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Bugiin Tiirkiyenin en miikemmel ve en ~ok 
oku.nan mecmuas1 (Yedigiin) de bu emsalsiz 

II I II 

arsova a mu 1m muza ere er 
Pot~mkin, Rumen Haricige 
Nazzrile gOrii.§fii.kten sonra 
gece Var .jovaga hare kef etti 
r Sovyetler, Romanyaya garanti vermege haz1r l 
~ . ~ 

Olabilir mi? 
te::! on giinlerde baz1 Tiirk gazete
i;;;;}J leri, ilk bakl§ta insam §a§Jrtabi· 

lecek bir tak1m yaz1lara ijporta· 
l1k ettiler: 

Rusya ile Almanya arasmda gizli bir 
anla§ma yap1lm1§ olmasJ ihtimali varm:j. 
Ciiniin birinde Almanya harbe girmege 
mecbur kalma Rusya bitarafhg! muha
faza edecegine dair siiz vermi1 imi§. Mos
kova hiikumetinin, demokrasiler tarafm
dan ileri siiriilen te§fbbiislere bir tiirlii 
muvafakat etmemesi, her te§ebbiise kar11 
mukabil bir te§fbbiis yaparak i1i uzatma· 
Sl da belki bu sebebden ileri geliyormuj. 
Ve herkesin 1imdiye kadar birbirine dii~
man sand1g1 iki millet arasmdaki anla§ma 
§ayed hakikat ise: 

- Vay haline demokrasilerin! 

Demekten ha§ka yapacak ~ey yokmu§. 
Bu garib iddia, hafiffiM'§reh kalemler 

Taymis'in bir makalesi 

«A vrupa, Balkan pakt1na 
minnettard1r » 

Papa, 

bir 
halletmek 

teklif 

Danzig ihtilafm1 

be~ler konferans1 akdini 
iizere 

etti 

tarafmdan ileri siiriilmii1 olsayd1 <qaka 
ediyorlar» der ve otesine kan,mazdtm. 
Fa kat ne yaz1k ki okudugum yaz1lar hiir
met ettigim, hatta iistadtm bildigim §ah· 
siyetlerin imzasm1 tattdtgt i~in mesele ii
zerinde, hir giin p)sun, durmadan t!~•· 
miyecegim. Lomlra 9 (Hususi) - Sovyet Hari- detmi1tir. Sovyet Hariciye Komiser mua· 

Rusya ile Almanya arasinda gizli bir ciye Komiser muavini Potemkin diin ak- vm1, Moskova hiikillnetinin bilumum 
§am Romanya Hariciye N amile iki saat garb kom1ularma lngiltere ile Fran sa taanla§ma yaptlmtj oldugu iddias1 yeni bir-

§ey degildir. Sag cepheye men sub Fran- siiren uzun bir miilakatta bulunduktan rafmdan Romanya ve Yunanistana veri· 
S!z gazeteleri bunu senelerdenberi yazlp sonra Var§ovaya hareket etmi§tir. len garantiye mii§abih garanti vermege 
duruyorlar. Diyorlar ki: M. Potemkin Romanyaya garanti va- [Arkas. Sa. g siltun 5 tel 

Biz Rusya ile ittifak ediyoruz ama 
aldamyoruz. (:iinki Ruslarm gayesi ka· 
pitalizmi ezmek, kapitalizmin ya~adtgl 
memleketleri ortadan kaldumakllr. Bu· 
nun i~in hi<;bir ciir' etten ~ekinmiyecekl~ri
ne inanahiliriz. Nitekim Moskova hiiku· 
rneti Berlinle bir muahede imzalamt§ bu
lunuyor. 0 Moskova hiikumeti ki, biz 
kendisile, mujlerek dii§mammJZ bildigi· 
miz Almanyaya kar§J mii§terek bir cephe 
kurabilecegimizi dii§iiniiyoruz. 

0~ diirt giin evvel okudugum Action 
Fran~aise gazetesinde Leon Daudet'nin 
Rus • Alman gizli anla§masma dair yeni 
bir makale vard1: Almanlar, Rusya ile 
Yapttklan ilk muahedeyi 1926 da imza
IamJ§lar. Bu muahede mucihince Ruslar 
Almanlann demokrasilere kar11 girijecegi 
miicadelede bitaraf kalmay1 taahhiid edi
Yorlarmt§. (:iinki gayeleri iki cepheyi 
birbirile harbe tutu§turmak, harbden son· 
ra da -ne de olsa zay1f dii1ecek olan- gali
be salduarak diinya hegemoniasuu kendi 
lehlerine tesis etmek imi§. 

Agm sag cepheye men sub F ransiz ga
Zetelerinin ne§riyatmdaki hedef meydan
cladtr: Her ne pahasma olursa olsun 
F ranSIZ • Rus anla§masma mani olmak, 
bu suretle Rusyayt yalmz buakmak. Va
kta, Rusya ile Almanya arasmda 1926 
da imzalanmt§ bir muahede oldugunu bi
liyoruz. Fa kat bu muahede gizli degildir 
\'e mevzuu da iki memleket arasmda bir 
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Alman - italyan ittifak1na 
• 
lspanya da girecek mi? 
Mare~al Goring Madride hareket etti, bu seyahat 
hakkmda biiyiik bir ketumiyet muhafaza ediliyor 

Mare$al Giiring'in birkac gi.in evvel italyaya yaphj(t seyahatte almmu~ 
resmi : Marc~al ve refikas1 Roma istasyonunda Mussolini 

ve Kont Ciano tarafmdan kar$damyor 

kom~uluk ve ademi tecaviiz politikast ih- Berlin 9 (a.a.) - Von Ribbentrop de Hitler tarafmdan kabul edilerek Kont 
das etmekten ibarettir. 0 zamanlar, AI- ogleiizeri Miinih'e gelmi~tir. Mumaileyh, Ciano ile yapt1g1 miilakatm neticesini bil-
lllanyanm ha§mda bulunan sosyal demok- bugiin ya Miinih 'te veya Berchtesgaden· direcektir. (Arkas• sa. 9 siltun 3 de) 
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yaz1 aerisini ta'kib etm.ege b~layLnlz. 

Bamidiyeye giden gene denizcilerin yuvada kalan arkada$larma seliilm ... 

Diin Deniz Lisesini bitiren 
talebelere diploma vetildi 

Hamidiye gemisi bugun Golcuge gidiyor 
·················I·········································· Deniz lisesini bitiren · talebelerin diplo-

Rumen 

Nazirinin 

Ha • • rna alma ve me<; talomalan miinasebetile 
.. riCJye diin Heybeliadadaki Deniz Harb oku • 

Merasime Milli Mi.idafaa Hava mi.i· 
§aviri kurmay albay Sefik, Asker! liseler 
Miifetti1i Adil Tiirer, Harb Akademisi 
Yiiksek Kumanda kursundan albay Bi· lunda ~ok parlak bir merasim yapllmi~-

Seyahati !Jr. 
............................................................................. II .......................................... . 

[Arkasl Sa. 9 sutun 1 de) 

Gafenko, Anlkaradan 
sonra Atina ve Sofya· 

ya da gid.ecek 
Biikre§ 9 (a.a.) - R~or Ajans1 bil· 

diriyor: Turk hiikumetile mutabakat ba· 
Iinde, Cafenko'nun Ankmra seyahatinin 
haziran aymm son on be§ giinii zarfmda 
yaptlmasJ kararla§tmlmJ§!Jr. 

Galenko, Atina ve Solyaya da 
gidecek ' 

italya · Yugosla vya miinasebab 

Prens Pol diin Belgrattan 
Romaya hareket etti 

Zagrebde toplanan mill! 

S1rb- H1rvat ihtilaflmn 
Londra 9 (Hususi) - Salahiyettar 

mehafilden bildirildigine gore M. Ga - .
fenko Ankara ziyaretinden sonra Atin~ 

• vas1 salahiyet 

Hu.Yat miimessilleri, 
halli i~in Ma~ek' e 

verdiler 

ve Sofyaya da ugtrayacakhr. M. Cafen
ko'nun Bulgaristam ziyaretine hususi hir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu ziyaret 
emasmda bilhassa Dobruca meselesinin 
gorii§iilecegi haber verilmektedir. 

/ngiliz.. Rumen iktutadi miinasebah 

Biikre~ 9 (a.a.) - ingiliz - Rumen 
ticaret miizakereleri devam etmektedir. 
Bu miizakerelerin pek yakmda miispet 
bir surette oeticelenecegine muhakkak ua
zarile bakthyor. Mukavelenin ~saslarmda 
tam bir anla~ma has1l olmujtur. 

lngiliz heyeti reisi hir iki giine kadar 
Atinaya hareket edecek ve miitehasSISlar 
Londra ve Biikre§te bu esaslar dahilinde 
mukaveleyi hamhyacaklardJr. Daha ~im
diden Romanyada bir taktm tejebbiislere 
ingilterenin para vermesi takarriir etmi1 • 
tir. 

Bir Rumen heyeti Londraya gidiyor 

Biikre~ 9 (Hususi) - Bir Rumen 
heyeti pazartesi giinii Londraya hareket 
edecektir. Heyet, lngiliz - Rumen ticaret 
anla§masmm tatbikatma aid teferruahn 
tespiti i~in lngiliz makamatile temaslarda 
bulunacakhr. 
............................................... 1101101111111 

Tarih kongresi 
Ankara 9 (Telefonla) - Beynelmilel 

tarih kongresi, ey!Ul ay:t i~inde !stan -
bulda . Dolmabah~ede toplanacakhr. 
Kongre etrafmda hazirhklar ilerilemi~· 
tir. Bir~ok ecnebi tarih~iler de kongre
ye murahhas olarak i§tirak edeceklerini 
§imdiden bildirmi§lerdir. 

Yugoslav Ba~vekili Zvetkovic, Zai(rebde Macek'le konusuyor 

Belgrad 9 (a.a.) - Naib Prens Romaya hareket etmi§lerdir. Hariciye 
Paul ve Prenses Olga, ltalya Kral ve Nazm Markovi~ Naibe refakat etmek • 
Krali<;esini resmen ziyaret etmek iizere teclir. (Arkas• sa. 9 sutun 3 de) 
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KO N SERVATUAR i~i N ••• 

Belediye, 1579000 liraiik 
. in~aat miisaadesi ald1 

Diikkan tabelalarmm sokaklara amud olarak 
asdmamas1 haklondaki teklif, 

miinaka~alara sebeb oldu 
uzun 

anla§ma imzalamakta hi~bir zarar giirme
llli§lerdi. Sosyal demokratlann 1326 da 
i~nzaladtklan bu anla§ma o kadar masum 
id; ki 1933 te Almanyanm ba§ma ge<;en 
Hitler ayni anla,mayt temdid etmekten 
~ekinmemi§ti. ~imdi Leon Daudet, kendi 
Ill · 1·•adma hizmet etsin diye buna tama· 
Inile hayali bir mahiyet vermege ve dog· 
t~dan dogruya Fransa ile ingiltere, yani 
de~nokrasi cephesi aleyhine bir hareketmi§ 

mek kabil degildir. Diinya gorii§ii bakt· 
mmdan diyecegim (~iinkii ben anla§ma
lann, bozu~malarm, harblerin, diinya go· 
rii§ii yiiziinden degil ancak milli menfaat 
aynhklanndan ~1kabilecegine inamyo
rum; nitekim Marxisma'y1 Almanya icad 
etmij, sonra kendisi de begenmiyerek bu
na kar§thk antimarxisma'yt yaratmJ§I:lr) 
faka t bu memleketlerin diinya iizerinde
ki yerle§i§leri baktmmdan boyle bir§eye 
ihtimal verilemez. Almanya geni§lemck 
istiyor. N ereye dogru geni§liyebilir? Car
ba gidemez; orast <;ok kalabaltk ve kuv· 
vetli. Deniz a§ltl miistemlekelere uzan
mak 1imdilik miimkiin degil, 0 halde 

1arktan ve cenub 1arkmdan ba1ka neresi 

kahyor? Her iki ihtimal de Rusyanm I======== ======= 
candamarma basmak say1lmaz m1? 

sijsiinii kondurmaya c;ah~tyor. 

*** 
Muvakkat bir zaman i~in de olsa, Rus· 

Ya ile Almanyanm demokrasilere kar~1 
•nla!abileceklerini samimi olax~k dii§i.in· 

Boyle bir te§ebbiise diinkii Rusya biitiin 
tarih boyunca kar11 durdu. Bugiinkii ve 
yannki Ruslarm da ayni 1ekilde hareket 
edeceklerine hi~ §iiphemiz olmamahdu. 
<;:iinki, milletler arasmdaki miinasebetle· 
ri fikir menfaatleri degil, yalmz ve her 
zaman maddi menfaatler temin eder. 

Mesele ekmek meselesinden ibaret ka· 
ltnca Rusya ile Almanyanm bugiinkii 
§artlar altmda anla~abilmeleri ihtimali 
bir fanteziden ba§ka ne olabilir? 

NADIR NADI 

istanbulun Sulart 

Doktor Nihad Resad 
' 

anlabyor 

Yazan: SAL.i.HADDIN GVNGiJR 

( 5 ) inci sahifel!e 

J)iikkanlarm kaldmlacak olan caddelm:e amud Ievhalart 
(Ya:r.IBI 7 nci sahilemizde) 



CUMHURlYET 10 Mayts 1939 

iRl:JZ c 3ehir ve Memleket Haberleri ) . ~ 

Siyasi icmal: 
istikraz mukavelesi Pazarbk uymaytnca Armatorler ni~in 

~ikayet ediyorlar? 
Alman. italyan ittifakt 

Tarihi roman: I~ Y azan: Kadircan Kafh ve imar plan1 
•• • • Benim beyaz 

Niceleri 
guverctnim, ned en 

olmak 
korkuyonun? 

Vali, bu hafta sonunda 
Ankaraya gidiyor 

• serun 
abyorlar; 

gibi 
fakat 

• • 
l(..tn 
~ 

olam•yorlar 
can 

Vali ve Belediye Reisi Liitfi Kudar, 
bu hafta sonunda Vilayet ve Belediye 
biit~esile Belediyeler Bankasmdan alma· 
cak be~ milyon lirahk istikraz mukavele
sini ve bu para ile yaptlacak imar planmt 
Dahiliye Vekaletine tasdik ettirmek iize· 
re Ankaraya gotiirecektir. 

Gene ktzt aoiine oturttu; hoi bol sa
bunladt, hoi bol su doktii, tekrar sabun
ladt; tekrar }'lkadJ. Ayaga kaldudt ve 
evire ~evire, ba~mdan ve omuzlartndan 
ajagt belki be~ yiiz ta~ su b~alttt. 

Mahfiruz bir arahk ansiZtn dondii: 
- Oooh ... Bunaldtm l 
Dedi ve ba!IDI silkeledi. 
Birdenbire gozleri a~tk kaldt. T uhaf 

~y. karjtki duvarda el ayast kadar bir 
delik, minimini bir pencere gormii1tii; 
orada parlak iki giiz vardt. Aklartmn or· 
last iki iri firuze halinde parhyordu. Fa· 
kat birdenhire ne o gozler, ne de o delik 
kalmt!tl. Her taraf bembeyazdt. 

Gozlerini ovaladt; gene bakh; klrptj· 
hrd1. F akat beyazhktan batka birtey g<;
remedi. Y olcsa bu bir riiya m1ydt? Eger 
oradan birisi bak1yor idiyse?.. 

B u tiiphe onun i~ini iirpertiyor, yiizii
nii k1zarhyor, viicudiinii sararttyordu. 

- Haydi benim beyaz giivercinirn, 
seni giydireyim I 

Mahfiruz dalgindi. 
Dilkiita Kadm bunun farkma vardt: 

Ne var~ Ne oldu? 
- Hi<; ... 
- Dogru siiylel Birjey rni aklma 

geldi? Fen a birieY diijiinrniil gibisin l 
- Haytr, fakat orada bir delik var· 

mtj da, birisi baktyorrnuj gibi geldi ba· 
na ... Sonra birdenbire orasJ kapamverdi. 

Dilkii1a Kadm belli belirsiz ktzardJ: 
- ~urada mt? Ben birjey giiremi

yorum. Aldanm1~ olacaksm, yavrum! 
- Uykuda olayd1m, riiya derdirn. 
- A. .. 1nsan uyamkken de riiya gibi 

¥'Yier goriir. 
- Bu hi<; de oyle degil... Orada bir 

delik vard1l 
- Oii§i.indtigiin ~eye bak... 
- N astl diijiinmem! Y a bir adam· 

sa ... Acaba bu duvarm ote tarali sokak 
mtdtr? 

- Haytr. 0 tarafta Zibende Kadm 
efendimizin yatak odalart vardJT. 

- Dogru siiyle !.. 
- Hie; yalan sayler miyim? 
Oilkiisa Kadm onu en yumu~ak okja· 

y1J 1rla, .en lath siizlerle avutuyordu. En 
sonra: 

- Hi~ iiziilme, 1ekerim l Zibende 
K 1dmm yatak odasma kendisinden ve 
Haznedar Kalfadan ba1ka !cirnse gire· 
mez; hele bir erkek, ne girmi§tir, ne de 
girebilir! 

Havlulara biiriindiiler, sedef kakmah 
abanoz nahnlan takndatarak kaptdan ~tk· 
ttlar. Soguklukta iki halaytk Mahfiruzu 
kuruladtlar, ku1tiiyii sedire yatudtlar; 
giimii1 bir zarf i~inde billiir bardak do
lusu kokulu bir ic;ki getirdiler: Bu knml· 
ztmhrak su, zencefil, havlican ve karan· 
fil kokuyordu. 

Mahfiruz onu yudurn yudurn i~iyor; 
ba§ dondiiriicii dii,iinceler arasmda dal· 
gm dalgtn, kubbedeki renkli camlardan 
Stzan J§tklara baktyordu. 

•** -10-
Valde sultan ••• 

Ertesi sabah siyah renkte her taraft 
kapah bir saray arabast kapmtn oniinde 
durdu. Zibende Kadm pembe feracesi
ne biiriindii; dort halaytk ve sekiz cari" 
yenin oniinde arabaya girdi; halaytklar
dan ikisini karjtsma aldt; Mahfiruzu ya· 
mna oturttu. Mavi 1alvarh, kttmtzt ~ep· 
kenli ve san kiilahh arabact kubacmt 1ak· 
lattt. Araba bir defa sarSildt ve yola dii
ziildii. 

Mahfiruz heyecandan ktzarmtjh; san 
sac;akh beyaz perdelerin arasmdan dtjan· 
ya kac;ak bakt,Iar attyordu. 

Kethiida kadm bugi.in onu, daha se· 
vimli olmaya, daha steak goriinmeye 
~ah,an gozlerle siiziiyordu. Kar§JSmda, 
elleri gogiislerinde oldugu hal de hirer hey· 
kel gibi bagdaj oturmu1 olan halay1klara 
hi,. bakmtyordu. 

Sagdan soldan tek tiik ge<;snler olu
yordu. Mahfiruz yalntz renkli hirer jal
var, kaftan, kavuk, ciibbe goriiyordu. A
rama evlerin kafesleri ardmda ktptrda
malar oluyor: 

- Huuu!.. Saray arabast ge<;iyor I 
c;ahuk gel! 

o: .. ,,ek daha i~erilere seslenenleri du
yuyo ·:lu. 

G·lip ge~enler gitgide C<Ogalmaya ba1· 
hyordu. 

Mahfiruzun yiiregindeki iirkek hisler 
de arttyordu. 

Kethiida kadm bunu sezmekte gecik
medi; gene ktztn elini tuttu; avuclarmm 
ic;ine aldt; sonra bir eli, dirsek, omuz ve 
beline dogru kayarak onu sardt; kendine 
dogru ~ekti: 

- Benim beyaz giivercinim. neden 
korkuyorsun? Niceleri senin gibi olrnak 

t<;m can attyorlar; fa kat olamtyorlar! 
Gittigin yerde pml pml elbiseler, miicev
herler, odalar, sofalar, diinyamn en gii· 
zel yiyecek ve ic;ecekleri var. Onlardan 
bol bol faydalanacaksm I Seni buraya ka" 
dar getiren talih bundan sonra daha ci:i
merd ve iyi olabilir. Y eter ki saray adet
lerine aykm i,ler yapmtyasm; dik kafah 
olm1yasm; benim her dedigimi yapasm! 

Arabanm tekerlek giiriiltiisii eskisi ka
dar kulak ttrmalamtyordu. Ciinkii cad
deye ~Jkmt§lardt; iki tarafh diikkanlarda 
ve onlann onlerinde ah,veri, yapan, ya
hud gelip ge<;en renk renk insan kalaba· 
hgnm ugultusu daha dolgundu. Gene kt· 
zm kalbi o bajtbo~ ugultu arasmda Sigm
mak lhtiyacmJ biiyiik bir kuvvetle hisse
diyor; kethiida kadmm, fntma ic;indeki 
melodiyi andtran ihtirash sesini, daha 
dikkatle dinliyordu. Ayni Sesler onun ce
kingenligini bashnyor; kendisini saran el
m ash, alttnh yumu1ak kola teslim ettiri· 
yordu. 

Bu hal kethiida kadmm hojuna gitmij 

Belediye, bei milyon lirahk istikrazt, 
ancak ~ehir biit~esinin tasdik ve muad
del istimlak kanununun Biiyiik Millet 
Meclisinden ~tkmasmt miiteaktb sarfa 
ba1hyacagt cihetle parayt bankadan he· 
men ~ekmek niyetinde degildir. 

Vilayet ve Belediye biit~esile bu sene 
1ehir ve vilayet hududlart dahilinde yir· 
mi milyona yakm meblag sarfmt istil
zam eden bir ~ faaliyetine girilmijtir. 
Filhakika Belediyenin umumi biit~esi on 
iki milyondur. Y edi milyon lirahk da 
fevkalade tahsisat ahomtil!r. Be~ milyan 
lirahk istikraz da buoa ila.ve edilir.e har· 
cedilecek paramn heyeti umumiyesi, yir· 
mt milyonu tecaviiz edecektir. 

ADLIYEDE 
olmah ki sesini daha tatltlajtmyor; a§J· Bir hap is kararl 
lamaya c;altjhgl iimidleri daha ~ok bii-

Ye§ildirekte terzi Saidin diikka.nma 
yiitiiyor, pariahyordu: pan talon tamir ettirmege giderek, bir 

- Ben de vaktile sen in gibiydim: arallk bir altm sa at gallp kagl!/!t ve bu
Sultan Muradm koynuna verdikleri za· nu Beyoglunda Hayika satmak istedigi 
man, bakttm ki Safiye Sultan dii~man iddia olunan bir gene, Sultanahmed ii· 
olacak, hastalanm§ gibi yapt1m. Bazt· giincii sulh eeza mahkemesinde diin mu· 
!art gibi hiinkar yatagma girdim diye gu· hakeme edilrni§tir. Akif ismindeki bu 
rur duymamah. Valide Sultan beni da- gene, iig ay hapse mahkiirn olmu§, hak· 
ha 0 zaman sevdi; korudu... ;lehzade kmda derhal tevkif miizekkeresi kesil • 
Muradm daire.inde iic; ytl kaldtm; fakat mi§tir. 
ona degil Valide Sultana hizmet ettim. Ortakoy cinayeti 
Sen de oyle yapmahsm. Buna giivendi- Ortakoyde §Of6T Erkek ismaili oldiir· 
girn i<;in saraya gi:itiiriiyorum. mekten su~lu Sadtkla lzakm muhake -

Kethiida kadm §imdi sesine tehdid a· meleri, istanbul Ag~rceza mahkemesin • 
hengi vererek devam ediyordu: de uzun zamandanberi devam ediyor. 

- Hiirrem Sultan Kanuni Siileyma· Dun bu muhakemenin tahkikat safhast 
nm koynuna girdigi zaman bir cariye idi. bitmi§ gibiydi. Lakin, izak, yeni bir §a· 
lkinci Selimin birinci hasekisi N urbanu hid gosterdi. Mebmed isimli bu §ahi 
Sultan da ondan farkstzmtj! Belki de \•&k'ayt gordligii iddiasmda idi. tki suglu, 
~ehzadenin sarayma giderken joyle bir iitedenberi su~u birbirlerine yiikletiyor-

lar. Sadtk, izakm gosterdigi bu §ahidin, 
arabaya binmek kJSmet olmadt. Safiye bir miiddet once Tevkifanede yathgtm, 
Sultam korsanlar getirdiler. On be! ya- izakm ona paraca yardrm ettigini, §im-
§tnda bir ktzdt ama ~ok kibardt; babaSJ dl de lehine ~ahid gostererek boreunu 
Venedik Cumhuriyetinin Korfu Valisi odetmek istedigini soyledi. Mahkeme, 
bulunuyordu. Bunlara aldanmamah! Mehmedin bir lira masraft yatmldtgl 
Hiirremden §imdiye kadar, seksen ytlda, takdirde miidafaa §ahidi olarak gagml
yeni saraya en az on bin ktz girrni§tir; masm1 kararla§hrdt. Muhakemeye 6 
hepsi de, onlar gibi olmak iimidini bes- haziran sah giinii saat 14 te devam olu
lediler. Fa kat ancak ii~ ki1i hayallerine nacakhr. 
kavu,tular. Sarayda, mes'ud, zengin ve Gece eve taarruz eden adam 
kuvvetli olmak i~in herhalde Valide Sul
tan veya haseki olmak laztm gelmez. 
Benden ibret almahsm. Her§ey Valide 
Sultanm ve benirn arzuma gore yapthr! 
Sen aktlh bir ktzsm; soylediklerimi hi~ 
unutma ve on a gore da vran! .. 

Mahfiruz bunlan dii1iinecek halde de· 
gildi. Dii§iinse bile saray i~inde donen 
entrikalar ve sinsi ihtiraslar hakkmda en 
kii~iik bir bilgisi yoktu ki onu bayalinde 
biiyiiterek birjeyler yaratabilsin l 

0, kendisini bir gizli kuvvetin eline 
btrakmt§, kopii\lii bir akmtmm siiriikledi
gi ince ve taze bir dal gibi siiriikleoip gi· 
diyordu. 

Arastra nallari §akmLyan athlartn ge<;· 
tikleri duyuluyordu. 

Bazan da kalabahgm arasmdan sert 
konujmalar, kiifiirler bitibirine kanjJyor· 
du; o zaman araba biraz yava§hyor; ara
bactmn giir sesi hepsinin iist:<nde yiikse· 
liyordu: 

- Destuuur !.. 
Kethiida kadm Mahfiruzu 1imdi iki 

kolile sarmt§, gogsiine c;ekmi§ti. Onun 
kumral sa~lanm okjuyor; ~aktr gozlerinin 
i,inde birka~ saniye durarak adeta yiire· 
gindekileri okumak istiyordu: 

- Dediklerimi unutmtyacaksm, de· 
gil mi? 

- Evet, efendicigim l 
- 0 zaman, sana taktlan ismi ya· 

Janet ~tkarmaml§ olutsun! 
Gene kiZln strhm hafif hafif ok1adt 

ve serbest btraktt. 
Mahfiruz perdeler arasmdan gorunen 

renk renk kalabahgt; geni§ sac;akh, cum· 
bah ve katlan -.ogaldtk~a. sokak iistiine 
dogru birka~ kanj daha geni§liyen evleri; 
baSJk, kemerli, demir kapakh diikkan· 
Ian; keskin ~izgili, beyaz camileri; irili 
ufaklt tiirbeleri; goklere dogru yiikselen 
yusyuvarlak ta§tan siitunlan; hirer dag 
gibi duran kur§un kubbeleri hayran hay· 

Koeamustafapa~ada oturan Polonya 
muhacirlerinden Siileymanla klzt Zey • 
nebin evine geceyartsl zorla girmege te· 
§ebbiis etmekten maznun Siileymanm 
muhakemesi, istanbul as!iye dordiincii 
eeza mahkemesinde diin goriilrnii§, hi· 
tirilmi§tir. Davaetlar leh<;eden ba§ka li
san bilmediklerinden kendilerine leh<;e 
bilen biri terciimanhk etmi~tir. Sarha§· 
lukla ve bir kopek meselesini bahane e
derek, geceyar1s1 tekme ile kap1 klrdtgl, 
mesken masuniyetini ihlal ettigi, evde
kilerin rahahm bozdugu sabit goriilerek 
maznun, alb ay hapis kararile tev'kif e
dilmi§tir. 

DENIZ ISLER! 

V ekalet emrine ahnan §ef 
Denizbank personel §efi Kemal, Ve

kalet emrine ahnml§hr. Bu vazifeye 
~imdilik muavini Celal vekalet edecek· 
tir. 

Karaya oturan vapurun 
kurtar1lmast i§i 

Ge<;enlerde ~arkoyde karaya oturan 
Alman bandtrah gaz gemisini kurtar • 
mak iizere Alemdar tahlisiyesi kaza 
mevkiine gitmi§tir. Geminin i<;indeki 
gaz, buradan gidecek olan ba~ka bir ge
miye bo§altJldtktan sonra tahlisiye a • 
meliyesine giri§ilecektir. 

«Marakaz» havuzdan ~tkll 
Bir miiddettenberi lstinye havuzla • 

nnda tamir edilmekte olan Denizbank 
idaresinin Marakaz vapuru havuzdan 
<;Jkml§tlr. Yakmda seferlere ba§hya • 
eakhr. 

ltalyan vapuru hacizli! 
Evvelki giin Eregliden <;amhya git • 

mckte olan istikbal vapuru bir italyan 
gemisile garpl§arak yaralanml§tl. !stik· 
hal vapuru sahibleri bu hadiseden dola
Yl !talyan gemi acentasm1 protesto ey • 
ledikleri gibi ihtiyat! haeiz karan da al
ffit§lardtr. Tahkikat sonuna kadar gemi 
limanda haciz altmda bulundurulacak-ran seyrediyordu. 

Letonya sergisi 
Hafif bir yoku1 indikten sonra diizlii· hr. 

ge varmt§lardt. Sagda geni! bir duvar 
halindeki alaca kalabahgm arasmda ara· Bu sa bah saat onda Tophanede Deniz

yol!an bckleme salonunda Letonya sey· 
yar sergisi a~Jlacakti!. 

ma hayret veya korku yahud takdir anla· 
tan sesler duyuluyordu. Daha ileriden dort 
nal ko1an atlann ~tkardtgt giiriiltii, er 
meydamna yigit c;agtranlarm haykm1lan 
geliyordu. Mahfiruz bunlara yabanct de~ 
gildi, bir defa daha Akpman ve oradakt 
cirid ovunlanm, ko1ulan hattrladt. 

<Arkaat var) 

MALIYEDE 

Defterdarin tetkikleri 
Defterdar ~evket mali i§leri tetkik et

mek iizere Silivriye gitmi§, §ehrimize 
donmii§tiir, 

surette 
~oforii ag•r 

yaralad1 
Birka<; giin evvel Teki.rdagmdan ge • 

lerek Sirkeeide Demirkapt civarmda 
Hasan <;avu§ kahvesinde yabp kalkan 
!smai! Hiisnii admda biri, evvelki gece 
saat 2 de Eyiibe gitmek iizere Sirkeci • 
den Rahminin idaresindeki 1627 nu • 
marah otomobile binmek istemi§tir. 

Fakat ~ofor Ismail Hiisniiniin teklif 
ettigi paray1 az garerek kabul etmemi§
tir. Oradan aynlmak istiyen !smail Hiis
niiye §ofor birkag soz soylemi§ ve bu 
vaziyet bir kavgaya yol agmJ§Iir. 

Fazla sinirlenen Hiisnii hemen bJt;a
gma sar~iarak Rahmiyi gobeginden agtr 
surette yaralamJ§tlr. tl'midsiz bir halde 
alan Rahmi, eankurtaran otomobilile 
hastaneye kaldtrJ!mt§ ve vak'aYl mute
akib ka~mak istiyen ism ail Hlisnii yaka
lanmt§tlr. 

idam talebi 

Katil ~1rak hakkmdaki 
karar ay sonunda ! 
Kanst Zehra ile kaynatast Hasan c;a

VUjU oldiirmekten ve ustaSJ Mehmedi ol
diirmege lejebbiisten suc;lu a~<;J c;tragt 
Eminin muhakemesinde, Miiddeiumu· 
millkc;e suc;lunun idam1 istenilmi,ti. £. 
min, bundan sonra boyuna miidafaa 1•· 
hidleri giistermek ve avukat tutmak iize· 
re rniihlet ahyordu. Ge<;ende avukat tut· 
mak Uzere son defa rniihlet de verilmij

ti. lstanbul Agtrceza mahkemesinde diin 
ac;tlan muhakeme celsesinde, Eminin a· 
vukat getirmedigi anla!tldt. Miidafaa ye· 
rine bir istida dalla yazdtrmtjll. Bunda 
eski iddialarml miidafaa yollu tekrarla
dtktan sonra, bu sefer de bajka bir se· 
bebden muhakernenin btraktlrnasml isti

yerek, «miidafaa 1ahidi olmak iizere gos· 
terdigim arzuhalci Celal, eski ustarn A· 
rab Mehmedin tesirile, bildiklerini degit" 
tirdi, bana evvelce siiylediklerini burada 

ba~ka tiirlii tekrarladt. Kendisi aleyhine 
yalan yere 1ahidlik davaSI a~ttm. Miid· 
deiumumilik tahkikat yaptyor. Vaziyeti· 
me miiessirdir. N eticesi ogrenilsin ve 
beklel)sin» diyordu. 

Miiddeiumumilik liizum gormedi, 
mahkernede Celal miidafaa 1allidi oldu· 
gundan bu husustaki tahkikat neticesinin 
ogrenilmesine ve beklenilmesine liizurn 
olmadtgl kaydile, tahkikatln tevsiini red· 
detti ve esastan kararm bildirilmesini, 31 
mayt§ c;ar§amba giinii saat I 6 ya bnakb. 

DEMIRYOLLARINDA 

Trene ta§ atanlar 
Muhabere ve Miinakale Vekaleti, Da· 

hiliye VekaJetine miiracaat ederek son 
giinlerde Av.rupadan gelen Semplon 
ekspresine bazt koylii ve c;obanlar tara
fmdan ta§ atJ!mak suretile seyriise!er 
emniyetinin tehlikeye dii§iiriilmekte ol
dugunu bildirmi§ ve tedbirler ahnmasJ
Dl istemi§tir. Bu harekete cii.r'et edecek
ler derhal mahkemeye verileceklerdir. 

SEHIR ISLER/ 

Prost ni~in gelmedi? 
Prost'un cumartesiye kadar ~ehrimize 

geleeegi iimid edilmektedir. Diger ta • 
raftan miitehassiSln imar planmm heniiz 
alakadar makamlarea tasdik edilmemi~ 
olmasma mebni hareketini tehir ettigine 
dair baz1 rivayetler de dola§maktad~r. 

Dilenciler ~ogahyor mu? 
Bilhassa son zamanlarda caddelerde 

dilencilerin gogald1jil nazart dikkati eel· 
betmi~tir. Vali, dilencilige mani olmak 
i<;in bir biiro kurmu§tur. 

Biiro memurlan, ii<; giinde 13 ii gocuk 
olmak iizere 50 dilenci yakalami§hr. 

Miinakale Vekaleti, 
tetkiklere baslad1 

' 
Armatorlerin havuzlardan 1ikayet et· 

tikleri yaztlrnt!tt. Muhabere ve Miinaka· 
le Vekaleti ~ikayeti tetkike ba,lamtjltr. 

Sikayetlerin mevzulan §Unlardn: 
1. Liman fen heyeti herhangi bir va· 

puru tamire veya havuzlanmaya mecbur 
tuttugu zaman bu i§lerin yaptlmaSJ i~in 
havuzlarda uzun miiddet beklemek za-
rureti vardtr. Bu yiizden vapur sahibleri 
zarar etmektedir. Bunun ic;in bu i1in da
ha ktsa zamanda yaptlmasmt temin ede
cek c;areler bulunmahdtr. 

2. F abrika ve havuzlardaki eleman 
adedinin artmlmast ve gemi tamirinde 
miitehassts kimselerin 'ogalhlmast zaru· 
ridir. 

3. Armatorlere aid gemilerin tamir 
edilmek iizere nobet beklememeleri i,in 
Devlet Denizyollan sevahili miitecavire 
vapurlarmdan bir kJSmt, ~irketi Hayriye
nin yapttgl gibi, havuza ahnmadan kt· 
zaklar iizerinde temizlenmelidir. 

4. Hiikumetin resmi bir miiessesesi 
olduguna gore, Devlet Denizyollan fab· 
rika ve havuzlannda tamirahn lirnan fen 
heyetince de kabulii zaruridir. Zira hii-

kumet doviz vermedigi i~in gemicilerin 
bu tamiri ba§ka yerde yapttrabilmelerine 
imkan yoktur. Miiracaat edilecek mahal 
bir ve resmi olduguna gore f•n heyetinin 
buna itiraz etmemesi laztmd·r. 

5. Tamirin miimkiin mertebe daha 
iyi ve daha ucuz yaptlmasmtn temini 
jartttr. 

Co ngiltere ile F ransa arasmda biitiin 
diinyaya ~ami! olmak iizere siyasi ve 
askeri tam bir ittifakm meydana gel

mekle kalmayJp Almanya ile ltalyamn 
kendileri i~in hayat sahaSJ addettikleri 

sahalarda niifuz ve kuvvete dayanarak 
yeni te>;ebbiis ve hareketlerde bulunma· 
Ianna mani olmak iizere bu sahalarda 
yahud yakmlannda bulunan umum dev• 
letleri kendi taraflanna celbetmege ~a • 
h~malarma kar§l Almanya ile Italya dahi 
~imali halyada Miltm'da iki tarafm 
Hariciye Namlan arasmda yaptlan mii· 
zakerelerin neticesi olarak askeri ve siya· 
si ittifak akdetmi1lerdir. 

