacagm1 ve Garb devlet
lerinin biiylik devlet roliinii art1k oynaya
mJyacak bir hale gelmi§ olacaklanm bil
mektedir.» 

Bee/lin temaslart 
Var~ova 29 (a.a.) - Hariciye Na· 

zm Beck, Almany.a scfiri Von Moltke 
ile Amerika sefiri Bidde'i kabul etmi~tir. 

Almanya, Lehistandan neler 
istemif? 

Londra 29 (Hususi) - Lehistan ayan 
meclisi hariciye komisyonu reisi beya
natta bulunarak, Almanyamn Lehistan
dan bazl taleblerde bulundugunu soyle
mi§, bilha.ssa Lehistamn antilromintern 
paktma iltihakm1 istedigini bildirmi§tir. 

Salahiyettar Alman mehafilinde bu 
haber tekzib edilmekle beraber, Alman
yanm sadece Danzig hakkmda baz1 is -
teklerde bulundugu tasrih edilmektedir. 

Va.r§ovadan alman haberlere gore, Le
histamn birc;ok §ehirlerinde bugiin de 
Almanya aleyhine niimayi§ler yap1lm1§ 
ve baz1 Alman binalanmn carnian kml
IDl§hr. 

<;ok ge~meden cesedin Royben 
Brever adh birisinin kansma aid 
gu, bu adamm polise miiracati iizerine 

ogrenilmi§tir. Koca, kansmm buaktlgm
dan bahisle bir veda mektubu gostermi§
tir. Bu, §iipheyi azaltmamJ§, bilakis art1r· 

rnl§tlr. ~iipheyi artmr diger bir cihet de 
kadmm hayat sigortasma kay1dh bulun ~ 
mas!dir. Bununla beraber, koca aleyhine 

deli! elde edilemeyince, sigorta §irketi, 
kammm oliimiinden dolayl bu 
kendisine odemi§tir. 

F akat, once kadmm veda mektubu .
oldugu iddia olunan mektub iizerinde 
fazla durulmas1 ihmal edildigi halde, 

sonradan bu cihetten bir ipucu ele ge~i • 
rilmesi ihtimali hesaba katllml§, sathi ol
mak iizere yaptmlan vukuf ehli tetkikatl 

tekrarlanmi§hr. Vukuf ehli alan bir mii
tehassJs, kadmm evvelce kocasma yazd1g1 
mektublarla bu son mektubdaki yaz1y1 

hpk!tlpkiSlna mutab1k bulmu§sa da, Roy • 
ben Con Brever'in uzun zaman bir litog
rafi miiessesinde ~ah§rnl§ oldugu, bu iti· 
haria yaZiyl kusursuzca taklid edebilecegi 
de dii§iiniilmli§tlir. 

Derken, bir harf aynhg1, vukuf ehlinin 
dikkatini uyandurnl§tlr. Kadm, kocas1 • 
mn kii~iik adt alan «Royben» i, evvelce 

kacasma yazd1g1 biitiin mektublarda bir 
harf yanh§ile «Roybin» diye yazd1g1 hal
de, bu ad, son mektubda dogru alarak 
«Royben» diye yazllldlr, Kadm, boyuna 
bu ad1 yanh§ yazarken, «e» yerine «i» 
harfini koyarken, mf son mektubunda 

nas1l almu§ da bu yanh§l diizeltmi§~ Bu, 
ak1l almaz goriiliiyor ve barf aynhgma 
dayamhyor, koca aleyhine takibata giri§i· 
liyor. 

Tevkif edilen koca, mektubu kendisi 
yazmad!gmJ, kansm1 hayat sigortas1 be
deline tamah ederek oldiirmedigini soylii

yor. Harften ~1kan meseleye gelince, bu 
bir deli! den ziyade, bir emare; maznunu 
cezaland1rmaga yeter bir deli! say1lamaz. 

Lakin, uzunuzad1ya inkarma ragmen ko
ca sonunda «Veda mektubunu yazan be
nim. Kanm1, ba§ma ta§la vurarak oldiir
diim, sonra da cesedini denize f1rlattun» 

diye itiraf etmek zafma kapJimca, su~ ta
mamile sabit oluyor. Koca, kansm1 oldiir
mekten miiebbed kiirek cezasma ~arpii
mJ§IIr. 

( Mudanya miitarekesinin imzaland1g1 ev 
'·------------------------~----------~ 
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da ve Ankarada ~1kan gazetelerin 
danya miitarekesinden bahis niishalan 
~er~eveler i9inde duvarlara astlml§hr. 
Aynca miitarekeyi imzahyanlarm im-
zalan da biiyiitiilerek burada te§hir edil
mi§tir. Miizakerelerde ecnebi devletleri
ni temsil edenlerin resimleri de bu me
yanda biiyiitiilmii§ olarak miizakere sa
lonuna as1lmu~hr. insan, miitareke evi
ne girince adeta yiiziinden canh bir ta
rihi okumakta ve o giinlerin heyecanh 
hahralanm ya§amaktadlr. 

Bursa (Hususi) - Tiirk istiklal Sa -
va~1 tarihinde en miihim bir doniim 
noktas1 alan Mudanya miitarekesinin 
i~inde imzaland1g1 tarihi bina, Mudan
ya halkmm himmetile birka9 sene ev
vel miize haline kalbedilmi§ti. Miitare
kenin imzalandJg"l s1rada binanm igin -
de bulunan mobilye arahlarak buldurul
mu§ ve hepsi yerli yerine konarak bina 
aynen o giinkii §ekle sokulmu§tu. Bun -
dan sonra Mudanya Belediyesi etraftaki 
ve biti§ikteki binalan istimlak ederek 
ytktmp miitareke evini miinferid bir 
halde meydana c;1karm1§ ve ona resimde 
gi:iriilen laytk oldugu miistesna ;;;ekli 
vermi§tir. ~imdi buras1 denizden ve ka
radan derhal goze c;arpan bembeyaz bir 
abide halini alrnl§ bulunmaktadtr. 

0 giin ismet ini:iniiniin yathg1 odadan 
itibaren gah§ma, miizakere ve imza oda
lanna ve maiyetinde bulunanlarm me
sai ve yatak odalarma kadar her tarafa 
tamamen 1922 deki manzara verilmi§tir. 
Miitareke evinde, o giinlerde istanbul-

Biiyiik Milli ~ef !smet !noniiniin 
10/11/922 de imzalatmaya muvaffak ol
dugu Mudanya miitarekesinin o giinkii 
ahval ve §erait ic;inde kazamlml§ biiyiik 
askeri ve siyasi bir zafer oldugunu ne
sillere nakledecek olan bu binanm boy
le bir miize §ekline kalbedilmesi ~ok 
yerinde bir hareket olmu§tur. ~imdi ye
ni yapllacak miitareke abidesile !stiklal 
Sava§l tarihimizin diigiim noktas1 Mu
danya Qlacakt1r. 

Suriye h8diselerinden 
Re~om~er 

X • 

· «Cumhuriyef» in hususi 

fotograf servisi 

.· 

Suriyeqehi Fransrz zabitleri Merce meydamnda alman askeri tertibata nezaret ediyorlar. 
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Soldan sa~a: 
1 - Klymetli porselenden blr yemek va

Sitasl (ikl kelime). 2 - ikametgaru harab 
oeden (ikl kellme), bir edatm klsaltilmi§I. 
3 - Takunye clnsinden, esld mekteb tale
besinin hok.ka ve kalem mahfazas1. 4 -

Geni.$lik, ~ekm.e kunoetL - 5 - Kabire na
zar eyle (miirekkeb emir). 6 - Kadmlarm 
yemenlsinin siisu, siiz. 7 - dl-kkatle tetkik, 
bir clns topragm tersi. 8 - Bir§ey1 &lmaya 
muntazaman devam edenler (cemi), blr 
emir. 9 - Giizel. bir cl.ns hayvandan btr 
-.Ht. 10 - Zamanm klsrmlarmdan. vaktlle 
yanml.\1 blr sarayJ.IIUZ. 11 - Garaz, kuvvet-
11 katlllk. 

Yukandan a.l$aA'tya: 
1 - c;ok s0z s6y!iyerek (ikl kellme). 2 -

Esld Ru.s c;(arlarmda.n, va~i. 3 - Blr ne
hir, l}imdl lagvolunmu., milletlera.rasJ bir 
te~kkille me.nsub. 4 - Fazla fena de~n. 
Ya.l$11. fi - Buyiik YIA'ln. bir edat, .sahib. 
6 - Bir renk, ters Qevirln bir hayvan olur, 
bir cin.s para. 7 - Tehlikelt yer, en az. 8 -
Ta.rihte me~hur bir kumandan, §imali Av
rupada bir §ehir. 9- Giinah, her§ey onun 
igln!e lkonur. 10 - Slfat edat1, zevk.s1zler!n 
be~enecegi ~,~eldlde. 11 - SilA.hm ku;tmlann
dan, deta. 
Evvelki bulmaeanm halledilmi~ $ekll 

" h ft J " ~ 10 u 

tjKTEl<;ll Is IAIG A Nl• c 
2 10irTOiciOI•IA R AlB A 
• C.: IE IRI•I siOIZIAIL lA~ 
• OIRIOisi•IKIC>IPIEIK~ 
fi KI•IKI•IHIOIZ A\MI• c 
• AIL IE lvl•lz l•lvllliM~ 
, DIEIRIIIN •ICI I \RIA K 
8 AIVIIIZIE Llti•IAIVI• 
~ \'IIAIK!Eirl•IRIEIVIII~! 
ll)I•I•I•ILI•Irlololtl•~ 
11 , 1 I s 1 PI t IN Lo 1 z I A 1•1 o 1 N - -

ilan 

Zayi - Askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenisini c;Ikaracag.mdan eskisinin hiik
mii yoktur . 

Cidenin tlyasbey ki:iyiinden Kel 
Usta ogullarmdan Orner oglu 

Mustafa 318 

istanbul Komutanhg• 
ilinlar1 

istanbul komutanhgma bagh b1rlikler 
hayvanat1 i~in 1300 doniim ye§il !;RYJT 
kirabanacakbr. <;aym olanlar ~aytrlarl
m tespit ettirmek tizere 31 mart 939 cu
ma giinti ak§amma kadar Ftnd1khda Ko· 
mutanhk Satmalma komisyonuna gel -
mele:ri. (1779) 

* * * Er:tugrul la§lasmm hamamt §artna -
mesi ve ke§if cetveline gore tamir etti -
rileoektir. Ac;tk eksiltme ile ihalesi 11 
nisan 939 sah gtinu saat 11 de yaptla -
cakb.r. Muhammen ke§if bedeli 1950 li
ra 00 kuru§tur. ilk teminah 147 liradtr. 
$artname ve ke§if cetvell Komutanhk 
in§aat §Ubesinden ahnabilir. !steklileri
nin ilk teminat makbuzu veya mektub
larile 2490 sayth kanunun 2 ve 3 uncii 
maddelerinde yaz1h vesikalarile ihale 
giiniinden sekiz giin evvel Vil§yet Nafta 
fen miidiirlii.klerinden alacaklan vesika
arile beraber belli giin ve saatte Ftndtk-

IN~AAT MUlEAHHiDLERiNE: 

~ETOt:J KARIS!IRMA 
Malinalarimiz Gelmi~tir. 

Amerika sistemi Tamburlu, ZincirH, Mazut ve Benz10le i~ler. her takatte 
BETuN KAt<ISftRMA MAKiNALARlf\IJZ, emrinize amadedir. 