Zahirde iki tara! da ittifaklannt harb 
maksadile degil miinhastran sulh gayesile 
yapttklart kanaatindedirler. ingiltere ile 
Fran sa mevcud hudud ve vaziyetlerin an· 
cak boyle kuvvetlerin birle~tirilmesi saye· 
sinde korunarak sulhun kurtanlacagml 
ve Almanya ile ltalya dahi ancak kendi 
kuvvetlerini birle~tirmekle adilane sulhun 
ve huzurun temin edilebilecegini ileri 
siirmektedirler. Fa kat hakikatte bir taraf 
mevcud vaziyet ve statiikonun silahla 
muhafazaSJ ve dii/;er taraf da kendisi i~in 
hayati sahalar saydtib havalide liizumu 
halinde kuvvete de miiracaat ederek men· 
faatlerini temin etmegi kat'i olarak ka • 
rarla~ttrmt§ bulundugundan her iki ittifa• 
km neticesi harb olacakttr. 

lki grupun devletler arasmda tedarik 
edecekleri taraftarlann ~oklui/;una ve 
ehemmiyetine gore ~1kacak harb ya mev· 
zii kalacak yahud biitiin Avrupaya ya· 
bud biitiin diinyaya §amil olacaktn. AI· 
man • italyan ittifakt Umumi Harbden 
evvel otuz ii~ sene devam eden ii~ler itti· 
fakmm ikiler ittifakt jeklini almasmdan 
ba~ka bir~ey degildir. Ciinki.i lngiltere ile 
F ransantn Umumi Harbin sonunda ken

GOMROKLERDE di ellerile par~ahyarak dagtlmtl oldukla• 

Otomobil malzemesi ka~ak· 
«;1hg1 tahkikah 

n Habsburg hiikiimdarhg1 biiyiik devle· 
tinin esas par~alan yani yedi milyon nii• 
fuslu aSJ! Avusturya, on ii~ milyonlu Sii· 

Uzun zamandanberi Tophanedeki bir det, Bohemya, Moravya ve Slovakya , 
fabrikada birikmi§ olan otomobil mal - Almanya ile birle§mi1 ve cenubi Tirol 
zemesini hurda §eklinde gi:istermek su-~ T · 1 • · b 1 d ~u lstt'rya ve . . ... .. .. . ve nyes e nm u un u~ 
rettle tenzt!ath gumruk resmile mem • M . h'll · D 1 • bir 
1 k t k f . h kk d d acanstan sa t en ve a mat;ya nm e e e so an trma a tn a evam e- t . . . · l 
den kagak<;Ihk tahkikat1 ikmal olun • kt&ml tal~a~a Jltthak etmt~. ve §tma e 
mu

1
tur. dogru gentjhyerek on btr mtlyonu bulan 

Bu i§le su<;lu ii<; ki§i vardJr. Yirmi bir Macaristan hem Almanya hem de hal• 
ki§inin de 1ahid sJfatile ma!umatma mii· ya beraber yiiriimekte bulunmu§ oldu ' 
racaat edilmi~tir. Bu e§yadan piya,saya &undan Paris sulh muahedelerile ad! oi .. 

sat1lan miktar yiiz tona yalondtr. Bunun tadan kalkan eski Avusturya • Macaris
klrk be§ bin ton kadan meydana 91ka- tan devleti muazzamaSJ Gali~ya ve 
rt!mt§hr. Toplanan mallarm bi.r k1sm1 Transilvanya ve Ht{vatistan par~alart, 
~i~lide bir garajda, bir k1smt Beyoglun- .. 1 1 ak yeni ittifaka girmi~ olu• 
da bir diikkanm rnahzeninde, bir k1srru mus esna 0 ar 
da Mumhane caddesindeki iki depoda yor. 
bulunmu§tur. Diger birgok magazalara Simdiki ittifak yedi milyon C:ek miis• 
sahlan hurdalarm da toplahlmasma tesna olarak miinhastran tek milletli dev• 
devam olunmaktadJr. letlerden te,ekkiil etmi! bulunuyor. Bu 

'MOTEFERR/K tek milletten herbiri reiimlerinin hususi• 
yetinden dolayt tek patti ve tek idareye 
tabi bulunmaktadtr. Halbuki eski Avus• 
turya: • Macaristan ve Kayser Almanya• 
SJ daha ziyade mezheb taassubu, kavmi
yet ihtirasJ ve SJntf gayreti giiden partile• 
rin ~eki!fDesinden aahilen zaytfttlar. Es
ki ittifakm bir zaf1 da italyanm Avustur• 
ya topraklan iizerinde sonmez bir hlfsl 
bulunmaSiyd!. Bu hm Umumi Harb ba!' 
lar ba,lamaz ittifaktan aynlmasma ve 
sonradan eski miittefikleri aleybine yii ' 
riirnesine sebeb olmu~tu. Yeni ittifaktD 
eskiden bir farb da Balttk ve Sima! de• 
nizlerinden Akdenize kadar degil Trab• 
lusgarb ve Habe,istanla Hind Okyanu• 
suna kadar uzamakta olmastdJT. lngiliz ' 
F ranSJZ ittifab da biisbiitiin ba1ka ~ekil• 
dedir. Bu ittifaklar biitiin Avrupa ve ci• 
han sulhunu tehlikeye maruz lmakmakta' 

Ba§ka makama gonderilen 
planlar 

Vilayetlerde yap1lacak beden terbi • 
yesi sahasile diger tesisata aid plil.nlarm 
yanh§hkla Naf1a Vekaletine gonderil • 
digi anla§tlmt§, bu kabi! planla.rm Be • 
den Terbiyesi gene! direktOrliigiine gi:in
derilmesi llizumu alakadarlara bildiril -

Tiirkku§unda staj 
Tiirkku§una girmek iizere ~ehrimiz • 

den miiracaat edenler arasmda yap1lan 
muayenede beden! ehliyeti haiz 230 
gene, haziranda staja ba~hyacaklardJr. 

ONIVERSITEDE 

Fuad Kopriiliiye fahri dok
torluk payesi verildi 

Sorbon tl'niversitesi, Tiirk edebiyat 
tarihi profesorii Kars meb'usu Fuad 
Kopriilliye fahri doktorluk payesini tev· 
cih etmi§tir. Degerli profesorii tebrik e
deriz. 

dtr. 
Muharrem Feyzi TOGA1' 

Vefat 

Bir Tiirk san'atkarmm rna kine 
<;anakkale meb'usu muharrir arkada: 

§lmlz Re§ad Nuri Giintekinin valideS' 
diin vefat etmi~ti.r. Merhumenin cena ' 
zesi bugiin saat 11,30 da Bomontide TO' 
kayoglu caddesinde 22 numarah eviJJ 
den kaldmlacak ve namazt Te~vikiy 
camiinde I<:Jhnd1ktan sonra tl'skiidardl 
Karacaahmeddeki aile makberesine def' 
nedileeektir. 

izmit ( Husus!) - Burada saatci Mehmed Onal ismind.e bir san'atkar 
bugday temizlemek i~in giizel bir rnakine yapm1~br. Bu makine, kullam§ 
itibarile cok kolayd1r ve bul!dayt, mahh1tsuz olarak temizlemektedir. Mehmed 
ustanm bu makinesi, Avrupa makinelerine nazaran daha ucuz ve kullam~h 
oldugundan ki:iyliiler arasmda ra,itbet bulmaktadrr. Gii,nerdii!im resim, Meh
med ustay1 makinesinin basmda gostermektedir. 

Merhumeye TanrJdan magfiret dilef· 
arkada~1m1za ve ailesine en samim! ta' 
ziyetlerimizi sunanz. -···· Bir miiddet evvel bulunan 

cesedin hiiviyeti 
Kii\;iikpzarda Sebze Hali civanndaW 

deniz klylSlnda bir miiddet evvel taaf ' 
fiin etmi§ bir seced bulunrnU§lU. BunuP 
Trabzonun Ma,ka kazasma bagh !psa> 
ki:iyiinden Mehmed oglu Osman oldu~ 
anla~tlmJ~ttr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru$tur 

Abone seraiti ) T~r~iye 
' I(;JD 

Senelik 1400 Kr, 
Alb ayhk 750 • 
tl'~ aybk 400 • 
Bir ayhk 150 • 

Haric 
icin 

2700 J{t· 
1450 • 
800 • 
Yo!<tur 
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:SON ··~HAB'ER C ·ER 
~ ' .· . . . 

Romada diin biiyiik bir 
ge~id resmi yap1ldi 

Mussolini, soyledigi 
gelince kalblerimizin 

azametini is pat 
Roma 9 (a.a.) - Romada bu sabah 

yap1lan askeri ge~id resmine 1000 kadar 
motorlii harb aleti i~tirak ctmi~tir. 

Askerlcr, ge~idi Romah yiirii~ile yap
ml!lar, Bersa-Giiycrler isc Jimnastik a -
dunile ge~mi~lerdir. At ko~ulu batarya -
lardan sonra, bindirilmi~ piyade alaylan, 
miiteak1bcn gaz maskcleri takm1~ kimye
vi scrvis cfrad1 gc~miderdir. Bunlardan 
bir kiSml elbisc giymi~lerdi, bir k1sm1 da 
antiperit iiniformay1 labis bulunuyorlard1. 
Nihayet tayyarc dafii bataryalarla agu 
top~u bataryalan vc 300 tank ge~mi~tir. 

Mu .. olini'nin hitabt 
Ge~id resmindcn sonra ge~idde ham 

bulunmu~ olan 30 bin ihtiyat zabiti Ve
nedik meydanma gidcrek Venedik sara
YI oniinde toplanmlslar ve Du~eyi alk1s· 
Iamlslardu. Muazzam bir halk kiitlesi de 

bir nutukta : « S1ras1 

vermi' oldugu kararm 
edecegiz » dedi 

ki muazzamdu, fakat kalblerimizin ver
mi~ oldugu karar daha muazzamdu. 
Vakti gelince bunu ispat edecegiz.» 

Bu sozler, ihtiyat zabitlerinin ve hal
km ~iddetli alk1slarile karsllanmlshr. 

Kral lehine te:zahiirat 
Du~e hakkmda yap1lan tezahiirattan 

sonra 30 bin ihtiyat zabitile halk kiitlesi, 
Kral saraymm oniindcki mevdana doi\ru 
yo Ia ~1kml~lardu. F a~ist f1rkas1 gene! sek
reteri Starace de ihtiyat zabitleri cemiye
ti reisi slfatile bu meydana gitmi~ bulu -
nuyordu. Kral, imparator Strace'yi ve 
ihtiyat zabitleri cemiyeti zimamdarlanm 
~agltlml$llt. Halkm a]k,~lanna cevab ve
ren Kral, imparator, yalmz ba~ma hal -
kona ~1km11 ve bu ~1kmas1 halk arasmda 
biiyiik bir co~kunluk uyandum1~tu. 

Venedik meydanma tehaciim etmi1 ve Miiteak1ben balkona hiikiimdann ya
alklslanm ihtiyat zabitlerinin alk,,Ianna nma Diik de Soolete, Strace ve ihtiyat 
kansiiTml~hr. zabitleri cemiyeti riyasetine mensub iki 

Du~e. Venedik saraymm balkonundan genral gelmi~Ierdir. Aik,~lar, bes dakika
bir iki soz soylemis ve ezciimle, $0yle de- dan fazla dcvam etmi~tir. Hiikiimdar, 
mi<tir: yeniden balkona ~1kmak mecburiyetinde 

«- SilahlanmiZin kuvveti 1iiphesizdir kalm1~hr. 
_,_ .... ~ "" Ill •fll IT !JilmUIIIII' Ullfll Ill ltll 

A~tk ~ehirlerin 

bomhardtmani 

ingiltere, Japonyay1 
protesto etti 

Londra 9 (a.a.) - Daily Express 
gazetsinin bildirdigine gore, lngiltcre 
hiikumeti a~1k bir ~hir olan Cungking'in 
ge~en pcr~e giinii bombardunan edil
mesini Tokyo nezdinde «insaniyet naml
ha» protesto etmege karar vermistir. 

Talimat verildi 
Londra 9 (a.a.) - 1ngilterenin Ja • 

ponya ekisi Craigie'ya Cungking'daki 
lngiliz konsolosluk binasmm bombard, -
mamm Tokyo nezdinde protesto etmesi 
i~in talimat verilmi~tir. 

Bir haltada 504 ~arptfma 
Sungking 9 (a.a.) - Resmen bildi

rildigine gore, nisan aymm son on be~ 
lliinii zarfmda Cinin muhtelif cephelerin
de 504 carp1~ma vukua gelmis ve bu ~ar
Pismalarda 31.665 Japon suba}'l ve eri 
olmii~. 512 ki~i de esir edilmi~tir. Cinli -
ler tarafmdan elde edilen harb malzem
si isc, 275 at, 1456 tiifek, 56 makineli
tiifek, 21 top ve 5,757,691 mermidir. 

DigP.T taraftan Cinliler, 96 ] apon tan
km, ve mhh otomobilini tahrib etmi1ler, 
3 J apon harb gemisini bahrm1~lar, 10 ka
dar tayyareyi dii$iinnii~1er, 56 kilometre 
demiryolile 76 kilometre kara yolunu 
bozmu,lard!r. 

Deniz naklivah ve 

I imanlar U. Miidiirliigii 
Ankara 9 (Telefonla) - Deniz nakli

Yah ve limanlar umum miidiirliiklerini 
ihdas eden kanun layihas1 enciimenler -
de g6rii§iiliiyor. ll~erlis heyeti umumi -
Yesine bugiinlerde sevkedilecektir. 

Yeni idarelere yapilacak tayinlere da
ir haz1rhklar Miinakale Vekaletince ik
tnal edildi Denizbank ve Liman idare -
lerinde 9ah~an biitiin memurlann sicil
leri hirer hirer tetkik edilm~. bu me -
tnurlann tahsil dereceleri, evvelce han
gi memuriyetlerde bulunduklan ve ka9 
sene memurluk ettikleri gozden ge9i -
r.lmi§tir. Yeni idarelerde kendilerine 
Verilecek vazifelcrle maa§ miktan, tah -
Sillerine liyakat derecelerine ve hizmet 
ffiiiddetlerine gore !<'spit olunacakhr. 

Tayinler, kanun, Meclisten 91kar 9Ik
tnaz yap!lacakhr. Limanlar umum mii -
diirliiiine Raufi Manyasm ve Deniz nak
liyah umum miidiirliigiine de !brahim 
Bayboramn tayinleri kat'ile~mi~tir. 

Ayr1ca merkezde bir deniz nakliyat 
reisligi ve limanlar reislil\i 1hdas edil -
tnektedir. Deniz nakliyat reisligine A -
Yet Altu~un tayin edilec!'~i anlaS~hvor. 

General V eygand, Bone ile 
goriittii 

Paris 9 (Hususi) - Hariciye NaZ!n 
Bone bugiin General Veygand1 kabul et
llli~ttr. General Veygand, Ankarada ve 
Biikre>te yaphg, temaslar hakkmda Ha
ticiye N· 7.1nna izahat vPrm;o:tir. ' 

Blum, Londrada 
Londra 9 (a a.) - lngiliz i§~i partisi 

liderlerile goti.i§mek iizere bu sabah bu
raya g<'len Frans1z sosyalist partisi reisi 
Blum, bilhassa mecburi askerlik mese -
lesiJe Sovyet Birliginin vaziyetini ko -
11U§acaktlr, 

I C. H. Partisi Meclis 

Grupunun i~tima1 

ikbsad Vekili, sorulan 
suaiJere cevab verdi 
Ankara 9 (a.a.) - C. H. Partisi 

Meclis Grupu bugiin - 9/5/939 - sa at 
on be~te Reis vekili Hasan Sakamn ba~
kanligmda topland1. 

Ruznameye dahil mesefe, M ugla 
meb'usu Hiisnii Kitabc1 tarafmdan ikh
sad Vekaletine tevcih edilmi~ ii~ madde
lik bir sua! takriri idi. 

flk defa sua! sahibi Hii;nii Kitabc1 bu 
sua! takririle sanayie miiteallik hanp;i me
sc1eler hakkmda izahat vcri1mesini iste
dii;tini bildirdi. 

Miiteak1ben lkt1sad Vekili Hiisnii 
CakiT sua! takririnin ihtiva ettigi muhte
lif meseleler iizerinde ve her meselenin 

bugiin ne safhada bulunduguna dair 
uzun izahat verdiler. 

Ayni mevzu iizerine soz alan bir~ok 
hatibler ma ile fikir ve miitalealanm be
yan ettiler. 

Bu izahat arasmda 1khsad Vekaleti
ne yeniden tevcih edilen bir~ok suallere 
son defa soz alarak kiirsiiye gelen ikti
sad Vekili icab eden cevablan verdi. 

Ruznamede ba~ka bir madde olma -
d1gmdan saat 20 de miizakere nihayet 

buldu. 
• Amerikamn yem 

deniz biit~esi 

Vasington 9 (a.a.) Meb'uslar 
meclisi 733,414,241 dolara bali!! olan 
bahriye biit~esini kabul ederek ayan mec
lisine sevketmi~tir. 

Bitarallth hanunu 
Va~ington 9 (a.a.) - Ayan meclisi

nin Hariciye enciirneni bitarafhk kanu • 
nunun tetkikine devam etmi~tir. Enciimen 
mesaisinin istihbari mahiyette olan k1sm1-
m ikmal ederek ekseriyetin tasvibine ikti
ran edecek ~ekilde bir kanun layihas1 
tanzimine karar vermi~tir. 

Son dinlenen Kolombiya Oniversitesi 
huku diivel profesiirii James Shotrell, 
Reisicumhura miitecaviz memleketi tarif 
etmek ve bu memlekete kar~1 tatbik edi
lecek Iicari takyidah konp;reye tavsiye 
etmek salahiyetini veren metne taraftar 
oldugunu bildirmi~tir. 

Doktor ~aht'm laaliyeti 
Meksiko 9 (a.a.) - Va~ington'un 

petrol i~lerile alakadar mehafilinde de • 
veran etmi~ olan ~ayialar hilafma olarak 
halihamda Meksiko'da bulunan ve pet
rolla sarm~ gemilerinin miibadelesi mese
lesile i~tigal eden zat Dr. Schat'm oglu • 
dur. 

Beynelmilel afyon kongresi 
Ankara 9 (Tel~fonla) - Afyon miis -

tahsil vc miistchlik memleketler mu -
rahhaslarmm i§tirak ecdccegi beynel -
mile! afyon kongres: bu aym 15 inde 
Cenevrede toplanacaktir. llalen Afyon 
meb'usu olan Toprak Mahsulleri Ofisi 
eski mi.idiirii Hamza Osmanla ikhsad 
Vekaleti miidiirlerinden Serve\ bu kon
feransa mcmleketimiz namma i§tirak 
etmek ii?.cre bugiinlerde §ehrimizden 
harcket edeccklcrdir. 

HAdise!er aras1nda 

Nazariyede de 
kalmamak i~in 

NALINA 
MIHINA ~~--~-==~B=u=·y=uk==d~ar_,a~w=r=====-~J fiE~ 

Bir ingiliz - F ransiZ - Rus ._T_ii-rk-s-po-run_un ...... ~ n ~§riyat kongresinden miispet 
U ~ bir netice ahnabilmesi i~in lie; 

fCY laztm: Program, tetki· 
lit, para. 

Maarif Vekaleti, kongrenin telkin
lerine kendi fikirlerini katarak, dava· 
yt nazari planda en son tekline bag
Jar ve bir program yapar. Ostiinde 
miinaka§a ve miizakere edilecek bi~ 
bir§ey kalmad1gt ic;in itin en olgun 
veya hie; degilse en olagan taraft bu
dur: Program. 

antantl mu .. mku··n mu··du·· r Biiyiik Hami~i 
1?::!. e~en paz.ar giinii istanbulda bu
~ lunup da Askeri liselerin spor 

Sonra te§ltilat geliyor. Ne§riyat i§· 
I,rini bir elden ~evirmek ic;in, her 
vekii.let ve milli banka miimessilini 
ic;ine alan bir umum miidiirliik ihda
st. Benim Cumhuriyet'te yapttg1m 
teklif, kongre sonunda bazt arkadat· 
lar tarafmdan da tekrarlanmt§. Bu 
fikir. daha evvel, enciimenlerde de 
geziyordu. !clare §ekli ve unvam ne 
oluua olsun, devletin ve hususi mii· 
esseselerin ne§riyat i§lerini merkezi
le§tiren bir te§kilii.ta pek c;oklartmtzm 
taraftar oldugunu goriiyoruz. Hatta 
maka1em iizerine, bir aktam gazete
sinde «Bu teklif yanh§hr» ba§hklt bir 
yaz1 yazan arkada§ bile, kitab laztm 
oldugunu, para laztm oldugunu, ve· 
kaletlerin ve milli bankalarm netriyat 
miimessillerinden miirekkeb bir ko
misyon lii.ztm oldugunu tekrarlamak
tan batka birtey yapmtyor. Y aztmm 
bir noktastnt yanll§ anlaml§; sanmt§ 
ki ben Arab harflerile c;tkrnt§ kitab· 
!arm yeni harflere naklini kiiltiirii
miiz ic;in kifi buluyorum. Hie; bOyle 
bir§ey 80ylemit degilim. Diitiincem 
§U: Arab harflerile c;tlam kitablar!m 
c;ogu yeni nesiller ic;in liizumsuz. Fa.
kat liizumlu olanlarm yeniden baSil
mast bile c;ok masraflt. Kaldt ki bu 
bile yetitmez. Onlara yepyeni telifler 
ve terciimeler kattlmah. Bugiin Lii· 
tin harflerile bastlml§ kitablan iht!sas 
nevilerine aylflrsamz her §Ubeye bet 
all! kitab dii§iiyor. Y eni nesiller bu
nunla ilim v~ ihttsas degil, kaptct kiil· 
tiirii bile yapamazlar. Cehaletle it· 
ham ettigimiz bir adam bile kendi §U· 
besinde en a,agt yiiz c;etid kitab oku
mu§tur. Makalemde yaphgtm hesaba 
gore, memlekette orta kiiltiir seviye· 
sini tutabilmek ic;in, birkac; sene ic;in
de en az yirmi bin kitab ve bunu bas· 
mak ic;in de en az on be§ milyon lira 
liztm. • 

Demek ki astl dava §Udur: Para. 
Bu paray1 bet veya on sene ic;inde 

biitiin vekii.letler, umumi idareler, 
milli bankalar, hususi biitc;elerinden 
aytracaklan kii<;iik hirer yardtmla te· 
min edebilirler. 

Buna Ulustaki degerli arkada~tm•z 
Kemal Onal ve diger bir meslektast
mtz Miifide ~ankaya tarafmdan, biri 
hususi, oteki de makale ~eklinde ve· 
rilen iki fikri de ilii.ve edelim. Birincisi 
~u: Ctkart1acak olan kitablar bir yan
dan da sahlacagma gore, sabit senna· 
ye ile miiteharrik sermaye arasmda 
bir muvazene tesis edilerek devletin 
para yard1m1 asgariye indirilebilir; 
hatta bu vard•m bir ~arantiden ih,ret 
kalabi1ir. Miifide Cankavamn ilave 
ettiP,i fikir de 4u: Vilii.vetler de husu· 
si biitcelerinden allleok birer mikt~r 
aytrahilirler, :veki'ir:u ehemmiyetli 
bir miktart doldurur. 

Biitiin bunlara hususi neJriyatt da 
kataraamz, yeni nesilleri kitabstz kal
maktan kurtaracak tedbirlerin kifa
yetine inanusmtz. Nesrivat davasmt 
hep ic;inde bocalad•g1 hulya ve naza· 
rive !!'avyasmdan imkan diinva•ma 
c;tkar,.bilmek i~in tek vol bundan iba
ret. Heniiz daha ameli bir teklif ya
ptll"'•dl. «Ameli» den maksadtm da 
§U: Para! 

PEYAMI SAFA 

Suriyede 

aleyhdart 

fasist 
' 

kongre 

lngihere i1e F ransa, Lehistamn ve Ro
manyanm tamamiyetlerini tekeffiil ell! -
ler. Fakat, Loid Corc'un ~ok hakh ola
rak soylediiii gibi, bu iki memleket, Av
rupanm sarkmdan mihver devletlerile ay
nlmi~ oldugu i~in, tehdide maruz kala
bilecek olan bu mmtakalara bir tek biiliik 
asker bile gonderemezler. inp;ihercnin vc 
F ransamn, Lehistana ve Romanyaya 
doiirudan dogruya deii:il olsa olsa b:tva
Sita yard1mda bulunmalan imkam vardu 
ki, bu da, Almanyamn garb hududunda 
yapacaklan harekatla miimkiindiir. Fa • 
kat, o mmtakada, Hitler'in SV•l nutkunda 
mevzuu bahsettiii:i istihHmlar vard1r. De
mek oluyor ki, aiel a de bir lnr::iliz - Fran
slz ittifakl, Polonya ile Romanyaya mii
zaheret hususunda biiyiik engellerle kar
~llacaklardiT. Fa kat, bu ittifatkm ad, ln
giliz - Frans1z - Rus ittifakma tahvil edi
lir edilmez vaziyet ba~tanba~a dei!i>iyor 
ve diizeliyor. Ciinkii o takdirde, 180 :nil
yon niifuslu Rusya, tehdide maruz ve 
kendisile hemhudud bu iki memlekete 
kar$1 muazzam bir destek vazifesi p;ore
cektir. Bu destek olmad1k~a, Polonya ve 
Romanya, kuvvetli Leh ordusunun di' ~
mana gostereceii:i kahramanca mukave -
mete ragmen, biiyiik bir tehlikeye maruz 
kalacaklardu. 

Rus ordusunun bugiinkii k1ymetini !a-
yin etmek, 1919 danberi Rusyaya dair 
ne~redilen tezadh raporlardan dolay, ~ok 
mii~kiil bulunmakla beraber, Lehistan1a 
Romanyaya kuvvetle miizaheret husu -
sunda, bu ordunun dogrudan doiiruya 
miidahalesi de esasen zaruri deii:iidir. 
Rusyanm ekonomik ve smai memba!an 
bu i~i temine kafi gelecektir. Rusyanm 
bu miizahereti ne $ekilde ve ne nispet'e 
yapabi1ecegini ara~llrmak ve tayin etmek. 
de bugiin imkanSIZdu. Y almz, muhakkak 
olan bir~ey varsa, ~arka dogru yay1lan 
Alman akmm1 hakikaten durdurmak irab 
ettigi takdirde bu miidahalenin zaruri ha
le p;elecegidir. 

Polonyahlarm, Sovyet kom$ularile te
masa girmegi sadece dii~iinmekle hissct -
tikleri korkuya gelince, zarmet saikasile 
bu korkunun hayli azalm1~ olmas1 ihtima!i 
kuvvetle variddir. Birka~ giin evvel Var
sava gazetelerinin hepsinde inti~ar den 
yamesmi bir not, Poionya ve Sovyet 
Rusya miinasebahnm, $imdi ~ok $ayam 
memnuniyet bir ~ekilde inki~af etmekte 
oldugunu bildiriyordu. Ayni notta, ]{us
yamn, Polonya i~in hayati rnahiyeti haiz 
olan biitiin meselelere kar~1 biiyiik bir a
laka besledigi soyleniyordu. 

Lehistanm olsun, Romanyanm olsun, 
Sovyet devleti tarafmdan kendi toprak
larmda bir miidahalede bulunulmasma 
muvafakat etmiyeceklerini soyliyenler 
belki de bulunur. Hatta, tehlikeli bir 
propaganda yuvas1 olan bu memlekete 
devamh elbirligi yapmak gibi zararh bir 
te§bbiise giri$ilmesini muvaf1k bu1miyan
lar da vardn. Fa kat, Sovyet Rusyanm, 
Ukrayna iizerindeki Alman emelleri do
layisile maruz bulundugu biiyiik tehlike
yi dii$iinerek, her~eyden evvel Alman a
kmml durdurmak ~arelerini ara$11rmasl 
ve propaganday1 ikinci plana b~rakmas1 
ihtimali yok mudur? Stalin, bu i~in, bir
ka~ devletin elbirliiiile ancak basanlabi
lecegini, diger taraftan, bu devletlerin bi
rinden biri, digerinin dahili i~lerine kan~o 
mak ~ocuklugunda bulunursa, elbirli!!inin 
imkanSIZ hale gelecegini idrak etmemi~ 
midir? 

Ger~i. Sovyet Rusyamn, kap!talist de
digi devletlerle yapacag1 ittifaklarda sa
mimiyet bulunup bulunmryacag· suali 
varid olabilir ve Avrupada zuhur edecek 
bir harbin neticelerini IS!Ismar ederek 
halk tabakalannda iii:tisa~Iar ~1karmak te
~bbiisleri habra gelebilir. Bu tehlike va
kla kabili inkar deii:ildir. Ancak, ~uras1m 
da unutmamah ki, Rusya, giiniin birinde, 
topraklanmn en zengin mmtakalannl is
tilaya maruz kalm11 gormesi ihtimalini 
gozoniine getirmi~ ve biiyiik propaganda AraMarm, demokra • 

silerle tesaniid halinde 
oldugu kabul edildi 

. nazariye1erinden vazge~erek sadece ken-

Beyrut 9 (a.a.) - Beyrutta topla 
nan fa1ist a1eyhtan kongreye Suriye ve 
Liibnanh bir~ok ~ahSiyetlerle iki mem1e
kette faaliyette bulunan 35 te~kkiiiUn 
murahhaslan istirak etmi~lerdir. Eski 
Ba~vekillerden Cemil Mardam, Lutfi 
Hafar, Mazhar Aslanla eski namlardan 
F aiz Huri, Siikrii Koatli Samdan bir 
mesaj gondererek heyet azasile tesaniid
lerini bildirmislerdir. 

Kongrenin kabul ettigi karar suretinde 
«totaliter devletlerin yakm bir tehlike 
te1kil ettigini» miidrik bulunan biitiin A
rablann demokrasiler cephesile miitesa 
nid bulundugu kaydedilmektedir. 

di miidafaasm1 temin ve binaenaleyh 
miittefiklerile elbirligi yapm~k zaruretini 
anlam1~!1r. 

lngiliz • F ranslZ - Rus ittif ak: mesele
sinde asd ~apra~1k nokta, F ransada bir 
komiinist partinin mevcudiyetid;r. panjer
manizme kar11 koymak hususundaki bii
yiik maksadm tahakkuk ettirilebilmeSI 
i~in, F ranm komiinist partisinin mevcud 
olmamas1 elbette ki ~ok daha hayuh o
lurdu. Fa kat kanunu esasimizin bugiink:i 
~kli, serbest~e tesekkiil etmi1 bir partiyi 
ilga etmege miisaid deii:ildir. Dii\er taraf
tan, bu partinin hiisniiniyetine giivenme< 
ve onun kendi kendini feshedecegini um
ma~ da fazla ciir'etkarhk olur. Maama
fih, bu partinin, son zamanlardaki vazi
yet katiiSmda, doktrinlerinden fedakar -

Yazan: LUDOVIC NAUDAU 

hklar yaparak vatanperver oir durum al
digl goriildii. Belk1 bir ad1m daha atarak 
kendi kendim ortadan kaldmr. 

Kar$1Smda bulundugumuz iki tehlike· 
den birini tercih elmek zarureti mevcud 
bulunduguna gore bunun ikisini de mii
talea edehm. En kotii ihtimali gozoniine 
getirerek, mii~lereken idare edilen bir 
harbm zaferle nelltelcnmesi takdirinc.lc, 
Rus komiinistlermm, doktrinierini Fran -
sada yaymaga muvaftak olduklanm ta -
savvur edehm. Bu Ihl1mal, baz1 kimselcre 
ne dereceye kadar fee. goriiniirse goriin
siin, esasen tahakkuku az muhtemel bu 
faraziyenin hakikate inkllab1 halinde da
hi, Fransa, gene Fransa olarak kalacak
tu. Mevcudiyetini boyle idame edecek 
olan bir F ransada isc, giiniin birinde ge
ne mes'ud bir de~i~iklik vukuu ve de -
mokratik hi.irriyetlerin tekrar teessi.isii 
iimidi daima mevcud kalacaktu. 

Bundan daha biiyiik bir muhatara var. 
S~rf M. Cemberlayn'in tasavvur ettigi 

elbirlii!i sayesinde paniennanizm akmml 
durdurmaga muvaffak olacak olan bu 
devletler arasmda bir anla~manm imkan 
dahiline giremediiiini diisiinelim. Ba$l,yan 
bir harbin sonu~u tahmin etmek miimkiin 
olam1yacagma ve diismamn ilk hiicumuna 
Fransanm gogiis germek mecburiyetinde 
kalacagma gore, bu gogiis germe netice
sinde harb talihi F ransa aleyhine doner
se, boyle bir felaketten ne halde ~lkaca
RIIDIZI bir kere gozoniine getirelim. Boyle 
bir facia bizi Almanyamn sars1lmaz ve 
biikiilmez iradesi kar11Smda buakacak, 
sulh muahedesini, F ransanm kat'i surette 
imhaSI demek olan bir vesika ~kline ko· 
yacaktu. F ransa, arazisinden kopatil:p 
alman topraklardan, muazzam bir harb 
tazminatmdan, y1kici ikt1sad! hiikiimler -
den sonra, kole bir memleket haline gde
cek, badema mii$kiil bir mevcudiyet ida
mesi ve kuvvetlerini yeniden toplamak gi
bi iimidlere veda zaruretinde kalan bir 
mahmi millet olacakt~r.1918 de, Alman
Iar, Romanyahlara Bukre~ muahede>inin 
agu ~artlanm tahmil ettikleri zaman: «Bu 
birsey mi? diyorlard1. F ransaya yiikliye
cegimiz sulh ~eraitini gordiigiiniiz Zaman 
~iddetli bir muahedenin ne demek oldu
i(unu anhyacak!imtz.» 

lyi bilmeliyiz ki, maglubiyet, milleti • 
mizin oliimii demek olacaktu. Bu muaz
zam tehlikeyi azaltmak i~in her ~areye 
baovurmak niyetindeysek, bir ba~ka teh
likeyi goze a1mamlz zaruridir. 0 da, M. 
Cemberlayn'in iyi bir neticeye baglama
~a ~ah~llg1 fngiliz - FranSIZ- Rus ittifa
kld!T. 

Ludovic NAUDAU 

Yugoslav 

.M. Acemovic 

bayramm1 goremedigime yam
yordum. ~iinkii, sporun her 1ubesinde bii· 
yiik gayretle ~ah1an ve iyi muvaffak;yet· 
ler elde eden bu asian yavrulanm seyret
mek insanm yiiregine ferahhk verir. Fa kat 
bu askeri spot bayram1D1 gorememekten 
dogan teessiiriim ~ok siirmdi. Ciinkii, An
kara ilkbahar at yan1larmda gordiiklerim 
ve oradaki inhbalaruna inzunam eden 
dii§iincelerim bu teessiirii izale etti. 

Ankara, spor sahalan ve tesisleri iti· 
barile Tiirkiyenin muhakkak ki birinci 
§ehridir. Stadyomla ipodromun ikisi de 
birbirinden giizeldir ve ikisi de Avrupanm 
en modern miimasil miiesseselerinin aym· 
dir. Ankara Stadyomunu daha evvel gor
mii§tiim; fakat lpodromu bir ko1u yap!· 
hrken ilk defa gordiim. Buras! Ankaranm 
Long $am' d1r. Aradaki fark, heniiz et· 
raftaki agaclann pek gene olmas1 ve ya
n§lara az hayvan i1tirak etmesinden iba
rettir. 

Ge~enlerde gazetemizin ba1ka bir sii
tununda bahsettigim kapah yiizme havuzu 
da yaplld,ktan sonra, Ankaranm, 1imdi· 
lik spor bak1mmdan yegane eksigi bir ka
pah manejdir. Bu da yapdd1ktan sonra, 
Ankarada her sporun sahas1 ve sa1onu 
var demektir. 

Ankaranm bir pazarhk spor faaliyeti 
hi~ de lstanbulunkinden geri degildir; 
belki de iistiindiir. Mesela bu pazar giinii, 
bir tarafta 1podromda ilkbahar at yan~
lan yap1hrken diger taraftan Ankara ath 
spor kuliibiiniin sivil ve asker azalan, za. 
rif amazonlar da dahil olmak iizere, ath 
gezinti yapm!§lardu. Yiiksek mektebler 
arasmdaki voleybol ma9lan, k1z mekteb· 
Jeri arasmdaki voleybo1 miisabakalan, 
yiiksek mektebler arasmdaki futbol ma~
Ian, nihayet Ankara MmtakaSI Atletizm 
Ajanhgmm tertib ettigi ve 300 e yakm 
mektebli atletin i1tirak ettigi atletizm te§· 
vik miisabakalan, Ankaranm bir giinliik 
zengin spor faaliyeti hakkmda bir fikir 
verebilir. Aynca, kadm erkek yiizlerce 
gencin, asfalt yollarda bisiklet, motosiklet 
ve otomobil sporu yaphg1m da buna ilave 
edebiliriz. 

Bi.iyiik Milli !;?ef 1smet fnonii, diin de 
lpodromu ~ereflendirdiler. ~efimiz, Tiirk 
gencliginin er meydam demek olan muh
telif spor sahalanndaki faaliyetini yakm· 
dan takib ve te1vik etmekten biiyiik zevk 
duyarlar. Son haftalarda milli kiime fut
bol ma9lanna alaka gosteren 1smet lnii
nii diin de at ko1ulanm ba1mdan sonuna 
kadar, seyrettiler. Memlekette at sporla
rmm ve at~1hgm en biiyiik hamisi, §iiphe
siz, Curnhur Reisimizdir. Fa kat Milli 
s~fimiz, tam bir sportmendir; her spor ha
reketini sever. Nitekim denizcilige ver· 
dikleri ehemmiyet, at sporlanna goster
dikleri a1aka ile e§ittir. Be1 alh y1l evvel, 
Ba~vekaletleri suasmda, Istanbul kiirek 
yan,Iannda bulunmak ic;in, bir giin, has
saten lstanbula geldiklerini, Beykozda 
yap1lan bu miisabakalan biiyiik heyecan 
ve zevkle takib ettiklerini ve en kii~iik 
noktalara vannc1ya kadar alakadar ol· 
duklanm unutamam. 

Biiyiik Milli ;lefin, spora kar11 goster
dikleri bu yakm alaka, Tiirk ~porunun, 
istedigimiz gibi, yiikselecegine en biiyiik 
delildir. Onun Tiirk gencligine kat§! sev
gi ve takdir dolu gozlerinin oniinde cere

yan eden miisabakalar ve faaliyetlerde 
Tiirk genci, azami kuvvetini sarfetmekte
dir. En biiyiigiimiiziin kendisine bakhgm1, 
hem de dikkatle, zevkle, heyecan1a bakh
gml bilen en kii~iik Tiirk sporcusu bile 
ba~ka tiirlii ~ah§acaktu. lsmet 1noniiniin 
bir spot sahasmda ham bulunmas1 demek, 

onun yiiksek varhgmm biitiin spor hayah· 
m1z1 canland~rmasl, kuvvetlendirmesi de· 
mektir. Sporcu Tiirk gencligi, biiyiik ha
mi ve mii~evvikin sevgisine ve takdir;ne 
lay1k olmak i~in, daha canla ba,Ia ~ab§a· 
cakbr. 