Makinalar : 
Ticaret Tiirk Anonim 

~irketinin Dordiincii Vak1f 
I- <"ni a 'tmdaki 

ME~HERiNDE -Goriilebalir. 
Otto Kaiser K. G. 

eskl (Gaube Gockel u. Co. ) 

Fabri~alarmm Umum 
TUrklye Vekili : 

hda Komutanhk Satmalma komisyonu- J • J A $ 
na gelmeleri. (2011) CC I tt 

*** Tl T Deft tayyare taburu ic;in elektrik mal- caret firk Al. nonim tij.1••rket•• 
zemesi satm altnacakbr. Pazarh{tt 3 ni- ~ ~ 
san 939 pazartesi giinu saat 11 de yapt- Ankara : Ko~ak han • Ulus meydan1. P. K. 196 Telet : 2305 • 2338 Telgrat: TiTA$ 
Iacakttr. 1steklilerinin belli giin ve sa-. Jstanbul: Ta¥han Bahcekap1 P. K. 448 Telef: 23247 • 23271 Telgrat: TiT A$ 
atte Fmdtkltda Komutanhk Satmalma ------·---------------.---------------_:..:_ ____ .:_:=== 
komisyonuna gelmeleri. (2055) 

*** Miktan takarriir edecek fiatt iizerin· 
den tespit edilmek iizere be§ yiiz lirahk 
kalay, 50 lirahk ni§adtr, 42 lirahk pa -
muk satm ahnacaktir. Pazarh~ 4 nisan 
939 sah giinu saat 10 da yaptlacakttr. 
isteklilerinin belli giin ve saatte Fmdtk
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gelmelerl. '(3018) 

Giresun icra dairesinden: 

istanbul Cengelkoyii Dere sokak Ali 
R1za P~a oglu Bay Feride: 

Giresunda Mehmed Feriduna borclu 
muris ve miivekkiliniz Zehranm bor - BOtOn •irf ve sazllara kar$1 en mOessir ve mi.iteklmil ka$e 
cundan dolayt Ordu vilayetinde adma DE R_M AN Ka,eleridir. LOzumunda gunde 1-3 
mukayyed gayriroenkulleri,ne ihtiyaten 
haciz konulrnU§tur. Bu haciz kararlarile kqeye kadar ahnar. 
alacaklmm takib talebi ilzerine !;lkan- ··~~~~iijiiij~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijJiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ian icra emri taraftmza tebli~ edilmek ROMATIZMA • Beyog"lu Vak•flar Dll'. ekto""rlu""g"'u·· I"Ian"" larl 
iizere !stanbul Tebligat Ba§memurlu- LUMBAGO 
guna gi:inderilerek gelen cevabda yu -
kanda yaz1h adresinizde bulunamach - SlY A TIK 
gmiZ ve birkac; sene evvel bu adresi ter- AR KA 

BEL kettiginiz §erh kllmmaktadu-. Bunun ii
zerine alacakh bu tebligatm U~nen ya
ptlmastm istemi§ oldugundan hukuk VE B'OT'ON AGRILARA KAR$1 

Muhammen 
klymeti 
LiraK. 

93.60 

115.20 

Kamerhatun mahallesinin Gaz soka~mda eski ve yeni 12 No.h 
barakanm tamam1. 
Ferikoy mahallesinin :Ayazmada Akasy~ sokagm~a 14 No.h 
barakanm tamam1. 

Miiessesemde tahsilat memuru bulu

nan Bay Talat Anda~m ala!{ast kesildi

ginden 28/3/939 tarihinden so_nra yap -, 
mi§ oldugu ve yapacag. tahsilati bun -
dan evvelki ilanla da bildirdigim vec;hile 

usulii muhakemeleri kanununun olbab
tamnmtyacag-tndan ve elindeki bana aid daki sarih hiikiimlerine tevfikan ihti -

257.60 Siitliicede Mahmudaga Filibos sokagmda 41, 43, 45 No.h U!; bab 
barakanm tamamt. 

makbuz ve bonolann muteber olmtya -

cagmdan kendisi..ue hesab1ma tediyatta 

bulunulmamast ilan olunur. 

Osman ~akar miiessesesi 
Galata Voyvoda han zemin kat 

yati haciz karar su.retlerile icra emrinin 
ilanen tebligine karar verilm~tir. Ba -
dema taraftmza yaptlacak tebli~lerin 

bu minval tizere yap1laca~ her hususta 
teblig makamma kaim olmak ilzere ilan 
olunur. (16372) 

,-----·----------~--------DENiZ KLOBONDEN: 
Kliibiimuzun 26 mart 1939 tarihinde yaptlacagt ilan edilen genel kurul 

toplantlSl ekseriyet has1l olamad.tgmdan 2 nisan 939 pazar giinii saat 15 e 
talik ve tehir edildigini kliibumiiz uyelerine bildiririz. 

Ordu Valiliginden : 
1 - 24892 lira 18 kuru~ bedeli ke~ifli tinye - Terme yolunun 

1 + 365 - 11 + 680 kilometreleri arasmda imalati smaiye in§aati, §Ose 
fer§iyat ve silindiraj1 ile 79775 lira 31 kuru~ bedeli ke§ifli tinye - Fatsa yo
lunun 0 + 000 - 14 + 750 kilometreleri arasmda yapbrJ.lacak imalatl Sl· 
naiye in~aatl ki cem'an 104,667 lira 49 kuru§luk i§ 39 giin muddetle kapah 
zarf usuli~e toptan eksiltmiye ~tkanlmi§hr. 

2 - !hale 20/4/939 per§embe giinii saat 15 te H4kumet konagmda Vi
layet Encumen odasmda yap1lacaktir. 

3 - Bu i§e aid evrak Ordu ve istanbul Naf1a Dairesinde goriilebilir. 
4 - Eksiltmiye gireblimek iroin c6483 ~ lira 37 kuru~ muvakkat temi

nat vermeleri ve ihale giinunden nihayet sekiz giin evveline kadar Vilayet 
makamma miiracaatle alacaklan ehliyet vesikasile 938 ythna aid Ticaret 
Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri laztmdtr. ( 1927) 

ve,ilkoyde ucuz 
satahk ev 

~evketiye mahallesinde Salihiye so
kagmda, istasyona be~ dakika mesafede, 
sekizer odah, maabahc;e 6 ve 8 numarah 
iki ev ucuz fiatla satthkttr. 

- Ne demek istiyorsun~ 
- Demek istiyorum ki, eger karar 

verseydim, ben de senin gibi ... 
Adam birdenbire yerinden ftrlayor. 
- Bu ne bi~im konu§ma Leyla: ilk 

defa i§itiyorum agzmdan bOyle kiista~a 
sozler senin I ... 

Kadmm iri ela gozleri birdenbire du
manlamveriyor. 

dugunu bilmiyorum diyorum: anlamtyor 
" Kadm, Uzerinde )'lldtzlarm 1~1gmt par· musunr .. 

- Kemal art1k bana kar§l biisbiitiin 
kaba olmaga ba§ladm. Bu kotii hareket
lerin, ic;imde derin bir nefret hissinin u
yanmasma sebeb oluyor. Serefimi, haysi
yetimi kmyorsun, kadmhk vakanm!a oy
nuyorsun l ... Y apacaksm bari belli etme. 
,Su adaleleri sarkan suralmm buru§uklan
na bakm1yarak, ktzm ya§mdaki ~ocuk
lann pe§inden ko§arken, hiro olmazsa ka
rlm, ismini ta§lyan kadmm haysiyetini 
dii§iin biraz. Senden bunu istiyorum yal
mz!.. 

latan kahn knmlZI dudaklannt biikerek 
- Bu ka~mc1 defa I... SaylSlnl bile 

B ac1 act giiliiyor ... 
unuttum.. ir gun bir mektub, Obiir gUn 

- Goriiyor musun ne kadar egoist in-
bir telefon, daha ba§ka bir giin bir reza- sanlarsmtz 1.. Hepiniz boyle i§te ... Biimn 
let ... Her giin, her an yeni bir hadise erkekler, biitiin kocalar senin gibi ... Ken-
ile beni kii«;iiltiiyor, herkesin yiiziine ba- di zevklerinizde, kendi arzularmtzda hi~
kamJyacak hale getiriyorsun!. .. bir hak, hi<;bir hudud tantmazsmtz I ... 

- Rica ederim, manas1z birtaktm Fa kat kadmlanmza gelince, onlar1 bir an 
k1skanc;hklar yiiziinden bana ders verme- olsun dii§iinmek hatmmza bile gelmez de
ge kalkma.. gil mi~ Her§eye ragmen kanlanmz sizi 

- Ders vermiyorum. Oniversitede evlerinin dart duvan arasmda beklemek 
ruhiyat profesorliigii eden me§hur bir ali- mecburiyetindedir. Siz her§eyi, her akhnt· 
me ders vermek haddim mi benimL za geleni yapacakstmz; fakat onlarm kt· 

Kadmm kirpikleri ucunda pmldayan ptrdamaga bile baklan olmtyacak ... 

107.50 Orta~oyde eski Degirmen yeni Saat~i sokagmda eski 15 yeni 
4 No.h arsanm yanst. 

Yukanda yazJ.11 gayrimenkullerin miilkiyetleri pe~in para He sat1~1 otuz 
gtin mii&letle pazarhga btraktlmt§br. ihalesi 28/4/939 giinii saat 15 te Ko
misyonda yapllacagmdan taliblerinin yiizd9 yedi buc;uk pey paralarile 
:Akarat, Mahltll'at kalemine muracaatleri. ( 2083 ) 

Saate ~ok ehemmiyet veren REVUE saati ahr. 

bir REVUE 

Sara~ Kesim 
Kalfast 

Ustast ve Sara~ 

Ahnacakbr 
Sara~ Cemiyetinden bonservisi hamil bulun,an c 25 - 40 ~ ya~md.a asker

ligini yapmt§, t.amiiss!hha aza olan bu kabil ustalarm dilekc;e, sthhat raporu, 
a§l §ahadetnamesi ve hiisniihal kagtdile Tophanede iki numarah Askeri 
Dikimevine c 15 ~ giin i~inde c acele ~ muracaatleri ilan olunur. ( 3001 ) 

~:i ktza verilen haktan bile beni mahrum 
ettin I ... F akat inan; Allah bu biiyiik gii· 
nahm, bu yirmi sene uykusuz gec;en gece· 
lerin acmm bir giin sana <;ektirecektir I ... 

Adam1n o SITada kansmm yamna dog
ru yiiriidiigiinii goriiyoruz. 

- Leyla; bu gece benimle ~ok fena 
konu§uyorsun. Gene sinirlerin bozulmu§ 
galiba. Haydi kalk, istersen biraz dola~a· 
hm seninle !... 

Adam onu omuzlanndan tutmak isti
yor. Kadm birdenbire silkinerek ayaga 
kalktyor. 

- Buak beni Kemal: arllk senden 
sevgi degil, sadece ihiirmet bekliyorum 
ben!. .. 

Cozlerini mendilile silerek kap1ya dog-
ru yiiriiyor. 

- Ay§e diye sesleniyor: kaytgt soy
le iskeleye ~eksinler; biraz <;tkacagJm. 

Arkasma bakmadan merdivenlere dog
ru yiiriiyiip ~diyor ... 