Avam Kamaras1 mecburi 
askerlik tahsi~abm 

kabul etti 

Kahireye tayin edilen Yugoslavyanm 
Ankara Elc;isi M. Acemovi~. yeni va
zifesine iltihak etmek iizere diin ak~am 
memleketimizden aynlmi~IIT. Yugoslav
yay! iki senedenberi Ankarada temsil e
den M. Acemovic;, dost ve miittefik iki 
devlet ara<mdaki baglan miitemadiyen 
takviye etmege matuf olan yiiksek vazi
fe,ini muvaffakiyetle ifa etmi§ ve bu hu
susta biitiin zekas1 ve samimiyetile c;ah§
mi§IIT. Sab1k El~i. Tiirkiyede, saglam ve 
candan do<tlar kazanmaya muvaffak ol
mustu. Bu sebeble, memleketimizden 
miifarakati, yalmz resmi mehafilde ve 
kor diplomatik arasmda degil, Tiirkiye
de oturdugu miiddetc;e kendisile temas 
etmek f1rsahm bulanlar meyanmda da 
tees<iir uyand~racaktiT. 

Londra 9 (a.a.) - Avam Kamaras1 as
keri miikellcfiyet kanununa merbut 
mali projeyi 65 reye ka~1 159 reyle ka
bul etmi§tir. Projede: 

Dost ve miittefik memleket elc;isinin 
muhterem refikas1 da, zevcinin mesaisi
ne yard1m hususunda biiyiik meziyetleri
le temayiiz etmi1 ve Ankarada, yiiksek 
bir cemiyet ve ev kadm1 olarak k1ymetli 
l,at11alar buakml§llt. 

Mosyo ve Madam Acemovi~'e hayuh 
seyahatler ve Kahirede muvaffakiyetler 
lemenni ederiz. 

1 - iki seneye taksim edilmek ii?.ere 
sermaye olarak 30 milyon sarfedilmesi. 

2 - 1941 senesinde 25 milyona iblii;t 
ed :lmek iizere 1939 senesinde bak1m 
masraf1 olarak 10 milyon sarfedilmcsi 
derpi§ edilmcktedir. 

Meclisin i~tima1 
Ankara 9 (Telefonla) - Meclis, yann 

saat 15 te toplanacaklir. i~timada inhi -
sarlar biitc;esi konu§ulacaktlr 



4 CUMHUKh'ET 

~ KU~Uk h lklye 

~ 
Hayat ~!!;:~ ... , J 

Gene kadm sokakta ko~ar gibi yiiriir- j ses mmldaruyordu: «Bitti, bitti... unuta
ken <<Ailalum ne miithi~. ne miithi1» di- hm. Sizi mustarib etmek istemem ilah .. » 
ye, dii1iindii. Gozlerinin oniinden o sol- Bu «siz» kelimesinin her soyleni,inde, 
gun, kattla§IDI§ yiiz, bir kuyu gibi bo§, k1zgm igne gibi bir~ey sanki i~inde bir ye
karanhk gozler gitmiyordu. Sonra masa- re bahp ~Ikmi§h. 
run iizerinde asabiyetle a~Il1p kapanan <;aym1 bitirdikten sonra kalkmi§b. Er
elleri unutam1yordu. lnee, kuru, sert par- kegin kaptya kadar gelmek iizere ilerledi
maklann birbirJerini krraeak gibi SJktikJo- gini goriinee rahatSIZ olmamamu sey)emi§ 
nm gormii§tii. Erkegin o sakin, ahenksiz ve soguk bir ba1 i1aretile onu selamlamt§· 
garib sesi, hal a kulaklarmda ~mhyocdu: h. Halbuki yapmak istedigi 1ey nekadar 
«Hayrr, demi1ti, bitti .. Si:iziime inanma- baika idi! Onu omzundan tutmak, sars -
hS!DlZ, bitti. Ben de boyle olaeagm1 zan• mak ve uyaod1rmak... Eger bunu yapa -
netmiyordurn.. Siz.i mustanb etmek iste - bilseydi 1 .. 
mezdim, fakat elimde olsa... En dogru Selamdan sonra bir an hareketsiz kal
hareket budur. Ba1ka ti.irliisii sizi de, beni !Dl§lardt. 0, ne dii§iiniiyordu? Diimdiiz, 
de bedbaht eder, yoksa... ta1 gibi kab hatlarla i§lenmi§ yiiziinden 

Evet, bitti ... Bitti ... Unutahm ... » anlamak irnkans!Zd!. F akat gene kadm 
F akat gene kadm kafasmda kendi ken- bi: yabane1 gibi dimdik duran adamm 

dine, ~1ghk halinde §U kelirneleri tekrar kar§IS!Dda ~ok biiyiik, ~ok derin bir hay· 
ediyordu. «Bitti .. Bitti .. Unutabm» Bun· ret i~inde kalmi§h. Nas!l olur diye, dii1iin· 
Ian erkek, solgun yiiziinde dudaklan mii§tii. Bu adam, ayoi adam, beni bir za
pek az k•pmhyarak soylemi§ti. Zaten ol- manlar kollarmda tuttu. 0 keskin hath 
dugu yerde vaziyetini a:r. degi§tirmi§ti. birbirine kenedlenerek k1s1lm•§ dudaklarla 
Y abanc!lar, irnkam yok, aralannda ne be.ni optii. 0, ince uzun kuru parmaklan
ge~tigioi anhyamazd!lar. Zaten onlar et- nm sJcakhgmi tenirnde az m1 hissettim L. 
raflannda dola§Jyor, giilii1iiyor ve arada ;!irndi, 1irndi bir veda kelimesi bile 
Sliada onlerinden ge~erken giiliimsiyerek soyliyemiyordu. Halbuki evvelce ne gii • 
a~ma bir sel.1m veriyorlard1. bbiirii ~aya zel konu~tugunu habrhyordu. Ne yumu
elini siirmemi§, gene kadm sonuna kadar 1ak, ne derin bir sesi oldugunu biliyordu. 
~aym1 i~mege gayret etmi§ti. Viicudiinii Biitiin bunlar ne olmu§tu? Kendisi: «Bit
germi§, parmaklanDlD titreyip titremedi • ti, diyordu. bitti, unutal•m ... » Ha}'lr gene 
gini birkac; kere gozueile tetkik etmi§ti. kadm, bittigine inanam1yordu. Bu, pek 

.5imdi ge~tigi agaehkb yolda yalmzdJ. miithi1 bir§eydi, tabii degildi, gayrikabil 
Yagmur yag1yor, damlalar yiiziine diikii- gibi geliyordu ona ... Evet, o bir an kar§I 
liiyordu. Y olun etrafmdaki ye§il agaclar kaq1ya kald1klan esnada en derin bir 
hi§rrdJyordu. Gece biisbiitiin inmemi§ti. hayretle sarSJim•§h. «Bir zamanlar o ka
Sokagm ta, evvelce ueundan gorunen dar yakm oldugum adam bu adam m1? 
caddede sisli bir aydmhk vardt. Elektrik- Y arabbirn naSI! oluyor bub> diye iirper
ler alaea karanhkta bugulu bugulu yam • mi1ti. 

Dedikodular 

Holivudda son hafta 
i~inde 

hadiselerin 
ge~en miihim 

bilan~osu 

Evleomedii{i itin tekrar film tevirmci{o 
baslayan Kay Francis 

Holivud' dan yaz1hyor: 
Kalifornia elmalannm ta memleketi -

mize kadar gonderilerek satilmakta ol • 
dugunu haber aldtm. Gelecek sene de 
Clark Gable'in portakallanm manavlar· 
da gorecek olursamz hayret etmeyiniz. 
<;:iinkii artist in Encino' daki arazisinde bi
ne yakm portakal agae1 vardl!. Gelecek 
senenin mahsuliinii bir ~irket iyi bir fi
atla alma}'! vadetmi§. Qiinkii piyasaya 
«Clark Gable portakallan» ismile ~·ka
nrsa epeye<: talib bulacagJ zannediliyor. 
Fakat san'atkar isminin boyle ticari bir 
muameleye kan~tmlmasma 1imdilik mu
vafakat etmemi~. Acaba kiilliyetli bir 
para kar§tsmda da bu tsrarmda devam 
edebilecek mi? 

B u!!'iin m ohoeler den Jti b aren 

YILDIZ 
Sinemasmda 

Jr!:AN GABIN'•Ir en gilzel ti!mio!an 

HARB ESiRLERi 
Ayt·•ca arzuyumuml iizerine bir 
balta daha gOsterilecek o!an : 

OAMGAU KADIN 
Iii mini 

Alemdar ve Milli 
de 

Sezonun en giizel iki fseri 

Cifte Avc1lar 
Lorel - Hardy 

TUrk~e -

ve 

Kutup Ylldaza 
SONYA HANNY 

BUG UN 

M,.vsim•n iJerlf'nles•ne ragmeu 

ALKAZAR 
smemas1 

Bnynk fedakarhklar ederek bnyok 

tilimlerine devam ediyor. 

Buglln matinelerden itibaren 

KALPAZANLAR 
James Nevil ve 
Carol Hughes taraomdan 

tem·ul •d•len hevecan ve deh~et tilmi 

Bugnn 
Kad•lcoy 

HALE'de 
K1r1k 

Hay at 
yor, yoldan gec;en raylann pmlhst iki ince 0 miithi§ hayretten, h.ila o iirpertiden 
giimii§ 1erid gibi uzaktan dikkati c;ekiyor· kurtulmu1 degildi. Elektrik fenerinin al-
du Tektiik ah<ab evlerde 1•1klar yanmi§h. t d )' 1 k k d d > > m a po IS e onu§ma ta evam e en 
Fa kat bunlar perdelerin arkasmda do· §emsiyeli adamlara, elektrik diregine da· 
nukla,arak sokaga kadar inemiyen olgiin yanml§ §arb soy)iyen sakah !Siak serseri 
t§tklard!. Tenba sokakta ko§elerden yag· k1ltkh adama, birine binmesi laz1m geldi
mur sulan biiyiik §anlnlarla dokiiliiyordu. gi halde binmedigi, oniinden bir an durup 
Bu ona garib bir iirperti veriyor, ad!Dlla- ge~en tramvaylara, nihayet karanhk, ,._ 
nm luzlandnmasma seheb oluyordu. Ku· lak raylann parlad!gl ve bol ye§il yaprak
laklarmda hep ayni derinden gelen biraz h agaclarm, karanl1gm ic;inde nefti!e1erek 

Kay Fran~is ge~n sene hayli giiriiltiilii 
bir §ekilde sinemadan ~ekildigini, arllk I iii-• 
ne pahasma olursa olsun filirn ~evirmekte 

Fevkal~de eser. 

==~==:::::: 
Bu Ak,am En buyiik F rans1z artistleri 

tarafmdan nefis bir surette ibda 
edilen ~ahane bir fim. 

devam etmiyecegini soyliyerek buradan 
kalk•P gitmi§ti. Buna sebeb dordiincii de
fa olarak evlenmege te§ebbiis etmesiydi. 
Miistakbel zevei bir barondu. Anla~tlan 
aktris zengin baronunu elden ka~nm11 o
lacak ki, gene sinema merkezine doniip 
geldi. Y akmda Carole Lombard'm da 

M ELE K 
Slnemas1nda 

ARTiST A~KI 
boguk~a. heyecaoSiz, kuru ses ~mhyordu: dd d 

t 
ca eye ogru hi§lltJiarla dallanm uzat1p 

«- Bitti ... Unutahm... mkii.nS!Z ... » geri c;ekmelerine hep ayni hayretle bak•-
Bunlan naSI! soyliyebilmi1ti I 0 mada d 

miihirn rollerinden birini deruhde edecegi 
<<A>k hahralan» filminde oymyacak 1 ~ahane b ir a§kiD romam ba§ roller de : 

Annabella. ba, erkek roliinii R obert YVONNE PRINl EMPS - PIERRE FRESNA y yor u. Gitmesi laZlmdi. Oradan, o kala-
onlar bOyle konu1urken dJ§anda miizik bahgm i~inden nas1l siynldigiDI bilmiye
ba 1!ami~. ev sahibi kaptdan goriioiip biz· rek riiyada gibi mantosunu giyrni§, ev sa-
zat hamladigl bu kar§Jia§manln netieesini hibesinin tese!li verici birkac; mii1fik siizii
anlamak ister gibi onlara miitebessim bak-

Y oung'un oynadtgl «Seyahatteki gene 
klZ>> isminde yeni bir filim yaptJ. Bu Ayuca : Paran:unt dilnya baberleri • en son havadisleri, 
kordelay1 ~evinnek aktrise epey zo:hme~ Numarah koltuklarJD erkenden ald~r~lmasJ rica oluour. 

mJ§, dostane bir el i1areti yaparak ~ekil- nii giic;liikle dinliyerek, <<Gitmeliyim, 
mal oldu. Bir kere tabiatile eser ingilizce Telefoo : 40868 

miikalemeliydi. 0 sezleri hatas1z ve ,;.~~=========================== mi§ti. Gene kadm erkegin biiyiik bir neza· beklerler>> diye, sokaga ftrlamJ~tl. ;;imdi 
ketle yakhg1 sigaranm ucunu di1lerinin bekliyenleri, gidecegi yeri unutmu1 gib! 
arasmda c;ignemi§, genzine kadar agzmm idi. Evet, gitmek lazrrn oldugunu biliyor

zehir kesildigioi hissetmi§ti. Bununla be- du. 
raber giiliimsemerneye ~ah§mt~b. Yeni Gitmek ... Fa kat ~ok ba1ka yerlere ... 
giydigi, ve yaki§tlgmJ bildigi bir elbise ile Mesela §U dar sokaklann i~ine dalmak, 
onun kar§ISmda bulundugu ic;in bir an karanhkta hybolabilmek, karanhga ka
memnuniyet hissetmi§ti. Sonra giiliimse- n~abilmek ve art•k o solgun yiizii, o derin 
meye gayret etmi1. buna muvaffak olmu§ gozleri, nihayet o sesi «Bitti, bitti» diyen 
ve bir yabanc1ya sayler gibi hafif, nazik o sakin, ate§siz kuru yabanc1 sesi hie;, hi~ 

veye uygun olarak soyliyebilmesi j~in 
hayli ~ah0maSl laz•md1. h bu kadarla 
kalsa iyi .. Halbuki filimde ayni zaman
da baz1 almanca ve italyanca ciimleler de 
vard1. Annabella meseleyi ~ suretle hal
lederek mesaisini kolayla§hrmanm yolu
nu buldu. lngilizeelerle birlikte almanea 
ve italyanea eiimleleri de erbabma soy· 
leterek onlan plaga aldlldt. Bunlan bo1 
zamanmda evinde miitemadiyen ~alarak 
dinledi, sade dinlemekle de kalmadJ. 0 
ciimleleri tekrar ede ede t1pk1 plaklarda
ki gibi soylemege muvaffak oldu. 

bir sesle: hanrlamamak .. 
- Kabahatin bende oldugunu bil • Serseri k1hkh adam ganb garib gii-

mekle beraber size yalvarmiyorurn, de - liimsiyerek yamna yakla§ffil§ll. Gene ka
mi§ti. Buraya bunun i~in gelmedigimi dm irkildi, iiniinden bir otomobil ge~iyor· 
bilmenizi isterdim, bir dost daveti idi, siz.. du. Bir el i~aretile durduttu, kendini i9ine 

Devam edemiyerek susmu§tU. Bu ka- atb. Adresini verdi. D i1leri birbirine vu
dar ta§lam11 bir meveudietin kar§ISmda ruyordu. «Budalaytm, diye, dii§iiniiyor· 
konu

1
masma imkan kalmad1gmt anlami§· du. D eger mi? Ne olur, bu da boyle bit-

b. Hem de boyle resmi bir lisanla... sin I H ayat bu .. » Fa kat di1leri birbirine 

Su Holivud' da hakikaten ~ok muzib 
insanlar var .. «Leslie Howard miihim bir 
kitab yaz1yor.» diye ortaya bir §&yia ~~
karmi§lar. Leslie'nin muharrir olmadJgml 
bilenler buna la§hlar. Meger bu rivayet 
neden kinaye irni1 biliyor musunuz? San
atkar giizel yeni bir Htibe bulrnu$, hep 
onunla birlikte geziyor, gece giindiiz bz

Bir an i9in aklmdan bir takrrn ~IIgmca daha 1iddetle vuruyor, 1akagmm birine 
fikirler ge~mi§ti. Kii~iik ,ay masasmm ij. fena bir agn yapl!lYOrdu. 

zerinde asabietle a~1p kapanan o inee 
kuru parmaklan tutmak istemi1ti. Elinin 
Slcak temasile o zaman aralarmdaki bii • 
tiin yiiziin c;oziilecegini dii,iinmii§tii. Y a· 
hud kalbp o sol gun yiizii opmek.. Fa kat 
gozler, bu kuyu gibi karanhk. miithi1 
gi:izler, onun cesaretini kmyorlardi. Dii -
§iindiiklerimden birini yapsam, acaba na· 
s.I mukabele eder, diye, kendi kendine 
sormu§IU. Meselii itip ayaga kalkar, ve 
yiiziinii buru§turarak: 

- <;ocukluk ediyorsunuz, diyebilirdi. 
Bitti, her~y bitti ... Unutal!m ... » Bun· 

!an diyen onu da yapabilirdi. Evet, ona 
muti olmami§, ona ~;ok azab ~ektirecek 
§eyler yapm!.§h, fakat bunlan itiraf et· 
mekle, af dilemekle, maziyi unutturmak 
pekala miimkiin olur, samyordu. 

Hem onu, sevdigini anlami§h. KISa bir 
aynhktan sonra birdenbire onu aramaya 
ba~laml§, o kuru uzun parmaklan, o sol
gun yiizii ,iddetle ozlemi,ti. 

Agaehkh yolu karanhk bir tiinel gib• 
ge~ip de eaddeye c;1kmca gozlerini a9a • 
rak etrafma 1•1km ~a1km bakmd1. Mec;· 
hul, yabanc1 bir 1ehirde kendini kaybet • 
tigini samyordu. Ko1ede elektrik feneri • 
nin altmda ba1ba§3 vermi1 konu1an po
lisler, 1emsiyeli adamlar vard1. T evakkuf 
mahallinde sakalmda yagmur damlalan 
parhyan dilenci k1hkh bir adam direge 
dayanm11, bir 1arb mmldan10rdu. Cad
deden ISlak camh ,tenha, karanhk, ,atkm 
yiizlii vatmanlar tarafmdan sevkedilen 
tektiik tramvaylar ge~iyordu. Biitiin bun
lara iirpererek bakll. Her gordiigii yiiziin 
arkasmdan bir ba1ka solgun yiiz, i:ibiirii
niin yiizii karanhk kuyu gibi giizleri mey
dana ~IkJYordu. Ve hep ayni kuru, uzak 

O tomobilden titriyerek indi. Evde an· 
nesi merakla: «N erede kaldm ?» diye, 
kar§dad1. Fa kat sonra birdenbire «N en 
var, diye bagrrd1, nen var? Evlad1m, kt· 
z1m, yavrum ne oluyorsun ?» Kadm bun
Jan soyliyerek onu ,iddetle ~ekmi,, gog
siine almtjh. 0 zaman ancak hayalinden 
o solgun, hareketsiz yiiz, o kuyu gibi de
rio gozler, ve kiSik ciddi dudaklar bir an 
silinir gibi oldu. 

cagiZI yanmdan a}'lrmiyo~mu~ I 
Ge~en giin buradaki meshur lokanta

lardan birinde epeyce garib bir hadise 
oldu. Yeni parlamaya ba§hyan kadm ar· 
tistlerden Martha Raye kocasile birlikte 
orada yemek yiyormu1. Bir~ok eenebi 
seyyahlar gelmi§ler, yiiksek sesle sinema 
artistlerinin aleyhinde ahp tutmaya ba~
lam•tlar. 0 vakit Martha ne yapm11 bili
yor musunuz? K oeasmm piposunu ahp 
birka~ nefes ~ekerek bu ~m ag1zhlann 

Yiieudiiniin gevjedigini hissetti. «An- yiiziine iiflemi1. Adamlar i1i anlamt§lar, 
nwgrrn, dedi, annecigim !» H•~k!Tdl. mahcub olmu§lar ve siikliim piikliim kai
Sonra bir ~ocuk gibi onun giigsiine kapa- ktp gitmi~ler. 
narak aglamaya ba,ladi. * D orothy Lamour ile Jon Hall ya- 1 

Gece eli annesinin elinde uyudu. Vii- kmda yeni bir filim daha ~evirmege ba~
cudii yorgun dii§mii§tii, sinirleri gev§emi§- hyacaklardlT. Bu kordelanm ad1 «Ka -
ti, gozleri aglamaktan yorulmu§tU. Bu nal mmtakasi» olacak ve eserin harici 
riiyaSiz, sakin bir uyku oldu. Sabah goz- sahneleri Panama kanah civannda cere· 

lerini a~llg1 zaman giine~ yiiziine vurdu. van edec.:ktir. 
!Ik dikkatine ~arpan 1ey, peneereden bir "'-"""""""""============ 
par,aSI goriinen masmavi sema oldu. U- hm.» 
~an iki leylek yavrusu gordii. Annesi Simdi kendisi de bir§eyio bittigini, bir-
giiliimsiyerek igildi. §eyin devam etmemek iizere mazide kal-

«- Bahar, dedi, bak hava ne ~abuk d•g•m ~ok iyi anhyordu. Ak1amki co~ -
ac;tJ.» kunlugunu, ISllrabmJ fazla , mubalagah 

0, hala gozleri semada siiziilen leylek- buluyordu. «Belki de gecenin, yagmurun 
lerde « Yolculuk !» diye diijiindii. Simdi tesiri» diye, dii§iindii ve act bir giiliimse
o !Slak yagrourlu geee, o san yiiz, derin yi;le: 
bak11h gozler pek uzakta kalmi§tdar.. «- Hayat bu ... » diyerek omuzlanm 
;;imdi o solgun yiiziin, o sakin, kuru sesin silkti. 
sahibile aralanm dolduran mesafeyi ,ok Sonra ba§ka dii§iineelere ge~erek goz
daha iyi hissediyordu ve bunu hissetmek Jeri, pencereden bir par~ast goriinen mavi 
geceki kadar onu sarsm1yordu. Degi1en semada u~U§an kiic;iik leylek yavrulanna 
bir1ey vardt. ;;imdi kendini daha yorgun, takiid1. Halsiz bir tebessiimle annesine : 
kmk, fakat muhakkak ~ok daha makul «- Bu bahar, leylekleri ilk defa, hem 
ve sakin hissediyordu. Act bir tebessiimle de u~arken gordiim, dedi, yolculuk degil 
geee obiiriiniin soyledigi sozleri kendi mi ?» 
kendine tekrar etti: «Bitti, bitti .. Unuta• f.e.ride Celiil 

Yarm matinelerden itibaren i P E K sinemasmda 
2 bUyUk ve yeni f i lm bird"'n 

1-ALTIN MABUD 
A11k ve heyeca n doiu, biiyii k Frans1z filmi 

Ba~ rollerde : M I R E I L L E B A L L I N 

2 - M. MOTO KATiLLER KULUBUNDE 
Frans11.ca s01.Iii h!lyilk sergiize~t lilmi . 

1 Pangalb Tepeustii A K I N sinemasmda 
CEHENNEM 

MAHK0MLARI 
HENRi WILCOXON 

iJEZAiR 
Batakhaneleri 

Jean Gahin · Mireille Balin 

Gundii• ve ~ere 8. 15 ne 2 tilm hirden 

AZAK sinemasmda bugiin 
matinelerden itibaren PARiS I~IKLALARI 

( Tino Rossi ) 
L A L E Sinemasmm resmi k1l~ad•m yapan senenin en ne~ 'eli ve me§· 

hur -~•?'atkAr TINO ROSSi'nln eo muvalfak oldugu ve salms1zhk la bek
ledignuz muaz1.an1 l!lmi. 

Care • Obriyenin en heyecanh fllmi. 

HOL WOOD ... KABOY 

3 biiyiik arti~tin yarathg•-·· Goz atan reoklerm sii3ledigi 
milyonlano azamet verdig ••• Senen n eo biiyii'< f•lmi. 

AL TlN HARBi 
de HAVILLAND-GEORGE BRENT-MARGARET LINDSAY 

Yarm ak~amdan 
Jttbaren L A L E sinemamnda 

Numnrall koltu" Inn 

Bugiin matm elerden itibaren 
• SUMER s1nemas1 

FiatlarJnl 15 • 20 • 25 
Bilviik de ha1<ll.r arti ~ t 

HARRY. BAUR ve 
kuru,a indiriyor ve 

Sevimli yd d z 

SiMONE SiMON 
l'e JEAN - PIERRE AUMONT tara ll ndan JevkaiMe bir ta rzda yarut•lnn 

SiYAH G0ZLER 
A~k ve ihtiras ~aheserioi gosteriyor. ilAveten : 

KABARE : ,Sark1, Dans, Caz, Tango ve Musiki Filmi 

-- -- - ---=--
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RAD~¥0-~ 
,v ' 

( Bu ak~amki program) 
Tiirklye Radyodlfiizyon Postalan 

DALGA UZUNLUGU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw, 

T . A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. 
T. A. P 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 Program. 12,35 Ttirk miizi~i. Qalan• 
Jar: Zilhtil Bardakoglu, Reflk Fer san, Ke· 
mal Nlyazl seyhun, Ccvdet Qagla. Necml 
R•za Aluskan. 1 - Sultan! yegah pe~revi, 
2 - Lemlnln Suit ani yegah ~arlw1: (An· 
dtk~a ge~en gilnlerll. 3 - Lemlnln Ferah· 
feza §ark!.'lt: (Dinlendl bW!Wl diln geoe) 
4 - Zilhtil Bardakoglu: santur takstml. 
5 - Ye.sari A.s1mm Sultanlyeg:ih §arkt (Biz 
Heybellde her geceJ 6 - Ralk tiirkiisti: 
(Mecnunum Leylillru gordilm.l 7 - Halk 
tfu·kiisil: (~u daglan d~lmelll 13,00 Memle
l<et saat Ayar1, ajan> ve meteoroloil haber· 
Jeri. 13.15-14 MUzik (Riyasetl Cumhru: 
Bando.su- !ilef: ih.san Kiin~er). 18,30 Prog. 
ram. 18.35 Muzik (Aryalar> Pl. 19,00 Kon~· 
rna 19.15 Tiirk mi.iz!iil tFas1l Myetl) Celal 
Toklle.s ve Safiye Tokaym ~\lraklle. 20,00 
Mernleket saat Ayan, ajans ve meteorolojl 
haberleri. 20.15 Turk miizi/li. Qalanlar; 
Fa.hlre Fersan, Reflk Fersan, ZUhtU Bar .. 
dakotlu, Cevdet Qa!lla. Okuyanlar: Sad! 
Ho§Ses, Melek Tokgoz. 1 - Rast pe~revl, 2-
~tikriintin Rast §arlwt: (Uyu.am gogstine 
·ko)"lam). 3 - Falk Beyln Rast ~arltl.st; 
(Nlhan.sm dideden) 4 - Cevdet Qagla: VI• 
yola tak.s!ml. 5 - S. Kambaym nihavend 
~ark1: Gtinlilmiin ebedi bir yare!). 6 - Rast 
tiirkfi: (!;)al!ma bak efedel 7- Rast tilrkil 
(Yemenlmde hare varll. 8 - Ha~tm Beyin 
Hlcazklr §ark!: (§eb ta seher akarl. 9 -
LAtl! Agamn Hicazkar §ark!: eYoktur za. 
man gell. 10 - Osman Nlhadm Hlcazkar 
§arkt: <ii~u zaylf gtijisilm l~lnde!. 21,00 Haf· 
tahk posta kutusu. 21,15 Esham, tahvUat, 
kamblyo - nukud ve zlrnat borsa.st (flat), 
21.25 Ne~'ell p!Aklar - R. 21.30 Miizlk (Man
dolinatal - ~ef: Sadlk Talii idareslnche. 22,00 
Milzlk (Kii~iik orkestra. - Necib A.:;kml. 23,00 
Son ajans baberlerl ve yarmki program. 
23.15-24 Miiz!k (C..zband - Pl.) 

SOFYA 
19,50 Vlyolon.sel konserl. 
20,50 Tosca (Pucclni'nln operas!). 

LONDRA (342 - 8771 
16,05 Orkestra ve fliit konserl. (Borodin, 

Weber ve salr bestekli.rlarm eserlerll 
20,50 Koro konserl. 

PARiS (Radlol. 
17,50 Kemanla sonatlar (Tartinl'nln eser• 

lerll. 
PARiS (P. T. T.l 

22,05 Orkestra ve sollstlerin kon.serl (Bach, 
Mozart ve salr besteUrlarin eserlerl), 
lTALYA (!kine! grup, 309-8141 

23,25 Kon.ser (Camblnl ve Paganlnl'nln e• 
serlerl) 
iTALYA (lll iincii grup, 230-1303) 

20,25 Kuvartet kon.serl 
22,05 Karmen (Bl.zet'nln operas!) 

V~VA 
22,05 Plyano Ue t;lopen'ln eserlerl. 

BUKREI;l: 
21,05 Orkestra ve §an konserl. 
22,20 Orkestra ve ~an konserl. 
23,20 Hafl! rn1131k!. 

BUDAP~TE 
19,30 ~an konserl. 
21,45 K ltar a konMrt 
24,05 Qlngene orkestrasi. 

C OLOM ) , __ _ 
Denizbank hu • 

kuk mii§avirler.in • 
den avukat Esad 
<;:orgunun oglu Ga
latasaray lisesi ta -
lebesinden Hadi 
<;:orgun pek gene 
ya§mda hayata giiz
lerini kapamt§, bii -
tiin ailesini ve ar -
kada§lanm derin 
matem ve keder 
i~inde b1l'akrm§tu:. 

1 
1 

Hadinin cenaze namazt bugiin saat on 
be§ bu~ukta Te§vjkiye camiinde kl.lm -
dtktan sonra Asri mezarhktaki abed] 
medfenine tevdi edi!ecektir. Miitevazi 
kiitiibhanesini, ~ok sevdigi mektebine 
vasiyet eden Hadi, mektebinin ~ah§kan 
ve sevilen bir talebesi idi. Hadinin hii -
ziinlii ailesine, kederli aile dostlarile ar
kada~Ianna arz• taziyet eyleriz. 

( MEVLlD ) 
Tiiccar - Haftz Kaplan - Salih Cebog

lunun iiliimiiniin 40 mct giiniine tesadiif 
eden 11/5/939 yarmki peqembe giinii 
ogle namaz1m miiteakib Ortakoy ca -
miinde ruhuna ithaf edilmek iizere 
Mevlidi $erif okutturulaeagmdan ken
disini seven dostlarmm te§rifleri rica 
olunur. c ___ E'"""':V_L_E_N_M_E _ _ ) 

Sthhat ve t~timai muavenet Vekaleti 
Umum sttma miicadele miifetti~i doktor 
Rii~tii Kerenin km SiiheyHI Kerenle 
Ziraat Bankast levaztm amiri Cemi! E
renin oglu Haydar Erenin nikah toren• 
Jeri her iki ailenin ve dostlanrun huzu
rile B mayts 939 pazartesi giinii Ankara 
Belediye Evlenrne salonunda yap1!mt~· 
hr. Yeni evlilere saadet dileriz. 

Notr Dam Dosyon lisesinde 
konferans 

Bugiin saat d&t bu~ukta Bay Selim 
S1rr1 Tarcan tarafmdan beden tebriyesi, 
s1hhat ve ne§'e hakkmda bir konferans 
verilecektir. 

Oskiidar H a le sinemas1 
TARAKANOVA 

KADINLAR SALTANATI 
Duhuliye 10 kuru~tur. ---

ERTUGRUL SADt TEK 
$ehzadeba~t TURAN 
tiyatrosunda bu gece 

KAVUKLU ALi 
ve arkada§lat'l birlikte 

biiyiik miisamere 
Okuyucu Bayan Aysel 

ve Atilla reviisii 
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lSi3HbUIUn SUiar,·:2i Dr. Nih ad 
................................................................ : 

Re~ad anlatzgor 
« Sularimiz 
aid tesirleri 

i~de hafif karaciger 
azaltanlar ve kumu 

ariZalarma 
dii~iirmekte 

yardimci rol oynayanlar da vard1r » 
Yazan: SALA.HADDIN GVNGlJR 

Nihad Re§ad1, anketime cevab ver ·j 
mege raZJ etmekte epeyce giicliik cekti· 
gimi itiraf ederim. Su ~hrimiz Y alova
nm, en geni1 oktide bir s1hhat kaynag1 
olabilmesini temin icin, kendini blitiin 
manasile i1ine veren degerli hekimimiz: 

- Ei!er, diyordu, mevzuunuz Y alo • 
vaya aid olsayd1, istediiiiniz 1ekilde ko
nu§ur, hatta bunlann gazeteye gec;mesi· 
ni, sizden ben rica ederdim. F akat ieme 
suyu, uzun bir bahistir. Bu vadide o ka
dar derinlere gitmek kabildir ki ... 

Nihayet ricaiiU kabul ederek; biiylik 
bir ter1ih havuzundan damla damla su 
bo§albr gibi, derin bilgi hazinesinden, 
memba sulanna dair olanlan, hemen de 
soziinlin arkaSJm hie kesmiyerell:, beni not 
almakta mli1klilata dli1lirecek kadar, se
ri climlelerle anlatma~a ba§ladl: 
«- !c;me sulanm lie tekilde mlitalea 

etmek laz1md1r: 1 • Suyun c•khib arazinin 
ideolojik evsan (idro·ieoloii). 2 • Su • 
yun kimyevi terkibi. 3 • Bakteriyolojik 

Doktor Nihad Re ad 

CUlllllURlYET 

istikbale em~iyetle 
bakabilmek • • 

1~1n ••• -------
Siz bu 1atrrlarr okuyup bitir· 

diginiz anda: 
Biitiin dUnyada iki bin iki yiiz 

elli kilo tiitUn istihsal edihni,tir. 

Biitiin vatanda~larm, ~ocuklarm sihhatlerile 
~ok yakmdan alakadar olmalar• laz1mdll' 

Vatikanda otuz ll.iisha ~tazete 
sahlm•sllr. 

Yazan: Prol. Dr. IHSAN HILMI 

Amerika maj(azalarma yiiz mils· Hekimlik vazifelerimizden biri hasta -
teri sikayettc bulunmustur. lan tedavi etmek ise oteki de onlan lcoru-

Faransada otuz ii~ bin litre silt makt•TI tedavi bahsi dogrudan dogruya 
saltllm•shr. hekime, koruma i1i ise bunlarla beraber 

En fazla otomobll bujilerinrle 
kullandan bariumdan, biitUn dUn- hlikumete aiddir. 
yada dort ytiz kilo istihsal edil- Cocukluk devresinde, hastahktan ko-
mistir. 1'\lma bliylik bir saha tutar; bu devrede 

Lehistan manifatura imaliHha- bulunan yavrular yaln.z ate1Ii ve buidJICI 
nelcri, yedi yiiz otuz frank!Jk AJ. h 1 kl 
man sinarisi alm•slard•r. asia I ardan degil, kendilerine gelmesi 

Bir beyaz karmca altm1~ yu- melhuz olan miizmin bir tak1m hastahk-
murta yumurtlam•shr. lardan da korunmahd1r; bir ~ocuk dlin • 

Rusya iki ytiz scksen iic ~tram yaya ayagm1 bast1g1 glinden itibaren he-
alhn ihrac etmi~tir. kim gozii oniinde bulunmahdn. 

Amerikada blr bina amelesl ya-
ralanm•shr. Onun bula!Jk hastahklardan nasi! ko-

.., ______________ runacagmdan ba1ka giyini§i, yemesi, i~ -

«Asya>) vapuru 

Bir hissedar, 5000 lira 
tazminat istiyor 

Doktorlar • • 
1~1n 

yapdacak jiibile 

me;i, sokaga ~lkl§l, hulasa her §eyi neza
ret •ltma girmelidir; yani ~ocugu yalmz 
bula11k hastahklardan korumakla iktifa 
etmeyip bununla beraber aSJ! ijyen kaide
lerine gore uygun bulunup bulunmad•gmi 
kontrol etmek laz1mdu. 

,Sunu bilmelidir ki ijyen kaidelerine 
gore ve normal bliylitlilrnlil bir slit ~ocu
gunun s1hhat derecesile laalettayin bliyli
tiiln:iil bir slit ~ocugu arasmda daglar ka· 
dar fark vardlf ve bu ikincisinin aleyhine
dir; yani birincisi hi~bir hastahga yaka • 
lanmiYarak ilk YA§lm buldugu ve yahud 
nezle ve sair ufaktefek rahats1zhklar ge
~irdigi halde ikincisi kanSJzhk, ishal, di
zanteri, pnomoni gibi olduk~a mlihim 
hastahklara ugrar ve bazan da ilk ya1ma 
vaSJ! olmadan diinyadan go~er. 

Bu ebeveynin aciSmdan ba1ka memle
ket i~in maddi ve manevi sermaye ziyai 
demektir. 

Cumhuriyet hlikilmetimize gelinciye 
kadar ~ocuklaflrnlzla me§gul olmak pek 
oemai ve geli,iglizel idi; o zamanm payi
tahh olan 1ehirde hi~bir gaye gozetmedcn 
naSJisa bir ~ocuk hastanesi yapllml§tl; o
rada toyle boyle ~ocuklarla me§gul olun· 
makta idi; vatanm aSII kaynagmda -Ana· 
doluda. ~ocuklarla me§gul olu§; onlann 
sihhatlerile alakadar olu1 pek ihmal edil
mi,ti. 

Cun:'huriyet hiikumeti teessils ettigin • 
de?ben memleketin en liizumlu olan yer· 
lermde -hemen hemen her biiyi.ik §ehirde
yer yer, mmtaka mmtaka, ~e1id ~e1id ~o
cuk mliesseseleri a~IId1 ve ~ocuklafln ge· 
rek korunmas1 ve gerek tedavisi dikkatle 
takib rdilmege ba,Iandl; 1imdi vatamn 
hemen her toplu yerinde hirer dispanset, 
kre1, bak1m yeri, ~ocuk poliklinigi ve kli
nigi vardu; buralara yalmz hast a ~ocuk· 
lar degil, saglamlar da gelir; ve sade 
hastahklarm tedavisi degil, Olhhi gidi1 de 
llizumunda gozonlinde bulundurulur. 
~ vvelce ~ocuk hekimi parmakla gas • 

tenlecek kadar nadirken 1imdi hemen her 
:ntihim yerde yukanda sa)!I:!IglrnlZ mii • 
esseselerin ba1mda hirer miitehass1s var -
d1r; her i1te oldugu gibi ~ocuk koruma 
i1inin de miitehasmlar tarafmdan ~evril
mesi i1e bir kat daha kti§Byil verrni§tir. 

Evvelleri halk yaln1z hasta ~ocuklarm1 
hekime gosterirken arhk 1imdi saglam ~o
cuklan da gostermekte ve ~ocugun rna • 
rnaSJ ve gidi1i hakkmda tavsiyeler istemek· 
tcdir; bu sure tie ~ocuk hekimi yaln1z te
davi bahsinde degil, ~ocuk korurnaSJ ve 
bak1rn1 meselelerinde de bir mevki sahibi 
olmu§tur. 

za eder; i1te bunun i~indir ki Cumhuri • 
yet hlikumeti ~ocuk SJhhatile laz•m oldu
gu kadar yakmdan, pek yakmdan met • 
gul olmaktadu; ~ocuk dogar dogmaz 
onun SJhhatile me§gul olan yalmz ebe • 
veyn degil, ayni zamanda hlikumettir de; 
~ocuk evinde degil, vatanda dogar, ev de 
vatanm bir clizlidlir; evde olan blitlin i~
timai ve SJhhi i1lerde vatan da alaka· 
dardu; bundan dolaytdu ki degum, ev • 
lenme, ollim ve saire gibi blitlin SJhhi ve 
i~timai degi1iklik ve yenilikler hiik\unetin 
rourakabesine tabi olmu§tur. 

Cocuk koruma vazifesi son senelerde 
a~1lan bir tak1m ve mliesseseler ve tetek
klillerle SJkl bir surette tefti1 edilmekte 
ve bu suretle vatan yavrulannm hastahk· 
Ian ve saghklan hekim goziinden hi~bir 
surette ka~mamaktadJr. 

Cocuklarda hastahk azalmca ollim de 
azalmi§ demektir; i1te hlilr.umetimizin u
zagi gorlitli neticesidir lr.i ~ocuk ollimli 
bizde Avrupanm modern memleketlerin
deki olan bir seviyeye dli§rnli§tlir. 

Burada halkm yeni Tlirk harflerine 
olan fevkalade temayiilii kaydedilmeli • 
dir; bu harfler sayesindedir ki bizde ma· 
arif daha ziyade umumiletiyor; halk1n o
kumaga ve yazrnaga meyli artlyor; bu da 
~ocuk oliimlinii azaltacalr. bliyiik bir yo! 
a~1yor. 

Evvelce ~ocuk lr.orumasma aid yazlla
nr, risalelerin, brotlirlerin hi~bir okuyu • 
cusu yokken timdi bu gibi yaztlar -hatta 
koylude bile- kapl§Ilarak okunmalr.tadir. 

Cocuk bak1rn1m tamim i~in yalmz olr.u
ma ve yazma vaSJtalarile iktifa edilmemit 
bun:arla beraber seyyar ~oculr. sergile • 
ri de tetkil edilmi§tir; bu SJhhat sergileri 
kay koy dola§t.mlmakta ve bir hekim 
tara!.ndan koyllilere laz•m gelen izahat 
verilmektedir. Klz melcteplerimizin bir 
s1mfmda ~ocuk bakunma aid dersler kon· 
muttur; bu gibi dersler ebe mekteblerin • 
de, hastabak1c1 mekteplerinde, kii~lik 
s1hhiye memurlan mekteplerinde de var· 
d:r 

Biitiin bu tetkilat son senelerde ~ocuk 
korumunun bizde her taraftan kavrandt· 
gml ~ocuklann ollimline kart• her yandan 
mlicehhez ve miisellah oldugumuzu gos
termektedir. 

0 halde vatamn istikbali ~ocuklann 
elinde olunca hi~ korkm1yalun, vatanunlZ, 
vlibehyor ... 

Milletler Cemiyeti sthhat 
komitesi 

Cenevre 9 (a.a.} - Anadolu aian· 
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti S.hhat komitesi 
FransiZ murahhaSJ Doktor Parist'in ri
yasetinde faaliyetine ba,Iami§Ilr. Komi· 
lenin bu i~timama, lngiltere, Fransa, A· 
merika, Tlirkiye, Macaistan, Hindistan, 
Polonya, lsvi~re, Bel~ika, Danima"ka, 
Romanya, ve Letonya hiikumetlerinin 
murahhaslan ittirak etmektedir. 

Doktor Parist ilk eelseyi a~rken irad 
ettigi nutkunda Milletler Cemiyetinin ma· 
ruz kald1g1 mii,klil mevkii kaydettikten 
sonra, Smhi komitenin faaliyeti siyasi a
kidelerin tevlid ettigi vaziyetin fevkinde 
bulundugunu ve bu faaliyetin beynelmi· 

••• lei ve insani anla§Tilalara mlikemmel bir 
Memleketin istikbali ~ocu"klard1r; o saha te1kil ettigini tebarliz ettirmittir. 

halde istikbali temin Ia.ztmdir; istikbale Komite mlizakerelerine Tiirkiye na· 
emniyetle bakabilmek i~in ~ocuklarm s1h- mma Dr. Htisameddin Kural i1tirak et· 
hatlerile ~ok yakmdan metgul olmak ikti· mektedir. 

Tayyare hiicumundan korunma tecriibeleri 

I 

-,'-------'-Serbest Fikirler j -1------,-
Vatanda~tn kiiltiir seviye 
sini nasd yiikseltebiliriz? 

5 mayiS 939 tarihli Cumhuriyet ga· 
zetesinde Peyami Safamn «Hiikumeti
mize bir tektif» bathkh yaZISl ~1kb. Yurd 
ve yurddat kiiltlirlinlin ylikselmesi ~in es
kilerden ve yeniden kitablar temini i~in 
yap1lan bu teldif arasmda Maarif Vekale
tinin mlisaid tahsisab olma<Lii• i~in bu 
ite diger Vekaletlerce ve milli bankalarca 
da para yard•m• yapilmaSJ teklifi vard1. 
Maarif Veki.letinin hakikaten bu miihim 
memleket meselesini ba§arabilecek ka· 
dar ~ok tahsisatl yoktur. Devlet de, Ma
arif Yekaletine bunun i~<in daha fazla 
tahsisat veremiyor. Bu halr.ikat kartiSmda 

bu bliylik kliltlir davaSinln batanlabil· 
mesi i-.in ilk akla gelen budur. Her Ve
kiilet bu maksadla kendi bitt~esinden bir 
miktar tahsisat tasarruf ederek bu ite 

tahsis eylemek imk&nlannt bulabilir. 
Milli bankalanm1z da oyle. Bu arada 
Vilayet Hususi idareleri bli~'lerini de 
unutmamak iazim<Lr. Hatta bu mem· 
leket davaSJnm koklinden halli i~in Bele
diyeler blit .. esinin yard1m1m da temenni 
edebiliriz. 

VeUietlerin, milli bankalarin ve Be· 
lediyelerin yard1m1 aynca dii1linlile dur• 
sun ben bu mesele ile alakadar ve tecrli· 
besi yapilm11 baz1 gorglimii anlatacag1m: 

Memleket kliltliriiniin yi.ikselmesi ve 
faydaSJ i~in Vilayet Hususi idarelerinin 
mutlak ve muspet yar<Lmlan vardJT. 
Yurddaki blitiin ilk okullar te§lr.ilab bu 
blit~elerle besleniyor. Bunun haricinde o
larak baz1 kliltiir seven ve bunun muaz· 
zam faydas1n1 takdir eyliyen Valileri· 
miz, Vilayet hususi bU!~lerine tam Pe

yami Safanln mevzuubahs ettiiii i§O yan• 
yacak surette tahsisat konulmasma ana• 
yak oluyorlar. Mesela uzun )'lllardanberi 
Konya Yiliyeti husu!S bli~esinde bu it 
i~in istifade edilebilecek tahsisatlar var• 

d1r. Elizlg, Diyarbak1r, <;orum, Denizli 
Viliyetleri biit~elerinde de bir zamanlar 
bu maksadla konulmu1 tahsisatlar oldu
guna 1ahid olmll}tum. Demek ki Vila· 

yetler bu hakikaten bliylik memleket me· 
selesinin arzu edildigi gibi halli i~in Ve
kiletler ve milli bankalar derecesinde, 

hatta onlardan daha biiylik bir nispette 
mliessir olabilirler. Zaten kliltlirel fa.ali
yetler Vilayetlerin birinci derecede 0. 
nemli vazifeleri araOJndadir. Eiier Peya· 

mi Safamn soylediiii te~kilat yap1larak 
Vilayetlerce de aynlacak olan tahsisat bu 
te,kilatln emrine verilecek olursa dava
nm halli yolunda esasb ve isabetli ad1m 
alllmif olur. ~imdi baz1 Vilayet biit~e 
lerinde gorlilmekte olan ve tam bu i~in 
teminine yarayacak olan tahsisat mahalli 
ve mevzii hizmetlere inhisar etmekte ve 
netice itibarile de giirdligli i1 az kalmak· 
tad1r. Halbuki biitiin Vili.yetlerin bu u· 

ijurda birleserek ay1racaklan tahsisahn 
Maarif VeHietinin tahsisatile birl~tiril· 
dii!ini ve yalmz ne§riyata hasrolundugunu 
dli1iinelim ... Derhal gorlillir ve anla§Ihr 

ki bliylik kiiltiir davasmm halli ~in laz1m 
olan ve llizumu kadar kitab temin edilir. 

Peyami Safa, bu i~i ve bOyle bir te• 
~ekktilti batJr!attigl i~in tebrike lay1khr. 

Maarif Yekaleti en salim, en kestirme 
yolu bulmu1 oluyor ve tahakkuku ~ok 
mlimklin bir iddia ve \eklif ile kar11 kar• 

flY& bulunuyo. Ma.arif Vekiletinin husu· 
si ne1riyata yard1m tahsisab elli bin lira 
imi~. (jyle tahmin ediyoruz ki bu hu

susi netriyata yard11n fash boyle yeni bir 
te§ekklile ti.bi olunca diger faSIIIarda da 
bu maksada bizmet eyliyecek diger kl
SJm tahsisatla bir ali.ka peyda eder, ya· 

ni bu tahsisah artar. Vekaletlerle mill! 
bankalann da bu kiilttir davasmm halli· 
ne aogari elli bin lira ay~rdiklanm tab

min edelim. Vilayetlerin ay1racag• para 
da gene asgari olarak -mesela be1er bin 
lira a)'lrdiklanna gore· ii~ yliz bin lira
yl tecavi.iz eder. Meydana gelen para ye

kununu hala kii~i.ik gormeye imkan yok· 
tur. Onu senelerin mbna yiikliyecek o
lursak nihayet bet y1l sonra kliltiir zafe· 
rimizin ebedi talu albnda birle1mek ve 
bu tak1n altmdan ge~mek haHimlZ ol
mu§ olur. 

Miilide Cankaya 



• 
DuvouNUZMU? 

Kuru stkt 
Be~eriyete en fay

dab aiel, nihayet :. 
cad edildi. Mucidi -

~~ nin adm1 tarihe al
. ~: hn harflerle yaz -
~ sak de~il, altmdan 

heykelini diksek ge-
ne az. Bu ihtira1 ne 

kadar du~iinseniz bu!amazsm1z. Yeni 
btr taba,-,ca. Fakat nasil tabanca hili -
yor musunuz? Oldurmiyen, sadece ba
y1ltan; hay1r, uyutan bir tabanca. 

Her boydan var. Hatta yelek cebine 
SJgan minimin'leri bile. Ger~i sil;ih si
la!Jr. Oldiirmeyip uyutsa bile kotu ni -
yetli elde gene tehlikelidir. Amenna! 
Fakat, uyutan tabancanm faydala.nm 
gilw~iine getirince, farzt muhal zaruri 
olsa hi!<>, devede kulak kaltyor. 0 kadar 
zarar en faydah !carle! a bile var. 

Uyutan tabancpmn faydalan' say -
makla tiikenmez k I 

Evvelii, uykusuzluktan muztarib o
lanlar, zara.:-h, hatta faydas1z ilaclardan 
b;r ~rptda kurtuldular demektir. ~ek 
tabancavt yatstn, uyusun. 

Sokakta yakam hra~~tya mt kaphr -
dm. t;ck tabancay1 uyusun ve sen yi.iri.i 
git. 

Kan koca kavgas1 mt? Di.i§i.inme, ~ek 
tabancayt; alacakhya 011 rasgeldin, ~ek 
tabancaVl; ~ocuk giiriiltiisii mii? ~ek ta
bancayt' 

Hele, giini.in bi.rlnde, bu tabanca sa -
yesinde, milletlerin sembolik harblerle 
iktifa etmeleri Jhtimali bile akla geliyor. 

Vakti.le fngilte -
redc Joanna ;smin
de bt.r rahtbc. ol -
me.zden az evvel, 
bir vasiyetname 
yazmt§ ve demi~ 

ki: cSize bir ~ek
mecc btraktvorum. 
f<;inde oyle bir Slr 
vardtr ki, diinya, 
giinUn b.rinrlc ka
Tl§lr vcya mii~kiil 

? 

bir mcvkide kaltrsa, bu ~ekmeceyi a~ar, 
rliinya}'l felaketten kurtanrsmtz. Bu str, 
size bir yeni halaskar getirecektir. 

Rahibe olmii§. Bu kehanet ta 1813 te 
vak· olmus. 0 tarihtenberi, esrarlt <;ek -
mC'Cc, rahibc Joanna tarikatine mensub 
olanlar tarafmdan, stkt stkt kapah ve ki
J "I olarak, biiyiik bir itina ile muhafa
za ediliyor. 

Son gi.inlerde, bu tarikatin 28.000 mii
ndi. diinva ahvalinin bundan daha fazla 
kan§am1yacatvm giizoniine getirerek 
~ckmeceyi a~mak ve halaskan halas et
mek istem~lcr. Fakat Anqlikan kil'sesi 
'uh dem~, Peygamber dememl§. <;ek

mece, s:rnm halil muhafaza ediyor. 
Angl'kan kilisesi, acaba miitevf.'ffa 

rahibenin soziine mi inanm1yor? Yoksa, 
diinyayt Mia si.it I man m1 goriiyor? 

Bana kaltrsa, bu iki ihtimal de mev
cud degil. C(ekmeceden ne <;tkaca~ belli 
olmadtjttna g8re, i§i daha berbad etmek
tense, oldugu gibi btrakmag1 tercih edi
yor olmah. 

Malum ya, a<;ma kutuyu, soyletme kO
tt vii de.rler! ............................................................ 

M1s1rdan ~1kar1lan Alman 
gazetecisi 

Kahire 9 (a.a.) - Hi.ikOmct, Alman -
yanm Voclkischer Beobachter gazetesi
nin Kah re muhabironin Mts1rdan ihra -
cma miiteallik olan kararm iptali hak -
kmdak, talebine ancak yann cevab ve
recekllr. 

Alman maslahatgiizan, bu sabah bu 
hususta Ba~vekille g6rii~mii~tiir. 

v~ giin miihlet verildi 
Berlin 9 (a.a.) - Alman bi.r mesajda 

bildirild gine gore, Volkischer Beobah
ter gazetesinin ve Transocean ajanstntn 
muhabiri ~mitz, M1s1r makamlarmdan 
i.i~ giin i~inde MtsJr arazisini terketmek 
emrir. alrnt~ltr. 

- Sonu gelmez ki, beyefendi. Bu
gi.in boyle t~inizi ~eke ~eke di.i§i.indi.igi.i
niiz sesS!Zlik, yann sizi kavraytp kendi i
~ine aldtgt zaman bi.isbi.iti.in stktltrSJntz. 
Dun Stzi o kadar yoran, ka~tran gi.iriil
ti.iye, o kalabaltgtn arasma yeniden ko
,.u,abilmek i~in ters yiizi.ine donmek 1S· 
tersimz. 

- 0 zaman da bir vapurdan bir !i
mendifere 3tlanz: oradan oraya, di.inya
nm dort bueagmda dolajtrtZ. Gi.irii!tiili.i 
memleketler, tjtk diyan, eg\enee ~ehirleri 
diye tanmmt~. adt ~tkmtj nereleri var.a 
:1ep ini hirer hirer gezeriz. Begendigimiz 
yerlerde istedi~imiz kadar kalmz. 

- Bunlar hep hayal, hep gi.izel gii
zel masallar, g~mi1 gi.inlerin dei!il de 
geleee~in m.,a!lan ... Hem, insanlar bu 
mas,1llan biroirlerine ne Zaman soy]er
Jer, bu hayal\eri ne zaman kurarlar, bt
lir misiniz, beyefendi?.. Y a kendi ken
dilerini aldatmak, yahud da birbirlerini 
oyalamak, inandlfmak istedikleri vakit ... 
H tkikatten korkarlar, onun nekadar gi.i-

CUI\fHURIYET 

Spor nizalar1 adliyeye 
intikal ettirilmemelidir 
~imdiye kadar Adliyeye intikal ettm

len spor nizalanmn adedini bilmiyoruz. 
Belki birka~, belki de sekiz ondur. Y al
mz i1i prensip noktasmdan ineelemek e
melindeyiz. 

Spor, hi9 §iiphesiz ki merdee ve yigit
~e bir boy cil~i.i~me demektir. Esasen spo
run moral faydast da karakt<r i.izerindeki 
yaptet ve yi.ikseltiei tesirlerinden ba1ka bir 
ley degildir. Aneak mi.isabaka 1eklinde ya 
ptlan sporlann birineilik ve jampiyona i
~in oynanan oyunlartn da asabt gergin bir 
hale getirdigi de inkar goti.irmez bir haki
kattir. 

Spor nizamname ve kaidelerini gozden 
ge9ireeek olursak, bajta futbol olmak i.ize
re saha ii1erinde ha.mtn koti.i bir muame
le, hatta fili tecavi.izi.ine maruz kalan bir 
sporeunun bu harekete aynen mukabele 
etmesinin fena bir hareket addedildigini ve 
boyle fena bir harekete tasaddi edenin ay
ni bu kabahati irtikab etmi1 gibi teeziye 
edilm•si laztmgeldigini gori.iri.iz. $u halde 
hangi baktmdan mi.italea edersek edelim 
spor, azami dereeede nezaket ve yi.iksek 
hisliligi kuvvetlendirmek i~in bir va<tta o
larak gaze ~arpar. 

Hal boyle iken, sporda ve bilhassa fut
bolda arama bazt naho1 hadiselerin, hatta 
kavgalann zuhur ettigine 1ahid olmakta
ytz. Aeaba bu kavga ve dogi.i!lerin bir ka
lemde oni.ine g"9mek kabil degi\ mi) 

Bu suale cevab verebilmek i~in kavga 
ve dogi.islerin men!eini ara§ltrmak icab e
der. F utbolda kavgalar ve dogu~ler ba!
ltea iki sebebden zuhur etmektedir: 

I - Oyuneulann evvelden te1vik ve 
tahrikleri, 

2 - Saha iizerinde asablannm gergin 
le~mesi. 

Birinei sebeb de gene tali esbaba ayn
ltr: 

a - Mii.abakadan evvelki yersiz ya
ztlar, 

b - Mi.ifrit kuli.ib~i.iliik hislerine ka
ptlanlann ~oeuklan evvelden tahrik etme
leri. 

c - Aralarmda eskidenberi miinafe
ret mevcud olan oyuneularm bu hislerini 
unutamamalan. 

1kinci kategoriye giren sebebleri de §OY
Ie par~alavabiliriz: 

a - Hakemin noksan gi:iri.i!leri. 
b - Halkm spor terbiyesine uygunsuz 

hareketleri, 

c - Hakemin 1edid ve kmct oyuna 
mihaade etmesi, 

d - Oyuncularm birbirlerine koti.i li
san kullanmalan. 

Bi.itiin bu sebebleri spor terbiyesi nok
sanltgt 1eklinde hulasa edebilirsek de i1 bu
nunla halledilmi§ ve hastaltgm i.izerine 
parmak bastlmt§ olmaz. <;:i.inkii bu gibi 
haller ne yalmz bize mi.inhastr, ne de hi~ 
bir memlekette tamamile oniine ge~ilmi, 
bir durum arzetmemektedir. 

Sporda nezaket ve yi.ibek hislerle ha
reket esa'l olmakla beraber, sahada bede
ni faa\iyet netieesi tahammi.ili.i azalan, a
sabt gerginle~en bir oyuncunun haleti ru
hiyesine de biraz hi.irmet ve insaf gerektir. 

Bunun haricinde dtsartdan vaki te1vik 
ve tahriklere de biiyi.ik bir pay aytrmak 
ieab eder. T okat ve silleye kadar i1i aztt
mak elbette sporculuga ve spora yakt§maz. 
Fa kat ne yapaltm ki insanlann ve bilhas
sa delikanltltk ~gtnda da insanlardan bi
rer Mesih olmaSJ istenemez. 

Sert tabiatlilik ve asabiyete kaptlmak 

li.ine olaeagtnt bilirler. i1te o zaman ha
yalden ba,ka stgmaeak bir bueak bula
mazlar. Bi.iti.in insanlar biiyledir. Karan
ltk sokaklarda, tenha yollarda tekba,la
nna yi.iri.iyenlerin ti.irki.i soylemesi, !Shk 
~almast gibi; ilerilerini, sonlannt karan
ltk gorenler de, kendi kendilerini aldat
mak i9in, hulya dagaretgtndan ellerine 
ne g09erse, avuc avuc saga, sola serper
ler. Arasantz, o karanltklarda !Shk ~alan 
adamlar gibi, onlar da bu hayalleri ku
rarken, i~in iein korkarlar; ti.iyleri i.irpe
rir, soguk soguk terlerler. Sizin soyledik
leriniz de bOyle, i~te ... On sekiz yajmda 
bir oglan, on dart yajtndaki ktz ~oeugu 
bajtan ~tkanrken ya bir sinema, ya bir 
paket ~ikolata, yahud da bir 1i1e lavanta 
ile kandnmaya ~altjtr. 0 zavalh ktz i~in 
bu kadan elverir; otekinin giicii de bun
dan ~oguna yetmez. F akat, altm sa!tm 
bankalart idare meelisi reisi Muhtar Be
yefendi, daktilosunun gozi.ini.i, elbet bir 
paket sekerleme ile kamas!trmaya kalk
maz. Kendileri i~in bu bir kii~iikli.ik o-

Yazan: NVZHET ABBAS 

meselesi ayn ayn milletlerde ayn ayn te
eelli eder. Bu gibi hususlarda fngilizlerle 
fsve~lilerle, ispanyollan, yahud Yunanh
lan mi.ikayese eaiz olmadtgt gibi ~ok yer
siz ve bizi salim bir netieeye isal etmez. 
$u halde bir taraftan memlekette spor ter
biyesini yi.ikseltmek, halka sporu, spor ka
idelerini ve hakeme, hakemin kararlarma 
hi.irmeti ir§ad yolile olanca gayret ve kuv
vetle telkin ederken, oyuneulanmtzm ha
leti ruhiyelerini si.ikun i~inde ve merdee 
spor yapmaya imale ederken diger taraf
tan da spor nizalannt adliyeye intikal et
tirmemek hususunda bi.iti.in alakadarlar bir 
karar ahrlarsa hi~ de yersiz olmaz. Bi.iti.in 
~irkinliklerine, bi.iti.in ho1a gitmemezlikle
rine ragmen spor meydanmdaki ufak tefek 
kavgalann bartjmak ve kabahatli kaba
ha~ize tarziye vermek suretile hal ve fash 
bizee en dogru bir hal ~aresidir. 

Spor nizalarmm ve kavgalannm oni.ine 
ge~mek i~in oyunculann 1iddetli eezalara 
9arptlmalan istisnastz ve esbabt muhaffefe 
aramakmm tatbik edilmedigi takdirde i1in 
yiizde doksam kendiliginden halledilmi§ 
olur. Ve esasen bunlartn oni.ine kat'i ola
rak ge~mek i~in komprime halinde tek bir 
~are ve deva da yoktur. $u halde en iyisi 
ve en kestirme yo\ yukanda saydtgtmtz 
bi.iti.in tedbirleri teker teker ve yerli yerin
de tatbik ve spor nizalarmt adliyeye inti
kal ettirmeden aramtzda haldir. Bu i1te 
bajka jekilde hareket ve ikide birde mah
keme kaptlarma kosmak sporun nenhetini 
bi.isbi.iti.in bozar. NVZHET ABBAS 
G. Saray pazar giinii ~i§li ile 

kar§Ila§acak 
Bu hafta milli kiime ma~lannm ol

mamasmdan istifade eden Galatasaray
hlar, gayrifederelerin en kuvvetli taktm
lanndan biri olan .$i1li ile pazar gi.ini.i 
T aksim stadtnda sa at I 0.30 da hususi 
bir rna~ yapacaklardtr. 1ki kuliib bu mi.i
sabakaya hakem olarak Tank Ozeren
gini :-:ec;mi~lerdir. 

~ehrimize bir Yugoslav 
tak1m1 geliyor 

Yugoslavyanm kuvvetli birinci kiime 
taktmlarmdan Yedintsvo, ii9 rna~ yap
mak iizere ~hrimize gelecektir. Bu ma~
lara ehemmiyet veren Yugoslavlar, ta
ktmlanm Beogradski ve Yougoslavia ku
li.iblerinden aldtklan oyuneularla takviye 
etmislerdir. 

Y edintsvo ilk ma~mt 20 maytsta Tak
sim stadmda Beyoglusporla, 21 maytsta 
gene T aksimde saat 10.30 da .$i1li ile 
yapacakttr. Yugoslavlar 23 may1s salt 
~i.inii saat 17.30 da da Galatasarayla 
kamlasaeaklardtr. 

19 may1s jimnastik §enlikleri 
19 may!S jimnasltk ~nlikleri bu sene 

F enerbah~e stadtnda yaptlaeakttr. Ge~id 
resmine 1sta~bulun bi.iti.in kuli.ibleri spor
cularile ijtirak edeeeklerdir. Sporeulan 
ge~id resminde idare etmek i.i1ere Istan
bul bolgesi dart ki1i se~mi1tir. Naili Mo
ran, Kelle fbrahim, Nuri Bosut ve Ta
nk Ozerengin gec;id resminde sporculann 
bajtnrla bulunacaklard~r. 

Hakemlerin toplanhsi 
istanbul bolgesinin bi.iti.in futbol ha

kemleri di.in akjam bolge merkezinde 
futbol ajant Kemal Halimin ba§anltgm
da toplanmtjlardtr. Toplanttda ~hrimiz
de yap1lan futbol ma~lannm hi.isni.i ida
resi hususunda gori.ijmeler yaptlmt§ ve 
kararlar verilmi~tir. 

lur. Hele benim yerimde bir ba,kaSJ ol
saydt, ona: <<-Sayle ki.irk9i.ilere, kuyumcu 
di.ikkanlarma dogru bir dola!ahm» der
diniz. 0 zavalltnm ba§tnt dondi.irmek, 
gozi.inii karartmak i~in, boyle ~amlarda, 
ay t§tgmda gezintilerden ise, Beyoglu 
caddesindeki di.ikkanlardan birka~ma ya

ptlaeak ziyaretler, birebir gelirdi 1.. Be
nim de, candamanm1 buldunuz, diye 
belki de i~inizden seviniyorsunuz; du
daklan 1iir saytkltyan, gozleri a~tkken 
ri.iya goren bir ktz samyorsunuz. Benim
le de bu dilden konujuyorsunuz. Y aztk 

ki, beyefendi, ytllardanberi yazt makine
sinin takudJStndan kafam o kadar 1i1ti 
ki isinde arttk, ne hiilyaya yer ka!dt, ne 
de oyle tath ri.iyalara ... Sabahleyin gO
zi.imi.i a~ar ac;maz, yalan yanlt1 bir yt
kanma, ayaki.isti.i bir kahvalh, annem u
yanmt§sa biraz onun hatmm sormak, du
aSJnt almak, sonra sokaklara ugramak ... 
Tramvaylarda itile kaktlan 1irkete gel
mek, orada da odactlardan memurlara, 
,ef!ere vannctya kadar herkesten igri ba
kt§lar, manah sozler ... Kar§tlanndaki bir 
gene ktzrnt§, bu ktzcagtz belki de kendi 
halinde bir zavalh olabilirmi§, bunu di.i
~i.inmeye bile i.ijenen, onu ktrmaktan, in
citmekten c;ekinmiyen, bundan belki de 

1 Bu hafta yapdacak 

milli kiime ma~lari 

F enerbah~e takimJ yarm 
izmire gidiyor 

Milli ki.ime ma9lanna bu hafta i.i~ §e· 
hirde birden devam edilecektir. Ankara· 
da, Ankaragi.ieii ile Demirspor kar§tla
~aeaklardtr. F enerbah~e taktmt fzmire 
giderek cumartesi Ate~por, pazar gi.ini.i 
de Dogansporla ~arptjacakttr. $ehrimiz
de de Vefa - Be,ikta§ taktmlan; $eref 
stadmda kar§tla§acakttr. F utbol federas
yonu bu ma~a hakem olarak Suphi Ba
turu se~mi§tir. 

K1z liseleri arasmdaki voley
bol final ma~I 

Ktz liseleri arastnda oynanan vo\eybol 
ma~lannm finali di.in 1stanbul Ktz lisesi 
sahastnda, Kandilli - istanbul Ktz lisele
ri arasmda yaptlmt§ttr. Bi.iyi.ik bir talebe 
ki.itlesinin seyrettigi miisabaka ~ok heye
canlt olmu§tur. tlk seti Kandilli kazan
mtj, istanbul liseliler gayretli bir oyunla 
ikinci ve i.i~i.inci.i seti almtjlardtr. istan
bul Ktz lisesi bu suretle 1939 Ktz liseleri 
voleybol ~ampiyonu olmujtur. 

Bu hafta yaprlacak liseler 
futbol kar§Ila§masi 

Erkek lise1eri arasmda birkac; haftadtr 
devam eden futbol turnuvasmm domifi
nal ma~t per§embe gi.inii saat 16.30 da 
Taksim stadmda !stanb11l Erkek - Hay
darpa!• Liseleri arasmda oynanacaktu. 
Bu ma~m galibi, geleeek hafta I1tk lise
sile final oymyacak ve 939 Liseler fut
bol 1ampiyonu belli olaeaktu. 

···························································· 
INHISARLARDA 

Umum miidiir Ankarada 
1nh'sarlar idaresi bilt~esi etrafmda a

lakadar makamlarla temas etmek iizere 
inhisarlar Umum mildurii Adnan, diin 
Ankaraya gitmi~tir. ····-
MlSlr Ba§vekili Libya valisini 

kabul ~tti 
Londra 9 (Hususi) - M1str Ba~vekili 

Mehmcd Mahmud Pa~a bugiin Libya u
mum valisi Ma.re~al Balbo'yu kabul et -
m!~tir. 

Mare~al Balbo, italyanm Mts1ra k~t 
dustluk hisleri besledigine ve Libyada
ki kuvvetlerin M1sm tehdid etmedikle
rine dair Mtstr Ba~vekiline teminat ver
mi§tir. 

Japonyada biiyiik bir yangtn 
Tokio 9 (a.a.) - Bu sabah Tokio ci -

vannda bi.r selluloid fabrikasmda infi
lak olmuj ve yangm deh~etli surette bi.i
yiiyerek 9 bilyi.ik ve 40 kadar da kii~iik 
atelye yanmt§ltr. Yangm tonlarca eteri 
ihtiva eden bir depoya da sirayet etmek 
tehlikesini gostermi§Se de ate~ mevzile~
tirilmi§tir . 

Olenlerin saytst heniiz belli degildi.r. 
Tokio 9 (a.a.) - Bu sabah Tokioda 

bazt fabr:kalart tahrib eden infilakm 
bilan~osu ~udur: 11 alii ve 99 a~r olmak 
i.izcre 251 yaralt. Baztlarma gore, yan
gma bir sigara, diger baztlarma gore 
de magnizyom fabrikasmdan <;tkan k1-
vtlctm sebcb olmu§tur. -·-

Oskiidar Halkevinde konferans 
Usktidar Halkevlnden: 12/5/939 cuma 

gtiml saat 21 de Evimiz salonunda Haydar
pa.~a l!sesl edeb!yat mualllml Muvaffak 
Benderli tarafmdan (Edeb!yat musahabe
s!) mevzuu dahlllnde blr konferans veri
Iecekt!r. 

Konferamt mtiteaktb Ev!mtz!n Ar ko!u 
tarafmdan muhtellt klas!k par~alar call -
nacakttr. 

Herkes gelebll!r. 

vah§i bir zevk duyan bir suri.i erkek... 
Siz, onlann ortasmda, hi~irini danltma
mak, bi.isbi.iti.in i.isti.ini.ize st9ratmamak, 
kendinize diijman etmemek i~in di1inizi 
Stkar, zoraki bir gi.i]i.ijle dola§trSJntz. Ay
dan aya · alacagmtz bir tutam kirli, kok
mu§ kagtd par~asmm hatm i~in, ister is
temez hepsini ~ekersiniz. Kirli, kokmu§ 
kagtd par9alan diyip de ge~emezsiniz ki ... 
Bakkal onu ister, zerzeval~t onu ister, ka
sab onu ister; hepsinden vaz g09tim, he
le eczact onu ister. Hem de veresiye ver
mez, ayba§tm beklemez. Hasta anantza 

ilac yeti§tirmek i9in bi.iti.in giin didinir, 
biiti.in gi.in toz toprak i9inde, biiti.in giin, 
fmat bulur bulmaz kulaklarmtza igrenc 
sozler ftstldtyan, i.istelik bunu bir iltifat 
santp sizden de kar§tltk bekliyen kapt 
yolda,lanntzm arasmda si.iriini.irsi.iniiz. Ay 
sonunda elinize ge~en parayt, bi.iti.in ala
eakhlara dagtt•rSJmz. BakarSJntz ki avcu
nuzda i.i~ be1 lane tek lira ile, biraz da 
ufakhk kalm!§, yahud o bile kalmarntj ... 
Onlarla da ayagmtza iki ~ift ~orab m1 
alacaksmtz, yoksa iskarpinlerinizin altma 
penc;e mi yapltracaksmtz, bunu di.i§iine 

di.i,i.ine evinize donersiniz. Ri.iya gorme
ye bile gueiini.iz yetmiyecek kadar bitkin, 
yataga di.i§ersiniz. Ertesi gi.ini.i gene boy-

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

Ilk say ••• TUrkiyenln her terafmda bUyi.ik bir aUika 
uyand1ran bUyUk bir takdir ve sevgl kazanan 

ikinci say1s1m daha nefis ve daha zengin bir 
miindericatla hazirlami§hr. 

IMI 
En genl!f blr okuyucu kUtlesini etraf1na toplamak gayeslle 
~1kan YENI MECMUA TUrkiyenln en sallihlyetll kalemlerlni 

yaz1 allesi aras1na alml!f mulunmaktad1r. 

YENI MECMUA'nrn daimi muharrirleri 
Fikir ve San'at Bahisleri: Peyami Sa fa - Hakk1 Siiha - Necib 

Faztl - Refik Ahmed - Nurullah 
Atac - Orner R1za - Selami izzet. 

Tarih Bahislcri Turhan Tan - Fevzi Kurtoglu -
Kadircan - Niyazi Ahmed. 

Roportaj 
/ 

: Hikmet Feridun - Naci Sadullah -
Hikmet Miinir - Salahaddin Gi.in
gor - Asian Tufan. 

Hikaye ve Romnn ( Va - Nt1 ) Sabahaddin Ali - Kenan 
Hultisi - Said Faik - Bekir 
S1dk1 - Hamdi Varoglu - Osman 
Cerna! - Meziyet Ciiriiksulu. 

1\luhtelif mevzular t Nizameddin Nazi£ - Mahmud Ye-
sari - Nccdet Rii~tu Sermed 
Muhtar - Esref Sefik - Midhat 
Tun eel. 

Resim ve Karikatiir Ressam Ramiz - Erciimend 
Rabit Tahir - Avni. 

Cuma giinii ~1kacak olan 

Y E N i M E C M U A ' n•n . 
ikinci say1s1 nefis bir ~aheserdir. Mutlaka okuyunuz. 

36 sahife 10 kurus 

• 

iSTiHASIZLIK • HAZIMSIZLIK· 
SiSKiNliK - BULANTI • GAZ • 
SANG! - MiDE BOZUKLUGU -

Oil • BARSAK ATALETi -
iNKIBAZ - SIKINTI- SiNiR 

ve oUtUn mlde ve barsak rahats1zhklar1na kar11• 

·HASAN MEYVA OZU 
kullammz. 

Mide i~in her yemektcn sonra 1 - 2 tatb ka$1~1 yanm bardak su i~inde ve 
miishiJ i~in her sabah veya gece yatarken a~ karmna 1 - 2 ~orba ka~,g. 

yanm bardak su i~inde kopiirterek i~melidir. HASAN MEYV A oztl' 
Avrupa ve bilhassa tngiliz meyva tuzlarmdan daha yiiksek oldugu kat'i· 
yetle sabittir. Buna ragmen Avrupa mcyva ozlerinden bcs misli daha ucuzdur. 
HASAN MEYVA ozt} yalmz bir tiirlii olup sekersizdir ve ~ok kopiiriir 

30 iki 50 Lort ~i§e misli misli 80 kr • 
le, daha ertesi gunu bOyle, hep boyle ... 
Y a§amak, bizim i~in budur, beyefendi. 
Bundan otesi, kendi kendimizi aldatmak 
olur. Hele sizin soylediginiz, bizim 
gibi talihsizlerle, a~tktan a~tga eglenmek 
olur. Ben ne bunlan duyar duymaz yut
kullllcak kadar ·~ gozli.iyiim: ne de on
lara inanacak, kaptlaeak kadar gorgu
si.iz ... Ostelik sizin agz1ntzdan i§itmek, 
bana biisbiiti.in act geliyor. 