* * * 

leri ... 
Beyaz bir kaytgm o mada a~1r ag1r kt

yJ!ardan ac;tld1gmt goriiyoruz. l~inde tek 
bir kadm var; san sa~lanm riizgara kap
tlrmt§ u~up duruyor.. Deniz bombo§: 
y~lmz bir sandal ve sandahn 
pe§inden siiriiklenip gelen pmlllh 
golgeler... Riizgann <;apkm bir 
sokulu§la o mada, kiirek ~eken kadt
mn gogsi.inde dola§tJginl ve sonra oradan 
a§agt dogru kayarak, beyaz etekliginin 
uclannt kaldtrdtgmt goriiyoruz ... Kadm 
hi~ aldm~ etmiyor. ArkasJ,IIa bile bakma· 
ga liizum gormeden a<;tklara dogru ha 
hire kiirek ~ekip duruyor ... Kumral yiizii 
iizerinde parlayan iri ela gozleri var ..• 

Mehtabla YJkanmi$ bir gece.. Duman· 
dan bir ~erid gibi uzayan Gam kokularile 
dolu bir sahil.. Kii<;.iiciik dalgalarmda 
serin yaz riizgarlan ta~1yan bo~ ve bii· 
yiik bir deniz ... 

Kay1k avare bir genii! gibi, sulann ce· 
reyanma kaPJlmt$ ag1r ag1r ilerliyor ... 

Leyla ba~m1 bir an ham koltugun ke
nanndan ayumaml§h ... Gozleri hala gok 
yii Liinde parlayan yJidizlann ic;inde ... 

- Kiistahhgm da, saygJSizhgm da 
bir derecesi vardu art1k ... Birtak1m ar
stz mahalle hzlarm1 evime telefon edecek 
kadar §tmartmaga, beni hic;e sayd1rmaga 
ne hakkm varL. 

bir damla ya§, yanaklanmn iizerine dii- Yapmalanna degil, konu§ulmasma bile 
§iiyor .. · tahammiil edemezsiniz... Ciinkii izzeti Bir saat sonra ... 

- Kemal; nihayet ben de bir ins a· nefsiniz kmhr!. .. Y a karflniZdakilerin iz- Ayni gee e.. Gok )'lldtzlarla dolu .. 
Bir an ... Bir karga~ahk oluyor bir -

denbire ... Kii<;.iik bir fJ~tlh, sonra boguk 
bir ses ... 

- Sana telefon eden kadmm kim ol-

mm, ben de bir kadmtm 1.. Bu kadar hu- zeti nefsi I... Diimdiiz ve pml pml yanan bir deniz iis
dudsuz 1sttrab ve i§kencelere ragmen hat· Bir dakika susuyor, dudaklarinda in· tiindeyi:~: ... Arkamtzda, pe§imiz Sira ge
ta bugiin bile biisbiitiin <;okmii~. kaybol- ce bir titreyi§... len hafif bir riizgar .. Sahiller kadm kah
mu§ telakki eLmiyorum kendimil... 1 - Kemal; yeni evlenmi§ bir ~izmet· lahalarile ~mhyor .. Uzaklarda kitar ses· 

-Sandall. .. 
Goziimiizii aGIP kapamaga vakit yok ... 

Kadmm kiirek ~:ektigi istikametin aksi ta-l 

30 Mart 1939 

REM BALSAM.iN 
. KANZUK. 

Biitiin diinyada takdir edilmi§ 
slhhi giizellik kremleridir. Gece 
ir;in ya~lt, giindiiz ic;in ya~slZ ve 
halis actbadem c;e§idleri, hususi 
vazo ve tilblerde satll1r. 

lNGtLtz KA.NZUK ECZANESt 
BEYOGLU - iSTANBUL 

Kachkoy kazast Tapu sicil muhaf1zh • 
gmdan: 

Kadtkoyunde eski Osmanaga yeni ik
baliye mahallesinin eski Ulusuluk yeni 
Hamiyet so. da eski 33 No. h arsanm sek
sen hissede dfut bu~uk hissesi 24 ~uba£ 

316 Ta. li tapu sicillinde tbrahim oglu 
Yusu.f namma kay1dh ise de ibraz edilen 
1324 Ta. li mahkemei ~er'iye Uamma go
re Bal~tkh Hiiseyne sattldt~ ve Hiisey
nin 328 Ta. de vefatile veraseti kans1 
Fethiye ve ktzt Ay§e Semihaya ve Fet
hiyenin dahi 335 Ta. de olmesile kocas1 
Mehmedle ktzt mezbure Ay§e Semiha
ya kald1g. ve mevzuubahs seksen hisse
de dort buc;uk hisse i~in bir klstm arsa 
ayrtlarak Hamiyet sokagmdan 24, 26, 28 

numaralan alan iic; tane ev yaptlrrnlii! 
oldugu iddiasile mevzuatt haztra daire
sinde mustakillen tes~ili istenildiginden 
1515 No. h kanun ve sureti tatbiklm mii
beyyin nizaru,name hiikumlerl {atbik e
dilecektir, Binaenaleyh 17/4/939 pazar
tesi giinii mahalline memur izamile tah
kikat yaptmlacag.ndan bir gilna alakai 
tasarrufiye iddiasmda bulunanlar varsa 
o giin oraya gidecek memurumuza ve 
yahut bu miiddet i~inde Sultanahmedde 
Tapu dairesinde Kad1koy Topu sicil mu
hafullt~na miiracaat etmeleti ve vesaiki 
tasarrufiyeler!nl de bir1ikte getirme eri 
ilan olunur. (16378)' 

Ailelere 
!yi bir yemek kitab1 aile mutfa • 

gmm tasarruf, lezzet ve hayat 
kaynagtdlr, Bu sebeble, rasgele bir 
yemek kitab1 almadan once: FAT
rna FUAD Giiciiyenerin yazdl~ 
(~~LAY YEMEK KiTABI) m gO
runuz. 6 nc1 Uaveli tab'1 115 nisanda 
c;tkacaktJ.r ve 213 sahife oldugu hal
de, pazarhkstz 32 kuru~a satllacak
ttr, 

Anaoolu Tiirk Kitab Deposu 

rafmdan gelen hir k.ay1k kiiiiiiiit diye 

sandala bindiriyor ... Kuvvetli bir sarsm· 
t1, sonra yana dogru bir kaYI~ I.~ ... 

Kadm korku ve heyecanla ba.~ini gen 
~eviriyor; fakat ~evinnesile beraber «a». 
diyerek ince bir haykm~m dudaklarmda 
donrnas1 bir oluyor .. . 

- Ferid Bey! .. .. 
- Hanunefendi !.-•.• 
lkisi de hir ~a~kmhk am i~inde birden· 

hire susuyorlar ..• 

- Az kalsm beni battracaktmiz F e• 
rid Bey!.. 

- Siz de az kalsm beni ~igniyecek • 
tiniz hammefendi I ... 

Giilii~iiyorlar ... Sessiz g~en bir da
kika ... 

F erid kadmm sandalm1 tutarak kendi 
sandahm ona dogru yana~tmyor. 

- o~ ay geceli giindiizlii aradtktan 

sonra sizi boyle, tek ba~m1za bir sandahn 
iGinde bulacagtml dogrusu hi~ i.imid et • 
miyordum hammefendi!.. 

- 0~; ay geceli giindiizlii arad1ktan 
sonra m1 dediniz? 

- Evet; tam ii<; ay ... 
.<.trkasa !'ar) 
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Daladye'nin nutku 
Basvekili diin Frans1z 

Mussolini'ye 
gece 

etti 
' 

(Ba$tarajs 1 fnci sahttede) 
bugiinkii kadar tam ve derin olmami§tJ. 
Fransamn zafa dii§tiigiinii iddia edenler 
yamlmaktadirlar. Fransa hi<;bir zaman 
bugiinkii kadar miittehid ve azimkar ol
mamt§tl. 

Kuvvetli ve miittehid Fransa son derece 
sulhperverdir; fakat §erefini korumak i<;in 
harbden ba§ka <;are kalmadigmt gordiigii 
takdirde, bilatereddiid hiirriyeti miidafaa 
etmesini bilecektir.» 

Tam •alahiyetlerin •ebebi 
Daladye, Fransamn ikt1sadi vaziyetini 

anJa tt1ktan sonra soz)erine §U SUre tie de
vam etmi§tir: 

«- Beynelmilel buhran, kar§Jstnda 
zaytf bir F ransa bulmadJ. Bilakis hal en 
Fran sa istihsalatml artlrml§, i§sizlige niha
yet vermi§, parasmm ktymetini artumt§ 
bulunmaktadtr. Yalmz diin Fransaya 
dort ton altm girmi§tir. 

Sulhun tehlikeye dii§mesi ihtimaline 
binaen te§rinievvele kadar bana tam sala
hiyet verilmesini meclisten istedim. Mii ~ 
naka§a zamam degil, icraat zamam oldu
gu i<;in tam salahiyet istedim. Siikunetle, 
memleketin miidafaasJ bak1mmdan lazJm 
gelen tedbirleri almaktayJZ. Ayni zaman~ 
da askeri mahiyette tedbirler de almt§ bu
lunuyoruz. F rans1z milleti mill! tarihinin 
her anmda oldugu gibi, davetimize azim
karbkla icabet etti. 

Buhran amnda lakayd kalmi§ olsaydtk, 
biitiin haklan~Iz tehlikeye dii§ecekti. 
Aldigimiz tedbirler sayesinde Fransa bu
giin her zamandan ziyade kuvvetlidir. Bii 
yiik tecriibeli kumandanlarm elinde bulu
nan degerli ordumuz, en biiyiik kuvveti -
mizi te§kil etmektedir. 

ltalyantn talebleri 
lkinci kuvvetimizi geni§ imparatorlugu

muzu te§kil eden memleketlerdeki halkm 
F ransaya can dan baghhgt te§kil etmek
tedir. Y ekdigerinden aynlmas1 imkans1z 
bulunan Afrika bloku, imparatorlugumu
zun kalesini te§kil etmektedir. Miistemle
ke nazm bulundugum zaman, mi.istemle
kelerimizde ya§tyan halkm Fransaya sa
dakat ve baghhklanm ogrenmi§ bulunu -
yordum. Ahiren, Afrika seyahatimde, bu 
sahakate gozlerimle de §abid oldum. 

F ransamn diger kuvveti de, muahede
lerle kendilerine bagh bulunan dostlan 
ve dostluklandJr. 

Bugi.in milletler yeni tabirlerle ka:§ila~ 
maktadtrlar. Nitekim esarete hiirriyet, 
teslime birnza ilhak, insanl k1ymetlerin 
imhasma da terakki ad1 veriliyor. 

F ransa bu tabirleri kabul etmiyor ye 
devletlerarasl miinasebahn cebirle tespiti

ne muhaliftir. 
F ransa, istikbale biiyiik bir itimadla bak 

maktadir. Bundan dalay1d1r ki, bize kar
§l yiikselen taleb seslerini itida~le dinle • 
mekteyiz. Bununla beraber, h1ze kar§I 
tecriibe edilecek her hangi bir cebir hare
keti derhal kmlacaktir. 

Franstz • ltalyan munaseba·tt 

Bi.itiin diinya benim Franstz - ltalyan 
miinasebatmdan' bahsetmemi bekliyor. 
Filhakika bu ak&am Frans!Z • ltalyan 
miinasebatmdan bahsedecegim. Daha 
dogrusu, sozii bizzat badiselere verece -

gim. IJ"k 
!talya ile F ransa arasmda mua. a ta 

kalmi§ olan meseleleri kat'i surette hallet
mek maksadile 7 kanunusani 1935 an -
la~masm1 imzalamJ~bk. Bu anla~ma ile 
1talyanm Afrikadaki hududlan tespit 
edilmi~. italyaya baz1 araziler terkedil -
rni~ ve ikttsadi faydalar temin edil~i~t~ 

Bunlarm haricinde, ne Habe~ totJlasJ 
esnasmda: ne ondan sonra, ne de ltalyan 
imparatorlugunun tanmmas1 mevzu~ ?ah
soldugu zaman, hatta ne de Poncet Yl el
c;i olarak Romaya gonderdi&imiz SJrada 
italya bizden herhangi bir talebde bu -
lunmami&, ltalyan istekleri mevzuu bah
solmamt~tlr. 