Ba§tnt pencereye ~evirdi. Dt§artya bak
tt. Sonra: 

- Vapur kalktt, dedi; Sarayburnunu 
ge~iyoruz. Anltyacagtm1 anlay1p da ge
risi geriye donemem; iskeleye ~tktp gi
demem. Onun i~in soyleyiniz, arttk. Sizi 
bekliyorum. Agabeyimi nereden tamyor· 
sunuz, nerede gordi.iniiz ? .. 

- Sen agabeyini nastl tamyorsun, na
stl bi\iyorsun, onu soylesene ... 

- Beni buraya, bunun i~in, bunu sor
mak i~in ~agtrmadtntz, sanmm. 

- Ben kendi bildiklerimi soyliyeee
gim. Ondan once, senin bildiklerini og
renmek istedim de ... 

- Anlamtyorum, do~rusu. Bunu, 
bir ba1kast gelip soracak olsa, ba~tmt ~e
virir ge~erdim; dinlemezdim bile ... Ma
demki siz soruyorsunuz, soyliyeyim: A-

gabeyim, uzun senelerdenberi Avrupada 
idi. Tahsil ic;in gitmi1ti. Sonra babam 
oldi.i. Biz Stkmttya di.i§ti.ik. Para gonde· 
remedik. 0 da geriye donmek istemedi. 
Orada kaldt. 1ki i.i~ senede bir istanbula 
gelir. Her geli§inde de pek az kaltr. Biz: 
de ancak o zaman, birka~ giin yi.izi.inii 
gorebilirsek, i1te hepsi bu kadar. 

- T ahsilini bitirdi mi hari? .. 
- Bitirmedi, beyefendi 1.. Bunu 

rarken o kadar aCJ bir bakt§tntz var 
A~tktan a~tga alay etmekten ketJdtnizil 
alam1yorsunuz, degi] mi?.. Bilmem 
A vrupaya gidip de yi.iz agartacak 
diploma alanlar, tahsilini yanda btr<aKtJPI 
geriye donenlerden, yahud da 
mektebin yerine, ondan daha ajagt 
mektebden yalan yanltj tasdikname 
gelenlerden daha mt ~oktur?.. 
yim de, ttpkt zattalinizin tahmin h,v,,r-<1 
dugunuz gibi bu talihsizlerden biridir. 
tirmedi, efendim 1.. 

- Demek, hepsi bu kadar?.. 
gin yalmz bunlar?.. 

- Bu kadar ... Daha neyi ogtrenmell·l 
istiyorsunuz, anlamtyorum ki ... 

- Ne ile g09iniyor?.. Bunu da bili· 
yor musun? .. 

(Arka81 var) 

-- ----· 
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Doguran bahklar 
Belediye 1,579,000 lirahk 
in~at miisaadesi aldt 
;lehir meclisi, diin reis vekili T evfigin 

ba,kanhgmda toplanmt§br. T ereyaglann 
imal ve sail! tarzlarma dair zab1tai be
lediye talimatnamesine bazt maddelerin 
eklenmesi hakkmdaki teklifle zab1tai be
lediye talimatnamesinin gazozlar hakkm
daki 453 iincii maddesinin tadili hakkm
daki teklif, keza zab1tai belediye talimat
namesinin memba sulan hakkmdaki bazt 
maddelerinin yerine kaim olmak iizere 
tespit olunan bazt maddelerin talimatna
meye ilavesi hakkmdaki teklif Miilkiye 
ve Sthhiye enciimenlerine havale edilmi§
tir. 

Akuvarium merakma tutuldugum giindenberi 
Tropikal bahklar, beni kendilerine bagladdar, 

~imdi yeni bir diinya ke~fetmi~ gibiyim! 

• 

fL-J1 ekim degilim amma, evimde do
u--lJ gumhanem var: Bir bahk do-

gumhanesi I T abir, belki tuha
fmlza gitti. Fa kat, ben size yumurthyan 
bahklardan degil, memeli hayvanlar gibi 
doguran bahklardan bahsediyorum. 

Katmn dogurmasile diinyamn sonu a
rasmda bir miinasebet ke1feden eski ko
cakanlar, eger haiti iistiiva ikhminde ye
tisen bir tak1m minimini tathsu bahklan
mn, biribirlerile cinsi miinasebette bulun
duklanm ve bu miinasebetten di1ilerinin 
gebe kaldtgmt, giinlerce dogum sanctSI 
~ekerek canlt yavrular peydahlad1klann1 
bilmij olsalard1, katmn roliinii baltga gor
diirmekte tereddiid etmiyeceklerdi. 

(Akvaryom) merakma tutuldugum giin
denberi, bu tropikal bahklar, beni kendi
lerine baglad.Iar. Adela bir yeni diinya 
ke,fetmi! gibiyim: Y ejil otlarm arasmda 
ciVIl ciVIl kaynajan bir bahklar diinyaSI ... 
Bo1 vakit bulduk~a. hatta bazan dolu 
vakitlerimi -bahklanmm hesabma bojalt
maga raz1 olarak- havuzun kar§ISina ge
~erirn: Uzun gagalt ve uzun kuyruklu 
Ksifoforiis'leri, zenci Molenzya'lan, bir 
bahnda elliye kadar yavru ~1karan Mil
yonen'leri, ha1in tabiatli, kavgact Bet
ta'lan, rnercanlan rengile k1skanduan 
Koral'lan ve daha boyle ~e,id ~e1id, bi
~im bic;im bahklan, kendi alemlerinin hu
susiyeti ic;inde tath tath seyrederim. Do
guran bahklarla bu miitemadi mejguliyet 
sayesinde, bilmedigim birc;ok jeyleri og
rendim. Mesela, bahklar da, biz insanlar 
gibi aj•kta,hk ediyorlar. Kin, hesed, nef
ret, intikam hisleri tajlyorlar. Suasmda 
nejeleniyor, Slrasmda kederleniyorlar. 
Bir noktaya bilhassa dikkat ettim: Her 
bahk, ancak kendi cinsinden alan bahkla 
arkada!hk ediyor. Mesela bir Beta, asia 
bir Molenzya'nm yanma yakla~Jntyor. 
Yem yerken, rasgele bulujacak olsalar, 
derhal biribirlerini yadtrglyorlar. Beta 
gozlerini devirerek, yan yan, kotii kotii 
«bu da kim?» der gibi on a baktyor. Pek 
k1zarsa, bir kuyruk vurup kac;1yor. «Mil
yonen» de kulaklanm dikerek, tiiyii tii
yiine, huyu huyuna benzemiyen bu yaban
CI mahluktan dehjetle firar ediyor. 

Bahklann ailevi miinasebetlerinde de 
pek ganb sahneler kejfettim. Erkekler, 
son derece hararetli oluyorlar. Bir dijinin 
salma sahna gec;tigini goriince, dayana· 
maytp hemen arkasma tak1hyorlar ve m
nastk a11klar gibi, kogulunctya, hatta dO
giiliinciye kadar, pejinden ayrtlm1yorlar. 
Eski bir Divan jairinin dedigi gibi: 
Do!iillmcOe, so!iUlme!ie, ko/J~tlma!ja bllllih 
Ra:1 ldlm amma kl etendlm senin olsam/ 

Bunlar da hpkt oyle... Di,iler, itiraf 
etmeli ki, gayet agubajh davramyorlar. 
t:".rkegin daha golgesi goriiniir goriinmez, 
orozdan kac;an eski kadmlar gibi hemen 

oir kuytu ko1e bulup, bajlannt doniiveri
yorlar. Fa kat bu c;ekinijler, bu naz ve ni
' •zlar, on! an ana olrnak saadetinden ah
koyamlyorl 

<;ogunun erkcgile di1isini, bir baktjta 
av1rd etmek miimkiin ... Erkekler, yaptca 
di•ilerden kii~iik oluyor ve reciiliyet ala
"•eh olarak, aslanm yelesi, horozun ibigi, 
t · vusun kuyrugu gibi bunlar da viicudle
r nde mutlaka bir fazlahk tajlyorlar. Di
,,:er, hemen umumiyetle az renkli, az ha
•eketli, diijiik~e ve dairna etli yaralll•yor· 
hr. Kuyruklarile kannlan arasmd1ki 
~esede gebe kald1klan zaman, koyu san 
ir nokta peyda oluyor. Bu leke, zaman

la siyahlaltyor ve kann, gitgide ji!mege 
ba hyor. Eger, yerleri tabii hayat sahala
nna uygun olarak steak bulunursa, vakit
leri gelince hemen doguruyorlar. Fakat, 
bu degum zamamna kadar da az eziyet 
~ekmiyorlar. Baz1lan, otlar arasma bajlnt 

Yazan: MUKERREM VECDI 

Tabelalann cadde ve sokaklara amud 
olarak aSI!masmm men'i ha\ckmdaki tek
Jifin bir kere de Biit~e enciimeninde tet
kik edilmesine clair Miilkiye enciimeninin 
karan birhayli miizakere mevzuu olmu§· 
tur. 

Makam, diikkanc1lar tarafmdan so
kaklara amud olarak as1lan bu levhala
nn 1ehrin manzarasmt bozdugu cihetle 
bu 1ekilde levha talikinin men'ini teklif et· 
mi~tir. 

Azadan F uad F azh: 

«- Afi1ai talimatnamesi bu hakkt 
makama veriyor. Binaenaleyh makam, 
tabeJalan istedigi 1ekilde ve §ehrin giizel
ligini bozmtyacak bir hale sokabilir. Bu

sok~rak, saga. s~la kiVTantyor. baz'.l~n, I nun ic;in bir karar venneye liizum yok
ajagl yukan tmp c;tkarak akvaryom tc;m- tur» demi§tir. 
de miitemadi zikzaklar resmediyor. I Belediye muhasebecisi, yap1lan tali-

Biitiin uzuvlan tamam olarak dogan matnamenin heniiz tasdik edilmcdigin
yavrular, daha suda gozlerini a~maga den mer'iyete girmedigini soylemi§tir. 
vakit bulamadan, korkunc bir tehlike ile Sokaga amud levhalardan ii~ misli 
kar§liajtyorlar: Anal an tarafmdan yu- resim almmakta olmasma nazaran bOy
tulmak tehlikesi... le bir karar tatbik edildigi takdirde riisu-

Demek biiyiik bahk, kii~iik bahgt, mun azalmas1 suretile biit~e Uzerinde 
~~vrusu da. olsa yutuyor. Ne dem_e~i? D~- miiessir olacagmdan bahisle teklifin Biit
gl§mez tab~at kanunlannm vah§t tradest, ~e enciimeninde tetkikinde 15rar edilmi§, 
boyle!.. F uad F azh da bun a liizum olmadtgtm 
«Gallo: Ubtmu kafdcdfr cylemck telcj, soylemi§tir. Neticede teklifin Biitc;e en-
Yerde, havdda, bahr'da cliri bu ,triidar!• ciimenine gonderilmesi kabul olunmu,tur. 

Biraz yukanda, bir dogumlt • nem var, 
Asker Qilelerine yap1lan yard1m1n demijtim. ;limdi maSI gelm ·< l en ayni 

mevzua avdet edeyim: Bu de ·m:Ja"edc, fekli 
§imdiye kadar iic; yiizden fazla Y"' ru do- Asker ailelerine yardtm olarak ahnan 
gurttum. F akat iderinden ancak yirmi paralann haziran, eylul, kanunuevvel ve 
tanesini yalatabilirdim. Bir ktsml daha §ubat aylarmda 4 taksitte tahsili uygun 
dogar doKmaz oldiiler. Bir k15m1, ii~ be1 giiriildiigiine dair Biit~e ve Miilkiye en
gUn, kumlar iistiinde siiriiklendikten son- ciimenlerinin mii1terek mazbatast okun
ra, hirer ko1eye k1vnld1lar. Bu ac1kh ne- duktan sonra Sun Enver soz alarak as
tice, jiiphe yolt ki, onlara arad1klan hayat ker ailel~rine yapt!an bu yardtm i1inin 

1art1n1 tam olarak veremeyi1imizden ileri fena bir jekilde tatbik edildigini, parayt 
geldi. <;iinkii tropikal baltk, hele dogur- vereceklere almacak para tahakkuk etti
ma mevsiminde, yiiksek dereceli ve daima rilmeden icra memuru vasttasile hacze 
sabit kalan bir suhunet istiyorl gidildigini soylemi,tir. 

Nisan ay1 i~indeki kocakan soguklarm- M uhasebeci, kanunu okuyarak kanu-
da, bir gece, Molenzyalanmdan biri, do- nun bu i1te Belediyeye yalmz tahsil sa
gurmujtu. Soba, giiriil giiriil yandtgt lahiyetini verdigini, tahakkuk i1ile ma
halde, yavrulan ya1atabilmek ic;in, kava- halle miimessillerinin me§gul olduklan
nozun ic;ine, bir miktar Slcak su ilave et.. m kaydetmi§tir. 
mege mecbur oldum. <;iinkii miniminiler; S1rn Enver, cevaben: 
bu on be§ zaid dereceli odada bile, tiril - Kendimizi aldatmiyal!m, mahal-
tiril titrejiyorlardl. I• miimessili mevhum bir§eydir. Miitues-

0 gece, gee; vakte kadar, onlan lSlt- sillerin bunu yapmasma imkan yoktur. 
rnakla me§gul oldum. Oldukc;a canlan- Miimessil yalmz haciz i~in mi gider? 
ffil§, saga sola ko§U§maga ba§lamt§lardt. Vatanda§t mii§kiil vaziyetlere sokmak 
Ertesi sabah, goziimii a~llg1m zaman, so- dogru degildir» demi§tir. 
banm sonmiij, ve birkac; saat evvel alacah F uad F azh, kanunun bu i1in evveliya
renklerile sularda c1v1l ctvtl kaynajan hm da Belediyeye tevdi etmi§ oldugunu, 
yavrucuklarda 1imdi hi~bir hayat eseri binaenaleyh tahakkuk ve tahsil i1inin de 
kalmarnt§ oldugunu gordiim. Belediye tarafmdan yaptlmasl icab ede-

Yiiregim oyle stzlad1 ki, tarif edemem. cegini kaydetmi§, Abdiilkadir ise, teklife 
0 giindenberi, akvaryomda, bahk yeti§· miisavat olmad1gm1, kiic;iik bir memur
tirmekten yanyanya iimidimi kestim. dan da para istenildigini, derecei refahm, 
Fa kat bahklara kar11 zafun, devam edi • kazanctn gozoniinde tutulmast icab etti
yor. i~Jerinden biri hastaJandlgt zaman, gini soy]em~tir. 
ben de, onunla birlikte !SIIrab ~ekiyorum. Belediye muhasebecisi, esasen tahsil 
Hasta bal1k, dikkat ederim, hemen oteki- islerile ugra1an Belediye memurlannm 
Jerden aynhr ve ~ok gec;meden yorgun bu formalite ile de me~ul olmalanmn 
viicudiinii dinlendirmek ihtiyacile, kum- esas vazifelerini sekteye ugratacagma i
lar iistiinde, ye§il dallarla oriilen rahat jaret etmi1tir. F uad F azh, i1in makam 
do~egine uzamr. tarafmdan tanzim edilmesini, Abdiilka-

Ballklarm hasta!tklan da ~e§id c;e§id... dir, tayin edilen on liranm mukannen ol
Kirni yava1 yava§ mantarla§lyor: Kan- mamasmt soylemij, bu miktann azami 
ser ... Kiminin gitgide karm bojahyor: had oldugu cevab1 verilmi§tir. Ne9cede 
Verem ... Kiminin viicudii tutmaz oluyor: teklif kabul edilmi§tir. 
F elc! Vapurlara kumanya verenlere tenzi-

Ha51!t !tepsi ayn birer oliimle oliiyor· lath fiatla buz verilmesi uygun goriildii
giine clair Biit~e enciimeninin mazbatast 

lar. k 
Kiiciik baltk dongumhanesindeki act ahul olunmujtur. 

ve tath mii§ahedelerimi boylece kaydet- Miiteak1ben makamdan gelen bir tek· 
tikten sonra, i~inizde bu meraka kendini lif okunmujtur. Bu teklifle Konservatuar 
kaphrmak istiyenler bulunacagmt hie; urn- bina" irin evvelden 524,000 liramn mev
muyorum! cud oldugu, ayni zamanda bu seneki biit-

Miikerrem V EC Dl ceye Rene bu i1 i~in her sene 350,000 
lira tediye edilmek ve mecmu bedeli ii~ 
senede od•nmek iizere 1,050,000 lira ko· 
nulmu1 oldu~u kaydedilmi~. 1 ,5 7q,000 
liranm •ar£1 i~in taahhiide giri1mek iizere 
mahma mezuniyet verilmesi istenilmi§· 
tir. Muvaftk goriilerek cuma giinii top-' 
lanmak iizere ceheve nihayet verilmijtir. 

Konya Vilayetinde mahsul 
vaziyeti 

Konya (Hususi muhabirimizden) -
Konyada bu ytl zirai vaziyet iyi ve ekim 
ge~en seneye nisbetle fazladtr. Ancak 
bu stralarda ikt iyi yagrnur bckleniyor. 
Eger §u oniimiizdeki on be~ gun zarfm
da iyi denebilecek surette iki kere yag
rnur ya~acak olursa mahsula!trntz ken -
disini kurtarrnt§ ve tarn bir berekete ka
vu~rnu~ olacakhr. Fakat bekledigimiz 
bu ik: yagmur ya~mtyacak olursa bek -
lenen feyiz ve berekettcn mahrurn ka -
hnmt~ olncak!tr. Hava, yiiksek olmakla 
beraber ekseriya bulutlu ge~iyor. Bulut
lara baktlarak bcklenen tagll""<Un da 
yagacag1 umulrnaktadtr, 

VILAYETTE 
19 may1s program1 

19 mayts §enlikleri programmm son 
~ckli , yann vilayette yaptlacak toplan -
!Jda tespit edtlccektir. Bu seneki §en -
liklcre tl'niversite 120 ki§ilik talebe gru
pu halinde i§lirak edecegi gibi merasim
de Tiirkku§undan da 250 gene buluna -
cak!tr. 

Uyku Geni~ etekli tuvaletler 
Uykunun ktymet ve ehernrniyetini bil

hassa uyuyamad1g1m1z zaman anlam. Bir miiddettenberi genil e
Hem de arzu edip de uyuyamad1~ 1m1z tekli ak§am elbiseleri ragbet 
zaman .. Sabahtan ak1ama kadar sonsuz kazanmakta idi. Bu ragbet 
enerji sarfederek c;alt§tyoruz. Sarfolunan !U anda artlk kat'i bir moda 
kuvveti Jade edecek eo miihim amillerden 1eklini alml§llf. Hatta tayor
biri uykudur. y emek i~mek kadar, belki ler, diger k1yafetlerin de etek
ondan daha fazla laz1md1r. F akat viicu- leri bu modaya tabi olmak
de sthhat ve afiyet verecek tarzda yemek tan geri kalmamljlardtr. T a
yemek nas1l bir ilim ve marifetse, ayni 1e- bii onlarda etekler, tuvaletle
kilde viicudiin miistefid olacag1 uykuyu rinkine nazaran ~ok kt§adtr. 
da uyumak epeyce bir hiinerdir. Baz1lan Ekserisi ktSmen veya tama
uyku mutlaka erken yabhp, yataktan er- men plilidir. Gece tuvaletle
ken kalktlmasmt tavsiye ederler. Bu, ~ok rinde ise eteklerin alt k1smt 
faydah nasihattir ama mutlaka tebaiyet ~ok a§agllara kadar inerek ta
edilmesi laz1m bir1ey degildir. Hususile mamen ayaklan ortmekte
birc;oklannm takib etmeleri imkam olml- dir. Hatta i~lerinde gerileri 
yan bir harekttir. <;iinkii baz.Iannm gee; yerde siiriinenlere bile s1k stk 
yatlp gee; kalkmalan onlann laalettaym tesadiif edilmektedir. ;lu giir
herhangi bir itiyadla buna ah1malan ne- diigiiniiz cidden nefis akjam 
ticesi olsa bile esasta gene viicudlerindeki elbisesi, ~i~ekli taftadandlr. 
temayiiliin bir tezahiiriidiir. Viicudii bu Herkes zevkine gore muhte-

lif renkten olanlarmt intihab 
1ekle miitemayil olmtyan insanlar kabil 

edebilir. Fa kat zemini a~1k, 
degil, ge~ yahp !(ec; kalkamazlar. 

0 halde uykuda esas alan judur. ln- dallan koyu renkte olanlar 
hir •iiphesiz daha ziyade za-

san uykunun, kendisine kuvvet ve kud • v ' 
rif durur. Korsaj ktsmt fazla 

ret veren en derin ktsmtm ne zaman uyu-
dekolte oldugu ic;in bu tam 

yorsa bilhassa o zarnan uykusuz kalma-
ancak om uzlan ve gogsii ku

maya dikkat etmelidir. Erken yatanlar-
sursuz olanlann ihtiyar ede

da bu zaman ilk bir iki saat oldugu halde · 
cekleri §iiphesizdir. Digerleri 

ge~ yatlp gee; kalkanlarda b1lhassa uya-
viicudlerinin vaziyet 

nacaklanna yakm olan devirdir. 
ve tenasiibiinii naza

Bir de uykuya yablacak yerlerin ha-
n dikkate alarak bun

vasmm temiz olmasma, yatagm fazla yu-
da laz1m gelen ta

mu1ak ve sert olmamasma dikkat etmek 
dilatt icra edebilir

gerektir. Asabi olanlar ekseriya rahat ve 
ler. 0 vakit hi~ !iiP

kafi derece uyku uyuyamazlar. Bunlann 
hesiz kendilerine ga-

uyku ilac1 almalan dogru degildir, a~1k- rib bir nazarla baktl· 
hava gezintileri ve du1larla sinirlerini ya- masmt menetmis 

0
. 

~~~~~~~.~.~ .. ~~1.::?.'.~!~~::!~.::....................... lurlar. <;iinkii ~ok · ~ 

Akademiler 
Amerikada kadmlara zarafet, mua§e· 

ret ve cazibe dersleri vermek gayesile ku
rulmuj ii~ akademi vard1r. Bunlardan bi
rincisini Mis Wilson isminde bir aktris 
kurmujtur. Bu 1ekil tahsili mektubla~Jna 

bir gogiis ve c;tktk bir kiirek kemigile bu elbiseyi giymek dogru degildir. Ma· 
!fun ya, giyinmek sade viicudii kapamak gayesine matuf degildir. Ayni zaman
da zarif goriinmek de en biiyiik emellerden biridir. Binaenaleyh elbisenin ba1hca 
vazifelerinden biri de viicuddeki kusurlan ortmektir. 

temin eden mekte -
bin talebelerinin ya
pacaklan ~homa -
lar ~oyle tanzim edil
mi!tir. 

T alebe, on giin, 
hergiin yalmz bir 
.;eyrek saatini yiik
sek sesle ve nafiz 

bir tarzda isrnini soylemegi talim edecek
tir. Gene on giin muayyen bir miiddet 
telaffuzunu ve sesini tathla!tlracak ciim· 
leleri soylemekle me1gul olacakbr. Keza, 
on giin muayyen bir miiddet odasmm i~in
de edah bir tarzda dola~ma ekzersisleri 
yapacak, hayatmda kendisine gaye edin
digi idealler hakkmda temennilerde bu
lunacaktll. Bu temennileri tekrar etrnek 
gozlere hulyavi bir giizellik verirmi~. Bu 
mektebin talebelerine verdigi derslere na
zaran erkeklerin ho1una en ziyade onla
rm kahramanane hislerini methederek ve 
Slk s1k kendilerinden nasihatler istenerek 
gidilirmi§. 

1kinci mektebin tahsil esaslan arasmda 
bir hafta giiniin muayyen zamamnda ay
naya bakarak herkesin kendJ ~ehresinin 
teferruabm uzun uzun tetkik etrnesi var
dll. Bu teferruat tetkikin hitammda hirer 
hirer kaydedilerek mektebin miidiresine 
gonderilecektir. Miidire yiizlerinin karak
teristik vastflanna gore talebeyi muhtelif 
Slntflara ayumaktad1r. Bu mektuba sa~
tan da bir tutam leffedilecektir. 

Bu mektubun gonderilmesini miiteaktb 
ekseri talebenin aldtgt cevablar olduk~a 
garibdir. Mesela birine jiiy!e deniyor: 
«Daima goz kapaklanmzm harekat1m 
kontrol ediniz I» Digerine boyle yazth • 
yor: «Bir ayna oniinde yemek yiyerek 
hareket tarzlarmlZl tslaha ~ahjtntz I» Bir 
ba1kasma !U nasihat veriliyor: <<Ayaklan
mzm hareketini daima bir saatin tiktak
lanna uydurmaya gayret ediniz!)) 

Daha otekisine boyle bir tenbih vuku 
buluyor: «Sakm hi~bir erkege a§tk oldu
gunuzu belli etmeyiniz I» 

Oc;iincii mekteb kadmlann cazibelerini 
arllrabilemleri i~in daha mahrem nasi • 
hatler veriyor, tavsiyelerde bulunuyor. 

Peki, bu rnekteblerin Amerikah ka
dmlann hayatmda 
biiyiik bir tesir ve 
faydaSI goriiliiyor 
rnu acaba? Orasmt 
kat'i 1ekilde bilmi
yoruz, fakat bu ii~ 
mektebin talebesinin 
yekunu 515 bine ba
lig oldui(una gore 
a&agl yukan hirer para dolabt olan bu 
miiesseseler bir hayli safdilin sayesinde 
miikemmel hirer servet idhar ediyorlar, 
demektir. Ciinkii bu oi!retildi&i iddia olu
nan §Oyler arasmda oyleleri var ki insana 
o dersleri mekteb degil, hayat verir. 

. ........................................................................................................................ . 

<;i~ekler gibi taze olmak 
Giizellik ve cazibe sade bir 
mucize degildir. 0 da deha 

~alu~ma ve dikkat neticesi 

tabiat 
gibi 

vergisi, bir 
miitemadi bir 
elde edilir 

Cok defa 1•irler, edibler yaztlannda 
biz kadmlan c;i~eklerle mukayese eder -
ler, onlara benzetirler. Ciinkii c;i~eklerde
ki zarafet, giizellik ve incelik biitiin goz
lere kadmlan hahrlabrlar. Gene ktzhk 
zamam tomurcuklanma, kadm!tk devn 
ise a~tlma ve inki1af vaktini tanzir eder. 
Cic;ekler gibi kadmlar da baktlmtyacak, 
kendilerine ihtimarn gosterilmiyecek olur
larsa rnevsimsiz solarlar. Mahir bir bah
~tvan c;i~eklerin vaktinden evvel boyun -
lannm biikiilmesine, yapraklannm do -
kiilmesine rnani olabilir. Kadmlarm da 
bu usta bahc;tvamn muvaffakiyetini, za -
ferini kazanmaya gayret gostermeleri 
icah etmez mi? Diinya iizerinde erkek 
olsun kadm olsun t1' 
pek az kimse c;ehre 
ve viicud tesaniidii 
noktasmdan kusur
suz say1hrlar. Yiiz
de doksan dokuz 
herkesin mutlaka bir 
kusuru vardtr. Bii
tiin diinyanm: 

- Aman ne gii
zel! 

Diye baytld1klan bir~ok artistler kla
sik bir giizellige sahib olmaktan hayli 
uzakbrlar. Siz de, burnunuz biraz bii -
yiik, gozleriniz biraz kiic;iik, agzmtz biraz 
geni1 diye kat'iyyen iimidsizlige dii§me
yiniz. E(ier yiiziiniiziin heyeti urnumiyesi 
cazibeli, cildiniz temiz ve laze, viicudii
niiziin hatlan kiSmen muntazam ise hi<; 
endi1e etmeyiniz. Oteki kusurlar ehemmi
yetsiz teferruattan ibarettirler. Ciinkii 
.;ekme bir burnun, fevkaliide renkleri 
kendisinde toplamt! bir ~ift goziin, hok
ka gi'bi bir agzm bozul< bir cild, soluk bir 
yiiz iizerinde zerre kadar cazibeli goriin
miyecegi muhakkakt:u. Ama, buna cevab 
olarak baztlan: 

- Camm, insan her zaman yirmi ya
~mda saplamp kalam•z ya .. Tabii ihti
yarltyacakl 

Diyecekler. Evet, bu oyle act bir ha
kikattir ki inkar kabul etmez. Fa kat sth
hatlerine ve tuvaletlenne dikkat eden ka· 
dmlann genclik devrelerini miimkiin mer
tebe uzatrnak ve ihtiyarhklannda gene 
her goze ho~ goriinen bir ya,lthk ~irinlii(i 
i~inde ya§amak ellerindedir. T arihi bazt 
me~hur giizelleri habrlaymtz. Genclikle
rini, giizelliklerini muhafaza ic;in neler 
yapmazlard1. E1ek siitii banyosuna giren 
Poppe'den tutun da yiiziine et maskele
ri tatbik eden Ninon'a kadar onbinlerce 
Havva klZl bu ui>;urda ne fedakarhklara 
kat!anmamt§lardJr. 

Devrimizde bu gibi iptidai tertibattan 
~k ~iikiir kurtulunmu§tur. Asri binbir ve
sait, sonra spor, iimnastik ve sair idmanlar 
emrinize amade durrnaktadtr. Bunlar 
hem eglenceli, hem de faydah hareketler 
ve ameliyelerdir. Ni~in onlardan istifade 
etmiyelim? 

Her zaman cildinizin tazeligini, vii
cudiiniiziin tenasiibiinii, sthhatinizin rnu -
hafazastnt temin edecek usul ve kaideleri 
size say1p dokiiyoruz. Buna ragmen ote
de beride, ball rneclislerde hala bazt ha
mmlanmizm limon, yumurta, vazelin, 
gliserin, alkol gibi maddeleri tuvalet 
malzemesi olarak kullandtklanm i!itiyo
rum. Hey hat bunlar cilde son derece mu
mdll. Alkol deriyi biizer, buru~turur. 
Gliserin cildin hiiceyrelerini besler gibi 
goriiniirken onlann oliimiine sebeb olur, 
gliserin lenin mesamelerinin teneffiisiine 
mani olur. 

Onun i~in kat'iyyen bunlardan imdad 
beklemeyiniz. Esas hayvan siitlerinden ve 
saireden yap1lan kremleri se~iniz ve cil
dinizi onlarla besleyiniz. Keza, kat'iyyen 
geceleyin makiyajm1zt temizlemeden yat
maymtz. Onun iGin de fazla sabun kul
lanmak mumdll. Makiyaj ~tkaran mer
hem ve kremleri istimal etmelidir. Hatta 
hi~ makiyaj yapmtyanlar bile bu temizli
i(e ria yet etmek mecburiyetindedlller. 
Ciinkii toz, toprak, ter ve saire ifrazat 
cildi kirletmekten geri kalmaz. 
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GONON BULMACASI 
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Soldan salta: 
1 - L<tlfab l~inde y~1yan Uki kelimel. 

2 - Viicl>diinde aotukluk hl&eden. blr clns 
1<um"4. 3 - Ters ~evirin lhtlyar olur, an
I&Ylf ve tedblrlillll:. 4 - Bir yeml§. !smile. 
5 - Blr ~·~td !ten, bir nehlr. 6 - Ters 9"
vlrin blr dans olur. 7 - Se.slenmeler <cemiJ. 
8 - B~yl ua.s tutarak diRer ftlyl dUzel
t<on, blr edat. 9 - Maddt delll, ll:umanya. 
10 - Ku1d, aoru e<1at1. 11 - Buriyenln 
merke:ol, ters ~evlrln fenalllt olur, ~lzgl. 

Yultandan &p.itlya: 
1 - Saltlam olnuyan lnsan (11<1 kellme). 

2- M~Uyetl mevcud (lkl keUmeJ, par
~·· 3 - Bedavadan blr"'y ele &e~lren (lkl 
lrellm<'l. 4 - HI tab edatl, gOrUnilfte. 5 -
Blr 'millet. zam.an par~1. 6 - inlltl, blr 
k<ldm l.sml. 7 - Bir mevs!rn, blr edatm kl
saltllmlf•. arkad"4. 8 - Eskl blr Tiirk dev· 
Jet!, kazanc va&~talanndan. 9 - :Dilz yaz1 
yazan. 10 - Yemez l~mez. e.skl ·~ boyaBl. 
11 - Blr clns bez. blr oyun. 

Evvelki bulmacanm halledUmlt tekll 
"! !Ill " ~ f\ 1 "' • 10 11 

Denizyollar1 kooperatifi 
idare meclisi r iyasetinden : . 
19/4/1939 tarihincl.e toplanan celsenin devam1 olarak 8/5/939 tarihinde 

i~tima eden umum! heyetimizde blian~onun tetkiki icin evvelce secilen 5 
ki~ilik beyet heniiz tetkikatm1 bitirmedii!i anla~ild1i!lndan heyet!n talebi 
ilzerine Ticaret kanununun 376 net maddesi mucibince i~t!ma 15 gun sonra 
talik olunmu~tur. 

26 maviS 1939 cuma giinii saat on dortt>e ortaklarm Tophane:le sab1k 
muhasebe salonunda haz1r bulunmalan ilan olunur. 

1\liizakcre Ruznamcsi : 
1 - Telkik heyetillin raporunun okunmas1. 
2 - 1Y38 senesi bilancosunun tasdiki ve idare mecllsinin ibrasJ., 
3 - Kar ve zarar hakkmda karar itas1. 
4 - Devreleri biten idare meclisi azalarmm ve muraklblarm yeniden 

intih&blarl. 

T U R Ki VE 

!?i$e ve cam fabrikalar1 
ANONiM SOSYETESiNDEN : 

Pa~abahce fabrikam1z temmuz 939 &Vl !~inde san renkte 'lse !mal 
edece~inden bu renk ~~~eye ihtivac1 olan saym mii~terilerimizin en 
.l(ec 15 haziran 939 tarih!ne kadar Fabrikam!Za sipari~lerini .l(etirmi~ 

bulunmalan rica olunur. Bu tarihten sonra ~~:elecek sipar!lller 940 
imalal! devresine kalacajtmdan alakadarlan ona 

ikbsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
30 ikincite~rin 1330 tarihli ecnebl anonim ve sermayesi eshama miin

kasim &irketler kar1unu hilkiimlerine tevfikan Tilrkivede ~ah~masma iz!n 
verilen ecneb! ~irketlerinden J. V. V!ttoll ve Kampani Ltd. Sirketinin Tur
kiye umumi vekili bu defa milracaatle sirket mcrkezince verilen karar ilze
rine, ~irketin esas mukavelenamesinin 5 ve 6 nc1 maddelerinde tarlilat va
p!ldll!ml bilrlirmis ve tadilAtl gosterir vesaiki vermistir. Keyfiyet tetklk 
edilerek kanun hilkilmlerine uygun gori.ilmil$ olmakla ilan olunur. 

JOSEPH BONNiCi I 
PedlkUr 

let lk UU ceddeel 140 No. 
Sil.reyyapa~a apart1man1 t;o. 4 

Telefon 1 44436 
( FranslZ Tiyatrosu Paso,pnda ) 

Zayl - Mulga 1tibariyle Milli Banka
smm nam1ma yazth 20336 numarah mu
vakkat senedini zay! ett:rn. 1kinc! niis • 
has1m alacajpmdan esk!slnin hilktnil ol
madl/lJ. llan olunur. 

Zarah MUfti o~ullanndan 
Mustafa Turban 

Gayrimenkul mallann a~1k artbrma 
!lam 

Zonguldak !era memu.rlu~undan: 
A~1k arttmna !le paraya ~evrilecek 

gayrimenkuli.in ne oldugu: 2500 ar§m o
lup (1436) metre 40 desimetre murabba1 
arsa ve arsa i~inde kargi.r iki kath bina. 

Gayrimenkulun bulundugu mevki, 
mahallesi, sokajp, numaras1: Zongulda
!!m Tarakk! mahallesinde Gilrcil tepe • 
sinde §Brkan Pavl!ki vereses! ar~as1, 
garben k1smen Hakkl zevcesi ve klsmen 
Pavlak! vereseleri arsalan ve k1smen ta
rik, §im&len ve cenuben keza Pavlaki 
vereseleri arsalarile mahdud. 

Takdir olunan klymet: 1430 lira bina 
ve 1070 lira arsa. 

Arthrmamn yap1lacajp yer, gi.in, saat: 
14/6/1939 ~af§amba gi.ini.i saat 14- 16 da 
Zonguldak icra da!reslnde. 

1 - !§bu gayrimenkuliln arthrma 
§artnamesi 13/5/1939 tarihinden itiba • 
-en 938/26 No. ile icra dairesinin mu -
ayyen numarasmda herkesin gorebil • 
mesi i~in a~1kbr. 1liinda yaz1h olanlar
dan fazla malfunat almak istiyenler, \§· 
bu §artnameye ve dosya numarasile me
muriyet!m!ze mi.iracaat etmelid!r. 

2 - Arttlrmaya l~tirak !~in yukarlda 
yaz1h klymet!n %7,5 nisbetinde pey ve
ya milli bir bankanm teminat mektubu 
tevdi edilecekti.r. (124) 

B!~ki Profesoril $1lla11 Canalm kadm terz!ll~ bocastz liRt-eten 3 3 - 1potek sahib! alacakhlarla dl~er 
clldden !baret Bi~ki dersleri kitablanm • Bi~k:l yurdlan ve ak~am san'a\ alakadarlann ve irtifak hakkl sahible -

Bi~ki Dersleri 
mektebleri ogrenci ve ol!retmenler!, zablt ve memur a!lelerile hUtiln aile rinin gayrimenkul ilzerindeki haklan -
kadmlarmm daima yanlannda bulundurmalan Hl.zrmdll", terziye, hocaya m hususile faiz ve masrafa dair olan id-
ihtiyac b1raktnaz, kolayhkla anla~il1r ve her modele tatblk olunur. 3 clldl dialanm i~bu i!An tarihlnden itibaren 20 
birden ( 5) lirad!l". ( Perakende birlnci cHdi 2, ikincl ve il~i.incii cildlerl giln i~lnde evrakl milsbitelerile birlikte 
lki~er bu~uk lirad!l".) Bedell gonderlldij!inde posta Ue gllncl.erllir. memur!yetimize bilidrmelerl icab eder. 

l'lllliiSiiatii~iii.lyiiel.riii: .iBileii$1iilkiiitiiiaii~ .iDilliiikiiii~-Yiiuiiriiduiil.i.iVii~iiniieiizaildiiieiliiDiiibileiiikli~lllkila•millill•sliotitkilaklliliNi.lo .• l/2iillli l Aks! halde haklan tapu sicill!le sa bit ol-
r:;:::::::=::::::::=::;;~;:;;;;;;;;;;~;;;:;~...... madlk~n satl~ bedelinin payla§masmdan 

y eni t;rktr •••-..1 Liileburgaz sulh hukuk mahkemesin- baric kahdar. 

Ankara Borsas1 9/5/ 939 K d K I b
. den: 4 - Gosterilen gilnde arttlrm1ya i~ti-

8 In 8 I Lilleburgaz Belediyesl kabilesi Galib rak edenler arttmna §&rtnamesini oku-

KA P ANIS I 

1 lngi]lz Un11 
100 Dolar 
I 00 Fransu fr&nJP 
100 Lizet 
100 lsvicre frang~ 
100 Rolanda 

florin! 
100 Ravhi$111&rlr 
100 Belga 
IIIII Drahmf 
100 Leva 

kronu 
100 Pezeta 
ltlll Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsvee kronu 
100 Ruble 

Esham ve 
1931! % 5 ikra. 
Ergani 
S1vas - Erzurum 1 
S1vas • Erzurum S 
1938% 5 H. T. 

Acths Kapanq 
5,93 

126.675 
3.3550 
6.1&:15 

28.4525 
67.80 

50.8350 
21.5625 
1.092~ 
1.56 

1(.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

TahviiAt 
19.-
19.-

19.53 19,50 
19.62 
94.25 

Set lplr Kltabevl, Bahaeddln • EmlD 
Curnhurlyet gazeteslnln Eskloehlr
de tevzl merkezldlr. Ktrtulye, n
lips radyolan ve blldmum mektcb 
k:ltablan ve levaZUI!llll da en ucua 

flatla burada bulablltrslnl&. 

Zayi - 3696 erra numarasile Kad1koy 
Malmildilrlil~Unden ald1jpm tekaild rna· 
a~1ma aid resml sened, cu•dan ve tatblk 
milhriimi.i zayi ettim. Yenisini alaca • 
~mdan eskisinin hiikmu yoktur. 

Dr. Biirhaneddin Binzet emekli albay 

Rusyamn en nu!§hur ediblerin· 
den 9ekofun eseri. 
Heydar Rlfat1n terc Umesl 

SO Kuru5 ==== Polis romanlar1 Aeris1 • 3 

En me§hur Pol s rsmanlarln· 
dan olan 

iNSAN HIRSIZI 
128 

Sabife <;tkb. 
Her Kitabctda bulunur. 

Sat1~ yeri, Ucuz K1tabla.r Yaymevi 
Cajtalo~tlu TOrbedar sokak No. 5/1 

Ul~ HEKIMI 

Ratib Tiirkoglu 
Slrkecida V lyene otall s1re• 
• •nda 26 No. da lklncl k at. 
jtled•n sonra 14 den 20 kadar 

BALTIC 
markah 

SuT MAKINASI 
SUtten krem&JI tamameo 

ayU"d<Jt I~ID methur ve 
mUreecahhr. 

TUrk•Avrupe Ltd.$. 
Galata PP~eemhe pazar 61 

r. IRFAN KAYRA 
RiSntgen mUtehasstst 
Ttlrbe. Bozk:urd l<lrathar>oal tarelllll· 

da eskl Klod rarer 10ll:ak No 8 • 10. 
Otleden IOnra a ten 7 yo kadar. 

Bu miithit muhavereyi daha fazla I tam kar,ldaki endam aynasmm oniine 
dinlemek kabil olmuyor. Ciinkii, Leyla- gelerek duruyor. Bat• timdi hafif~e ka.k
mn, bir hamlcde batlm buzlu camlann ffil§ ve gozleri aynanm carnian iizerine 
iizerinden lr.ald1rarak geri geri ~ekild1gi- dikilmijtir. Babyor, belki beJ dakikadan 
ni goriiyoruz. Dii1memek, yere Jl'iuhp fazla, kendini daha ilk defa bir aynacla 
kalmamak i~in, hemen gidip mtm1 kar- goriiyormu~ gibi, hayret ve heyecanla, 
11daki duvarlann hahlan iizerine day1yor. klp!Tdamadan, hareket etmeden, kirpik
Bitkin bir halde ... Mezanndan yeni fula· lerini bile oynatmadan bak1yor. Sonra. 
m11 korkunc bir oliiye benziyor yiizii I dudaklarmm buru,turulmu1. 1slak bir H
Buyiimii~. kocaman gozler ... Dumanh, g1d par~as1 gibi biikiildiigiinii, ve bu bii
sabit bir bakll··· Ye karmakan,lk, 1akak- kiilen dudaklann iizerinde ac1 bir tebe!· 
Ianna diikiilen. l51ak san sa~lar... siimiin yand1[!Jm giiriiyoruz. Yava~a el· 

Fa kat ne garib; aglam1yor haiL. lerini uzatarak. yiiziiniin aynava akseden 
Haykum1yor ... cBeni bu insafm, bu za· golgelerini tutmaya ~ah11Y0r. Parmakla
lim hayahn e!inden al, kurtarl» diye nm evvela. camm iizerinde klpnda,an 
Allaha kar11 batlDl kaldlfarak, avaZl ~1k- sa~lannm beyaz ~izgileri iizerine kovu· 
tl~' kadar baglfmlyor. yor. Sonra almnm klTl!lklanna gotiiriiyor. 

Giizlerinde bir damla ya§ bile yok I Gozkapaklannm altma, ~enesine, ya· 
Duruyor oyle; bir. iiy. dort, be1 dakib naklarma baluyor ... Nihayet, elini, bir· 
duruyor. Sonra birdenbire dogrulmaya denbire ateje sokmu1 gibi. korkarak geri 
cah hgm1 goriiyoruz. Mendilini di,lerinin ~e1yor. 
arasma takarak, sendeliye sendeliye yii- Gene dud~klarmm iizerinde ayni aCI, 
riimeye ba1hyor. Yiiriiyor, yiiriiyor ve ayni Jshrabh giiliimsemeler. 

km Arifenin milddeaaleyh Zonguldak mu§ ve lilzumlu malfunat alrni§ ve bun
Belediye fen memuru Arif Sabri Gur a- Ian tamamen 'kabul etmi§ ad ve itibar 
leyhine ikame eyledi~i sulh t~ebbilsil olunurlar. 
davasmda: Milddeaaleyh .Ar!f Sabr!n!n 5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
Zonguldak Belediye fen memurlu~un - kul il~ defa bajpr1ld1ktan sonra en ~ok 
dan istifa edip aynld11!1 ve ikametgllu artbrana ihale edilir. Ancak artbrma 
me~hul bulundugundan tebligat icra e· bedell muhammen k1ymetin yiizde yet
dilemiyerek davetiyenin lade edilmesine rni§ be§ini bulmaz veya sab§ lsti)'len!n 
binaen hukuk usulii muhakemeler! ka - alacaj!ma ril9ham olan dij!er alacakh -
nununun 141 inci maddesine tevfikan lar bulunup da bedel bunlarm o gayri
ilanen tebligat !crasma karar verildig!n- menkulle temin edilml§ alacaklannm 
den muhakemenln buak!ld1g1 17 maYJS mecmuundan fazlaya ~1kmazsa en ~k 
939 ~a~amba gi.inil saat 10 da Lillebur- artbramn taahhudil bald l<almak iizere 
gaz sulh hukuk mahkemesinde ispati artt=a on be~ gun daha temdid ve on 
vilcud etmedll!l takdirde tebligat icra e- b~inci gunil ayni saatte yap1lacak art -
dilmi§ addolunarak muameleye devam brmada, bedeli sab§ istiyenln alacajpna 
edilecegi ilan olunur. (17652) ril~ham olan di~er alacakhlann o gayri-

•••••••••••••••1 menkulle temin edilm~ alacaklar1 me.c
muundan fazlaya ~1kmak §&rtile, en ~ok 

Beyoglunda 1st!klAI caddesinde 
Sakarya sinemas1 k~1smdaki 

MOTOLA 
Gomlek ticarethane
sinin bulundugu diik· 
kanm terki hasebile 
ve T icaret Odaam1n 
miiaaadeaile yaptlan 

fevkalade 
Tenzilath Satlttndan 

istifade i~!n yalmz 

Bir ka~ gUnUnUz kald1. 
En milkemmel clns mallanm 

YUzde 25 iiA 45 tenziiAtla 
Elden ~1karmaktadU". 

FlSlldar gibi, ince bir ses dolatlYOr du
daklannda timdi: 

- Y oksun sen arhk Ley Ia I diyor. 
Y ok olup gidiyorsun bu rna vi kubbenin 
altmdan ... ~u yii):iiniin burutuklaT!na, tu 
sa~lannm beyazlanna bakmadan, hala 
ya1amak ve saadet bulmak i~in ~1rp101p 
duruyorsun ha I Hal a ya~amak istiyor, 
hala a1ktan. heyecandan, sevgiden bah
sediyorsun oyle mi? Yah zavalh hatun 
vah I Gozlerini a~ da dikkatle tu kartlki 
kadm1 seyret. .. Bak, aynadan yiiziine dO
niip solmut dudaklaT!Dl burutturarak, sa· 
na naS!I giiliiyor ... Seninle nas1l egleni· 
yor. Akhn1 batma topla Leyla I Sen hiy 
bir,ey degilsin arhk I Bir sonbahar mel
temi, bir hazan riizgan bile olamazsm I 
f,itiyor musun; sesin bir olii solugu gibi, 
boralann, f1TtmalaT1n ~1ghklan arasmda 
naSI! kaybolup gidiyorl Arhk sen bir hi~
sin, yoksun, mevcud bile degilsin I Nasi· 
bin bundan sonra senin, sadece JSbrab ve 
gozya§l olacakhr. Sen, roliinii bitirmi1. 
hayahmn doniim noktasma ~gelmi1 bir 
zavalh insansm I Burada, yalmz, damar· 
larmda kam kaymyanlar dola!•Yor; bu· 
rada yalmz, bahar riizgarlan esiyor; se· 
nin ne i1in var? Haydi zavalh ihtiyar, 
don evinel 

arttlrana ihale edilir. Boyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yap1lamaz ve satl§ 
talebi du§er. 

6 - Gayrimen'kul kendisine ihale olu
nan kimse derha\ veya verilen milhlet 
i~inde paray1 vermezse !hale karan 
fesholunarak kendlsinden evvel en yiik
sek teklifte bulunan kimse arzetmi~ ol· 
dugu bedelle almal!a raz1 olursa ona, 
raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be§ giln miiddetle arttlrm1ya ~1kar1hp 
en ~ok arttlrana ihale ed:lir. 1ki !hale a
ras.mdaki fark ve g~en gilnler i~in % 
5 ten hesab olunacak faiz ve dij!er za • 
rarlar aynca hiikme hacet kalmaksmn 
memuriyetimi7ce alicldan tahsil olu -
nur. Madde (133) 

Cins ve k1ymetleri yukanda gosteri • 
len 14/6/939 tarihinde Zonguldak icra 
memurlugu odasmda i§bU ilan ve gos
terilen artbrma ~artnamesi dairesinde 
satllacaltl ilan olunur. (!7654) 

2280 No. h kanuna tabidir. 

Leyla, mendilile yanaklanndan akan 
ya~lar~ sildikten sonra, 1oyle son bir defa 
daha iri ela gozlerini a~arak aynaya ba
k1yor ve sadece omuzlanm lakayd yuka
n dogru kaldmyor ... 0 kadar. 

,Simdi ag1r ai!Jr kap1ya dogru yiiriidii
giinii goriiyoruz. Yiiriiyor. yiiriiyor ve 
bir golge gibi kapmm ~1k kalan kanad
lanndan ge~erek koridorlarm arkasmda 
kaybolup gidiyor. 

~~· 
Ac1 ac1 telefon ~alrnaktad1r. 
Gene Maykadaki aparbmandaYJz ... 

Ayni gecenin sabah1d1T ... Saat on. Kiic;iik 
hizmet<;i k1z, Ay~. kotarak, telefon oda· 
sma dogru gidiyor. 

- Alo, alo... Kimsiniz efendim} 
Boguk bir erkek se<i: 

mi? 

sin. 

Kemal Beyin aparhmam degil 

Evet. 
Nevin Hamm evde mi? 
Evde. efendim. 
c;abuk soyleyin, telefon ba,ma gel-

Siz kimsiniz? 
Doktor F erid, deyin I 

K1z birdenbire durakhyor: 

- D oktor Ferid mi? 

En F azla ~ 
RAOBET B ulan 

Pudran1n Yeni 
Renkleri 

ME~HORBiR 
GUZELLiK 

MUTEHASSISI 
Bu klymetli 
tavsiyelerde 

bulunuyor: 
- ~apka ve Roplarda oldugu glbi - Pudra renklerlnln 

modas1 da dalma deiJ~ir. Bunun !~in Tokalon mtlessesesinln 
gilzellik mtltebassiSl, ycnl ve cazlb renkleri hemen bayanlann 

enzan istifadcsine arzeyler. 

• Peche - 1lkbahar tuvaletler!le ren ve b!lhassa suare tuvaletlerlle 
ahenktar olan ve bilhassa sar1~m- ahenktar blr pudradll". 
larla sa~lan kestane renginde olan- oft Rose Ocre - S1cak tenll es. 
lafa yakl~an ci;Jeftall yurnu§akl!~l• merler l~!n son moda pud.rad!l". 
tesirinl yapan pudradll". oft Biltiln bu renklerle salr b!r * Ocre - Es111er tenler l~!n ga- ~ok renkler c Krema kopllklll • 
yet sevimli ve • Mat • bir tesir me~hur TOKALON PUDRASININ 
yapan ve bugiin Pariste pek fazla biitiln serisini te~kil ederler. 
ra,ltbet bulan pudrad1r. BUtUn bu renkler, tene gilzel 

* Rachel Dore - Zaylf tlplere ve naz!k b!r • F!n!mat , vermek 
haflf ve mahrem blr parlakhk ve- l~!n hassaten tetebbil edilml§tlr. 

Pudramz1 nas1l intihab etmeli ? 
Bu me~hur miitehass1s d!yor ki: kopilj!ii , bulunmahd!l". Bu ktymet. 

Adi pudralar, cildin tabi! yaglarm1 li cevher hususl bir usul da!resinde 
massederek kurutur ve sertle~ti- Tokalon pudrasmda mevcuttur. Bu 
rir. Ve buru&ukluklarm serian hu- pud.ra lse c!ldln!zl kurutmaz ve 
suliinil teshil eder. Bu halln onUne sertle~t!rmez. BilAkis kad!fe gibi 
ge~rnek !~in pudramzd.a • Krema yumu&atlr ve tathla~tmr. 

Cazib r enk ler in bUtUn ser lslnl tecrUbe edin lz. 
Bir~ok kadmlar, maalesef 
tenlerine uygun olan pud
rayt kullanmworlar. Bu
nun icin yiizlerine rnakyaj 
olmu$ ve sert bir man-

SiZE. HEPStNt 

PARASIZ 
GONDERECECiz. 

bir pudra tecriibe edlnlz. 
Adres!m!ze yazm1z, si

ze paras1z muhtellf renk
lerde 6 aded nilmunelik 
yeni TOKALON pudras1 

zara veriyor. Tenlnlze ._ _ _______ ~ .l(onderece~!z. Ve bu tec-

uygun pudraYJ bulmanm yegAne rilbeyi kolayhkla yapmtz. 
~.ares!, yilziinilziin bir tarafma bir Adres : istanbul 622 Posta K. ( 24 
renk ve di~er tarafma ba§ka renk No. Tokalon Pudrast Servis!) • 

Herkesin ugrad1g1 Gi§e 
Istanbul I~ Bankas1 kar~1smda 15 numarada 

MALOL CEMAL 
G i$ ESi Di R. 

Talihli vatanda~ler her ay1n Onbirinci ve On ikinci gllnler 
mezkCir gi~ede birbirlerine randevu verirler. 

istanbul inhisarlar Ba,miidiirliigiinden : 
Hilkmil may1s 939 sonunda bitecek olan miiskirat satlc1lanmn ruhsat 

tezkerelermln yen!leme muamelesine 22/5/939 tarih!nde ba§lanarak 5/6/939 
pazartesi ak,amma kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkereler!ni yenilemek lstlyenler!n tayin olunan gilnlerde eski 
tezke~.e -~e .. ~?nturat!arile b!rer fotograflanm alarak Knbata~taki 1nhisarlar 
Ba~mudurlugilne muracaat etmeleri ve 5 haziran 939 tarihind.en sonra tez
kerelerini yenilerneyerek i~ki satanlar hakktnda kanunl takibat yap1lacag1 
m.n olunur. ( 3114) 

lzmir Belediyesin den ~ 
Azizakyiirek bulvarmm 9 eyli'll meydanmdan itibaren 1396 say1h sokag~ 

kadar olan k1smmda paket taslarile 3200 metre murabbamda yeniden do
~eme yaptmlmas1 Ba~milhendislikten ke~if ve $artnamesi ve~hile kapah 
zarll1 eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bed.eli 16400 lira olup !haleSl 
23/5/939 sah giinil saat 17 dedir. 2490 sayil1 kanunun tarifatl dahilinde ha
Zlrlanml~ teklif mektublan !hale giln\i azaml saat 16 ya kadar Encilmende 
Riyasete verilir. Muvakkat temlnah 1230 lirad1r. ( 3204) 

- Evet. 
- Peki. bekleyin bir dakika. 
K1z, telefonu masanm iizerine b!Taka

rak, ko1a ko1a odadan d1§an <;1k1yor. 
Bir, iki, ii~. bet dakika ... Hala gelen 

yok. Nihayet o mada kapmm tekrar ayl· 
larak iyeri tekrar hizmet9 k1z1n girdigini 
goriiyoruz. Agu adlmlarla masanm onii· 
ne dogru geliyor. Makineyi ahyor: 

Alo, alo ..• 
- Evet. 
- Nevin Hamm rahats1z, efendim; 

yataktan kalkam!yacagmt soyledi. 
Siz kimsiniz? 

- Ben, oda hizmet~isi. Ane. 
- Haydi, tekrar gil k1Zlm; miihim 

oldugunu ve muhakkak kendisile konu1· 
mak istedigimi Nevine ooylel 

- Gelmiyor efendim; nafile tsrar 
etmeyin; hem kii~iik hamm sahiden bas· 
Ia I Diin ak1am eve gelir gelmez yatb. 
Ate~ler kinde yamyor. 

- Sana, git, soyle, diyorum I 
F eridin sesi telefondan o kadar ami

rane. o kadar sert geliyor lei, ktz bir an 
mukavemet edemiyerek: 

- Peki; danlacak ama ne yapay1m; 
mademki bu kadar iisteliyorsunuz, gide
yim, bir daha soyliyeyiml 

Diyor ve telefonu buakarak odadan 
~1k1yor. 

lki dakika daha .•• 
Nevin 1imdi kapm1n oniindedir. Oze. 

rinde siyah ipek bir kimono var. Dagll• 
ml§, peri1an sa~lar, uykulu giizler, kirli, 
san bir yiiz. Ag1r ag!T yiiriiyerek telefo
nun ba1ma geliyor.Makjneyi ahyor: 

Alol 
Nevin, sen misin} 
N e istiyorsunuz bend en F erid 

Bey? 
Nevin; diin aktam muayenehane· 

den ylkhktan sonra anneni gordiin mii? 
Annemi mi? 

- Evet. 
- N e miinasebet; ni~in goreyim an 

nemi? 
- Dun gece size gelmedi mi? 
- Ferid Bey; ne tuhaf teyler soru 

yorsunuz? Annemin ne i1i var bizde? 
0 halde nereye gitti? 

- Kim? Ann em mi? 

- Evet. 
Ann em evinde degil mi? 

Haylf, degil, gitmi~I 

N ereye gitmit? 
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Diiit Deniz lisesini bitiren Alman - italyan ittifak1na 
talebelerediplomaverildi lspanya da girecek mi? 

Var~ovada muhim muzakereler 
Potemkin, Rumen 
tiikten sonra gece 

Hariciye NaZirile gorii~

Var,f:)va ya hareket etti 

Hamidiye gemisi bugiin Golciige gidiyor Mare~al Goring Madride hareket etti, bu seyahat 
, hakkmda biiyiik bir ketumiyet mu}:tafaza ediliyor 

tB<Uitarllfl I 11lct sallttedel 
haz1r oldugunu bildirmittir. 

Rumen mehafilinde bu teminat biiyiik 
bir memnuniyet uyanduml§llr. 

nebi mahafillerindeki umumi kanaat, bir 
bu<;uk senedenheri burada yalmz bir mas
lahatgiizar bulundugu halde Molotol'un 
ilk i1 olarak Yarvoyaya hir Sovyet bii
yiik el~isi gondermesinin, bugiinkii vaz1 • 
yet <;er<;evesi dahilinde hususi ehemmiyeti 
haiz oldugu rnerkezindedir. 

tstikli'il mar~• soylenirken ..• 
[Bagtaralt 1 met aalutecleJ gelen Seref (Kazan) la Nejad (F atih)e 

Ia.! ve Cevad, askeri liseler komutanlan, hirer altm kalem verilmiJtir. 
Hamidiye mekteb gernisi komutam Sa • Miiteak1ben, ge~id resmi ba~lam11, 
imle mektebin eski ve yeni mezunlan, gene denizciler davetliler tarafmdan co§-
yiizlerce talebe velisi i1tirak etmi1tir. kunlukla alk1Jianm•1hr. 

Saat 13 te mezun taleheler birkac; Merasim bittikten sonra, denizciler mi-
ene evvel vefat eden deniz harh tarihi safirlerini hazulad1klan zengin ~ay sof

:nua:llimi Hayri Arotun Heybeliadadaki rasma dave! ederek ikramda bulunrnu1 -
<abrini ziyaret etmi1lerdir. Burada mek- lard1r. 
oh kornutam Ruhi Develiog!u, talebe- Gemiye hareket zamanma yakm lise 
!ere merhumun yiiksek ~hsiyetini, ilim birinci ~m1f talehelerinden T urgud, aga-
1gruna feragatkar c;ah~alanm tebariiz beylerine ualanndan aynlmalan miina
ttiren sozler soyliy~rek hahraslnl aniDll- sebetile tahassiislerini ifade eden sozler 
r. soylemiJ, mezunlardan Nuha Diirener de 

D'ploma teuzii cevab verrni1tir. 
Sa at 15,45 te Amiral Siikrii Okan Verilen emir iizerine mezun taleheler 

1erasimle kar!llanml!hr. Hiirmetle din· mektebin nhtunma yana1an motorlerde 
!nen lstikla! mar1mdan sonra Amiral yer alarak a~kta demirli bulunan Hami
-~lr.rii Okan mezunlarm herhirine ayn diye mekteh gemisine hareket etmi1ler, 
'yn diplomalanm vererelr. tebrilr. ettik_ten melr.tebde kalan talebeler tarafmdan ha
onra yannm deniz subaylarma IU b1ta- raretle ugurlan<m!lard!l. Mekteb komu -
ede bulunmu11ur: tam Ruhi Develioglu, genderi Hamidi-
«- Sevimli c;ocuklanm, yeye teslim ederek onlara bir hitabede 
Tiirk donanmasmda vazife gormii1 ve bulunrnu1 ve kendilerine vedn etmi1tir. 

3ren hepimizin feyiz ald1g11D1Z bu sevim- M ezunlann stnt#lart 
1 okulumuzda sizlerin de nurlanarak, fe- Bu devrede mezun olan 33 taleheden 
; izlenerek, en giirhiiz ve zinde c;aglan- 15 i giiverte, 16 01 makine, 2 si de harita 
.,2da, temiz ve kamil ahlaklanmzla do- klsm•na ayn!rn11br. 
1anmaya ayak basmak iizere bulundugu- Giiverteye aynlanlar 1unlard1r: 
1uzu gogsiim kahararak ve iftiharla gO. Orhan Ozaltan, Cudi Denizok, Nam1k 
iiyorum. Bu tahsil devtesindeki muvaffa- Saat~i. Kadri Balkan, Celal Ozgor, Re
iyetinizden dolay1 biiyiik sevinclerinize ~&d Tiner Nuha Duruker, Hasan Tozer, 
,tirak eder, hepinizi kutlularun.» Biirhan y alc;m, Necmeddin SOnmez, 

Arniral, sade bilginin Ufi gelmedigini, Mehmed Gokengin, Nihad Ozarar, Ke
yni zamanda enerirk karakterle yiiksek nan Udeger, thsan Onduygu, Avni Vol

>ir ahliik ve terbiye sahibi olmak da icab 

·ttil\ini soylemi~ ve sozlerini t(iyle bitir- ka~akineye tefrik edilenler, Vahid 

ni~tir: Bayrarnoglu, Sabahaddin Kalyoncu, 
«- Serefli Cumhuriyet donanmasm- Nejad Esengiin, Serefeddin Ozkan, Re

la bugiin balbyan deniz hayatmlzm bii- ha Eikiten, Vecdi Demirkol, Orhan Ak
iin millete ve meslege verimliliklerle do-

l '- yu""z, Faruk Yener, Fikret Saracoglu, 
~ ve ba~anb o ara~ ge~mesini ve mutlu 

Melih Gokoy, Hiisnii Cubukc;u, Adnan 
>lmaSIDl biitiin gonliimle dilerim. Su fn- Akh d R D' 
•at! a da mensub bulundugunuz c;ok te _ T arlan, Cafer u , Ali 1za me;, 

"I b Niyazi Ersoy ve Tayyare Hepgiil, Na-
'I!iz aileleriniz vas1tas1 e iiyiik milleti -

z1m Eclaldir. :nizden tevariis ettiginiz temiz mevcudi -
yetlerinizi en titiz ktskanchklarla en iyi Haritaya aynlanlar tunlardu: 
crbiye eden yiiksek komutan ve idare Rasim Giic;sav, lsmail Oztiiren. 
'>eyetinize ve bymetli mevcudiyetlerinize Hamidiye mekteb gemisi bugiin Gol-
~ur ve feyiz dolduran hilgili ve k1ymetli ciige giderek makine k1srnma aynlan ta• 
~gretmenlerinize minnettar takdirlerimi lebeleri bnakacakbr. Ondan sonra Ka
. •zeder, hepinize ayn ayn teJekkiiriimii radenize <;1karak muhtelif limanlanm1za 
1e sunanm.» ugnyacakhr. Aym 26 sma kadar devam 

«Sag ol» seslerile biten bu nutuktan edecek olan bu seyahatte genclerin Ro -
onra mektebi birincilikle bitiren Nusret rnanya}'l ziyaret etmeleri de muhtemel -
'F atih) e bir altm sa at, ikinci ve iiciincii dir. 
' .................. ·············· ..................... ································································ ... . 

(Ba~tarata 1 tncl 1ahtteae1 

N az1r yann ak1am Berlin de buluna -
c:aktrr. 

Hitler, Ribbentrop'u kabul etti 

zetelerinin Berlin - Roma siyasetlerinin 
yekdigerinin ayni oldugu noktasmda da
ha az !STar etmekte olduklanm ilave et
mektedir. 

Moskova hiikumeti Sovyet - Rumen 
miinasehahnm 1slah1 iizerine, Biikre1e bir 
el,i gondermege karar vermi1tir. Bir se
nedenberi Biikre§te Sovyetlerin el~isi 
yoktu. 

Y eni Sovyet biiyiik elc;isi Saronov' un 
pek yakmda Varjovaya gelmesi beklen -
mektedir. 

Londra 9 (Hususi) 1talyadan 
Miinih'e diinen Almanya Hariciye Na
zm Von Ribbentrop bu ak1am Berchtes
gaden'de Hitler tarafmdan kabul edil -
mi1tir. Von Rib'>entrop, italyada elde 
edilen neticeler hakkmda Hitler' e 1ifahi 
izahat vermi1tir. 

iyi haber alan kaynaklara gore, !talya 
Hariciye Nazm Kant Ciano haziranda 
resmen Berlini ziyaret edecektir. Bu zi
yaret esnasmda Alman - ltalyan ittifak1 
rnerasimle imzalanacakllr. 

Mare,al Goring, l•panyaya 
hareket etti 

Sanremo 9 (a.a.) - Alman Hava 
N azm Mare~& I Goring bu sa bah sa at 
9 da Huarascon vapurile hareket etmi!
tir. Goring, lspanyada Valancia'da k1sa 
bir tevakkuftan sonra oeyahatine devam 
ederek Hamburg'a gelecektir. 