Biitiin bu hadiselerden sonrad1r ki, 
ltalya Hariciye N azm Kent Ciano 17 
Hnunuevvel 1938 tarihli bir mektubla 
yukanda ad1 gec;en 1935 tarihli ltalyan -
F rans1z anla~masm1 keenlemyekiin ad ~ 
dettigini bildirmi$ti. 

italya Ba~vekili Mussolini is:, gec;en 
pazar giinii irad ettigi nutukta, ltalyamn 
arzulanm diinyaya teblig etmekle iktifa 
eyledigini bildirdi. Mussolini'nin bu soz
leri. diinya efkan umumiyesini ha.yrette 
buakt! ve F ransanm daha evvel Italy a 
tarafmdan yap!lmt& taleblere cevab ver -
medigi ~iiphesini uyandud1. Bu $iipheleri 
izale etmek iizere, ltalya ile aram1zda 
cereyan eden muhabereleri yann rnatbuat 
vasttasile ne$redecegiz. 

Ancak, ~imdiden haber vereyim ki bu 
mektublarda T unus, Cibuti veya Siivey~ 
hakkmda herhangi bir sarahat mevcud 
degildir. Bu mektublarla, ltalya sadece 
1935 anla~mas1m feshettigi, ve yeni bir 
imparatorluk kurdugu cihetle yeni haklar 
elde etmek istedigini bildirmektedir. 

F ransa bu noktai nazan kabul ede -

mukabele 
mez, zira aksi takdirde herhangi bir isti
la yeni haklarm ileri siiriilrnesine sebeb 
te~kil edebilecektir. Bundan ba~ka, bu 
suretle ortaya at1lan herhangi bir. taleb 
tatmin edildigi takdirde, yeni talebler 
birbirini takib edecektir. 

Bir karl!/ toprak vermiyecegiz! 
Gazete ne§riyatl ve sokak giiriiltiileri 

kar~Ismda, Fransa takib edecegi hatt1 ha
reketi ac;Ik<;a bildirdi. Evvelce ayan ve 
meb'usan meclislerinde de soyledigim gi
bi Fransa kimseye bir kan§ dahi toprak 
vermiyecek, her hangi bir hakkmdan as
Ia feragat etmiyecektir. 

Tunuataki ltalyanlar 
Fransa kendisine yap1lacak makul tek

lifleri reddetmez. Fa kat T unustaki ltal
yanlarm vaziyetinden §ikayet etme~ mlin
haman hayal mahsuliidi.ir. Hal en T u -
nusta 94 bin 1talyan, yiizbin F rans1z ve 
iki bu<;uk milyon miisli.iman ya§amakta
dir. 1talyanlar~ bilumum diger milletle
rin tabi olduklan tam hiirriyet rejiminden 
istifade etmektedirler. ;lahsan ben buna 
§ahid oldum. 

Miisliimanlar da, Fransaya kar§I am
dide sadakat ve baghhk beslemekte olup, 
dini ve milli hiirriyetlerine sahib bulun
maktadtrlar. F ransa, daima onlarm sad1k 
ve mi.iteyakk1z hamisi olarak kalacaktir 
ve deruhde ettigi vazifeleri asia ba~kasma 
terk veya devretmiyecektir. 

Diger taraftan, Fransada halen dokuz 
yiiz bin 1talyan ya§amaktadJr ve bunlar 
da vaziyetlerinden memnundurlar. 

F ransa, kom§ulanna kar~ hiisntiniyet 
besledigini her fmatta ispat etmi§tir. Mii
nih anla§masml bu maksadla imzalad1k 
ve Almanya ile miinasebatlmtzl daimi 
surette mlistakar bir .hale getirmek iizere 
Berline bir ticaret heyeti gonderdik. 

Fakat <;eko-Siovakyanm i§gali ve Pra
gm zapll, biitiin bu gayretlere feci bir dar ... 
be indirdi. $imdiye kadar «milletlerin 

mukadderatlanm bizzat idare etmek» hu
kukundan bahsedildigi halde, bu sefer 
«hayati sahalar» dan bahsedilmege ba§· 
Iandi. 

Harbin onunu almak it;in 
Harbin biitlin Avrupa milletleri 1c;m 

biiyiik bir felaket olacagmi herkes kabul 
ediyor. Bundan dolay1d1r ki, AvrupayJ 
harbden kurtarmak istiyoruz. Bizim gibi 
di.i~iinen milletlerle elbirligi ederek sulhu 
kurtarmaya <;ah§tyoruz. Bu sozlerimin 
ingilterede ve Amerikada aksisada vere
cegine kani bulunuyorum. F ransa ile in
giltere, ayni vasJtalarla ayni gayeleri takib 
ediyorlar. Biitiin makul adamlar, akh se
Iimin dili alan sozlerimi duyacaklard1r. 

F ransamn biiti.in kuvvetleri sulltun em
rindedir. <;a!I§kan ve cesur bir milletin ne
ler yapmaga muktedir oldugunu biitiin 
diinyaya bir defa daha gostermek istiyo
ruz.>> 

Fran,stz • ltalyan muzakereleri 
Paris 29 (a.a.) - Hariciye enciime

ni, reis Berenger'in izahatm1 dinledikten 
s::~nra Frans1z ~ ltalyan miinasebetlerini 
miizakere etmi§tir. 

Enciimen enternasyonal vaziyetin inki
~afi hususunda reis Berenger'l Hariciye 
N azm Bonnet ile tern as halinde kalmaga 
memur etmi§tir. 

Avustralyada askeri tedbirler 
Sidney 29 (a.a.) - Avustralya hii

kumeti, 15 ya§mdan 64 ya§ma kadar bii
tiin erkekler i<;in mecburi bir kay1d dcfte
ri ihdasm1 kararla~!Jrmt§hr. 

Band1rma (Hususi) - Marmara kii -
mesi futbol lik ma'<lan bu hafta sona 
ermi~, Bandtrma Yallspor (idman Yur
du) taktml Ganen idman Yurdunu 3-1, 
Bandmna, Dogansporu 3 - 1, Gonen, Ye
nidogam 4 - 0 maglUb etmek suretile 
Marmara kiimesi §ampiyonu olmu§tur. 

Pazar gunii sahamtzda Yallsporla Ga
nen Yenidogan spor tak1mlan arasmda 
cereyan eden son magtan once her iki 
taktmm kadir bilen gencleri, birkag gun 
evvel vefat eden ve memleket sporuna 

ingiliz · Fin e A ttcar1 

miinasebat1 

Hudson, Moskovadan 
Helsinki'ye ge~ti 

Ar1 ne vakit sokar? : 

Kendisine zarar verilme
dik~e bu hayvan1n kim· 

seye zarar1 yoktur 

Helsinki 29 (a.a.) - ingiliz Nazm Annm ne zaman soktugu hususunda 
Hudson Moskova'dan bu sabah buraya Avrupada tetkikat yapllmt§, uzun siiren 
gelmi§tir. mii§ahedelerden sonra olduk<;a kat'i ne-

Gazeteciere yapt1g1 beyanatta Hesin- ticelere 'Vanlmi§tlr. Bu neticelere gore, 
ki'ye yaphgl bu ziyaretin ingiltere ile Fin- an, cenk etmekten ho§lamr bir mahluk 
landiya arasmdaki ticaret miinasebetle - degildir: bilakis, sulhsever bir hayvandtr. 
rinin sikila§hnl.masmi istihdaf eyledigini Ancak iizerine bastlma, kovanma taarruz 
soylemi§ ve demi§tir ki: edilirse, miidafaa harbi ac;ar. An, eberi-
«- ingiltere, serbest miibadele pren- yetle ignesini ucundaki ~engel dolay1sile 

sipini terketmek fikrinde degildir. Baz1 soktugu insan veya hayvanm yarasmdan 
lngiliz miiesseselelerinin §U veya bu e§yayJ geriye c;ekip ~Ikaramadigmdan, taarruz 
veremedikleri yolunda Finlandiya'mn yap- sonunda ignesiz kahr, ki bu da kendisinin 
t1g1 §ikayetler tetkik edilecek ve buna bir oliimli, demektir. An, bunu sevki tabii 
<;are bulunacakllr. Buraya gelirken yeni J ile pek iyi bilir ve pek muztar kalrnadik
teklifler veya yeni talebler yapmak fik- r::a sokmaz. 

rinde degilim.» Anmn ne zaman soktugu hususunda 
Hudson, Mo~kova. ;iyareti~d.en dola- az, <;ok tecriibeli olan koyliiler, kn c;i~ek-

YI memnun oldugunu 1lave etmi§hr. lerile dolu bir tarlada ot bi<;erken, yava~ 
Hariciye N azmmn gazetesi olan «He!- yava§ hareket ederler. <;i<;ekten <;i<;ege ko

sin gin Sanomat» lngiliz N azm Husdon- nan ve bal t phyan anlar ki.ime hal in de 
un Finlandi~a'yi .ziyaretini mev~uubahs bile U<;salar,o yava§ yava; hareket olu
ederek bu ztyaretm son MerkeZI Avru- nursa gazaba gelmezler. Yeni bir ika-
pa hadiselerinden evvel takarriir etmi§ ol- ' 

metgah anyan an kiimeleri etrafta Vlz•l· 
dugunu, hatirlatmaktadir. 

darken de, h1zh, sert hareket etmemek 
Malum oldugu iizere Merkezi Avru- §artile, endi§eye hp!lmaga sebeb yok

pa hadiseleri lngiliz Nazmnm bu ziyare-

Bilumum ithalit tacirlerinin 
nazan dikkatine 

.. 

Istanbul limanmda mevcud antrepolardan yalmz Hah antreposile 
Eminonii antreposu, antrepo nam1 altmda muhafaza ve ipka oluna
rak bu iki mahalden gayri antrepolarm kA!fesi losa bir zaman i'<in 
1/4/93fl tarihinden itibaren ambara kalb ve tahvil edilmi~tir. Bu iti
barla. 

1 - f;)imdiye kadar antrepo namile yadedilen mahallere 31/3/939 
sonuna kadar ithal edilmi§ clan e§ya, dart senelik antrepo miiddetin
den istifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibaren bu mahallere 
dahil olan e~ya, ancak iki sene miidAietle buralarda sahibi emrine mah
fuz tutulacak ve badehu sahlacaktlr. 

2 - Eminanii antreposile Hah antreposuna girecek e§ya eskisi gi
bi antrepo muddetine (yani dart senelik miiddete) tabi tutulacakhr. 

1-

2-

KARADENiZ POSTALARI 
Yaz Tarifesi 

1 nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacakhr. Postalar eskisi gibi 
lstanbuldan pazar, salt ve per§embe giinleri mutad saatlerinde 
kalkacaklarc!.Ir. Sah giinii kalkan postalar gidi§te Zonguldaga ug. 
ram1yacak, buna mukabil Per§embe giinii kalkan postalar ugra
yacaklardir. 
Donii§ seferlerinde postalar son iskelelerinden kl§ tarifesindeki 
kalki§ giinlerinden birer giin evvel kalkacaklar ve tekmil· danii~ 
seferlerinde iskelelerden bu suretle bir giin evvel kalknui? ola
caklardlr. 

YALOVA KAPLICALARI tine bazt mahfillerce siyasi bir ehemmiyet tur. Diger taraftan, dolu bir kovan etra-
verilmesini mucib olmu§tu. fmda dola§an kimseler, ihtiyath davran-~ Yalova kaphcalan kanalizasyonu nihayetinde yap1lacak alan tasfiye 

mahd1rlar. Bir i~eri, bir di§an girip <;Ikan havuzu ve tesisati i~ine talib olanlarm her sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
y eni Litvanya kabinesi anlann yolu iizerinde durmamahdn. Denizbankta Yalova Kaphcalan Miidiirliigune miiracaat etmeleri. 

Ciinkii, anlar krali~elerine, biitiin kendi '••••••••••••••••••••••••••••••• <Ba$taraJa 1 tnca sall.lled.e> 

Degi~iklikler, Ba~vekaletle Ba~veka -
let muavinligi ve Dahiliye ve Maliye Ne~ 
zaretleri dahil olmak iizere yedi depart
rnanda vukua gelmi~tir. 

Cernius kabinesi, muhalefet fukas1 
miimessillerini de ihtiva eden bir temer • 
kiiz kabinesidir. 

Var~ova 29 (a.a.) - Express Po • 
ranny gazetesi, son buhran esnasmda Lit
vanya tarafmdan ittihaz edilen hath ha
reketten sitayi~le bahseylemektedir. 

Litvanya, niifusu Ceko-Slovakyamn 
ii~te biri kadar olmasma ragmen kuvvet
li, olgun ve hiirriyete bagh bulundugunu 
gostermi~tir. Litvanyahlar imtihan giin • 
lerinden sonra, kendilerini tevekkiile ter~ 
ketmemi~ler, bilakis silahlanmak ic;in bii
yiik gayretler sarfetmege ba~lamt~lardir. 

Litvanyahlar siyasi oldugu kadar ik ~ 
hsadi ve ideolojik istiklallerini miidafaa
ya azmettiklerini ispat etmi§lerdir. Bu 
tarz1 hareket, ancak Polonya efkan umu
miyesinin sempatisini celbedebilir. 

Kaunas 29 (a.a.) - Parlamentonun 
bugi.in yapilmasJ icab eden toplantiSI, hii
klimetin talebi iizerine per§embe sabaht~ 
na talik edilmi§tir. 

Riga 29 (a.a.) - Litvanyamn yega
ne harb gemisi «Presiden Smetoua» Li
bau limanmda demirlemi~tir. 

Ekrem Konig dolay1sile tev· 
kif edilen Ruhinin 

rnuhakemesi 
Ankara 29 (Telefonla) - Ekrem Ko

nigin imza sahtekarh~ dolay1sile tev
kif edilmi§ olan Ruhiye dair ev.rak, Ha
riciye vas1tasile Devlet :;lurasma bugiin 
verilmi§tir. :;luradan c;tkacak liizumu 
muhakeme kararmdan sonra Ankara 
Adliyesi Ekrem Konigin tevkifini bek
lemeden Ruhiyi muhakemeye ba~hya ~ 
caktlr. 

Yunani$lanin vaziyeti 
Atina 29 (a.a.) - Atina ajanst, mer -

kezi Avrupa vekayiini takib eden dip
lomatik garii§melere Yunanistanm her 
hangi bir su.rette i§tirak etmi§ olduguna 
miiteallik biitiin haberleri kat'i surette 
tekzib etmektedir. Yunanistanm siyasi 
hath hareketi, daima. Balkan miittefik
lerine kar§I Balkan Paktmdaki taahhud
lerine sadakattir. 

cinslerinden olanlara ve birikmi§ zahire
lerine dokunulmamas1m son derecede 

hassasiyetle gozetirler. Biitiin bunlan ha
yatlan p~hasma korumaga hamdular. 
Bundan hie; mi ili<; c;ekinmezler. 

Balcihk eden koyli.iler, an kovanlanm 
tamir ederken de gayet ag1r c;ah~arak, a
nlanm ku§kulandirmamagi gozoniinde 

tutarlar. Bu arada anlann tek tek sokma
sJ vaki olursa da, bunlar ancak hudud mli
sademeleri mahiyetindedir .•• 

Macarlarla Slovaklar 

aras1nda ~arp1~malar 
(Ba$taraJ' 1 Cnci sahtfed.t) 

tiir. Saat 6,50 de Slovak top<;usu, Bun -

kos'u bombard1mana ba~lam1~hr. iki ev 
yikilmi§hr. Macar topc;usunun mukabelesi 

i.i:~erine, saat 7,15 te siikun iade olun -
rim§tur. 

Hudud heyeti toplandt 
Budape§te 29 (a.a.) - Slovakya 

Macaristan hududunu tespite memur 

muhtelit Slovak - Macar komisyonu bu
giin toplanmJ§hr. Macar heyeti kendi hal 

sureti tekliflerini yapm1~ ve Slovak heye
ti bunlardan kaydi malumat etmi§tir. 

Slovak heyeti bugiin mi.itemmim talimat 
almak iizere Poszany'ye donecek ve mii-

zakerelere yeniden devam edilmek iizere 

bir iki gline kadar yeniden Budape~te' de 
bulunacakttr. 

Doktor Gobels Peflede 
Budape$te 29 (a.a.) - Almanya 

Propaganda N azm doktor Gobels, bu~ 

giin saat 12,20 de ktsa hususi bir ziyaret 

ic;in buraya gelmi$tir. 

'r 

IAnkara Borsas1 29/3/39 
I KAPANI$1 I 

I 1 fngiliz liras1 
100 Dolar 
100 Frans12 fran21 
100 Liret 
100 lsvi~re frang1 
100 Rolanda 

florinf 
100 Ravhi~mark 
100 Belga 
JOO Orahmf 
100 Leva 
100 Cekoslovak 

kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 fsvec kronu 
100 Ruble 

A~al•s Kapatns 
5,93 

126.6525 
3,3550 

6,6625 
28,4625 
67,2325 

50,.8150 
21,3075 

1,0825 
1J56 

14.,12 
23,7875 
24,9675 
0.9050 
2,9075 

34,62 
30,575 
23,9025 

Esham ve tahviliit 
1938 % H. T. 20.-
Merkez Bankas1 92.50 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Bolu Nafta Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§ : Bolu Vilayeti Merkezinde yeniden in§a edi

lecek be~ smJ.fh ilk okul binasma aid ke§if bedeli 27,392 lira 29 
kuru§tur. 

2 - Bu i§e aid §artnameler ve evrak §Unlardll' : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel ~artnamesi 
D - Bina in§aatma dair fenni ve hususi §artname 
E - Ke§if hulasas1, silsilei fiat, mesahat cetvelleri 
F - Bma projesi 
G - S1hhi tesisah aid 
M- KalOrifer ve s1hhi tesisat projelerinin nasll tanzim edilecegine dair 

talimat. 
istiyenler bu §artnameleri ve evrak1 bir lira otuz yedi kuru§ muka~ 
bilind.e Bolu N afta Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21/4/939 tarihinin cuma giinii saat 15 te Bolu Daimi En
ciimeninde yap!lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktll'. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i'<in isteklinin 2055 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan ba§ka a§agJdaki vesikalan haiz olup gostermesi 
Hlz1mdJI: 

1 - Tlcaret Odasmda kay1dh bulunduguna dair vesika. 
2 - jstekliler ihaleden en az sekiz giin evvel Vilayete miiracaat ederek 

bu i§e girebilmek i'<in ehliyet vesikas1 almas1. 
6 - Teklif mektublan yukanda u'<iincii maddede yaz1h saatten bir saat 

evveline kadar Daimi Enciimen Dairesine getirilerek Eksiltme Ko
misyonu Reisligine makbuz mukabUinde verilecektir. Posta ile gan~ 
d.erilecek mektublarm nihayet iic;i.incii madQ.ede yaz1h saate kadar 
gelmi§ olmas1 ve dt§ zarfm miihiir mumile iyice kapatJlml§ olmas1 
laZimdtr. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2037) 

RE-X 
Prezer.vatiflerinin 

evsaf1oa 

hayran olmu~ 
CfUnkU: 

ba§ka hi~ bir mar
ka onu memnun 

etmemi~tir. 

REX 
saglamd•r 
ve gayet ince 

lpekll llstlkten 
yapalmafftlr. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

:;li~li <;ocuk Hastanesine Iaz1m olan ~ama~1r y1kama ve stkma makinesi 
apk eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltme 5/4/939 ~ar~amba giinii saat 16 da Cagaloglunda Sthhat ve 
i'<timat Muavenet Miidurliigii binasmda kurulu Komisyonda yaptlacaktJI. 

'Muhammen fiat : 4150 lirad1r. 
Muvakkat garanti: 311 lira 25 kuru§tur. 
istekliler §artnameyi hergiin Komisyonda gorebilirJer. 
istekliler cari seneye aid Ticaret Odas1 vesikasile 2490 sayth kanunda 

yazi11 belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 1886 ) 

Ergani 107.75 1 • 
~L.--Iiiiiiiiililliiiiiliiiiliiiilii'-j/ Devlet Demiryollar1 I~letme U. Miidiirliigiinden: 

Urolog - Operator 

Pr. Behaeddin LOtti Yarnall 
degerli hizmetleri dokunan Korgene.ral 
Ali Hikmetin aziz hat1rasma hiirmeten Babrek, mesane, fdrar ve tena· 
bir dakika ihtiram siikutu yapmt§lar. sfil vollan hastahklan miitehasSl· 

Sl. Bevo~lu - !s BankaSl kars1s1 E-
Sahayi dolduran biitiin seyirci halk da mirnevruz sokak 10 Pananiva 
ayaga kalkarak bu ihtirama i§tirak et- N 2 T 1 f 42203 ap. o. . e e on: . 

mi§lerdir. ~====~~-:~~~::::: Marmara kiimesi §ampiyonlugunu mag .4 Dl~ HEKiMi 
lubiyetsiz kazanan Band1rma Yahspor R t" b y·· k "'I 
tak1m1 mmtaka §ampiyonlugu i'<in 2 ni- 8 I Uf Og U 
sanda Bahkesirde Ege kiimesi §ampiyo- Slrkecide Viyana oteli Sir&• 

nu ile kar~Jla~acakhr. sanda 26 No. da iklncl kat. 
Gonderdigim .resim, §ampiyon takimt· Ogleden sonra 14 den 20 ye kadar 

gastermektedir. 

lVIuhammen bedeli 2698 lira 15 kuru§ alan 5200 metre bir pusluk demir 
.gaz borusu ile 38 aded T ve 5000 aded 11/4 lik gaz borusu somunu 14/4/1939 
cta cuma giinii saat on buc;ukta Hayc!,arpa~ada gar binas1 dahilindeki Ko
misyon tarafmdan ag1k eksiltme usulile satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 202 lira 37 kurw~luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komis
yona miiracaatleri laz1md1r. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak dagthlmaktadir. 
( 2097) 

Borsa ve Osmanb Bankas1 Komiserliginden: 
Tiirk Ticaret Bankas1 Anonim :;lirketi tarafmdan ( 2.200.000 ) lirahk 

sermayesini temsilen ~1kanlm1~ olan herbiri itibari ( 5) lirahk beC.~lleri 
tamamen odenmi§ ( 440,000 ) hisse senedi, 27 mart 1939 tarihinden itibaren 
Borsa kotuna kabul ve tescil edilmistir. ( 2087 ) 



CUMHURiYET 30 Mart 1939 

Ku1kllk, Nezle, Grip, Romat1zma, ba~ ve di~ agnlanna birebirdir. Istanbul 
Bah~ekap1 SALiH NECATi 

GR iPi, 1\EZLEYi ve biitun agnlan derhal ge<;irir. 

L inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : I 
I - 9artnamesi mucibince ( 60 ) aded alttan slirme, araba kapah zarf 

usulile satm almacaktlr. 
II - Muhammen bedeli ( 6000) lira, muvakakt teminatl ( 450) lirad1r. 

III - Eksiltme 20/IV /939 tarihine rasliyan per~embe glinli saat 15 te Ka
bata&ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubcsindeki Ahm Komisyonunda ya
pilacakbr. 

IV - $artnameler hergiin sozii gec;en ~ubeden paraSIZ olarak almabilir. 
V - Eksiltmiye i~tirak edeceklcr mlinakasa glinlinden bir hafta evvelinc 

kadar fiats1z teklifleri tetkik edilmek iizere inhisarlar Umum Mii
dlirliigii Tlitiin Fabrikalar f?Ubesine verilmesi ve tekliflerinin kabulli
nii mutazammm vesika almalan laz1mdlf 

VI - Kanuni vesaikle miihlirlii teklif mektubunu % 7,5 giivenme paras1 
makbuz veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflar ek
siltme giinii en gee; saat 14 e kadar yukanda ad1 gec;en Komisyon 
ba§kanhgma makbuz mukabilinde vermeleri lazimdir. ( 1419) -

I - $artnamesi mucibince 12 aded c;cmber makinesi , ac.1k eksiltme usu
lile satm almacakbr. 

II - Muhammen bedeli 936 lira, muvakkat teminab 70,20 lirad1r. 
III - Eksiltme 10/IV /939 pazartesi giinii saat 15,30 da Kabata~ta Levaz1m 

$ubesi Miidiirliigundeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 
IV - $artnameler hergiin sozii gec;en ~ubeden parasrz olarak almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ic;in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte mezkur Komisyona ~telmeleri ilan olunur. ( 1974) - "' 
I - $artname ve niimunesi mucibince 20,000 Kg. kalm kmnap kapah 

zarf usulile mubayaa olunacaktlr. 
II - Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkat teminatt 1275 lirad1r. 

III - Eksiltme 14/4/939 cuma giinii saat 15 te Kabata~ta Levaz1m 
§Ubesi Miidiriyetind.eki Alim Komisyonunda yapilacakhr. 

IV - Sartname ve niimuneler hergiin sozii gec;en 1,iUbeden paraSlZ 
ahnabilir. 

V - Miihiirlii tekhf mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 giivenme pa. 
ras1 makbuzunu ihtiva edecek kapah zarflarm eksiltme glinii en gee; saat 
14 e kadar Komisyon Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi la
ZJmdJr. ( 2015 ) -I - tdaremizin Cibali Fabrikas1 garajt oniindeki R1hhm tahkimah i§i 
§artname ve plam mucibince pazarhk usulile eksiltmjye konmu§tur. 

II - Ke§if bedeli 4997,30 lira, muvak.kat teminab 374,80 liradu. 
III - Pazarhk 6/IV /939 per~embe giinii saat · 14 te Kabata~ta Levazrm 

ve Mubayaat ~ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 
IV - Sartname ve pl:'mlar hergiin 25 kuru§ bedel mukabilinde yu

kanda sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme ic.in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii-

ven~e paralarile mezkur Komisyo~elll).elcri. ( 3002 ) 

Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi Miktan bedeli teminah Sekli Saati 

Lira K. Lira K. 
~akine ~eriti 

(Mavi - KirffiiZl) 2000 aded) 1250- 93 75 A~1k 14 
Makine ~eriti ) 

! Siyah - K1rmtz1 ) 3000 
Sabit toz miirekkeb 2000 pa~t 224- 16 80 Pazarhk 14,30 
Yaz1 makine yag1 500 §i~e 

Takriben 25Kg. 40- 3 00 ~ 14,45 
San kalem ucu 2000 kutu 379- 28 49 A~Ik 15 
Miirekkeb Iastigi 5000 aded 272 50 20 44 Pazarhk 15,30 
Stampa miirekkebi 

(Mavi) 2000 ~i~e ) 93 70 7 03 » 16 
~ ~ (KJrmiZI) 500 ~ } 

Slinger kaiMt 20000 tabaka 393 96 29 25 Ar;Ik 16,30 
Takriben 600 Kg. 

I - Sartname ve niimuneleri mucibince yukanda cins ve miktan yazll1 
" 7 ~ kalem klftasiye hizalarmda yaz1h usullerle ayn ayn satm 

ahnacakhr. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme saatleri hi

zalarmda gosterilmi§tir. 
III- Eksiltme 17/4/939 pazartesi giinii Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat 

§ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 
IV - ~artnameler hergiin sozii gec;en f;lubeden paras1z ahnabilecegi gibi 

niimuneler de goriilebilir. 
V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 7o 7,5 giivenme paralarile ad1 gec;en 

Komisyona gelmeleri. ( 2088 ) I lstanbul Belediyesi il&nlan _I 
Taksim _ Harbiye reflijlerinde aga~Iarm arasma. Y.ap1lacak b~tii~. bctonu 

trotuarm yap1lmas1 ic;in liizumu alan 300 metre m1kab Sultanc;Ifthg1 kumu 
ile 200 metre mikab Marmara ~ak1h pazarhkla ahnacakhr. <;ak1h_n metre 
mikabma 345 ve kumun metre mikabma 322 kuru~. bede_I tahmm . olun
mu§tur. 9artnamesi Enci.imen kaleminde goriilebilir. Istckhler 248 __ lr~a 40 
kurul:luk teminat makbuz veya mektubile birlikte 31/3/939 cuma gunu saat 
14 30 da Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. ( 3020) . 

·y[Ni T[SLiMAT 
iLMU~ABE:RL£Qi M iZ 

• 

istanbul P. T. T. 
Teslim yeri 

Uski.idar 

» 
R. Hisan 

Baktrkoy 

Tekirdag 
Gelibolu 
<;anakkale 

» 
Bandtrma 

Mudanya 

Yalova 

Kandtra 

izmit 

" Giizelhisar 

Miidiirliigiinden : 
Uzunlugu 

Metre 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 

7 
7 
8 

10 
7 
8 
9 
7 
8 
7 
8 
9 

6 
8 
7 
8 
9 

10 
7 
8 

10 

Miktan 
Aded 

100 
200 
100 
100 

70 
80 

100 
50 

100 
500 
200 
100 -1700 

200 
200 
100 
25 
30 
60 
35 
60 

140 
50 

100 
100 

1100 

125 
125 
100 
300 
200 
100 
50 

100 
100 

1200 

Bursa Belediye Riyasetinden: 
Bursanm en i§lek ve merkezi bir yeri alan 1 inci sm1f Atatiirk cad

desinde 200 ki~ilik biiyiik bir salonla bu salona biti~ik caddeye ~e 
bah~eye bakan uzun, geni§ bir teras1 ve kafi _miktarda idare odalanle 
600 ki~i alabilir giizel bir havuzlu b~h~_ere ma~1k ve alt katmda ~odern 
mutfak ve biife t€sisahm havi Beledtye kazmosu 93'9 yth haztranm
dan itibaren iic; sene miiddetle (kazino v«: lokanta) olmak §art~le v: 
ac;1k arthrma usulile kiray~ ver~lece~tir. I~tekl~le.r ar~smda a~a?tdakJ 
§artlan haiz olanlarm ellermdek1 ves1kalanle b1rhkte 1~ale tarih1 .alan 
4 nisan 939 sah giiniinden bir giin evveline kadar yazile veya b1zzat 
Belediye Riyasetine miiracaat ederek ~artnam_eyi ?grenm~~~ri ve . ta
lib olanlarm kanuni tazminah alan %7,5 hesab1le b1r senelig1 105 hra
y1 Malsand1gma yabrmak ic;in Belediye Muhasebesine mii.racaat et
mesi Iaz1md1r. i§in idare sistemile diger hususat hakkmda lazu~ gelen 
izahah almalan ve yukanc.a zikredilen giinde saat 15 te Beled1ye ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Aranilan !iartlar: 
tsteklilerin· istanbulda, Parkotel, Tokatliyan, Yat kuliib, Deniz 

kullib ve Burs~ <;elik Palas Iokanta ve bah~eleri -?i~i biiyiik m~esse
seleri ve benzerlerini idare etmi~ olmalan ve bu g1b1 yerlerde yuksek 
derecede ba~an gostermi~ olanlarm gerekli vesikalanm gostermeleri 
~arttlf. (1545) 

Maarif V ekilliginden : 
Kendi hesablarma eser bastlfmi~ alan miielliflerden ve hususi te;~ek

kiillerden Ankarada Sergievinde Maarif Vekilligi tarafmdan tertib edilen 
• On Y111~k Turk Ne;~riyat Sergisi ~ sat!§ paviyonunda eserlerin~ _sattirmak 
istiyenlerin i§tirak ~artlanm ogrenmek iizcre, Ankarada Vektllik yayu~ 
Direktorli.igiine istanbulda Babta.li caddesinde Basma Yaz1 ve Res1mlen 
Derleme Direk'torliigiine miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 2089) 

Bi~ki Dersleri 
Bi<;ki Profesoru $iikrii Canalm kadm . te:ziligini hocaSIZ ogre ten' 3 

clldden ibaret Bi~ki dersleri kitablanm - B1~ki yurdla:1 ve. ak;~~~-- san _at 
mcktebleri ogrcnci ve ogretmenleri, zabit ve memur a1lelenle_ butun atle 
kadmlarmm daima yanlarmda bulundurmalan Hiz1mdir, terZiye, hocaya 
ihtiyac Jmakmaz, koiayhkla anla~1hr ve her modele t~tbik __ ol.:m~:· ~ cild! 
birden ( 5 ) liradtr. ( Pcrakende birinci cildi 2, ikin~I ve .. uc;u~c.u Cildlen 
iki&er bu~uk lirad1r. ) Bedeli gonderildiginde pasta 1le gond.erilir. 
Sat!~ yeri: Bc~ikta~ Diki~ Yurdu. Vi~nezade Dibckc.ikamil sokak No. 1/2 

Naf1a Vekaletinden: • 
1 

Ek~iltmeye konuhm i~: . 
Dermec:;ay1 i.izerinde in&a edilmekte alan regiilator kapaklanmn tk
mal vc rnontaj i~leri; ke&if bedeli •16,000· lirad1r. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat •16· da Na. 
fia Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu oda
smda kapah zarf usulile ¥ap1lacaktir. 

3 _ isteklile:r eksiltme ~artnamesi, mukavele prOJeSl, bay.md1rhk i§leri 
genel ~artnamesi. fenni ~artname ve projeleri •80• kuru§ mukabilin
de Sular Umum Miidi.irliigiinden alabilirler 

4 _ Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin cl200• lirahk muvak~at ~-e
minat vermesi ve eksiltmenin yapilacagi giinden en az sek1z gun 
evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarile birlikte bir istida ile Ve
kalete miiracaat ed.erek bu i§e mahsus olmak iizere vesika almalan 
ve bu vesikayl ibraz etmeleri §arttir. Bu miiddet i~inde vesika tale-
binde bulunm1yanlar eksiltmeye i§tirak edemezler. . 

5 _ isteklilerin teklif mektublarmt ikinci maddede yazJ11 saatte:r. b1r saat 
evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukab1lmde ver
meleri Iaz,mdir. 

Postada alan gecikme1er kabul edilmez. «445~ (865) 

I iYi BiR MAA$LA 

Almanca bilen bir Sekreter aran1yor 
Almanca - Steno _ Daktilo bilen ve ayni zamanda almanca ve tiirkr;e 

mul· ~ herati bihakkm idareye muktedir bir Tiirk e.rkek __ veya kadm 
Sekretere ihtiyac vard1r. Qok Acele P. K. 1147 ye muracaat. 