Hareketinden evvel General Richto
fen tayyare ile Berlinden gelerek kendi
sine miilaki olmu1 ve uzun miiddet go -
rii1m ii1tiir. 

Marefal Goring Franko ile 
gorii,ecek 

Berlin 9 (a.a.) - Berlin siyasi mah
fillerinden ahnan malurnata gore Goring 
Yalansiyada General Franko ile gorii -
Jecektir. Resmi mahfillerde bu hususta 
kat'i bir gizlilik muhafaza etmektedir -
ler. 

l•panya ittilaka girecek mi? 
Berlin 9 (a.a.) - Goring'in Akde

niz seyahati hakkmda Ber1inin siyasi 
mahfilleri biiyiik bir ketumiyet gaster • 
mektedirler. Ayni mahfillerde lspanya • 
mn ltalyan - Alman ittifakma girrnesi 
ihtimali imki.ns1z addedilmektedir. 

lttilakrn akisleri 
Var~ova 9 (a.a.) - Kurjer Porenny, 

Milano itiliifmm Polonyada hi~bir siir
priz tevlid etmemi1 oldugunu yazmak
tad!l. 

Bugazete diyor lei: 
«Biz, hu itilah Almanyamn Polan· 

ya - lngiliz itilafmt kar§.IamaSl laz1m ge
len 1ekilde kar11hyoruz. Milano itil&n, 
vaziyetin tenvirine hadim olma icab e
der. Biz, bu tenvirin ltalyamn lehinde 
olup olm1yacagt meselesi hakkmda bir 
karar verecek degiliz. ltalyamn hethangi 
bir taarruz tehdidi ka'ltsmda bulunduiiu
nu zannetmiyoruz. ltalya da her kime 
kar~1 olursa olsun taarruzda bulunmak 
niyetinde degildir. Bu vaziyette askeri 
misakm tedafiii bir mahiyet arzetmesi 
liz1m goriilmektedir.» 

Ayni gazete, Alman ve 1talyan gaze
telerinin mis.,.ka aid alan tefsirleri arasm
daki farka i1aret etmekte ve 1talyan ga-

ltalya, inkisart hayale mi 
ugrryacak? 

Var§ova 9 (a.a.) -ltalyan- Alman 
ittifakl hakkmda miitalealar yiiriiten Ex
press Poranny, diyor ki: 

«ltalyamn, arkada11 Almanyaya tes
limiyet arzetmi§ olduguna inanmak yan
h§llr. Daha ziyade iimidini Almany_a i
le olan ittifakma raptetmi§ hulunan ltal
yanm istikbaldeki hatt1 hareketini hu iti
lafm tesiri derecesine gore tayin etmesine 
intizar edilebilir. DiRe! taraftan bu ittifa
km ltalyan emellerinin tahakkukuna yara
yabilecek hir alet olup olm1yacag1 mev
zuubabstir. ltalyanm az <;ok bir zaman
dan sonra hayal inkisanna ugnyacag1 
miitaleasmda bulunanlar c;oktur.)) 

Almanya, fimal deuletlerinin 
ce1!abm1 beltliyor 

Londra 9 (a.a.) - Avam kamara 
smda Noel Baker, Butler'den, Alman
ya hiikumetinin Kellog paktmdan celr.il
me niyetinde oldugunu ingiliz hiikilmeti
ne bildirip bildirmedigini sormu1tur. 
Butler, bu suale «haym> cevabm1 ver 
mi1tir. 

Kellog Paktmm uaziyeti 
Biikre1 9 (a.a.) - ltalya ile Alman

yanm diplomasi miimessilleri, birkac ay 
evvel Sinaya' da imza edilmi1 alan ve 
heynelmilel Tuna komisyonunun bu 
nehrin yalmz nehir sefaininin dei!il ayni 
zamanda denizlerde seyriisefer eden ge
milerin seferine miisaid olan !usmma mii
teallik salahiyetlerinin Romanya devle • 
tine terkedilrnesine miiteallik bulunan iti
lafnamenin musaddak niishalanm bugiin 
Romanya hiikumetine tevdi edecekler -
dir. 

Tuna anla,mast 
Londra 9 (a.a.) - Times gazetesi

nin Berlin muhabirine gore, Alman ida
recileri c;emher siyasetinin akim kald1g1 • 
na Alman milletini inand!lmaga ~h~llr
makta ve diger taraftan Polonya hiiku -
metinin hareki.t1m biiyiik bir dikkatle ta
kib etmektedir. Berlin hiikumeti icab 
eden tedbirleri almadan evvel Var~Qva -
daki Alman biiyiik dcisinin raporunu 
bekliyor. 

Keza Alman hiikumetinin karan, li
ma! devletlerinin yani Finlandiya, lsvec;, 
Norve<; ve Danimarkanm ademitecaviiz 
pakll hakkmda Almanya tarafmdan ya
pllan teklife verecekleri cevaba da bag
hd~r. 

Diin ak1am iyi maliimat alan baz1 Al
man 1ahsiyetleri, 1imal devletleri Alman
yanm teklifine cevab vermeden evvel Al
manyaca Polonyaya kart! hic;hir hareke
te giri1ilmiyecektir. 

Leh • Souyet miizakereleri 
Yar§OV& 9 (a.a.) - Potemkin'in bu 

gece saat 23,30 da buraya ~elmesi hek
lenmektedir. Mumaileyhin derhal Beck 
ile goriiJmesi ihtimali vardu. 

Soyetler Birliginin V ar§ova masla -
hatgiizan Listopad, Potemkin - Beck go
rii§melerini hamlamak iizere diin Beck 
tarafmdan kabul edilmi1tir. 

Soyvet maslahatgiizan, Potemkin' e 
Var§ovaya kadar refakat etmek iizere 
Leh - Rumen hududuna gitmi§tir. 

lngiliz - Rus miizakereleri 
Londra 9 (Husu;i) - Sovyet Hari

ciye Komiseri Molotof'la Moskoadaki 
fngiliz biiyiik el,isi arasmda diin cereyan 
eden miilakat son derece ••mimi olmu1 -
tur. 

Molotof. Litvinof'un istifumdan son· 
ra Sovyetlerin harici siyasetinde hi<;bir 
degi!iklik yap1lm1yacagma dair lngiliz el
~isine resmen teminat vermi§tir. 

Londradaki Sovyet el~isi Makski de 
bu sabah Hariciye Nazm Lord Halifaks1 
ziyaret etmi1tir. F rans1z el,isi de, bu mii
lakatta ham bulunmu§tur. 

«Aurupa, Balkan An(anhna 
minnettardtr» 

Londra 9 (a.a.) - Diinkii dilomatik 
hadiseler ve bilhassa Moskovada Mole. 
tof!a fngiltere biiyiik el~isinin yaphgl 
miilakat ve lngiliz notasmm Sovyet biikii
metine tevdii, YarJovaya bir Sovyet el<;i
>inin tayini ve nihayet diger bazt anla1 -
malarm neticelenmek iizere olduguna da
ir verilen haberler, gazeteleri nikhinlige 
sevketmektedir. 

Matbuat, biitiin bunlara istinad ede • 
rek de Litvinof un ~ekilmesile Sovyet si • 
yasetinin degi~miyecegine ve Moskova 
hiikumetinin garb devletlerile te1riki mesai 
edecegine hiikmetmektedirler. 

Times gazetesi, ba~makalesinde bil -
bassa Balkanlann vaziyetini tetkik ederek 
Tiirkiye diplomatik mehafilinin cenubu 
1arki Avrupa 1 devletlerine tam bir g(irii1 
birliginin k1ymetini anlatacagi iirnidinde 
bulunuyor ve diyor ki: 

«Balkan Antantma Avrupa minnet -
tardn. Balkan Antanb Avrupamn bu k•s
mmda dost milletlerden miirekkeb iyi bir 
grup te1kil etti. Fa kat bu istikrar ve hir -
lik eseri orada hakh olarak yeri olan Bul
garistanm da girmesile tamamlanacaktn. 
Eger Balkan memleketleri daha s1k1 hir 
birlik viicude getirebilirlerse ecnebi bulu
liinden kat'iyyen masun kalacaklar ve is
tiklallerini muhafazada hi<;bir zorluga ug
ramJyacaklardn.» 

Ayni ecnebi mahfillerin fikrince, Mos• 
kova, Var§ova ile alan temaslanm s1k1 • 
la!hrmak arzusundadn ve bu arzu Polon
ya zimamdarlannca da <;ok iyi kar1•lan 
maktadn. 

Lituanya Bakumandammn 
ziyareti 

Var1ova 9 (a.a.) - Litvanya ordula
n ba,kumandam General Rastikis, bera
berinde ikinci daire miidiirii General 
Dulknys ve hirc;ok askeri erkan bulundu
gu halde bu sabah Var1ovaya gelrni§tir. 

Kendisi Litvanya ve Polonya bayrak
larile siislenmi1 olan istasyonda Mare1al 
Smigly - Rydz, bir<;ok Polonya askeri 
erkim ve Litvanyamn Yar1ova sefiri 
Saulist tarafmdan kar!llanm!Jtlr. Bir pi
yade holiigii, ukeri ihtiramah ifa etmi§· 
tir. Mlllka, Litvanya mar§!Dl <;alml§llr. 

fstasyon civarma toplanrnl§ alan halk. 
Litvanyah misafiri alk!§laml§hr. General 
Rastikis, Mare§al Smigly-Rydz'in misa
firi olacaktu. Mumaileyh, miimtaz misa -
firlere tahsis edilmi1 olan Blank saraymda 
ikamet edecektir. 

Generalin ziyareti iki giin devam ede • 
cektir. 

lngiliz elt;iainin tefebbiisii 
Var§ova 9 (a.a.) - lngiliz sefiri Sir 

Kennard'm diin Beck'i ziyareti esnasm
da mumaileyhe lngilterenin Moskovaya 
yapm11 oldugu mukahil teklifler hakkmda 
malurnat verdigi zannolurunaktad1r. 

Sovyet Rusyamn kom§ulan olan mem
leketlere Fransa ile lngilterenin muzahe
ret etmeleri halinde Sovyetlerin bu mem· 
leketlerin istiklallerini miidafaa taahhli • 
diinde bulunmas1m nahk alan fngiliz t:k
lifleri Var§ovada miisaid bir surette kar§l· 
lanmi!hr. Binnetice bu geceki Potemkin -
Beck miilakab bususi hir ehemmiyeti ha
iz olacak gihi goriinmektedir. 

Danzig hakkmda Lehistamn 
karan 

Vartova 9 (a.a.) - Danzig mes.!e
si hila Leh efkan umumiyesinin ha§hca 
kaygusunu tetkil etmektedir. Salahiyettar 
mahfillerde soylendigine gore Polonya 
hiikumeti, Milletler Cerniyetinin yiiksek 
komiserini de ikpa etmek J&rtile Danzig
de ~imdiki statiikoyu idame etmege <;ah
Jacakbr. Ogrenildigine gore Polonya, 
filhakika !5 may1sta toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti konseyinde Fransa, 
fngiltere ve fsvec; miimessillerinden mii -
rekkeb Danzig ii<;ler komitesi nezdinde 
te,ebhiiste bulunarak yiiksek komiserin 
ipka!lm istiyecektir. 

Hudud haricine t;lkartlan Lehliler 

italya · Yugoslavya miinasebab 
Majino hatflnda yap1lan tetltikat 

Londra 9 (a.a.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Paris muharibi yaztyor: 

Var1ova 9 (a.a.) - Gazeteler, AI • 
manyadaki Polonyahlar birligi azasmdan 
on he1 Polonyahnm Alman hududu hari· 
cine ~·kanlml§ oldugunu haber vermekte
dirler. 

(Ba~taratt 1 fncf sahltedel 

Romada neler goriifiilecek? 
Belgrad 9 (a.a.) - Belgrad meha -

filinde beyan olunduguna gore, Naib 
Prens Paul'un lta!yay1 ziyareti bundan 
daha birka~ ay evvel tekarriir etmi§ti. 

N aibe refakat etmekte alan Hariciye 
Nazm Markovi~ bittabi ltalyan devlet 
adamlarile gorii§ecektir. F akat yeni hi~
bir siyasi vesikamn imzas1 mevzuubahs 
degildir. lki memleket arasmdaki miina -
sebetler 1937 Belgrad anla,malarile dost
luk ve iyi kom§uluk esaslan iizerinde kat'i 
olarak istikrar bulmujlur. 

Prens Pol, Berline de gidecek 
Beigrad 9 (a.a.) - Belgrad siyasi 

rnehafilinde beyan olunduguna gore, 
N aib Prens Paul haziran ha1lannda 
Berlini de resmen ziyaret edecektir. 

*** 
Berlin 9 (a.a.) -Havas: Yugoslav-

ya Naibi Prens Paul'un Berline yapacag1 
husmi ziyaret resmi mahiyet alml§hr. 

Ziyaretin tarihi heniiz belli olmaml§Sa 
da kendisinin oniinde yap!lacak olan bii
yiik askeri ge<;idin 2 haziranda yapuma
Sl tasavvur edilmektedir. 

Hrruatlar Mat;ek'e uiiai saliihiyet 
uerdiler 

Zagreb 9 (a.a.) - Milli Hrvat mii
messilleri heyeti tarafmdan kabul edilen 
bir karar suretinde: 

I - Avrupanm umumi vaziyetinin, 
Hnvat meselesinin miimkiinse iki alakadar 
millet arasmda dogrudan dogruya akde
dilecek bir itilaf!a siir'atle hallini istilzam 
ettigi mii§ahede edilmekte, 

rna hususunda gosterdigi arzu memnuni -
yetle kaydedilmekte, 

4 - Mevcud hiisniiniyete ragmen bir 
itilafa vanlamadigl ve H1rvat milletinin 
hala beynelmilel te1riki mesaiden uzak 
tutuldugu heniiz mii1ahede edilmektedir. 

Milli H1rvat miimmilleri heyeti, Ma
~ek tarafmdan takib edilen siyaseti lama
mile tasvib ettigini ve mumaileyhe, H!lvat 
milletinin mevcudiyet ve hiirriyet pren -

sipini her§eyden iistiin tutmas1 1artile Ia -
z1m gelen kararlan ittihaz etmek husu -
sunda tam salahiyet verdigini beyan et
mektedir. -----
Ordu ktyafet kararnameaine 

yaptlan ilaveler 
Ankara 9 (Telefonla) - Ordu Juyafet 

kararnamesine baz> ilavcler yap1ld1. Bu
na gore, mu~amba, a~;tk haki renkte su 
ge,mez kuma§tan, icabmda takthr ve 
'1kanhr, kukulesi ve pelerini bulunan 
regliin pardesii §eklinde olacak ve kaput 
iistiine de giyilebilecektir. 

Bundan ba§ka biiyiik iiniforma ile ta
't.Jacak s1rma sa~;akh apoletlerin U " 

lara tespiti i~in 10 santimetre uzunlu
gunda, 2,5 santimetre geni~liginde par
Jak san s1rma i§leme bir ~er~eve te§kil 
etmek iilcre koprii bulunacakbr. 

Slovakyada Y ahudi 
aleyhtarhg1 

Bratisl~va 9 (a .a.) - Brat:slavada Ya
hudiler aleyhinde yeniden baz1 hadiseler 
cereyan etmi§tir. 

Bir harb takdirinde F ransaya gidecek 
olan ingiliz ordusuna kurnanda etmesi 
beklenen General John Dill, FranSlZ or
dulan ha1kumandam General Gamelin'le 
Maginot hattm1 gezmektedir. 

Bu ziyaret miinasebetile, ge~enlerde 
lngiliz Genelkurmay reisi General Gortun 
ba,ladlgl miizakerelere devam edecektir. 

General Dill'e birinci ve ikinci lngiliz 
fnkalan kumandam General Alexander 
ve Wilson'la genelkurmay harekat daire
si reisi General Poumall refakat eyle -
mektedir. 

Be,ler konleran11 
Londra 9 (a.a.) - Danzig meselesini 

halletmek i~in Almanya, Polonya. ltal
ya, lngiltere ve Fransa · aras1nda bir be§
ler konferan!l toplanmas1 hakkmda Pa -
pamn yap1Ig1 teklifi alakadarlar muvafa
kat eylemek l"rtile lngilterenin de kabul 
edecegi soylenmektedir. 

T eklilin mahiyeti 
Londra 9 (Hususi) - Papa tarafm

dan sulh lehine yap1lan te§ebbiis hakkm
da ahnan miitememim malumata nazaran, 
derpi§ edilen be1ler konferans1 Danzig 
meselesinin tetkikile iktifa etmiyerek, mii
nazaah biitiin meseleleri miizakere ede -
cektir. 

lki giin evvel Hitler'i ziyaret eden Pa
panm Almanyadaki miimessili, bu husus
ta Papa ile gorii§mek iizere Almanya 
Hariciye N azm Von Ribbentrop' u res -
men Romaya dave! etmi1tir. 

Papa, be1ler konferansmm Vatikanda 
toplanmasm1 teklif etmi,tir. 

Papanm te1ebbiisii Fransada miisaid 
tesirler yapmlJIIr. Paris gazeteleri te~Ch
biisiin ehemmiyetini tehariiz ettiren ne1ri -
yalta bulunmaktad!rlar. 

Hududclaki Almanlar 
VarJova 9 (a.a.) - Resmen teyid e

dildigine gore, salahiyetar makamlar son 
zamanlarda hudud mmtakasma gelerek 
yerle,en 300 Almam i<;erlere gonderrne• 
gi kararla§hrm!Jhr. 

Beck'in siyaseti 
Belgrad 9 (a.a.) - Politika gazete -

sinin Var1ova muhabirinden gelmi~ olan 
bir mektubunda Jiiyle denilmektedir: 

Polonya milletinin Beck'in hath hare
ketini kay1d ve 1arls1z olarak tasvib et • 
mekte oldugu miinaka~a gotiirrnez bir ha
kikattir. Mil!etin bu bahda ittifak halinde 
oldugu a~ikardu. Beck, son nutkundan 
•onra biitiin Polonya milletinin daha zi • 
yade mergubu olmu§ ve tevecciihiinii ka
zanmlillr. Serefine yap1lan bir cok teza -
hiirler. bu hususu ispat etmektedir. 

Kadma ~arpb 
l;lofoc Sabrinin idaresindPki otobiis, 

evvelki giin Samatya civannda Hanifc 
admda bir kadma ~arparak ba§mdan ve 
ayagmdan yaralami§hr. f;>ofD.r yakalan
ID!§l>r. ---~1-.. n.tinav memleketleri 

konferanat 
Stokholm 9 (a.a .) - !svc~ . Finlandi -

ya, Danimarka ve Norve9 Hariciye Na
Zirlan konferans1 bu sabah saat 10,30 da 
·~•lacakbr. 

laue~'te harb hazrrl1g1 

ispanya - Avdet eden sulh Toledo $ehri yakmmda bir zamanlar kanh 
dogu~melere sahn,e olan • bug(in metnik - siperlerde bir seyyah resim mevzuu 
arayor. 

2 - H!lvat miirnessillerile Belgrad 
hiikumet mahfilleri arasmdaki gorii,mele
ri kolayla§llran biiyiik devletlerin tarz1 
hareketleri memnuniyetle selamlanmakta, 

3 - S!lb milletinin Huvatlarla anlaJ-

Alman hiicum k•t'alarile Hlinka mu -
haftzlan Yahudi muhaceret ofisinin bi
nalarmi tahrib etmi§lerdir. Genclerden 
miirekkeb gruplar Yahudileri kahveler
den ve umumi bah9elerden 1;1karmaga 
icbar etmi~lerdir. Polis, tahrikatta bu -
Junmak ciirmile Yahud! muhaceret ofi
sillin azas1 da dahil olmak iizere birka9 
Yahudiyi tevkif etmi§tir. 

M oakova, V arfOI!aya elt;i 
gonderiyor 

Var§ova 9 (a.a.) - Var§ovadaki ec-

Stokholm 9 (a.a.) - Hiikumet, par -
lamentodan beynelmilel bir buhran zu
huru halinde memlekette k1th g1 hisse -
dilebilecek mevadd1 satm almak iizere 
200 milyon kronu miitecaviz tahsisat is
temi§tir. f?imdiye kadar 1sve~ . bu gibi 
maddeler miibayaas1 i~in yiiz elli milyon 
sarfetmi§tir. 
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Menha Sular1 r KARA CAlJI Kolonyasmm •t . · .. .. ·· ~ ·· 
Sinirlere, cigerlcre, zafiyete, ka- Devlet Demtryollart I~letme u. Mudurlugunden: Satll•k Ko~k 

isletme , Miidiirliigiinden: 
MenbamC.a yap1lan asri ve fenni tesisat savesinde GOk sthhi ve temiz 

olarak otomatik makinelerle el deymeden hususi si~c. galon ve damacana
lanmtza doldurulan Tasdelen ve Defneli sulan fstanbulda is Bankast itti
salindeki sebille Uskiidar Balabandaki ve Galatada Mehmcd Ali Pasa hamn
daki dcpolanmtzda asai(tdaki fiatlar dahilinde toptan ve pcrakende olarak 
sahlmakta oldu.gu ilan olunur. ( 3115) 

Topdan 
Perakende 

Topdan 
Perakende 

Damacana Galon 0,50 sise 0.~0 sise 
Kurus Kurus Kuru§ Kuru§ 1 

35 9 2.25 2 j 
50 12,50 4 3,50 

40 
55 

10 
14 

} Dc>fneli 

mn dcveranma faydast doktorlar. 
ca da tasdik cdilmi§tir. Hastalan. 
mzda ve ~ocuklarmtzda KARA 
<;:AM KOLONY ASI kullammz. Her 
eczanede bulunur. (KARA <;:AM) 
ismine dikkat cdiniz. 

Ticarct Vekalcti 
mudi.irli.igiinden: 

1~· Ticaret umurn 

30 ikinci tc~rin 1330 tarihli Ecnebi A
nonim vc scrmayesi eshama mtinkasim 
~ rketlcr kanunu hiikiimlerine tevfikan 
Tiirkiycdc gah~masma izin verilmi§ a-

llan ccnebi ~irketlerinden cEtablisman 

TELEFQNLU MOBiL y ALI y AZIHANE Orozdi - Bak~, bu defa miiracaatle, §ir-
, • ' ' ketm merkezmce verden karar uzcr1ne 

I 
Avukat, komisvoncu, tiiccar, is adamlart iGin : Galatada Bankalar cad- istanbul ~ubcs· vekilligine, Franstz te -

desinde asansorlii bir handa telefonu, sik ve temiz mobilvasile birlikte baasmdan Gabriel Lacroix'nin tayin e
yazthane esvast sahhkt1r. Kira konturatosu ciro edilrcektir. Gormek ve 
goriismek iGin hcrgiin 2 den 4.5 a kadar 44320 numarava telefon cdilmesi. dildigini bildirmi§ ve laztm gelen vesai

ki vermi§tir. $irkctin merkezince veri
len salahiyetlcr, mumaileyh Gabriel 

istanbul piyasas1nda perakende olarak 

~1kardan yiin iplikleri sabsa , 

ambalaj1 hakk1nda 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odas\ Umumi Karan 

Birinci madde; - Evlcrdc elle cocuk elbisesi, bashk, velek. siivetcr 
vesaire vap1lmasmda kullamlan her nevi viin inlikleri 1 nisan 1940 tarihinde.n 
itibaren istanbul pivasasmda. beheri 20 graml1k dort Gileyi ihtiva eden • 80 • 
gramhk turalar veva beheri • 80 • gramhk 10 turad.an ibaret paketler ha
Jinde sahhr. 

ikinci madde: - Tura ve paketlerin vezni i~in + 3 % • yiizde ii~ • bir 
tolerans kabul edilmil;tir. 

UGiincii madde: - 1 nisan 1940 tarihindcn itibarcn bu nevi yun ipliklc
rini toptan satanlar her turanm uzerine sicilli ticarct numarasile birlikte 
ticarethaneleri icin kabul evledikler marka ve remizleri giisteren ve • safi : 
80 gram • ib1resini tasiVan bir bandai ilsakma mecburdurlar. 

Turalarm muhtevivahm gosteren bu ibarenin okunakh harf!Nle tertib 
edilmesi. bandai iizerinde en az 2 X6 em. lik bir ver kaplamas1 hnvaz 
uzerine sivah miirekkeble tabedilmis bulunmast la?.Imdir. 

DiirC.uncii madde: - Turalan 80 gramdan noksan olup 1 r'"'n '"'0 
tarihlne kadar sattlamtvan viin ipliklerinin bu tarihtcn sonra t.-:h"'1n 1 ~1 
sah;;a arzcc1jJebilmesi iGin vezinlerinin 80 grama iblag olunarak o sckildc am
balailanmasi ve ii~uncii maddede vaztldtlh veGhile etiketlcnmesi m~cbur•d•r. 

Be!'inci maddc : - Turalann iizerinde yazth miktarm s1hhatinden ban
daj sah!bi tiiccarla mah elinde bulunduran sa!Ictlar miistereken mes'ulc'.Ur. 

Lacroix, cski miidiir Paul Spero, mii -

diir mauvini Arthur Maier, ba~muhasc
bcci vc vckil Paul Kaler tarafmdan miig
tcmian yani gerek Sperco ve Maier ve 
gerek Spcrco ve Kaler, gerek Sperco ve 
Lacroix, gerek Maier ve Kaler, gerek 
Maier vc Lacroix, gerek K'Cller ve Lac
roix olmak iizerc iki§er iki§er istimal e
dilcccktir. Bundan cvvel §irket merke -
zince istanbul §Ubesi igin vcrilmi§ alan 
bilumum vekaletler fesih ve iptal edil
mi§tir. Keyfiyet tetkik cdilerek kanuni 
hiikiimlcrc uygun goriilmii§ o!makla 
'lfm olunur. 

Kirahk yaz1haneler 
Miinferid odalar, §irketlere mii

said denize naztr 4 - 5 - 12 odah da
irclcr, bir kat iizerinde 1080 metre 
murabbat mesahasmda 37 oda, iist 
katta 300 metre mesahada tek sa
lon hal ne kabili if.rag dcnize naztr 
i.i9 salon ve alt katta roagazalar. 
Galatada Karamustafapa§a cadde
sinde 155 No. da Dcnizbank 7 No. It 
antrcposu kar§Ismda Veli Alcmdar 

• ham. • 

Muhammen bedellerile miktar ve vastflan a~agtda yaz1li (3) grup 
malzeme ve e~ya her grup ayn ayn ihale ed.ilmek iizere 25/5/1939 per
sembe giinii saat (10,30) on bu~ukta Haydarpasada Gar binast dah•lindeki 
komisyon tarafmdan aGtk eksiltme usu!ile sahn ahnacaktll'. 

Bu ise girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazilt muvakkat 
nat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine 
komisyona miiracaatleri laztmdir. 

temi
kadar 

Bu i§e aid §artnameler komisyondan parastz olarak dagtl!lmaktadtr. 
1 - 2 aded s1cak su pompast (clektrik motorlii santrifiij tulumba) mu

hammen bedeli 795 lira, muvakkat teminal! 59 lira 63 kurustur. 
2 - Muhtelif eb'adda 86000 adccl siirsef vc scrpantin borulan iGin am

yanth baktr rondela, muhammen bedeli 2580 lira, muvakkat temi
na!t 193 lira 50 kurustur. 

3 - 1000 kilo ~uval tamiri i~in iplik ilc 1000 kilo ~uvaldtz ip!H\i. mu
hammen bedeli 1950 lira vc muvakkat teminah 146 lira 25 kurus
tur. (3089) -Karabiik istasyonunda yaptlacak komur dcposu ve yollarile makine de

posu In§aah kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden eksiltmiye ~tkanl
mt§!Ir. 

1 - Bu isin muhammen bedcli 120.000 lirad1r. 
2 - !stekUler bu ise aid sartname vcsair evrak1 D. Demiryollarmm An

kara ve S:rkeci veznelerinden ( 6 ) lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22/5/939 tarihindc, pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 

D. D. Yollan Yo! Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yaptlacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iGin istcklilerin teklif mektublarile birlikte 
a~ag1d.a yaztli teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyona tevdi 
etmi0 olmalan laztmdll'. 

A - 2490 sav1lt kanun ahkamma uygun olarak 7250 liralik muvakkat 
teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Muhabere ve Miinakale Vekaletinden musaddak eh!iyet vesikast 

( ehliyet vesikast i~in ihale tarihinden en az sckiz giin evvel bir istida ile 
miiracaat edilmesi ve bu vesikamn vcrilmesine esas olacak beige ve bon
servislerin istidaya raph laz1mdll'. • 1595 • ( 3006 ) -
D. D. Yollan 4 i sletme l\liidiirl ii2"ii nden: 

Feneryolu ile Ktztltoprak arasm
da Bagdad caddesi iizerinde 147 
numarah bah~e i~inde 12 odah ye
ni kargir kii§k sahhkl!r. Bir kal! 
aynca kiraya verilmege elveri§lidir. 

Gormek i~in cumadan maada her 
giin saat 13 ten 17 ye kadar iginde
kilere miiracaat. 

iLAN 
Eski§ehir Vilayetinin Mihahg91k lka

zasi dahilinde Sekioren koyiinde §ima
len ve §arken Garanti tepesinden ba§la
ytp <;:a! nam1 diger Yansar tepesinden 
ge<;erek Yelken tepesine hath miinke -
sir, cenuben ve garben Yelken tepesin
den ba~laytp Sanme§e tepesinden ge -
~erek hudud ba§langtct alan Garanti te
pesine hath miinkesirle mahdud 831,74 

hektar arazide Hiiseyin Miinir Dostalla 
Biger al~t fabrikast sahibi Osman Senai 
tarafmdan 23/3/1936 tarihli ve 5/48 nu
marah ruhsatnameye miisteniden bit -
te.harri meydana ~tkartlan krom madcni 

60 YJl miiddetle ad1 ge9enler uhdesine 
ihale olunacagmdan maadin nizamna • 
mesinin 36 ve 37 nci maddeleri muci -

bince buna itirazt olanlarm 10/5/939 ta

rihinden itibaren iki ay iginde Ankara
da ikhsad Vekaletme ve mahallinde Va

lilik makamma bir istida ile miiracaat 
939 mali senesi iGinde Samsun limamna v•purla gelecek alan tahminen 

12 bin ton komiiriin vapurdan supalan olarak almmast ve idare iskelesine eylemeleri ilan olunu.r. 
nakledilerek supalan olarak teslimi kapah zarf usu!ile eksiltmiye konul
mustur. 

Bir ton kiimiiriin muhammen bcdeli 68 kurustur. 
Eksiltme 31/5/939 ~arsamba giinii saat 15 te Kayseride isletme Miidiir-

Askeri tabrikalar satm 
alma komisyonu ilanlan 

lii)iii binasmda vantlacak!tr. 100 ton hamtZI azot almacak: 
Bu ise girmck istiyenlerin 612 !irahk ilk teminat vermeleri ve kanunun Tahmin cdilen bedeli 26,000 lira alan 

tavin ettiiU vesika ve beyannamelerini havi teklif mektublanm ayni giin 100 t'Cln hamtZl azot Askeri Fabrikalar 
ve saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine vermeleri veya pasta ile iadeli umum miidiirliigii merkez satmalma ko-

. taahhiidlii olarak ~ondermeleri laztmdtr. misyonunca 31/5/939 ~ar§amba giinii sa-
Postada olacak l!ecikmeler kabul edilmez. at 14,30 da pazarhkla ihale edilecektir, 
Bu ise aid mukavele ve sartname nrojeleri Haydarnasa. Ankara ve Sam- $artname 1 lira 30 kuru§ mukabilinde 

sun Gar Miidiir!Uklerinden ve 4 i:slctme Miidurliigunden parastz olarak 
Altmct madde:- is bu umumi karara muhalif hareket edenler hakkmda 

Odalar kanununun 5 inci maddesi vechile istanbul Ticaret vc Sanayi Odas1 
MecliSI kararile 100 lirava kadar ceza hiikmolunur. 

Yedinci madde: - isbu umumi karar. Odalar kanununun 5 inri mac'~ 
dcsi vc Odalar nizamnamesinin 23 iincii maddesinin 49 uncu ftkraSI hiikmiinc 
istinaden f<tanbul Ticaret ve Sanavi Odas1 Meelisinin 26/4/939 tarihli ccl
cesinde ittihaz edilmistir. 

dali;II!lmaktadll'. • 1721 • ( 3241 ) komisyondan verilir. Taliblerin muvak-

1 

kat tcminat alan ~jO lira ve 2490 nu • 

istanbul Komutanhg• I I marah kanunun 2 ve 3 iincii maddele " 

l"laAnlarl i•----•is•t•a•n-b•u•I-•B•e•l•e•d•iy-e•s•i -i•l•a•n•l•a•rnt----•' rindeki vesaikle komisyoncu olmamkla· rma ve bu i§le alakadar tiiccardan ol • 
duklarma dair Ticaret Odast vesikasile 
mezklir giin ve saatte komisyona mii . 

!Vfuvakkat madde: - isbu umumi kararm Sicilli Ticarct gazetcsi \'e 

vevrni gazetP]ercif"'n iidlf' "rosri tarihinden itibaren bir av zarfn1C~.,. iiciinri.i 
maddede yallldti'(I sekilde ambalaj1 olmJVan viin ioliklerinin her turasma 
gramla muhtevivatm1 giistcrir bir etiket ilsak1 mecburidir. 

Biivlece valmz etiketlenmis bandaistz viin ipliklcri nihayet 1 nisan 1n.10 
ttrihine kanar fstanbnl nivosasmna .at•labilir. ( ~221) 

Yalova Kaphcalart Miidiirlugiinden: 
Yalova kaphcalarma bes ay mud.dctle diplomah bir CCZ3CIVa 

iht,yac o!dugundan talib olanlarm pazartesi vc Garsamba giinleri oii
leye kadar Dcnizbankda Yalova Kaplicalan Miidiirliigiine miiracaat 
etmeleri 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi idare Heyetinden: 
1-

2-
3-
4-

5-

Eks1ltme giinii talib zuhur etmediginden <;:ankayada yaptmlacak 
polis karakolu binas1 in~aa!I eksiltmesi 15 may1s 939 pazartesi giinii 
saat on be~te T. B. M. M. idarc Heyeti odasmda pazarhkla yaptla
cak!Ir. 
Fermi evrak T. B. M. M. !dare Hcyetinc.cn ahnacakhr. 
Ke~ii bedeli 31994 lira 50 kuru~tur. 

Eksiltmeye girecekler 2399 lira 62 kurusluk banka tcminat mcktubu 
getirereklerdir. 
Pazarhga girecekler 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin
de yazth belgelerle en az yirmi bin lirahk bu gibi bina i§i yaphk
lanna dair vesaik ile birlikte pazarhk giin ve saatinde T. B. M. M. 
!dare Heyeti odasmda bulunmalan. ·1667• (3157) 

Hava Kurumu Tiirk 
2 7. nci TERTiB 

BOYOJ< PiYAN G OSU 
BiRiNct KE~tDE : 11 MAVIS 1939 dadtr. 

Biiyiik ikramiye 40.000 liradtr. 
Bundan baska : 15.000, 12.000. 10.000 !lrahk ikramivelerle 

( 20 000 ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vard1r. 
Yen! tertibd.en bir bile! alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlart arasma girmi$ olursunuz. 

Siird Belediyesinden: 
1-

2-

3-

4-

Usulii dairesinde ilan edilm~ ve Siird Beledive Enciimenindc ihalesi 
yaptlacag, teliPit edilmi~ alan Siird ~ehrine isale edilecek suya aid 
eksiltmiye nisanm yirminci giinii saat 11 e kadar talib zuhur etmedi
ginden ihale bir ay sonraya tehir edilmistir. 
Ke~if bec.Eii yiiz yirmi bin lira olup 2490 sayt!1 kanunun 16. 17 nci 
maddelerine uygun yedi bin iki yiiz elli lirahk muvakkat teminat. 
Bu miiddet zarfmda teklif edilecek bedeller haddi Hiy1k bulundugu 
takc!irde 1hale 20/5/939 giiniine rashyan cumartesi giinii saat 11 de 
S1ird Belediye Enciimenind.e yaptlacakhr. $artnameler altl lira muka
bilinde verilir. 
Bu husus hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler imar 
Heyeti Fen $efligine Siird Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

( 3056 ) 

Tesviyeci ve tornam almacakt1r 
A'kcri Fabrikalar Umum Mudiir liigiinden: 
Kmkkaledeki fabcikamtzda ~ah§llfllmak iizere iyi tesviycci ve tornact 

altnacakl!r. tsteklilerin imtihanlan yaptlmak iizere Kmkkale Grup Mii
diirlugii ile Ankara, tzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalarumz Miirliir

liiklerinc!.cn birine miiracaatleri. (3098) 

Muhtclif cins muhabere malzemesi 
satm ahnacakttr. Pazarlitp 12 mayts 939 
cuma gunii saat 14 te yaptlacakt11'. is -
teklilerinin belli giin ve saatte Fmdtk
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gelmelcri. (3213) ...... 

Maslakta paravantoryomda yaptm -
lacak tamirat i9in liizurnu alan 8 9e~id 
yap1 malzcmesi satm almacakhr. Pa -
zarhgt 12 mayts 939 cuma giinii saat 11 
de yaptlacak!Ir. istekhlerinin belli giin 
ve saatte Fmd1khda Komutanhk Sa -
tinalma komisyonuna gelmeleri. (3214) ...... 

Birinci muhabcre alaymm binalarile 
Davudpa~a kt§lasmm tavla mii~temila -
tmm clcktrik tesisah igin malzeme sa -
tm ahnacakt1r. Pazarhgt 12 mayts 939 
cuma giinii saat 14,30 da yaptlacakbr. 
istcklilerinin belli giin ve saatte Fm 
d1khda Komutanhk Satmalma komis -
yonuna gelmeleri (3216) ...... 

22 kakm muhabcre malzemesi satm 
almacak!Lr. Pazarhgt 15 may1s 939 pa -
zartesi giinii saat 10 da yaptlacakhr. 1s
teklilerinin belli giin ve saatte Fmd1k -
hda Komutanhk Satmalma komisyonu
na gclmelcri. (3217) ...... 

55 lirahk benzinle 45 lirahk petrol sa
tm ahnacakhr. Pazarhgt 15 mayts 939 
pazartcsi giinii saat 11 de yaptlacakl!r. 
istcklilerinin belli gun ve saatte Fm -
dtkhda Komutanhk Satmalma komis -
yonuna gelmcleri. (3218) 

T ayyare hiicumlarma 
kar~J korunma 

k1 lavuzu 
Yeni kanuna uygun olnrak ya 7.11• 
m1~hr. llnlk i~m, pasil korunma 
ile ilgil1 sivil tdareler i~in fayda t. 

hir k1lavuzdu r. 

Sahhk ko§k 
Fcneryolu Bagdad caddesinde 

189 No. h 12 odah ko~k satthkhr. 
Tren ve tramvay du.raklan yanm
dadtr. Tclcfon, clektr.k, havagazi, 
tcrkos, kurna ve banyolu hamamt 
vardtr. Sekiz donumliik bahgesi du
varla ~evrilmi~tir. (Miikemmel te
nis kortu) 210 adcd meyva ve <;am 
agac1. iki donum bag1, kuyu, depo, 
pervane, biiyiik mermer havuz ve 

sairc. Telefon: 60558 

Dr. HORHORUNi] 
Hastalarmi ak§ama kadar Sir

keci Viyana Otcli yamndak.i mua
yenehanesinde tcdavi cder. 

Telefon: 24131 

Sabhk Yoley 
Mi.ikemmel vaziyette, 6 metrelik 

bir YOLEY 4 beygir kuvvetinde 
Archimedes motorii ve biitiin te -
ferruatile acele sahhkhr. Galata 
Mahmudiye caddesinde 104 numa-

1 rada Haytk Budakyana miiracaat. 

Kesif bedcli 15993 lira alan sehir yollan iGinde mevcud parke taslarilc 
yaptlacak kaldmm ve clijier muhtclif isler kapah zarfla eksiltmiye konul
mustur. Eksiltme 25/5/939 persembe giinii saat 15 te Daimi Enci.imende 
yaptlacak!Ir. 

Kesif evrakile sartnamesi 80 kurus mukabilinde ahnabilir. 
istekliler 2490 say1lt kanunda vazllt vesikadan baska Yollar subesinden 

alacaklan chliyet vesikasmt Fen hleri Miidiirliii!iine tasdik ettirdikten sonr~ 
1199 lira 48 kurusluk ilk teminat makbuz vcya mcktubile beral>er teklif 
mektublartm havi kapah zarflarmt vukartda vaz1h gtinde saat 14 e k adar 
D aimi EncUmene vermelidirler. Bu saatten sonra vcri1ecek zarfla r k abul 
olunmaz. c B. • ( 3249 ) -Kesif bcdeli 1647 lira 61 kurus alan Taksim bahGesinde yaptlmakta 
alan hala ile diiicr klstmlarda yaptlacak elektrik tesisa!t aGik ekst!tmiye 
konulmustur. Kesif evrakile sartnamesi Levaztm Miid.Urliii(iinde goriilebilir. 

Istekliler 2490 sayth kanunda yazth vesikadan baska Fen isleri Miidiir
liii(iinden alacaklan ehliyet vesikasilc 123 lira 57 kurusluk ilk teminat m ak
buz veya mektubile beraber 25/5/939 perscmbc gi.inii saat 14,30 da Daimi 
Enciimende bulunmaltdtrlar. • B. • ( 3250 ) -Muhammen bcdcli 80 lira alan Floryadaki 10 numarali diikkan teslim 
tarihinden itibaren 940 senesi subat sonuna kadar kirava verilmek iizere 
pazarhga konulmustur. Sartnamesi Levaztm Miidiirliigiinde gorulebilir. 
1stekli olanlar 6 lirahk tcminat makbuz veya mcktubile beraber 26/5/939 
cuma qii'lii saat 14,30 da Daimi Enciimcnde bulunmahdtrlar. •B.• (3251) -Yollar tamiri iGin liizumu alan 165 metre mikabt mtctr 990 lira tahmin 
be<'.elile aGik eksiltmiye konulmustur. Sartnamesi Levaztm Miidiirliigiinde 
goriilebilir. tstckliler 2490 sayth kanunda yaz1h vesika ve 74 lira 25 lrurusluk 
ilk tcminat makbuz veya mektub'lc beraber 18/5/939 nersembe giinii saat 
14,30 da Daim! Enciimende bulunmaltdtrlar. • B. • ( 3039 ) -Kesif bec,leli 30121 lira 77 kurus alan Floryada yaptmlacak istinat duvan 
insast kapah zarfla eksiltmiye konulmustur. Eksiltme 22/5/939 pazartesi giinii 
saat 15 te Daimi Enciimende yaptlacakhr. Sartnamcsi 151 kurus mukabilinde 
Fen i:sleri Miidiirliigiinden ahnabilir. i:steklilcr 2490 sayth kanunda yazth 
vesikadan baska eksiltmeden en az sekiz giin evvcl Fen !sleri Miidiirliigiin
den alacaklan ehliyet vesikasile 2259 lira 13 kurusluk i!Jt teminat makbuz 
veya mcktubile beraber teklif mektublanm havi kapah zarflarmt ¥Ukand.a 
yaztl1 giinde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. c B. • ( 3106 ) -Kesif bedeli 13119 lira 71 kurus alan Kurbahdere kenarmda yap1lacak 
fosseptiklerle mevcud mecralarm tslah ve tamiri isi kapah zarfla eksiltmiye 
konulmus~ur. 

Eksiltme 23/5/939 sah giinii saat 15 tc Daimi Enciimende yaptlacaktll' . 
Sartnamesi Levaztm Miidiirliii(iinde goriilcbilir. 

!stekliler 2490 sayth kanunda vaz1h vesikadan baska eksiltmeden evvel 
Mecari subesinden alacaklan ehlivct vesikasile 983 lira 98 kurusluk ilk te
minat makbuz veya mektubilc beraber teklif mektublarmt havi kapah zarf
lanm yukanda yazth giinde saat 14 e kadar Daimi Enciimene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilccek zarflar kabul olunmaz. • B. • ( 3112 ) 

istanbul Universitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Yaptlacak is 

Tedavi klinigine yaptm
lacak mobilya 
Goz klinigine yapbnla
cak tahta mobilya 

Muhammcn 
bec.eli 
Lira 

1090 

1854 
Guraba hastanesinde ya- · 
ptlan paviyonlarm su 

Temina!I 
Lira 

81.75 

140 

santrah 4431,25 332,34 

!hale giinii 

25/5/1939 per&ernbe 
l(iinii saat 15 te 

• 

• 
Yukart<:la vazth ii ~ is Universite Rcktorli.igiind.e ayn ayrt aGik eksiltmiye 

konu lmustur. 
!stcklilcrin mobilyalar i~in en 

dair Universite mimarhgmdan ve 
cliirliigiinden 10,000 lirallk vesika 
liikte l!iiriiliir. 

az 1200 lirahk bu gibi isler yapbklarma 
su santrah icin de 1stanbul Naf1a Mii. 
getirmelcri, sartnameler hergiin RPktiir-

( 3222 ) 

izmir Belediyesinden: 
Garaj santrah yapJlacak 75,000 lirahk ktsmt Basmiihendislikten 3 lira 

yetmi~ kurus mukabilinde tedarik edilecek kesif, proje ve sartnamesi veG
hile vahicli fiat esast uzerinden kapah zarfh eksiltmeye konmu~tur. Mu
hammen bedeli yetmis bes bin lira olup ihalesi 6/6/939 sah giinii saat 17 
dedir. 2490 saytl1 kanunun tarifab dahilinde haztrlanmts teklif mektublan 
ihale giinii azam1 saat 16 ya kadar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat 
teminat1 be~ bin liradll'. ( 3205 ) 

"-.. 

racaatleri. (3148) 

20/6/939 salt giinii saat 15 te, 22/6/939 
per§embe giinii saat 15 te ve 22/6/939 
per§embe giinii saat 15,30 da kapali zarf· 
Ia ihale edilecekleri iliin edilen 100 ton 
hamtzl azot , 300 ton elektrolit baklr ve 
200 ton elektrolit tutya pazarhkla ihale 
edilmek iizere yeniden ilana verildik • 
lerinden bu malzemeler hakk:mda 2 
mayts 939 tarihinde ~tkan ilanlar hii • 
kiimsiizdi.ir. (3144) 

"'""' 
200 ton elcktrolit tutya ahnacak: 
Tahmin cdilen bcdeli 46,000 l•ra alan 

200 ton elektrolit tutya Askeri Fabrika • 
Jar Umum miidiirliigu merkez satmalma 
komisyonunca 29/5/939 pazartesi giinii 
saat 16 da pazarhkla ihale edilecektir. 
$artname 2 lira 30 kuru§ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliblerin muvak
kat teminat alan 3450 lira ve 2490 111u -
marah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmad1klanna 
ve bu i§le alakadar tiiccardan oldukla
nna dair Ticaret Odast vesikasile mez -
kur giin vc saatte komisyona miiracaat
leri. (3146) ...... 

300 ton elektrolit baklr almacak: 
Tahm.n edilen bedeli 210,000 lira alan 

300 ton elektrolit balm Askeri Fabrika
lar umum miidurliigii merkez satmalma 
komisyonunca 29/5/939 pazartesi gii
nii saat 15,30 da pazarhkla ihale edile • 
cektir. $artname 10 lira 50 kuru§ muka
bilinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 11750 lira ve 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadtklanna ve bu i§le alakadar tiic -
cardan olduklarma dair Ticaret Odast 
vesikasilc mczkur giin ve saatte komis
yona miiracaatleri. (3145) 

*** 100 ton toleol ahnacak: 
Tahmin edilen bedeli 30,000 lira alan 

100 ton toleol Askeri F abr:kalar umum 
miidiirliigii merkez sabnalma komisyo
nunca 1 haziran 939 per§embe giinii saat 
14 te pazarhkla ihale cdilecektir. $artna
me !lira 50 kuru§ mukabilinde komisyon 
dan verilir. Taliblerin muvakkat temi • 
nat alan 2250 lira ve 2490 numarah ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadtklanna ve bu 
i§le alakadar tiiccardan olduklanna da
ir T icaret Odas1 vesikasile mezkur giir 
ve saatte komisyona miiracaatleri. 

**"' 
Kmkkaledc kana! insast: 

(3147) 

Tahmin edilen bedeli 22,000 lira alan 
Kmkkalcde kana! in§ast Askeri F abri -
kaJar umum miidiir!Ugii merkcz satm
alma komisyonunca 25/5/939 per§embe 
giinii saat 16 da kapalt zarfla ihale cdile
cektir. $artname paras1z olarak komis -
yondan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat alan 1650 lirayt havi teklif mek
tublarmt mezkur gunde saat 15 e kadar 
komisyona vcrmeleri vc kendilcrinin de 
2490 saYJh kanunun 2 ve 3 iincii madde
lerindcki vrsaikle mc7.kur giin ve saatte 
komisyona miiracaatleri. (3099) 
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Dr. IHSAN SAMI 

BAKfERIYOLOJl 
LABORATUAHI 

Umuml kan tahlllatz, frengl nok-

Haz1ms1zhk, ~it;kinlik, bulant1, gaz, INKIBAZ sarll1k, satra, 
sanc1, mide bozuklugu, barsak ataleti k a r a c i g e r 

t~ nazarmdan Vasserman ve Kahn 
tnamiillen, kan kiireyvatz sayllmaSl 
Tifo ve tsttma bastahklan teshlsl 
ldrar, balgam, cerahat. kazurat ve 
su tahlihitl. ultra mikroskopi. bu
sus! as!lar lstihzan Kanda !ire. 
S"ker. Klorilr, Kollesterin mlktar
larmm tayini, Divanvolu No 113 

M•lnE ekt;ilikveyanmalaunda ve biitiin MiDE, BARSAK 
IJ bozukluklar1nda kullamn1z. HOROZ markas1na dikkat 

Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yetini tut -
m1yan miimasil miistahzarlardan daha ~abuk, daha 

Tel: 20981 

Dr. CEVAD SARGIN

ild hastahklan miite)laSSl:.J' 
Ankara caddesi No. 47 kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

Tiirkkusu Genel Direktorliigiinden : 
' 

Tiirkku~u te~kilatmda, motorlii ve motorsiiz tayyareler iizerinde ogret
men olarak ~ah~mak maksadile yeti~tirilecek Lise mezunu genclere ihtiyac 
vardll'. 

Aramlan belliba~h ~artlar §Unlardtr : 
1 - Tiirk soyundan olmak, 
2 - tyi hal ve ~ohret sahibi bulunmak, 
3 - Saghk durumu tayyarecilijie elveri§li olmak. 
4 - Boyu 18 ya~mda olanlarm 1,60 d.an, 20 ya§mda olanlarm da 1,63 

ten a~agt olmamak, 
5 - Lise mezunu olmak. 
En az 18. en 'ok 20 ya§mda olmak. 
tsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar miiracaat etmeleri laztmdtr. 

Bu arihtel'. sonra sthhi muayeneler yaptlarak tnonii kampma sevkoluna
caklar ve orada muvaffakiyet gosterenler kabul edilecektir. 

Daha fazla mahlmat almak istiyenlerin Tiirkku§U ~ubelerine miiracaat 
etmcleri ilftn olunur. ( 2842) 

~-· iYi BiR HAZIM ; 
Rahat bir uyku temin eder. 

Her yemekten sonra ahnacak 2 • 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
her tiirlii haz1msi~hg1 ve mide ek~iligini giderir. 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden araym1z, 

Devlet Havayollari 

Umum Miidiirliigiinden: 
Tayyare Meydam ve Asfait Pist Yapbrdacak 

• 1 - Devlet Havayollan Ankara, Adana, tstanbul tayyare meydanlarmm 
planlarmm tanzimile Adana ve !stanbul meydanlarmm asfalt pist in~ t 
kapah zar/ usulile eksiltmiye ~tkanlmt~br. aa 1 

2 - Bedeli kesif • 346,304 • lira • 72 • kurustur. 
3 - fhale. 18/5/939 per~embe giinii saat 11 de Umum Miidiirltik bina

smda yaptlacakbr. 
4 -:-- Muvakkat tem!nat • 17603 • lirad!l'. Teminatt nakden vermek isti

yenlerm Ztraat Bankasmdaki 3667 numaralt idare hesabma yahrmalan Ja
Zimdtr. 

5 - Ke~if ve buna mtiteferri evrak c 17 • lira c 32, kuru~ mukabi!inde 
Umum Mudiirliikten almabilir. 

. 6 - Eksiltmiye ~ireceklerin Muhabere ve Miinakalc Vekaletir>e ihale 
tanhmd.en en ge~ sektz giin evvel istida ile miiracaat ederek ehliyet vesi
kast almalan lilztmd1r. 

Bu istid~lara buna benzer !~Jeri yaphklarma dair i~i yaphranlardan 
aldtklan vestkalan raptedeceklerdir. Zamanmda miiracaat etmiyenler ve 
ehhyct vestk~st alamtyanlar eksiltmeye giremezler. 

7 - :raliblerin teklif mektublarmt en gee ihale zamanmdan bir saat 
evvcl FJ<s•ltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermele1·i laztmdtr. 

Postada olacak nazan itibara almmaz. c 1590 , ( 2991 ) 

SUS FiDANLAR 
. Se_petler, te~ekel~r. i~iode ~1\"ek magoolyasJ, muntazam top 

§Im§Irler, §eklllendmlmi~ dekoratif ileks agaclar1, muhtelif 
~amlar,_ Rodedendro~lar, arokaryalar, hatmi koleksiyoolarJ ve 
daha b1r ~ok mubtebf sils agaclart. 

MEVLOD BA YSAL BAHCE MiMARI 
Diirdilncil dordilncil kat No. 18, Telefon : 23426 

MillffiAYSAL tstanbul. 

Tunceli M iidiirliigiinden : 
1 -.- fhalesi 2/5/939 salt giinii saat 15 te yaptlmak iizere kapah zarfla 

ekstltm1ye konulan 31,000 hra bedeli kesifli Ovactk kopriisii in~aatm 
kO.r giin ve saatte talib Ctkmadtgmdan bu in~aat 2/5/939 tarihinden ;~·bmez
bir ay miiddetle pazarltga konulmustur. 

1 
aren 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardll' : 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projea! 
C - Baymdtrltk isleri gene! ~artnamcsi 
D - Ke~if hulasa cetveU 
E - Koprliler fenni &artnamesi 
F - Husu•i sartname 
G - Fen.-,i $artname 
H- Proje. 
!stiycnler bu i~e aid evrak ve sartnameyi 2 lira muknbilinde Tunceli 

.N'afta Miidiirliigiinden sahn alabilirler. 
3 - Pazarltk Tuncell N•lf1a Miidiirliigu binasmda yaptlacakhr. 
4 - Pazarh~a girebilmek icin isteklinin 2325 lira teminat vermes! ve 

a~agtdak.i ves•kalan haiz olup I!Ostermesi !8ztmd1r : 
A - Ticaret ve Sanayi Oc'.ast vesikas1. 
B - Ihaleden en az 8 giin evvel Tunceli Vi!O.yetine miiracaat ederek 

_ bu i~e J!irebilmek icin almmt$ ehliyet vesikast. ( 3202) 

Nigde Belediye R eisliginden : 
1-

2-

3-

~0/3/939 giinii kapah za:f usulil: Belediyemiz i~in satm almacagt 
1lftn ed.ilen ( 5500) be~ bm be§ yuz lira muhammen luymetli arazoz 
makinesi Ulus gazetesinde bir sehiv neticesi muhammen bedeli (5500) 
lira iken (8500) lira olarak ilan edilmi$ olmasma ve $Brtnamerle bazt 
tad1lat icrasma lilzum goriilmesine binaen arthrma, eksiltme kanu
nunun 12 nci maddesi hiikmiine tevfikan 30/3/939 tarihinden itibaren 
15/5/939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 te Nigde Belediye 
Enciimeninde !hales! !era edilmek iizere 45 giin miiddctle kapah zarf 
usulile bermucibi $artname yeniden eksiltmiye konmu~tur. 
Eksi.ltmeye i~tirak ed.eceklerin bedeli muhammenin % 7,5 nlspetinde 
temmat vermesi mecburidir. thaleyi miiteakib teminat ak~esi % 15 e 
tblag edilecektir. 

Sartn~me.si: fstanbul, _A~kara ve Mersin Belediyelerine giinderilmi~tir. 
istekhlerm ~artnamestnl gormek iizere Belediyemize ve mezkO.r Be
lcdJyelere miiracaatleri ilim olunur, ( 2436) 

I inhisarlar Umum Miidiir liigiinden : 

Miktan Cinsi Eb'adt Saati 
500 kilo ~erit halind.e ~elik sa~ 56 X 02 m/m 
250 • • • • • 60 X 02 • 

80 • • • • • 95 X 02 • 15,30 
250 • • • • • 100 X 015 • 
200 • • • • • 115 X 0,20 • 
202 • • • • • 150 X 015 • 

1482 
I - Miiteahhidi tarafmdan mat!O.ba muvaftk olarak verilmiyen yukanda 

ems ve mtktarlan yazth malzeme niimunele~i mucibince yeniden 
pazarhkla satm almacaktJr. 

II - Pazarltk 1_8/V (9~9. pe~§ernbe giinii sa at 15,30 da Kabata§ta Leva
ztm ~ubest Mudmyetmdek.i Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

III - Niimuneler hergiin sozii ge~en §ubeden ahnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i9in tayin edilen giin ve saatte adt ge~en Komis-

yona gelmeleri ilan olunur. ( 3149 ) -I - Listesi mucibince 74 kalem demir malzeme&i a~tlc eksiltme usu-
lile mubayaa olunacakttr. 

II - Muhammen bedeli 475 lira, muvakkat tcminatt 36 liradll'. 
III - Eksiltme 22/V /939 pazartesi giinii saat 16,30 d.a Kabata~ta Leva

Zim ~ubesJ Miid.iriyetindekl Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 
IV - Listeler hergiin sozii ge,en ~ubeden parastz ahnabil!r. 
V - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilen giinde % 7,5 giivenme pa-

ralarile mezkfir Komisyona gelmeleri. ( 3081 ) -I - 16/III/939 tarihinde !hale edilemiyen 1 aded cuval dikme makinesi 
C.Cgi&tirilen sartnamesi mucibince yeniden eksiltmiye konmu&tur. 

II - Muhammen bedeli sif tzmir ( 490 ) lira, muvakkat teminatJ 96,75 
lirad1r. 

III - Eksiltme 22/V /939 pazartesl giinil saat 16 da Kabata~ta Levaz1rn 
~ubesi Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktll'. 

IV - ~artnameler hergiin sozii gecen subeden parastz almabilir. 
V - Eksiltmeye istirak edecek olan firmalarm fiatstz tekliflerinl ihale 

giiniinden be~ giin evveline kadar Tuz Fen ~ubesine vermeleri ve tekiifle
rinin kabuliinii mutazammm vesika almalart lazrmdll'. 

VI - !steklilerin eksiltme icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-
me paralarile mezkllr Komisyona gelmeleri. ( 2984 ) -C iN S 1 
<;i viii kay~ kahn ekselsiyor 

• • • Rapit 
• • !nee • 

I - Yukar1da cins ve miktan yazth 
zarhkla eksiltmeye konmu~tur. 

Miktan 
50 Metre 

250 • 
..flQ..... • 

720 

) 
) 
) 

malzeme miiteahhid hesabma 

Saat 

14 

pa-

li - Eksiltme 22/V /939 pazartcsi giinii Kabata§ta Levaztm 
diriyetindeki Altm Komisyonunda yaptlacakhr. 

l;jubcsi Mii-

III - ~artname ve niimuneler her giin sozii ge~en ~ubeden 
nabilir. 

parastz ah
(3097) -I - Camaltt Tuzlast icin sartnamesi mucibince 160,000 kg. alhr dizel 

yagt kapah zarf usulile eksiltmiye konmustur. 
II - Muhammen bedeli 11200, muvakkat teminatt 840 liradtr. 
III - Eksiltme 25/5/939 per&embe l!i.inii saat 14 e Kabata~ta Levaz1m 

~ubesi Mi.idiriyetindeki Alrm Komisyonunda yaptlacaktll', 
IV - ~artnameler hergiin sozii gecen ~ubeden parastz ahnabiltr. 
V - !steklilerin kanun! vesaikle % 7,5 giivenme parast makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah za,rflarm ihale saatinden bir 
saat evveline kadar mezkO.r Komisyon ba~kanhj,\na makbuz mukabilinde 
vermeleri lazrmdtr. ( 3203 ) -Cinsi Muhammen % 7,5 Eksiltme 
Ctr ah kalas ve Miktan bedeli teminatt Sekli Saati 

• tahta Lira K. Lira K. 
32,426 M3 1459,17 109,43 Actk eksiltme 16,30 

I - Yukanda miktan yaz1h kereste actk eksiltmiye konmustur. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminah, eksiltme saati hizasmda 

gosterilmi~tir. 
III - Eksiltme 18/V /939 per~embe giinii Kabata$ta Levaztm Subesi 

Miidiriyetindeki Ahm Komisyonunda yapilacakbr. 
IV - ~artnameler herJ!iin sozii J!ecen ~ubeden parastz almabilir. 
V - !steklilerin eksiltme icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenmc 

paralar!ie mezkO.r Komisyona j!elmeleri, ( 3243 ) 

Yozgad 
Elektrik T esisab ilam 

Reisliginden : Belediye 
Yozgadda mevcud elektrik tesisatma ilaveten a}macak yedek motor 

ve alternatora aid eksiltme ilam 
Mevcud elektrik tesisatma yedek olarak almacak 190-200 beygir kuvve

tinde bir lokomobil 170 - 180 kilovatllk altenatOr muhammen bedel ( 36453 ) 
lira ( 89 ) kurustur. 

1 - Bu i§e aid fenni §artname ve kapah zarf usulile eksiltme ~artna
mesi ve plimlan bir lira 82 kuru~ mukabilinde ahnacakttr. 

2 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. Lokomobil vesair tesisatm ihalesi 
tarihinden itibaren sekiz ay i~inde ikmal edilerek kabulii muvakkat i~in 
haztr bulundurulacakttr. 

3 - Eksiltme 15 ma)'ls pazartesi giinii saat 14 de Yozgad Beled.iye 
dairesinde Belediye Enciimeni marifetile yapllacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in 15/5/939 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
muvakkat teminat olarak ( 3431 ) lira. 2490 sayth artttrma ve eksiltme ka
nunile muayyen vesaiki Belediye Enciimenine tevdi etmesi &artttr. 

5 - Bu tesisahn sek.iz ay i~inde ikmali sartnameye dercedilmi§ ise de 
tolibler arasmda en ktSa zamanda ikmalini taahhiid edecek olanlar ~ayani 
tercihdir. 

6 - Daha fazla ma!Omat almak istiyenlerin Belediyeye miiracaatleri 
ilan olunur. ( 2433 ) 

Dahiliye Vekaletinden : 
Ktrklareli kasabasmm ( 320) hektarhk ktsmmm haljhaztr hartalarile bunu 

muhat ( 80) hektarhk ktsrm ile 400 hektara varan sahanm yalmz 1/4000 
mikyash miinhanili hartasmm yeniden alrmt i§i kapalt zarf usulile eksilt
miye ~tkanlml§tll'. 

!~in maktu bedeli ( 6500) liradtr. 
Eksiltme 22 mayts 939 pazartesi giinii saat 15 te Ktrklareli Belediye Dai

resinde Belediye Eksiltme Komisyonunda yaptlacakttr. 
Muvakkat temni,at ( 487,50) !iradtr. Sartnameler parastz olarak Anka

rada Belediyeler !mar Heyetinde ve Ktrklareli Belediyesinden almabilir. 
Eksiltmiye i$tirak etmek istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti Fen ~ef

liginden vaktiQde i§tirak vesikast almalan ve bu vesikay1 teklif mektub
larma koymalart laztmdtr. 

Teklif!erin tayin edilen giinde saat 14 e kadar Ktrklareli BeleC.iyesine 
vermi~ olmas1 veya pasta ile bu saate kadar gonderm~ olmalan laztmdtr. 

)C 1636 • ( 3075 ) 

Her l[iin 16 - 19 a kadar 

Maarif Vekilliginden : 
1 - Devlet mcmurlart maa§larmm tevhid ve teadiiliine dair alan 8 ma

yts 1929 tarihli ve 1452 sa)'lh kanunun yedinci madc'.esine gore 14 iincii ve 
1! inci derecelerden bir derece daha yiiksek memuriyetlere almmalamu is
teyenler i~in Vckilligimizce kabul olunan talimatname hiikiimleri dairesin
de, istanbul tl"niversitesile Ankara Tarih - Dil - Coltrafya Fakiilteslnde 31 
mayts 1939 ~ar~am ba giinii bir yabanct dil stnaVJ yaptlaca.ktll'. 

2 - Smava girmek istiyenler 25 mayts tarihine kadar bir dilck~e ile 
Vekilligimize miiracaat etmelidirler. Bu dilek~eye hang! garp dilinden ne
rede smava girilecel!inin yaztlmas1 ve dilek~e sahiblerinin mensub olduklan 
daireden altnmtS hiiviyetlerile maa~ derecelerinl gosterir tasdikli bir beige 
ve aynca 4,5 X 6 boyunda dort fotograf gondermeleri icap eder. 

3 - Smavda garp dilinde yazt!mt§ en az u, sahifelik bir par~a tiirk~eye 
ve ti:rk,e yaztlmt§ bir ibare garp diline ,evrilecektir. 

Smavda 1\lgat kullamlmtyacakttr. Her ik.i terciimeyi dojiru yapanlar mu-
vaffak olmu~ saytlacaklardtr. cl664, ( 3121) 

Fotograf~thktan anlar vc tercihan lngilizce veya Franstzea 
bilen faa! ve sah&ta tccriibcli 

Seyyar Sab, Memurlar1 Almacakbr 
20 maytsa kad.ar KODAK $irketi, Beyoglu, Tiinel, Ensiz sokak. 

No. 3 e miiracaat edilmesi 

inhisarlar Miifettis Muavinligi 

imtihan1 
, 

Miisabaka 
fnhisarlar Umum Miidiirliigii Tefti§ kadrosunda miinhal c 125, lira iic· 

retli iki miifetti§ muavinligi i~in 6/6/939 sah giinii saat 10 da Sirkecidck.i 
Tefti§ ~ubesi binasmda tahriri bir miisabaka imtiham icra edileccktir. Bu 
imtihanda muvaffak olanlar ayrtca bir de ~ifahi imtihana ttl.bi tutulacak ve 
bu imtihanda da muvaffak olanlardan derece itibarile ikisi • 125 , er lira 
iicretle miifetti& muavini namzedi olarak kabul edilecektir. 

Miifettis muavinliginde ge~ecek asgari iki sene sonunda yaptlacak mes
leki bir imtihan neticesinde muvaffak olanlar • 150 • lira ticretli miifetti&
lige terfi ettirilir. 

imtihana girebilmek i~in ar~nan &artlar: 
1-Hukuk Fakiiltesinden veya Siyasal Bilgiler okulundan vcyahud 

Yiiksek Ttcaret ve Iktisad mektebinden veya derece ve programlarmm 
bunlara muadil oldugu Maarif Vekaletince kabul edilen ecnebi mektebinden 
birinden mezun olmak ve memurin kanununun aradtgt evsafl haiz olmak 

Z - Franstz, inglliz ve alman lisanlarmdan birine • o lisandan tiirk
~eye ve tiirk~eden o lisana terciime yapacak derecede , vaktf bulunmak. 

3 - Otuz be~ ya~mdan yukan olmamak ve fiJi askerlik hizmetini ik
mal etrni§ bulunmak. 

4 - Yaptlacak idarl tahkikat neticesinde mi.ifetti~ olabilecek evs:rlt haiz 
oldugu anla~tlmak. 

5 - Viicudiiniin seyahat me§akkatlerine miitchammil oldugu hijkumet 
doktnrund.an ahnacak bir rapQrla tahakkuk etme,k. · 

6 - Miiracaat talibin muhtasar terciimei halini de ihtiva etmek iizer 
kendi el yaztsile yazllm~ bir istida ile 20/5/939 cumartesi giinii ol!leye kadar 
yaptlacak ve bu istidamn zirinde talib hakkmda malO.mat almabilecek en 
az ik.i kimsenin isim ve muvazzah adresi giisterilecektir. 

Ge~ yap1lan miiracaatler nazan itibara ahnmaz. Miiracaatler !stanbul
da Umum Miidiirliige yaptlacakttr. 

1\'liiracaat istidasma baglanacak vesikalar : 
1 - Mekteb §ehadetnamesi 
2 - NUfus hiiviyet ciizdam 
3 - Askerlik vcsikast 
4 - St.hhat raporu 
5 - Polisten almacak hiisniihal kagtdt 
6 - 6 aded 4,5 X 6 eb'ad.tnda fotograf. 

1mtihan programt : 
1 - Maliye: Vasttalt vergiler ve fnhisar!ar, Muhasebei Umumiye kanunu 

ahkamt. 
2 - !kttsad : !stihsal, tedaviil, inkisam ve istihlak. 
3 - Mali ve ticari hesab : Faizli hesabt cariler, borsa ve kambiyo mua. 

melatt. 
4 - Hendese satth ve ge~im olciileri. 
5 - Ticarl muhasebe ve usulii defterL 
6 - !dare hukuku ve memurin muhakemat kanunlan, ceza usulii muha

kernP.lcrinden tahkikat bahsi, memurin su~lan hakkmda ceza kanunu 
hiikiimlcri, kanunu meden.t ve bor~lar kanununun mali hiikiimleri. 

7 - Tiirkiyenin tabil ve iktisadi cojirafyast, inhisarlarm tarih~esi, 
8 - Ecnebi lisant. 

!mtihanda muvaffak olabilmek i~in bu derslerin her birinden en az 
6 numara almak ve numaralar vasatisi 6,66 y1 doldurmak lllztmdtr. 

( 3091 ) 

Eksil tme ilan1 
Siiivri Malmiidiirliigiinden : 
1 - 15/5/939 tarihine musaa.if pazartesl l!iinii saat 14 te Silivri Mnlmii

diirlii~iinde miite§ekkil Eksiltme Komlsyonunda 6986 lira 98 kurus 
ke~if bedelU Sil!vridc yeniden vamlacak HiikO.met konagt actk ek
siltmiye konulmu§tur. 

2 - Mukavcle, eksiltme, hususi ve fenni sarntameleri, proje, ke~if hula
sasile buna miiteferri diger evrak Komisyonca verileceklir, 

3 - Muvakkat teminat 525 bes yiiz virmi bes liradtr. 
4 - Taliblerin en az ( 5000 ) bes bin lirahk bu ise benzer is yapttgma 

dair tdarelerinden almt~ olduklan vesikalara istinaden Istanbul Vilii
yetinden ahnmt§ ehlivPt ve 939 yilt Ticaret Odalan vesikalarile Ko
misvona j!elmeleri ilan olunur. ( 3220) 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
45 l(iin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasava konulan ve 25 nisan 

939 tarihine musadif salt giinii ihale edilecegi. ilan olunan 72,822 lira 61 
kurus bcdcli kc~ifli souk hava deposu ve buz fabrikasmm insasma birGok 
talib zuhur edip elde projelerin mevcudu kalmamasmd.an ve teksir olunan 
projelerin de vakit ve anmda j!onderilmemesinden tetkike zaman btrakmak 
icin miinakasa miiddeti bir ay temdid edilmistir. Sartnamesinin 12 nci 
maddesinde l(osterilen iki stk ve stmftan yalntz elektrik k1sm1 kabul cdilmi~ 
old.ugundan tek!iflerin ona j!ore yaptlmast laztmdtr. Taliblerin 2490 sayth 
kanuna tevfikan haz!l'!anm~& mektublanm 24 mayts 939 car§amba J!iinii 
saat 16 ya kadar Edirne Belediyesine makbuz mukabili tevdi etmei\e mec
burdur. ihale 25 mayts persembe l!iinii saat 16 da Edirne Belediye Encii. 
meninde yap1lacakttr. Proje ve kesifname ve ~artname 360 kuru~ bedel 
mukabilindc Edirne Belediyesinden tedarik edebilirler. ( 2738 I 

istanbul Defterdarbgmdan: 
istanbul San'at mektebinin arka bahcesi tarafmda ve hastnne altmi'a 

bulunan duvarm ytktmlmast yirmi lira bedeli kesif iizerindcn p"zarltk 
suretile ihale olunacaktlr. Pazarltga istirak edecek' rin % 7,5 teminat ak
ceslie 12 mayts 939 cuma J;!iinii saat 14 te Defterdarltk Milli Emlak Miidiir
liigiindc toplanan :Komisyona gelmeleri, t 3223 ). 
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CUMHURlYE'l' 19 ' fayJS 1939 

Et ve Sebzelerin iyl pi,memesinden, meyvalarm gUzelce y•kanmamas1ndan, lfiilen sular1n temiz ve saf olmamas1ndan has1l olan solucan dedigimiz barsak 
kurtlar1 en muz•r hayvanlard1r. Bunlar, ince barsag1n i f; zar~na yap•,arak ve kan emerek yeti,ir ve Urerler. Ekseriyetle fiOCuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kans1zhk, Haz1ms1zhk1 kar1n agrllar1, karm ,il;meleri, burun, makat ka, 1nmas1, ishal, oburluk, ba, donmesl, salya akmas1, sar'aya benzer sinir 
halleri gece korkularJ, gormede, i'itmede bozukluk hep bu kurtlar~n t esiridir. ( iSMET SO LUCAN BiSKUViTi) Bu kurtlar~n en birinci devas1d1r. BUyUk 

klifiUktere emniyetle verilir. Her ~ocuk seve seve yer.. c;ocuklar~n•za senede birka~ def a ihtiyaten mutlak veriniz. Kulland1ktan yirmi dort taat sonra so· 
lucanlar dU,mezse fiOCugunuzda solucan olmadtgtna it imad ediniz. S1hhat Veki let in in r esm i m iis aadesini haizdir. Tarz1 lstimali kutular i~inde yaz1hd1r. 

Dikkalt : Piyasaya taklid olarak ba§ka solucan biskiivitleri ~·kmi§hr. Lutfen kutularm iizerinde ( i 5 M E T) markasm1 araytmz. Fiat Her Eczanede 20 Kuru ~tur. 
Toptan sat., deposu : istanbul i$ Bankas1 arkzs• Rehvanc1lar so k ak Can laburatuvar1 Tel: 21939 

AG~t\RAN 
SA<; LARA 

KUMRAE ve S1YAH 
renkte Sihht sa~ boyalandtr. 

tNGiLtZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU-

Kirahk ve sabhk depo 
Galatada Kocaoglan sokagmdan tram

vay caddesine 20 • 30 metre mesafede 
v£ iki sokak yeri..-1de, halen makine ar
ulyesi itt.haz edilmi§ olan, 100 metre 
murabba1 (10X10) viis'atinde, kubbeli 
kargir bir bina sahhk veya kira!Jkbr. 

Arzu edenler Galatada tl'nyon hanmda 
No. 1 - 2 de Jerans ~irketine miiracaat 
cd billrler Tel: 43358. 

Asfalt Evi 
Her nevi asfalt, bitiim, teerid 

malzemeleri ve yekpare elastik 
~atlamaz do~emelerin sat!§ yeri. 

ASFALT EVi: Galata, Mahmu • 
diye No. 77, Tel: 41988 

Siird Belediyesin den: 
1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer motOr veya lokomobil dinamo tel 

vesair elektrik malzemesine aid teklifler muvaf1k goriilmediginden ihale 
24 may1s ~aqamba gtini.ine tehir edilmi§tir. 

2 - ~artnameleri gormek istiyenlerin elli kuru~luk tel havalesi gon-
dermeleri ilan olunur. ( 2830 ) 

Siit~iiler aleminde bir hadise ..• 
SUT MAKiNELERi 

1939 modelleri gelmi~tir 
Diinyanm en saglam ve en ucuz 

MiELE 
SUT MAKiNELERi dir. 

P aslanmaz,lekelenmez ve bozulmaz. 
Y edek aksam1 daima mevcuddur. 
MIELE mak inalarlmiZ& mah•us hususl 

yag1m1z gelmi~tir. Fiat1: Diger 
yaglardan daba ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktad1r. 
Tafra sabf yerleri ~ 

Konyada Ka~k~1 Necati, Erzurumda Ne~'et Solakoglu 

t'!lrkiye umum deposu· Jak Dekalo ve ~s1. Istanbul Tahtakale No. 51 

Ankara acentam1z : 
Adana ,, 
Konya , 
Ceyhan , 
Gazi Anteb ., 
Erzurum 
Polatl1 
Eaki~ehir 
Trabzon 
Trabzon 
Bolu 

.. 
" 
" ,, 

" .. 

Elektrik 

Yusul Esend•mir ve ogullan 
Orner Ba~egmez 
Mehmed, ~ilkro, Necati Ka~1k~1 
Said Akman 
1\lutaloglu M. ~akir Oz§eker 
Ne~'et solakoglu 
Suleyman Uzgeneci 
Alanyah Abdurrabman ~eref 
Polathaneli karde§ler 
Knrumabmud oglu Hauz Salih 
Mehmed Gerden 

lVIiihendisi Aran1yor 
Devlet Demiryollart Umum Miidiirliigiinden : 

Devlet Demiryollan Cer Servisinin elektrik ~ubclerini miistakilcn idare 
edecek miihendise ihtiyac vard1r. Taliblerin askerlk vazifelerini bitirmis 
olma!an sarthr. !htisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde begenilenlcre 208 
liraya kadar ayhk verilecektir. Taliblerin hiisniihal ve diploma kag1dlari!e 
en ge~ 8/6/939 tarihine kadar Ankarada Cer Dairesine tahriri miiracaat et
meleri nan olunur. ( 3184 ) 

Amerikan1n en maruf fabrikalar• 

Umumi Tiirkiye Vekili : 

' ' 

The Caterpillar 
Tractor Co. 

John Deere Co., Kille
fer Manufacturing Co., 
La Plant-Choate Manu
facturing Co. Inc. R. G. 
LeTourneau lnc., Trac
kson Company, Willa
mette Hyster Co., At-

hey Truss Wheel Co. 

' ' ficaret Tiirk Anonim ~irketi 
ANKARA, Ko~ak aparbmam, Ulus meydam, Posta kutusu 196 Telefon : 2305- 2338. 
ISTANBUL, Bab\=ekap1, Tas han 1 inci kat, Posta ku tu•u 448, Telefon : 23247- 2327u 

Telgraf adresi : T i T A ~ 
1939 modeli 31,41 ,51,71 ve 108 beygir kuvvetinde tam Diesel tank sisteminde, en ikh
sadi, en dayamkh, sarfiyah en az ve diinyada en tanmml§ YOKSEK ZlRAA TTE, OR
MAN ve MADEN l~LERINDE, YOL 1N~AA TINDA ve T A YY ARE MEYDANI 
TESVIYE l~LERINDE kullamlan YOKSEK KAB1L1YETLi « CATERPILLAR » 

TRAKTORLERl ve bu i§lerde kullamlan bilumum makineler ve teferriiab: 

·""'~ .:.'!:.;:.;.··· ·-= 

. ·--

Muhtelif hp ve eb'adda, 
John Deere mamulah: 
Traktor Pulluklar1, 
Diskli Pulluklar, 
Disk Harrowlar, 
Disk - Tillar ve 

Mibzerler 

WOLANTS[ ~AN~ 
LUNiNV._j 

1334- 1918 T1b 

F akiiltesi mezunlarma 
Mektebdcn <;Iki~m yildoniimiinii kut

!ulamak i<;in 14 may1s 1939 pazar giinii 
akpm1 saat 19 dan itibaren Park Ote -
Iinde toplamlacakhr. Bu ilan davetiye 
makammdadLr. 

BAKER Ayakkablar1 
Rahat ve saglamd1r. 

Bu ayakkablan almakla ikhsad 

etmi~ olacaksm1z. Hali haz1rda yerli 

ve ecnebi mali zeng:n <;e§idlerimiz 

vard1r. Geliniz, gfuiiniiz ve intihab 

ediniz. 

Gaib aran1yor 
Kad1koy Hiinkarimam1 K1zlaraga cad

desinde 36 numaral1 evde ikamet eden 
Tahir oglu Arif Huceldag 1938 sencsi -
nin agustosundan itibaren gitm:§ ve 
gelmemi§ti.r. Kcndisi 15 ya~larmda k1sa 
boylu, esmer, kara ka~h. kara gozliidiir. 
Bu ~ocugu tamyan, goren, bilen varsa 
insaniyet namma yukar~daki adrese 
nerede bulundugu haber verilmesini ri
ca ederiz. 

UNKAPANINDA 
Sat1hk Magaza, Yaz1hane 

Kerestecci Bay Aziz'in kirasmda ki 
4, 5, 21 numarah yerlerin 8/84 his
sesi. milracaat. Tel. 20387 numara 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve ptrlantah S t N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira Ue 500 liradll'. 
- EMSALLERi GiBt ON BES SENE GARANTiLtDtR -

Ta§radan taleb vukuunda yeni katalog gonderilir. 
S t N G E R SAAT MAC.AZALARI - Istanbul Eminonii. Tel: 21964. 
lstimHik dolay1sile magazrumz arkadald dar sokaga naklolunmu~tur. 

Bu frrsattan istifade etmek istiyen mii~terilerimiz bedeli posta vas1tasile 
pe~inen gonderclikleri takdirde posta i.icreti taraflm1za aid olmak iizere 
saat gonderiliyor. 

Bayi olmtyan yerlerde SiNGER saatlerini satmak icin bayi aran1yor. 

Viyanada Profesor Dr. VAGNER'in formi.iiU 

Ekzeman1n hususT IUic1 
Yara ve ~ibanlari derhal ge~i rir. Her eczanede kutusu 50 kuru§lur. 

Y ozgad Belediye Riyasetinden : 
Yozgad Belediyesi elektrik tesisah i~l erinde kullanilinak 

iizere mubayaa olunacak kamyonlara aid iHin 
1 - Elektrik tesisatJ i§lerinde kullamlmak iizere 55 beygir kuvvetinde 

yalmz ~a~eli giimriiksiiz fiat iizerinden Yozgad Belediyesi mazotla miite. 
harrik 100 kilo metrede 15 litre mazot yakar dort kamyon alacakt1r vE 
fenni §artnamesinde yazlli kay1dlar dahilinde kapah ~arf usulile eksilt. 
miye konulmu§tur. 

2 - !hale 5/4/939 tarihinden 22/5/939 pazartesi giinii saat 14 te Bele-
diye Enciimeni huzurile icra olunacaktir. 

Dort kamyon muhammen bedeli (11400) lirad1r. 
Muvakkat teminat ( 855) liradrr. 
:;ieraiti ihaleyi ogrenmek istiyenlerin Yozgad Belediyesine miiracaat-

leri mn olunur. ( 2434 ) 

CELiK PALAS 
OTEL ve BANYOLA R I 

Uludaga ve Y e~il Bursa ovasma hakim bir manzara - Odala
riDda <;:elikli maden sulan - sakin ve tam bir istirabat, 15-5-

939 tarihinden itibaren yaz taritesi tatbik edilecektir. 

Tek yatakll banyolu odalartn flat1 5'/a lira (yemek dahil 

, , banyosuz , , 4 , , , 
c;ift , banyolu , , 9 , , , 
, , banyosuz , , 7 , , , 

(Aynca liiks odalar mevcuttur) 

izmir T elefon M iidiirliigiinden : 
1 - idare ihtiyac1 i~in dort pozisyonlu bir telefon sehirler aras1 masas1 

kapah zarf usulile eksiltmiye Glkarllmi~hr. 
2 - Muhammen bedeli • 9,950 • dokuz bin dokuz yiiz elli lira, muvak

kat temin~t • 746,25 • yedi yi.iz kirk alb lira yirmi be~ kurus olup ckslitmcsi 
16 haziran 1939 cuma giinii saat 10 da !zmirde Telefon Mi.idiirlii.~ii binasm
Ca.ki Sabnalma Komisyonunda yap1lacakhr. 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubilc kanuni 
vesaik1 muhtevi kapah zarflanm o giin saat 9 a kadar mezkur Komisyona 
vereceklerdir. 

4 - ~artnameler hergiin tzmir Telefon Miidiirliigile istanbul Telefon 
Miidiirliigii LevaZim Amirliginden parasJZ verilecektir. c 1406 • ( 2934 • -

Vaktf Menba Sular1 i~Ietme Miidiirliigiinden : 
Alemdagmda Ta~delen mevkiindeki kazino Sular ldaresi tarafmdan i~lc

tileccktir. Birlikte i~letmeye i§tirak etmegi arzu edenlerin 17/5/939 ~ar
~amba giimi ak§amma kadar Kad1koy Vaklflar Miid.iirliigiinde Vak1f Menba 
Sulan !~letme Miidiirliigiine miiracaatleri. ( 3169) 

BeyneJmilel Patentli 

PREZERVATifiN 
ismidir. 

Eczacmtzdan tsrarla isteyiniz. 

REX 
saglamd1r ve gayet ince ipekli lastikten yapJim i~IIr . 

Kimyager al1nacak 
Asked Fnbrikalar Umum Miidiir!iigunden : 

Sahlll vs Ba§muharrfri : Yunu• Natli 

Umuml nef1'171at1 llfare ellen Yazt /flel1 

Milclilrll : Hikmet Miinil Ulgen 

~mhurl71e~ matllaan 
Kii~iik Yozgadda <;ah~hnlmak iizere kimyager 

, . ~tida ,ile Umum Miidi.irliige miirapaatleri. 
ahnacakhr. isteklilerin 

( 2953 ) 