I 

HANGiRENK 
SiZi MES'UD EDER ? 

= PARASIZ ==;t 

Bu sihramiz yeni 
«Pudra renkleri» 
tecriibe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yiizii· 
niize karkunc bir makiyaj man· 
zarasm1 verir ve sizi aldugu -
nuzdan daha fazla ya§ll goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
:;aresi, yiiziiniiziin bir tarafmda 
bir renk ve dijter tarafmda ba§
ka renk pudra tecriibe etmek
tir. Bu tecriibeyi hemen bugiin, 
size parasrz olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdekl To • 
kalon pudrasile yap1mz. Bu ye
ni cCild renklerh (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vaSitasile kan§tlfll· 
ml§tlr. Sihramiz bir goz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renklerf 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yenf 
pudra sayesinde arhk makiyajh 
bir yiiz goriinmiyecektir. Taka
Ion pudraSI, imtiyazb bir usul 
dairesinde cKrema kopiigih ile 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

karl§ttnlml§tll'. Bu say.ede pud· 
rarun saatlerce sabit kalmamm 
temin ettigi gibf pudramn ell
din yagll tabi.i ifrazatuu mas .. 
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasma ve sertle§mesineve 
binnetice burt!§ukluklann zu • 
huruna da mani olur. Her vakit 
krerna kopu ~ue k:8n!tlrllxmt 

me§hur Tokalan pudrasuu kul· 
lammz ve birka9 giin zarfmda 
teninizde yapacagr cazib tekem· 
miilii goriiniiz, dai.ma kutularill 
iizerindeki Takalan fsmine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun ren11 
intihabmda tereddiid ettiginiz· 
de lii.tfen tstanbulda 622 No. po!to 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudras1 servisi 42 No.) valci ola
cak talebde size memnunlyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
alb ufak paket pudra gondere
cegiz. 

Belediyesind en: 
izmirdc Basmahane istasyonu civarmd.a yaptinlacak sebze ve meyva 

bali, Ba§miihendislikten on sekiz lira kirk alb kurw~ mukabilinde teda
rik edilecek proje, fenni §artname, ke§ifname ve vahidi fiat cetvelile mall 
§artnamesi mucibince yeniden kapah zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Ke
§if bedeli iii!; yiiz altml§ dokuz bin yiiz be~ lira yirmi be§ kuru§tan ibaret 
alan bu i§in ihalesi 21/4/939 cuma giinii saat on yedidedir. 2490 say11l ka
numm tarifatJ dairesinde hazlflanm111 teklif mektublan ihale giinii azami 
saat on albda Enciimende riyasete verilir. Jl4uvakkat teminah on sekiz bin 
be§ yiiz on dort lira yirmi bir kuru§tur. Istanbulda Cumhuriyet, Anka
rada Ulus, izmirde Yenias1r gazetelerile bu i§e dair evvelce yap1lm1~ alan 
ilanlar hiikiimsiizdiir. (1573) 

Yazl1k Ci~ek Soganlar1 

Nafta 

Cinsi 
Katmerli Begonya 
Yddtz Dalya 
Kanna 
Tiiberoz siimbiilteber 
Glayol 

C(e§it Tanesi Kr. 
5 30 

10 25 
10 20 

20 
20 10 

MeviQt Baysal Bah~e Mimar1 
Dordiincii Valuf Han. Kat 4, No. 18. Tel: 23426 

V ekaletinde n: 
Eksiltmeye konulan i§: 

1 - M. Kemalpa~a deresi iizerinde in§a edilmekte alan regiilatOre aid 
kapaklarm imal ve montaj i~leri; ·ke~if bedeli •47.709~ lirad1r. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii saat •15~ te Na. 
f1a Vekaleti Sular Umum Miidi.irliigii Su Eksiltme Komisyonu oda
smda kapab zarf usulile yapilacakhr . 

3 - 1stekliler eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, baymd1rhk i~leri 
genel :;artnamesi. fenni ~artname ve projeleri ·2~ lira 39 kuru~ mu
kabilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ir;in isteklilerin •3598• lira ·20• kuru&luk mu. 
vakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapllacag1 giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir isti
da ile Vekalete miiracaat ederek bu i~e mahsus olmak iizere ~sika 
almalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri §arttlr. Bu miiddet i~inde ve
sika talebinde bulunm1yanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

5 -· isteklilerm teklif mektublanm ikinci maddede vaz1h saatten bir o:aat 
evvelint kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri laz1md1r. 

fostada alan gecikmeler kabul edilmez. «442» (fl62) 



CUMBURIYET u 

Tane Kuru~ 

Samsun 25 Madent kutu 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
~e,it 100 145 

Naf1a Vekaletinde n: 
Eksiltmeye konulan i§: 

1 - Bahkesir Vilayeti dahilinde bulunan Kocar;ay tslah ve sulama i§le
rile Miiriivvetler deresi 1slah ameliyat1 in§aaU ke§if bedeli {443 639) 

----~lira (61) kuru§tur. • 
2 - FksiltmP 14/4/939 tarihine rasthyan cuma giinii saat 15 te Naf1a 

VekiHeti Sular Umum Mi.idlirliigii su eksiltme komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yaptlacakttr. 

3 - istekliler ekiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymdtrhk i§leri ge
nel §artnamesi, fennt §artname ve projeleri (21) lira (69) kuru§ mu
kabilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin (21 095) lira (60) kuru§luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacagt giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir fts. 
tida ile Vek'alete miiracaat ed.erek bu i§e mahsus olmak iizere vesi-, 
ka almalan ve bu vesikay1 ibraz etmeleri §arttir. Bu miiddet ir;inde 
vesika talebinde bulunmtyanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

5 - !steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Sular Umum Miidiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri Iaztmdtr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «939,. (1793) 

~OKOLAKSiN 1 
1 ADEDi TABit, 2 ADEDi MUSHiLDiR. (:OCUKLARA NISIF VERiLiR 
En muannid kabizlarda bile tesiri kat'i, lezzeti gayet la.tif rakipsiz miileyyin 
miishil ikolatastdir. ocuklar seve seve er. Eczanelerde 8 adedi 20 K. 

Manisa Nafta Miidiirliigiinden: 
1-

2-

3-

4-
5-

60758 lira 98 kuru§ ke# bedelli Manisa IA.dliye binasmm 40 bin 
lirahk birinci kis1m in§aati vahidl fiat esast iizerinden kapah zarf 
usulile eksiltmiye konmu~tur. 
Eksiltme 5/4/939 <;ar~amba giinii saat on alt1da Manisa Naf1a Miidur. 
liigu odasmda yapilacaktir. 
Bu i~e aid evrakt. 
A - Eksiltme §artnamesi 
B- Proje 
C.- Ke~if tafsilati 
D - Ke§if hulasasi cetveli 
E - Fiat silsilesi cetveli 
F - Baymd1rhk i§leri gene! !lartnamesi 
G - Yapt i~leri umumi, fenni: §artnamesi ve §OSe ve kargir in§aata 

aid umumi ~artname 
H - Husus! l;)artname 
i - Mukavele projesinden ibarettir. 
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Manisa Nafta Miidiirliigiinden 
satm almabilir. 
Muvakkat teminat 3000 Iiradrr. 
tsteklilerin 939 mali YJlma aid Ticaret Odast vesikasmt ve ihaleden 

I Askeri fabrikalar satin 
alma komisyonu ilanlar1 
340 ton isve~ ham demiri almacak 
Tahmin edilen bedeli (51.000) lira O· 

hm 340 ton isv~ ham demiri Askeri 
Fabrikalar Umum Miidiirliigii Merkez 
Satmalma Komisyonunca 10/5/1939 ~ar
~amba giinii saat 15 te kapah zarfla iha
le edilecektir. $artname c2,. lira c55,. ku
ru§ mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan (3800) 
liray1 havi teklif mektublanm mezkiir 
giinde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa.ra
h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur giin ve saatte lromisyona 
miiracaatleri. (1920) 

* * * 
418 kalem muhtelif ege vesaire almacak 

Tahmin edilen bedeli (18609) lira olan 
418 kalem ege vesaire Askeri Fabrikalar 
Umum Miidiirliigii Merkez Satmalma 
Komisyonunca 12/5/1939 cuma giinii sa
at 11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
:;;artname paras1z olarak komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat o-
lan (1395) li.?a (68) kuru§U havi teklif 
mektublanm mezkiir giinde saat 10 a ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur giin ve saat
te komisyona miiracaatleri. (1921) 

*** Kmkkalede yaptmlacak in§aat 

6-

en az sekiz gun evvel Viliiyete miiracaatle alacaklan fenni: t>hliyet 
vesikalanm da teklif mektublarmm i~erisine koymalan laztmdir. 
isteklilerin 2490 numarah kanuna gore hazirltyacaklan teklif mek
tublanm 5/4/939 ~ar§amba giinii saat on be§e kad.ar Naf1a Miidiirlii. 
giine makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar g~lecek I 
~ekilde posta ile gondermeleri l~ztmdtr. Postada vaki olacak gecik- Selimiye Askerl Sa1m Alma 
meier kabul ectnmez. < 1859 > Komisyonu ilanlan 

~------------------~ 

Ke§if bedeli (29320) lira olan yukan
da yazth in~aat asker! fabrikalar umum 
miidiirliigii merkez satmalma komisyo· 
nunca 10 nisan 939 pazartesi giinii saat 
11 de kapah zarfla ihale edilecektir. 
$artname (1) lira (47) kuru§ mukabi -
linde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (2199) li.raYJ ha
vi teklif mcktublarm1 mezkiir giinde 
saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numarah kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaik-
le muayyen giin ve saatte komisyona 
miiracaatleri. (1948) 

Dahiliye V ekaleti nden : 
Kuklarelinde a'<dacak artezyen kuyusuna aid eksiltme ilant 

K!rk!c.relinde tahtelzemin su ara~ttrmalan ic;in bir artezyen sondaj 
kuyusu ac;Ilmast i§i 2490 say1h kanun hiikiimleri d.airesinde kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu!ltur. I!~in ke$if bedeli 13186 liradtr. Muvakkat temi
nati 93g bradtr. ihale 6 nisan 1939 tarihine rasltyan per~embe giinii saat on 
birde Kuklareli Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapx
lacakhr. Miinakasaya i~tirak edeceklerin buna muadil sondaj i§i yapttk
lanna dair Nafta Vekaleti vesikasmt teklif zarflarile beraber vermeleri la
zJmdtr. $artnameler bilabedel Ankarada Belediyeler !mar Heyeti Fen $ef
liginden ve: K1rklareli Belediyesinden almabilir. 

Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Beled.i.yeler imar Heyeti 
It Fen SPfligme ve K1rklareli Belediyesine miiracaatleri ve kapah teklif zarf
B ... :;:umm muayyen gi.inde saat ona kadar K1rklareli Belediyesine verilmi~ veya 
· &i3osta ile bu saate kadar giinderilmi§ olmasx laztmdxr. Postada vaki olacak 

etl ecikmeler kabul edilmez. c 887 ~ ,( 1670 ) . 
• 

Selimiye Tiimen ve Karadeniz Boga -
zmdaki birlikler hayvanatmm r;aYJrlan
masl i~in (424) doniim r;aytr otlakiyesi 
19 nisan 939 ~aqamba giinii saat 14 te 
ar;tk eksiltme ile icar edilecektir. <;aYJrt 
olanlardan eksiltmeye i§tirak edecekler 
ihale giiniinden evvel komisyona miira
caatle <rayirlanm giisterecekler. <;aYJr • 
larm1 komisyona gostermiyenler eksilt
meye i§tirak ettirilmiyecektir. !stekli • 
lerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve 
saatte kat'i teminat paralarile birlikte 
Selimiyedeki Tiimen Satmalma loomis -
yonuria gelmeleri • . (2027). · ~ 

Tane Kuru§ 

Sipahi 25 Madeoi kutu 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
~e,it 50 72,5 

Devlet Havayollari Umum Miidiirliigiinden: Daktilo aran1yor 
1 - Id~remiz ir;in ar;1k eksiltme ile 10,000 kilo motor yag1 ile 200 kilo gres Biiyiik bir miiessesede r;ah~ml-

yagi ahnacakhr. mak uzere, eski tiirk.c;eyi de okur 
2 - A~1k eksiltme 4/4/939 sah gii.nii saat 11 de Umum Miidiirliik binasm- yazar iyi dereceli bir daktilo bayan 

da toplanan Komisyonda icra edilecektir. ahnacaktrr. Ecnebi lisam bilenler 
3 - Mu_vak~at teminat ~30 lira olup bu paray1 nakit olarak vermek istiyen- tercih olunur. isteklilerin hal ter-

lerm Z1raat Bankasmdaki 3§67 sayili hesab1 carimize yattrmalarx la. ciimesi ve bir fotograflanm cistan-
ztmdir. 

bul Posta Kutusu 84t adresine ace-
4 - Talibler idari ve fenni "artnamelerle mukavele suretler1"nt· l . ..lAremiz-~ ,_ le gondermeleri. 

r._.;.;.den.;;.;•~~;;.''".;;;;alabi;;~·~. -Z-i ...;.R~'~-A-T-B~(18~;.::N=K==A=s=l ===1 
Kurulu' tarlhl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirk Lira 1 
'ube ve ajans adedi : 262 

Zlrat ve ticari her nevi banka mu melel rl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Zlraat Bankas1nda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesaplar1nda en az 50 liras1 bulunanlara se· 

nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile &f1&91daki plfina gore ikramlye daQ•blac:akt•r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 , 500 , 2,0')0 , 
4 " 250 ,, 1,000 ,, 

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

DtKKA T: He sa blarmdaki par alar bir sene i~;inde 50 lira dan qa.i!J du,mtyenlere ik:ramfye qlktlRJ takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 birincikAnun, 
lerinde ~ekilecektir. 

1 mart ve 1 haziran tarih-



-

. ~/lieden~eri kullanmahta oldujunuz 
tlhaiitlii!Je halt ltazanmtf roduonuzdan 

her Ita/de htkftntz ••• 

Di§ Hekimi 

CEMAL Z1Y A ELITEZ 
Bah~ekap1 Orozdibak kariJ. -

smda Birinci Vaklf Han No. 40. 

Sag dokiilmesi mi? 
Buna kar§I yegane iliig 

GUR SAC 

·dnun-t=cizla yoruldugunu hissediyorr 
'fakat bu eski emektar1 deai$tirme
ge raz•_olam•vorsunuz. 

Tasarru'f 'niyetile yaptlglniZ bu mo~ 
1ahaza, sizi art1k me$gul etmemeli· 
dir, zira beklediginiz t=1rsat bu de'fa 
zuhur etmi$tir. 

Eski radyonuzu sizin ic;in c;ok mu· 
·sait olan $erait alt•nda tame~.m i le 
yeni ve muceddet bir radyo ile de .. 
gi$tirmegi teklif ediyoruz. 

Esl<i ra-dyonuz uzerinde 'fazla isras 
etmeden. bundan kurtulup, .vuvani· 
za:veni bir $enlik getirecek modern 
ve .haktki bir radyoya sahip 

L~~~~ksiniz. 
. . ,. 

Radyofar·amaza .g6rme~e geliniz v 
.hic;bir taahhude girmeden $era'iti-

't • . 
.miZI.i!iPr_~r:'IUZ! 

aunaan bir!$ey""'kaybetmezsini;r 
!c:at f:1er,~;h_~lde~itsazan.•rs•n•z., 

izmir EmraZI Sariye hastanesi Ba,hekimliginden: 
Hastaneye 1523 lira 65 kuru~ tahmini fiatla 25 kalem eczayi tibbiye 

ac;tk eksiltme ile almacakbr. istek1iler §artname ve listeyi istanbulda Sag
hk Direktorltigilndc ve izmirde hastane Ba~hekimliginde giirebilirler. Ek
siltme 5 nisan 1939 «;ar~amba glinli saat 11 de Tepecikte Emraz1 Sariye 
hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yap1lacakbr. Ktymeti muham
menin % 7,5 u nispetindeki muvakkat teminata mukabil para veya kly
rnetli evrak komisyonca almamtyacagmdan isteklilerin ihale giiniinden ev
vel teminatlanm izmir veya istanbul Malsand1klanna yabrmalan Hiz•m
dtr. (1833J 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, iSTiHA SURUBU 

'- ' 
Umum doktorlarm milttefikan takdir ve milyon

larca vatanda§a itimadla tavsiye ettikleri en mii. 
kemmel bir kuvvet ljUrubudur. Daima kam taze
leyip ~ogalhr. Tath bir i~tiha temin eder. Her 
zaman genclik, cl.inclik verir, zeka ve hahza kud
retini yilkseltir. Sinirleri, adalaleri kuvvetlendire
rek, uykusuzluk, halsizlik. fena dii~ilnceleri giderir, 
viicud makinesine laZim olan blitlin enerji ve 
kabiliyeti vererek daima azim, irade, ne!?'e sahib' 
eder. Mide, Barsak tembelliginden ileri gelen 
muannit inktbazlarda, bel gev~ekligi ve ademi 
iktidarda §ayani hayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u; Diger biitiin 

Kuvvet · ilaclarJndan ay1ran 
ba,bca hassa 

Devamh bir surette kan, kuvvet, i~tiha yaratmas1 ve ilk kullanan
tesirini derhal giistermektedir. Tifo, Grip, 

Zaturrie, Sttma ve um~m kansrzhkla 
neticelenen tehlikeli hastahklarm ne
kahat devrelerinde en miikemmel bir 
derman §Urubud.ur. Sthhat Veka.letinin 
resmi miisaadesini haizdir. 

Her eczanede bulunur 

istanb1.1l Asliye Birinci Ticaret Mah
kemesinden: 

Trabzonda tiiccardan Mustafa Peker 
, tarafmdan ,tediye edilen 230 liray1 muh
tevi Zir.aat Bankas1 Trabzon §ubcsin'n 
2/8/1938 tarih ve 176/194964 N o.h hamili 
bulundugu ~ek zayi oldugundan iptali
ne karar verilmcsi istanbulda Bahkpa
zarmda Osman Ef. Han 2 No. da Etem 
Dervi§oglu tanifmdan baarzuhal taleb 
edilmi~ olmakla Ticaret kanununun 637 
nc maddesi mucibince zrya1 iddia olu
nan i§bU ~ekin bulan tarafmdan 45 glin 
i~inde mahkemeye ibraz edilmesi ve ib
raz edilmedigi taJ,;dirde bu miiddetin hi
tammda iptalme karar evrilecegi ilan o
lun11r (1!"~91) 

AS1PIN 

S1hhatinizi soguktan ve 
biitiin agr1lardan korur. 

Sahtb ve BCl§muharrtrl: Yunua Nadi 
Umumf ne~nvah !dare eden Yazl lflert 

Mildilril: Hikmet Miinil Ulgen 

M 
u 
H 
• 
I 

M 
bir nokt 

Yemekleri miiteakrb her gece yatar
ken tcmizlenmiyen di~ler mikroblara 
ve onlar derecesinde muzu olan ye
mek ktrmhlanmp mu~xr tesirlerine 
maruz buakdmJ~, demektir. Geceleri 
ag1z dahilinde 35 dereceye varan ha-

Biitiin hayat 5mtidadrnca 
di§lerin giizelligini ve saglam. 
hgmx temin eder, 

ANCAK : Bu garantiyi elde 
edebilmek i~in di~leri 

cRADYOLiN» 

ile Sabah. Ogle ve Ak§am her 
yemekten sonra muntazaman 

fm;alamak laznndu. 

ra~etle bu mikroblar v~ salya ifrazah 
biiyiik tahribat yaparlar. Geceleyin 
fm;alanmasx ihmal edilen diljleri sa
bahleyin temizlemege kallu~mak, la
rdan bir vazoyu cilalamaga u~a§• 
m.aktan farksxzdu. 

Bunun i~in: 

Sabah. ogle ve aksam her vemekten sonra nunde 3 defa 

Birecik Belediyesinden : 
1 - Kasabaya yaptlacak elektrik ve su tesisatl projeleri 10/3/939 ta. 

rihin:l.Pn itibaren bir ay mliddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme ll /4/939 tarihine musadif sah glinli saat c 14, te Kay

rr akam ve Belediye Dairesi odasmda yapJlacaktir. 
3 - Muvakkat teminat c 150 » liracl.l.r. 
~ - Mufassal malumat a ~ iimeR: fshyen er BireciR Be e tyes n e 

bu i!?e aid ~rtnameyil giirebilirler. Veyahud bil bedel aldxrabilirler. ( 1693) 

Gripi ve nezleyi, ba,, dhr ve romatizma 
agrtlarana derhal ge~iren en iyi ila~tar. 

1 ka~e 6, albhk kutu 30 kuru~tur. 

Karacabey Merinos Y eti,tirme 
~iftligi Miidiirliigiinden : 

Muessese hayvanati ia~eleri i~in kapah zarf usulile 300,000 kilo yulaf 
eksiltmiye konulmu~tur. Yulafm kilosuna be§ kuru!i 95 santim muhammen 
krymet takdir edilmi~tir. 

ihale 5 nisan 939 tarihine musadif ~ar~amba giinii saat on be§te <;iftlik 
MerkezindP Mildiriyet binasmda yap1lacaktrr. 

Muvakkat teminat miktan ( 1338) lira ( 75) kuru§tur. 
~artnamesini gormek istiyenler tatil giinlerinden maada hergiln <;iftlik 

Muhasebesind.e ve Bursa Merinos Milfetti§liginde giirebilir. 
!steklilerin 2490 sayth kanun hlikilmleri dahilinde mezkur giinde saat 

on dorde kadar teklif mektublanm <;iftlik Mubayaa Komisyonuna tevdi 
etmeleri. ( 1827 ) 

GRiP -- NEZLE .. BA$ 
Di$. ROMATiZMA 

ve biitun agnlan derha1 ge~irir. 

Actk eksiltme ilan1 
Osmaneli Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye · konulan i§: Osmaneli kazasx su tesisatma aid malzeme· 
nin mlibayaasr i§i olup, ke§if bedeli (7025) lira 20 kuru§tur. 

2 - Bu i§e aid evrak §unlardrr: 
A - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni ve hususi §artname, 
D - Ke§iif cetveli. 
!stiyenler bu evrakl Osmaneli Belediye oairesinde gorebilirler. 

3 - 5/4/939 ~ar§iamba giinli saat (15) te Osmaneli Belediye dairesinde 
kurulu eksiltme komisyonunca yaptlacaktll'. 

4 - Eksiltme a~Ik eksiltme usulile yaptlacaktlr. <.~at 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 527 lira muvakkat temil ver
I"'' Osmaneli Belediye veznesine bu i~ i~in yatmlmasr ve bundan b~ 

~l9~Q l:i~it,et ~~ :E:s~~ h~ ol,masl l~du!. ._v ~ .(l£fl62) 


